
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ»

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣΙΝΑ & ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 1Α • 106 80 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7229373
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 77 (258) • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α΄ • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 • ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΥΡΩ 0.20

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΩΡΙΚΗΣ 

ΤΕΤΡΑΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ:
Κυτινίου - Ερινεού - Βόϊου και Πίνδου ή Ακύφαντος

3583

Ταχ. Γραφείο
Κ.Ε.Μ.Π.Α.

Το Διοι κη τι κό Συμ βού λιο
του Προοδευτι κού Συλ λό γου

«Τα Κα στέλ λια», εύ χε ται
στους α πα ντα χού Κα στελ λιώ τες
Χρόνια Πολλά, Καλό Πάσχα και 
Χριστός Ανέστη με υγεία πάντα

(Συνέχεια στη σελίδα 5)

Αριθμός Λογαριασμού 
6391-010171-645
Τράπεζα Πειραιώς

ΤΑ ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ
Η αλήθεια είναι ότι το χωριό μας, δόξα τω Θεώ, έχει το 
μεγαλύτερο αριθμό εξωκλησιών από όλα τα γύρω χωριά. 
Και τούτο οφείλεται, αφ’ ενός μεν στη συνένωση του με το 
Χλωμό, αλλά και στη μετακίνηση του από το Παλιοκαστέλλι 
στη σημερινή του θέση. Πολλών από τα πιο παλιά ξωκκλή-
σια σώζονται μόνο ερείπια που μαρτυρούν την παλιότερη 
ύπαρξη τους. Στο πάνω χωριό τέτοια ερείπια σώζονται των 
Αγίων Αποστόλων (κάτω από το Χάνι Ζαγγανά), του Αγίου 
Νικολάου κάπου εκεί στην «Αντέλια» και της Αγίας Παρα-
σκευής (ανάμεσα Άι-Γιάννη και Άι-Γιώργη) στο Παλιοκα-
στέλλι. Στην περιοχή του σημερινού χωριού τέτοια ερεί-
πια σώζονται, του Αγίου-Γεωργίου Μπαρούκας, που ήταν 
μετόχι του Μοναστηριού του Άι-Γιώργη Παλιοκαστελλιού 
και ως τοποθεσίες μόνο, σώζονται ο Άι-Βασίλης -το ύψωμα 
πάνω από το Νεκροταφείο- και οι Άγιες-Παρασκευές μετά 
τα «Λειβαδάρια».
Από λειτουργούσες εκκλησίες που μετατράπηκαν σε ξωκ-
κλήσια είναι ο Άι-Γιάννης και ο Άι-Γιώργης στο πάνω χωριό 
και ο Άΐ-Θανάσης του Παλιοχλωμού. Σημερινά σωζόμενα 
εξωκλήσια είναι ο νεόκτιστος Άι-Γιώργης στην Μπαρούκα, 
ο Άι-Θανάσης του Χλωμού, ο νεόκτιστος Άι-Νικόλας της 
Λυκόρραχης και ο Άι-Θανάσης επίσης της Λυκόρραχης. Τα 
περισσότερα από αυτά έχουν θεμελιωθεί πάνω στα ερείπια 
παλιότερων ειδωλολατρικών ναών. Το μοναστήρι του Άι-
Γιώργη πάνω σε πιθανό ναό των Διόσκουρων ή του Απόλ-
λωνος. Η Αγία-Παρασκευή πάνω στα ερείπια ναού της Αρ-
τέμιδος. Ο Άι-Νικόλας πάνω στα ερείπια πιθανού ναού του 
Ποσειδώνα, η Παναγία του Νεκροταφείου πάνω σε πρώην 
ναό πιθανόν της Δήμητρας. Για τον Άι-Θανάση της Λυκόρ-
ραχης πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία, γιατί όπως φαίνεται, 
δεν έπαψε να είναι ιερό τέμενος από τα πανάρχαια χρόνια.
Ίσως, εκτός από ναός, να λειτουργούσαν στον χώρο αυτό 
και λουτρά, ίσως και θεραπευτήριο. Αψευδείς μάρτυρες τα 
μωσαϊκά που βρέθηκαν εκεί, που είχαν άδοξο τέλος, για-
τί χωρίς συντήρηση καταστράφηκαν ολοσχερώς. Πιθανόν 
όμως σε όλο το χώρο να υπάρχουν και άλλα που περιμένουν 
την αποκάλυψη τους, αλλά και τη συντήρηση τους αυτή τη 
φορά, για να μην έχουν την ίδια τύχη των προ μερικών χρό-
νων αποκαλυφθέντων. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα σωζόμε-
να ξωκκλήσια λειτουργιώνται σε τακτές ημερομηνίες, αλλά 
και εκτάκτως. Την Παναγία την Κανιανίτικη πάνω από τον 
Άι-Βασίλη, την αφήσαμε τελευταία, ακριβώς γιατί είναι στα 
όρια του χωριού μας και του Οινοχωρίου και συνεπώς δικαι-
ούνται να την μνημονεύουν δική τους και τα δύο χωριά. Και 
τελειώνουμε με τα παρεκκλήσια, δηλαδή μικρές εκκλησίες 
πλησίον λειτουργούντων ιερών ναών, που ο τόπος μας δε 
διαθέτει.

Για το Πασχαλιάτικα έθιμά μας είναι 
περιττό να μιλήσουμε, γιατί σώζονται 
και επαναλαμβάνονται με ιερή ευλάβεια 
κάθε χρόνο πανομοιότυπα. Είναι καθι-
ερωμένα από τα παλιά χρόνια και δεν 
υπάρχει περίπτωση ν’ αλλάξουν. Όσο 
να’ ναι χρόνο με το χρόνο κι αυτά βελ-
τιώνονται ή αντικαθίστανται με άλλες 
νεώτερες εκδοχές τους. Καλό είναι να 
θυμόμαστε το, τι γινόταν τότε τα περα-
σμένα χρόνια και να μνημονεύσουμε 
μερικές συνήθειες που τείνουν να εκλεί-
ψουν.
Από την αρχή της Μεγάλης Εβδο-

μάδας οι νοικοκυρές φρεσκάριζαν με 
ασβέστη, ασπρίζοντας πεζούλια μάντρες 
και αυλάκια. Οι πολλοί νήστευαν για να 
μεταλάβουν το πρωί του Μ. Σαββάτου 
και έτσι ανανεωμένοι να υποδεχτούν 

την Λαμπρή.
Τη Μ. Τετάρτη δεν μαγείρευαν και τη 

Μ. Παρασκευή δεν έπιναν κρασί, ούτε 
κάθονταν να φάνε σε τραπέζι.
Το πρωί της Μ. Παρασκευής τα σκο-

λαρούδια δυο-δυο ή τρία-τρία, γύριζαν 
τις γειτονιές ψάλλοντας το «Σήμερα 
μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα». 
Από λίγο σε πολύ όλοι όσοι είχαν τον 
τρόπο τους, έτρεφαν μανάρια τότε, για 
να είναι σιτευτό το πασχαλιάτικο τ’ αρνί. 
Οι κοπέλες του χωριού, οι ανύπαντρες, 
από το πρωί της Μ. Παρασκευής στό-

λιζαν με Παναγίτσες από το λιβάδι και 
τραγουδούσαν τον επιτάφιο.
Τον Επιτάφιο θρήνο τον έψελναν τα 

αγόρια και τα κορίτσια του σχολείου, 
χωρισμένα σε τέσσερις ομάδες.
Το Μ. Σάββατο όσες νοικοκυρές εί-

χαν βαφτιστήρια τους έστελναν πασχα-
λιάτικα την αυγοκουλούρα ζυμωτή, με 
ένα κόκκινο αυγό στη μέση.
Την Κυριακή του Πάσχα το απόγευ-

μα στην «αγάπη», οι «τσακωμένοι» από 
παλιότερα έδιναν τα χέρια και σταυρο-
φιλιόντουσαν. Από το απόγευμα «της 

Αγάπης» τη Λαμπρή ανήμερα στο «Γε-
νικό» (την πλατεία της Εκκλησίας), οι 
ντόπιες κομπανίες των οργανοπαικτών 
εγίνονταν μία, και οι χοροί σε δύο και 
τρεις, έδιναν και έπαιρναν. Το ίδιο και 
τη δεύτερη μέρα της Λαμπρής πρωί 
και απόγευμα και την Τρίτη στον Άι-
Θανάση Λυκόρραχης. Τη δευτέρα μέρα 
της Λαμπρής οι νοικοκυρές έκαναν τις 
γαρδούμπες με μαγκήπια και άλλα μυ-
ριστικά και έτσι έκοβαν «την αρνίλα» και 
στην αναγκαστική φαγοποσία τ’ αρνιού 
της Λαμπρής.
Στο γενικό σ’ αυτό το τριήμερο γλέ-

ντι η συμμετοχή όλων των συγχωριανών 
μας ήταν καθολική. Η Πασχαλιά τότε 
ήταν πιο εορταστική. Κι’ από χρόνου 
καλύτερα.

Χ.-

ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΑ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ

Είχαμε ανακοινώσει στα 
προηγούμενα «Κ.Ν.» για την 
ετήσια εκδήλωση του συλ-
λόγου μας να κόψουμε την 
πίττα και να βραβεύσουμε 
τους νέους φοιτητές. Προ-
ετοιμάσαμε την εκδήλωση 
όσο καλλίτερα μπορούσαμε 
και στις 28 Ιανουαρίου 2017, 
ώρα 7 μ.μ. άρχισαν να προ-
σέρχονται συγχωριανοί μας 
στο Πνευματικό Κέντρο Ρου-
μελιωτών, παρόλο το τσου-
χτερό κρύο και τις ιώσεις που 
κυκλοφορούσαν κι εμπόδισαν 
πολλούς να παρευρεθούν. 
Παρ’όλα αυτά ήρθαν πολλοί 
και δημιουργήθηκε μια ζεστή 
φιλική Καστελλιότικη βρα-
δυά.
Ο πρόεδρος του Συλλόγου 

μας Θανάσης Γραμματικός 
χαιρέτησε τους παρευρισκό-
μενους λέγοντας:
Καλησπέρα σε όλους, σας 

καλωσορίζουμε στη φετεινή 
εκδήλωσή μας. Σας ευχαρι-
στούμε που μας τιμάτε με 
την παρουσία σας και αντα-
ποκριθήκατε στην πρόσκλη-
σή μας. Απόψε θα κόψουμε 
την πρωτοχρονιάτικη πίττα, 
θα βραβεύσουμε τους νέους 
φοιτητές μας, θα σας παρου-
σιάσουμε το βιβλίο που προ-
έκυψε από τον διαγωνισμό 
Στέλιος Ξεφλούδας, και θα 
κουβεντιάσουμε.
Η πίττα είναι προσφορά, 

όπως κάθε χρόνο, του φίλου 
Γιώργου Γιαννόπουλου και 
της Αναστασίας Ευστ. Κου-

ταλήτη σαν ελάχιστο δείγμα 
της αγάπης για το σύλλογό 
μας και το χωριό γενικότερα. 
Θερμά τους ευχαριστούμε.
Η φετινή χρονιά των νέων 

φοιτητών είναι μια καλή σο-
δειά. Έχουμε πολλές και κα-
λές επιτυχίες. Χαιρόμαστε οι 
νέοι μας να συνεχίζουν την 
παράδοση του χωριού μας, 
να μορφώνονται οι νέοι Κα-
στελλιώτες. Ο Κώστας Στο-
φόρος θα σας παρουσιάσει 
το νέο βιβλίο του διαγωνι-
σμού Στέλιος Ξεφλούδας.

Απόψε μας τιμά με την πα-
ρουσίασή της η κα Ιωάννα Γκε-
λεστάθη, Δικηγόρος Αθηνών, 
κόρη του γνωστού υπουργού 
κ. Νίκου Γκελεστάθη. Η κα Ιω-

άννα συνεχίζοντας την παρά-
δοση της οικογένειας θα είναι 
υποψήφια βουλευτής στην 
Β΄ Αθηνών. Ακόμα μας τιμά η 
κα Μπαρλή Ελένη, μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του 
Π.Κ. Ρουμελιωτών.
Επίσης, ο συγχωριανός μας 

πτέραρχος εα Παν. Παπα-

Μερικοί από τους παρευρισκόμενους στην κοπή της πίτας
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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

Στο Λάκκο
—Χριστός Ανέστη!
Αληθώς Ανέστη!
Μέρα Λαμπρή
σαν αστραπή,
(σταθήτε αγάλια
τηράτε — χώρια
καίονται Μπράλια
και Παλιοχώρια).

Τούτη στιγμή
δε μας βολεί
όλα δρομή,
φέρτ’ το σουβλί
πούντο τ’ αρνί
‘λάτε σουβλιστέ
ασπραλατίστε
και πιπερίστε,
φκιάστε φωτιά
ξύλα πολλά
—μην τα λυπάστε—
‘πο ‘δω - ‘πο ‘κει
ταμπάνια δυό
πρόκες σωρό
δε μας βολεί
‘λάτε αναγκάστε.
Λαμπρός πολύς
—μεσουρανίς—
για συδαυλίστε
το ρεντιστήρι
το ποτιστήρι
πιάστε ρεντίστε
(γρέβελος να!,
σύδραυλος να!)
τη θράκα απλώστε
—καπνίδια χώστε—
κι εμπρός παιδιά
βάλτε τ’ αρνιά
μονοζυγιά
πιάστε γυρίστε
και τουφεκίστε:
—«Χρόνια πολλά
πάντα με γεια».
Aρνίσια κοιλιά
σηκωταριά
στη θράκα ψήστε,
σιγά - σιγά
παρανταριά
πάρτε σειρά
και τραγουδήστε.
Κι απ’ τη φωτιά
ψημένους πια
μεζέδες μάστε
και με γιαλιά
γυροβολιά
κρασιά παλιά
όλους κεράστε.

Κι όταν ψηθούνε
στα τζένια ρθούνε
(να μην καούνε
κι ωμά μη βγούνε),
στα σπίτια μόνου
προτού σκορπίστε,
με τα σουβλιά
βγάλτε τ’ αρνιά,
πέστε «από χρόνου»
και τουφεκίστε:
– Χριστός Ανέστη!
Αληθώς Ανέστη!

Α. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε ο Ανδρέας Σωκ. 

Παναγιωτάτος στην Λαμία 
και κηδεύτηκε στο Κοιμητή-
ριο του χωριού μας στις 31-
12-2016, ετών 87.

• Απεβίωσε στις 6-1-2017 
ο Δημήτριος Κ. Κάντζος και 
κηδεύτηκε στο νεκροταφείο 
του χωριού μας, ετών 89.

• Απεβίωσε στις 14-1-2017 
η Κωνσταντινιά (Τούλα) συζ. 
Χαρ. Δερμάνη και κηδεύτηκε 
στο νεκροταφείο του χωριού 
μας, ετών 89.

• Απεβίωσε στις 15-1-2017 
η Αργύρω συζ. Ιωαν. Λίτσου  
και κηδεύτηκε στο νεκροτα-
φείο του χωριού μας, ετών 
79.

• Απεβίωσε στις 16-1-2017 
η Λελούδα συζ. Γεωργ. Κυ-
ριαζή και κηδεύτηκε στο νε-
κροταφείο του χωριού μας, 
ετών 88.

• Απεβίωσε ο Στέλιος Χι-
σκάκης σύζυγος της Στέλας 
Κων. Χαλατσά και κηδεύτη-
κε στην Αθήνα.

• Απεβίωσε στις 17-2-2017 
ο Νικόλαος Θρασυβ. Παπα-
γεωργίου και κηδεύτηκε 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

ετών 63.
• Απεβίωσε στις 28-12-

2017 και κηδεύτηκε στις 
2-3-2017 σε κοιμητήριο της 
Αστόριας Νέας Υόρκης ο 
Σταύρος Παύλου Παλαγιάν-
νης, ετών 77.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
• Η Βασιλική κόρη του 

Παπακώστα Κάντζου πήρε 
το πτυχίο από το Τμήμα 

Ιστορίας - Αρχαιολογίας και 
Διαχείρισης Πολιτιστικών 
Αγαθών του Πανεπιστημί-
ου Πελοποννήσου (Καλαμά-
τας).

• Τρίδυμη επιτυχία από τα 
τρίδυμα του Κωνσταντίνου 
Ιωάννου Γιαννοπούλου από 
Γραβιά με Χλωμίσια καταγω-
γή (πατέρας από Γιαννοπου-
λαίους, μητέρα από Δαρμα-
ναίους).

Ιωάννης - Γεωπονικό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών
Ευάγγελος - Νομική Αθη-

νών (Ασκούμενος Δικηγό-
ρος)
Μαρία - ΕΜΠ Σχολή Εφαρ-

μοσμένων Μαθηματικών και 
Φυσικών Επιστημών.

• Η Μαρία Κ. Κωσταρά και 
Ελένης Ευαγ. Μπάκα είναι 
πτυχιούχος Νομικής Αθη-
νών. Δικηγόρος τώρα εγκα-
ταστάθηκε στην Αμφίκλεια 
με τον σύζυγό της Γεώργιο 
Παππά Διπλ. Πολιτικός Μη-
χανικός. Δραστηριοποιού-
νται στην Αμφίκλεια και την 
ευρύτερη περιοχή και δρα-
στηριοποιούνται ο καθένας 
στον τομέα του.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ. ΚΑΝΤΖΟΣ

25/2/1928 - 6/1/2017

Την 6-1-2017 ένας από τους 
πιο αγαπημένους και λατρευ-
τούς συγχωριανούς μας, ο Δη-

μήτριος Κάντζος, έφυγε ήρεμα 
από κοντά μας και ετάφη με 
πάγκοΐνη συμμετοχή στο κοιμη-
τήριο του χωριού μας. Υπήρξε 
άνθρωπος με ποικίλη δραστη-
ριότητα συνεπής και σεβαστός 
ως πολίτης, οικογενειάρχης, ως 
πατέρας και ως σύζυγος.
Οι δραστηριότητές του ήσαν 

πολύπλευρες. Πλην των άλ-
λων, διέθετε πλούσιο μουσικό 
ταλέντο και συμμετείχε με το 
λαούτο και το έξοχο τραγού-
δι του σε όλες τις ανάλογες 
εκδηλώσεις του χωριού μας, 
δίδοντας την προσωπική του 
συμβολή πλούσια και χρώμα 
σε κάθε εκδήλωση. Είχε την 
αγαθή εύνοια να συνδέσει τη 
ζωή του με την Κούλα Αγγελή 
με την οποία απέκτησαν δυο 
γιους, τον Κωνσταντίνο και τον 
Γιώργο, οι οποίοι τους χάρισαν 
από δύο εξαίρετες εγγόνες και 
μεγαλώνοντας πέτυχαν άριστες 
επιδόσεις στα πανεπιστήμια, 
γεμίζοντας υπερηφάνεια τους 
παπούδες.
Επί στέψη όλων των κατά τη 

διάρκεια της ζωής του μεγάλων 
στιγμών του, υπήρξε η άδικη 
απώλεια του πατέρα του, θύμα 
του εμφυλίου πολέμου - το 
κακό, και το καλό, η χειροτονία 
ως ιερέα του πρωτότοκου γιου 
του Κωνσταντίνου του σημερι-
νού Παπα-Κώστα.
Η απώλειά του είναι σημα-

διακή, γιατί το κενό που αφήνει 
ένας τέτοιος επίλεκτος συγχω-
ριανός μας, δεν συμπληρώνε-
ται με τίποτε.
Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν την βα-

θειά οδύνη τους για την απώλεια 
του και στους εκλεκτούς γιους 
του, που τιμούν τη συνέχεια του 
χωριού μας και στη σύζυγο του 
και εύχονται η μνήμη του να πα-
ραμένει σ’ όλους μας αιωνία.

ΛΕΛΟΥΔΑ
συζ. ΓΕΩΡΓ. ΚΥΡΙΑΖΗ
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο 

νεκροταφείο του χωριού μας 
στις 16-1-2017 η Λελούδα Γ. 
Κυριαζή. Ήταν κόρη του συγ-
χωριανού μας Πέτρου Πέτρου. 
Παντρεύτηκε τον συγχωριανό 
μας Γεώργιο Παν. Κυριαζή 
και μαζί πέρασαν τη ζωή τους 
στο χωριό. Η μεταστάσα όπως 
όλες οι Καστελλιώτισσες μάνες 
υπήρξε αφοσιωμένη σύζυγος 
και μάνα και εργάσθηκε για 

την προκοπή της οικογένειάς 
της. Φρόντισε τον σύζυγό της 
και τον μονάκριβο γυιό της που 
αγαπούσε με πάθος.
Σε όλη της τη ζωή ήταν συνε-

πής, ήρεμη και αγαπούσε τους 
ανθρώπους και όλοι την συμπα-
θούσαν και την σέβονταν. Ήταν 
πάντα πρόθυμη και πάντα με 
έναν καλό λόγο για κάθε έναν 
που συναναστρεφόταν. Γι’ αυτό 
έχαιρε της αγάπης, της εκτίμη-
σης και εμπιστοσύνης. Έτσι θα 
την θυμούνται όλοι. Καλό ταξίδι 
Λελούδα. Αιωνία η μνήμη σου.
Τα «Καστελλιώτικα Νέα» εκ-

φράζουν τα θερμά συλλυπητή-
ρια στους οικείους της.

ΤΟΥΛΑ
συζ. ΧΑΡ.ΔΕΡΜΑΝΗ
Απεβίωσε και ενταφιάσθηκε 

στο κοιμητήριο του χωριού μας 
στις 14-1-2017 η Τούλα συζ. 
Χαρ. Δερμάνη.
Η Τούλα το γένος Δημητρίου 

Χαμηλού είχε την τύχη να ενώ-
σει τη ζωή της με τον συμπολίτη 
μας Χαράλαμπο Δερμάνη και 
να ζήσουν μαζί μια ήσυχη, αθό-
ρυβη και δημιουργική ζωή.
Αφοσιωμένη σύζυγος και 

μάνα μεγάλωσαν μαζί τους 
δυό γυιούς που απόχτησαν, 
τον Γιώργο και τον Δημήτριο. 
Εγκαταστάθηκαν στην Θεσσα-

λονίκη όπου με εφόδια που 
πήραν απ’ τους γονείς τους, την 
εργατικότητα, την τιμιότητα και 
συνεχή προσπάθεια, δραστη-
ριοποιήθηκαν επιχειρηματικά 
και δημιούργησαν συγχρόνως 
τις δικές τους οικογένειες. Η 
χαρά και η ευτυχία των γονιών 
συμπληρώθηκε με την απόχτη-
ση τριών εγγονών, που τα είδαν 
να μεγαλώνουν και αυτά σιγά - 
σιγά. Η Τούλα ένοιωσε την ιδι-
αίτερη ικανοποίηση και ευτυχία 
να δει και ένα τρισέγγονο.
Η πραότητα, η τιμιότητα και 

η αγάπη, στοιχεία με τα οποία 
έζησε η Τούλα, θα την οδηγή-
σουν εκεί που ο καλός Θεός 
μας της επεφύλαξε. Αναπαύσου 
ήσυχη Τούλα. Η μνήμη σου θα 
μείνει αιώνια σε όλους.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται 

ολόθερμα τις οικογένειες των 
γονιών της και εκφράζουν την 
βαθειά τους λύπη, με την ευχή 
να είναι καλά να την θυμούνται. 
Να είναι περήφανοι που υπήρ-
ξε μάνα τους.

ΑΡΓΥΡΩ
συζ. ΙΩΑΝ. ΛΙΤΣΟΥ

1937-2017

Πολλοί συγχωριανοί μας, φί-
λοι και συγγενείς προσήλθαν 
στο Νεκροταφείο του χωριού 
μας στις 15-1-2017 προκει-
μένου να αποχαιρετήσουν για 

τελευταία φορά την Αργυρώ 
Λίτσου.
Η Αργυρώ ήταν κόρη του Νι-

κολάου Τρικούζα. Παντρεύτηκε 
στο χωριό μας στις 4 Μαΐου 
1958  τον Ιωάννη Λίτσο από 
Καλοσκοπή ένωσαν τη ζωή 
τους και καθώς ήταν πολύ νέοι 
και οι δύο αφοσιώθηκαν στην 
δουλειά και δημιουργία και 
γρήγορα κέρδισαν την αγάπη 
και συμπάθεια των συγχωρια-
νών μας.
Απόχτησαν τρία παιδιά την 

Άννα, την Αικατερίνη και τον 
Νίκο, που για πολλά χρόνια 
ήταν Πρόεδρος του χωριού μας 
και η προσφορά του στα προ-

βλήματα της καθημερινότητας 
αναγνωρίσθηκε απ’ όλους.
Η Αργυρώ στάθηκε άτυχη. 

Έχασε τον σύζυγό της πρόωρα 
σε ατύχημα τότε ακριβώς που 
χρειαζόταν ακόμη την παρουσία 
του και την βοήθειά του. Όμως 
στάθηκε δυνατή και βοήθησε τα 
παιδιά της όσο μπορούσε και 
που οι θυσίες της μάνας για τα 
παιδιά της δεν έχουν τελειωμό.
Είδε εγγόνια, είδε δισέγγονα 

και έφυγε πλήρης ημερών ήσυ-
χη ότι ο αγώνας της δεν πήγε 
χαμένος. Αιωνία η μνήμη σου 
Αργυρώ.
Τα «Κ.Ν.» στις οικογένειες 

των παιδιών της εκφράζουν 
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θερμά συλλυπητήρια.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΙΣΚΑΚΗΣ
Πλήρης ημερών απεβίωσε 

και ετάφη στην Αθήνα ο Στέλι-
ος Χισκάκης, σύζυγος της Στέ-
λας Κων. Χαλατσά. Μαζί απέ-
κτησαν ένα γιο τον Μιλτιάδη, 
στον οποίο και τη σύζυγό του 
τα «Κ.Ν.» εύχονται η μνήμη του 
πατέρα και συζύγου να παραμέ-
νει αιωνία.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

1954-2017

Την 19-2-2017 απεβίωσε ο 
πρωτότοκος γιός του Θρασύ-
βουλου Παπαγεωργίου Νικό-
λαος στις Ηνωμένες Πολιτείες 
όπου ενταφιάσθηκε. Εκεί ο Νι-
κόλαος προόδευσε επαγγελμα-
τικά και μεγάλωσε με την σύζυ-
γό του τα δύο παιδιά τους. Είχε 
δε την ικανοποίηση να δει και 
τρία εγγόνια, που όπως κάθε 
παππούς υπεραγαπούσε. Δεν 
ξεχνούσε ποτέ την πατρίδα και 
συχνά περνούσε τις διακοπές 
του στην Ελλάδα και επισκεπτό-
ταν το χωριό μας.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται την 

οικογένειά του και τους συγγε-
νείς. Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
της νέας πατρίδας που τον φι-
λοξενεί.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

1940-2017

Απεβίωσε στις 28-2-2017 και 
κηδεύτηκε στις 2-3-2017 σε 
κοιμητήριο της Αστόρια Νέας 
Υόρκης όπου διέμενε με την 
οικογένειά του. Ο Σταύρος εί-
ναι το τέταρτο παιδί της επταμε-
λούς οικογένειας του Παύλου 
Παλαγιάννη του γνωστού στους 
παλαιούς συγχωριανούς μας. 
Εγκαταστάθηκαν στο χωριό 
μας όπου μεγάλωσαν τα παιδιά 
με την φροντίδα του βιοπαλαι-
στή εφημεριδοπώλη πατέρα και 
της ακούραστης μάνας.
Ο Σταύρος με σκληρή δου-

λειά -είχε δική του ατομική επι-
χείρηση- μεγάλωσε με άνεση 
τα τρία παιδιά που απέχτησε, 
φρόντισε να μορφωθούν και 
διαπρέπουν στις εργασίες τους. 
Ευχόμαστε να είναι καλά και να 
θυμούνται τον πατέρα τους.

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ
Γράφει ο Ιατρός Παναγιώτης Π. Παπανικολάου

Είχε δυο μάτια γαλανά και ξανθά σγουρά μαλλιά
Ο κυρ Ανδρέας έφυγε, πάει να κοιμηθεί
νύχτωνε σκοτείνιασε δεν θα τον ξαναβρεί η αυγή
άριες και τραγούδια δεν θα μας ξαναπεί: Αχ κυρ Ανδρέα.

Ήταν παραμονή Πρωτοχρονιάς όταν έφυγε αθόρυβα και για 
πάντα απόκοντά μας, 
για το μεγάλο ταξίδι, 
το χωρίς επιστροφή, 
γεμίζοντάς μας θλίψη 
και οδύνη, ο Ανδρέας 
Σ. Παναγιωτάτος, γε-
ωπόνος, γαμπρός Κα-
στελλιώτης, σύζυγος 
της Λεμονιάς Πολ. 
Παπανικολάου.
Γιος του Σωκρά-

τη Α. Παναγιωτάτου, 
γεωπόνου και πρώ-
ην διευθυντού του 
Υπουργού Γεωργίας, 
κάτοικος Αθηνών και 
εκ Κεφαλλονιάς κατα-
γομένου, αφού επερά-
τωσε τις γυμναστικές 
του σπουδές, εν συνε-
χεία απεφοίτησε από 
τη Γεωπονική Σχολή 

Αθηνών και υπηρέτησε ως Αξιωματικός στις ένοπλες δυνάμεις.
Διορισθείς εις τον Οργανισμό Βάμβακος Φθιώτιδος, έζησε τα 

υπόλοιπα χρόνια της ζωής του μεταξύ Λαμίας και Καστελλίων. 
Πρόσφερε τις υπηρεσίες του οργώνοντας κυριολεκτικά το νομό 
Φθιώτιδος παραμένοντας πάντα δίπλα στους αγρότες μας και καλ-
λιεργητές βάμβακος.
Με τη σύζυγό του Λεμονιά σπούδασαν και αποκατέστησαν τα 

παιδιά τους Σωκράτη και Δωροθέα. Ως Επτανήσιος στην καταγω-
γή υπήρξε λάτρης της κλασσικής αλλά και ελαφράς μουσικής και 
επίσης μέλος πολλών συντροφιών, κανταδόρων και γλετζέδων της 
εποχής του. Άνθρωπος ευθύς, ειλικρινής, ντόμπρος, απονήρευτος, 
πλήρως ενήμερος των κοινωνικοοικονομικών, κυρίως πολιτικών, 
πολιτιστικών κ.τλ. γεγονότων, τύπος αθλητικός, πάντα γελαστός, 
χιουμορίστας. Ευχάριστος και ευπροσήγορος, απέκτησε πάρα πολ-
λούς φίλους και υπήρξε ευρύτερα γνωστός και αγαπητός τόσο στο 
νομό Φθιώτιδος όσο και στα Καστέλλια.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Καστελλιώτικης γης που τον σκέ-

πασε. Τα «Καστελλιώτινα Νέα» θεώρησαν υποχρέωση να δημοσι-
εύσουν το παρόν και να εκφράσουν τα θερμά συλλυπητήριά τους 
στους δικούς του ανθρώπους.

Αυτοί που μας έφυγαν

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
Γ. Αντιπάτη

Πρώην Ευθυμίου Αποστολόπουλου

Εγχώρια προϊόντα αρίστης ποιότητοςΕγχώρια προϊόντα αρίστης ποιότητος
Φιλική εξυπηρέτηση

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

Από τα ανέκδοτα του χωριού μας

Έχουμε την ευκαιρία σήμερα να 
σας παρουσιάσουμε τις επίσημες 
αποφάσεις του Δήμου Δελφών για 
την Βιβλιοθήκη του χωριού μας.
Την εισήγηση του αντιδημάρχου 

κ. Μολιώτη για την ίδρυση Δημοτι-
κής βιβλιοθήκης στο χωριό μας.
Απόφαση Αντιδημάρχου παρα-

χώρησης Δημοτικού χώρου για την 
στέγαση Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Καστελλίων.
Απόφαση Δημάρχου Δελφών περί 

συγκρότησης ομάδας εργασίας δι-
αχείρισης Βιβλιοθήκης. Στα αιτήμα-
τα των Δωρητών Δ. και Γ. Χαλατσά 
και του Προοδευτικού Συλλόγου τα 

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

Αγαπητοί Καστελλιώτες χωρια-
νοί, ξέρετε ότι Αλεπότρυπα δεν 
έχει μόνον η Μάνη, στο Δυρό, αλλά 
και το χωριό μας; Το σπήλαιο αυτό 
βρίσκεται πάνω απ’ το Υδραγωγείο, 
στο ύψος που είναι του «Βέλλιου 
το Μαντρί», γύρω στα 100 – 150 
μ. δεξιότερα, στη μέση περίπου 
της λούζας. Σήμερα, ίσως, να μην 
υπάρχει εύκολη πρόσβαση, λόγω 
του πυκνού δάσους, αλλά τότε 
–βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα 
του εμφυλίου– τρία παιδιά, παλιό-
παιδα. Απ’ τα Μακραίϊκα, ψάχνο-
ντας για σφαίρες για τη Λαμπρή, 
–να μην απορούν οι νέοι, πιο εύκο-
λα βρίσκαμε πολεμοφόδια να μπου-
μπουνίξουμε, παρά ξυνά κορόμηλα 
για να φάμε– πέσαμε επάνω σε 
μια οριζόντια πλακολιθιά 2 – 3 μ. 
μάκρος, μπορεί και περισσότερο, 
γιατί ήταν παραχωμένη.
Κάτω απ’ την πλακολιθιά υπήρχε 

μια τρύπα, στην οποία δεν διστάσα-
με να τρυπήσουμε, οπότε ξαφνικά 
βρεθήκαμε μπροστά στο απόλυτο 
σκοτάδι. Οπισθοδρομήσαμε τρο-
μοκρατημένοι. Τα βράδυ, στο σπίτι, 
το είπαμε στους δικούς μας. «Είναι 
Αλεπότρυπα» μας είπαν «και το νού 
σας μπας και λαθοθείτε να μπείτε 
μέσα» μας φοβέρισαν. Η απαγό-
ρευση φούντωσε περισσότερο την 
περιέργεια και το εξερευνητικό 
μας δαιμόνιο.
Την άλλη μέρα βαλθήκαμε να ξε-

σκίσουμε ένα λάστιχο αυτοκινήτου, 
που το φυλάγαμε για τις φωτιές 
του Ευαγγελισμού – σπάνιο εύρη-
μα για την εποχή εκείνη, αλλ’ όχι 
και για μας που βρίσκαμε βελόνα 
στ’ άχυρα. Κόψαμε  το λάστιχο σε 
λωρίδες και να…έτοιμοι οι δαυλοί. 
Τους ανάψαμε έξω απ’ την σπηλιά 
κι ύστερα συρθήκαμε μέσα, άλ-
λος μπρούμυτα, άλλος ανάσκελα. 

Κουτρουβαλώντας σε πέτρες και 
λιθάρια σταθήκαμε επιτέλους στην 
άκρη ενός πλατώματος, επίπεδου 
σαν μεγάλο αλώνι, όσο μπορούσα-
με να φέξουμε. Κολώνες υψώνο-
νταν από κάτω ως επάνω στην ορο-
φή, από την οποία κρέμονταν κάτι 
καφετί, σταχτιά κρούσταλλα που 
έσταζαν νερό, στάλα στάλα. Σταλα-
κτίτες και σταλαγμίτες προφανώς. 
Στο βάθος σκοτάδι, πίσσα, χάος…
Αυτά, τουλάχιστον, θυμάμαι και τα 
θυμάμαι γιατί μας έκαναν μεγάλη 
εντύπωση.
Έκτοτε, πάνε τώρα 70 χρόνια 

από τότε, δεν ξανάκουσα για την 
Αλεπότρυπα, μέχρι πρότινος που 
ρώτησα τον κτηνοτρόφο Θανάση 
Παπαϊωάννου, άνθρωπο σοβαρό, 
που ξέρει τον τόπο σπιθαμή προς 
σπιθαμή. Επιβεβαίωσε την ύπαρξη 
της σπηλιάς –της Αλεπότρυπας– 
ο ίδιος όμως δεν είχε μπει ποτέ 
μέσα. Συμφώνησε ότι η σπηλιά 
μπορεί να παρουσιάζει ενδιαφέρον, 
μικρό ή μεγάλο.
Μπορεί, λέω εγώ, εκείνη η με-

γάλη πλακολιθιά να μη βρέθηκε 
τυχαία εκεί (πάνω από μια τρύπα;) 
αλλά να αποτελούσε το πρέκι της 
εισόδου μιας προϊστορικής…πολυ-
κατοικίας!
Φαντασιώσεις; Πάντως, κάπως 

έτσι, τυχαία, ανακαλύφτηκαν πολλά 
σπήλαια που άλλαξαν τη φυσιογνω-
μία της περιοχής. Θα μου πείτε, 
αυτό μας έλειπε τώρα να ψάχνουμε 
και για σπηλιές. Να ξεχρεωθούμε 
πρώτα κι ύστερα βλέπουμε. Ίσως, 
κάποιος στο μέλλον, ξεφυλλίζο-
ντας τα «ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» να 
ενδιαφερθεί για τη δική μας Αλεπό-
τρυπα. Γι’ αυτό κι εγώ κάθισα και 
τα’ άγραψα, scripta manent.

Ιωάννης Αθ. Μακρής
Καστέλλια – 15.12.16

Η Αλεπότρυπα

Καστέλλια για την παραχώρηση του 
Άνω ορόφου του Δημοτ. Σχολείου και 
τον χαρακτηρισμό Δημοτικής Βιβλιο-
θήκης, ο πρόεδρος Σ. Κουτρούμπας 
τα μέλη Τάκης Μακρής και Νίκος 
Σκουρτιάς, ο Αντιδήμαρχος κ. Πανα-
γιωτόπουλος εργάσθηκαν άμεσα και 
ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά μας.
Θερμά τους ευχαριστούμε.
Η βαρυχειμωνιά τους τρεις τελευ-

ταίους μήνες εμπόδισε τις εργασίες 
που έχουμε προγραμματίσει. Ελπί-
ζουμε σύντομα να συνεχίσουμε. 

(Οι αποφάσεις του Δήμου αναλυ-
τικά στη σελίδα 4).

ΑΘΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

Πασχαλινό 
Όπως όλοι γνωρίζομε το πολύ 

διαπεραστικό ψιλό κρύο το λέμε 
«κνούπ’» (κουνούπι). Εκείνη 
τη χρονιά το Πάσχα είχε πέσει 
πολύ πρώιμο στις πρώτες μέρες 
του Απριλίου. Τη Μεγάλη Παρα-
σκευή το βράδυ, μαθητής τότε 

στο γυμνάσιο, είχα έρθει στο 
χωριό από την Αθήνα και με ένα 
κλεφτοφάναρο που είχα φέρει, 
ξεκίνησα για τον επιτάφιο. Όταν 
έφτασα στο γεφύρι μπροστά 
μου πήγαινε κάποιος με ένα λα-
δοφάναρο από εκείνα που χρη-
σιμοποιούσαμε για το νυχτερινό 
πότισμα των καπνών. Ήταν ο 
Μπάρμπα-Μήτρος ο Μπλιάσας. 
Χαιρετηθήκαμε και την ώρα εκεί-
νη που περνούσαμε το γεφύρι 
το έφερνε η Στενή το κρύο τόσο 
διαπεραστικό, τόσο τσουχτε-
ρό που τρυπούσε πέτρες. Του 
λέω: – Μπάρμπα-Μήτρο κνούπ’, 
το φέρνει. Ναι μου απαντάει: – 
Ανακατωμένο με μσίτσα.

Δ.Χ.

ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥ-
ΜΕ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙ-
ΔΑ «ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΘΥΜΗ ΝΑ 
ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ 
ΤΗΣ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΕΙ-
ΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩ-
ΡΙΑΝΩΝ ΜΑΣ.
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(Συνέχεια στη σελίδα 6)

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ
- Για να σκάσουμε όσοι δεν 

καταφέραμε να βρεθούμε στα 
Καστέλλια την Καθαρή Δευτέ-
ρα, οι εκεί ανταποκριτές μας, 

μας ενημέρωσαν πως έγινε 
γλέντι τρικούβερτο.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

του χωριού έδωσε τα …ρέστα 
του στις εκδηλώσεις που ορ-
γανώθηκαν στο χώρο και στην 
αυλή του σχολείου.
Υπήρχαν μάλιστα και προ-

εόρτια: Τη Κυριακή το πρωί 
προσκλήθηκαν μικροί και με-
γάλοι που ήθελαν να μάθουν 
πως γίνεται ένα αερόστατο. 
Αξίζουν πραγματικά συγχα-
ρητήρια σε όσους σκέφτηκαν 
και όσους υλοποίησαν αυτή 
την ιδέα που κρατά τις παρα-
δόσεις μας ζωντανές.
Και μάλιστα φαίνεται πως τα 

μαθήματα έπιασαν τόπο, αφού 
έγινε μια απολύτως επιτυχη-
μένη εκτόξευση. Είχαμε μάλι-
στα την ευκαιρία να δούμε κι 
όλοι εμείς κάποια στιγμιότυ-
πα στη σελίδα του Συλλόγου 
στο facebook: https://www.
facebook.com/politistikos.
silogoskastellion

- Και να ήταν τα μόνα; Να 
και οι φωτογραφίες με το 
μεγάλο τσουκάλι όπου ετοι-

μάστηκε η φασολάδα με την 
επιμέλεια γνωστών σούπερ 
σεφ του χωριού. Τα τραπέζια 
είχαν ετοιμαστεί με πολύ με-

ράκι στις αίθουσες του σχο-
λείου. Τύφλα να έχουν τα …
πολυτελή εστιατόρια!

- Γλέντι χωρίς χορό όμως δε 

νοείται και να που η νεολαία, 
τα παιδιά του χωριού έδωσαν 
το παράδειγμα. Μέχρι και …
γάμο είχε το πρόγραμμα (το 
βίντεο εδώ: https://www.
facebook.com/politistikos.
silogoskastellion/videos/pcb.12
89945527751512/1289944954
418236/?type=3&theater   )

- Όμως δεν έχει μόνο γλέ-
ντια το πρόγραμμα.  Ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος μας ενημέρω-
σε για την έναρξη -από τις 13 
Φεβρουαρίου- προγράμματος 
απλών ασκήσεων ενδυνάμω-
σης και τεχνικών χαλάρωσης 
με ευεργετικά αποτελέσματα 
στο σώμα και την διάθεση !!!!

Όσοι πιστοί σπεύσατε στο:
Δημοτικό Σχολείο Καστελλίων
Δευτέρα 11:30 πμ - 12:30 μμ
Τρίτη 8:00 μμ - 9:00 μμ
Πέμπτη 8:00 μμ – 9:00 μμ
Απαραίτητος εξοπλισμός: 
στρώμα γυμναστικής

& άνετα ρούχα

- Θέλω να σας δω σε ασκή-
σεις μετά το Πάσχα και τη 
γνωστή δίαιτα του αρνιού!

- Κι άλλες εκπλήξεις στο 
διαδίκτυο. Απίθανες φωτο-
γραφίες του χωριού από ψηλά 
από τον Τέλη Πουρνό με αξι-

οποίηση drone. Τα Καστέλλια 
όπως δεν τα έχετε δει ποτέ!

h t tp s : / /www. f a cebook .
c o m / t e l h s . p o u r n o s /
videos/1071363366302681/ 

- Πάντως το Πάσχα, όσοι πι-
στοί προτείνω το μεγάλο Σάβ-
βατο το πρωί να ανηφορίσου-
με στη Γκιώνα και να πάμε μια 
βόλτα ως την «Τρούπη» με τις 
οικογένειές μας. Όχι μόνο για 
να μάθουμε όλοι την ιστορία 
του χωριού μας, αλλά και για 
να καθαρίσουμε το μονοπάτι 
που οδηγεί ως εκεί. Η ιδέα 
είναι του συγχωριανού μας 
Γιώργου Χαλατσά, που γνωρί-
ζει και αγαπά τόσο το βουνό.

- Από κείμενο του ίδιου, 
αντιγράφω:

«…Επειδή όμως συνεχώς 
όλοι έχουμε την τάση να ανα-

Λίγο πριν την εκτόξευση

O αρχιμάγειρας Κώστας Μπαλωμένος επί το έργον

δεικνύουμε τα στραβά, θέλω 
να πω και κάποια καλά:
Συγκεκριμένα για τον σύλ-

λογο γυναικών…. (που) προ-
εξάρχουσας της προέδρου 
κας Ελένης Λευκαδίτη είχε 
κάποιες δραστηριότητες που 
μόνο ΕΥΓΕ αξίζει

…Έδωσε τριάντα πέντε [35] 
χιλιάδες ευρώ για τρία σπίτια 
που επλήγησαν από πυρκαγιά 
στο χωριό μας.

- βοήθησε αρρώστους που 
δεν είχαν να πληρώσουν τα 
νοσήλια

- αγόρασε 35.000 το οικόπε-
δο -και (έδωσε) 20 χιλ. μέχρι 
τώρα- για την ανέγερση του 
κτιρίου τους [ανεξαρτήτως για 
τις αντίθετες γνώμες περί χρη-
σιμότητας]

- έδωσε χρήματα για να γί-

νουν κάποιες τελετές, όπου 
υπήρχε αδυναμία !

- έδωσαν χρήματα για να κα-
θαριστεί το υδραγωγείο για να 
‘χουμε καθαρό πόσιμο νερό!!

- τα δώρα και τα γλυκά στις 
γιορτές σε ηλικιωμένους συγ-
χωριανούς!!

- έφερε γιατρους και επι-
στημονες άλλων ειδικοτήτων 
για διαλέξεις, επ’  ωφελεία 
όλων μας

- και ίσως αρκετά ακόμη που 
μου διαφεύγουν..

- ας πούμε λοιπόν ένα μπρά-
βο σε όλες τις κυρίες του συλ-
λόγου και πολλά μπράβο στην 
Προέδρό τους που είναι η κι-
νητήρια δύναμη!!!»
Αυτά, και ραντεβού το Πά-

σχα!
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ 
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ
Γραφείο Αντιδημάρχου

Γραβιά, 17 Οκτωβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 22775

Προς:
Δήμαρχο Δήμου Δελφών
κ. Παναγιωτόπουλο Αθανάσιο
ΘΕΜΑ: Ίδρυση Δημοτικής Βιβλιο-
θήκης στην Τ.Κ. Καστελλίων
Κύριε Δήμαρχε,
Ο Δήμος μας από το έτος 2012 

έχει αποδεχτεί την δωρεά των 
βιβλιοθηκών των κ.κ. Δημητρίου 
Χρ. Χαλατσά και Χρήστου Γ. Χα-
λατσά προς την Τοπική Κοινότητα 
Καστελλίων, σύμφωνα με τη με 
αριθμό 4/19/22.10.2012 γνωμοδό-
τηση του Τ.Σ. Καστελλίων και τη με 
αριθμό 45/419/14.12.2012 απόφα-
ση της Οικονομικής Επιτροπής.
Με την επιμέλεια και τη φροντί-

δα των τοπικών Φορέων της Κοι-
νότητας Καστελλίων και ιδιαίτερα 
του «Προοδευτικού Συλλόγου τα 
Καστέλλια» ήδη η Βιβλιοθήκη (9 
ανοιχτές βιβλιοθήκες και έπιπλα 
γραφείου - 5.000 βιβλία ιστορικά, 
λαογραφικά, λογοτεχνικά, διδακτι-
κά και νομικά) έχει μεταφερθεί και 
εναποτεθεί στον α’ όροφο του δη-
μοτικού κτιρίου πρώην Δημοτικού 
Σχολείου.
Σύμφωνα με την επιθυμία 

των δωρητών και τη με αριθμό 
6/30/21.9.2016 απόφαση του Τ.Σ. 
της Κοινότητας Καστελλίων, ζητεί-
ται η δωρηθείσα βιβλιοθήκη να θε-
ωρηθεί ως «Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Καστελλίων» και να ενταχθεί στην 
εποπτεία του Δήμου. Παράλληλα 
να της χορηγηθεί ο κατάλληλος 
χώρος για τη στέγαση της.
Κατόπιν των ανωτέρω, προτεί-

νουμε να ενταχθεί η βιβλιοθήκη 
με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλι-
οθήκη Καστελλίων» στην αρμο-
διότητα και εποπτεία του Δήμου 
Δελφών, εντάσσοντας την στον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(ΟΕΥ), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 16 § 5 του ΟΕΥ (ΦΕΚ 
2185/τ.Β/29.9.2011).
Για τη στέγαση της βιβλιοθήκης 

θα παραχωρηθεί, μετά από σχετική 
απόφασή μας, επαρκής και κατάλ-
ληλος χώρος στο δημοτικό κτίριο 
του πρώην Δημοτικού Σχολείου.
Μέχρι την ένταξη της στον ΟΕΥ 

θα σας προτείνουμε τη συγκρότη-
ση ομάδας εργασίας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1θ του άρ-

θρο 58 του Ν. 3852/2010.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΟΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ
Γραφείο Αντιδημάρχου

Γραβιά, 24 Οκτωβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 22773

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ
(για τη στέγαση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ)
Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενό-

τητας Γραβιάς
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 

Κ.Δ.Κ. (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2016)
2. Τις διατάξεις του Ν. 

3852/2010 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ Α΄ 
87/7.6.2010)

3. Την αριθ. 24614/3.9.2014 
απόφαση Δημάρχου Δήμου Δελ-
φών για «Ορισμό Αντιδημάρχων και 
τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» του 
άρθρου 59 Ν. 3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε με τις με αριθμό 
25669/15.9.2014, 29552/20.10.
2014,9817/30.4.2015,24252/1.
10.2015, 31558/10.12.2015 και 

11220/17.5.2016 (ΑΔΑ:Ω94ΧΩ9Θ-
9ΝΚ) αποφάσεις

4. Τη με αριθμό πρωτ. 22775/ 
22.9.2016 αίτηση των δωρητών 
Δημητρίου Χρ. Χαλατσά και Χρή-
στου Γ. Χαλατσά

5. Τη με αριθμό πρωτ. 22773/ 
22.9.2016 αίτηση του «Προοδευτι-
κού Συλλόγου Τα Καστέλλια»

6. Την ανάγκη στέγασης της 
νεοαποκτηθείσας Βιβλιοθήκης 
από δωρεά που αποδέχτηκε ο 
Δήμος Δελφών με τη με αριθμό 
45/419/14.12.2012 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής (ΑΛΑ ΒΕΦ-
ΧΩ9Θ-ΖΚΙ)

7. Τη  με αριθμό  22775/ 
17.10.2016 εισήγηση μας για την 
ένταξη στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου 
Δελφών της Βιβλιοθήκης με την 
επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Καστελλίων»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την παραχώρηση της χρήσης 

των χώρων (2 αιθουσών και 1 γρα-
φείου) του α΄ ορόφου του δημοτικού 
κτιρίου πρώην Δημοτικό Σχολείο, 
για τη στέγαση της νεοϊδρυθείσας 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΣ-
ΤΕΛΛΙΩΝ».
Η διαχείριση των χώρων θα γί-

νεται από την αρμόδια Επιτροπή 

Αποφάσεις για την  Ίδρυση  Δημοτικής Βιβλιοθήκης
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Προτιμάτε
το φαρμακείο
του χωριού μας

(Συνέχεια από σελίδα 1)
δάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου 
Απόστρατων Ενόπλων Δυνά-
μεων και Σωμάτων Ασφαλεί-
ας Φωκίδος και Α΄ αντιπρόε-
δρος Αεροπορικής Ακαδημίας 
Ελλάδος. Ο καθηγητής Νικ. 
Μοσχολιός, πάντα παρών, 
του οποίου η γνώμη του για 
μας μετράει και πάντα ακού-
με τις συμβουλές του.
Ακόμη, μας τιμούν απόψε 

η κα Έλενα Αλεξ. Παπανι-
κολάου και η Ιφιγένεια Απο-

στολοπούλου-Μουταβελή. 
Σας ευχαριστούμε όλους. Τον 
λόγο πήρε ο Κώστας Στοφό-
ρος. Ανέφερε πως με τα πε-
νιχρά μέσα που διαθέτουμε 
κατορθώσαμε να εκδώσουμε 
σε βιβλίο τα βραβευθέντα 
διηγήματα του διαγωνισμού 
«Στέλιος Ξεφλούδας». Ένας 
διαγωνισμός που διαχειρίζε-
ται με επιτυχία ο Σύλλογός 
μας. Δίνουμε τη δυνατότητα 

σε νέους και παλιούς συγγρα-
φείς να εκφραστούν, να μά-
θουν όσο το δυνατόν περισ-
σότεροι το έργο του μεγάλου 

συγχωριανού μας συγγρα-
φέα Στέλιου Ξεφλούδα και 
ήδη έχουμε ανακοινώσει τον 
επόμενο διαγωνισμό με θέμα 
το Δημοτικό Σχολείο. Αφορ-
μή στο θέμα είναι το κλειστό 
δικό μας Δημοτικό Σχολείο, 
που μετατρέπουμε τις πάνω 

αίθουσες σε βιβλιοθήκη, που 
ευελπιστούμε ότι θα την με-
γαλώσουμε πολύ.
Το βιβλίο κοστίζει 10€ και 

όποιος θέλει μπορεί να το 
αγοράσει στο τέλος. Την πίτ-
τα έκοψε ο πρόεδρος Θανά-
σης Γραμματικός. Ο τυχερός 
που πήρε το νόμισμα είναι 
ο Μίμης Μπάκας. Ένα κομ-
μάτι στον γεροντότερο Νικ. 
Μοσχολιό και άλλο ένα στον 

νεότερο Ιάσονα-Ευθύμιο Στο-
φόρο ήταν άτυχα. Όλοι οι 
παρευρισκόμενοι πήραν το 
κομμάτι τους, όλα νοστιμότα-

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ

τα, έργο του Γιώργου Γιαννό-
πουλου.
Ακολούθησε η βράβευση 

των νέων φοιτητών. Σε όλους 
δόθηκε έπαινος και από ένα 
βιβλίο του Νικ. Μοσχολιού, 
ποιητική συλλογή και από 
ένα ακόμη, προσφορά Κ. Στο-
φόρου.
Σε τυχαία σειρά οι βραβευ-

θέντες:
Κυριακή Αστερίου Λιούτα 

και Μαρίας Ι. Μακρή
Τμήμα Βιολογίας Παν. Κρή-

της.
Φιλιώ Αστερίου Λιούτα και 

Μαρίας Ι. Μακρή, εγγονή Ιω-
άννου Αθαν. Μακρή

Τμήμα Ψυχολογίας Παντεί-
ου Πανεπιστημίου.
Λουκάς Ιωάννου Δούκας, 

εγγονός του Λούκα Δούκα
Τμήμα Γεωλογίας Παν. Πα-

τρών.
Μαρία Ιωάννου Χαμηλού, 

εγγονή Τάκη Χαμηλού
Τμήμα Μαθηματικών 

Ε.Κ.ΠΑ. Αθηνών.
Ασημίνα Θεμιστοκλή Βάρ-

σου, εγγονή Θεμ. Σκουρτιά 
και Ζωής Παπαγεωργίου
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανι-

κών ΤΕΙ Αθήνας.
Καρολίνα Αθαν. Κουτρού-

μπα, εγγονή Παπαχαραλά-
μπου

Τμήμα Παιδαγωγικής Προ-
σχολικής Ηλικίας Παν. Θεσ-
σαλίας.
Φώτιος Χρήστου Αληγιάν-

νης, εγγονός Φωτεινής Αλη-
γιάννη-Γραμματικού
Τμήμα Μηχανολόγων Μη-

χανικών Ε.Μ.Π.
Ίων Κωνσταντίνου Στοφό-

ρος
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων 

Το Προεδρείο του Συλλόγου μας

Η κα Ιωάννα Γκελεστάθη απονέμει τον έπαινο στον επιτυχόντα
ΣτοΠολυτεχνείο Φώτιο Χρ. Αλιγιάννη

και διατροφής, Γεωπονικού 
Παν. Αθηνών.
Δημήτριος Γεωργίου Κο-

ντολάτης, εγγονός Ευστ. Κο-
ντολάτη

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφί-
μων ΤΕΙ Πελοποννήσου
Αντωνία Μιλτιάδη Σα-

κελλαρίου, κόρη της Ελένης 
Καραγιάννη, της Αθανασίας 
Στοφόρου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μη-

χανικών και Μηχανικών Η/Υ 

Παν. Θεσσαλίας.
Ίριδα Λάμπρου Στοφόρου 

και Ζωής Σ. Κουτρούμπα
Τμήμα Χημείας Παν. Πα-

τρών.
Δανάη Λάμπρου Φίλιου
Τμήμα Γεωλογίας και Περι-

βάλλοντος Ε.Κ.ΠΑ. Αθηνών
Φρύνη Αλεξάνδρου Ευαγ-

γελάκου και Κυβέλης Παπα-
νικολάου, εγγονή Ευαγγέλου 
Παπανικολάου
Νομική Αθηνών (μεταξύ 

των πρώτων)
Νικόλαος Παναγιώτου – 

Ζαχαρούλας Παπανικολά-
ου, εγγονός Νίκου Παπανικο-
λάου
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανο-

λόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Ιωάννης Δημ. Κεφαλάς
Οικονομικό Παν. Αθηνών 

(πρώην ΑΣΟΕΕ)
Παναγιώτης Δημ. Γεωργί-

ου και Χριστίνας Καρακώ-
στα
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρή-

σεων ΤΕΙ Πειραιά.
Ιωάννης Δασκαλάκης, εγ-

γονός Ιφιγένειας Αποστολο-
πούλου-Μονταβελή.
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 

(Μάχιμος)

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  ΕΥΡΩ
Αικατερίνη Κωτσίκη Θεσσαλονίκη 50
Αθανάσιος Ν. Νικολάου Λαμία 50
Αρετή Σκωλίκη Αθήνα 50
Γιώτα Κάσσιου - Κολύρη Αθήνα 20
Λέλα Λιάκου - Τσιώλη Χαλκίδα 50
Ελένη Ε. Μπάκα - Κωσταρά Αθήνα 50
Παναγιώτης Κ. Παπαδάκης Αθήνα 50
Νικόλαος Μοσχολιός Αθήνα 50
Ιωάννης Αθαν. Μακρής Αθήνα 50
Μαρίνα Στοφόρου Αθήνα 40
Γεώργιος Ε.Κοντολάτης Αθήνα 40
Ιφιγένεια Αποστολοπούλου - Μουταβελή Αθήνα 40
Αναστασία Κουλούρη Αθήνα 50
Λάμπρος Στοφόρος Αθήνα 10
Ευθύμιος Τσαμαδιάς Αθήνα 25
Γεώργιος Κάντζος Καστέλλια 30
Νικόλαος Μοσχολιός Αθήνα 50

Για την έκδοση του βιβλίου «Ο Ξένος» του διαγωνισμού Στέλι-
ος Ξεφλούδας μας βοήθησαν οι κάτωθι που το αγόρασαν στην 
εκδήλωσή μας:

1. Μαρίνα Στοφόρου 10€     2. Περικλής Στοφόρος 10€
3. Γιώργος Κοντολάτης 10€  4. Ιφιγένεια Αποστολοπούλου 10€
5. Μαρία Χαμηλού 10€                  6. Ασημίνα Σκουρτιά 5€
7. Χρήστος Αληγιάννης 10€           8. Ιωάννης Μακρής 10€
9. Ιωάννης Ηλ. Μακρής 20€          10. Λάμπρος Στοφόρος 10€
11. Γεώργιος Γιαννόπουλος 20€   12. Δημήτριος Μπάκας 10€
13. Ιωάννα Γκελεστάθη 10€

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
- Η κ. ΛΙΛΗ συζ. ΣΤΕΦ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ σε μνήμη του συζύ-

γου της Στέφανου μας προσέφερε για τους σκοπούς του συλλό-
γου μας 100€. Ευχαριστούμε θερμά.

- Ο Ιατρός Παναγιώτης Πολ. Παπανικολάου εις μνήμη του γα-
μπρού του Ανδρέα Σ. Παναγιωτάτου μας πρόσφερε 100€ για 
τους σκοπούς του Συλλόγου μας.

- Η κ. Λεμονιά Παναγιωτάτου - Παπανικολάου και τα παιδιά της 
Σωκράτης και Δωροθέα, εις μνήμη του συζύγου της και πατέρα 
τους, Ανδρέα και εις μνήμη της Σμαράγδας συζ. Παναγιώτη Πα-
πανικολάου, μας πρόσφεραν για τους σκοπούς του συλλόγου 
μας 100€. Ευχαριστούμε θερμά.

Ευχαριστούμε όλους που μας έστειλαν χρήματα και μπορέ-
σαμε έτσι να εκδώσουμε το παρόν φύλλο των Καστελλιώτικων 
Νέων. Στη δική σας βοήθεια προσδοκούμε να εκδώσουμε και το 
επόμενο. Σας ευχαριστούμε όλους.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΧΑΜΗΛΟΣ
Βιο τεχνία Κουφωμάτων Αλουμινίου

Σιδηροκατασκευές
ΚΑ ΣΤΕΛ ΛΙΑ - Τηλ. 22650 91727 - 92080

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Σαν τον φετεινό χειμώνα εί-

χαμε χρόνια να δούμε. Άρχισε 
τις τελευταίες μέρες του Νο-
έμβρη. Τώρα στην μέση του 
Μάρτη και ακόμα να νιώσου-
με λίγη άνοιξη. Ένας χειμώνας 
βαρύς που τα είχε όλα. Βροχές, 
ψιλοβρόχια συνέχεια, αντάρες 
πότε μέχρι το λειβάδι, πότε και 
μέσα στο χωριό. Χιόνια γύρω 
στα βουνά, χιόνια μέσα στο χω-
ριό και πολλές παγωνιές. Πολύ 
κρύο, πολύ θερμοκρασία κάτω 
απ' το μηδέν. Τζάκια, σόμπες,  
στόφες και καλοριφέρ σε συνε-
χή λειτουργία. Η κατανάλωση 
πετρελαίου υπερέβη τα όρια 
του οικογενειακού προϋπολο-
γισμού. Είναι πανάκριβο, ακρι-
βότερο από πέρυσι.

Άλλες χρονιές σε πολλά νοι-

κοκυριά περίσσευαν ξύλα για 
τον επόμενο χειμώνα. Φέτος 
δεν το βλέπω.

Και μέσα σ' όλα τ' άλλα άρχι-
σαν να παρουσιάζονται ζημιές 
στα υδραυλικά λόγω παγετού. 
Σπάνε σωληνώσεις, σπάνε βρύ-
σες και οι μαστόροι τρέχουν 
και δεν φτάνουν. Ιδιαίτερα σε 
ακατοίκητα σπίτια που οι νοι-
κοκυραίοι δεν είχαν λάβει τα 
κατάλληλα μέτρα.

Ακούσθηκε και αυτό. Παρου-
σιάστηκαν λένε κλοπές καυσο-
ξύλων σε ακατοίκητα σπίτια. Τι 
κάνει ο άνθρωπος... Προκειμέ-
νου να ξεπαγιάσουν έκλεψαν.

Μάταια περιμέναμε τις Αλκυ-
ονίδες ημέρες που ανελλιπώς 
έρχονταν εκεί στο Γενάρη. Μας 
απαρνήθηκαν φέτος.  Α.ΓΡΑΜ.
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(Συνέχεια από τη σελίδα 4)
Διαχείρισης της Βιβλιοθήκης και 
θα εμπίπτει στις γενικότερες ρυθ-
μίσεις διαχείρισης συνολικά του 
κτιρίου.
Οι παραχωρούμενοι χώροι θα 

μπορούν να χρησιμοποιούνται για 
κάθε είδους πολιτιστικές εκδηλώ-
σεις, μετά από σύμφωνη γνώμη της 
Επιτροπής Διαχείρισης και του Το-
πικού Συμβουλίου Καστελλίων.
Η παρούσα ισχύει μέχρι ανάκλη-

σης της με άλλη απόφαση.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΛΙΩΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αμφισσα, 23.11.2016
Αρ. Πρωτ.: 28268

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά - ΑΜ-
ΦΙΣΣΑ
Ταχ. Κωδ. 33100
Τηλέφωνο: 2265 3 50026-27
Fax: 2265 3 50021
email: mayor@delphi.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις της περ. (θ) 

της παρ. 1 του αρθρ. 58 του Ν. 
3852/2010 (νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης) όπως αυτές ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 
παρ. 1 του Ν. 3584/2007.

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών 
(ΦΕΚ 2185/τ. Β/29.09.2011).

4. Το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 25910/ 
25.10.2016 έγγραφο του Αντιδη-
μάρχου Δελφών κ. Νικολάου Μο-
λιώτη.

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 22773/ 
24.10.2016 (ΑΔΑ: 62ΠΩΩ9Θ-Β4Σ) 
απόφαση του Αντιδημάρχου Δελ-
φών κ. Νικολάου Μολιώτη περί 
παραχώρησης χρήσης χώρων για 
τη στέγαση της «Δημοτικής Βιβλι-
οθήκης Καστελλίων».

6. Το υπ’ αρ. πρωτ. 22775/ 

17.10.2016 έγγραφο του Αντιδη-
μάρχου Δελφών περί «Ίδρυσης 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Τ.Κ. 
Καστελλίων».

7. Την ανάγκη, μέχρι την ένταξη 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κα-
στελλίων στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου 
Δελφών, ανάληψης πρωτοβουλιών 
και συντονισμού των απαραίτητων 
ενεργειών για την οργάνωση και 
λειτουργία της, καθώς και υποστή-
ριξης του αρμόδιου Αντιδημάρχου 
και της αρμόδιας οργανικής μονά-
δας του Δήμου Δελφών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Συγκροτούμε ομάδα εργασίας 

αποτελούμενη από:
1) τον κ. Κοτσίκη Ευάγγελο του 

Πυθαγόρα, συνταξιούχο εκπαιδευ-
τικό, ως Πρόεδρο,

2) τον κ. Μακρή Ιωάννη του Ηλία, 
συνταξιούχο διευθυντή τράπεζας, 
ως Αντιπρόεδρο,

3) τον κ. Κουτρούμπα Σπυρίδωνα 
του Ταξιάρχη, Πρόεδρο της Τοπι-

κής Κοινότητας Καστελλίων - ελεύ-
θερο επαγγελματία, ως μέλος,

4) τον κ. Σίμο Αθανάσιο του Αλε-
ξάνδρου, συνταξιούχο στρατιωτικό, 
ως μέλος,

5) την κ. Σκουρτιά Κωνσταντίνα 
του Ανδρέα, καθηγήτρια φιλόλογο, 
ως μέλος,

6) τον κ. Γραμματικό Αθανάσιο 
του Ιωάννη, Πρόεδρο του «Προο-
δευτικού Συλλόγου τα Καστέλλια», 
συνταξιούχο ναυτικό, ως μέλος,

7) τον κ. Χαλατσά Δημήτριο του 
Χρήστου, συνταξιούχο δικηγόρο, 
Δωρητή της Βιβλιοθήκης, ως μέ-
λος (τιμητική συμμετοχή).
Ορίζουμε ως αναπληρωματικά 

μέλη της ομάδας εργασίας:
1) την κ. Αποστολοπούλου Γε-

ωργία του Νικολάου, Πρόεδρο του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλί-
ων,

2) τον κ. Σκουρτιά Νικόλαο του 
Ανδρέα, γεωπόνο, τοπικό σύμβου-
λο της Κοινότητας Καστελλίων,

Με στόχο:
Α. Τον συντονισμό όλων των 

ενεργειών που απαιτούνται για την 
οργάνωση και λειτουργία της Δη-
μοτικής Βιβλιοθήκης Καστελλίων.
Β. Τη συνεργασία και την υπο-

στήριξη στο συγκεκριμένο θέμα 
των:

• Εκάστοτε αρμόδιο Αντιδήμαρ-
χο Δ.Ε. Γραβιάς

• Τοπικό Συμβούλιο Τ.Κ. Κα-
στελλίων

• Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας 
Γενιάς του Δήμου Δελφών.
Ορίζουμε ως Γραμματέα της 

ομάδας εργασίας, παράλληλα με 
τα καθήκοντα του στο Δήμο Δελ-
φών, τον Τούμπα Νικόλαο, μόνιμο 
υπάλληλο του Δήμου Δελφών, με 
αναπληρωτή του τον Δούρο Γρη-
γόρη, μόνιμο υπάλληλο του Δήμου 
Δελφών. Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα 
ασκούν τα καθήκοντα τους εντός 
του ωραρίου τους χωρίς επιπρό-
σθετη αμοιβή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΑΘΑΝΑΣ. ΗΛ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Αποφάσεις για την  Ίδρυση Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Ο αρχαίος Ρήτορας Ισοκρά-
της (436-338 π.Χ.), δηλαδή πριν 
από αρκετούς αιώνες μας ανέφε-
ρε τα ακόλουθα, όταν οι Έλληνες 
ξεπερνούν το μέτρο, πράγμα το 
οποίο συχνά συμ βαίνει:

«Η Δημοκρατία μας αυτοκα-
ταστρέφεται διότι κατεχράσθη 
το δικαίωμα της ελευθερίας και 
της ισότητας, διότι έμαθε τους 
πολίτες να θεωρούν την αυθά-
δεια ως δικαίωμα, την αναρχία 
ως ευδαιμονία, την αναίδεια του 
λόγου ως ισότητα και την παρα-
νομία ως ελευθερία». Επίσης, ο 
Γεώργιος Σουρής (1853-1919 
μ.Χ.) με τους σατιρικούς στίχους 
του αποτύπωσε καλύτερα από 
τον καθένα τη μοίρα του Ρωμιού. 
Έναν αιώνα από τότε, οι στί χοι 
του Σουρή μοιάζουν απίστευτα 
επίκαιροι, όπως καταγρά φονται 
παρακάτω:
Ποιος είδε κράτος λιγοστό σ’ όλη τη 
γη μοναδικό,
εκατό να εξοδεύει
και πενήντα να μαζεύει;
Να τρέφει όλους τους αργούς,
να ‘χει επτά Πρωθυπουργούς,
ταμείο δίχως χρήματα και δόξης 
τόσα μνήματα;
Να ‘χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε.
Όλα σ’ αυτή τη γη μασκαρευτήκαν
ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,
οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν
δεν ξέρομε τι λέγεται ντροπή.
Ο ‘Ελληνας δυο δίκαια ασκεί πανε-
λευθέρως,
συνέρχεσθαι τε και ουρείν εις όποιο 
θέλει μέρος.
Χαρά στους χασομέρηδες! Χαρά 
στους αρλεκίνους!
σκλάβος ξανάσκυψε ο Ρωμιός κι δα-

σκαλοκρατιέται.
Γι’ αυτό το κράτος που τιμά τα ξέ-
στρωτα γαϊδούρια,
σικτίρ στα χρόνια τα παλιά, σικτίρ 
και στα καινούργια!
Σουλούπι, μπόι μικρομεσαίο
ύφος του γόη ψευτομοιραίο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.
Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.
Κι από προσπάππου κι από παππού
συγχρόνως μπούφος κι αλεπού.
Και ψωμοτύρι και για καφέ
το«δε βαριέσαι» κι «ωχ αδελφέ».
Ωσάν πολίτης σκυφτός ραγιάς
σαν πιάσει πόστο: δερβέναγας.
Θέλει ακόμα –κι αυτό είναι ωραίο–
να παριστάνει τον Ευρωπαίο.
Στα δύο φορώντας τα πόδια που‘χει
στο‘να λουστρίνι, στ’άλλο τσαρούχι.

Η σημερινή κρίση που βα-
θαίνει ημέρα με την ημέρα και 
κα νένας «άριστος οιωνός» δεν 
προοιωνίζεται καλύτερες ημέ-
ρες στο προσεχές μέλλον, με 
υποχρέωσε να ασχοληθώ με 
τους πά ντοτε επίκαιρους σο-
φούς γνώστες της ιστορίας και 
της νοο τροπίας των Ελλήνων 
από αρχαιοτάτων χρόνων, ώστε 
ο λαός μας να μάθει όλη την αλή-
θεια και να ενεργεί κατά τέτοιον 
τρό πο, ώστε να απεγκλωβιστεί 
και να επιδοθεί στη μεγάλη 
αναγεννητική προσπάθεια που 
επιβάλλουν οι κρίσιμες περιστά-
σεις, για να αποκλεισθεί η εξέ-
λιξη της οικονομικής κρίσης σε 
εθνική κρίση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

Υπτχος ε.α., Α΄ Αντιπρόεδρος 
Α.ΑΚ.Ε.

Πρόεδρος Συνδέσμου Αποστρ. 
Ε.Δ. και ΣΩΜ. ΑΣΦ. Ν. Φωκίδος

Αναδημοσίευση από το περιοδικό ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ IΔEA
Η μοίρα του Ρωμιού

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ. ΚΑΡΑΠΛΗ
ΙΑΤΡΟΥ - Κατοίκου Αθηνών
Χαλκοκονδύλη 56 (102)

Τηλ. 521-355
Εν Αθήναις τη 20-2-70

ΠΡΟΣ τον Υπουργόν Συντονισμού
Ενταύθα

Εξοχώτατε, Κε Υπουργέ,
Ως γνωστόν, εις την κοιλάδα των 

Δωριέων, ευρίσκομεν τα αρχαιό-
τερα, λείψανα των μονίμων συνοι-

κισμών του ανθρώπου. Μνημεία 
της θεμελιώσεως του πολιτισμού. 
Τούτων, η ανεκτίμητος αξία είναι 
α σύγκριτος παντός άλλου τοιούτου 
εις τον κόσμον.
Διά ταύτα, παρακαλούμεν όπως 

μερίμνη Υμών:
Α΄. Κηρυχθώσιν αρχαιολογικοί 

χώροι, της περιφερείας του τέως 
Δήμου Δωριέων, της Επαρχίας 
Παρνασσίδος, του Νομού Φωκίδος 
οι κάτωθι:

1. Ο γήλοφος «ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟ 
ΧΛΩΜΟΥ», μεταξύ Καστελλίων-
Γραβιάς, ένθα τα ερείπια της αρ-
χαιοτέρας των ακροπόλεων, του 
«ΚΥΤΙΝΙΟΥ» των Δωριέων, όπου 

εγεννήθησαν, ο ΕΛΛΗΝ, ο ΑΜΦΥ-
ΚΤΙΩΝ, ο ΔΩΡΟΣ, ο ΑΙΓΙΜΙΟΣ, κλπ.

2. Ο παρά το Κεραμειδαριό της 
περιφερείας Καστελλίων, «ΠΑΛΙΟ-
ΚΑΣΤΡΟΝ», ένθα τα ερείπια της 
Δωρικής πόλεως «ΒΟΙΟΥ».

3. Ο παρά το νεκροταφείον της 
κοινότητος Καστελλίων, ένθα τα 
ερείπια της ακροπόλεως «Η ΕΡΙΝΕ-
ΟΥ», της Δωρικής Τετραπόλεως.

4. Ο παρά την θέσιν Πύργος, της 
περιφερείας Καστελλίων, ένθα η 

ακρόπολις «ΠΙΝΔΟΣ», των Δω-
ριέων και το επ' αυτής ιστορικόν 
φρούριov της «ΓΡΑΒΙΑΣ», επί Φρα-
γκοκρατίας.

5. Ο παρά το εξωκλήσιον Αγ. 
Γεώργιος Παλιοκαστελλίου και εις 
την θέσιν Τρούπη, ένθα τα ερείπια 
της Δωρικής πόλεως «ΠΙΝΔΟΥ», 
όπου σώζονται λαξευτοί τάφοι του 
12ου π.X. αιώνος, μεγάλης ιστο-
ρικής αξίας.

6. Ο παρά το Ψηλό Κοτρώνι της 
κοινότητος Οινοχωρίου, όπου τα 
ερείπια της «ΔΡΥΟΠΗΣ», πρωτευ-
ούσης των Δρυόπων.

7. Ο παρά την θέσιν Μάρμα-
ρα Καταβόθρες Τυμφρηστού της 

κοινό τητος Μαυρολιθαρίου, όπου 
τα ερείπια του μεγαλοπρεπούς 
ναού του Ηρακλέους.
Β΄. Εξωραϊσθή, ο χώρος της 

ακροπόλεως «ΚΥΤΙΝΙΟΥ» και το-
ποθετηθώσιν επ' αυτού οι ανδριά-
ντες των πρώτων σκαπανέων του 
πολιτισμού και γεννητόρων των 
Ελλήνων.
α. Του Έλληνος, γενάρχου των 

Ελλήνων.
β. Του Αμφικτύονος, ιδρυτού των 

Αμφικτυονιών.
γ. Του Δώρου, γενάρχου των 

Δωριέων .
δ. Του Αιγιμιού, πρώτου Νομοθε-

τήσαντος.
ε. Μουσείου, διά την συγκέ-

ντρωσιν παντός αρχαιολογικού 
αντι κειμένου.
ζ. Επιτυμβίοις Στήλαι εκάστης 

των κοινοτήτων των τέως Δήμων 
Δωριέων - Καλλιέων.
η. Επιτύμβιος πλάκα εις την 

οποίαν να αναγραφώσιν τα ονόμα-
τα των ηρώων της εκστρατείας της 
Τροίας και η μεταξύ των συγγενική 
σχέσις, δεδομένου ότι και ο Ιδο-
μενεύς της Κρήτης και ο Πολυμή-
χανος Οδυσσεύς της Ιθάκης ήσαν 
- κατά τον Όμηρον απόγονοι του 
Έλληνος.
Γ. Επιτύμβιοι πλάκες των αγωνι-

στών Γραβιάς. Άμπλιανης, Αλαμά-
νας, Βασιλικών.
Προς ενημέρωσιν, υποβάλλομεν 

συνημμένως:
α΄ Ιστορικήν φωτοτυπίαν άρθρων 

του περιοδικού ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ και 
της επαρχιακής εφημερίδος ΦΘΙΩ-
ΤΙΔΟΦΩΚΙΣ.
β΄ Γεωγραφικό σχεδιάγραμμα 

της αρχιτέκτονος δος Βούλας Α. 
Χρόνη.
γ΄ Πρόχειρον προϋπολογισμόν 

του έργου.
Α΄. Άμεσος εκτέλεσις:
1. Αποζημίωσις εκτάσεως (Ση-

μειούμεν ότι έκτασις .........τετρ. 
μέτρων ανήκει εις την κοινότητα 

ΚΥΤΙΝΙΟΝ ΤΟ ΔΩΡΙΚΟΝ Καστελλίων η οποία θα παραχωρη-
θή δωρεάν προς τούτο. Είναι περι-
φραγμένη και κατάφυτος δενδρυλ-
λίων δρυός και αγρίας αχλαδέας, 
ύψους 4-5 μέτρων) 500.000

2. Διαμόρφωσις χώρου (τσιμέντα, 
δενδροφύτευσις, κλπ. 700.000

3. Οδός προσπελάσεως 
300.000

4. Αγάλματα των ως άνω προγό-
νων 4Χ50.000 200.000.

5. Επιτύμβιοι πλάκες ηρώων κοι-
νοτήτων 20Χ15.000 300.000.

6. Μουσείον 500.000.
7. Ύδρευσις (Το μεν εκ του 

υδραγωγείου Καστελλίων, το δε 

εκ των επιτοπίων υδάτων συγκε-
ντρουμένων) 200.000.

8. Ηλεκτροφωτισμός 50.000.
Σύνολον 2.750.000.
Β΄. Μελλοντικώς:
1. Θέατρον υπαίθριον
2. Κυλικείον
3. Εκκλησία
Γ΄. Εποπτεία:
Μέχρις ολοκληρώσεως του έρ-

γου και της συντάξεως Οργανισμού 
έχομεν την γνώμην ότι η ανάθεσις 
ταύτης εις τον συμπολίτην καθη-
γητήν κ. Γεώργιον Ταξ. Κόλιαν, θα 
ήτο η ενδεδειγμένη.

Μετά τιμής

Ο κ. Νίκος Χρόνης μας παρέδωσε έναν φάκελο 
ψηλό με πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Περιέχει ένα 
αντίγραφο της ιστορικής έρευνας της Κυρίας Κατε-
ρίνας Γ. Καραπλή με θέμα «το τιμάριον της Γραβιάς» 
μια πολύ καλή και τεκμηριωμένη έρευνα. Επίσης πε-
ριέχει μια μελέτη του πατρός του αείμνηστου ιατρού 
Γεωργίου Καραπλή και ένα τοπογραφικό διάγραμμα 
του Παλιόκαστρου Χλωμού, επιμέλεια της αρχιτεκτό-
νισσας Βούλας Χρόνη. Ο ιατρός Γεώργιος Καραπλής, 
γνώστης της ιστορίας της Αρχαίας Δωρίδος, διορατι-
κότατος, ονειρεύτηκε να αξιοποιηθεί ο λόφος του Πα-
λιόκαστρου Χλωμού, γι’ αυτό και υπέβαλε τη μελέτη 

του, υπογεγραμμένη μάλιστα, στον υπουργό Συντονι-
σμού το 1970. Δεν γνωρίζω τη συνέχεια αλλά γνωρί-
ζω ποιος ήταν τότε υπουργός Συντονισμού και μπορώ 
να υποθέσω. Από τότε πέρασαν περίπου πενήντα 
χρόνια, ο Γ. Καραπλής έφυγε από τη ζωή και κανείς 
δεν ενδιαφέρθηκε. Αυτό το έργο εάν είχε πραγματο-
ποιηθεί σήμερα, τα δύο χωριά Καστέλλια και Γραβιά 
θα ήταν πολύ διαφορετικά. Τέλος πάντων εάν είχε 
ξεκινήσει κάποτε θα τελείωνε. Έλλειψη διάθεσης ή 
φαντασίας από τους εκάστοτε διοικούντες.
Δημοσιεύτηκε στα Κ.Ν., αρ. φύλλου 60, 1970.

Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ
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ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Μαρία σύζυγος Νικ. Φ. Τσακρή έτε-

κεν άρρεν την 27.2.67 εις Λαμίαν.
Η Μαρία σύζυγος Μαργαρίτη Παππά 

έτεκεν άρρεν την 27.2.67 εις Καστέλλια.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ο κ. Ντίνος Αναγνωστάκος εκ Κίρρας 

- Ιτέας την 5.3.67 ανεδέξατο της κολυμ-
βήθρας το άρρεν τέκνον του κ. Νικολάου 
Ζεΐνη, ονομάσας τούτο Χαράλαμπον.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
– Την 14/1/1967 ηρραβωνίσθη ο κ. Ευστ. 

Χριστοδούλου εκ Μαριολάτας μετά της δί-
δος Βασιλικής Π. Μερμίρη.

– Την 8/2/1967 ηρραβωνίσθη είς Καστέλ-
λια ο Γραμαμτεύς της Κοινότητος κ. Ηλίας 
Ν. Λευκαδίτης μετά της δίδος Ελένης Σπ. 
Νικολάου εκ Γραβιάς.

– Την 11ην φεβρουαρίου 1967 ηρρα-
βωνίσθη εις Αθήνας ο αυτοκινητιστής κ. 
Δημήτριος Στεργιόπουλος μετά της δίδος 
Γιώτας Κονίδα, ο εκ Ναυπακτίας.

ΓΑΜΟΙ
– Την 5/3/1967 εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου 

Ελευθερίου Αχαρνών ετελέσθησαν οι γά-
μοι της δίδος Δροσούλας Αθ. Μακρή μετά 
του κ. Ειρηναίου Τσελέντη.

– Την 5.3.67 ετελέσθησαν εν Γραβιά οι 
γάμοι του κ. Ανδρέα Λιάκου μετά της δίδος 
Λούλας Γιαννοπούλου.

– Την 4.12.66 ετελέσθησαν εν Καστελ-
λίοις οι γάμοι του κ. Αθανασίου Γ. Σίδερη 
εκ Μαριολάτας μετά της Αικατερίνης Κ. 
Κοτσιμπού.

– Την 26ην Δεκεμβρίου 1966 ετελέ-
σθησαν εν Λαμία οι γάμοι του Λοχαγού κ. 
Κων. Π. Μακρή μετά της δίδος Γιούλας 
Χαρατσή.

•
Εις τους τελέσαντας εν Λαρίση τους 

γάμους των την 11.12.1966 κ. Χρίστον Σι-
σμανίδην εκ Θεσσαλονίκης και Ευθυμίαν 
Κωνστ. Τσακνιά ευχόμεθα να ζήσουν ευ-
τυχείς.

ΠΕΝΘΗ
Εις τας 17/1/1967 απεβίωσεν εις Καστέλ-

λια η Αλεξάνδρα Καρδάκου ετών 76.

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
Ο εκλεκτός συμπολίτης μας αστυνόμος 

κ. Γεώργιος Ευθ. Χαλατσάς, προήχθη εις 
Διευθυντήν Β΄. Του ευχόμεθα και εις ανώ-
τερα.                                               «Κ.Ν.»

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Εις τας 5.2.1967 και εις το Ζάππειον 

Μέγαρον όπου έλαβε χώραν το «Α΄ Πανελ-
λήνιον Συνέδριο για την Προστασία του 
Παιδιού» ωμίλησεν ως εκπρόσωπος του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο εκλεκτός 
συμπολίτης μας και έγκριτος ιατρός των 
Αθηνών κ. Ευθύμιος Ηλ. Σταθόπουλος με 
θέμα: «Τα παιδιά των εργαζομένων εις την 
Γερμανίαν Ελλήνων».
Η ομιλία του κ. Σταθοπούλου κατεχει-

ροκροτήθη.

Ο ΑΙΔΕΣΙΜΩΤΑΤΟΣ 
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΩΜΙΛΗΣΕΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ι.Ρ.
Την 10ην παρελθόντος μηνός από τον 

Ραδιοφωνικόν Σταθμόν Αθηνών και εις 
την Εκπομπήν «Ακόμα Νέοι» απαντών εις 
ερώτησιν:

– Με τί ασχολείσθε τώρα ως συνταξιού-
χος;
Ο Αιδεσιμώτατος Παναγ. Παπανικολάου 

είπε τα εξής: Ασχολούμαι με το Μουσείον 
του χωριού, εις το οποίον έχω συγκεντρώ-
σει διάφορα αντικείμενα από του 1821 και 
εντεύθεν: Όπλα, τοπικές ενδυμασίες και 
ό,τι άλλο ανήκει στο παρελθόν.
Επιπροσθέτως επειδή το χωριό είναι 

κτισμένον επί των ερειπίων της αρχαίας 
Δωρικής Τετραπόλεως συγκεντρώνω και 
ότι ευρίσκω της εποχής εκείνης, ίνα χρησι-
μεύσουσι ως αφορμή διενεργείας ανασκα-
φών από το Κράτος ή από Αρχαιολογικήν 
Εταιρείαν.

ΚΙΝΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1966

Κάθε χρόνο συνηθίζουμε στην Εφημε-
ρίδα μας να γράφουμε και το ληξιαρχικό 
απολογισμό, έτσι ώστε να πληροφορούμε-
θα με στοιχεία τη ληξιαρχική κίνηση του 
χωριού μας.
Φέτος τον πρώτο λόγο έχουν τα βαπτί-

σια. Πράγματι κατά τον παρελθόντα χρόνο 
εβαπτίσθησαν 20.
Το δεύτερο λόγο έχουν οι θάνατοι που 

ανήλθαν σε 10.
Ακολουθούν οι γεννήσεις μόνον 8 και 

έπονται οι γάμοι, που ανήλθαν μόνο σε 6.
Βέβαια μέσα στ’ ανωτέρω στοιχεία δεν 

περιλαμβάνονται οι Καστελλιώτες της δι-
ασποράς.

Από το FACE BOOK ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ-
∆ΑΣ ΤΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ
Παρακολουθώντας το Face Book, 

της εφημερίδας του χωριού μας WWW.
Kastellia.gr διαβάσαμε ένα κείμενο με 
πολύ ενδιαφέρον για όσα έγραφε ο συγ-
χωριανός μας κ. Γεώργιος Χαλατσάς.
Κέντρισε το ενδιαφέρον σε πολλούς 

ιδιαίτερα νέων και ευχόμασθε θετικά. 
Στο τέλος δημοσιεύουμε δύο αναφορές 
του Παναγιώτου Ζαχ. Μαυρή (Κοινοτικός 
Σύμβουλος). Λεπτομέρειες άγνωστες σε 
πολλούς.
ΚONTOTA. (Γράφει ο Γεώργιος Χα-

λατσάς)
Ίσως δεν μπορέσω να προσδιορίσω 

την ακριβή έννοια της λέξης, αλλά ευ-
ελπιστώ να πλησιάσω κοντά, ρωτώντας 
αρκετούς συγχωριανούς, που έζησαν 
την εποχή εκείνη που η έννοια της λέξης 
ήταν πραγματικότητα.
Περιμένοντας να μπει η άνοιξη, να 

ανοίξουν οι δουλειές και ξεφεύγοντας 
λίγο απ’ τα τσίπουρα και την δηλωτή, 
είπα να φανώ λίγο χρήσιμος στους συγ-
χωριανούς μου και ειδικά στους νεώτε-
ρους, γράφοντας λίγα πράγματα (που 
μαθαίνω απ’ τους μεγαλύτερους) για κά-
ποιους ανθρώπους που προσέφεραν και 
ίσως ευεργέτησαν το χωριό μας.
Έχω στο μυαλό μου κάποιους Καστελ-

λιώτες που έμειναν στην ιστορία του 
χωριού μας, για τον προσφορά τους ρω-
τάω για αυτούς και παρακάτω θα τους 
αναφέρω.
Οποιοσδήποτε έχει κάποιο σχόλιο θε-

τικό ή αρνητικό θάναι ευπρόσδεκτο για 
τον πλουραλισμό της μάθησης.
Θέλω να γνωρίζεται ότι δεν υπάρχει 

καμιά πολιτική χρονιά για κανένα πρό-
σωπο, απλά θα γίνεται εξιστόρηση της 
προσφοράς στο χωριό μας! Τα πρόσωπα 
που θα αναφερθώ θάναι της νεώτερης 
ιστορίας δηλ. απ’ το 1940 έως σήμερα!
Θα ξεκινήσω με την ΚΟΝΤΟΤΑ. Αναφέ-

ροντας την λέξη αυτή (άγνωστη σε μας) 
το μυαλό των παλαιοτέρων δηλ. αυτών 
που έχουν γεννηθεί από το 1915 έως το 
1950 πάει σε ένα πρόσωπο που το εξι-
στορούν και σε μας. Τον γιατρό ΓΙΩΡΓΟ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
∆ιετέλεσε πολλά χρόνια πρόεδρος του 

χωριού. Το σπίτι του που σήμερα δίπλα 
απ’ τα Λεζέϊκα. Στο ισόγειο είχε ένα με-
γάλο δωμάτιο Ιατρείο. Με τον γιατρό 
αυτόν εφαρμόσθηκε η έννοια της λέξης 
ΚΟΝΤΟΤΑ. ∆ηλαδή επί σύμβαση παροχή 
υπηρεσιών.
Όλοι οι Καστελλιώτες έδιναν με τον 

χρόνο κάποια χρήματα και είχαν μόνιμο 
γιατρό στο χωριό. Στην προκειμένη πε-
ρίπτωση  οι περισσότεροι που δεν είχαν 
χρήματα έδιναν πράγματα που παρήγα-
γαν. Άλλος σιτάρι, άλλος καπνό, τυρί, 
γάλα, καυσόξυλα και οτιδήποτε προϊόν.
Ο Γιατρός όμως αυτός βοήθησε πολύ 

κόσμο σε πολλούς τομείς! Ειδικά σε νέ-

ους Καστελλιώτες φοιτητές και βοήθησε 
οικονομικά και χαρτιά απορίας σαν πρό-
εδρος για να έχουν δωρεάν φαγητό στις 
φοιτητικές λέσχες. Ακόμα απ’ τα προϊό-
ντα που του πήγαιναν μοίραζε πολλά σε 
αδύνατους οικονομικά στο χωριό.
Προσέφερε πολλά σε όλη την περιο-

χή, πηγαίνοντας με άλογο μια φορά την 
εβδομάδα στο πάνω χωριό, όντως ο μο-
ναδικός γιατρός σε όλη την περιοχή. 
Αν και κάποιος και εύχομαι να είναι 

έτσι, πει ότι ο γιατρός έφτιαξε περιουσία 
βεβαίως και έφτιαξε και γιαυτό κατόρθω-
σε να γίνει και ευεργέτης της κοινωνίας. 
Ευεργέτης δεν μπορεί να γίνω εγώ και ο 
καθένας, αλλά κάποιος που είχε τα προ-
σόντα και ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΑ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ.
∆ημιούργησε οικογένεια, παντρεύτηκε 

μια κοπέλα απ’ το Γαρδίκι και έκανε δύο 
κόρες την Γιαννούλα, την ∆έσποινα και 
ένα γυιό τον Χρήστο.
Ήταν τέτοια η καλοσύνη της οικογένει-

ας που είχαν μια κοπέλα υπηρεσία την 
Ξένη και την πάντρεψαν προικίζοντάς 
την σαν παιδί τους.
Από μαρτυρία της μάννας μου, που 

πήγαινε στο σπίτι τους για μεροκάματο, 
να ζυμώσει ψωμί ή να καθαρίσει τα κο-
ρίτσια η Γιαννούλα και η ∆έσποινα την 
γέμιζαν δώρα δέκα φορές πιο πολύ απ’ 
το μεροκάματο.
Τα γονίδια των εκλεκτών γονιών είχαν 

περάσει και στα κορίτσια.
Υ.Γ. Πήγα σπίτι τα πρόσφατα τα Κα-

στελλιώτικα Νέα (εφημερίδα) βλέπει 
η μάννα μου την φωτό της Γιαννούλας 
Κωσταρά που απεβίωσε πρόσφατα. Νά-
ξερες μου λέει πως μας είχε βοηθήσει 
αυτό το κορίτσι!
Αυτός ήταν ο Γιατρός Γιώργος Παπα-

γεωργίου και η οικογένειά του.

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΤΑΚΗΣ
ΖΑΧ. ΜΑΚΡΗΣ

Να συμπληρώσω ότι ο αείμνηστος 
Γιατρός ήταν ήρωας της Μικρασιατικής 
καταστροφής, υπηρετώντας ως Ανθιπία-
τρος Υγιεινομικού της Ανεξάρτητης Με-
ραρχίας υπό των ΗΡΩΩΝ συνδιοκτητών 
ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ της Γρανίτσας 
και ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ του Πλατάνου 
Ναυπακτίας. ∆ιοικητής Μοίρας Πυροβο-
λικού ΚΟΛΟΜΒΟΤΣΟΣ εκ ∆ελφών.
Από τα βάθη της Ασίας την πόλη Σαί-

ρα διέσωσαν 6.000 τακτικό στρατό και 
14.000 πολίτες υποχωρώντας, οργανω-
μένοι επί 20ημερο ως οπισθοφυλακή 
των τούρκων. Μετά τον Σεπτέμβριο του 
1922.
Τον έστειλα να υπηρετήσει στην Ανα-

τολική Θράκη μέχρι την άνοιξη του 1923. 
Ο Παπαχρίστος εν τω μεταύ τον είχε 
αρραβωνιάσει στο Γαρδικάκι. Τον είχαν 
για αγνοούμενο και όταν έμαθαν ότι ζει 
έδωσε ο Παπαχρίστος ένα 500ρικο και 
τη φοράδα στον Γαλανάκο (τον κουρέα 
τον Τσακνιά) να πάει να πει τα ευχάριστα 
στα συμπεθέρια!!

Ένας συγχωριανός μας γράφει

Ο Σύλλογος Γυναικών, όπως κάθε 
χρόνο, έτσι και εφέτος τύπωσε το 
ημερολόγιο του 2017 με φωτογραφί-
ες συγχωριανών μας και χορηγούς την 
Νίκη Γεωργίου Μοσχολιού, τον Άδωνι 
και Νίτσα Γερομήτσου - Μακρή, τον 
Κώστα Κεφαλά, τον Γιώργο Αντιπάτη 
και τη Ζωή Κουτρούμπα. Τους ευχαρι-
στούμε.
Ο Γιώργος και η Τασία Γιαννοπούλου 

- Κοντολάτη, όπως κάθε χρόνο, έτσι 
και εφέτος μας έφεραν κουραμπιέδες 
και μελομακάρονα, τα οποία ο Σύλλο-
γός μας μοίρασε σε 50 ηλικιωμένους 
του χωριού μας τις ημέρες των Χρι-
στουγέννων, τους ευχαριστούμε. 

Τις ημέρες των εορτών πραγματοποι-
ήθηκε και το Χριστουγεννιάτικο ΜΠΑ-
ΖΑΡ με χειροποίητα δώρα και γλυκά. 
Ευχαριστούμε για την προσέλευση.
Στις 5 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό 

Σχολείο, κόψαμε την Πρωτοχρονιάτικη 
πίτα του Συλλόγου. Παραβρέθηκαν οι 
ιερείς του χωριού μας, ο Αντιδήμαρχος 
κ. Μωλιότης, ο πρόεδρος του ΚΑΠΗ 
Αμφίκλειας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
και συγχωριανοί μας. Ευχόμαστε Χρό-
νια Πολλά και Ευτυχισμένο Το Νέο 
Έτος με υγεία.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου
Η Πρόεδρος

Ελένη Λευκαδίτη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ
Δραστηριότητες του Συλλόγου κατά την περίοδο των εορτών

Σνακ μπαρ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΦΕΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
Φιλικό περιβάλλον και εξυπηρέτηση 

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Δελφών παραδέχεται τη ρεμούλα 
που έγινε στο έργο του Δημοτικού Σχολεί-
ου των Καστελλίων και ζητάει να επιστρα-
φούν127.017,20€ από τα 233.689,07€ που 
έχουν πληρωθεί έως τώρα.
Η ληστεία έγινε και με δικιά της ευθύνη, 

με δικές της υπογραφές και σφραγίδες. Εμείς 
υποστηρίζουμε και θα το κάνουμε γραπτά 
γνωστό σε κάθε αρμόδιο και με επιχειρήμα-
τα ότι το ποσό πρέπει να είναι πολύ - πολύ 
μεγαλύτερο.
Τα χρήματα αυτά δεν είναι τα ίδια, είναι 

επιπλέον με τα χρήματα 166.800,29€ της 
3ης εντολής πληρωμής που ορογράφθηκε 
στις 22-12-2010 και ζητήθηκαν πίσω στις 
14/8/2014. Χωρίς να υπάρχει ενημέρωση 
αν έχει ανακληθεί αυτή η εντολή πληρωμής, 
με ποια επιχειρήματα έχει γίνει αυτό και αν 
έχουν δημιουργηθεί υποχρεώσεις του Δήμου 
προς τρίτους από τη χρήση αυτής.
Τέλος δεν γνωρίζουμε, δεν έχει ανακοι-

νωθεί κάτι αν έχουν αναζητηθεί οι λόγοι της 
παράνομης εντολής πληρωμής ενός τέτοιου 
μεγάλου ποσού, ποιος το ειδοποιήθηκε τα 
τέσσερα αυτά χρόνια και αν έχουν αναζητηθεί 
οι υπεύθυνοι. Τα ίδια ισχύουν και για τα χρή-
ματα που αναζητούνται τώρα.
Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει μια 

μεγάλη και οργανωμένη προσπάθεια συγκά-
λυψης της υπόθεσης και παραπομπής της 
στις καλένδες, δίνοντας από τώρα επιχειρή-
ματα, ώστε όταν έρθει πάλι στην επιφάνεια να 
υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερες απώλει-
ες για ελάχιστους από τους εμπλεκόμενους 

και να μείνουν εκτός ευθυνών οι εμπνευστές, 
οι οργανωτές και οι τελικοί αποδέκτες των 
προϊόντων της ληστείας.
Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου παραδέχεται και γρα-

πτά πλέον ότι ο έλεγχος των ποσοτήτων των 
εκτελεσμένων εργασιών έγινε λόγω της κα-
ταγγελίας μου, (η ίδια δεν είχε κανένα σκο-
πό να ελέγξει το θέμα, ενώ είναι αυτή που 
υπογράφει για την ποσότητα και ποιότητα των 
εργασιών).
Η Δ.Τ.Υ. και σήμερα προσπαθεί να κου-

κουλώσει την υπόθεση και οδηγεί το Δημο-
τικό Συμβούλιο σε λαθεμένες, πολλές φορές 
εναντίον του νόμου αποφάσεις και σίγουρα 
σε αποφάσεις εναντίον των συμφερόντων του 
Δήμου. Γνωρίζουμε από πού αντλεί αυτό το 
απύθμενο θράσος αλλά να είναι σίγουρη ότι 
θα αποκαλυφθεί. Αυτά που παραδέχεται τώρα 
ήταν αδύνατο να κρυφθούν. Όμως αυτά που 
κρύβει και είναι πολλά ακόμη, θα βγουν στην 
επιφάνεια.
Από την άλλη η Δικαιοσύνη, στην οποία 

εμείς παραπέμψαμε το θέμα και οι Επιθεωρη-
τές Δημοσίων Έργων της Γεν. Γραμ. για την 
καταπολέμηση της διαφθοράς συνεχίζουν το 
έργο τους.
Εμείς με συνεχείς παρεμβάσεις προσπα-

θούμε να διαλευκανθεί περισσότερο το θέμα 
να αναδειχθούν όλες οι παράμετροι προς 
κάθε κατεύθυνση, δεν πιστεύουμε ότι η ρε-
μούλα έγινε μόνο στο συγκεκριμένο έργο, να 
αποδοθούν ευθύνες και να επιστρέψουν τα 
χρήματα στο χωριό για το οποίο κανείς δεν 
φαίνεται να ενδιαφέρεται.

Δ. ΜΠΑΚΑΣ - Μάρτης 2017

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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Κυκλοφορεί το νέο μυθιστόρημα για παιδιά 
του Κώστα Στοφόρου «Ο χαμένος μύθος του Αι-

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ
«Με λένε Δώδεκα»

Της Λιλής Γάτη
Ο Δώδεκα είναι ένα μικρό μυρμήγκι με μεγάλα όνειρα που η 

φωλιά του είναι πολύ περιορισμένη για να τα χωρέσει. Θέλει να εί-
ναι ξεχωριστός κι όχι ένας ακόμα αριθμός ανάμεσα στους χιλιάδες 
αριθμούς της παγκόσμιας μυρμηγκικής ιστορίας. Έτσι, ονειρεύεται 

να γίνει κατακτητής Λεγεωνάριος, για να κροταλίζει τις δαγκάνες 
του, και ταυτόχρονα κάνει ό,τι μπορεί για να γλιτώνει τις τιμωρίες, 
που όλοι του προσφέρουν απλόχερα. Τι θα γίνει, όμως, όταν αρ-
χίσουν τα πραγματικά κροταλίσματα απ’ τις δαγκάνες να πλησιά-
ζουν; Θ’ αντέξουν οι κεραίες του τη φρίκη του πολέμου;

«ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΙΑΝΙΤΗ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΩΣΙΒΙΟ»
Του Νίκου Μιχ. Μοσχολιού

Αθήνα 2016 - Εκδόσεις «Περίπλους» - Διονύσιος - Βιτσάλας, σελ. 409
Δεν ξέρω πώς να το ειπώ, 

αλλά το βιβλίο αυτό τουλάχι-
στον ως προς τα πρώτα κεφά-
λαια μέχρι τα κατοχικά, είναι 

σαν να το έχω γράψει εγώ. 
Πράγματι, αν για τους πρώτους 
χρόνους που αφηγείται ανα-
δράμομε δέκα-δώδεκα χρόνια 
πίσω, η δική μου διαδρομή 
είναι η ίδια. Το χωριό μας, η 
οικογένεια, η φοίτηση στο δη-
μοτικό σχολείο, οι διακρίσεις 
και οι ξεχωριστές επιδόσεις, οι 
δάσκαλοι μας, το γυμνάσιο του 
Δαδιού και η συγκατοίκηση, οι 
κατοχικές περιπέτειες στους 
ίδιους χώρους και ύστερα η 
εγκατάσταση στην Αθήνα. Η 
παράθεση της διαδρομής του 
από τον Συγγραφέα μοιάζει με 
αυτοβιογραφία. Δεν είναι όμως 
αυτοβιογραφία, γιατί μέσα από 
την ίδια τη ζωή του ξεπηδούν η 
τύχη ή καλύτερα οι συντυχίες 
που ξεπερνούν το πραγματικό 
φτάνοντας ως το απίστευτο. Τα 

βιώματα ένα προς ένα που ακο-
λουθούν, οδηγούν στην απροσ-
δόκητη εξαίρεση στο μη συνη-
θισμένο, ώστε να καταυγάζει 

αποσταγμένη μια διαδρομή 
που εγγίζει το μύθο.
Έτσι η συνέχεια της ζωής του 

Συγγραφέα ξεπερνάει τη βιο-
γραφία, δηλαδή αυτά καθ’ εαυ-
τά τα γεγονότα της ζωής μετατι-
θέμενα στο υπέρτερο από μόνα 
τους, όπως πραγματώθηκαν, 
και έτσι η ίδια η ζωή του γίνεται 
«ιδανική» με την κυριολεξία, 
πρωτόφαντη που εγγίζει τα πα-
ραμύθια.
Είχα την καλή τύχη, λόγω 

του στενού μου δεσμού με τον 
Συγγραφέα να τα έχω ακού-
σει σκόρπια κατά περιόδους 
στις συναντήσεις μας, αλλά 
εδώ συγκεντρωμένα παίρνουν 
άλλες διαστάσεις, αφού τυ-
πωμένα θεμελιώνονται χωρίς 
να τα σαρώνει ο χρόνος. Δεν 
παραμένει όμως μόνο αυτό, 

γιατί η διαδρομική τους παρά-
θεση δημιουργεί ένα ιδιαίτερο 
συγγραφικό ύφος (στυλ) που 
συναρπάζει, επιστρατεύοντας 
όλους τους τρόπους που χρησι-
μοποιούνται στο γραπτό λόγο 
σε μια αλληλουχία μοναδική. 
Συμπορεύονται και αδερφώνο-
νται η ποίηση με το πεζό αδιά-
σπαστα, ο ζωντανός διάλογος, 
η φωτογραφία, οι δημηγορίες. 
Συρρέουν ακολουθώντας συνε-
κτικά οι επιστολές, εντεθιμένες 
ακόμη και απόψεις με επιστη-
μονική χροιά.
Αφήσαμε τελευταίο το μοι-

ραίο συναπάντημα του Συγ-
γραφέα - τύχη αγαθή - με τον 
Μπάρμπα-Αλέκο Αστερινό, τον 
μέντορα που χαρακτήρισε τη 
ζωή του και έδωσε την απλοχε-
ριά ν’ ανθίσει ολοζώντανη και 
τα φτερά να απλωθεί απερί-
σπαστα αυτή καθ’ εαυτή η αυ-
τοδυναμία του. Διεξερχόμενος 
κανένας τις σελίδες του βιβλί-
ου, σταματάει και αναρωτιέται: 
-Μα γίνονται αυτά; Και όμως 
έγιναν και θεμελίωσαν την κοι-
νωνική την οικογενειακή και 
την επιστημονική προσωπικό-
τητα του.
Οι σελίδες του μία προς μία 

ρέουν καταυγάζοντας πλούσια 
και συναισθηματικά την πρω-
τοτυπία και την απλότητα τους, 
το λυρισμό και πολλές φορές 
την καλολογική απόλαυση στην 
ψυχή του αναγνώστη. Το βιβλίο 
είναι ένα μνημείο, μια από τις 
λιγοστές προσφορές στην νεο-
ελληνική λογοτεχνική Γραμμα-
τεία, ένας μικρός λογοτεχνικός 
θησαυρός.             Δ. ΧΑΛΑΤΣΑΣ

Ο χαμένος μύθος του Αισώπου
Του Κώστα Στοφόρου

σώπου».
Η υπόθεση: Η Ρόδη και ο Λυκούργος πηγαί-

νουν για διακοπές στη Σάμο με τους 
γονείς τους. Φθάνοντας  στο Καρλό-
βασι στον θείο Πυθαγόρα και στη  
θεία Διαμαντούλα τους περιμένει ένα 
σπίτι «χωρίς σύνδεση με το ίντερνετ, 
γεμάτο παλιατζούρες, με τηλεόραση 
για το μουσείο, και με μπάνιο από το 
1821»! 
Κι ενώ η απογοήτευσή τους είναι 

μεγάλη, όλα αλλάζουν όταν γνωρί-
ζουν καινούργιους φίλους και με οδη-
γό τον …θεότρελο θείο τους ανακα-
λύπτουν την ιστορία και τη μοναδική 
φυσική ομορφιά της περιοχής. Δάση, 
παραλίες, ποτάμι, καταρράκτες, τό-
ποι άγνωστοι και γεμάτοι μαγεία.
Η εμφάνιση ενός μυστηριώδους 

δημοσιογράφου θα φέρει νέες ανα-
τροπές. Θα πρέπει να λύσουν ένα 
γρίφο που θα τους οδηγήσει στην 
ανακάλυψη του μυστικού του Λυ-
κούργου Λογοθέτη, «μεγάλου προ-
γόνου τους» και ηγέτη της Επανάστα-
σης του ’21 στη Σάμο.
Όμως τίποτα δεν είναι όπως φαίνε-

ται. Κι ένας χαμένος μύθος του Αισώ-
που θα σταθεί η αιτία να ζήσουν την 
πιο επικίνδυνη περιπέτεια.
Το βιβλίο κυκλοφορεί στη σειρά 

«Λογοτεχνικές ε ξερευνήσεις» των 
εκδόσεων Μίνωας και απευθύνεται 
σε παιδιά από 9 ετών

Κ.Α.Π.Η  ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2017

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ 14-1-2017
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 εκδρομή μονή Αγάθωνος λουτρά

Πλατυστόμου ΤΙΜΗ 10€
ΜΑΙΟΣ 2017 ΤΡΙΗΜΕΡΗ εκδρομή ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ή ΚΕΡΚΥΡΑ 
ΤΙΜΗ 125€ πληρωμένα πούλμαν εισιτήρια καραβιού ημιδιατροφή

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΛΡΟΜΗ
ΚΑΒΑΛΑ-ΔΡΑΜΑ-ΣΕΡΡΕΣ

Με επισκέψεις σε αξιοθέατα τα οποία θα αναφερθούν στο
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΜΗ 65€

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ παραμονή στο παραλιακό ξενοδο-
χείο «Θάλασσα*Αιδηψό τιμή 1506 πληρωμένα πούλμαν ξενοδο-
χείο Ιαματικά  μπάνια στην πισίνα πρωινό μεσημεριανό φαγητό
ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 Ιαματικά - θαλάσσια μπάνια στην Αιδηψό 10 

μέρες 250€ ξενοδοχείο ΘΑΛΑΣΣΑ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ πρωινό φαγητό 
μπάνιο Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 30 Απριλίου

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017 ΤΡΙΗΜΕΡΗ κρουαζιέρα Μύκονος
Κουσάντασι Πάτμος Ηράκλειο Σαντορίνη
Τιμή 260€ πούλμαν πλήρης διατροφή

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑΛΟ-
ΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟ-

ΝΟΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΚΑΘΕ ΙΔΕΑ Ή ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΕΚΤΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  2234022121     6977094515

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η
Οι εκδρομές που ανακοινώνονται πιο πάνω θα γίνονται

σε συνεργασία με συλλόγους της περιφέρειας
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