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εύχεται
σε όλους τους απανταχού συγχωριανούς μας

Καλά Χριστούγεννα
& Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2017

& υγεία σε όλους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας καλούμε το απόγευμα της 27ης Ιανουαρί-

ου 2017 στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών 
Σίνα και Δαφνομήλη ώρα 7 μ.μ. Θα κόψουμε την 
Πρωτοχρονιάτικη Πίττα και θα βραβεύσουμε τα 
παιδιά που πέτυχαν στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Αριθμός Λογαριασμού 
6391-010171-645
Τράπεζα Πειραιώς

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Μετά τη συγκρότησή της είχαμε την πρώτη αναγνώριση. 
Ο αντιδήμαρχος του Δήμου Δελφών ο κ. Μολιώτης, εγνω-
στοποίησε πως ο Δήμος με απόφαση του την εκήρυξε ως 
Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Δελφών.
Αυτή η αναγνώρισή της σημαίνει ότι παρά πέρα ο Δήμος 
θα ενδιαφερθεί για την λειτουργία της. Ποια θα είναι η παρά 
πέρα μεριμνά του δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής. Πά-
ντως εμείς θα εκφράζαμε ως Σύλλογος τις απόψεις μας που 
ενδεχομένως να σταθούν χρήσιμες για το μέλλον, μια και θα 
έχει τόσο μεγάλο εύρος με τα πολλά και ποικίλα και πολλές 
φορές σπάνια βιβλία που διαθέτει.
Ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, όχι μόνο από Καστελ-
λιώτες, αλλά και από άλλους πολλούς για την τακτική τους 
επίσκεψη και τη χρήση των βιβλίων και των περιοδικών 
της. Φρονούμε ότι δεν είναι άσκοπο, αλλά προσδοκώμενο 
εφ’ όσον η Βιβλιοθήκη θα λειτουργεί ως Δημοτική με την αι-
γίδα και τη μέριμνα του Δήμου Δελφών, να ορισθούν ημέρες 
και ώρες λειτουργίας της και φυσικά με τη μέριμνα κάποιου 
ειδήμονος και υπευθύνου προσώπου, το οποίο θα την ανοί-
γει και θα την κλείνει στο καθορισθησόμενο ωράριο και θα 
έχει την απόλυτη φροντίδα της παροχής των βιβλίων στους 
επισκέπτες-αναγνώστες και επίσης την παρά πέρα μέριμνα 
της καθαριότητας, της ασφαλείας και της καλής χρήσεως 
των βιβλίων της από τους επισκέπτες-αναγνώστες.
Γιατί, ας μη γελιόμαστε, παρά το γεγονός, ότι η διάδοση 
των ψηφιακών συστημάτων και ο αληθινός πλούτος που δι-
αθέτουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ποτέ δεν θα αντικα-
ταστήσουν την αμεσότητα του αναγνώστη με το βιβλίο.
Ύστερα από αυτή την τόσο μεγάλη χειρονομία του Δήμου 
Δελφών, ας ευχηθούμε το μέλλον της Βιβλιοθήκης Καστελ-
λίων να είναι λαμπρό και σε ωφέλεια και βελτίωση όλων, μια 
αληθινή πολιτιστική και πνευματική εστία σε ολόκληρο το 
Νομό μας.

Όλα έχουν αλλάξει από τότε. Τίποτε 
δεν μοιάζει. Πρώτα από όλα άλλαξε το 
χωριό και η προπολεμική ζωή του. Όλα 
είναι αλλοιώς τώρα. Ας ρίξουμε μια μα-
τιά στο τότε.
Την παραμονή γινόταν η σφαγή των 

χοιρινών, που κάθε σπίτι έτρεφε για 
την ημέρα αυτή. Κατά τη σφαγή, γινό-
ταν σκοτωμός από εμάς το παιδομάνι, 
ποιος θα πρωτοπορεί τη φούσκα, δηλα-
δή την ουρήθρα του χοιρινού, την οποία 
φουσκώνοντας και τραβώντας την στον 
τοίχο, μεγάλωνε και την κάναμε αληθι-
νό μπαλόνι, γιατί τότε τα μπαλόνια ήταν 
άγνωστα σε μας.
Έτοιμο το χοιρινό το κρεμούσαν έξω 

στο χαγιάτι, για να στραγγίσει και να 
κρυώσει και ακολουθούσε το γδάρσιμο 
και το κόψιμο σε πασταριές, δηλαδή σε 

κομμάτια κρέατος ξεχωρίζοντας το λί-
πος. Το λόγο από εκεί και κάτω είχαν 
οι μανάδες μας, που το καζάνιαζαν και 
έβγαινε η λίπα, η γλύνα της χρονιάς σε 
στάμνες και σε κιούπια και μαζί έβγαι-
ναν και τσιγαρίθρες που αργότερα ήταν 
το πρόχειρο γεύμα του σπιτιού με αυγά 
σε κάθε περίπτωση.
Ακολουθούσαν τα λουκάνικα και οι 

πασπαλάδες και εκείνες οι αλησμόνη-
τες νοματιές που μοσχομύριζε η γει-
τονιά. Σχεδόν όλο το χειμώνα έδιναν 
και έπαιρναν οι σουβλημάδες, οι λα-

χανοσαρμάθες και τι και τι, που γέμιζε 
το σπίτι. Εμείς τα παιδιά την παραμονή 
δυο-δυο, τρεις-τρεις, γυρίζαμε τις γειτο-
νιές και λέγαμε τα κάλαντα. Λόγω του 
ότι έκλειναν τα σχολεία, έρχονταν στο 
χωριό από το Δαδί ή τη Λαμία, οι πιο 
μεγαλύτεροι που πήγαιναν στο Γυμνά-
σιο και γινόταν ο χαμός από το πεταρ-
δάκι, σιαμάδες, δεκάρες, το στριφτό, το 
τοιχάκι, τον τόκα κι άλλα κι άλλα και η 
πρώτη μύηση μας στην τράπουλα με το 
αξέχαστο τριάντα ένα.
Στην εκκλησία που γιορταζόταν η Γέν-

νηση, εκκλησιάζονταν μικροί μεγάλοι, 
όλο το χωριό. Οι καμπάνες βαρούσαν 
λίγο πριν τα μεσάνυχτα και όλοι με φα-
νάρια και φακούς κι εμείς τα παιδιά με 
τα χρωματιστά κλεφτοφάναρα, μαζευ-
όντανε φορώντας τα γιορτινά μας. Την 
άλλη μέρα ανάμεσα στο χριστουγεννιά-
τικο τραπέζι, κοβόταν η Χριστόπιτα και 
στα παιδιά μοιράζονταν οι αξέχαστες 
αυγοκουλούρες και το τραπέζι γέμιζε με 
απαραίτητο το χοιρινό με πίτες και με 
τον χριστουγεννιάτικο ροδοψημένο κό-
κορα, αφού προηγουμένως με το βρά-
σιμο του, πριν σιγοψηθεί στα κάρβουνα, 
είχε βγει η σούπα του που σερβιριζόταν 
πρώτα-πρώτα αυγοκομμένη και οι ευχές 
πήγαιναν βροχή. Κι από χρόνου καλύ-
τερα.

Χ.-

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

Μετά τη συζήτηση του θέμα-
τος στο Δ. Συμβούλιο στις 6-6-
2016, περίμενα, όπως και εσείς 
υποέτω, σύμφωνα με την από-
φαση αυτού (σχετικό 4), η Δ.Τ.Υ. 
του Δήμου να μας γνωρίσει έως 
τις 6-7-2016,
Α. 1) Τις ενέργειες και τα 

αποτελέσματα  της συσταθεί-
σας επιτροπής επανελέγχου 
επιμετρήσεων του έργου. 

2) Τα αποτελέσματα της αυ-
τοψίας  του έργου, την οποία 
είχε δρομολογήσει.

ΔΗΜ. ΜΠΑΚΑΣ                                   ΑΜΦΙΣΣΑ  21-10-2016
Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 10Α 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ - Τ.Κ. 141 22 - ΤΗΛ. 6948174206
      ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. ΔΕΛΦΩΝ
Κοιν.:  - κ. Δήμαρχο Δήμου Δελφών (Αμφισσα)

 - Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
    (Άμφισσα, οδός Σταλλού 9)
 - κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άμφισσας
 - Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων  Έργων (Βαρβάκη 12 Τ.Κ. 114 74 ΑΘΗΝΑ) 
Θέμα:  Σχετικά με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Δελφών για παροχή νομικής 

υποστήριξης στην Δ.Τ.Υ του Δήμου σε σχέση με το καταγγελθέν έργο του Δημοτικού Σχολείου Κα-
στελλίων (ΑΔΑ: ΨΚΓΩΩ9Θ-ΖΗΨ).
Σχετικά:
1.  Η με αρ. πρ. 4984/1-3-2016 επιστολή μου προς τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου με θέμα τη παροχή στοιχείων 

από το φάκελο του έργου. 
2. Η με αρ. πρ. 11012/13-5-2016 επιστολή μου με πολλούς αποδέκτες και τίτλο «Η ΡΕΜΟΥΛΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ – Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ Δ. ΔΕΛΦΩΝ».
3. Η με αρ. πρ. 22131/2-12-2015 επιστολή του Αντιδημάρχου της Δημ. Ενότητας Γραβιάς προς τη 

Δημ. Παράταξη «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ». 
4. Η υπ’ αρ. 247/6-6-2016 Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δελφών.
5. Τα πρακτικά της υπ’ αρ. 13/6-6-2016 συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου
6. Το πρακτικό 35/6-10-2016 της οικονομικής επιτροπής Δ. Δελφών.
7. Την υπ’ αρ. 390/6-10-2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δ. Δελφών για ορισμό δικη-

γόρου για να παράσχει νομική υποστήριξη στη Δ.Τ.Υ. του Δήμου μέχρι την περάτωση της υπόθεσης 
σχετικά με τη καταγγελία Δ. Μπάκα. 

* τα ως άνω σχετικά έγγραφα σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί με την από  04-07-2016 επιστολή μου.
  ------------------------------------
Β. Τα αποτελέσματα των 

ερευνών της Δ.Τ.Υ. να διαβιβα-
στούν στην εισαγγελέα πρωτο-
δικών Άμφισσας για δικαστική 
διερεύνηση. 
Γ. Να ενημερωθεί για την 

εξέλιξη του έργου η εταιρεία 
«Κτιριακές Υποδομές» πρώην 
Ο.Σ.Κ. 

Μέχρι σήμερα δεν διεπίστω-
σα καμία ενέργεια προς αυτές 
τις κατευθύνσεις. 
Η ενημέρωση του κ. Αντιδη-

μάρχου Δ.Ε. Γραβιάς: «έχουν 
σταλεί στον Εισαγγελέα», δεν 
διευκρινίζει  αν  εστάλησαν  
αυτά που ήδη υπήρχαν (επιστο-

Το θέμα του Δημοτικού Σχολείου
στο Δήμο Δελφών
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Τα ενυπόγραφα κείμε-

να απηχούν τις απόψεις των 
συγγραφέων τους. Διατηρεί-
ται όμως το δικαίωμα συντό-
μευσης μεγάλων κειμένων.

• Τα υπόλοιπα κείμενα 
είναι ευθύνη της σύνταξης 
και του Διοικητικού Συμβου-
λίου.

• Για αλλαγή διευθύνσεων 
ή νέων διευθύνσεων να ενη-
μερώνετε τα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου.

• Τα κείμενα δεν επιστρέ-
φονται.

Αυτοί που μας έφυγαν

Kάλαντα
Χριστούγεννα ανήμερα
—παραμονές σα σήμερα—
χρόνια πια περασμένα
χρόνια λησμονησμένα.

Γυρίζω πάλι πίσω
—πώς να τ' αλησμονήσω—
γυρίζω κάποτε πότε
τώρα στα γεροντάματα
σαν τότε απ' τα χαράματα
που «τάλεγα» σαν τότε.

Κάθε Χριστού
—κι Αϊβασιλειού—
τις γειτονιές του Καστελλιού
τις γέμιζε η καρδιά μας
—πώς να τα ειπώ, συγχωριανοί,
με τι λαλιά, με τι φωνή
τα ντέρτια τα παλιά μας;

Δυό-δυό, τρεις-τρεις, με τι χαρά
—είχαν ορίσει τη σειρά
από μέρες οι δάσκαλοι—
ποιοί θα τα ειπούν από το Χλωμό
και ποιοί απ' τα Μακρέϊκα
ποιοί απ' τον πάτο απ' το χωριό
και ποιοί απ' τα Κουρατζέϊκα
(μη μπερδευτούμε πάλι
κι αρχίσει ο τσακωμός
και γίνει σκοτωμός
καλαντοχαλασμός).

Χριστούγεννα ανήμερα
—Παραμονές σα σήμερα—
απάνω απ' τα Μπαλέϊκα
Χλωμό και Μερμυγκιάρι
φούντωνε το τροπάρι
ως κάτω στα Τσακνέϊκα
απ' το πρωΐ ολημέρα
—Εδώθε κι από Πέρα—
πέρα στα Γαλανέϊκα
μέσα στα Μπουσανέϊκα
στα Παπανικολέϊκα
ως κάτω στου Κωστούλα
πέρα ως του Γιαννακούλα,
με τα ραβδιά
—για τα σκυλιά—
στον ώμο τα σακκούλια
—αυγερινοί και πούλια—
–Θειακούλα να τα ειπούμε
κι εμείς για ν' αηκουστούμε
και μεις να φιλευτούμε—

«...Καλήν ημέρα άρχοντες
αν είναι ο ορισμός σας
Χριστού την θεία γέννηση
να ειπώ στ' αρχοντικό σας...»

Α. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ

ΜΑΙΡΗ
Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Στις 15-11-16 απεβίωσε στην 

Αθήνα όπου κηδεύτηκε την επο-
μένη η Μαίρη σύζυγος του Γιάν-
νη Παναγιώτου Παπαϊωάννου. 

Η μεταστάσα αληθινή και σεμνή 
δέσποινα ενός σπανίου χαρα-
κτήρος, προσηλωμένη σύζυγος 
και μητέρα, υπήρξε λάτρης του 
χωριού μας μέχρι φανατισμού 
και προσιτή ευπροσήγορη και 
αξιαγάπητη για όσους τη γνώρι-
ζαν. Στάθηκε αξιόλογη και αξι-
όμαχη πλάι στον αείμνηστο σύ-
ζυγο της και ό,τι δημιουργήθηκε 
τα δημιούργησαν μαζί πάντα με 
αγάπη και ομόνοια. Ο γάμος 
τους είχε και ευτυχισμένο αποτέ-
λεσμα, μεταξύ όλων των άλλων, 
να αποκτήσουν το γιό τους τον 
Τάκη Ι. Παπαϊωάννου, ένα από 
τους πιο εκλεκτούς συμπολίτες 
μας.
Ο θάνατος της στερεί τη μικρή 

μας Καστελλιώτικη Κοινωνία 
της Αθήνας από ένα από τα πιο 
αξιόλογα μέλη της.
Τα «Κ.Ν.» εύχονται ολόψυχα 

να είναι ελαφρύ το αττικό χώμα 
που την σκεπάζει και στο γιό της 
να ζει να την θυμάται, όπως της 
αξίζει.

ΓΙΩΤΑ συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Την  10/11/2016  απεβίωσε 
και ετάφη στο χωριό μας η Γιώ-
τα χήρα του Δημήτρη του Στερ-
γιόπουλου. Με θλίψη και συ-
γκίνηση παρακολούθησαν την 
εξόδιο ακολουθία συγγενείς και 
φίλοι που παρευρέθηκαν για το 
τελευταίο αντίο.
Η Γιώτα μία αληθινή σύντρο-

φος του Μήτσου και συντελεστής 
στην προκοπή, στο δύσκολο και 
επικίνδυνο επάγγελμα στις οδι-
κές διεθνείς μεταφορές που 
υπήρξε πρωτοπόρος. Έζησαν 
με αγάπη και αλληλοεκτίμηση 
και ο ερχομός της μονάκριβης 
κόρης τους, τους γέμισε χαρά 
και ευτυχία. Την μεγάλωσαν, 
την σπούδασαν και ευτύχισαν 
να την δουν παντρεμένη και να 

τους χαρίζει ένα εγγόνι.
Όσοι γνώρισαν την Γιώτα θα 

την θυμούνται με αγάπη και συ-
μπάθεια. Αιωνία η μνήμη σου.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται την 

οικογένεια της κόρης της και 
εύχονται να ζήσουν και να την 
θυμούνται.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Στις 25/7/2016 απεβίωσε και 
κηδεύτηκε στον Μπράλο η Δέ-
σποινα (Δεσπούλα) Αλεξοπού-
λου το γένος Ηλία Παπαδάκη. 
Γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου 1928 
στα Καστέλια, όπου μεγάλωσε 
και παντρεύτηκε το 1954 τον Ιω-

άννη Αλεξόπουλο εκ Μπράλλου, 
υπάλληλο ΟΣΕ. Η Δέσποινα 
αφοσιωμένη σύζυγος και στορ-
γική μητέρα μεγάλωσε με τη συ-
μπαράσταση του συζύγου της τις 
δύο θυγατέρες που απέχτησαν 
και ευτύχισαν να τις δουν να με-
γαλώνουν και να δημιουργούν 
τις δικές τους οικογένειες. Καλό 
ταξίδι Δεσπούλα και αιωνία η 
μνήμη σου.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται τις 

οικογένειες των θυγατέρων, να 
ζήσουν και να την θυμούνται.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΧΗΡΑ ΛΑΜΠΡΟΥ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Στις 30 Ιουνίου 2016, έφυγε 

από τη ζωή η Αλεξάνδρα χήρα 
Λάμπρου Αποστολόπουλου, που 
είχε γεννηθεί στα Καστέλλια το 
1918. Η ταφή της έγινε την επο-
μένη, στο κοιμητήριο της Καλ-
λιθέας, στην Αθήνα, όπου και 
εψάλλει η εξόδιος ακολουθία. 
Η εκλιπούσα ήταν κόρη του Χα-
ράλαμπου και της Χημώς Τσα-
κάλου.
Έζησε τα παιδικά της χρόνια 

στα Καστέλλια, τα οποία υπε-
ραγαπούσε και νοσταλγούσε, 
μέχρι το τέλος της ζωής της, και 
την αγάπη της αυτή ενέπνευσε 
και στον άνδρα της, τα παιδιά 
της και τα εγγόνια της.
Νυμφεύθηκε τον Λάμπρο 

Αποστολόπουλο, ανώτερο στέ-
λεχος της Δ.Ε.Η, ο οποίος κα-
ταγόταν από τη Μουσουνίτσα 
(Άγιος Αθανάσιος) και εγκατα-
σταθήκαν στην Καλλιθέα, όπου 
έζησαν και δημιούργησαν μια 
ωραία οικογένεια, με τα δυο 
τους παιδιά, την Μαίρη στέλεχος 
της Δ.Ε.Η, και τον Μπάμπη οι-
κονομολόγο - επιχειρηματία.

 Η Αλεξάνδρα έμεινε δυστυχώς 
πολύ νέα χήρα, μετά την ξαφνι-
κή και αναπάντεχη απώλεια του 
αγαπημένου της συζύγου Λά-
μπρου, αλλά ευτύχισε να δει τα 
παιδιά της αποκατεστημένα και 
με προκοπή, να δει εγγόνια και 
δισεγγόνα, τα οποία όλα την λά-
τρευαν. Δυναμική και εργατική 
γυναικά, πάντα με το χαμόγελο 
και την καλοσύνη, αξιοπρεπής, 
προνοητική και με οξυδέρκεια, 
προσέφερε σε όλους διακριτικά 
και ακούραστα. Ήταν μια ήρεμη 
δύναμη, ακάματη σε προσφορά 
και αλληλεγγύη, στην οικογέ-
νειά της και σ’ όλους όσοι την 
συναναστρέφονταν, ή είχαν κά-
ποια ανάγκη.
Πολύ αγαπητή στον περίγυρό 

της, πάντα με τις σοφές της συμ-
βουλές και δραστήρια μέχρι το 
τέλος της ζωής της. Η απώλειά 
της πόνεσε πολύ τους οικείους 
της, τους συγγενείς και τους φί-
λους της. Θα την θυμόμαστε πά-
ντα με αγάπη. Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα που την σκεπάζει.
Καλό σου ταξίδι θεια Αλεξάν-

δρα.
Μαρία Ζαχ. Τσακρή - Παΐζη

ΑΓΓΕΛΙΚΗ σύζυγος
ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ

ΕΤΩΝ 82

Μια ακόμη εξαίρετη κυρία 
νύφη στο χωριό μας, η Αγγελική 
σύζυγος του συγχωριανού μας 
Γιάννη Αναστ. Λευκαδίτη απεβί-
ωσε στην Αθήνα την 1-11-2016 
και κηδεύτηκε στο χωριό μας 
παρουσία πολλών συγγενών και 
συγχωριανών μας.
Ο Γιάννης και η Αγγελική έδε-

σαν σαν ζευγάρι και ο έγγαμος 
βίος τους είχε καλά αποτελέ-
σματα. Απόχτησαν δύο κόρες 
που τις μεγάλωσαν με στοργή 
και αγάπη και ευτύχισαν να τις 
δουν να παντρεύονται και να 
δημιουργούν τη δική τους οικο-
γένεια. Οι κόρες τους χάρισαν 
τέσσερα εγγόνια και ένα δισέγ-
γονο που έδωσαν ζωή στην Αγ-
γελική που τα υπεραγαπούσε, 
και απολάμβανε την αγάπη τους 
και το σεβασμό τους.
Το κενό που αφήνει η Αγγελι-

κή σ’ ολόκληρη την οικογένειά 
της είναι μεγάλο και ο παππούς 

Γιάννης με την αγάπη του θα 
αναπληρώσει και τη γιαγιά.
Καλό ταξίδι Αγγελική. Ας εί-

ναι ελαφρύ το Καστελλιώτικο 
χώμα που σε φιλοξενεί. Όλα θα 
σε θυμούνται με σεβασμό και 
αγάπη. Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται 
ολόθερμα την οικογένεια.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Η Μαρία Βασιλείου Πέτρου 

και ο σύζυγός της Αθανάσιος 
Καρακασιλιώτης, βάφτισαν 
την κόρη τους Αγάπη στον 
Ι.Ν. της Παναγίας Ελείστρι-
ας Κορώνης στις 17 Σεπτεμ-
βρίου 2016.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε και κηδεύτηκε 

στο Νεκροταφείον Μπράλου 
στις 27-7-2016 η Δέσποινα 
(Δεσπούλα) συζ. Ιωάννου 
Αλεξοπούλου, το γένος Πα-
παδάκη κόρη του Ηλία Πα-
παδάκη.

• Απεβίωσε στην Αθήνα 
και κηδεύτηκε στο Νεκρο-
ταφείο του χωριού μας στις      
1-11-2016 η Αγγελική σύ-
ζυγος Ιωάννου Λευκαδίτη, 
ετών 82. 

• Απεβίωσε στην Λαμία και 
κηδεύτηκε στο Νεκροταφείο 
του χωριού μας στις 10-11-
2016 η Παναγιώτα σύζυγος 
Δημητρίου Στεργιόπουλου, 
ετών 84.

• Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στην Αθήνα στις 15-11-2016 
η Μαίρη σύζυγος Ιωάν. Πα-
παϊωάννου.

• Απεβίωσε στις 20-6-2016 

και κηδεύτηκε την επομένη 
στην Καλλιθέα η Αλεξάνδρα 
χήρα Λάμπρου Αποστολο-
πούλου.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
- Η Κωνσταντίνα Γεωργί-

ου Κολύρη μετά από επιτυ-
χή παρουσίαση της εργασίας 
της πήρε το Μεταπτυχιακό 
της πτυχίο από το Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστή-
μιο στην Πληροφορική της 

Υγείας. Τα «Κ.Ν. εκφράζουν 
τα θερμά συγχαρητήρια και 
σε ανώτερα.

- Ο Ιωάννης Κωνσταντίνου 
Στοφόρος στο Τμήμα Επι-
στήμης Τροφίμων και Δια-
τροφής του ανθρώπου του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

- Η Αντωνία Μιλ. Στοφό-
ρου (κόρη της Ελένης Κα-
ραγιάννη της Αθανασίας 
Στοφόρου) στο Τμήμα Ηλε-

κτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Η/Υ του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.

- Η Ίριδα Λάμπρου Στοφό-
ρου και Ζωής Κουτρούμπα 
στο Χημικό Τμήμα Πανεπι-
στημίου Πατρών.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
- Η κυρία Αλεξάνδρα Σκού-

ρα – Ανδριτσοπούλου μας 
πρόσφερε 50 ευρώ εις μνή-
μη των αγαπημένων της νε-
κρών, για τους σκοπούς του 
συλλόγου μας.

- Η κυρία Δέσποινα Ζαχ. Τσα-
κρή στη μνήμη της αγαπημέ-
νης της εξαδέλφης Αλεξάνδρας 
Αποστολοπούλου προσφέρει 
100 ευρώ για την εφημερίδα 
«Καστελλιώτικα Νέα».

Βουνοπερπατήματα
–Στον Παρνασσό ανέβηκα
και πέρασα στη Γκιώνα
στην Οίτη ήπια κρύο νερό
περπάτησα στα χιόνια.

–Είδα από ‘κει τον Όλυμπο
Βαριά συννεφιασμένο
είδα το Δία σκεφτικό
τον Άρη αγριεμένο.

–Αντίκρισα τον Κίσσαβο
στα πράσινα ντυμένο
τον γραφικό τον Κόζιακα
ψιλοανταριασμένο.

–Βαρδούσια κι Αρροάνια
γλυκά συνομιλούσαν
της Άρτας τα’ Αθαμανικά
αστράφταν και βροντούσαν.

–Στην Πίνδο βρήκα κι άραξα
στ’ απέραντα λιβάδια
στις καταπράσινες πλαγιές
με τα πολλά κοπάδια.

Ευθύμιος Τσαμαδιάς



ΣΕΛΙΔΑ 3ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

(Συνέχεια στη σελίδα 6)

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΕΥΧΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Όπως κάθε χρόνο λάβαμε τις ευχές της συγχωριανής μας κ. Ευθυμία Λάλα το γένος Αθαν. 

Κόλλια. Ευχαριστούμε ολόθερμα. Ευχόμαστε στην Ευθυμία και εμείς Χρόνια πολλά, ευτυχισμένος 
ο καινούργιος χρόνος και να χαίρεται όλη την οικογένειά της.

Παναγιώτης Ν. Παπανικολάου 10 γεωργός  Δ΄ απελύθη
Παναγ. Ι. Παπανικολάου 10 ορφανός Δ΄ »
Νικόλαος Βας. Καραπλής 10 γεωργός Δ΄ »
Αθαν. Ηλ. Κυριαζής 12 » Δ΄ »
Δημ. Ταξ. Λέζας 10 » Γ΄ Προήχθη
Παναγ. Δημ. Κοτσίκης 12 ορφανός Δ΄ απελύθη
Ηλίας Χ. Κοτσίκης 12 γεωργός Δ΄ »
Παναγ. Ανδρ. Σκουρπάς 12 » Δ΄ απεφοίτησε απολυθής
Νικόλαος Ι. Κοτσίκης 9 » Γ΄ Προήχθη
Δημ. Απ. Αποστολόπουλος 11 ορφανός Γ΄ »
Χαραλ. Ηλ. Τσάκαλος 11 » Γ΄ »
Αποστ. Ι. Λιακουγέρης 9 γεωργός Γ΄ »
Νικόλαος Ν. Αγγελής 9 ορφανός Γ΄ »
Ηλίας Δ. Μακρής 9 γεωργός Β΄ »
Ιωάννης Π. Προβιάς 10 » Β΄ »
Ιωάννης Ν. Ελευθερίου 9  κτίστης Β΄ »
Γεώργιος Δρ. Παπαγεωργίου 9 γεωργός Β΄ »
Γεώργιος Ι. Διέννης 9 ορφανός Β΄ »
Λεωνίδας Αντ. Λιακαυγέρης 9 γεωργός Β΄ »
Δημήτριος Αριστ. Μοσχολιός 9 » Β΄ »
Ιωάννης Ευστ. Γιαννακός 9 » Β΄ »
Νικόλαος Θρας. Παπαγεωργίου 8 » Α΄ »
Δημήτριος Π. Παπαϊωάννου 9 κτίστης Α΄ »
Αντώνιος Π. Παπαϊωάννου 10 » Α΄ »
Αθαν. Αποστ. Αποστολόπουλος 7 ορφανός Α΄ »
Νικόλαος Ι. Παπανικολάου 7 » Α΄ »
Παναγ. Χ. Κοτσίκης 7 γεωργός Α΄ προήχθη
Ευστ. Ευθ. Σταθόπουλος 7 » Α΄ »
Ηλίας Θωμ. Θωμόπουλος 8 » Α΄ »
Παναγ. Αθ. Παπαευθυμίου 9 διδάσκαλος Β΄ »
Θεόδωρος Αθ. Προβιάς 9 γεωργός Β΄ έμεινε στην ίδια τάξη
Δημήτριος Αθ. Προβιάς 6 » Α΄ Προήχθη
Δημήτριος Αθ. Προβιάς 6 » Α΄ »
Δημ. Κ. Πιπέλιας 6 » Α΄ »
Γεώργιος Ι. Στεργιόπουλος 6 » Α΄ έμεινε στην ίδια τάξη
Ιωάν. Κ. Κοτσιμπός 6 » Α΄ προήχθη
Ιωάν. Π. Κόλλιας 6 » Α΄ »
Ιωάν. Ασημ. Κρεμμύδας 6 » Α΄ »
Ιωάν. Νικ. Μακρής 6 » Α΄ »
Νικολ. Γ. Γιαννόπουλος 6 » Α΄ »
Νικολ. Αριστ. Μοσχολιός 6 » Α΄ »
Κωνσταντίνος Αντ. Λιακαυγέρης 6 » Α΄ »
Παναγ. Αντ. Μακρής 6 » Α΄ »
Κροσταλία Ι. Κάντζου 6 » Α΄ έμεινε στην ίδια τάξη
Ευαγγελία Π. Παπαδάκη 6 » Α΄ »
Χαράλ. Ηλ. Ζεΐνης 6 » Α΄ »
Ευθύμιος Ν. Παπανικολάου 6 » Α΄ »
Λεία Αθ. Παπαευθυμίου 6 διδάσκαλος Α΄ »
Γεώργιος Ι. Μοσχολιός 6 γεωργός Α΄ »
Ηλίας Δ. Κοτσιμπός 7 » Α΄ απεφοίτησε μεταβής
    στο σχολείο του χωριού του
Ιωάν. Δ. Κόλλιας 6 » Α΄ Προήχθη

Ηλίας Ι. Παπαδάκης 6 » Α΄ προήχθη
Χαραλ. Ηλ. Τσάκαλος 10 » Γ΄ »
Ιωάν. Ευθ. Καραστάθης 11 » Γ΄ απεφοίτησε
Παναγ. Δ. Κοτσιμπός 9 » Γ΄ προήχθη
Σταμάτης Χ. Σταματέλος 10 » Γ΄ »
Πέτρος Γ. Πέτρου 9 » Α΄β΄ »
Σπυρ. Αθαν. Γεωργίου 11 » Γ΄ απεφοίτησε
Ηλίας Νικ. Κοτσιμπός 12 » Δ΄ »
Νικολ. Δ. Παπανικολάου 6 » Α΄ έμεινε στην ίδια τάξη
Αναστάσιος Ηλ. Χαμηλός 6 » Α΄ »
Κωνστ. Γ. Παπαδάκης 7 » Α΄β΄ προήχθη
Μιλτιάδης Ηλ. Τσάκαλος 7 » » »
Αθαν. Π. Παπανικολάου 7 » » »
Δημήτριος Π. Πιπέλιας 6 » » έμεινε στην ίδια τάξη
Σπυρίδων Χαρ. Κουτρούμπας 6 » » »
Παναγ. Αποστ. Αποστολόπουλος 6 ορφανός » »
Νικόλαος Δ. Κοτσιμπός 6 γεωργός » »
Παναγιώτης Ν. Μακρής 6 » » »
Γεώργ. Χρ. Παπαγεωργίου 6 διδάσκαλος » »
Απόστολος Ι. Κυριαζής 7 γεωργός Γ΄ προήχθη
Χρίστος Δ. Χαλατσάς 9 » Γ΄ »
Αικατερίνη Ι. Αποστολοπούλου 6 » Α΄ απεφοίτησε 
Μαρία Λ. Δούκα 6 » Α΄ έμεινε
Δημητρούλα Ι. Μοσχολιού 6 » Α΄ »
Αθανασία Ι. Χαλατσά 6 » Α΄ »
Αθανάσιος Δ. Τσακνιάς 7 » Α΄ προήχθη
Κωνσταντίνος Αθ. Προβιάς 7 » Α΄ έμεινε
Νικόλαος Α. Χαλατσάς 6 » Α΄ »
Βασιλική Δ. Τσακνιάς 6 » Α΄ »
Παναγιώτης Ι. Βέλλιος 6 » Α΄ »
Αλέξανδρος Ν. Σίμος 6 » Α΄ »
Ιωάννης Ν. Δροσόπουλος 6 » Α΄ »
Ιωάννης Κ. Δερμάνης 6 ορφανός Α΄ »
Αλέξανδρος Θωμά Θωμόπουλος 6 γεωργός Α΄ »
Ελένη Γ. Προβιά 6 » Α΄ »
Γεώργιος Δ. Μακρής 6 » Α΄ »
Φώτης Ασημ. Κρεμμύδας 6 » Α΄ »
Γεώργιος Π. Σίμος ή Κουρελής  6 » Α΄ »
Δημ. Κ. Λιακαυγέρης 6 » » »
Σταμάτης Π. Παπαϊωάννου 6 κτίστης » »
Κωνστ. Δ. Στεργιόπουλος 6 γεωργός » »
Απόστολος Αθ. Χουλιαράς 6 » » »
Γεώργιος Ν. Κοτσιμπός 6 » » »

Το σχολικό έτος 1900 – 1901 έληξε την 8η Ιουλίου 1901.
Ο Διευθυντής του σχολείου Χρ. Παπαγεωργίου
Στο σχολείο φοιτούσαν και οι μαθητές του Χλωμού παρ’ ότι ο Χλωμός ήταν μια ξεχωριστή 

κοινότητα και ενορία.
Ακόμη στον κατάλογο υπάρχουν και τα πρώτα κορίτσια που πήγαν στο σχολείο. Έπρεπε να 

περάσουν πολλά χρόνια ώστε να γίνει η φοίτηση των κοριτσιών υποχρεωτική.
Στον κατάλογο φαίνεται ότι η φοίτηση στο σχολείο ήταν τέσσερα χρόνια. Είχε δηλ. τέσσερις 

τάξεις.                                                                                              ΑΘΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΤΟΛΟΓΙΟΝ Δημ. Σχολείου Καστελλίου του Δήμου Δωριέων (Σχολ. έτος 1900 – 1901)
Ονοματεπώνυμον Ετών Επαγ. Πατρός Τάξις Παρατηρήσεις Ονοματεπώνυμον Ετών Επαγ. Πατρός Τάξις Παρατηρήσεις

Η Ιωάννα Κύρου, κόρη του Νίκου Κύρου και της Ηλιάνας Κυρια-
ζή, διακρίθηκε για την επίδοσή της στον 10ο Μαθητικό Διαγωνι-
σμό  του Μικρού Ευκλείδη της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 
ως μαθήτρια της ΣΤ΄ τάξης. Tα «K.N.» εύχονται καλή πρόοδο σε 
όλη της τη μαθητική ζωή και όχι μόνο.

ΚΤΕΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΖΩΗ ΛΙΑΠΗ
Λ. Ανθούσας 24

Τηλ. 210-6666668
Κάθε μέρα 08:00 - 20:00

www.ikteopallinis.gr

Για τους συγχωριανούς έκπτωση 10%

• Οι συνεχείς Νοτιάδες διατή-
ρησαν ένα ήπιο Νοέμβριο με θερ-
μοκρασίες που το μεσημέρι ήταν 
θαύμα. Βέβαια όταν έπεφτε ο ήλιος 
και νύχτωνε άρχιζε κρύο και λίγη 
φωτιά στο τζάκι ή το καλοριφέρ 
χρειαζότανε. Κάτι ψιλοβροχούλες 
είχαν σαν αποτέλεσμα να πρασι-
νίσει πάλι ο τόπος. Τα φύλλα των 
δένδρων άργησαν να κιτρινίζουν 
και να πέσουν.

Ο Δεκέμβριος όμως ήρθε και 
μας έφερε κρύο, παγωνιά και λίγα 
χιόνια στις γύρω βουνοκορφές. 
Μπαίνουμε στον χειμώνα.

• Η φθινοπωρινή καλοκαιρία 
παρέτεινε την παραμονή πολλών 
συγχωριανών μας στο χωριό. Τα 
Σαββατοκύριακα όμως το χωριό 
μας γέμιζε με κόσμο. Τώρα με το 
κρύο στο χωριό έμειναν οι μόνιμοι 
να φυλάνε Θερμοπύλες.

• Οι κυνηγοί στο χωριό, αυτοί 
που υπάρχουν και είναι καλοί σ’ 
αυτό που τους αρέσει, κάθε Σαβ-
βατοκύριακο ομαδικά ξεκινούν νω-
ρίς το πρωΐ για κυνήγι αποκλειστι-
κά για αγριογούρουνο που είναι και 
το μοναδικό ενδιαφέρον τους αυτή 
την εποχή. Είχαν κάποιες επιτυχί-
ες που τους γέμισε ικανοποίηση 
και χαρά.
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ΤΑΒΕΡΝΑ
«Καστελλιώτικη γωνιά»

 Γεώργιος Ηλ. Χαμηλός
 Επιμέλεια κουζίνας Η ΧΡΥΣΑΝΘΗ

 ΝΟΣΤΙΜΑ ΚΑΘΑΡΑ ΣΠΙΤΙΚΑ

 Τηλ. 2265091218

λή μου, απόφαση Υ.Σ. και Δ.Σ.) 
και με τι σκοπό.  Εγινε από τον 
Δήμο μήνυση, μηνυτήρια ανα-
φορά ή κάτι άλλο;
Υπέβαλα από  04-07-2016 

στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Άμφισσας την μηνυτήρια ανα-
φορά μου και κοινοποίησα  το 
περιεχόμενό της όπου αναφέ-
ρω σ’ αυτήν. 
Τη συνόδευσα με όσα έγ-

γραφα είχα στη διάθεσή μου, 
φωτογραφικό υλικό, πριν και 
μετά την επέμβαση στο έργο, 
τα πρακτικά της συζήτησης 
του Δημοτικού Συμβουλίου και 
την επιστολή που κατέθεσα σ’ 
αυτό. Τέλος κατέθεσα τη δικιά 
μου μαρτυρία από την αυτο-
ψία του έργου, τόσο από την 
επιτροπή όσο και από τους λοι-
πούς εμπλεκομένους. Από όσα 
σας έχω καταθέσει (σχετικά 2 
και 5) φαίνεται καθαρά ότι η 

Δ.Τ.Υ. του Δ. Δελφών είναι ου-
σιαστικός κρίκος στην αλυσίδα 
εξέλιξης του έργου και των κα-
ταστάσεων που καταγγέλλω. 
Δεν αναφέρομαι μόνο στην 

περίοδο της Τ.Υ.Δ.Κ. μέχρι το 
2010 κατά την οποία στήθηκε 
και πραγματοποιήθηκε η με-
γάλη ρεμούλα. Αναφέρομαι 
και στη περίοδο από το 2011 
μέχρι και σήμερα. 
Να σας θυμίσω μερικές από 

τις ενέργειες της Δ.Τ.Υ. από το 
2014 μέχρι σήμερα, οι οποίες 
καταφανώς δεν είναι νόμιμες 
και βέβαια είναι κατά  των συμ-
φερόντων του Δήμου: 

1) Στις 31/1/2014 ορίζονται 

νέοι επιβλέποντες του έργου, 
με σκοπό και καθήκοντα τον 
έλεγχο των επιμετρήσεων. Για 
πόσα χρόνια το έργο δεν είχε 
επιβλέποντα; Ίσως τρία! Καμία 
κουβέντα για την τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος, το χρόνο 
περαίωσης του έργου και τα 
σχετικά επακόλουθα (έκπτωση 
αναδόχου, ρήτρες καθυστέρη-
σης κ.λπ.). 

2) Στις 12/6/2014 υπογράφε-
ται ο 2ος ΑΠΕ ο οποίος ένα μήνα 
μετά εισάγεται στο Δ.Σ. προς 
έγκριση και εγκρίνεται. 
Όπως αναλυτικά ισχυρίζομαι 

στην επιστολή μου (σχετικό 2) 
και δεν έχει αντικρουστεί από 
κανέναν μέχρι σήμερα, αυτός 
ο 2ος ΑΠΕ είναι παντελώς πα-
ράνομος και αντισυμβατικός 
από όλες τις απόψεις (σύνταξη, 
περιεχόμενο, αιτιολογία κ.λπ.),  
γιατί περιέχει εργασίες που 
τάχα έχουν  κατασκευασθεί ενώ 
δεν έχουν, εργασίες χωρίς να 
έχουν εγκριθεί, οι δε τιμές μο-
νάδος πληρωμής των εργασιών 
είναι ανύπαρκτες. 
Η έγκριση του 2ου ΑΠΕ είχε 

σκοπό
α) Να συγκαλύψει τη ρε-

μούλα που έγινε με τους δύο 
πρώτους λογαριασμούς αλλά 
και με τον 1ο ΑΠΕ και το 3ο λο-
γαριασμό.
β) Να εξευτελίσει το έργο 

και να το φέρει στα μέτρα της 
ρεμούλας που είχε πραγματο-
ποιηθεί (Αλλαγές σε είδος και 
ποσότητα εργασιών). 
γ) Να δημιουργήσει ένα πε-

ρίβλημα νομιμότητας το οποίο 
να καλύψει ό,τι μπορεί, αρκεί 
κάποιος να μην το σκαλίσει. 
δ) Να δοθεί δυνατότητα 

ώστε να συνεχισθεί η αρπαγή 
χρημάτων από το ταμείο του 
έργου. 
Στην εισήγηση του προς το 

Δ.Σ. για τον 2ο ΑΠΕ ο προϊστά-
μενος της Δ.Τ.Υ. τουλάχιστον, 
α) Απέκρυψε το γεγονός της 

ρεμούλας ύψους 166.800,29 
€ που είχε συντελεσθεί με ερ-
γαλεία τον 1ο ΑΠΕ και τον 3ο 
λογαριασμό. Από τα στοιχεία 
του ΑΠΕ φαίνεται ότι γνώριζαν 
πολύ καλά το μέγεθος της ρε-
μούλας. 
β) Περιέλαβε στον ΑΠΕ νέες 

εργασίες χωρίς αιτιολογική 
έκθεση, χωρίς νέες τιμές μονά-
δος κ.λπ., οδηγώντας το Δ.Σ. σε 
λήψη αίολης και παράνομης 
απόφασης.
γ) Ισχυρίσθηκε δια επιτάσεως, 

ψευδώς, ότι οι εργασίες έχουν 
τελειώσει ακόμη και αυτές οι 
νέες και πρέπει να πληρωθεί ο 
εργολάβος, για να εκβιάσει την 
έγκριση του ΑΠΕ.
δ) Απέκρυψε όλα τα αντι-

συμβατικά στοιχεία της εργο-
λαβίας (χρόνοι περαίωσης, μη 
τήρηση χρονοδιαγράμματος, 
έλλειψη επιμετρήσεων, ποι-
ότητα εργασιών, πληρωμές 
χωρίς την ύπαρξη αντιστοίχων 
εργασιών, έλλειψη εγγυητικών, 
παράληψη εκπροσώπησης και 
υποκατάσταση από τρίτους 
κ.λπ. Δεν έχουν τελειωμό). 
ε) Απέκρυψε ότι είχαν πιστο-

ποιηθεί και πληρωθεί πλήθος 
ανύπαρκτων εργασιών, πέρα 
από τη ρεμούλα των 166.800,29 

€ το ύψος των οποίων εκτιμώ 
στην επιστολή μου πολύ πιο 
πάνω από 70.000 €. 
Όλα τα παραπάνω ήταν γνω-

στά στη Δ.Τ.Υ. και μέσω του 
ΑΠΕ έγινε προσπάθεια να νο-
μιμοποιηθούν.

3) Στις 13/8/2014 αποφασί-
ζεται από τη Δ.Τ.Υ. η μείωση της 
εγγύησης για την αντικατάστα-
ση κρατήσεων για αξία εργασι-
ών 16.354,32 €.
Απαραίτητη προϋπόθεση 

για την απόφαση αυτή είναι η 
ύπαρξη επιμετρήσεων, η υπο-
γραφή τους και η έκδοση από-
φασης έγκρισής τους. Τίποτα 
από αυτά δεν υπάρχει ακόμη 
και σήμερα. Αυτό είχε σαν απο-
τέλεσμα 8.192,7 € να εκταμιευ-
θούν αντί να παραμείνουν σαν 
εγγύηση. Τη στιγμή μάλιστα 
που δεν υπήρχε ούτε αναζητή-
θηκε εγγυητική καλής εκτέλε-
σης ούτε και πρόσθετη εγγύηση 
λόγω μεγάλης έκπτωσης. 

4) Στις 14/8/2014 υπογράφε-
ται ο 3ος λογαριασμός (ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) πιστοποίησης 
εργασιών προς πληρωμή πο-
σού 163.854,32 € + ΦΠΑ συ-
νολικά. Στο λογαριασμό περιέ-
χονται νέες εργασίες οι οποίες 
δεν έχουν αιτιολογηθεί πουθε-
νά και δεν έχουν επιμετρηθεί 
πουθενά. Πληρώνονται με νέες 
τιμές οι οποίες δεν έχουν αιτι-
ολογηθεί πουθενά δεν έχουν 
υπολογισθεί πουθενά και δεν 
έχουν εγκριθεί από τους αρμό-
διους σύμφωνα με τον νόμο γι’ 
αυτό. 
Άρα το ποσό αυτό που προ-

κύπτει από αυτές τις εργασίες 
παράνομα μπαίνει στο λογα-
ριασμό. Πρόκειται περί συνέχει-
ας της ληστείας. Το ποσό αυτό 
υπερβαίνει τα 31.000,00 €.
Το ύψος του 3ου λογαριασμού 

για εργασίες ήταν 261.899,43 
€ + Φ.Π.Α. Το ύψος του 3ου λο-
γαριασμού (ορθή επανάληψη) 
ήταν 163.854,32 € + Φ.Π.Α.  
Από αυτά αν αφαιρέσουμε τα 
31.000 € + Φ.Π.Α. για εργασίες 
με νέες τιμές που μπήκαν στην 
«ορθή επανάληψη» έχουμε 
132.854,32 € + Φ.Π.Α. για ερ-
γασίες και υλικά. Άρα το ποσό 
που διορθώθηκε από τον 3ο 

λογαριασμό είναι 261.899,43 – 
132.854,32 = 129.045 € + Φ.Π.Α. 
Έναντι των 135.609,99 + Φ.Π.Α. 
που ήταν ο 3ος λογαριασμός. 
Συμπέρασμα: Το σύνολο 

σχεδόν του 3ου λογαριασμού 
με απόφαση και σφραγίδα 
της Δ.Τ.Υ. είναι παράνομο και 
ληστεύθηκε από το ταμείο του 
έργου. Το ξαναλέω: Η Δ.Τ.Υ του 
Δήμου βεβαιώνει επίσημα τη 
ληστεία με σφραγίδα και υπο-
γραφές. 
Τι έκανε η ΔΤΥ μετά από αυτή 

την αποκάλυψη και απόφαση;  
Γνωστοποίησε όπως είχε υπο-
χρέωση το γεγονός σε κάθε 
αρμόδιο, από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο ως τον Εισαγγελέα και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση 
κ.λπ.; ή προσπάθησε να καλύ-
ψει την υπόθεση, πιστοποιώ-
ντας μάλιστα και ανύπαρκτες 
εργασίες με ανύπαρκτες τιμές 
για να φαίνεται η ληστεία μι-
κρότερη.
Ο 3ος λογαριασμός από τις 

22-12-2010 είχε γίνει εντολή 
πληρωμής για ποσό 166.800,29 
€ και μάλιστα με δύο στρογγυ-
λές σφραγίδες του Ελληνικού 
Δημοσίου. Ο λογαριασμός μπο-
ρεί να «διορθώθηκε» στις 14-8-
2014 (τριάμισι και πλέον χρό-
νια μετά), η εντολή πληρωμής 
όμως δεν ανακλήθηκε ποτέ, 
γιατί θα χρειαζόταν φαντάζομαι 
και αιτιολογία. Αυτός που την 
είχε στα χέρια του τι την έκανε; 
Τη χρησιμοποίησε και δημιούρ-
γησε απαιτήσεις κατά του Δή-
μου ή την έβαλε στο μαξιλάρι 
του μήπως τη ζητήσει κάποιος 
σε τέσσερα – πέντε χρόνια; 
Και τέλος υπάρχει απόφαση 

της Δ.Τ.Υ. ή άλλου αρμοδίου 
που να ανακαλεί τον 3ο λογα-
ριασμό πιστοποίησης εργασι-
ών και εντολής πληρωμής, με 
σκεπτικό και επιχειρήματα;

5) Όλο το έτος 2015 η Δ.Τ.Υ. 
Δ. Δελφών διαβεβαίωνε προς 
κάθε κατεύθυνση (βλέπε σχε-
τικά 3 και 5) ότι το έργο έχει 
τελειώσει, ότι παραμένει μόνο 
η περίφραξη (εμφανής η έλλει-
ψή της σε κάθε περαστικό). Τα 
λεφτά υπάρχουν και όλα καλά. 
Μια οργανωμένη προσπάθεια 
εξαπάτησης των δημοτών και 
κουκουλώματος της ρεμούλας.
Φρόντισαν εξωθεσμικά, ενώ 

είχαν ζητηθεί επίσημα στοιχεία, 
να μεταφέρουν στον πρόεδρο 
του χωριού αντίγραφο του 3ου 
λογαριασμού (ορθή επανάλη-

Οι άνθρωποι που έβλε-
παν τα τρένα να περνούν
Διαβάζω τις ορθές ανησυ-

χίες και διαμαρτυρίες για το 
μέλλον του τρένου και του 
σιδηροδρομικού σταθμού 
Μπράλου. Αναμένω από τους 
διάφορους αρμοδίους, βου-
λευτές, δημάρχους και άλ-
λους που εξελέγησαν για να 
προσφέρουν στον τόπο να 
μας πουν τι ακριβώς έχουν 
κάνει και ποια μέτρα έχουν 
λάβει ώστε να μη καταργηθεί 
η γραμμή που εξυπηρετεί τό-
σους πολίτες του νομού και 
της περιοχής μας. Γράφουμε 
εδώ και καιρό και ποτέ καμία 
απάντηση δεν ήρθε στην εφη-
μερίδα μας…
Για να μη μιλήσουμε για την 

εγκατάλειψη του σταθμού εδώ 
και χρόνια και την άθλια κατά-
σταση στην οποία βρίσκεται 
σήμερα. Και μη μου πείτε πως 
δεν μπορεί να γίνει τίποτα!

Δράσεις;
Διαβάζω για τόσες πρωτό-

τυπες δράσεις σε γύρω χω-
ριά και απορώ με την έλλειψη 
φαντασίας που έχουμε στο 
χωριό μας. Τόσοι και τόσοι 
άνθρωποι και μια ιδέα δεν πέ-
φτει να προσπαθήσουμε να 
την υλοποιήσουμε. Γενικώς 
προτιμούμε τη δηλωτή, το 
μεζεδάκι, το τζάκι κλπ. Καλά 
όλα αυτά αλλά ωραία θα ήταν 
να κάναμε και κάτι από κοινού 
για το χωριό μας…  

Ο παλιός μύλος
Θα συνεχίσω να γράφω για 

τον παλιό ιστορικό μύλο του 
χωριού που αφήνεται σιγά 
σιγά να πέσει και να εξαφανι-
στεί. Να δω αν ποτέ θα πάρω 
κάποια απάντηση…
Ωραίος ο τρόπος που σεβό-

μαστε την ιστορία μας!

Δωρική Τετράπολη
…και θα εξακολουθήσω να 

αναρωτιέμαι αν ποτέ θα μπει 
μια σήμανση των αρχαιολογι-
κών χώρων του χωριού μας. Ή 
μήπως αυτό θα ενοχλήσει τη 
γνωστή επιχείρηση που κατα-
στρέφει τη Γκιόνα;

Βιβλία και άλλα βιβλία
«Όσο υπάρχουν τραγού-

δια» λέγεται το διήγημα με το 
οποίο συμμετέχει η Λιλή Γάτη 
στο βιβλίο «Μικρές Ιστορίες 
για Μεγάλους» που κυκλοφο-
ρούν από τις Εκδόσεις Εντύ-
ποις και εγκαινιάζουν τη σειρά 
βιβλίων «Ασημένιοι Αναγνώ-
στες», η οποία απευθύνεται σε 
ανθρώπους Τρίτης Ηλικίας.  
Παράλληλα κυκλοφορεί το 

βιβλίο της «Με λένε Δώδεκα» 
με εικονογράφηση της Σίσσυς 
Κυλερτζή.
Τέλος, το βιβλίο «Παίζου-

με παραμύθια;» με ιστορίες 
των παιδιών του 23ου Δημο-
τικού Σχολείου Νίκαιας, που 
γράφτηκαν κατά τη διάρκεια 
των μαθημάτων δημιουργικής 
γραφής που συντονίζει η ίδια 
κυκλοφορεί επίσης από τις εκ-
δόσεις «Εντύποις».

H Λιλή Γάτη είναι μέλος της 
Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτε-
χνών από την οποία τιμήθηκε 
με το Πρώτο Βραβείο στον 
πανελλήνιο λογοτεχνικό δια-
γωνισμό της, για τη νουβέλα 
«Εξ αίματος» και με το Δεύ-
τερο Βραβείο για το παραμύθι 
«Η βελόνα». Έχει διακριθεί με 
το Ειδικό Βραβείο «Γιώργης 
Χαλατσάς», στον πανελλήνιο 
λογοτεχνικό διαγωνισμό «Στέ-
λιος Ξεφλούδας», με το διήγη-
μα «Αθανασία».
Διδάσκει δημιουργική γρα-

φή σε παιδιά και κι αυτά τη 
διδάσκουν φαντασία.
Είναι μέλος της συγγρα-

φικής-δημιουργικής ομάδας 
«Σακαράκα».
Κυκλοφορούν, το παιδικό 

διήγημά της Σαν παραμύθι, 
Εκδόσεις Εντύποις (2014), η 
ιστορία για καληνύχτα «Κα-
ληνύχτα αστεράκι», Εκδόσεις 
Εντύποις (2015) και «Εξ αίμα-
τος», Εκδόσεις Σαΐτα (2014).
Από την ομάδα «Σακαράκα» 

κυκλοφορεί το παιδικό βιβλίο 
Δέκα σκιάχτρα σ’ ένα βιβλίο, 
Εκδόσεις Εντύποις (2016).
Συμμετέχει στις συλλογές: 

«Έγκλημα στο χωριό», Εκ-
δόσεις OPENBOOK (2013), 
«Γεια σου φίλε», Εκδόσεις 
Σύγχρονη Εποχή (2011).

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ

Το θέμα του Δημοτικού Σχολείου
στο Δήμο Δελφών

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  ΕΥΡΩ
Ευθυμία Λάλα Αθήνα 50
Παναγιώτης Ι. Παπαϊωάννου Αθήνα 20
Ιωάννης Κυριαζής Αθήνα 50
Παρασκευή Δέδε Αθήνα 100
Τζαβέλα Ευανθία Λάρισα 20
Κουσουρής Γεώργιος Πάτρα 30
Σας ευχαριστούμε για τις συνδρομές σας που μας βοήθησαν 

να εκδόσουμε τα «Καστελλιώτικα Νέα». Το ταμείο είναι σχεδόν 
στα ίσα και περιμένουμε τη βοήθειά σας για την επόμενη έκδο-
ση της εφημερίδας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
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Προτιμάτε
το φαρμακείο
του χωριού μας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

«ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»
ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ
Ειρήνη Τσελέντη

Εκμάθηση με διαδραστικό πίνακα
Εντατικά μαθήματα
Όλα τα πτυχία

Αγγλικά: LOWER - PROFICIENCY
Γαλλικά: DELF (A1 - A2 - B1 - B2)

DALF (C1 - C2)
Καστέλλια - Τηλ. 6936724342

ψη) με μαυρισμένες τις επικε-
φαλίδες των διαφόρων εγγρά-
φων και στηλών αυτών, ώστε 
να μη μπορεί να διαβασθεί τι 
είναι τι, αλλά με γραμμούλες 
και αστερίσκους ότι αναφέρε-
ται υπόλοιπο αδιάθετο ποσό, το 
οποίο αφορά τη περίφραξη και 
όλα τα άλλα είναι μια χαρά κα-
μωμένα. Και αυτός με τη σειρά 
του το τοιχοκόλλησε στα καφε-
νεία να ενημερωθούν οι χωρια-
νοί ότι όλα καλά. Πίστευαν ότι 
θα κουκουλωθεί η υπόθεση. 
Ότι δεν υπάρχει κάποιος να 
τα σκαλίσει. Κάποια κότα κατά 
την έκφρασή τους. Να επιση-
μάνουμε εδώ ότι η περίφραξη 
είχε πληρωθεί από 29/9/2010 
με τον 2ο λογαριασμό με το πο-
σόν των 30.723,23 € + Φ.Π.Α., 
αυξήθηκε με τον 3ο λογαριασμό 
στις 22/12/2010 στο ποσό των 
37.620,28 € και «ξεπληρώθηκε» 
στις 14/8/2014. Και ξαναπλη-
ρώθηκε με τον 4ο λογαριασμό 
για ποσό 26.099,71 € + Φ.Π.Α. 
Δικό τους το μαχαίρι δικό τους 
και το καρπούζι,  όποτε ήθελαν  
πλήρωναν και όσο ήθελαν.

6) Στις 14/12/2015 υπογρά-
φεται ο 4ος λογαριασμός πιστο-
ποίησης εργασιών προς πληρω-
μή ποσού συνολικά 190.897,65 
€ + Φ.Π.Α. και υπόλοιπο προς 
πληρωμή 27.051,30 € + Φ.Π.Α. 
Ο λογαριασμός εκτός της 

εργασίας της περίφραξης που 
αναφέραμε πιο πάνω αξίας 
26.099,716 + Φ.Π.Α.,  περιέχει 
ακόμη και εργασία χρωματι-
σμών σιδηρών επιφανειών 
238 m² αξίας 943,62 € + Φ.Π.Α. 
Για την εργασία αυτή ούτε η 
ποσότητα, έστω και 1 m² (ένα 
τετραγωνικό), ούτε η τιμή μο-
νάδος προκύπτουν από που-
θενά. Είναι ανύπαρκτα. 
Την ίδια ημέρα, με το λογα-

ριασμό αυτό αποφασίζεται η 
μείωση των εγγυήσεων για 
αντικατάσταση κρατήσεων 
για αξία εργασιών 190.896 €. 
Αυτό προϋποθέτει ότι έχουν 
επιμετρηθεί όλες οι εργασίες 
και υπάρχει απόφαση έγκρισης 
της επιμέτρησης. Τέτοιες επι-
μετρήσεις και αποφάσεις δεν 
υπάρχον ακόμη και σήμερα. 
Πώς υπήρχαν τότε; 

Η απόφαση αυτή επέτρεψε 
την εκταμίευση 9.544,8 € τα 
οποία έπρεπε να κρατηθούν ως 
εγγύηση καλής εκτέλεσης του 
έργου. 
Παράλληλα η Δ.Τ.Υ. δεν ήλεγξε 

αν υπάρχουν και δεν εξασφάλι-
σε τις εγγυητικές καλής εκτέ-
λεσης που απαιτούνται και για 
το πρόσθετο λόγο της μεγάλης 
έκπτωσης. 
Με την υπογραφή του λογα-

ριασμού αυτού ο οποίος δεν 
περιέχει ρήτρες καθυστέρησης 
κ.λπ. έγινε δεκτό ότι οι εργασί-
ες έγιναν εντός χρονοδιαγράμ-
ματος, μάλλον μπερδεύτηκαν 
και αντί 5 μήνες που ήταν ο 
χρόνος πραγματοποίησης του 
έργου το μέτρησαν 5 χρόνια 
αλλά και πάλι βαδίζαμε στα 
έξι τότε στα επτά τώρα και βλέ-
πουμε.

7) Στην επί τόπου αυτοψία 
στο έργο στις 17-6-2016 η 
οποία έγινε με πρόσκληση της 
Δ.Τ.Υ. του Δήμου.
Α. α) Τα μέλη της αναδόχου 

κατασκευής του έργου κοινο-
πραξίας δια του κ. Πρασσά δή-
λωσαν,  ότι δεν έχουν καμία 
σχέση με τη κατασκευή του έρ-
γου ούτε συμμετείχαν ποτέ σ’ 
αυτήν. Αμφισβήτησαν μάλιστα 
και την υπογραφή της σύμβα-
σης. Από το σημείο αυτό και 
μετά καμία συμμετοχή δεν εί-
χαν στην αυτοψία. 
β) Κατασκευαστής του έργου 

δήλωσε ο εμπειροτέχνης κατα-
σκευαστής κ. Α. Μπίκας.
γ) Η Δ.Τ.Υ. δια του αναπληρω-

τή προϊσταμένου της ζητούσε 
επίμονα από τον κ. Πρασσά 
να δηλώσει εάν ο κ. Μπίκας 
εκπροσωπεί την ανάδοχο Κ/Ξ,  
πράγμα που δεν έγινε, τουλά-
χιστον ξεκάθαρα κατά τη δικιά 
μου αντίληψη. 
δ) Εάν ο κ. Μπίκας ήταν εκ-

πρόσωπος της Κ/Ξ ή τεχνικό 
στέλεχος αυτής ή υπεργολάβος 
αυτής έπρεπε αυτό να έχει κοι-
νοποιηθεί εγγράφως στην υπη-

ρεσία με τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά (συμβολαιογραφικά 
έγγραφα, πιστοποιητικά συμ-
φωνητικά κ.λπ.),  να έχει  λη-
φθεί αντίστοιχη απόφαση  από 
τη Δ.Τ.Υ. και να έχει εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή.
Όλα αυτά δεν υπάρχουν και 

είναι θέατρο για συγκάλυψη 
εγκλημάτων όλη αυτή η παρά-
σταση.
ε) Ο κ. Μπίκας δεν διαθέτει 

τα απαραίτητα τυπικά και ου-
σιαστικά προσόντα για να είναι 
εκπρόσωπος τεχνικός υπεύθυ-
νος ή να υποκαταστήσει την 
Κ/Ξ. Άρα άδικος κόπος.
στ) Η Δ.Τ.Υ. ως επιβλέπουσα 

υπηρεσία όταν διαπίστωσε ότι 
το έργο δεν εκτελείται από τον 
ανάδοχο (αυτό το ήξερε από 
τη πρώτη στιγμή όπως και όλη 
η κοινωνία) και υπάρχει υπο-
κατάσταση αυτού έπρεπε αμέ-
σως να εφαρμόσει το νόμο και 
να εισηγηθεί την έκπτωση του 
αναδόχου (Ν. 3689/08 αρ. 65). 
ζ) Το ζήτημα του εκπροσώ-

που και κατασκευαστή του έρ-
γου αποτελεί βασικό κρίκο της 
αλυσίδας της πραγματοποιη-
θείσας ρεμούλας, γιατί μέσω 
αυτού μοιράζεται το χρήμα και 
για αυτό επιμένω στη καταγγε-
λία (σχετικό 2).
Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου πρέπει 

άμεσα να ξεκαθαρίσει το θέμα 
και να διατυπωθεί η αλήθεια 
με όλες τις διαδρομές της σε 
κάθε κατεύθυνση. 
Β. α) Ενώ υπάρχει η δήλωση 

– μαρτυρία των κατοίκων για 
τις μη υπάρχουσες αφανείς ερ-
γασίες, αυτή η δήλωση επιβε-
βαιώνεται από το Τ.Σ. Καστελ-
λίου και γίνεται δεκτή από το 
Δ.Συμβούλιο (σχετικό 4 και 5). 
Ενώ ο ανάδοχος δεν παίρνει 

καμία θέση επί του θέματος. 
Ενώ δεν προσκομίζεται καν 

ένα στοιχείο ή ίχνος στοιχείου 
που να μαρτυρά την ύπαρξη 
αυτών των εργασιών. 
Ενώ προσκομίσθηκαν στοι-

χεία περί του αντιθέτου, δηλα-
δή ότι δεν υπήρξαν τέτοιες ερ-
γασίες (φωτογραφίες πριν και 
μετά κ.λπ.).
Ο κ. αν. προϊστάμενος της 

Δ.Τ.Υ. και η επιτροπή που ορί-
σθηκε έψαχναν, ίσως ψάχνουν 
ακόμη, για την ύπαρξη στοιχεί-
ων στη βάση του «δικαίου» και 
της «αντικειμενικότητας», τα 
οποία  να  μπορούν να επικα-
λεστούν. 
Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να 

γνωρίζουν ότι οι πληρωμές με 
δημόσιο χρήμα γίνονται απο-
κλειστικά βάσει της νόμιμης 
σύμβασης και του νόμου. 
Όλα τα άλλα είναι εμφανής 

προσπάθεια να εμφανισθεί 
μικρότερη η ρεμούλα, γιατί 
οι συνέπειες του νόμου είναι 
ανάλογες με το μέγεθός της.
Γ. Προσωπικά έχω συντάξει 

τις απόψεις μου για τα θέματα 
που προέκυψαν κατά την αυτο-
ψία, περιμένω τις απόψεις και 
τα στοιχεία της επιτροπής στα 

οποία θα απαντήσω, και τα έχω 
κοινοποιήσει μαζί με τη μηνυ-
τήρια αναφορά μου  όπου και 
αυτή. 

8) Ο χρόνος που δίδεται (έως 
ένα μήνα)  για να απαντήσει η  
Δ.Τ.Υ. προς  το Δ.Σ. του Δήμου 
(σχετικό 4), με την εμπειρία που 
διαθέτουν τα στελέχη της, ήταν 
υπέρ αρκετός. Από τότε έχουν 
περάσει τέσσερις - πέντε μή-
νες και ακόμη η Δ.Τ.Υ. δεν έχει 
ανταποκριθεί στην υποχρέω-
σή της. 
Αντί αυτού πληροφορήθηκα 

από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ ότι ο Δήμος 
μέσω της οικονομικής επιτρο-
πής του Δήμου απεφάσισε να 
παράσχει νομική υποστήριξη 
στη Δ.Τ.Υ. μέχρι την περάτωση 
της υπόθεσης, σχετικά με την 
καταγγελία μου. (σχετικό 7). 
α. Στην εισήγηση του θέματος 

στην οικονομική επιτροπή του 
Δήμου αναφέρεται η επιστολή 
μου (σχετικό 2) και η επιστολή 
με αρ. πρωτ. 462/23-8-16 από 
το Σώμα των επιθεωρητών δη-
μοσίων έργων (σχετικό 1),  χω-
ρίς να υπάρχει το σώμα αυτών 
των επιστολών εντός του φακέ-
λου της Οικ. Επιτροπής,  ώστε 
να γίνει γνωστό στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δή-
μου,  σε τι αναφέρονται οι επι-
στολές αυτές και σε τι καλού-
νται να ψηφίσουν τα μέλη της 
επιτροπής. 
Η επιστολή των επιθεωρητών 

δημοσίων έργων, όπως ενημε-
ρώθηκα, εζητήθη από δημοτικό 
συμβούλιο από τη Δ.Τ.Υ. και δεν 
εδόθη ως ίσως απόρρητος. Δη-
λαδή η οικονομική επιτροπή 
απεφάσισε τη διάθεση χρημά-
των του Δήμου για πληρωμή 
δικηγόρου χωρίς να γνωρίζει 
περί τίνος πρόκειται. Προβλέ-
πεται η επιτροπή να συνεδρι-
άζει κεκλεισμένων των θυρών 
και χωρίς πρακτικά για να μην 
διαρρεύσουν απόρρητα έγγρα-
φα; Και οι δημότες απλώς πλη-
ρώνουν;
β. Με το αίτημά της  για πα-

ροχή νομικής βοήθειας η ΔΤΥ 
παραδέχεται και η οικονομική 
επιτροπή το επιβεβαιώνει, ότι 
δεν είναι ικανή να ανταποκρι-
θεί στα καθήκοντα της απένα-
ντι στο έργο, που είναι η πιστή 
εφαρμογή των όρων της σύμ-
βασης, του νόμου, καθώς και η 
παρακολούθηση και ο έλεγχος 
της ποιότητας και ποσότητας 
των εργασιών.
Σε τι από αυτά δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί η Δ.Τ.Υ. και ζητά 
νομική υποστήριξη; 
Για την παρακολούθηση και 

έλεγχο της ποιότητας και πο-
σότητας των εργασιών μάλλον 
αχρείαστη είναι η νομική βοή-

θεια ή όχι; 
Στην εφαρμογή του νόμου; 

Ο νόμος είναι ίδιος για όλα τα 
έργα που η Δ.Τ.Υ. είναι επιβλέ-
πουσα υπηρεσία. Άρα πρέπει να 
τον ξέρει και να το εφαρμόζει. Ή 
τώρα προέκυψε το θέμα επειδή 
στο συγκεκριμένο έργο κάποιος 
το σκάλισε, έστω και κότα. Στα 
άλλα έργα έχει εφαρμοσθεί ο 
νόμος; Εγώ πιστεύω πως όχι 
και γι’ αυτό προτείνω στο Δημ. 
Συμβούλιο με την επιστολή 
μου (σχετικό 2) να διερευνηθεί 
το θέμα σε όλα τα έργα, τουλά-
χιστον από την εποχή που ξεκί-
νησε το έργο των Καστελλίων.
Αν χρειάζεται νομική υπο-

στήριξη για την εφαρμογή της 
σύμβασης,  αυτό έπρεπε να γί-
νει στην αρχή του έργου και όχι 
στο τέλος του. 
Μπροστά το κάρο και πίσω 

το βόδι δεν συνηθίζεται και δεν 
είναι και αποτελεσματικό. Θα 
μπορούσε νομική υποστήριξη 
να ζητηθεί τον Αύγουστο του 
2014 που ήρθε στο φως για 
αυτούς επίσημα η ρεμούλα,  
αλλά τότε προσπαθούσαν να 
συγκαλύψουν και τα είχαν κα-
ταφέρει μέχρι το 2015, που και 
τότε δόθηκε η ευκαιρία δια-
λεύκανσης αλλά πάλι προσπά-
θησαν να συγκαλύψουν. 
Από τα σχετικά του αιτήματος 

και τελικά και από την απόφα-
ση της Οικ. Επιτροπής  φαίνεται 
ότι αντίδικος στον οποίο η Δ.Τ.Υ. 
θα αντιτάξει τη νομική υποστή-
ριξη, δεν είναι η εργοληπτική 
εταιρεία ανάδοχος του έργου ή 
κάποιος τρίτος που έβλαψε το 
έργο και λήστεψε το Δημόσιο, 
αλλά ο υποφαινόμενος που 
έφερε το θέμα στην επιφάνεια 
και οι ελεγκτές δημοσίων έρ-
γων,  στους οποίους απευθύν-
θηκαν ο επιθεωρητής δημόσιας 
διοίκησης και ο Εισαγγελέας 
Πρωτοδικών Άμφισσας.
Όμως, αντίδικος της Δ.Τ.Υ. εί-

ναι οι αποφάσεις της, οι ενέρ-
γειές της και οι παραλήψεις 
της, που επέτρεψαν να στηθεί 
και να πραγματοποιηθεί η ρε-
μούλα του Δημοσίου Χρήματος 
και η ληστεία της περιουσίας 
του Δήμου. Όλα αυτά δεν έγι-
ναν τυχαία στις περισσότερες 
περιπτώσεις αν όχι σε όλες. Έγι-
ναν σκόπιμα. Μπορεί κάποιοι 
να μην υπέγραψαν σκόπιμα. 
Αυτοί όμως πρέπει αυτό να το 
υποστηρίξουν. 
Άρα προς τι η νομική βοήθεια 

και γιατί να πληρωθεί αυτή  από 
το Δήμο δηλαδή τους δημότες;
γ. Δικαίωμα νομικής υποστή-

ριξης έχει ο καθένας. Συνηθίζε-
ται όμως αποκλειστικά τη δα-
πάνη για τη νομική υποστήριξη 
να την καταβάλλει αυτός που 
προσδοκά όφελος από αυτή.
Φαίνεται εν προκειμένω ότι 

η Δ.Τ.Υ. πιστεύει ότι όσα καταγ-
γέλλω παραπάνω, αλλά και 
όσα αναλύω στην επιστολή 

Το θέμα του Δημοτικού Σχολείου
στο Δήμο Δελφών

(Συνέχεια από σελίδα 4)

(Συνέχεια στη σελίδα 6)

Διαγωνισμός «Στέλιος Ξεφλούδας»
Ανακοινώσαμε σ’ αυτό το φύλλο των «Κ.Ν.» την προκήρυξη του 

Ε΄ διαγωνισμού διηγήματος «Στέλιος Ξεφλούδας». 
Αυτό σημαίνει ότι η προσπάθειά μας έχει απήχηση και η συμμε-

τοχή νέων και παλαιών λογοτεχνών είναι συγκινητική. Το απογοη-
τευτικό στην υπόθεση είναι ότι δεν συμμετέχουν συγχωριανοί μας. 
Γιατί αυτή η απουσία; Υπάρχουν πολλοί Καστελλιώτες που ασχο-
λούνται με την λογοτεχνία και γράφουν επίσης με επιτυχία.

Υπάρχουν επίσης πολλοί φιλόλογοι, δάσκαλοι, δικηγόροι και φοι-
τητές που χειρίζονται με γνώση την Ελληνική γλώσσα. Περιμένου-
με την συμμετοχή τους. Το θέμα είναι ωραίο και επίκαιρο.
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(Συνέχεια από τη σελίδα 5)

(Συνέχεια από τη σελίδα 3)

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Από την συλλογή του Χρ. Δ. Χαλατσά.

(σχετικό 2) έγιναν προς όφε-
λος του Δήμου και των Δημο-
τών (!;) και ότι  η αντίκρουση 
τους θα τους ωφελήσει. Την 
ίδια άποψη έχει και ο Δήμος  
αφού αποφασίζει τον ορισμό  
νομικού συμβούλου(!;). 
Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι πε-

ριέχει η επιστολή των ελεγκτών 
δημοσίων έργων προς τη Δ.Τ.Υ. 
Δεν πιστεύω όμως ότι είναι εις 
βάρος των συμφερόντων του 
Δήμου, αλλά ότι ζητάει στοι-
χεία και την άποψη της Δ.Τ.Υ. 
στα όσα καταγγέλλω και εκεί 
πράγματι για κάποιους ξεκινά-

νε τα δύσκολα. 
δ) Από την απόφαση της Οικ.

Επιτροπής ξεχωρίζω τη φράση 
«μέχρι τέλους». Τι σημαίνει 
αυτό; Ότι η νομική υποστήριξη 
θα είναι μέχρι τέλους της δια-
δικασίας απάντησης στις επι-
στολές ή θα είναι ώσπου να τε-
λειώσουν και τυχόν δικαστικές 
διαδικασίες που θα αφορούν 
τη Δ.Τ.Υ. ή στελέχη της,  μιας και 
η υπόθεση βρίσκεται ήδη στη 
δικαιοσύνη και η Δ.Τ.Υ. προε-
ξοφλεί ότι θα συμμετέχει σε 
αυτές;
ε) Χρειάζεται μια διευκρίνιση 

στην απόφαση. Η νομική υπο-
στήριξη αφορά τη Δ.Τ.Υ. Δήμου 
Δελφών σαν υπηρεσία ή αφορά 
και τους υπαλλήλους ξεχωρι-
στά σαν πρόσωπα που τυχόν 
συμμετέχουν στη δικαστική δι-
αδικασία. Για να ξέρουν και οι 
δημότες τι πληρώνουν. 
στ) Υποχρέωση της Δ.Τ.Υ. του 

Δ. Δελφών αν θέλει να διαφυ-
λάξει το κύρος της και να προ-
στατεύσει τους εργαζομένους 
σε αυτήν, είναι να συμμετά-
σχει στην όλη διαδικασία που 
έχει ξεκινήσει και να βοηθή-
σει να χυθεί άπλετο φως στην 
υπόθεση.
Δεν χρειάζεται νομική υπο-

στήριξη, βούληση χρειάζεται 
να λάμψει η αλήθεια και να 
σπάσουν τα αποστήματα που 
τόση ζημιά προκαλούν στη Δη-
μόσια ζωή. 
ζ) Όποιος αισθάνεται τον 

εαυτό του εμπλεκόμενο με τυ-
χόν ευθύνες, ας αναζητήσει 
από μόνος του νομική βοήθεια. 
Ο δημότης δεν έχει καμία υπο-
χρέωση να πληρώνει για προ-
σωπικές ευθύνες.
Προσωπικά (σχετικό 3) θεω-

ρώ τη Δ.Τ.Υ. βασικό κρίκο στην 
αλυσίδα της πραγματοποι-
ηθείσας ρεμούλας. Ποτέ δεν 
υποστήριξα ότι είναι αποκλει-
στικά υπεύθυνη,  χωρίς τη συμ-

Το θέμα του Δημοτικού
Σχολείου στο Δήμο Δελφών

O Προοδευτικός Σύλλογος 
«Τα Καστέλλια»,  η εφημερίδα 
Καστελλιώτικα Νέα, το Μου-
σείο Σχολικής Ζωής και Εκπαί-
δευσης και το literature.gr προ-
κηρύσσουν τον E’ Διαγωνισμό 
Διηγήματος «Στέλιος Ξεφλού-
δας» με θέμα «Το Σχολείο».
Ο Διαγωνισμός που μετρά 

ήδη πέντε χρόνια ζωής, έχει ως 
στόχο την προβολή του έργου 
του Καστελλιώτη δημιουργού 
αλλά και την ανάδειξη νέων 
συγγραφέων μέσα από το διή-
γημα και το γραπτό λόγο.
Πιστεύουμε ότι μέχρι σήμε-

ρα έχουν υπηρετηθεί –στο μέ-
τρο των δυνατοτήτων μας -και 
οι δυο αυτοί στόχοι, αφού και 
παρακινήσαμε για γνωριμία με 
το έργο του Στέλιου Ξεφλού-
δα, αλλά και πολλοί από τους 
νέους συγγραφείς που διακρί-
θηκαν στον διαγωνισμό έχουν 
σημειώσει μια αξιόλογη πορεία 
στα ελληνικά γράμματα.
Υπενθυμίζουμε ότι τα θέμα-

τα των τριών προηγουμένων 
διαγωνισμών ήταν :

- Επιστροφή στο χωριό
- Έγκλημα στο χωριό
- Ο καπνός
- Ο Ξένος
Ο διαγωνισμός, απευθύνε-

ται σε όσους μετέχουν της ελ-

ληνικής παιδείας και γράφουν 
στην ελληνική γλώσσα, ανε-
ξαρτήτως τόπου διαμονής και 
εθνικότητας χωρίς όριο ηλι-
κίας. Οι υποψήφιοι μπορούν 
να συμμετέχουν με ένα μόνο 
διήγημα το οποίο να μην έχει 
ποτέ δημοσιευθεί. Το καθένα, 
δεν πρέπει να ξεπερνά τις 
3.000 λέξεις.
Θέμα του Ε΄ Διαγωνισμού 

είναι «Το Σχολείο»
Η ιδέα του διαγωνισμού ξε-

κινά από την προσπάθεια που 
γίνεται για αξιοποίηση του 
παλιού σχολείου των Καστελ-
λίων με τη δημιουργία Βιβλιο-
θήκης. Παράλληλα, θελήσαμε 
να δώσουμε έμφαση τόσο στο 
παρελθόν και στις αναμνήσεις 
από τα σχολικά χρόνια, όσο 
και στο παρόν και στο μέλλον 
του σχολείου. 
Είμαστε πολύ χαρούμενοι 

για τη συνεργασία με το Μου-
σείο Σχολικής Ζωής και Εκπαί-
δευσης και το literature.gr που 
δέχθηκαν ευγενικά την πρό-
σκλησή μας για τη συνδιοργά-
νωση του Διαγωνισμού που 
με αυτό τον τρόπο αναβαθμί-
ζεται και αποκτά μεγαλύτερη 
ευρύτητα.
Τα δώδεκα πρώτα διηγή-

ματα που θα ξεχωρίσουν, θα 
δημοσιευτούν σε ειδική Ανθο-
λογία. Για την συγκεκριμένη 
έκδοση οι συγγραφείς παρα-
χωρούν αυτοδίκαια στους ορ-
γανωτές τα πνευματικά τους 
δικαιώματα. Πέρα από τα 
τρία πρώτα βραβεία θα δο-
θεί το Ειδικό Βραβείο Γιώργης 
Χαλατσάς σε διήγημα που θα 
αναφέρεται στα Καστέλλια. 
Θα δοθούν ακόμη 12 έπαινοι.
Τα διηγήματα υποβάλλονται 

ταχυδρομικά με την ένδειξη
Για τον Ε’ διαγωνισμό διηγή-

ματος «Στέλιος Ξεφλούδας» 
ως ακολούθως:
Παραλήπτης
Προοδευτικός Σύλλογος «Τα 

Καστέλλια»

Κτίριο Πνευματικού Κέντρου 
Ρουμελιωτών
Σίνα και Δαφνομήλη 1Α, 

ΑΘΗΝΑ 106 80
Διηγήματα παραλαμβάνο-

νται από τις 15 Ιανουαρίου 
του 2017. Τελευταία ημέρα κα-
τάθεσης ορίσθηκε η 30η Ιουνί-
ου του 2017, με αποδεικτικό 
στοιχείο τη σφραγίδα του Τα-
χυδρομείου.
Τα διηγήματα υποβάλλονται 

δακτυλογραφημένα σε επτά 
(7) αντίτυπα. Κάτω απ’ τον 
τίτλο του διηγήματος αναγρά-
φεται υποχρεωτικά ψευδώνυ-
μο του συγγραφέα. Μέσα στο 
φάκελο αποστολής πρέπει να 
υπάρχει δεύτερος κλειστός 
φάκελος αλληλογραφίας, που 
εξωτερικά θα φέρει το ψευ-
δώνυμο. Μέσα είναι τα πραγ-
ματικά στοιχεία όπως: όνομα, 
επώνυμο, πατρώνυμο, έτος 
και τόπος γέννησης, διεύθυνση 
μόνιμης κατοικίας, τηλέφωνα 
επικοινωνίας και ηλεκτρονική 
διεύθυνση (e-mail). Οι φάκε-
λοι με τα πραγματικά στοιχεία 
θα ανοιχθούν μόνο στην περί-
πτωση διάκρισης του διηγήμα-
τος.
Η ανακοίνωση των απο-

τελεσμάτων και η βράβευση 
θα γίνει σε ειδική πανηγυρική 
εκδήλωση, που θα πραγμα-
τοποιηθεί τον Δεκέμβριο στην 
Αθήνα.
Στην Κριτική Επιτροπή του 

Διαγωνισμού εκ μέρους του 
Συλλόγου μετέχουν ο επίτιμος 
πρόεδρος Δημήτρης Χαλα-
τσάς, δικηγόρος - συγγραφέας 
και ο αντιπρόεδρος Κώστας 
Στοφόρος, δημοσιογράφος – 
συγγραφέας.
Τα υπόλοιπα μέλη είναι οι:
-Νίκος Γκαμαρλιάς, νικητής 

Δ Διαγωνισμού 
-Δρ Ευαγγελία Κανταρτζή - 

Πρόεδρος Μουσείου Σχολικής 
Ζωής και Εκπαίδευσης

-Ντίνα Σαρακηνού - υπεύθυ-
νη literature.gr 

E΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
«ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ» με θέμα «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΧΑΜΗΛΟΣ
Βιο τεχνία Κουφωμάτων Αλουμινίου

Σιδηροκατασκευές
ΚΑ ΣΤΕΛ ΛΙΑ - Τηλ. 22650 91727 - 92080

ΤΑΒΕΡΝΑ
«Η ΜΙΡΑΝΤΑ»

 Ευχάριστο περιβάλλον, καλή εξυπηρέτηση
Η αίθουσα διατίθεται για συνεστιάσεις

Βασίλειος Νάκο - Καστέλλια

Σνακ μπαρ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΦΕΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
Φιλικό περιβάλλον και εξυπηρέτηση 

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

ΚΑΦΕΣ – ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΙΣ

OKSANA GALCHAK
ΤΗΛ. 22650 – 91890 • ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

• Όλα τα καταστήματα του χω-
ριό μας δούλεψαν καλά το καλοκαί-
ρι. Οι συγχωριανοί μας άρχισαν να 
τα προτιμούν και ό,τι βρίσκουν στο 
χωριό μας δεν το αναζητούν στα 
γύρω χωριά.
Είναι αναγκαίο να υπάρχουν τα 

καταστήματα στο χωριό που δίνουν 
ζωή. Γι' αυτό ας το προτιμούμε.

• Δεν μπορώ να προβλέψω 
πόσο θα μεγαλώσει σε αριθμό βι-
βλίων η βιβλιοθήκη μας, το σίγουρο 
είναι ότι θα μεγαλώσει σε αριθμό 
και σε ποιότητα. Πιστεύω ότι όταν 
οι συγχωριανοί μας δουν ότι κάτι 
γίνεται, τότε συνδράμουν όλοι και 
σ’ αυτή την βοήθεια υπολογίζουμε.
Μετά την προσφορά της κ. Μα-

ρίνας Στοφόρου με βιβλία και μια 
βιβλιοθήκη ο συγχωριανός μας κ. 
Δημήτριος Κωτσίκης μας παρέ-
δωσε 81 θαυμάσια βιβλία και τρεις 
ραφιέρες και τον ευχαριστούμε. 
Σε κάθε βιβλίο θα αναγράφουμε το 
όνομα του δωρητή και θα του πα-
ραδίδουμε κατάλογο των βιβλίων 
που μας δώρισε. Περιμένουμε τις 
προσφορές σας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

μετοχή της όμως ρεμούλα δεν 
γινόταν. Τα ίδια λέω και για την 
εργοληπτική εταιρεία ανάδοχο 
του έργου. Αν βοηθήσουν να 
αποκαλυφθούν όλες οι πτυχές 
του πως πραγματοποιήθηκε 
η ρεμούλα,  πιστεύω θα εκτι-
μηθεί από όλους, καταγγέλ-
λοντες, δικαιοσύνη, πολίτες, 
δημοτική αρχή κ.λπ. Αν αντί 
αυτού,  προσπαθήσουν να συ-
γκαλύψουν την υπόθεση, αυτοί  
και άλλοι εμπλεκόμενοι, να την 
παρουσιάσουν σαν υπολειπό-
μενες εργασίες, κατασκευαστι-
κές ατέλειες και κάποιες πα-
ραλήψεις της υπηρεσίας λόγω 
φόρτου εργασίας ή κάτι τέτοια 
που εδώ και καιρό έχουν αρχί-
σει να στήνονται, προκαλώντας 
τον εξευτελισμό των προσώπων 
που συμμετέχουν, από υπαλλή-
λους μέχρι εκλεγμένους, τους 
δηλώνω ότι δεν θα τα καταφέ-
ρουν. Ό,τι μέθοδο και αν ακο-
λουθήσουν. 
η) Το Δημοτικό Συμβούλιο 

επιβάλλεται να ακυρώσει αμέ-
σως την απόφαση της οικονο-
μικής επιτροπής και 
Να δώσει αμέσως εντολή 

στη Δ.Τ.Υ. να προτείνει τους 
τρόπους αποκατάστασης των 
ζημιών που έχουν προκληθεί 
στο έργο και να εξασφαλίσει 
τα χρήματα για την ολοκλήρω-
ση του έργου.
θ) Εμείς από τη μεριά μας θα 

προσφύγουμε αρμοδίως για 
την ακύρωση της απόφασης και 
για  να δοθούν εξηγήσεις που 
δικαιολογούν μια τέτοια από-
φαση. 
Παρακαλούμε τον κ. Εισαγγε-

λέα (στον οποίο κοινοποιείται 
αυτή η επιστολή) να διερευνή-
σει την νομιμότητα αλλά και τη 
σκοπιμότητα αυτής της απόφα-
σης, συνεκτιμώντας αυτή μέσα 
σ’ όλο το πλαίσιο της οργάνω-
σης και πραγματοποίησης της 
ρεμούλας.

Οκτώβρης 2016
Δ. ΜΠΑΚΑΣ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ 
ΕΙΚΟΝΕΣ
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ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Μετά από 57 χρόνια ανακαλύψαμε και αναδημοσιεύουμε 
από το βιβλίο του Δημ. Σταμέλου «Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο 
του 1959» δύο εργασίες των συγχωριανών μας λογοτεχνών 
Στέλιου Ξεφλούδα και Γιώργου Χαλατσά.                  Α.Ι.Γ.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Την 4-9-1966 εβαπτίσθη το Κα-

στελλίας το άρρεν τέκνον του Ευθυ-
μίου Ν. Κόλλια ονομασθέν Νικόλαος. 
Ως ανάδοχος παρέστη ο Ιωάννης Ηλ. 
Κυριαζής.
Τα «Κ.Ν.» εύχονται εις τους γονείς 

να τους ζήσει.
• Την 27-11-1966 ο κ. Βασίλειος 

Λευκαδίτης Ταγματάρχης Πυροβολι-
κού εβάπτισεν το άρρεν τέκνον του 
Βασιλείου Ν. Μοσχολιού ονομάσας 
αυτό Αριστείδη.
Τα «Κ.Ν.» εύχονται να τους ζήσει.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
• Ο κ. Μενέλαος Κ. Τσάκαλος λο-

χαγός – ιατρός έδωσεν αμοιβαίαν 
υπόσχεσιν γάμου μετά της Αργυρώς 
Ντανιακού εκ Χαϊδαρίου Αττικής.
Τα «Κ.Ν.» τους εύχονται ταχεία 

την στέψιν.

ΓΑΜΟΙ
• Την 20-11-1966 ετελέσθησαν εις 

τον εν Λαρίση ιερό Ναό Ζωοδόχου 
Πηγή οι γάμοι του συμπολίτου μας 
Χρήστου Γ. Παπαγεωργίου μετά της 
Αθανασίας Χατζηαντωνίου εκ Λαρί-
σης.
Τα «Κ.Ν.» τους εύχονται ανέφελον 

και ανθόσπαρτον βίον.
• Την 4-10-1966 ετελέσθησαν εν 

στενώ οικογενειακώ κύκλω οι γά-
μοι της συμπατριώτισσάς μας Βίκης 
Ιωάν. Μακρή μετά του εις Καλιφόρ-
νια σπουδάζοντος Οικον. Επιστήμες 
Ευάγ. Α, Μπάβα. Μετά τους γάμους 
ανεχώρησαν δια Καλιφόρνια προς 

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
συνέχισιν των σπουδών των.

ΠΕΝΘΗ
Την 16-11-1966 απεβίωσεν και εκη-

δεύθη εν Αθήναις η Βούλα σύζυγος 
Ιωάν. Σπυρ. Κουτρούμπα. 
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται εγκαρ-

δίως τον σύζυγο και τους συγγενείς 
αυτής.

ΔΩΡΗΤΑΙ
• Η κ. Λούλα χήρα Αντ. Αντωνο-

πούλου προσέφερεν υπέρ του Ν.Ν. 
Ευαγγελίστρια του χωριού μας το 
ποσόν των δραχμών 500 εις μνήμη 
του συζύγου της Αντωνίου Αντωνο-
πούλου και του αδελφού της Ιωάν. Κ. 
Βέλλιου.

• Η Παρασκευή Κ. Λυκαυγέρη 
προσέφερεν υπέρ του Ι.Ν. Ευαγγελί-
στρια του χωριού μας το ποσόν των 
δραχμών 400.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
• Ηλεκτρικά Ψυγεία
Κelvinator - Eskimo 
Ζόρρας – Sinker

Εις την εν Καστελλίοις
έκθεσιν Ψυγείων

Π. Τσικνιά & Γ. Καρδάκου
Πωλούνται επίσης

όλα τα ηλεκτρικά σκεύη
εις εξαιρετικάς τιμάς.
Επισκεφθήτε μας.

• Παν. Π. Προβάς
Ξυλουργικαί εργασίαι – παρκέ

Καποσιστρίου 47
τηλ. 533.589 – Αθήναι.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
Γ. Αντιπάτη

Πρώην Ευθυμίου Αποστολόπουλου

Εγχώρια προϊόντα αρίστης ποιότητοςΕγχώρια προϊόντα αρίστης ποιότητος
Φιλική εξυπηρέτηση

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

«Τρίτο Μνημόνιο:
Η ανατροπή μιας ανατροπής»

Η Νάντια Βαλαβάνη θα παρουσιάσει το βιβλίο της «Τρίτο 
Μνημόνιο: Η ανατροπή μιας ανατροπής» 

05.12.2016, Συντάκτης: ΕΦ.ΣΥΝ.
«Να φεύγεις από όσα νόμισες γι’ αληθινά, μήπως φτάσεις κά-

ποτε σ’ αυτά». Η Νάντια Βαλαβάνη «δανείζεται» ποίημα ανώ-
νυμης blogger στο νέο της βιβλίο «Τρίτο Μνημόνιο: Η ανατροπή 
μιας ανατροπής», που κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα από τις 

εκδόσεις Λιβάνη. Δυο χρόνια 
από την «Αρπαγή της Ελλάδας», 
η Ν. Βαλαβάνη επανέρχεται σε 
ριζικά διαφορετικές συνθήκες. 
Είναι, πλέον, «πρώην».
Απ’ αυτή τη θέση συνεχίζει τη 

διερεύνηση θεμάτων της «Αρ-
παγής», καταθέτοντας «προσω-
πικά τεκμήρια μιας συλλογικής 
διάψευσης» (δημοσιευμένα, 
αδημοσίευτα και κάποια «εσω-

τερικά» κείμενα) - και αποτιμά κριτικά τη συγκλονιστική διετία 
2015-2016.
Συμπεριλαμβάνοντας τη «σύντομη άνοιξη» της πρώτης κυβέρ-

νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛΛ., το εξάμηνο της υπουργικής της θητείας, 
τη συντριπτική συνθηκολόγηση της ηγετικής ομάδας κυβέρνη-
σης και ΣΥΡΙΖΑ και τον ενάμιση χρόνο εφαρμογής του Τρίτου 
Μνημονίου. Κι επιχειρώντας να δώσει καταρχήν απαντήσεις στο 
ερώτημα: Τι να κάνουμε; 
Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη: Το πρώτο («Από το πρώτο 

πείραμα ελπίδας στην εφαρμογή του Τρίτου Μνημονίου») εξε-
τάζει το Τρίτο Μνημόνιο κυρίως από τη σκοπιά των ζητημάτων 

που χειρίστηκε η ίδια ως αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών 
(φορολογία και δημόσια περιουσία). Το δεύτερο («Πρώτη φορά 
Αριστερά») αναλύει τις πολιτικές παρενέργειες της στρατηγικής 
συνθηκολόγησης του ΣΥΡΙΖΑ - στην Αριστερά, τον λαό και τη 
χώρα.
Στο τρίτο («Επί “προσωπικού”») ανατέμνει μια επιχείρηση 

«δολοφονίας χαρακτήρα», που «συνελήφθη» σε Ηράκλειο και 
Αθήνα κι έκανε πρωτοσέλιδα μέχρι το Βερολίνο.

Εκδόθηκαν και κυκλοφόρησαν από τον εκδο-
τικό οίκο ΠΑΤΑΚΗ δύο καινούρια βιβλία για την 
έκθεση και τη γλώσσα στη ΣΤ’ τάξη του δημοτι-
κού, της καθηγήτριας φιλολόγου Ηλιάνας Ιωάν-
νου Κυριαζή.
Τα παραπάνω βιβλία είναι δομημένα σύμ-

φωνα με την ύλη του σχολικού εγχειριδίου της 
νεοελληνικής γλώσσας της ΣΤ’ δημοτικού και 
απευθύνονται σε μαθητές, γονείς και εκπαι-
δευτικούς.
Το πρώτο βιβλίο, που αφορά την έκθεση, 

φιλοδοξεί να στρέψει το ενδιαφέρον των μα-

θητών της ΣΤ’ τάξης στο γλωσσικό μάθημα, να 
τους δώσει την ευκαιρία να ασκηθούν στη γρα-
πτή έκφραση και να τους βοηθήσει να καλλιερ-
γήσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες ενθαρ-

Η Εκθεση & η Γλώσσα στην ΣΤ΄ τάξη του δημοτικού
Της καθηγήτριας φιλολόγου Ηλιάνας Ιωάννου Κυριαζή

ρύνοντας τους να δημιουργήσουν τα δικά τους 
πρωτότυπα κείμενα, σύμφωνα όμως και με τις 
ενότητες του σχολικού βιβλίου.
Το δεύτερο βιβλίο, η Γλώσσα, έχει ως βα-

σικούς στόχους τη συνειδητοποίηση και την 

αφομοίωση από τους μαθητές του γλωσσικού 
συστήματος και του τρόπου λειτουργίας του. 
Δίνει σε αυτούς τη δυνατότητα να μάθουν, να 
κατανοήσουν, να εμβαθύνουν, να εξασκηθούν, 
να καλλιεργήσουν την κριτική και δημιουργι-
κή σκέψη μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων και 
ασκήσεων διαβαθμισμένης δυσκολίας. Αυτό 
επιτυγχάνεται με την άσκηση στη γραμματική, 
στο συντακτικό, στην ορθογραφία και στο λε-
ξιλόγιο.

Είναι το τελευταίο βιβλίο 
της σειράς ΦΙΛΟΚΟΣΜΙΑ που 
εξέδωσε ο καθηγητής Πάρης 
Παρασκευόπουλος.
Στο βιβλίο αυτό ο συγγρα-

φέας αναφέρεται στις επιστη-
μονικές ανακαλύψεις των τε-
λευταίων αιώνων που έφεραν 
στο φως πολλές γνώσεις, και 
σύμφωνα με τη λογική ανα-
τρέπουν την αντίληψη περί 
θρησκειών, διότι όλες ανεξαι-
ρέτως, δεν έχουν καμία σχέση 
με την πραγματικότητα.
Μπροστά σε αυτά τα νέα δε-

δομένα η θέση του συγγραφέα 
είναι ότι ο Θεός είναι ένας και 
μοναδικός, και είναι ο Θεός 
όλων μας ή μονολεκτικά είναι 
ο Θεοσόλων. Αυτό μας οδηγεί 
σε μία «νέα» θρησκεία που 
την ονόμασε θεοσολωνισμό, 
το δόγμα της οποίας είναι το 
εξής: Ο ΘΕΟΣΟΛΩΝ είναι ο 
μόνος Θεός και είναι ο Δημι-
ουργός του Σύμπαντος. Με 
απλά λόγια, όλα τα υπόλοιπα 
βρίσκονται στο χώρο της επι-
στήμης και της λογικής.
Δύσκολο να αναφέρω περισ-

σότερα, στο πολύ ενδιαφέρον 
βιβλίο του συγγραφέα.
Περισσότερες πληροφο-

ρίες στο e-mail: parask@
philocosmy.com

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΘΕΟΣ
Του Παρασκευά Παρασκευόπουλου Καθηγητή Ε.Μ.Πολυτεχνείου
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