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Ταχ. Γραφείο
Κ.Ε.Μ.Π.Α.

Με την υπαγωγή της Βιβλιοθήκης του 
χωριού μας στη δικαιοδοσία του Δήμου 
Δελφών και της λειτουργίας της πλέον 
ως Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστελλί-
ων, υπό την αιγίδα, την φροντίδα, την 
επίβλεψη και την ανάληψη όλων των 
συναφών υποχρεώσεων από το Δήμο, 
οι συμπολίτες μας έσπευσαν να την ενι-
σχύσουν παντοιοτρόπως και εκτός από 
το ενδιαφέρον τους, τη συμπαράσταση 
τους, τη βοήθεια τους, την οικονομική 
αρωγή και την παροχή από πολλούς και 
της προσωπικής τους εργασίας, πολλοί 
ήσαν εκείνοι που την ενίσχυσαν αμέσως 
με τις δωρεές βιβλίων.
Πρώτος και καλύτερος ο Ιερέας του 

χωριού μας ο αιδεσιμότατος Παπακώ-
στας, ο οποίος εδώρισε από το διατη-
ρούμενο Μουσείο της Εκκλησίας τον 
σημαντικό αριθμό των βιβλίων του.
Στη συνέχεια ο Καθηγητής κ. Νίκος 

Μοσχολιός, έσπευσε να δωρίσει ολό-
κληρη τη σημαντική του Βιβλιοθήκη, 
όπως και η κα Μαρίνα Ευθ. Στοφόρου 
τη βιβλιοθήκη του αειμνήστου συζύγου 
της, επίσης και η κα Ουρανία Μπάμπη 

Στοφόρου να υποσχεθεί το ίδιο. Ιδιαί-
τερη ήτο η προσφορά και του κ. Δημη-
τρίου Κωτσίκη, αλλά και πολλών άλλων, 
των οποίων τα ονόματα με τις δωρεές 
τους θα καταχωρηθούν σε τιμητική κορ-
νίζα, η οποία θα τοποθετηθεί σε περί-
οπτη θέση σε μία από τις αίθουσες της 
Δημοτικής μας Βιβλιοθήκης.
Ας μην παραλείψομε να ευχαριστήσο-

με τους κληρονόμους της Άννας Συνο-

δινού, οι οποίοι τιμώντας τη μνήμη της, 
θα εκτελέσουν την τελευταία της επιθυ-
μία, ώστε η σημαντική της βιβλιοθήκη 
που ξεπερνάει τους πέντε χιλιάδες τό-
μους, να δοθεί «στο χωριό της», όπως η 
ίδια αποκαλούσε το χωριό μας, το οποίο 
ελάτρευε.
Επί πλέον δε, θα παραδοθούν και θα 

στολίζουν την «Πτέρυγα Άννας Συνο-
δινού» που θα λειτουργεί στην Δημοτι-
κή μας Βιβλιοθήκη και τρεις θεατρικές 
της αμφιέσεις, με τις οποίες υποδύθη-
κε στην Επίδαυρο και το Ηρώδειο τους 
ρόλους της Αντιγόνης, της Ηλέκτρας και 
της Ιφιγένειας εν Ταύροις.

Χ.-

Η ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

Η ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Σε όλα τα πρωτοξεκινήματα είναι καθιερωμένο από 
τα παλιά: Κάθε αρχή και δύσκολη. Η αλήθεια είναι πως 
για να λειτουργήσει η Δημοτική Βιβλιοθήκη του χωριού 
μας, απαιτούνται ταυτόχρονα τόσα και τόσα, όπως άλλως 
τε παρουσίασε ένα προς ένα στο περασμένο φύλλο μας ο 
Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικήσεως της. Τίποτε όμως 
δεν είναι αδύνατο. Δύσκολο και χρονοβόρο ναι, όχι όμως 
αδύνατο. Κάθε μια περαίωση είναι ένα βουνό, αφού ξεκι-
νάει απ’ αρχής. Ας τα πάρουμε όμως ένα-ένα.

Κατ’ αρχήν πρωτεύει η διαμόρφωση των αιθουσών με 
την τοποθέτηση ραφιών στους τοίχους, πέρα από τις 
υπάρχουσες βιβλιοθήκες, ώστε να υπάρξει επάρκεια χώ-
ρων για την τοποθέτηση και των εκτός των υπαρχουσών 
ξύλινων βιβλιοθηκών βιβλίων. Από εκεί και κάτω πρωτεύει 
η απογραφή τους και η αρίθμηση τους, για να είναι δυνα-
τή η διακίνηση τους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της 
Δημοτικής μας Βιβλιοθήκης.

Αυτό προϋποθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και το λόγο 
φυσικά τον έχει η Δημοτική Αρχή. Ακολουθεί η καθιέρωση 
του τρόπου της λειτουργίας της. Δηλαδή ημέρες και ώρες 
λειτουργίας και οι τρόποι διαθέσεως των βιβλίων, για να 
είναι προσιτά στους ενδιαφερομένους.

Βέβαια όλα αυτά προαπαιτούν διαμόρφωση αναγνωστη-
ρίου, ανάλογη επίπλωση, φωτισμό κλπ. Και το ένα φέρνει 
το άλλο, αφού η οργάνωση θα είναι ενιαία με όλα τα απα-
ραίτητα παρομαρτούντα και αναγκαία. Πρώτο και απαραί-
τητο πριν από την απογραφή των βιβλίων, ο διαχωρισμός 
τους κατά κατηγορίες, αφ’ ενός μεν για να είναι ευκολό-
τερη η διακίνηση τους αφ’ ετέρου για λόγους βιβλιοθηκο-
οικονομίας κατά την απογραφή τους.

Βέβαια ενυπάρχουν απρόοπτα χίλια δυό που θα απαι-
τούν άμεση λύση, όπως π.χ. η βελτίωση των εφθαρμένων 
βιβλίων, ή η υπεύθυνη χρέωση των σπανίων βιβλίων, χαρ-
τών, περιοδικών κλπ. Εδώ ο υπό σύνταξη εσωτερικός Κα-
νονισμός και η εφαρμογή του θα έχουν τον πρώτο λόγο, 
αφού με τις διατάξεις του, θα προσδιορίζονται επακριβώς 
οι υποχρεώσεις και οι τρόποι της λειτουργίας.

Όλα αυτά βέβαια με την πρόοδο της πραγματώσεώς 
τους θα δημιουργήσουν το ανάλογο κλίμα και τον πολλα-
πλασιασμό των επισκεπτών έτσι ώστε, τελικά η Δημοτική 
Βιβλιοθήκη του χωριού μας να αποτελέσει ένα αξιοζήλευ-
το πνευματικό κόσμημα του τόπου, ένα επίκεντρο, σταθ-
μό στην πνευματική ζωή, όχι μόνο του χωριού μας, αλλά 
ολόκληρης της Δημοτικής Περιοχής και του Νομού της 
Φωκίδος.

Μετά τη πρωτοφανή διάρρη-
ξη στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του 
Δ. Δελφών πολλοί συγχωρια-
νοί μας, αλλά και γενικά δημό-
τες του Δήμου μας, ανησύχησαν 
για τη τύχη της όλης προσπάθει-
ας ανάδειξης του προβλήματος 
της εργολαβίας του έργου στο 
Δ. Σχολείο του χωριού και μέσω 
αυτής της ρεμούλας που έγινε 
στο Δημόσιο χρήμα.

Από όσα μπορούμε να αντιλη-
φθούμε, επειδή το θέμα του Σχο-
λείου έχει απασχολήσει πάρα 
πολλές υπηρεσίες, φορείς της 
Δημόσιας Διοίκησης, ελεγκτικές 
και δικαστικές αρχές, δεν επη-
ρεάζεται από μία διάρρηξη πα-
νικού.

Όλες αυτές τις Αρχές φροντί-
σαμε να ενημερώσουμε από την 
αρχή κοινοποιώντας όλες τις επι-
στολές και ενέργειές μας ώστε 
να ασχοληθούν με το ζήτημα και 
να ενεργήσουν στα πλαίσια των 
καθηκόντων τους. 

Για αυτή μας τη τακτική, η 
οποία απαιτούσε πολύ προσπά-
θεια, υπομονή, επιμονή, προ-
σοχή, γνώσεις και πολύ δουλειά 
κατηγορηθήκαμε από όσους 
φέρουν εξουσία και σχετικές 
θέσεις, ως δικομανείς, καιρο-
σκόποι, ότι κάνουμε πολιτική 
των επιστολών, ότι σπαταλάμε 
δυνάμεις για να μην πετύχουμε 
το στόχο που έχουμε διακηρύ-
ξει στα λόγια και διάφορα άλλα 
«επαναστατικά». Αυτές οι κρί-
σεις, καταγγελτικές μάλιστα, εκ-
δηλώθηκαν όταν και πολλά άλλα 
στοιχεία έρχονταν στο φως, τα 
οποία γνωρίζουν, και δείχνουν 
ότι το απόστημα της οργάνω-
σης για τη ρεμούλα στο δημόσιο 
χρήμα στη Φωκίδα, και όχι μόνο 
στα Καστέλλια, είναι έτοιμο για 
να σπάσει. Εξελίξεις θα έχου-
με σε λίγο καιρό που επιβεβαί-
ωσαν όλες τις καταγγελίες μας 
και όλες τις εκτιμήσεις μας. Και 
είναι αλήθεια ότι τους πειράζει 
πάρα πολύ. Γι’ αυτό άρχισαν μια 

προσπάθεια απαξίωσής μας και 
αποδυνάμωσης της καταγγελίας 
με τέτοια επιχειρήματα μιας και 
δεν έχουν τίποτα άλλο να αντι-
τάξουν. 

Την προσπάθεια όμως έχουν 
αναλάβει οι αβανταδόροι οι 
οποίοι χρησιμοποιούν και ωραία 
«πολιτικά» και «επαναστατικά» 
λόγια ώστε να μας βλάψουν, από 
την άλλη μεριά, γιατί οι άμεσα 
ενδιαφερόμενοι λουφάζουν, δεν 
θέλουν να εκτεθούν και οργανώ-
νουν τις γραμμές άμυνάς τους, 
υπολογίζοντας πάντα στη βοή-
θεια των αβανταδόρων, οι οποί-
ες όμως καταρρέουν η μία κοντά 
στην άλλη. 

Εμείς από την αρχή υποστη-
ρίζαμε και γραπτώς, γιατί τα 
γραπτά μένουν και απαντούν 
σε κάθε άχρηστο καιροσκόπο, 
ότι η ρεμούλα στα Καστέλ-
λια, ήταν τόσο οργανωμένη, 

είχε τόσο θράσος, τόσο επαγ-
γελματισμό και εμπειρία που 
έδειχνε ότι δεν ήταν μόνο εκεί. 
Επίσης ότι η ρεμούλα δεν έγινε 
από ένα μόνο πρόσωπο αλλά 
από οργανωμένη ομάδα. Ότι η 
ρεμούλα δεν έγινε νύχτα αλλά 
με σφραγίδες του δημοσίου 
και υπογραφές. Για αυτό ζη-
τούσαμε και ζητάμε συνεχώς 
να ελεγχθούν και άλλα έργα 
σε όλο το Δήμο και όχι μόνο 
στη Δ.Ε. Γραβιάς. Ειδικά εκείνης 
της περιόδου με το έργο στα Κα-
στέλλια. 

Είναι προφανές ότι η διάρρη-
ξη τέτοιες ενέργειες προσπάθη-
σε να προλάβει. Εμείς δεν πρό-
κειται να βλέπουμε τους ληστές 
σε δράση και να καθόμαστε με 
σταυρωμένα χέρια να μιλούμε 
για μικρούς και μεγάλους ερ-
γολάβους και μελλοντική ζωή. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΤΗ Δ.Τ.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (3-9-2017 Η ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (25-9-2017)

(Συνέχεια στη σελίδα 5)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Προοδευτικού Συλλόγου 
"Τα Καστέλλια"προσκαλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευ-
ση, σύμφωνα με το καταστατικό, την Κυριακή 26 Νοεμ-
βρίου 2017 και ώρα 10.30 στο Πνευματικό Κέντρο Ρου-
μελιωτών,οδός Σίνα και Δαφνομήλη 1Α, με τα ακόλουθα 
θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκθεση πεπραγμένων του απερχομένου Δ.Σ.
2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής του οικονομικού 

απολογισμού περιόδου 2016 -2017.
3. Έγκριση από τη Γ.Σ. των πεπραγμένων του Δ.Σ. και 

την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή των 
μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

4. Ανακοινώσεις, προτάσεις, συζήτηση.
5. Αρχαιρεσίες και εκλογή νέου Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επι-

τροπής περιόδου 2018 - 2019.
Παράκληση προς όλα τα μέλη να προσέλθουν στη Γενική 

Συνέλευση προκειμένου ο Σύλλογός μας να συνεχίσει να 
λειτουργεί.
Απαραίτητη είναι και η συμμετοχή των νεότερων Καστελ-

λιωτών.
Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Γραμματικός
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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 διευθύνσε-
ων ή νέων διευθύνσεων να 
ενημερώνετε τα μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου.

• Τα κείμενα δεν επιστρέ-
φονται.

(Συνέχεια στη σελίδα 3)

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Ιωάννης Παν. Παππάς 

και η σύζυγός του Γιώτα Ρε-
κατσίνα απόχτησαν το δεύ-
τερο παιδί τους, αγόρι, στις 
17 Απριλίου 2017.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Η Γεωργία Αθαν. Πα-

παϊωάννου και ο Διαμαντής 
Έξαρχος βάφτισαν τον γυιό 
τους Σπυρίδωνα - Παναγιώ-
τη στις 23-9-2017 στο παρεκ-
κλήσι των Αγίων Αποστό-
λων Γραβιάς. Στους προσκε-
κλημένους παρετέθη γεύμα 
στο κτήμα Κλέτσα.

• Η Βασιλική Αγ. Ματζί-
νου και ο Γεώργιος Κοντογε-
ώργος στις 19-8-2017 βάφτι-
σαν την κόρη τους Ελένη - 
Μαρία στην εκκλησία Αγίας 
Ευθυμίας στην Άμφισσα.

ΓΑΜΟΙ
• Η Βασιλική Αγ. Ματζί-

νου και ο Γεώργιος Κοντο-
γεώργος στις 19-8-2017 ετέ-
λεσαν τον γάμο τους στην 
Αγιαθυμιά Άμφισσας.
Γαμήλιο δείπνο εδόθη 

στην Βάργιανη όπου οι νεό-
νυμφοι και προσκεκλημένοι 

διασκέδασαν και απόλαυσαν 
μια ευχάριστη βραδυά.

• Η Ειρήνη Γεωργίου 
και Ευγενίας Βέλλιου και 
ο Francesco Zuccarello την 
Παρασκευή 28-7-2017 ετέλε-
σαν τον γάμο τους, στο πα-
ρεκκλήσι του Αγίου Γεωρ-
γίου στο πολυτελές κτήμα 
Casa e Campo στο Καπανδρί-
τι. Ακολούθησε δεξίωση με 

πολλούς προσκεκλημένους 
συγγενείς και φίλους που δι-
ασκέδασαν μέχρι τις πρωϊνές 
ώρες.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στις 16-3-2017 

και κηδεύτηκε στην Μύ-
κονο ο Γεώργιος Μονογιός, 
ετών 84.

• Απεβίωσε και κηδεύτηκε 

στις 15-7-2017 στο Νεκροτα-
φείο Αγίου Αθανασίου Χλω-
μού ο Ιωάννης Σανταλίδης, 
ετών 76.

• Απεβίωσε ο Δημήτριος 
K. Χαλατσάς και ετάφη στο 
Νεκροταφείο του χωριού 
μας, ετών 79.

• Απεβίωσε στις 31-7-2017 
και κηδεύτηκε στο Νεκρο-
ταφείο του χωριού μας η Λία 
συζ. Δημ. Μακρή, ετών 90.

• Απεβίωσε η Μαρούλα 
Αποστολοπούλου στις 6-8-
2017 ετών 76 και ετάφη στο 
Νεκροταφείο του χωριού 
μας.

• Η Αναστασία συζ. Χρ. 
Παπαγεωργίου απεβίωσε και 
ετάφη στο νεκροταφείο του 
χωριού μας, ετών 82 στις 
7-8-2017.

• Απεβίωσε η Παναγιώτα 
(Τίτσα) συζ. Δήμου Τσακνιά 
και κηδεύτηκε στις 10-8-
2017 στο Νεκροταφείο του 
χωριού μας, ετών 85.

• Απεβίωσε η Μαρία συζ. 
Γεωρ. Κουσουρή και ετάφη 
στο Νεκροταφείο Αγίου Αθα-
νασίου Χλωμού, ετών 93.

• Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στο χωριό μας στις 19-9-2017 
ο Δημήτριος Λουκά Παπαϊω-
άννου, ετών 56.

• Απεβίωσε η Καλλιόπη 
συζ. Νικολάου Τσακρή και 
ετάφη στο Νεκροταφείο του 
χωριού μας στις 25-9-2017, 
ετών 99.

•Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στο χωριό μας η Μαρία συζ. 
Μ. Ρωτούς στις 28-3-2017, 
ετών 98.

• Απεβίωσε ο Χαράλαμπος 
Μανταλιάς και ετάφη στο 
νεκροταφείο Ζωγράφου στις 
20-3-2017, ετών 68,

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΙΑΣ
Πέρασαν δυο χρόνια (25-6-

15/25-6-17), από τότε που ο 
Παναγιώτης αθόρυβα, όπως 
έζησε άλλως τε ολόκληρη τη 
ζωή του, έφυγε από τον μά-
ταιο τούτο κόσμο, γνώρισμα 
όλων των μεγάλων δημιουρ-
γών. Όμως όσο να’ ναι, για 
όσους κατέχουν τα πράγμα-
τα από κοντά, αυτός ο σεμνός 
και αθόρυβος άντρας υπήρξε 
ο αυτοδημιούργητος, ο άξι-
ος, ο μοναδικός, ο ένας.
Αντί μνημόσυνου δημο-

σιεύομε παρακάτω ένα ανα-
φορικό σημείωμα, κατοχικό 
του Νίκου Μοσχολιού που 
χαρακτηρίζει και την εποχή 
και τον άνθρωπο:
Επιστρέφοντας στην Αθή-

να ύστερα από επίσκεψη του 
Μαυσωλείου, στο Κλήμα Δω-
ρίδας του 5/42 Συντάγματος 
Πεζικού ΔΗΜ. ΨΑΡΟΣ, ο 
συνταξιδιώτης επιχειρημα-
τίας υλικών παρκέτων, όταν 
του είπα ότι κατάγομαι από το 
Καστέλλι της Παρνασσίδας, 
έσπευσε να μου ανακοινώσει, 
ότι οφείλει Χάριτες και Ευ-
γνωμοσύνη στον Καστελλιώτη 
Παναγώτη Προβιά, ο οποίος 
με την πολλή μεγάλη κατανά-
λωση των προϊόντων παραγω-
γής του, όχι μόνο, τον στήριξε 
αλλά και μετέβαλε την μέχρι 
τότε Βιοτεχνία του σε Βιομη-
χανία.
Αυτή - εκείνη η αναφορά του 

συνταξιδιώτη μου εις τον Πα-
ναγιώτη, μου συνδαύλισε τις 
μνήμες, για τις οποίες γράφω.
Ιδέστε στις δύσκολες ημέ-

ρες της Ιταλικής Κατοχής ο 
Σιδηροδρομικός Σταθμός του 

ΕΝΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
Την Παρασκευή στις 28 Ιουλίου 2017 στο Κτήμα Casa e Campo, 

κοντά στο Καπανδρίτι, τελέστηκαν οι γάμοι της Ειρήνης θυγατέ-
ρας του γιατρού Γεωργίου και Ευγενίας Βέλλιου, με τον εκλεκτό της 
Φραντζέσκο Ζουκαρέλλο από τη Σικελία. Κατ’ αρχήν πρόκειται για 
ένα μεγάλο κτήμα με ελαιώνα και αμπελώνα, αλλά και με ελεύθε-

ρους χώρους με παλιό γούστο διασκευασμένους, όπου υπάρχει πι-
σίνα, μία μεγάλη αίθουσα τελετών και δεξιώσεων και ένα εκκλησά-
κι πλάι, στο οποίο τελούνται γάμοι και βαπτίσεις. Λειτουργεί όλο το 
χρόνο και φιλοξενούνται σ’ αυτό δεξιώσεις, διάφορες εκδηλώσεις 
και συνεστιάσεις από εταιρείες και φυσικά και γάμοι ιδιαίτερα.

Η νύφη εμφανίστηκε με νυφικό λευκό ριχτό και εφαρμοστό με 
σχετική ουρά, με ανάλογο άψογο ντύσιμο του γαμπρού. Ο παππάς 
χρησιμοποίησε την έξοδο της εκκλησίας για ιερό και η γαμήλια τε-
λετή έγινε υπαίθρια. Ήσαν όλα τόσο καλά οργανωμένα, αφού πριν 
από τη στέψη για όλους υπήρχαν μικρά επιδόρπια προκαταρκτικά, 
άριστα τοποθετημένα σε καλαθάκια. Καθώς και χωνάκια με ρύζι.

Μετά την τέλεση του μυστηρίου κοντά στην πισίνα υπήρχε μπαρ 
με κρασιά, ποτά και σαμπάνιες και περιφερόμενοι σερβιτόροι με 
δίσκους και είχε απ’ αρχής προκαθοριστεί η θέση του καθενός από 
τους προσκεκλημένους στο ανάλογο τραπέζι. Λειτούργησε πλού-
σιος ο μπουφές με ελληνικά φαγητά και ζυμαρικά. Το γλέντι άναψε 
με μικρή κομπανία οργάνων με τραγουδιστές κιθάρα και ακορντε-
όν, αρχίζοντας κατά την προτίμηση των νεόνυμφων με το τραγού-
δι του Κηλαηδώνη, «Στις κοπέλες λέμε ναι», που όταν έφτασε στο 
στίχο «ναι στους γαύρους λέμε ναι» άνοιξαν κασκόλ και πανώ του 
Ολυμπιακού και χάλασε κυριολεκτικά ο κόσμος. Το γλέντι συνεχί-
στηκε με ντιτζέι και επιλεκτική μουσική από βελγικά, γαλλικά, ιταλι-
κά, αγγλικά και ελληνικά τραγούδια και δεν είχε τέλος και κράτησε 
μέχρι τις πρωινές ώρες. Το ζεύγος τελικά έκοψε την κλασική τούρτα 
και το απρόοπτο της βραδιάς ήταν ένα μικρό καροτσάκι που σέρ-
βιρε χωνάκι παγωτό.

Εκτός από τους Έλληνες προσκεκλημένους στην τελετή παρα-
βρέθηκαν οι γονείς του γαμβρού και πολλοί συγγενείς του από τη 
Σικελία, καθώς και φίλοι τους και συνεργάτες από το Πανεπιστήμιο 
που διδάσκουν οι νεόνυμφοι ως Καθηγητές. Του ζευγαριού προη-
γήθηκε μακροχρόνια γνωριμία που επιστέφθηκε με το γάμο τους. 
Στο νέο ζευγάρι ευχόμαστε να ζήσουν και να ευτυχήσουν.

Τρύγος
Με τά πανέρια με ποδιές
μέ τρυγολόγους μέ γιδιές,
(θυμάμαι και τά νοσταλγώ)
τέτοια εποχή τέτοιον καιρό,
έμπαίναμε στον τρύγο
θυμάμαι λίγο - λίγο.

Έπλένονταν τραπεζονιές
μοσκοβολοΰσαν οΐ γιδιές
για μούστο άπ’ τ’ αμπέλια,
μέ κάλανο στ’ αυλάκια
(νοικοκυριά μεράκια)
φούσκωναν τά βαρέλια,
φουρτούνες και μπελάδες
έγνοια σέ κάθε μέρος
(πόλεμος — τρύγος — θέρος)
έφούσκωναν κι οι κάδες.

Σαν τά μερμήγκια, χωριανοί,
γραμμή - γραμμή όλοΐσια
χωρίς ψωμί χωρίς φαΐ
στις «ράχες» στά «γραβίσια»
στά «βύσσαλα» αρχινώντας
τρυγώντας, τραγουδώντας
νέοι παιδιά κοπέλλες,
κόβαμε κρεματζέλες
(σταφύλια διαλεχτότερα
πούηταν γιά παρεκότερα)
κοσμάδια, άσπροϋδες, γαλανά,
γριπιώτικα καΐ ραζακιά.

Κι εμείς οι πιο μικρότεροι
έμεΐς πού δέν τρυγούσαμε
(χαρά μας καΐ πνοή μας
ή ίδια ή ζωή μας)
μέ στούμπους δλο ρόζια
—μας βγαίνανε τά κόζια—
στίς κάδες τά στουμπουσαμε.

Ό μούστος άπ’ τ’ αμπέλια
έκουβαλιόταν μέ τά ζά
έβραζε στην τραπεζονιά,
τόν ρίχναν στά βαρέλια.

Κι οι μάνες μούστο πιάνανε
τά πετιμέζια φτιάνανε
κουρκοΰτες σουτζουκάκια
πιατέλες πιατελάκια.

Κι δσο ν’ ανοίξουν τά κρασιά
τδ κρασοπανηγύρι
—ν’ ανοίξουνε οί πύροι—
πιάναν άπ’ την τραπεζονιά
κόκκινο τσιπουρίτη
(κόκκινο κουτελίτη)
γιά νιές γιά παληκάρια,
γιά γέρους γιά γριές,
μέχρι τά γιοματάρια
πέρα ώς τις γιορτές.

Α. Καστελλιώτης

Μπράλου, ήταν σπουδαίο Κέ-
ντρο Διερχομένων επιβατών 
και μονίμων Μονάδων Ιτα-
λικού Στρατού. Ιδού η ευκαι-
ρία, σκέφθηκε ο Παναγιώτης. 
Το χωριό μας είχε το προνό-
μιο παραγωγής καπνού. Δυο 
φύλλα τα καλύτερα σε χρώμα 
και σε σχήμα τα βάζαμε για 
μόστρα, για μόστρα της κάθε 
μιας ταμπάκaς. Με λίγες λοι-
πόν ταμπάκες καπνού στο σα-
κούλι ο Παναγιώτης, συνοδευ-
όμενος από το Νίκο Κοτσιμπό 
(αδελφό του Παταού), τον Κα-
μπάνη (Αθανάσιο Χαλατσά) - 
από κοντά - κι εγώ ξεκινούσε 
το παζάρεμα με τους Ιταλούς 
στρατιώτες. Το περιεχόμενο 
της ανταλλαγής το ώριζεν ο 
Παναγιώτης.
Πρώτη προτεραιότητα η 

απόκτηση κινίνου (ατεμπρί-
νες) για να σωθεί το χωριό από 
το πυρετό και τον τύφο. Όμως 
εκείνο το ποδήλατο το τρακα-
ρισμένο, ακουμπισμένο στον 
τοίχο του Σταθμού, ήταν ο 
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Αυτοί που μας έφυγαν

έρωτας του Παναγιώτη. Ήταν 
το ποδήλατο με τις συμπαγείς 
λαστιχένιες ρόδες. Τελικά με 
το πες - πες, ο Παναγιώτης 
το απέκτησε με μια ταμπάκα 
καπνού. Το φορτώθηκε και το 
έφερε στο χωριό στο σπίτι του. 
Το έφερε σε λογαριασμό δου-
λειάς και κατά που έλεγε είχε 
τώρα και τροχοφόρο γάιδαρο 
μεταφοράς φορτίων μεγάλου 
βάρους, χωρίς τον κίνδυνο να 
τον πιάσει λάστιχο.
Αυτός ήταν ο Παναγιώτης 

Προβιάς και στο Φαίνεσθαι 
και στο Είναι: Μεγάλος.
Πόρτο Ράφτη Αύγουστος 

2015
Ν. Μοσχολιός

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΙΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ
Παρακαλούμε όσοι πέτυ-

χαν φέτος στις πανελλήνιες 
εξετάσεις να μας το γνωρί-

Κο ι ν ω ν ι κ ά

σουν έγκαιρα.
• Ο Ευάγγελος Μιχαήλ, 

γιος της Βασιλικής Κου-
τρούμπα, πέτυχε στο Τμήμα 
Μηχανολόγων - Μηχανικών 
στο Τ.Ε.Ι. Χαλκίδος.

• Η Γιούλη Σιμιτζήλη 
κόρη της Φανής Γ. Μοσχο-
λιού πέτυχε στο Τμήμα της 
Γαλλικής Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθη-
νών.

• Η Χριστίνα Σπύρου Κα-
ραβίδα και της Ελένης Τσα-
μαδιά πέτυχε στο Τμήμα Αγ-
γλικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

• Η Κωνσταντίνα Μεν. 
Εσκιτζόγλου πέτυχε στο 
Τμήμα Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς.

(Συνέχεια από τη σελίδα 2)

ΡΑΛΛΙΑ χήρα
ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΛΗ
Την Τρίτη στις 27 Ιουνίου 

2017 έφυγε από κοντά μας 
πλήρης ημερών μια αληθινή δέ-

σποινα η Ραλλία Σ. Γεωργιλή, 
μητέρα της Ευγενίας Βέλλιου, 
συζύγου του συμπολίτου μας 
γιατρού Γεωργίου Ηλ. Βέλλιου 
και κηδεύτηκε στην Αθήνα την 
Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017. 
Η μεταστάσα γεννήθηκε στις 

Οινούσες της Χίου, θυγατέρα 
του Ιωάννη Πατέρα της γνωστής 
ναυτιλιακής οικογενείας των Οι-
νουσών της Χίου. Μετά τις εγκύ-
κλιες σπουδές της εφοίτησε στη 
Γαλλική Σχολή Καλογραιών και 
είχε την καλή τύχη να συνδέσει 
τη ζωή της με τον ποντοπόρο 
Καπετάνιο Στάυρο Γεωργιλή, με 
τον οποίο απέκτησαν δύο παι-
διά τον Ανδρέα και την Ευγενία 
τη σύζυγο του γιατρού Γιώργου 
Βέλλιου.
Τον περισσότερο χρόνο της 

και ιδιαίτερα τα καλοκαίρια, 
περνούσε στο χωριό μας, το 
οποίο κυριολεκτικά το ελάτρευε, 
αφού έλεγε ότι «όταν κλείσω 
τα μάτια μου δεν θα γυρίσω 
στο νησί, αλλά στα Καστέλλια». 
Αληθινή αρχόντισσα στη συμπε-
ριφορά της και στους τρόπους 
της, προσήγγιζε με άψογη ευγέ-
νεια όλους τους γύρω της, γλυ-
κομίλητη και κυρία.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται ολό-

θερμα τα παιδιά και τα εγγόνια 
της με την ευχή να φτάσουν τα 
χρόνια της να τη θυμούνται και 
να της μοιάσουν.

ΤΑΚΗΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Αν ποτέ κάποιος θα αναζη-
τούσε ένα πρότυπο αληθινού 
ρουμελιώτη με όλα τα συν και 
τα μείον, θα μπορούσε να πάρει 
ως πρότυπο τον Τάκη. Κοσμο-
αγάπητος και αποτελεσματικός, 
άτεγκτος μπροστά στην αλήθεια 
και στα πρέποντα να γίνουν, μα 
με μια έκδηλη αδυναμία και 
αγάπη, αλλά και ουσιαστική συ-
μπαράσταση στους αδύναμους, 
άσχετα αν έστεκαν σε δίκαιη ή 
σε άδικη θέση και άποψη και η 
στάση τους δεν ήταν αποδεκτή.

Έχοντας μέσα του το εμπο-
ρικό δαιμόνιο, τούτο υπερανα-
πτύχθηκε με την παραμονή του 
πλησίον των εμπόρων θείων 
του αδελφιών της μητέρας του 
των Γεωργίου και Κωνσταντί-
νου Χρυσικού, εγκατεστημένων 
εμπόρων με δραστηριότητες 
στον Ορχομενό και στη Λειβα-
διά, όπου μόνιμα παρέμεινε 
ως θετός γιος τους, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εφηβείας του. Με 
όπλο αυτό το εμπορικό δαιμόνιο 
δεν στάθηκε ούτε για μια στιγμή 
άπρακτος, ενώ παράλληλα με 
τις σπουδές του στις Πολιτικές 
Επιστήμες, εμπορευόταν πότε 
με τη διακίνηση ρυζιού, πότε με 
ασφάλειες αυτοκινήτων, αλλά 
και με πάσης φύσεως ευκαιρια-
κές πωλήσεις κάθε λογής εμπο-
ρευμάτων.
Παράλληλα είχε πέρα για 

πέρα αναπτυγμένη κοινωνική 
ζωή με πραγματική συμμετο-
χή του καίρια και ουσιαστικά 
σε πάσης φύσεως εκδηλώσεις, 
επιβαλλόμενος πάντοτε με αδι-
άπτωτη σταθερότητα και ζέση. 
Παρά ταύτα, δε δημιούργησε 

εχθρούς γύρω του και παρά τον 
άτεγκτο επιβλητικό και ισχυρό 
χαρακτήρα του, παντού ήτο ευ-
πρόσδεκτος και κοσμοαγάπη-
τος. Πλάι του η σύζυγος του η 
Φένη παντού και πάντοτε τον 
συνόδευσε πιστά και προσηλω-
μένα. Τους τελευταίους καιρούς 
απέκτησε παράλληλα ενός άλ-
λου είδους προσωπική δραστη-
ριότητα, γνωρίζοντας τον κόσμο 
με τροχόσπιτο, πράγμα που του 
χάριζε μια ιδιαίτερη γεύση ζωής, 
που δεν την έκρυβε. Τους ήθελε 
όλους δικούς του μικρούς και 
μεγάλους, αρσενικούς και θηλυ-
κούς, δίκαιους και άδικους.
Έφυγε στις 14 Αυγούστου του 

2017. Μακάρι Τάκη εκεί που 
βρίσκεσαι να συνεχίσεις τα όνει-
ρα σου, πάντοτε πρόσχαρος και 
αποτελεσματικός, ευχάριστος 
και αγαπημένος. Ώρα σου καλή 
Τάκη! 

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΝΤΑΛΙΔΗΣ 76 χρ.
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στις 

16/7/2017 στο Νεκροταφείο 
του Αγίου Αθανασίου Χλωμού 
στο χωριό μας ο Ιωάννης Σα-
νταλίδης, ετών 76, παρουσία 
της οικογένειάς του, συγγενών 
και φίλων. Ο Γιάννης 25 χρ. 
παντρεύτηκε την 20 χρ. Ζωίτσα, 

κόρη του Στ. Μπάκα και της 
Γιαννούλας Αλ. Παππά. Νέοι 
και οι δύο δημιούργησαν την 
οικογένειά τους και απόχτησαν 
τρεις κόρες, που μεγάλωσαν με 
στοργή και αγάπη. Ευτύχησε να 
τις δει παντρεμένες και να δημι-
ουργούν τις δικές τους οικογέ-
νειες με τους άξιους συζύγους 
των. Είδε να μεγαλώνουν τα 
πέντε εγγόνια που υπεραγαπού-
σε. Και αυτά ανταποδίδουν την 
αγάπη, την περηφάνεια και τον 
σεβασμό στον παππού όπως τα 
περιγράφει η εγγονή Πωλίνα με 
λίγες γραμμές:

«Ευχαριστούμε τον Θεό που 
μας αξίωσε με την τόσο μεγάλη 
ευλογία να σε έχουμε παππού, 
πατέρα και σύζυγο. Ήσουν πά-
ντα τόσο στοργικός, γεμάτος 
αξίες και δύναμη για έργα και 
ζωή... Τα λόγια σου ήταν λίγα 
όμως πάντα δήλωναν σοφία και 
προνοητικότητα και οι πράξεις 
σου τόσες πολλές ώστε πάντα να 
τους ευχαριστήσεις όλους. Ευ-
χόμαστε να μπορέσουμε να σου 
μοιάσουμε έστω και στο ελάχι-
στο και να φτιάξουμε οικογένει-
ες τόσο άξια όσο έπραξες και 
εσύ... Σε ευχαριστούμε για όλα. 
Δεν έφυγες ποτέ γλυκέ μας παπ-
πούλη, θα είσαι για πάντα μέσα 
στις καρδιές μας. Σε αγαπάμε 
πολύ... Καλό Παράδεισο..»
Καλό ταξίδι Γιάννη. Ο Θεός 

θα σε κατατάξει εκεί που το αξί-
ζεις. Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
της Χλωμίσιας γης που σε σκε-
πάζει και η μνήμη σου αιώνια.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ
συζ. ΝΙΚ. ΤΣΑΚΡΗ

10/2/1918 - 24/9/2017
Στις 24-9-2017 απεβίωσε και 

ετάφη στο νεκροταφείο του χω-
ριού μας στις 25-9-2017 πλήρης 
ημερών η Καλλιόπη συζ. του 
Νικ. Τσακρή το γένος Χαράλα-
μπου Ζεΐνη. Είχε την τύχη για 
πολλά χρόνια να είναι η μακρο-
βιώτερη στο χωριό μας. Ξεπέρα-
σε τα ενενήντα εννέα χρόνια της 

ζωής της, για λίγους μήνες δεν 
έφτασε τα εκατό. Ακμαιότατη 
μέχρι το τέλος, έχοντας πλήρεις 
όλες τις αισθήσεις, περνούσε 
ευχάριστα τις ώρες με τις φιλε-
νάδες της και γειτόνισσες, που 
της οργάνωσαν και ένα ωραίο 
πάρτυ γενεθλίων.
Είχε την ατυχία να χάσει πρό-

ωρα τον άντρα της και έμεινε με 
τρία μικρά παιδιά. Δεν τόβαλε 
κάτω αλλά έδειξε τότε όλη τη 
δύναμη και δημιουργία. Αγω-
νίσθηκε όσο κανένας άλλος με 
την ανατροφή, την πρόοδο και 
αποκατάστασή τους και να δει 
τον πρώτο γιό της και τη θυγατέ-
ρα της επιστήμονες, φτασμένους 
και διαπρεπείς και να δημιουρ-
γούν τις δικές τους οικογένειες. 
Επίσης πρόφθασε να ιδεί και το 
δεύτερο γιό της πετυχημένο επι-
χειρηματία. Το γέρας όλων των 
κόπων της ζωής της που με σθέ-
νος και επάξια υπηρέτησε.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 

την σκέπασε και ας μείνει λα-
μπρό παράδειγμα για όλους.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται ολό-

θερμα τα παιδιά και τις οικο-
γένειές τους και ευχόμαστε να 
πάρουν τα χρόνια της και να τα 
ξεπεράσουν.

ΜΑΡΙΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΟΥΣΟΥΡΗ 93 χρ.
Ήταν μια συμπαθητική, αγα-

πητή, πρόσχαρη και ευγενική 

κυρία η Μαρία σύζυγος του 
Γεωργίου Κουσουρή που γνώ-
ρισαν οι Καστελλιώτες όταν 
συνταξιούχοι πλέον, εγκαταστά-
θηκαν στην είσοδο του Χλωμού 
χτίζοντας το σπιτάκι τους.
Πάνω κάτω με το πράσινο 

φιατσίκι της πηγαίνοντας πότε 
στην εκκλησία ή αναζητώντας το 
ποτιστικό νερού για το περιβόλι 
και τα λουλούδια της. Όσοι την 
γνώρισαν την αγάπησαν και την 
σεβάστηκαν όπως της άξιζε.
Η Μαρία έφυγε απ’ τη ζωή 

στις 30-8-2017 πλήρης ημερών 
93 χρ. Η επιθυμία της ήταν να 
ταφεί στο Νεκροταφείο του Αγί-
ου Αθανασίου Χλωμού, όπου 
είχε ταφεί και ο σύζυγός της.
Τα εγγόνια της σεβάστηκαν την 

επιθυμία της. Συγγενείς και φίλοι 

παραβρέθηκαν στην εξόδιο που 
στο τέλος της και οι δύο ιερείς ο 
παπα-Κώστας και ο παπα-Χαρά-
λαμπος μίλησαν με τα καλλίτερα 
λόγια για την Μαρία και την πα-
ρουσία της στο Χλωμό.
Η καταγωγή της είναι από το 

Μπράλλο απ’ την οικογένεια 
Αλμπούρα. Παντρεύτηκε τον Γ. 
Κουσουρή και μαζί ανάθρεψαν 
και μεγάλωσαν την κόρη τους. 
Η Μαρία ανυστερόβουλα έδω-
σε όλη την αγάπη της στην κόρη 
και στα εγγόνια και δισέγγονα. 
Η αγάπη ήταν αμοιβαία γι’ αυτό 
ήταν όλοι χαρούμενοι.
Είναι σίγουρο ότι το ταξείδι 

σου θα είναι καλό. Ο Πανάγαθος 
Θεός θα σε κατατάξει εκεί που 
το αξίζεις. Αιωνία η μνήμη σου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ συζ.
ΧΡ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πολλοί συγγενείς και συγχω-

ριανοί μας παρευρέθησαν στο 
40ήμερο μνημόσυνο την Κυρια-
κή 17-9-2017 της Αναστασίας 
Χρ. Παπαγεωργίου.
Η Αναστασία απεβίωσε στην 

Λαμία και η κηδεία της έγινε στο 
χωριό μας στις 7-8-2017 παρου-
σία πολλών συγγενών και φίλων 
που πήγαν να τιμήσουν και απο-
χαιρετήσουν μια αξιαγάπητη κυ-
ρία που πέρασε νύφη και τίμησε 
το χωριό μας.
Αφοσιωμένη σύζυγος στον 

Χρήστο που στήριξε και βοήθη-
σε σ’ όλες ανεξαιρέτως τις ανά-
γκες και μαζί λειτουργούσαν τις 
επιχειρήσεις τους.
Μαζί ανέθρεψαν τον γυιό τους 

Γιώργο και τον εφοδίασαν με 
όλα τα καλά στοιχεία να αντιμε-
τωπίσει την ζωή. Όταν ο Χρή-
στος έφυγε μαζί συνέχισαν το 
έργο που άφησε. Η Αναστασία 
ευτύχισε να δει και δύο εγγονά-
κια η άλλη αγάπη της μετά τον 
σύζυγό της και το γυιό της.

ΜΑΡΟΥΛΑ συζ. ΝΙΚ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ετών 76
Τελέσθηκε το 40ήμερο μνημό-

συνο της Μαρούλας Αποστολο-
πούλου στις 17-9-2017. Απεβί-
ωσε και κηδεύτηκε στο Νεκρο-
ταφείο του χωριού μας στις 6-8-
2017. Προκειμένου να παντρευ-
τεί τον καλό της τον συγχωριανό 
μας Νίκο Αποστολόπουλο, εγκα-
τέλειψε την πατρίδα της την Κύ-
προ και εγκαταστάθηκε στο χω-
ριό μας. Έζησε με την νοσταλγία 
της ξενιτειάς όπως κάθε άνθρω-
πος. Η παρουσία της στο χωριό 
μας πολύ θετική. Εγκλιματίστηκε 
αμέσως, απόχτησε φίλους, ενερ-
γή σε κάθε εκδήλωση του χωριού 
μας, αγαπητή, προσιτή και φιλι-
κή με όλους, έκανε μόνο φίλους. 
Απόχτησαν δύο παιδιά και δύο 
εγγόνια, η ευτυχία της. Εργατική 
και τίμια στάθηκε επάξια δίπλα 
στον σύζυγό της, προσπαθώντας 
πάντα να βελτιώσουν τις δύσκο-
λες συνθήκες της ζωής. Έδωσε 
ό,τι μπορούσε, εξαντλώντας όλα 
τα αποθέματα της δύναμής της, 
χωρίς να προσδοκά καμιά αντα-
πόδοση. Όμως η ζωή είναι δύ-
σκολη και αναπάντεχη. Όταν η 
Μαρούλα είχε ανάγκη βοήθειας, 
ο σύζυγος, ο γυιός, ιδιαίτερα η 
θυγατέρα Γεωργία, της ανταπό-
δωσαν στο ακέραιο. Καλό ταξίδι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΙΤΣΑ) 
συζ. Δ. ΤΣΑΚΝΙΑ

17/10/1934 - 10/8/2017
Την Κυριακή τελέσθηκε το 

40ήμερο μνημόσυνο της Τίτσας 
συζ. Δ. Τσακνιά, που απεβίωσε 
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Αυτοί που μας έφυγαν

στις 10-8-2017 και ετάφη στο 
νεκροταφείο του χωριού μας 
παρουσία πολλών συγγενών και 
συγχωριανών μας. Η Τίτσα το 
μεγαλύτερο παιδί του Αλεξ. Ν. 

Σίμου, παντρεύτηκε 20 χρ. στις 
9-10-1955 τον συγχωριανό μας 
Δήμο Β. Τσακνιά και έζησαν 
μαζί στο χωριό ήρεμα με όλες 
τις δυσκολίες αλλά και χαρές 
της ζωής. Κύριος σκοπός, ο ιε-
ρότερος, η δημιουργία οικογέ-
νειας.
Απόχτησαν δύο παιδιά τα 

οποία ανέθρεψαν μέσα στο πα-
ραδοσιακό περιβάλλον και τους 
έδωσαν όλα εκείνα τα στοιχεία 
της εντιμότητας, αγάπης και 
προκοπής. Μεγάλωσαν, απόχτη-
σαν τις δικές τους οικογένειες 
και τα εγγόνια που τους χάρισαν 
ήταν η μεγαλύτερη χαρά. Έχασε 
τον σύζυγό της και αφοσιώθηκε 
ολόψυχα στην οικογένειά της. 
Σεμνή, σοβαρή και αγαπητή με 
όλους τους ανθρώπους που γνώ-
ρισε, βοήθησε όσο οι δυνάμεις 
της το επέτρεπαν τον σύζυγό της 
για προκοπή και δημιουργία. Οι 
συγγενείς, οι συγχωριανοί μας 
θα την θυμούνται με αγάπη και 
συμπάθεια. Καλό ταξείδι Τίτσα, 
η μνήμη σου ας είναι αιώνια.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΓΙΟΣ 
84 χρ.

Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην 
ιδιαίτερη πατρίδα του την Μύκο-
νο ο Γεώργιος Μονογιός στις 16 
Μαρτίου 2017. Ένας εξαίρετος 
και πραγματικός φίλος του χω-
ριού μας. Λάτρης, αυτός και η 
σύζυγός του Άννα, της φύσης, 
γοητευμένος απ’ το πολύ πράσι-
νο του χωριού μας, ήρθαν σαν 
επισκέπτες προσκεκλημένοι 
ενός ακόμα φίλου του χωριού 
μας, τους άρεσε και απόχτησαν 
το δικό τους σπίτι. Δημιούργη-
σαν φιλίες και με κάθε ευκαιρία 
που το επισκέπτονταν απολάμ-
βαναν αυτό που τους ευχαρι-
στούσε.
Ο Γιώργος ασχολήθηκε στη 

ζωή του με αρωγό τη σύζυγό του 
με επιχειρήσεις στον Πειραιά 
και τελικά κατέληξε στην Μύ-
κονο από όπου ήταν και η κα-
ταγωγή τους. Δημιούργησαν μια 
νέα εμπορική επιχείρηση. Δημι-
ούργησαν όμως και μεγάλωσαν 
την οικογένειά τους. Απόχτησαν 
δύο παιδιά. Ένα αγόρι και ένα 
κορίτσι. Ευτύχισε ο Γιώργος να 
τα δει να μεγαλώνουν και να δη-
μιουργούν τις δικές τους οικογέ-
νειες. Του χάρισαν τέσσερα εγ-
γόνια που υπεραγαπούσε. Παι-
διά και εγγόνια όταν μπορούν 
έρχονται στα Καστέλλια. Μια 
φιλική και αγαπητή προσωπικό-
τητα ο Γιώργος Μονογιός όσοι 
τον γνώρισαν θα τον θυμούνται 
με συμπάθεια και αγάπη.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ. 
ΧΑΛΑΤΣΑΣ ετών 79
Μετά από μακροχρόνια άνιση 

πάλη με την επώδυνη αρρώστια 
απεβίωσε και κηδεύτηκε στο νε-
κροταφείο του χωριού μας στις 
24-7-2017 ο Δημήτριος Κ. Κα-
λατσάς.

Συγκινητική ήταν η συμμετο-
χή των συγχωριανών μας για το 
ύστατο χαιρετισμό, να παρηγο-
ρήσουν και να συμπαρασταθούν 
στη οικογένεια και τους συγ-
γενείς του πρόωρα εκλιπόντος 
αγαπητού Δημήτρη.
Μετά την εξόδιο ακολουθία ο 

καθηγητής Ευάγγελος Κωτσίκης 
συγκινημένος αποχαιρέτησε τον 
Δημήτρη, εξαίροντας και περι-
γράφοντας την προσωπικότητα 
και το έργο ενός άξιου συγχω-
ριανού μας.

***
Ένας φίλος, ο συγγραφέας 

Κωνστ. Κουφανός έγραψε:  
ΚΥΡΙΕ Δημήτρη,
Ήσασταν, είστε και θα είστε 

ένας από τους πιο αξιόλογους 
ανθρώπους που έχω γνωρίσει 
στη ζωή μου…(ευφυής, φυσικά 
ευγενής, με…πνευματώδες χιού-
μορ). Όλα αυτά κάνουν πόνο 
ΜΕΓΑΛΟ! Αλλά παράλληλα, 
είναι και αυτά που θα σας κρα-
τούν ΖΩΝΤΑΝΟ στη μνήμη μας! 
«Πόνος» όμως και για σας γιατί 
«φύγατε» τόσο νωρίς…«Πίσω» 
σας όμως η κυρία Εύη, η Κων-
σταντίνα, ο Κωνσταντής, η μικρή 
Εύη, ο μικρός Κωνσταντίνος, ο 
Πέτρος, πρόσωπα υπερηφάνει-
ας, συνεχιστές σας.
Καλό «ταξίδι». Δεν θα σας ξε-

χάσω ποτέ. Ένας «θαυμαστής» 
σας, ΑΙΩΝΙΑ…
Κωνσταντίνος Ζαχ. Κουφανός

Συγγραφέας

Υ.Γ.: Όταν «φεύγει» κάποιος 
δεν αποκαλείται πια ΚΥΡΙΟΣ 
(έτσι «λένε» τα βιβλία) στην πε-
ρίπτωσή σας, όμως, αυτό ΔΕΝ 
ισχύει…

***
Μία συνεργάτης και οικογε-

νειακή φίλη του Δημ. Χαλατσά 
έγραψε:
Αγαπημένε φίλε, συνεργάτη 

και δάσκαλε,
Πριν από πολλά χρόνια, όταν 

πρωτομπήκα στην οικογένεια 
Σιλβεστρίδη και σε γνώρισα 
μαζί με την υπέροχη Εύα, αρρα-
βωνιαστικιά σου τότε, εντυπωσι-
άστηκα τόσο από τον θαυμάσιο 
χαρακτήρα σου, μειλίχιο αλλά 
και δυναμικό συγχρόνως και 
γεμάτο χιούμορ, που σας πρό-
τεινα να γίνω η κουμπάρα σας, 
πρόταση που δεχθήκατε και οι 
δυό σας.
Και από τότε Μίμη, ξεκίνησε 

μια διαδρομή στενής φιλίας, 
που ολοκληρώθηκε με τη βάπτι-
ση της Κωνσταντίνας μας, αλλά 
και στενής συνεργασίας, με την 
αμέριστη συμπαράστασή σου σε 
ζητήματα που χρειαζόμουν βοή-

θεια και στήριξη.
Αλλά αυτή τη βοήθεια και τη 

συμπαράσταση την έδινες απλό-
χερα και στους άλλους συνερ-
γάτες σου, ή υπαλλήλους σου, 
μέσα στην εταιρεία, με αποτέλε-
σμα όλοι να καταφεύγουμε στις 
επιστημονικές σου γνώσεις και 
στην πολύτιμη πείρα σου.
Παρόλο που υπήρξες αυστη-

ρός κριτής με όλους, ποτέ δεν 
απογοήτευσες κανένα μας, αλλά 
αντίθετα μας στήριζες και μας 
μετέδιδες την πολύτιμη γνώση 
σου. Αποτέλεσμα αυτής σου της 
αντιμετώπισης ήταν όλοι να δί-
νουμε τον καλύτερο εαυτό μας 
και να οδηγήσουμε την εταιρεία 
μας στα πιο ψηλά σκαλιά της 
επιτυχίας.
Αλλά και στην ιδιωτική σου 

ζωή σαν οικογενειάρχης ή σαν 
φίλος, στάθηκες δυνατός και 
αγαπητός, με την αμέριστη πά-
ντοτε συμπαράσταση της συ-
ντρόφου σου, της μοναδικής 
Εύας, που στάθηκε ηρωϊκά δί-
πλα σου, σε όλες τις πτυχές της 
ζωής σου και ειδικότερα στις 
τελευταίες, τις τόσο δύσκολες, 
που δυστυχώς σου έμελλε να βι-
ώσεις. Έφτιαξες δυό θαυμάσια 
παιδιά, που ακολουθούν το πα-
ράδειγμά σου και θα πρέπει να 
είσαι ήσυχος, ότι με τις ίδιες αρ-
χές, με τις οποίες τα μεγάλωσες 
εσύ, θα μεγαλώσουν και τα δικά 
τους παιδιά, τα εγγόνια σου.
Μίμη, θέλουμε να ξέρεις, ότι 

όλοι εμείς, φίλοι, συνεργάτες 
και όλη η οικογένεια Σιλβε-
στρίδη, (τα αδέλφια Σιλβεστρί-
δη άλλωστε υπήρξαν φίλοι σου 
από παλιά) σε αγαπήσαμε, σε 
αποχαιρετίσαμε με πόνο και σε 
διαβεβαιώνουμε ότι θα σε θυμό-
μαστε πάντοτε!!
Καλό σου ταξίδι Μίμη!! 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Λ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Η καμπάνα χτύπησε πένθιμα 

στο χωριό και όλοι ξαφνιάστη-
καν αναμένοντας το κακό νέο 

που κυκλοφόρησε πολύ γρήγο-
ρα. Αναπάντεχα και απρόοπτα 
ένας νέος Καστελλιώτης έφυγε 
απ’ τη ζωή μόλις 56 χρόνων.
Ο Δημήτριος Λ. Παπαϊωάν-

νου ο γνωστός σε όλους Τζίμης. 
Λύπη και απορία γιατί; Η κηδεία 
του έγινε στο νεκροταφείο του 
χωριού μας στις 19-9-2017. 
Πάνδημος υπήρξε η συμμετοχή 
των χωριανών μας, Φίλοι και 
συγγενείς απ’ τα γύρω χωριά 
ιδιαίτερα απ’ την Γραβιά ήρθαν 
για τον ύστατο χαιρετισμό. Κοι-
νωνικός και αγαπητός είχε απο-
κτήσει πολλούς φίλους.
Έφυγε ξαφνικά και ήρεμα την 

ώρα της εργασίας του. Ο Τζίμης 
εργαζόμενος μια ζωή στο ΕΚΑΒ 
με αποκλειστικό σκοπό να σώζει 
ζωές. Χιλιάδες περιπτώσεις τέ-
τοιες, όμως δυστυχώς δεν χάρη-

κε να προλάβει και να σώσει την 
δική του. Ήρθε τόσο ξαφνικά.
Είχε συνδέσει την ζωή του 

με την Γεωργία Φατούρου, μια 
εξαίρετη κυρία και μαζί πορεύ-
τηκαν στη ζωή στα δύσκολα και 
τα εύκολα. Απόκτησαν ένα γυιό, 
τον συμπαθέστατο και γνωστό 
σε όλους Λουκά, που από μι-
κρός απόχτησε δεσμούς δυνα-
τούς με το χωριό. Τελειώνοντας 
το στρατιωτικό, εγκαταστάθηκε 
στο χωριό μόνιμα και προσπα-
θεί να δημιουργήσει έχοντας 
αρωγό και στήριγμα τον πατέρα 
του που δυστυχώς έχασε.
Ο Τζίμης άφησε στην οικογέ-

νειά του ένα αναπλήρωτο κενό. 
Είχε να δώσει πολλά ακόμη, 
καθώς ερχόταν ο καιρός της 
συνταξιοδότησης. Κουράγιο και 
υπομονή ευχόμαστε στην οικο-
γένεια. Να είναι πάντα καλά. 
Η μνήμη θα είναι αιώνια και ο 
Θεός θα αναπαύσει την ψυχή 
του εκεί που του αξίζει. Ο Τζίμης 
έκανε πολλά καλά στη ζωή του. 
Έσωσε πολλές ζωές.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΘ. ΜΑΝΤΑΛΙΑΣ

9-2-1949 – 20-3-2017 
Ένας ακόμη συγχωριανός 

μας έφυγε πρόωρα απ’ τη ζωή, 

ο Χαράλαμπος Μανταλιάς και 
η κηδεία του έγινε στο Νεκρο-
ταφείο Ζωγράφου στις 20-3-
2017. Ο Μπάμπης γυιός του 
Αθανασίου Μανταλιά και της 
Κωνσταντίνας Αντ. Κοτσίκη από 
μικρός πέρναγε τις διακοπές 
του στο χωριό μας με όλη την 
οικογένεια και το αγάπησε αλη-
θινά. Μετά την συνταξιοδότηση 
και έχοντας ελεύθερο χρόνο τον 
πέρασε στο χωριό μας, απολαμ-
βάνοντας ότι τον ευχαριστούσε. 
Με την σύζυγό του απόχτησαν 
δύο παιδιά που τα μεγάλωσαν 
προσφέροντας στοργή και αγά-
πη. Πρόφτασε να δει την κόρη 
του δικηγόρο και τον γυιό του 
σπουδαστή και δικαιολογημένα 
καμάρωνε γι’ αυτά. Ο Μπάμπης 
ήταν αγαπητός απ’ όλους τους 
συγχωριανούς μας και η είδηση 
ότι έφυγε απ’ τη ζωή σκόρπισε 
σε όλους θλίψη και στεναχώρια. 
Αναπλήρωτο το κενό που άφησε 
στην οικογένειά του.
Τα Κ.Ν. συλλυπούνται την 

οικογένεια, νάναι καλά και να 
θυμούνται τον αγαπημένο Μπά-
μπη. 

ΜΑΡΙΑ συζ. Μ. ΡΩΤΟΥΣ
20-1-1920 – 28-3-2017
Ποτέ δεν απαρνήθηκε τον 

τόπο που γεννήθηκε και μεγά-
λωσε. Τον αγάπησε, τον τίμησε 
και όταν έφυγε απ’ τη ζωή στις 
28-3-2017 ετάφη στο νεκροτα-
φείο του χωριού μας η Μαρία 
Ρωτούς. Ήταν κόρη του Γεωργί-
ου Ιωάννου Μοσχολιού και της 
Σπυριδούλας Γιαννοπούλου. 
Παντρεύτηκε το Μιλτιάδη Ρω-

τούς που έγινε ένθερμος φίλος 
του χωριού μας και του συλλό-

γου μας. Απόχτησαν την δική 
τους κατοικία στο χωριό και το 

επισκέπτονταν ανελλιπώς όταν 
οι συνθήκες το επέτρεπαν. Την 
αγάπη τους για το χωριό την με-
τέδωσαν και στα παιδιά και εγ-
γόνια που απόχτησαν.
Η Μαρία υπήρξε υπόδειγμα 

αγαπημένης συζύγου, προση-
λωμένη στην οικογένειά της, 
στην ανατροφή των παιδιών 
της δίνοντάς τους ότι καλλίτε-
ρο που η ίδια πίστευε. Αγάπη, 
στοργή, σεβασμό, τιμιότητα. 
Παράλληλα προσπαθούσε να 
ικανοποιήσει κάθε ανάγκη, να 
μην τους λείψει τίποτα. Η προ-
σφορά της Μαρίας δεν περιορί-
στηκε στην οικογένειά της αλλά 
και σε όποιον είχε ανάγκη στο 
περιβάλλον της. Έφυγε πλήρης 
ημερών ήσυχη ότι έπραξε στην 
ζωή της ότι καλλίτερο μπορούσε 
γιαυτό και αγαπήθηκε ειλικρινά 
απ’ όλους και όλοι θα την θυ-
μούνται με σεβασμό και αγάπη. 
Αιωνία η μνήμη σου καλό ταξίδι. 

ΛΙΑ συζ. ΔΗΜ. ΜΑΚΡΗ
1-4-1927 – 31-7-2017
Απεβίωσε στην Λαμία και ετά-

φη στο κοιμητήριο του χωριού 
μας στις 31-7-2017 η Λία Μα-
κρή, ετών 90.
Η Λία παντρεύτηκε 26 χρονών 

στις 8-11-1953 τον συγχωριανό 

μας Δημ. Μακρή και όταν χρει-
άσθηκε εγκαταστάθηκε στην 
Λαμία, λόγω της εργασίας του 
συζύγου της. Απόχτησαν δύο 
κόρες την Ανθούλα και την Βαρ-
σαμία. Μεγάλωσαν με την καλ-
λίτερη φροντίδα και αγάπη και η 
Λία ευτύχησε να τις δει παντρε-
μένες και να δημιουργούν τις 
δικές τους οικογένειες,
Έχασε τον σύζυγό της και 

αφοσιώθηκε ολόψυχα στην οι-
κογένειά της. Οι κόρες της, της 
χάρισαν πέντε εγγόνια και η ευ-
τυχία της ολοκληρώθηκε καθώς 
τα εγγόνια μεγάλωσαν και η Λία 
είδε και χάρηκε τρία δισέγγο-
να. Θα πρέπει να έφυγε χωρίς 
παράπονα πλήρης ημερών και 
τους απογόνους να μεγαλώ-
νουν, να προκόβουν να είναι 
ευτυχισμένοι. Αναπαύσου ήσυ-
χα Λία. Όλοι θα σε θυμούνται 
με αγάπη και θαυμασμό που σε 
είχαν μάνα και γιαγιά.

• Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται 
ολόθερμα τις οικογένειες των 
εκλιπόντων και εύχονται να ζή-
σουν και να τους θυμούνται.
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(Συνέχεια στη σελίδα 6)

(Συνέχεια από σελίδα 1)

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  ΕΥΡΩ
Βούλα Χρόνη Αθήνα 50
Χρυσάνθη Αγοργιανίτη - Χρόνη Αθήνα 50
Παναγιώτης Κ.Παπαδάκης Αθήνα 50
Πέτρος Παν. Χαμηλός Καστέλλια 20
Μαρία Μακρή - Μαλεβίτση Αθήνα 20
Αθαν. Γεωρ.Παπαϊωάννου Αθήνα 20
Μαρία συζ. Νικ. Τσακνιά Καστέλλια 20
Χριστίνα Κοράκη - Σταματέλου Νέα Υόρκη Δολ. 100
Γεωργία Αλεξίου - Σταματέλου Νέα Υόρκη Δολ. 100
Τάκης Γραβιάς Αυστραλία 70
Νικόλαος Γεωρ. Παπανικολάου Αθήνα 30

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• Οι αδερφές Πόπη και Νίκη Ηλ. Μοσχολιού, με την συμπλή-

ρωση δύο χρόνων από το θάνατο της μητέρας των, πρόσφεραν 
στο σύλλογό μας από 100€ (Σύνολο 200€)

• Εις μνήμη της Μαρίας Μ. Ρωτούς, για τους σκοπούς του 
συλλόγου μας, τα εγγόνια της μας πρόσφεραν 150€.

• Ο Ιατρός Γεώργιος Ηλ. Βέλλιος και η σύζυγός του Ευγενία 
Γεωργιλή εις μνήμη της μητέρας των Ραλλίας μας πρόσφεραν 
για τους σκοπούς του συλλόγου μας από 50€ (Σύνολο 100€).

• Ο Ιατρός Γεώργιος Ηλ. Βέλλιος και η σύζυγός του Ευγενία 
Γεωργιλή εις μνήμη του θείου των Τάκη Ηλ. Σταθόπουλου μας 
πρόσφεραν για τους σκοπούς του συλλόγου μας από 50€ (Σύ-
νολο 100€).

• Η Φαίη συζ. Τάκη Σταθόπουλου εις μνήμη του συζύγου της 
μας πρόσφερε για τους σκοπούς του συλλόγου μας 200€. Επί-
σης για τη δημιουργία της βιβλιοθήκης του χωριού μας πρόσφε-
ρε 200€. Με 200€ ενίσχυσε και τον Πολιτιστικό Σύλλογο του 
χωριού μας.

• Η Ευαγγελία και ο Πέτρος Παπουτσής εις μνήμη της μητέ-
ρας των Τίτσας Τσακνιά πρόσφεραν στο σύλλογό μας για τους 
σκοπούς του 30€.

• Η Νίκη Γεωργίου Μοσχολιού εις μνήμη της Καλλιόπης Τσα-
κρή, για τους σκοπούς του συλλόγου μας, μας πρόσφερε 50€.

• Η Άννα Μοσχολιού εις μνήμη του συζύγου της Γεωργίου 
Μοσχολιού πρόσφερε στο σύλλογό μας 50€.

Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για τις προσφορές 
και συλλυπούνται ολόθερμα της οικογένειες των θανόντων.

Εμάς οι στόχοι είναι καθαροί και 
γραπτοί. Τους αναφέρουμε στο 
τέλος της μηνυτήριας αναφοράς. 

«Αυτοί που ασέλγησαν πάνω 
σε ένα ιστορικό για τους Κα-
στελλιώτες κτίριο και το κατέ-
στρεψαν με σκοπό τη ληστεία 
του δημόσιου χρήματος πρέ-
πει να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους και πέρα από τις ποινι-
κές, αστικές και πειθαρχικές 
τους ευθύνες να επιστρέψουν 
τα χρήματα που καταχράσθη-
καν τα οποία να διατεθούν να 
γίνει έργο με χρήση του κτιρί-
ου όπως αποφασίσει η Τ.Κ. Κα-
στελλίων και οι κάτοικοί του». 

Περιμένουμε και τους στό-
χους των επικριτών μας και τους 
τρόπους για να τους επιτύχουν. 
Μπορεί και να μας πείσουν. Όχι 
όμως στην αξιοποίηση της πεί-
ρας για δημόσιες ρεμούλες. 

Μετά από μία μικρή αναδρο-
μή θα αναφέρουμε τι σημαίνει 
η έκπτωση του αναδόχου. 

Η σύμβαση ανάθεσης του έρ-
γου υπογράφηκε στις 30-3-2010 
για ποσό 267.369,87 € (χωρίς 
Φ.Π.Α.) και χρόνο περαίωσης 
του έργου εκατόν πενήντα (150) 
ημερολογιακές ημέρες.

Όπως ανακαλύψαμε στη συνέ-
χεια την ημέρα εκείνη δεν υπήρ-
χε η Κ/Ξ κατασκευής του έργου, 
ιδρύθηκε ένα μήνα μετά με άλλη 
έδρα από αυτή που αναγρά-
φεται στη σύμβαση. Εκείνη τη 
ημέρα δεν υπήρχε νόμιμος εκ-
πρόσωπος της Κ/Ξ να υπογρά-
ψει τη σύμβαση όπως απαιτεί 
ο νόμος, πώς να υπάρχει αφού  
δεν υπήρχε Κ/Ξ, τέτοιος εκπρό-
σωπος ορίσθηκε έναν και πλέ-
ον χρόνο μετά (στις 6-4-2011). 
Ποιος υπογράφει τη σύμβαση 
από τη μεριά του αναδόχου εί-
ναι άγνωστο ακόμη. Από τη 
μεριά του Δήμου τη σύμβαση 
υπογράφει ο Δήμαρχος χωρίς 
να αναφέρεται εξουσιοδότηση 
γι’ αυτό. Τη σύμβαση σύμφωνα 
με το νόμο υπογράφει ο Διευ-

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΤΗ Δ.Τ.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (3-9-2017 Η ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (25-9-2017)
θυντής της Διευθύνουσας Υπη-
ρεσίας. Αν είναι άλλο πρόσωπο 
χρειάζεται εντολή από το Δ.Σ. 
Κατά την υπογραφή της σύμ-
βασης έπρεπε υποχρεωτικά 
να κατατεθούν εγγυητικές επι-
στολές για τη καλή κατασκευή 
του έργου ποσού 27.365,88 € 
+ 191.561,16 € = 218.927,04 
€. Αντί αυτού αναφέρεται ότι 
κατατέθηκε η εγγυητική των 
27.365,88 € η οποία όμως δεν 
υπάρχει πουθενά, ούτε αντί-
γραφό της, ούτε η τάχα εκδό-
τρια τράπεζα δεν την αναγνω-
ρίζει. Για τις 191.561,16 € ούτε 
κουβέντα από κανέναν. Δηλα-
δή έχουμε μια σύμβαση υπογε-
γραμμένη από άγνωστους ή μη 
έχοντες δικαίωμα και χωρίς να 
ζητούνται βασικές προϋποθέ-
σεις. Μπορεί αυτή η σύμβαση να 
είναι νόμιμη και ισχυρή; 

Για το έργο έχουν εγκριθεί οι 
ακόλουθοι λογαριασμοί.

1-6-2010 1ος λογ/σμός 
67.459,99 €

20-9-2010 2ος λογ/σμός 
86.760,98 €

22-12-2010 3ος λογ/σμός  
166.800,29 €  

(Δηλαδή μέχρι τέλος του 2010 
είχαν πιστοποιηθεί εργασίες 
321.021,0 € χωρίς να έχουν κά-
νει το παραμικρό από εργασί-
ες) 

14-8-2014 3ος λογ/σμός 
(ορθή επανάληψη) 46.195,00 € 

(Οι εργασίες που περιέχει δεν 
έχουν καμία σχέση με αυτές του 
3ου λογ.)  

15-12-2015 4ος λογ/σμός  
33.273,10 €

22-12-2016 5ος λογ/σμός  
-127.017,20 € 

Αρνητικός λογαριασμός και 
έπρεπε σε ένα μήνα να γυρίσουν 

αυτά τα χρήματα πίσω. 
Ο 3ος λογαριασμός, «μαϊ-

μού» στο σύνολό του, ποσού 
166.800,29 € σε όλους τους τό-
νους και σε κάθε ευκαιρία γρα-
πτά και προφορικά δήλωναν οι 
υπεύθυνοι ότι δεν πληρώθηκε. 
Ζητούσαμε αν υπάρχει απόφα-
ση ανάκλησης της εντολής πλη-
ρωμής και για ποιους λόγους 
δεν πληρώθηκε μέχρι που απο-
καλύφθηκε ότι τα χρήματα εί-
χαν σταλεί από τον ΟΣΚ για να 
πληρωθεί ο λογαριασμός αυ-
τός και τώρα ο ΟΣΚ τα ζητάει 
πίσω. Και εφ’ όσον δεν πλήρω-
σαν τότε το λογαριασμό (παρα-
δόξως χωρίς καμία διαμαρτυρία 
από τον ανάδοχο), τι έκαναν τα 
χρήματα. Αν τα έβαλαν στο τα-
μείο του Δήμου σε ποιους κω-
δικούς τα έβαλαν με ποια αιτιο-
λογία και γιατί ζήτησαν πάλι από 
τον ΟΣΚ για να πληρωθεί ο 3ος 
λογαριασμός (ορθή επανάληψη) 
και γιατί ζήτησαν και για το 4ο 
λογαριασμό ενώ είχαν τεράστιο 
ταμείο; Και γιατί δεν τα επιστρέ-
φουν στον ΟΣΚ που τα ζητάει 
επίμονα και απειλεί ότι θα ανα-
ζητηθούν με κάθε νόμιμο τρό-
πο. Ο 3ος λογαριασμός είχε μόνο 
ανύπαρκτες εργασίες, δεν το 
ομολογούν όμως αν και το πα-
ραδέχονται. Και βέβαια δεν ενη-
μέρωσαν κανέναν όπως είχαν 
υποχρέωση. Πλήρης συγκάλυψη 
και όχι μόνο. 

Τον 4ο λογαριασμό ποσού 
33.273,10 € η ΚΤΥΠ Α.Ε. (πρώην 
ΟΣΚ) δεν τον πληρώνει διότι εί-
ναι εκτός χρονοδιαγράμματος. 
Ο νόμος ισχύει για τον ΚΤΥΠΑΕ 
αλλά δεν ισχύει για το Δήμο ο 
οποίος πληρώνει. 

Ο Δήμος ενημερώνει ότι πλή-
ρωσε αυτό το λογαριασμό αλλά 
δεν λέει ότι είναι παράνομο και 
από ποια χρήματα τον πλήρω-
σε; Από τα χρήματα του ΟΣΚ δεν 
μπορεί εφ’ όσον αυτός δεν συ-
ναινεί. Από τον 5ο λογαριασμό 
η ΚΤΥΠ Α.Ε. (πρώην ΟΣΚ) ζητά-
ει άμεσα πίσω τα 111.238,39 € 
(εκτός της ποινικής ρήτρας). 

Συνολικά η ΚΤΥΠ Α.Ε. ζητά-
ει να της επιστραφούν άμεσα 
231.843,68 € και σε λίγο καιρό 
θα είναι πολύ περισσότερα γιατί 
έχουν πληρωθεί «τάχα» εργασίες 
που δεν έπρεπε. 

Από τον 4ο και 5ο λογαρια-
σμό επιβεβαιώνεται πλήρως, 
με δικές τους υπογραφές η ορ-
θότητα της καταγγελίας περί 
ρεμούλας του δημόσιου χρή-
ματος. 

Το πρόβλημα του σχολείου 
ήταν γνωστό όλα αυτά τα χρό-
νια από το 2010. Και οι Καστελ-
λιώτες το ζούσαν έντονα. Όταν 
οι εμπλεκόμενοι άρπαξαν τα 
χρήματα τα παράτησαν όλα στη 
τύχη τους και εξαφανίσθηκαν. 
Κατά τις συνήθειές τους δεν ενο-
χλούνταν από κανέναν. Το μόνο 
που δεν τους ενδιέφερε από 
την αρχή ήταν το έργο. Όταν 
άρχισαν οι πρώτες ενοχλήσεις 
προς και από το νέο εκλεγέν το 
2014 Τοπικό Συμβούλιο και άρ-
χισαν αιτήσεις για παροχή στοι-
χείων και αυτό μεταφερόταν στο 
Δήμο και τις υπηρεσίες του, άρ-
χισαν και οι πρώτες προσπάθει-
ες της συγκάλυψης. Μετάδοση 
απόψεων, μέσω θεσμικών και όχι 
διαδρόμων, ότι όλα είναι καλά 
υπολείπεται η περίφραξη για την 
οποία υπάρχουν τα χρήματα, πι-
έσεις να γίνει η περίφραξη γιατί 
αποτελούσε πρόκληση η μη κα-
τασκευή της, ενώ είχε κατεδαφι-

σθεί η υπάρχουσα, και με αυτό 
τον τρόπο το κουκούλωμα της 
υπόθεσης. 

Εδώ επειδή η ανάδοχος είχε 
εξαφανισθεί τη δουλειά είχε 
αναλάβει ο Δήμος με τις υπη-
ρεσίες του και τους αβανταδό-
ρους τους.

Προέκυψαν «ενημερώσεις» 
ότι αν κάνουμε πίσω στο θέμα 
του σχολείου, συμφωνούν όλοι, 
ότι, ο Δήμος θα φροντίσει το χω-
ριό αλλιώς θα μπει στη μαύρη λί-
στα, λες και τώρα είναι εκτός και 
άλλα τέτοια δημοκρατικά. Ποιοι 
τα μετέδιδαν και μετέφεραν 
αυτά; Μεγάλα παιδιά είναι, υπεύ-
θυνες θέσεις έχουν ας τα πουν οι 
ίδιοι. Μη κατηγορηθούμε και για 
συκοφάντες.

Ενώ μιλάγαμε προφορικά και 
γραπτά στη καταγγελία μας για 
ρεμούλα του δημόσιου χρήμα-
τος και ληστεία σε βάρος του 
χωριού, στα πρακτικά της συ-
νέλευσης του χωριού ή του το-
πικού μεταφερόταν σαν «κατα-
σκευαστικές ατέλειες και υπο-
λειπόμενες εργασίες». Αυτά με 
υπογραφές και σφραγίδες της 
κοινότητας και της Δ.Ε. Όταν 
έγινε αντιληπτό ότι η διαδικα-
σία που άρχισε δεν γυρίζει πίσω, 
οι χωριανοί συμφωνούσαν σ’ 
αυτό και τα στοιχεία που συλ-
λέγονταν ήταν αναμφισβήτη-
τα αποκαλυπτικά, προσπάθη-
σαν να φανεί ότι ενδιαφέρονται 
για τη διαλεύκανση της υποθέ-
σεως και τον καταλογισμό ευ-
θυνών αλλά μέσα στα πλαίσια 
που έβαλαν αυτοί. Δεν δίστα-
σαν μάλιστα να υφαρπάξουν τη 
δήλωση – μαρτυρία με υπογρα-
φές συγχωριανών σχετικά με 
ανύπαρκτες εργασίες που είχαν 
επιμετρηθεί και πληρωθεί και 
απευθυνόταν στον εισαγγελέα 
και αλλού για να ενισχύσουν τη 
καταγγελία.

Με τη δικαιολογία ότι εντά-
χθηκαν στην απόφαση του Τ.Σ. 
να μην τη δίδουν να κατατεθεί 
αλλού. Ο δε πρόεδρος του Τ.Σ. 
δήλωσε στο Δ.Σ. που ακολούθη-
σε ότι οι Καστελλιώτες «που υπέ-
γραψαν αυτό το χαρτί σίγουρα 
δεν είχαν αντίληψη για το τι υπο-
γράφουν». Εγώ λέω ότι ήξεραν 
πολύ καλά τι υπέγραφαν γιατί 
«αυτό το χαρτί» ήταν τόσο απλά 
διατυπωμένο και τόσο σαφέστα-
το και σ’ αυτά που έλεγε και που 
απευθυνόταν. Η καταγγελία μου 
με τίτλο «Η ΡΕΜΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΗ-
ΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Η ΛΗΣΤΕΙΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΣ-
ΤΕΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛ-
ΦΩΝ» συζητήθηκε στο Δ.Σ. στις 
6-6-2016 στο οποίο μας εκάλε-
σαν και μας δόθηκε χρόνος 3 
λεπτών να την αναπτύξουμε και 
όταν ρώτησα το πρόεδρο του 
Δ.Σ. αν θέλει να του πω πως στή-
θηκε η ρεμούλα απάντησε ξερά 
«ΟΧΙ». Τι τον νοιάζει; από τη τσέ-
πη του θα τα πληρώσει; Ο Δή-
μος, το Δημόσιο, οι Δημότες, οι 
Καστελλιώτες. Το Δ.Σ. αποφάσι-
σε «να ζητηθεί από τη Δ.Τ.Υ. του 
Δήμου να μας γνωρίσει, εντός 
μηνός από σήμερα, τις ενέργειές 
της και τα αποτελέσματα α) της 
συσταθείσας επιτροπής επανε-
λέγχου επιμετρήσεων του έρ-
γου, β) της πρόσκλησης για επί 
τόπου αυτοψία στο έργο όλων 
των εμπλεκομένων. 

Η επιτροπή έβγαλε το πόρι-
σμα στις 21-11-2016 πέντε και 
πλέον μήνες μετά δεν το κοινο-
ποίησε η Δ.Τ.Υ. στο Δημοτικό 
Συμβούλιο σαν απόρρητο αλλά 

το έστειλε στον ανάδοχο και αλ-
λού. Στο μεταξύ είχα καταθέσει 
την καταγγελία στον εισαγγελέα 
πρωτοδικών Άμφισσας και μηνυ-
τήρια αναφορά από 4-7-2016 και 
την είχα κοινοποιήσει σε πολλές 
ακόμη αρχές και υπηρεσίες.

Από τον έλεγχο των επιμετρή-
σεων βγήκε ότι έχουν πληρω-
θεί για ανύπαρκτες εργασίες 
111.238,39 € και ακόμη η Δ.Τ.Υ. 
επέβαλε και ρήτρα καθυστέ-
ρησης, η οποία έπρεπε να είχε 
επιβληθεί από το 2010 ύψους 
15.778,81 € και συντάχθηκε ο 
5ος λογαριασμός αρνητικός 
ύψους 127.017,20 €.

Μετά από αυτά δρομολόγη-
σαν μια διαδικασία ο μεν Δή-
μος να φαίνεται αυστηρός και 
ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του 
και διασφαλίζει τα συμφέρο-
ντα του η δε ανάδοχος και όλο 
το σύστημα της ρεμούλας να 
μην πληρώνει κανένας τίπο-
τε. Στα πλαίσια αυτής της δια-
δικασίας αποφασίζει το Δ.Σ. της 
152-2-2017 την απόρριψη της 
ένστασης του αναδόχου κατά 
του 5ου λογαριασμού για ουσι-
αστικούς λόγους που του δίνει 
δικαιώματα προσφυγής στα δι-
οικητικά δικαστήρια, με πλήθος 
επιχειρημάτων τα οποία έχουν 
φροντίσει να του δώσουν, που 
δίνει υποχρεωτική αναβολή εκ-
πλήρωσης των υποχρεώσεών 
του κ.λπ. και όχι να κρίνουν την 
ένσταση σαν απαράδεκτη βάσει 
πληθώρας στοιχείων που υπήρ-
χαν αλλά φρόντισαν να μην φθά-
σουν έγκαιρα στους Δ. Συμβού-
λους και τους τις Δημοτικές πα-
ρατάξεις.

Επίσης αποφασίζει τη σύντα-
ξη νέου τακτοποιητικού ΑΠΕ, ο 
οποίος θα συμπεριλάβει, παρά-
νομα βέβαια, αυξομειώσεις ερ-
γασιών.

Με αφορμή αυτή την από-
φαση τους έστειλα πολυσέλιδη 
επιστολή (52 σελίδες) με τίτλο: 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΟΥΣ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗ-
ΤΑΣ Ή ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΜΑΦΙΑΣ. ΤΙ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΤΗΣ Δ.Τ.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Στην επιστολή, που κοινοποι-
ούσα στον εισαγγελέα και αλ-
λού, εξηγούσα σημείο-σημείο τα 
λάθη και τις παραλήψεις της επι-
τροπής και το λάθος του Δημοτι-
κού Συμβουλίου στο οποίο οδη-
γήθηκε σκόπιμα από τη Δ.Τ.Υ. 

Ζήτησα τη συζήτηση του θέ-
ματος με υπογραφές Δημοτών 
και την παραίτηση υπευθύνων.

Η επιστολή έτυχε μεγάλης δη-
μοσιότητας και πολλών σχολίων.

Κατά τη συζήτηση στο Δ.Σ. 
ενώ προσπάθησαν να μας κα-
τηγορήσουν σαν υβριστές, γιατί 
λέγαμε τα πράγματα με το όνο-
μά τους και μας αντέκρουσαν 
για θέματα που εμείς δεν είχαμε 
βάλει, στο τέλος μας αφαίρεσαν 
και το λόγο γιατί πολλά είπαμε 
και δεν το σήκωνε η πολλή δη-
μοκρατία τους. Χαρακτηριστικά 
το λόγο μας αφαίρεσε ο Δήμαρ-
χος και ακολούθησε ο πρόεδρος 
του Δ.Σ. 

Στο μεταξύ είχε παραιτηθεί ο 
δικηγόρος που είχαν προσλάβει 
για την αντιμετώπιση της καταγ-
γελίας που μετά τροποποιήθηκε 
η απόφασή τους και έγινε «για να 
υπερασπίσει τα συμφέροντα του 
Δήμου».

Ο αν. προϊστάμενος είχε υπο-
βάλλει τη παραίτησή του που 
δεν έγινε δεκτή. Μετά ήρθε και 
το πόρισμα των Ελεγκτών Δη-
μοσίων Έργων, το οποίο είχε ζη-
τήσει ο εισαγγελέας και όλα τα 
επιχειρήματα που είχαν στη συ-
ζήτηση του Δ.Σ. βγήκαν αέρας 
κοπανιστός. Φαίνεται ότι έγινε 
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(Συνέχεια από τη σελίδα 5)
δεκτή η παραίτηση του προϊ-
σταμένου της Δ.Τ.Υ. γιατί αντικα-
τεστάθηκε.

Άλλαξε επίσης και ο αρμόδιος 
αντιδήμαρχος, δεν ανακοινώθη-
κε ο λόγος, ήταν στην ευχέρεια 
του Δημάρχου.

Με τον ορισμό της νέας προ-
ϊσταμένης της Δ.Τ.Υ. ήρθαν διά-
φορα άλλα που δεν μας παίρνει 
ο χώρος να τα αναλύσουμε και 
ήρθε και η έκπτωση του ανα-
δόχου που εμείς υποστηρίζα-
με από τη πρώτη στιγμή ότι 
είναι η μόνη λύση και υποχρε-
ωτική. Και ακούγαμε διάφορα 
απαράδεκτα και από το δήμαρ-
χο και από τους συμβούλους του 
γιατί ήξεραν ότι αυτό θα οδηγή-
σει σε μη ελεγχόμενες καταστά-
σεις. Το απόστημα θα σπάσει. 
Έχουμε συνέχεια. 

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ για τη πορεία 
του έργου η διαδικασία έκ-
πτωσης του αναδόχου

1. Σημαίνει ότι, αφού τη-
ρηθούν όλες οι προθεσμίες που 
προβλέπει ο νόμος, σε 4-5 μήνες 
το πολύ, το έργο δίδεται ελεύθε-
ρο στο κύριο αυτού να συνεχί-
σει τις εργασίες και να τελειώσει. 
Αλλιώς όσο υπάρχει ο ανάδοχος 
στο έργο καμία παρέμβαση δεν 
μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο 
να προκαλέσει αξιώσεις από τον 
ανάδοχο.

2. Σημαίνει ότι για την εκ-
καθάριση της εργολαβίας κα-
λείται ο έκπτωτος ανάδοχος να 
υποβάλλει μέσα σε ένα μήνα 
την επιμέτρηση των εργασιών 
που έχει εκτελέσει. Η επιμέτρη-
ση ελέγχεται και εγκρίνεται από 
τη διευθύνουσα υπηρεσία εντός 
μηνός. Η επιμέτρηση πρέπει 
να συνοδεύεται από όλα τα 
στοιχεία που απαιτούνται από 
το νόμο. (εγκρίσεις εργασιών, 
αναλυτικό άρθρο εργασίας, μο-
νάδα μέτρησης και τιμή μονάδος 
εγκεκριμένα σχέδια κατασκευής, 
σχέδια επιμετρήσεων, εργαστη-
ριακά αποτελέσματα ποιότητας 
υλικών, κατασκευή εντός χρονο-
διαγράμματος κ.λπ.).

3. Σημαίνει ότι συντάσ-
σεται εκκαθαριστικός λογα-
ριασμός στον οποίο περιλαμ-
βάνονται το σύνολο των ποινι-
κών μητρώων. Ακόμη και τόκοι 
υπερημερίας για ποσά που είχαν 
πληρωθεί παράνομα πριν από 
χρόνια. Αν ο εκκαθαριστικός λο-
γαριασμός είναι αρνητικός η δι-
αφορά εισπράττεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις που ισχύουν 
για την είσπραξη των απαιτή-
σεων του κύριου του έργου.

4. Σημαίνει, ότι καταπί-
πτει υπέρ του κυρίου του έρ-
γου, ως ειδική ποινική ρήτρα, 

το σύνολο των εγγυήσεων 
για τη καλή εκτέλεση του έρ-
γου, οι οποίες προσδιορίζονται 
στο εν λόγω έργο στο ποσό 
των 27.365,0 € + 191.560,0 € = 
218.925,0 €.

5. Σημαίνει, ότι καταπί-
πτει το σύνολο των ποινικών ρη-
τρών που προβλέπονται για την 
υπέρβαση της συνολικής προ-
θεσμίας περαίωσης του έργου. 
Στη προκειμένη περίπτωση 6% 
Χ 267.369 = 16.042,14 €. 

Τα δύο τελευταία ποσά 
218.925,0 € και 16.042,14 € δεν 
επιστέφονται στον ΟΣΚ.

6. Σημαίνει ότι η προϊστα-
μένη αρχή, αν αποφασίσει την 
ολοκλήρωση του έργου, προ-
σκαλεί τον επόμενο μειοδότη 
και προτείνει να αναλάβει αυτός 
ή ακολουθεί τη διαδικασία που 
ορίζει ο νόμος άμεσα, δηλαδή 
επαναδημοπράτηση του έργου.

7. Τις συνέπειες της έκ-
πτωσης υποχρεούται να τις 
υλοποιήσει η διευθύνουσα 
υπηρεσία εντός μηνός από την 
οριστικοποίησή της.

Στη περίπτωσή μας το πρό-
βλημα είναι ότι δεν υπάρχουν 
οι εγγυητικές οι οποίες έπρε-
πε να υπάρχουν. Δεν υπάρχουν 
είτε γιατί παράνομα δεν ζητή-
θηκαν ποτέ, είτε γιατί ενώ δεν 
υπήρχαν εγγυητικές οι υπηρεσί-
ες του Δήμου έβγαζαν παράνο-
μα αποφάσεις μείωσης άλλων 
εγγυητικών και έκαναν παρά-
νομα τις πληρωμές. Οι ευθύνες 
είναι συγκεκριμένες. Έγινε τε-
ράστια προσπάθεια να συγκαλυ-
φθούν και για αυτό δύο χρόνια 
τώρα που επιμέναμε και για τις 
εγγυητικές και για την έκπτωση 
ο κ. Δήμαρχος στο Δ.Σ. της 2-6-
2017 απέρριψε την πρότασή 
μας ως νομικά επισφαλή και 
αστήρικτη. Τα δε καταγγελλό-
μενα δευτερεύουσας  και μη-
δενικής αξίας.

Τώρα είναι δικό του θέμα να 
εξασφαλίσει το ποσό των εγγυ-
ητικών πριν παρέλθει ο χρόνος. 
Να ονοματίσει τα πρόσωπα τα 
οποία θα κληθούν να ολοκλη-
ρώσουν τις ευθύνες τους. Και 
η πρότασή μας έγινε ξαφνικά 
εφαρμόσιμη. Απλά χάθηκε χρό-
νος που μπορεί να είναι και κα-
θοριστικός από άποψη παρα-
γραφής.

Με κάθε τρόπο πρέπει τα χρή-
ματα να γυρίσουν στο χωριό. 
Από ποια τσέπη και με ποιο τρό-
πο η πολιτεία τους δίνει τα ερ-
γαλεία να τον βρουν και να τον 
εφαρμόσουν. Και κάθε υπεύθυ-
νος να αναλάβει και να πληρώ-
σει τις ευθύνες του.

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2017
Δ. ΜΠΑΚΑΣ

Υ.Γ.  Να σημειώσω σε όλη την 
προσπάθεια την αμέριστη συμπα-
ράσταση στην αναζήτηση στοιχεί-
ων της Δ. Συμβούλου Γιώτας Κα-
σούτσα και της δημοτικής παράτα-
ξης «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ». 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΣΤΗ Δ.Τ.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (3-9-2017 Η ΕΚΠΤΩΣΗ 

ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (25-9-2017)

ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ
Το δημοτολόγιο του χωριού μας μειώνεται ση-

μαντικά τελευταία με τους συνεχείς θανάτους 
αλλά παρουσιάζεται τώρα μια αύξηση, όχι βέβαια 
από τις ελάχιστες γεννήσεις, αλλά από τα παιδιά 
των Αλβανών μεταναστών, που εγκαταστάθηκαν 
στο χωριό μας, και απόχτισαν την Ελληνική υπη-
κοότητα. Σχεδόν όλα τα παιδιά γεννήθηκαν εδώ, 
πολλά βαφτίστηκαν Χριστιανοί Ορθόδοξοι, τελείω-
σαν το Δημοτικό, το Γυμνάσιο, το Λύκειο. Μερικά 
σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. άλλα τελείωσαν και 
εργάζονται, και άλλα παιδιά απεφοίτησαν από άλ-
λες σχολές αποχτώντας επάγγελμα και ήδη εργά-
ζονται και αυτά.

• Τα παιδιά του Γιώργου και της Δάφνης Νάκα, η 
Στεφανία είναι φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο στο 3ο 
έτος σπουδάζει δασκάλα. Ο αδελφός της Δημήτρι-
ος είναι στη Δευτέρα Λυκείου Γραβιάς.

• Ο Γυιός του Σπύρου ο Γεώργιος ΣΗΕΗΝ είναι 

στην Σχολή ΟΑΕΔ Λαμίας στο δεύτερο έτος Μηχα-
νικός αυτοκινήτων.

• Τα παιδιά του Ηλία η Αντουένα Μεχμέτι τελεί-
ωσε νηπιαγωγός και ο αδερφός της Αλέβ τελειώνει 
νοσηλευτική.

• Τα παιδιά του Σωκράτη πήραν και αυτά την 
Ελληνική υπηκοότητα. Η Αθηνά Μπούζα τελείωσε 
Μαία και ο αδερφός της Αλέξανδρος είναι στο Λύ-
κειο Γραβιάς.

• Ο γυιός του Γιάννη Παναγιώτη Σανταιάγκο 
Μπούζας τελείωσε την Σχολή Τουριστικών Επαγ-
γελμάτων Γαλαξειδίου και εργάζεται στην Ρόδο. 
Όπως και η αδερφή του Ειρήνη Μπούζα.
Τα δύο παιδιά του Βασίλη Νάκο είναι τα πρώτα 

που έγιναν Έλληνες και είναι σε αναβολή στρα-
τεύσεως λόγω σπουδών.
Τι να πρωτοευχηθούμε σ’ αυτά τα παιδιά. Ας περι-
οριστούμε στο Άξιοι Καστελλιώτες, Άξιοι Έλληνες.

Έφυγαν, ξενιτεύτηκαν, δημιούρ-
γησαν αλλά δεν ξέχασαν το χωριό 
μας. Άλλοι κάθε χρόνο, άλλοι αραι-
ότερα έρχονται να δουν συγγενείς 
και φίλους, το όμορφο χωριό μας.
Είδαμε πολλούς και όλοι συγκι-

νημένοι από την υποδοχή των συγ-
χωριανών μας.

• Ο Μπάμπης Τσάκαλος με 
την οικογένειά του ήρθε για πο-
λυήμερες διακοπές στην Ελλάδα 
από Αυστραλία και πέρασε πολ-
λές μέρες στο χωριό. Άλλωστε ο 
Μπάμπης έρχεται 2-3 φορές τον 
χρόνο.

• Είδαμε τον συμπαθέστατο 
Αναστάσιο γυιό του Τάκη Γραβιά 
από Αυστραλία με την σύζυγό του 
ήρθαν για λίγο στο χωριό μας να 
δουν συγγενείς και να δουν τον 
τόπο των γονέων του και της για-
γιάς Αλέξως.

• Η Ντίνα Βάρσου κόρη της 
Ζωής με τα δύο αγόρια της όπως 
κάθε χρόνο πέρασε μέρος απ’ τις 
διακοπές της στην Ελλάδα στο χω-
ριό μας ερχόμαστε από Ηνωμένες 
Πολιτείες.

• Περαστικός ήταν για λίγο ο 
Κώστας Παλαγιάννης γυιός του 
Παύλου που γεννήθηκε και μεγά-
λωσε στο χωριό μας. Νοσταλγός 
των παιδικών του χρόνων ήρθε 
με την σύζυγό του. Είδε το χωριό 
αλλαγμένο, είδε συγκινημένος το 
σχολείο. Είδε πολλούς φίλους.

• Ο Κώστας Σκουφάς με την 
σύζυγό του Γκαμπριέλα, την κόρη 
του Αθηνά πέρασαν λίγες μέρες 
στο χωριό μας.

• Η Χρυσούλα Χουλιάρα – Σάβ-
βας ήρθε στο χωριό μας και πέρα-
σε τις διακοπές της και απόλαυσε 
όπως παλιά τις εορταστικές εκδη-
λώσεις του Αυγούστου.

• Είδαμε την Κατίνα Ζήτρου 
Κουδούνα με τον σύζυγό της Πή-
τερ Οικονομίδη που είναι εγκατε-
στημένη στο Los Angeles.

• Η Ιόλη Δημ. Χαλατσά – Καλιάν 
με τα τρια παιδιά της πέρασε μέ-
ρος των διακοπών της όπως κάθε 
χρόνο με τον πατέρα της Μίμη στο 
χωριό μας.
Καλό χειμώνα συμπατριώτες. 

Να είμαστε όλοι καλά να ξαναει-
δωθούμε του χρόνου πάλι.

16 Αυγούστου, ο χορός 
των γυναικών

Με μεγάλη επιτυχία είχε ο ετή-
σιος καλοκαιρινός χορός των γυ-
ναικών στις 16-8-2017 στο προαύ-
λιο της εκκλησίας του χωριού μας.
Εθελοντική εργασία, υποδειγμα-

τική οργάνωση, άλλωστε οι γυναί-
κες διαθέτουν πολύ εμπειρία σε 
τέτοιου είδους εκδηλώσεις.
Μεγάλη η συμμετοχή, νόστιμες 

πίττες φτιαγμένες από τις ίδιες τις 
γυναίκες, σουβλάκια, παγωμένα 
αναψυκτικά και μπύρες καταναλώ-

θηκαν κατά βούληση. 
Η πολύ καλή ορχήστρα με κα-

λούς τραγουδιστές ξεσήκωσε τον 
κόσμο και χόρεψε με κέφι. Ο πολύ 
καλός καιρός βοήθησε και οι Κα-
στελλιώτες και ΄άλλοι φίλοι του 
χωριού μας πέρασαν μια όμορφη 
βραδιά. Και του χρόνου.

Πολιτιστικός Σύλλογος 
Καστελλίων

Με επιτυχία έγιναν οι τέσσερες 
εκδηλώσεις που είχε προγραμ-
ματίσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος. 
Όλα καλά οργανωμένα. Αγόρια και 
κορίτσια δούλεψαν εθελοντικά για 
να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώ-
σεις χωρίς προβλήματα και δυσκο-
λίες.

• Στις 11-8-2017 έγινε η Συ-
ναυλία στον προαύλιο χώρο του 
Σχολείου και με τον Μίλτο Πασχα-
λίδη. Πρόκειται για έναν εξαίρετο 
καλλιτέχνη με μεγάλες επιτυχίες. 
Τραγουδιστής και τραγουδοποι-
ός γεννήθηκε στην Καλαμάτα και 
σπούδασε Μαθηματικός στο Πανε-
πιστήμιο Κρήτης.
Πρώην μέλος του συγκροτήμα-

τος με πλούσια δισκογραφική δου-
λειά. Συγκέντρωσε πολύ κόσμο 
και από την γύρω περιοχή. Ακού-
στηκαν επιλεγμένα τραγούδια και 
οι θεατές – ακροατές απόλαυσαν 
μια ωραία βραδιά.
Μπράβο στο Σύλλογο για την 

επιλογή του.
• Στις 19-8-2017 το πάρτυ Νε-

ολαίας που γράφει ο Κώστας Στο-
φόρος.

• Στις 20-8-2017 παρουσίαση 
του Βιβλίου «Η Πέμπτη πόλη των 
Δωριέων Περιπέτεια στη Γκιώνα» 
του Κώστα Στοφόρου. Λεπτομέ-
ρειες στην τελευταία σελίδα.

• 22-8-2017. Θρησκευτική 
Πανήγυρις με τους «ΧΟΡΟΣΤΑΠΙ-
ΤΕΣ». Ετελέσθη όπως κάθε χρόνο 
Μέγας Εσπερινός στον Ι.Ν. Αγίου 
Γεωργίου στην ομώνυμη συνοικία 
του χωριού μας. Με κατάνυξη πα-
ρακολούθησαν οι συγχωριανοί μας 
τον Εσπερινό χοροστατούντος δύο 
ιερέων τον Παπακώστα και τον 
ιερέα της Αγόριανης. Έγινε περι-
φορά της εικόνας και αρτοκλασία.
Παραλίγο ο καιρός να μας τα 

χαλάσει. Ήθελε να βρέξει αλλά 
το μετάνοιωσε. Έτσι η παρουσία 
του κόσμου ήταν σημαντική στην 
εκδήλωση που νείχε οργανώσει ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος. Τα καθι-
ερωμένα σουβλάκια, αναψυκτικά 
και μπύρες και διάφορα ποτά στο 
μπαρ του λειτούργησαν τα παιδιά.
Χόρεψαν τα χορευτικά Ελληνι-

κούς Δημοτικούς χορούς, χόρεψε 
και ο κόσμος, ήρθαν στο κέφι και 
γενικά η βραδιά κύλισε πανηγυρι-
κά.
Μπράβο στην Πρόεδρο Γεωρ-

γία, το Δ.Σ. και σε όλους όσους 
βοήθησαν.

Η Βιβλιοθήκη
Κάτι οι διαδικασίες λειτουργίας 

του Δήμου Δελφών, κάτι κάποιοι 
άλλοι λόγοι είμαστε στον Οκτώβριο 
και τα Ντέξιον για την ταξινόμηση 
και τοποθέτηση των βιβλίων και 
εδώ τα παραλάβαμε και συγκρό-
τηση της βιβλιοθήκης καθυστερεί. 
Πέρασε όλο το καλοκαίρι χαμένος 
χρόνος.
Θα είναι πολύ δύσκολο με τα 

κρύα στο παγωμένο σχολείο να 
συνεχίσουμε. Θα δούμε.
Οι προσφορές βιβλίων συνεχί-

σθηκαν και ότι μας εδόθη ήταν ότι 
καλλίτερο.

• Γεννεόδωρη η προσφορά του 
Παπα-Χαράλαμπου. Πάνω από 250 
βιβλία. Πλήρεις εγκυκλοπαίδειες, 
ιστορικές σειρές, εικαστικές, λο-
γοτεχνικά.

• Ο Δημήτριος Β. Μακρής 12 
τόμοι εγκυκλοπαίδεια.

• Η Μαρία Κασσιού 20 τόμους.
• Η Κούλα Τσακρή
• Η Μαίρη Ανδριτσοπούλου 

σειρά Περιοδικού και επιστημονικά 
συγγράμματα.
Η βιβλιοθήκη πλουτίζεται και με 

δύο Ελληνικές και ξένες ταινίες 
και C.D. ελληνικής και ξένης μου-
σικής ιδιαίτερα κλασικής.
Δεχόμαστε κάθε προσφορά.
Η εργασία είναι εθελοντική και 

δουλεύουμε τρεις. Ο Βαγγέλης 
Κοτσίκης, ο Θανάσης Σίμος και ο 
Θανάσης Γραμματικός. Προσθέ-
τουμε και τον Αποστόλη Νικ. Πα-
παδάκη με δυνατή προσφορά.

Α. Ι. Γραμματικός

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 2017

Αριθμός Λογαριασμού 
6391-010171-645
Τράπεζα Πειραιώς
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Σνακ μπαρ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΦΕΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
Φιλικό περιβάλλον και εξυπηρέτηση 

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

Κάθε νουνεχής προσπαθεί 
να πετύχει στη ζωή του με 
θεωρητικές ή και πρακτικές 
γνώσεις που του προσφέ-
ρονται από την πολιτεία και 
το εν γένει περιβάλλον του. 
Γνώσεις προσφέρουν τα σχο-
λεία, τα πανεπιστήμια και το 
εν γένει περιβάλλον με πολλά 
επιλεγμένα σεμινάρια, όπως 
το Morax S.A., το οποίο, είχα 
την τύχη να παρακολουθήσω 
και να ολοκληρώσω με επι-
τυχία τις σπουδές μου, στη 
Συναλλακτική ανάλυση, στη 
διοίκηση. Το επιτελείο της 
Morax S.A. περιελάμβανε διά-
σημους καθηγητές, και επιτυ-
χημένους managers από τον 
χώρο των επιχειρήσεων από 
όλο σχεδόν τον κόσμο. Τα σε-
μινάρια της Morax S.A. διακρί-
νονται για ένα σημαντικό χα-
ρακτηριστικό, που τα έκανε 
να ξεχωρίζουν. Είναι το know-
how (γνώση) που παρείχαν. 
Περιλάμβαναν συγκεκριμένες 
μεθόδους, που έχουν άμεση 
πρακτική εφαρμογή δοκιμα-
σμένης αποτελεσματικότη-
τας, δεν ήσαν απλώς επιμορ-
φωτικά. Συγκεκριμένα θα σας 
παραθέσω το ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ των ανθρώ-
πων, όπως από το σεμινάριο 
Morax S.A. εδιδάσκετο με επι-
κεφαλίδα «Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ»

1. Κάθισε - Μόνος - Ηρέμη-
σε - Σκέψου. Ξεκαθάρισε και 
αποκρυστάλλωσε τη σκέψη 
σου.

2. Σταμάτα να ζεις στο πα-
ρελθόν και προσπάθησε να  
ξεχάσεις τα όνειρα που είναι 
απραγματοποίητα.

3. Άφησε τη Φαντασία σου 
ελεύθερη & οραματίσου τους 
ρεαλιστικούς στόχους σου, 
και ας είναι μακροχρόνιοι.

4.Μοίρασε τους συγκεκρι-
μένους στόχους σου σε εβδο-
μαδιαίες εργασίες και γράψε 
τον προγραμματισμό σου 
και ημερομηνίες εκπλήρωσης 
των εβδομαδιαίων στόχων 
σου. Δώσε προτεραιότητες.

5. Ξύπνησε το μικρό γίγα-
ντα και τη σιδερένια θέληση 
που κρύβεται μέσα σου, ανά-
πτυξε και συγκέντρωσε κα-
θημερινά θηριώδη αποφασι-
στικότητα πραγματοποίησης 
των στόχων σου.

6. Τοιχοκόλλησε και διάβα-
ζε καθημερινά, θετικά ρητά 
μηνύματα και επικαλέσου 
τη βοήθεια αγαπημένων σου 
προσώπων για την αναπτέ-
ρωση του ηθικού σου.

7. Να αποφεύγεις τους 
αρνητικούς και γκρινιάρηδες 
ανθρώπους. Αυτοί προσπα-
θούν να δικαιολογήσουν τις 
αποτυχίες τους. Δεν είναι 
μόνο αντιπαραγωγικοί είναι 
και επιζήμιοι.

8. Να θυμάσαι: Είναι πολύ 
πιο ωφέλιμο για το πνεύμα 
και τη ψυχή σου να προ-
σπαθείς να μάθεις από τους 
συνανθρώπους σου, ανώτε-
ρους και κατώτερους, παρά 
να σχολιάζεις τις αδυναμίες 

τους. Κανένας δεν είναι τέ-
λειος, και όλοι κάτι έχουν να 
προσφέρουν.

9. Μην επιτρέψεις σε κα-
νένα εμπόδιο, κριτική ή περι-
στάσεις, να σε παρεκκλίνουν 
από την πορεία σου. Ξέγρα-
ψε το.. τι θα πει ο κόσμος... Ο 
κόσμος «ούτως ή άλλως» δεν 
κάνει ποτέ θετικά σχόλια.

10. Τράβα μπρος με κρίση 
πάντα το συμφέρον σου και 
την εκπλήρωση των στόχων 
σου... και ξεκίνησε την εφαρ-
μογή του αριθμού 1 τώρα...
και όχι αύριο το πρωί. Ν’ 
αξιολογείς την πορεία εφαρ-
μογής του προγραμματισμού 
σου κάθε εβδομάδα.

11. Μην εγκαταλείψεις τις 
προσπάθειες σου ποτέ. Αν 
σκέφτεσαι και είσαι έτοιμος 
να υποχωρήσεις μη φοβη-
θείς. Είναι πολύ φυσιολογικό. 
Η ανασφάλεια που φέρνει τις 
προσωρινές υποχωρήσεις εί-
ναι ο «απαραίτητος δρόμος» 
που πρέπει να περάσεις για 
να φθάσεις στην επιτυχία. 
Την επόμενη μέρα το πρωί θα 
αισθανθείς πολύ καλύτερα. 
Να ξαναπροσπαθήσεις και 
να ξαναπροσπαθήσεις,

12. Να θυμάσαι: Καμία επι-
τυχία δεν πραγματοποιείται 
με τις πρώτες προσπάθειες. 
Μάθε πρώτα να χάνεις μετά 
μάθε να επιμένεις σταθερά 
και μόνιμα στην εκπλήρωση 
των στόχων σου. Είναι αδύ-
νατο να μην πετύχεις. Οι πε-
τυχημένοι συνάνθρωποι σου 
εγγυώνται την επιτυχία σου, 
γιατί πέρασαν από τον ίδιο 
δρόμο...άντεξαν & πέτυχαν.
Οι υπηρεσίες της Morax S.A 

ήσαν τρείς:
1. Επιλεγμένα σεμινάρια 

(MANAGEMENT)
2. Παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών (CONSULTING)
3. Εκδόσεις επιμορφωτικών 

προγραμμάτων
Σήμερα η  Morax S.A έχει 

μετακομίσει και ονομασθεί 
Morax Media και δραστηριο-
ποιείται με διαφορετικά αντι-
κείμενα
Από τα ανωτέρω περιλη-

πτικώς αναφερόμενα, προκύ-
πτει το συμπέρασμα ότι όλα 
αυτά μας προσφέρουν πολύ 
πετυχημένες θεωρητικές και 
πρακτικές γνώσεις στο χώρο 
του Ελληνικού Management 
που είναι απαραίτητες για 
την πρόοδο της πατρίδος 
μας. Για αυτούς τους λόγους 
κατά την άποψη μου πρέπει 
να μελετήσουμε προσεκτικά 
το ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥ-
ΧΙΑΣ και να προσπαθήσουμε 
να κάνουμε γνωστά τα ανα-
γραφόμενα σε αυτόν, κυρίως 
στους αρμόδιους φορείς, για 
την εφαρμογή τους.

Επιμέλεια:
Παναγιώτη Κ. Παπαδάκη

ΥΠΤΧΟΥ ε.α.
Α΄ Αντιπρόέδρου ΑΑΚΕ & 

προέδρου
Συνδέσμου Απόστρατων

ΕΝ. ΔΥΝ & ΣΩΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Νομού Φωκίδας

Η ΑΝΑΠΤΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΜΑΣ 
ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΑΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΜΟΥ
Για όσους ρομαντικούς ασχολούνται 

με τα κοινά η, η ενασχόληση τους με 
αυτά δεν αποτελεί αυτοσκοπό ούτε βήμα 
αυτοπροβολής και είσπραξης οφιτσίων 
και μισθωμάτων αλλά μεράκι και διάθεση 
προσφοράς.
Όταν βλέπεις ότι αυτό που κάνεις 

ούτε αποτέλεσμα έχει ούτε αναγνώριση 
πρέπει να το λήγεις .
Το 2008 όταν πρωτοασχολήθηκα , 

αυτό που ήταν κυρίαρχο ήταν η προστα-
σία του τόπου από τη ληστρική μεταλλευ-
τική εκμετάλλευση.
Ως ενεργός Πολίτης μαζί με το Δη-

μήτρη το Μπάκα καταφέραμε να έχουμε 
κάποια αποτελέσματα και να συμπαρασύ-
ρουμε και άλλες παρατάξεις στην υπερά-
σπιση των θέσεων του χωριού μας.
Παλεύοντας αυτό το ζήτημα όλα αυτά 

τα χρόνια προέκυψε και η συμμετοχή μου 
στους ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ και η 
κατοπινή εκλογή μου ως Τοπικού Συμ-
βούλου Καστελλίων.
Συμμετέχοντας στις εκλογές είχαμε 

πλήρη ιστορική γνώση ότι τη γραμμή 
για το πώς θα κινηθεί το εκλογικό σώμα 
τη δίνει στο χωριό μας η Διοίκηση των 
Μεταλλείων για αυτό ή έστω και οριακά 
εκλογή μου ως Τοπικού Συμβούλου ήταν 
επιτυχία ανατρέποντας μεθοδεύσεις και 
σχεδιασμούς.
Πιστέψαμε ότι με την εκλογή μας στο 

Τοπικό Συμβούλιο θα είχαμε καλύτερα 
αποτελέσματα 
Δυστυχώς όμως δεν εξελίχθηκαν έτσι 

τα πράγματα.
1. Ηλπιζα σε ανοικτά συμμετοχικά Το-

πικά Συμβούλια με μεγάλη παρουσία συ-
μπολιτών μας και αντ’ αυτού καταλήξαμε 
να συνεδριάζουμε σε τηλεφωνικό θάλαμο 
με απουσία πλέον και του Αντιδημάρχου. 
Η Υποβάθμιση ήταν συνειδητή πολιτι-
κή πράξη της πλειοψηφίας δεδομένου 
ότι επί 3 συναπτά έτη ουδέποτε έφερε 
προς συζήτηση για υλοποίηση σχετική 
εισήγηση μου για το τρόπο λειτουργίας 
του Τοπικού. Να θυμίσω οτι για να γίνει 
το δεύτερο τοπικό Συμβούλιο το χειμώνα 
του 2015, 5 μήνες μετά το πρώτο, έφτα-
σα μέχρι σημείου να ζητήσω την έκπτωση 
του Προέδρου εξαιτίας αυτής της «αμέ-
λειας»(επιεικής ο όρος).

2. Ήλπιζα να θέσουμε τις βάσεις για 
μια διαφανή, ισότιμη και με κανόνες σχέ-
ση του χωριού μας με τις μεταλλευτικές 
εταιρείες.
Αντ’ αυτού επικράτησαν οι προσω-

πικές στρατηγικές του Αντιδημάρχου 
Γραβιάς και του Προέδρου του Τοπικού 
Συμβουλίου με τη διαμεσολάβηση εξω-
θεσμικών παραγόντων και ερήμην του 
Τοπικού Συμβουλίου.
Επιπροσθέτως φορτώθηκαν τα Κα-

στέλλια και τη κομματική στρατηγική 
διαπραγμάτευσης, για πρώτη φορά στα 
χρονικά συνδιαλλαγής με την εταιρεία, 
έναντι διατήρησης των θέσεων εργασίας 
μελών συγκεκριμένου πολιτικού κόμμα-
τος.
Αυτό δε που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν 

απαίτηση του νέου Διευθυντή των μεταλ-
λείων προς το Πρόεδρο να μην προσέρ-
χονται για «επαιτεία» όλοι μαζί αυτός και 
οι πρόεδροι των Πολιτιστικών συλλόγων 
αλλά κατά μόνας για να πιάσει τόπο το 
«χαϊδολόγημα» χωρίς να γνωρίζει η δεξιά 
τι ποιεί η αριστερά . Ο εμπαιγμός έφτα-
σε στα όρια της προσωπικής προσβολής 
όταν , παρά τις συνεχείς παραστάσεις 
προς τον Αντιδήμαρχο και τον Πρόεδρο, 
ουδέποτε πέρασε ως θέμα συζήτησης 
στο Τοπικό, ή από το Σεπτέμβριο του 
2014 εισήγηση μου, περί Πολιτικής Το-
πικής Κοινότητας Καστελλίων έναντι 
Μεταλλευτικών εταιρειών. Το δυστυχές 
ήταν ότι την ίδια αντιμετώπιση απαξίω-
σης είχε και όταν κατέθεσα τη σχετική 
εισήγηση στη Τελευταία Συνέλευση( 
ούτε ανάγνωσης δεν έτυχε)

3. Ήλπιζα σε ανοικτές μαζικές τα-
κτικές Συνελεύσεις όπου φορείς και 
απλοί πολίτες θα καταθέτουν απόψεις 
και προτάσεις για τα θέματα του χωριού, 
αποφασίζοντας συλλογικά.. Αντ΄ αυτού 
ακούσαμε να ανακοινώνεται ανερυθρία-
στα και χωρίς καμία αντίδραση του σώμα-
τος της Συνέλευσης ότι ουδείς φορέας, 
δηλαδή τρεις Πολιτιστικοί Σύλλογοι, ένα 
εκκλησιαστικό Συμβούλιο και 4 εκ των 5 
δημοτικών παρατάξεων δεν κατέθεσαν 
τη παραμικρή γραπτή πρόταση επι των 
θεμάτων του χωριού ενώ είχε προηγηθεί 
σχετική πρόσκληση του Τ.Σ..
Επιπρόσθετα μετά την υποβάθμιση 

των Τοπικών Συμβουλίων επήλθε και 
αυτή των Συνελεύσεων.
Αύγουστος στο χωριό να υπάρχουν 

600 άτομα και συνέλευση να ξεκινά με 
13 άτομα οι πλείστοι από 65 ως 85 ετών.

4. Ήλπιζα σε ένα τοπικό συμβούλιο 
διεκδικητικό έναντι του Δήμου αντ΄ αυτού 
άκουσα τον Πρόεδρο να δικαιολογεί την 
ανυπαρξία δημοτικού έργου λέγοντας ότι 
ο Δήμος δεν έχει λεφτά.
Την ίδια στιγμή η Τοπική κοινότητα 

Καστελλίων καταληστεύεται από το Δημο 
Δελφων , μ ε τη
Λεηλασία των κονδυλίων για την ανά-

δειξη του Δημοτικού Σχολείου Καστελλί-
ων
Κλοπή των 20.000 (19.500 για την 

ακρίβεια) ευρώ εγγεγραμμένης πίστω-
σης για το κτήριο Λέζα
Κλοπή της πρώτης δόσης των αντι-

σταθμιστικών της Μεταλλείας ύψους 
300.000 ευρω( για να πληρωθούν οι εφο-
ρίες των «αρματωλών και κλεφτών» που 
φέσωσαν τους πρώην Δήμους Γαλαξιδίου 
και Δεσφίνας)
Κλοπή της 2ης δόσης(φυσικά και δεν 

ανήκει όλη στα Καστέλλια) των αντισταθ-
μιστικών με το να διατίθενται αφενός 
΄κατά παράβαση του σχετικού Νόμου, 
για άλλους σκοπούς αυτών που ρητά 
περιγράφει ο νομοθέτης και σε τοπικές 
κοινότητες που δεν έχουν υποστεί καμία 
ζημία ή δεν προσφέρουν στην εθνική οι-
κονομία ούτε ένα κιλό βωξίτη.
Εξαΰλωση των ανταποδοτικών
Αντ’ αυτού να εξευτελίζεται (όχι ότι 

τον ένοιαξε βέβαια) ο Πρόεδρος του 
Τοπικού Συμβουλίου Καστελλίων στέλνο-

ντας ένα χαρτί απόλυτης Ντροπής προς 
τη Διοίκηση των Μεταλλείων ζητώντας 2 
εξάμετρα πλαστική σωλήνα φ150 και 8 
καροτσάκια ψυχρής ασφάλτου να φτιάξει 
τις λακούβες μετά το Καννιανίτικο Γεφύρι
Ούτε να έχει ο Δήμος 600 ευρώ, όπως 

διερύγνυε τα ιμάτια του ο αρμόδιος Αντι-
δήμαρχος, για τη μεταφορά από την Αθή-
να της Βιβλιοθήκης ΧΑΛΑΤΣΑ αλλά να 
δίδονται στο κάθε πικραμένο 5000~ 6000 
ευρω αρκεί να παίξει τη ΓΚΟΛΦΩ με κλα-
ρίνα ψητά, φορεσιές και κουμπούρια..

5. Ήλπιζα σε άμεση νομιμοποίηση του 
Κοινοτικού Ξενώνα μετά από 9 ντρο-
πιαστικά χρόνια απραξίας . Αντ’ αυτού 
πέρασαν 3 χρόνια επί της θητείας μας 
και ακόμα συζητάμε για το θέμα αυτό, να 
τους έχει υποδείξει πώς να γίνει, «μα-
σημένη τροφή», με την μοναδική ανάγκη 
ένας Μηχανικός του Δήμου να ασχοληθεί 
2 μεροκάματα. και 25 ευρω παράβολο.
ήλπιζα ότι μέχρι τα Χριστούγεννα του 

2014 να έχει τελειώσει το ΣΧΟΑΑΠ μετά 
το τρέξιμο που είχαμε κάνει όλοι, δήθεν 
ότι βιάζονταν μη χαθεί η χρηματοδότηση, 
και αντ΄ αυτού νάχουν περάσει 3 χρόνια 
χωρίς ΣΧΟΑΑΠ (με ότι σημαίνει αυτό σε 
απώλειες δυνατοτήτων χρηματοδότη-
σης) και να μην αντιδρά το Τοπικό Συμ-
βούλιο καταγγέλλοντας την ανυπαρξία 
διοίκησης στο Δήμο και επιβολής ελέγ-
χου στους Υπαλλήλους,
Πώς να γίνει άλλωστε αυτό όταν οι 

υπάλληλοι κρατούν από τα «αχαμνά» 
τους πολιτικούς προϊσταμένους τους 
τόσο της πλειοψηφίας όσο και της μείζο-
νος μειοψηφίας του Δήμου, για δεκάδες 
υποθέσεις που από αμέλεια ή πρόθεση 
εκλεγμένοι και υπάλληλοι δεν εκτέλεσαν 
τα καθήκοντα τους με από αποτέλεσμα 
να ζημιωθεί ο Δήμος.
Θυμηδία προκαλεί να ακούς από τη 

πλειοψηφούσα παράταξη του Τοπικού 
Συμβουλίου να καταγγέλει την κάθε 
κυβέρνηση συλλήβδην για υποχρηματο-
δότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (σύ-
ντροφοι αυτά ισχύουν αλλά για το Δήμο 
μας βουτήχτε λίγο τη πέννα σας στο μυα-
λό, και το Μόρνο σε λεφτά να του στεί-
λουν δε φτάνουν)) και κανείς δεν αντι-
λαμβάνεται ότι στο Δήμο Δελφών έχει 
στηθεί «ΡΙΧΤΑΔΙΚΟ» απομύζησης πόρων 
από τη χρεωκοπημένη Κεντρική κυβέρνη-
ση φεσώνοντας την ΕΥΔΑΠ (ελπίζοντας 
να την εξοφλήσει ο απάνθρωπα φορο-
λογούμενος έλληνας) ενώ εισπράττει 
κανονικά τους λογαριασμούς του νερού 
και μετά χρήματα αυτά πληρώνει τα κάθε 
είδους λαμόγια που έχουν μεθοδεύσει 
Δικαστικές αποφάσεις με τη συνενοχή 
των πολιτικών και υπηρεσιακών παραγό-
ντων του Δήμου
Σαφώς και έχει ευθύνη η κυβέρνηση 

γιατί τη τελευταία φορά που έστειλε τα 
εκατομμύρια του Ελληνα φορολογούμε-
νου για να εξοφληθούν οι πιστωτές του 
Δήμου Δελφών δεν φρόντισε να συνο-
δεύεται από κούρεμα απαιτήσεων με 
αποτέλεσμα « να ανάψουν» τα ΙΒΑΝ των 
τραπεζών για το μοίρασμα των χρημά-
των, που σαφώς δεν αντιστοιχούσαν στις 
προσφερθείσες Υπηρεσίες και έπρεπε ο 
καθένας να πάρει το μερίδιο του από την 
υπερκοστολόγηση.
Τέλος να παρατηρείς την εκκωφαντι-

κή αποχή από τα κοινά του χωριού των 
συχωριανών μας(πλην ενός) που σχετί-
ζονται με τα μεταλλεία ως εργαζόμενοι, 

ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Σημαντική βελτίωση της εικόνας του χωριού 

μας τα τελευταία χρόνια, αναπαλαίωση παραδο-
σιακών σπιτιών, κατασκευή καλαίσθητων νέων, 
διαπλάτυνση και στρώση του δρόμου κ.λπ. Αλλά 
έξω από τον περίβολο του σπιτιού μας συνήθως 
παρουσιάζεται μια διαφορετική εικόνα, ένας με-
γάλος ακάλυπτος χώρος με εικόνα ζούγκλας από 
ένα αδιαπέραστο πλέγμα δένδρων, βάτων, φυτών 
και χόρτων ύψους ν5 – 6 μέτρων που σε συνδυα-
σμό με εγκαταλελειμμένα και ερειπωμένα σπίτια 
δημιουργούν τεράστιο κίνδυνο από τυχόν ανάφλε-
ξή τους που δεν είναι δύσκολο να γίνει από βρα-
χυκύκλωμα καλωδίων της ΔΕΗ, σπασμένα γυαλιά 
ή ανθρώπινη απραξία. Εκδήλωση πυρκαγιάς στους 
χώρους αυτούς θα έχει ως συνέπεια όχι μόνο το 
κάψιμο ενός σπιτιού αλλά ολόκληρης συνοικίας 
αν λάβουμε υπόψη ότι μέσα σε κάθε σπίτι υπάρ-
χουν εύφλεκτα υλικά (πετρέλαιο, ξύλα κ.λπ.). 
Είναι αυτονόητο ότι η καθαριότητα αυτών των χώ-
ρων δεν μπορεί να γίνει μόνο με τα συνηθισμένα 
χορτοκοπτικά μηχανάκια, αλλά σε πρώτη φάση 
απαιτείται και η χρήση μηχανικών μέσων που θα 
έχουν κόστος που αξίζει όμως να πληρώσουμε 
όλοι μας αναλογιζόμενοι και μόνο το κόστος πολι-

τών και κράτους από τις πυρκαγιές του περασμέ-
νου καλοκαιριού. Η σοβαρότητα του προβλήματος 
ευτυχώς ανησύχησε κάποιους χωριανούς μας που 
το έθεσαν στο τοπικό συμβούλιο καθώς και στη 
Λαϊκή συνέλευση που πραγματοποιήθηκε τέλους 
Αυγούστου.
Είναι ανάγκη να καταγραφεί με μέριμνα της κοι-

νότητας και τη βοήθεια όλων μας των επικίνδυνων 
χώρων (οικόπεδα, εγκαταλελειμμένα και ερειπω-
μένα σπίτια κ.λπ.) καθώς και τους ιδιοκτήτες αυ-
τών τους οποίους οφείλει να ενημερώσει σχετικά 
για τον καθαρισμό τους.
Σε περίπτωση μη ανεύρεσης ή άρνησης των ιδι-

οκτητών να προβούν στον καθαρισμό των χώρων 
να γίνεται πιστή εφαρμογή της προβλεπόμενης 
νομοθεσίας (καθαρισμός με μέριμνα της κοινότη-
τας και καταλογισμό του κόστους στον ιδιοκτήτη 
μέσω της αρμόδιας ΔΥΟ). Οι εργασίες καθαρι-
σμού πρέπει να ολοκληρώνονται μέχρι την έναρξη 
της πυροσβεστικής περιόδου εκάστου έτους.
Τα αποτελέσματα να παρουσιάζονται στον εξά-

μηνο απολογισμό για ενημέρωση των κατοίκων 
του χωριού μας. Το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό 
ώστε όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Δύο αγροτεμάχια 
στο χωριό μας.

1. Ένα στο Καλανό-
ρεμα 6 στρέμματα

2. Ένα στη Λίμες 
1,5 στρέμμα.
Πληροφορίες στο 
τηλ.: 22310-39315.
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(Συνέχεια από τη σελίδα 7)

Αύγουστος στα Καστέλλια 
και όλος ο κόσμος εκεί 
μαζεμένος.

Μελαγχολική νότα το κλειστό 
Ρόιδο μετά το ατύχημα του αγα-
πημένου μας Λεωνίδα. Ευτυχώς 
όλα εξελίχθηκαν με τον καλύτερο 
τρόπο. Ο Λεωνίδας σιδερένιος 
και το μαγαζί και πάλι ανοικτό, 
έτοιμο να μας εξυπηρετήσει.
Ευχόμαστε όλα τα καλά για τη 

συνέχεια.

Πάρτι νεολαίας
Βρέθηκα κι εγώ φέτος στο πάρτι 

νεολαίας κι έχω να πω ότι υπήρχε 
σαφής βελτίωση των μουσικών 
επιλογών, ενώ θετική ήταν και 
η αλλαγή της ώρας έναρξης που 
επέτρεψε σε πολλούς Καστελλιώ-
τες να επισκεφθούν το χώρο και 
να περάσουν μερικές ευχάριστες 
ώρες -οικογενειακώς.
Επίσης σε πιο λογικά πλαίσια 

κινήθηκε και η ένταση της μου-
σικής.
Αξιέπαινα τα μέλη του Πολιτι-

στικού μας Συλλόγου που δούλε-
ψαν πραγματικά σκληρά για την 
επιτυχία της εκδήλωσης.
Δυστυχώς έχασα τις υπόλοιπες 

εκδηλώσεις, οι οποίες στέφθηκαν 
από επιτυχία.
Εξαιρετική -όπως έμαθα- και η 

εκδήλωση του Συλλόγου Γυναι-
κών. Πάντα τέτοια!

Ένας καλός 
επιχειρηματίας

Δεν μπορώ παρά να επαινέσω 
-ακόμη μια φορά- τις δραστηρι-
ότητες των υπευθύνων του Κτή-
ματος Κλέτσα. Είχα τη χαρά να 
περάσω εκεί κάποια πρωινά με 
βουτιές στην πισίνα και να απο-
λαύσω το περιβάλλον και την 
άψογη εξυπηρέτηση. 
Ο χώρος όλο και πιο φροντι-

σμένος, με καινούργια γήπεδα 
και πολλές δράσεις.
Αξίζει κάθε στήριξη ένας άν-

θρωπος που μας δείχνει ποιος θα 
μπορούσε να είναι ο δρόμος για 
την ανάπτυξη της Περιοχής μας. 
Με μεράκι, έμπνευση και βεβαί-
ως σκληρή δουλειά, που στο τέ-
λος δίνουν τους καρπούς τους.
Στα Καστέλλια πολλοί πιστεύ-

ουν ότι τα Μεταλλεία είναι ο 
μόνος δρόμος… Κι όμως. Επιχει-
ρήσεις σαν το Κτήμα Κλέτσα απο-
δεικνύουν ότι μπορεί να υπάρ-
ξουν θέσεις εργασίας με απόλυτο 
σεβασμό στο περιβάλλον.
Δείτε την εικόνα του κτήματος 

στον κάμπο και μετά τα νταμάρια 
των Μεταλλείων στο βουνό.
Ας βγάλει ο καθένας τα συμπε-

ράσματά του. 

Μεταλλεία
Άλλαξε ο Μανωλιός, έβαλε τα 

ρούχα του αλλιώς, αλλά προφα-
νώς συνεχίζει να θεωρεί ότι είναι 

Γενικός Διοικητής της Περιοχής. 
Περί των Μεταλλείων ο λόγος.
Τα όσα καταγγέλλει ο Παναγιώ-

της Μακρής, παραιτούμενος από 
μέλος του Τοπικού Συμβουλίου 
θα πρέπει να λάβουν πειστικές 
απαντήσεις. (Η επιστολή παραί-
τησης δημοσιεύεται σε άλλη σε-
λίδα)
Η σιωπή δεν είναι χρυσός και 

αν αληθεύουν τα όσα καταγγέλ-
λονται, πολλοί θα πρέπει να λο-
γοδοτήσουν.
Αναμένουμε να ακούσουμε τι 

έχει να πει η κάθε πλευρά. 

Παρουσίαση βιβλίου
Ήταν μεγάλη η χαρά μου -που 

έγινε διπλή καθώς εγκαινιάσαμε 
άτυπα τις εκδηλώσεις της Νέας 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστελλί-
ων- το απόγευμα της 20ης Αυγού-
στου παρουσιάσαμε το βιβλίο 
μου «Η πέμπτη πόλη  των Δωρι-
έων -Περιπέτεια στη Γκιώνα» (εκ-
δόσεις Κέδρος) που διαδραματί-
ζεται στα Καστέλλια.
Τη συζήτηση διεύθυνε ο Πρόε-

δρος του Προοδευτικού Συλλόγου 
«Τα Καστέλλια» Αθανάσιος Γραμ-
ματικός, ενώ εξαιρετική ήταν η ει-
σήγηση του Ευάγγελου Κωτσίκη, 
που παρουσίασε το βιβλίο.

«Ο Κώστας Στοφόρος είναι 
δημοσιογράφος και συγγραφέ-
ας. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών 
στην τηλεόραση. Συνεργάζεται 
με το Μουσείο Σχολικής Ζωής 
και Εκπαίδευσης και γράφει στο 
διαδίκτυο, σε εφημερίδες και πε-
ριοδικά για θέματα βιβλίου και 
πολιτισμού. Έχει γράψει σειρά βι-
βλίων με τελευταίο που έχει τίτ-
λο: Η Πέμπτη πόλη των Δωριέων 
(περιπέτεια στην Γκιώνα) από τις 
εκδόσεις «Κέρδος», που παρου-
σιάζεται σήμερα στο κοινό των 
Καστελλίων.
Τα τελευταία χρόνια ο Κ.Σ. συ-

νεχίζει να μας εκπλήσσει ευχάρι-
στα τόσο με τη συγγραφή βιβλίων 
και την αρθρογραφία του στον 
έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο, 
όσο και με τη σχετική αρθρογρα-
φία και τα ρεπορτάζ του στα «Κα-
στελλιώτικα Νέα», σχολιάζοντας 
κριτικά την τρέχουσα επικαιρότη-
τα του χωριού.
Μεγάλο μέρος της συγγραφι-

κής του δραστηριότητας την αφι-
ερώνει την τελευταία δεκαετία 
στα παιδιά και τους γονείς τους.
Η ενασχόλησή του με τα παιδιά 

δεν περιορίζεται μόνο στα βιβλία 
και την αρθρογραφία, αλλά πολύ 
σπουδαία είναι και η συμμετοχή 

του σε δραστηριότητες των παι-
διών, όπως ξεναγήσεις, παιχνί-
δια, ενημερώσεις κ.λπ. Και αυτό 
το κάνει με μεγάλο ζήλο και αφο-
σίωση.
Στο τελευταίο του βιβλίο που 

παρουσιάζουμε σήμερα, ο Κ.Σ. 
προσπάθησε να παραθέσει μια 
σειρά βιωματικών εμπειριών, 
ανατρέχοντας στα παιδικά του 

χρόνια που έζησε στο χωριό, γε-
γονός που εξηγεί άλλωστε και την 
υπερβολική αγάπη του για τα Κα-
στέλλια.
Στη μυθοπλασία – περιπέτεια 

που εξελίσσεται αριστοτεχνικά 
στο βιβλίο, ο συγγραφέας δια-
πλέκει περίτεχνα το φαντασιακό 
με το πραγματικό, ξεδιπλώνει τα 
πλάσματα της φαντασίας του και 
τα αναμιγνύει με τα πραγματικά 
και υπαρκτά θέματα που σχετί-
ζονται με την προστασία του πε-
ριβάλλοντος, την πολιτιστική μας 
κληρονομιά και την ιστορία του 
τόπου από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα.
Η όλη περιπέτεια εκτυλίσσε-

ται σε χωριό της Γκιώνας, τα Κα-
στέλλια, την άνοιξη, όπου μια 
ομάδα παιδιών που ανακάλυψε 
τον κώδικα της Λέρου, βρίσκεται 
μπροστά σε ένα καλά κρυμμένο 
μυστικό.
Στις σελίδες του βιβλίου κυ-

ριαρχεί η άνοιξη και το ελληνικό 
Πάσχα με τις παραδόσεις, την 
κατάνυξη και τις χαρές του. Τα 
παιδιά με τη μελέτη του βιβλίου 
θα γνωρίσουν τη φύση και την 
ιστορία και θα ανακαλύψουν τι 
κρύβει το παρελθόν για να το 
αγαπήσουν. Μέσα από αυτό το 
παρελθόν θα ανθίσει και η πρώτη 
αγάπη…
Η μεγάλη αγάπη που ο καθένας 

από μας έχει για τον τόπο της κα-
ταγωγής του, εκδηλώνεται πολλές 
φορές με μια απέραντη λατρεία. 
Η λατρεία του αυτή μπορεί να 
εκδηλωθεί με πολλούς τρόπους. 
Ο καλύτερος και ο δυσκολότερος 
αλλά και ο πιο εκλεκτός είναι η 
ελεύθερη, η απεριόριστη – η αχα-
λίνωτη αν θέλετε– συγγραφή.
Αυτό το τέλειο απόσταγμα της 

λατρείας το πέτυχε ο Κ.Σ. με το 
βιβλίο του. Ξεχώρισε μια φαντα-
στική ομάδα δρώντων προσώπων 
(παιδιά, ενήλικες) με χαρακτηρι-
στικά που να αντιπροσωπεύουν 
όλες τις πιθανές εκδοχές.
Δηλαδή, του απλού και αθε-

ράπευτα φανατικού της αγάπης 
για τον τόπο του, του ρομαντικού 
εκείνου που τα πλούσια αυτά βι-
ώματα τα βλέπει «αφ’ υψηλού», 
του εχθρικού εκμεταλλευτή, του 
αρχαιοκάπηλου, του  επιστημονι-
κού παρατηρητή που η φαντασία 
και η στράτευσή του να μην έχει 
τέλος.
Αλλά η ζωντάνια του βιβλίου 

κρύβεται στην ανάμειξη, όπως 
αναφέραμε στην αρχή, των υπαρ-

κτών και των φανταστικών.
Δε μένει πλευρά της ιστορι-

κής ζωής του τόπου, που να μην 
αποδίδεται ζωντανά, πειστικά, 
απολαυστικά, με ιδιαίτερα τέλειο 
ύφος η παραμικρή ιστορική λε-
πτομέρεια.
Δεν είναι απλά ένας φανταστι-

κός περίπατος, μέσα στα υπαρ-
κτά κατά καιρούς γεγονότα, που 

διαυλακώνουν καίρια τον τόπο, 
αλλά παρελαύνει ασταμάτητα 
μια συντριπτική αληλοφάνεια για 
να γεμίσει την ξεχειλισμένη αυτή 
λατρεία.
Το βιβλίο, μετά την ανάγνωσή 

του δεν μπορεί να το χαρακτηρί-
σεις ούτε ως μυθιστόρημα, γιατί 
δεν είναι ούτε ιστορία ούτε απο-
μνημονεύματα, ούτε ως προσπά-
θεια μεταφοράς της αγάπης σου 
σαν αφήγημα, παρά μόνο αν το 
δεις σαν ένα ζωντανό και ακατα-
μάχητο «Καστελλιώτικο γραπτό 
κείμενο».
Ο ίδιος ο συγγραφέας το χα-

ρακτηρίζει ως περιπέτεια – μυ-
θοπλασία που απευθύνεται σε 
παιδιά ηλικίας άνω των 11 χρό-
νων, σημειώνοντας στο τέλος του 
βιβλίου ενδεικτικά τα εξής: «γρά-
φοντας, ταξίδεψα κι εγώ στην 
παιδική μου ηλικία, ξανάζησα τις 
περιπέτειες και τις σκανταλιές 
εκείνης της εποχής. Η επιστροφή 
στο αγαπημένο μου χωριό ήταν 
λοιπόν κι ένα ταξίδι στο χρόνο 
που θέλησα να μοιραστώ με μι-
κρούς και μεγάλους». Και αυτό τα 
λέει όλα.
Πριν κλείσω θα ήθελα να τε-

λειώσω με το εξής ερώτημα που 
ίσως να εκφράζει και πολλούς 
από τους παρόντες, που διάβα-
σαν το βιβλίο: Αν το περιεχόμενο 
του συγκεκριμένου βιβλίου είναι 
κατάλληλο για τα παιδιά αυτής 
της ηλικίας.
Ο ίδιος ο συγγραφέας ως απά-

ντηση στο παραπάνω ερώτημα 
παραπέμπει στο ποίημα του Μα-
νώλη Αναγνωστάκη «ότι στα παι-
διά πρέπει να λέμε την αλήθεια», 
άποψη που είναι απόλυτα συμ-
βατή με τις σύγχρονες παιδαγω-
γικές αντιλήψεις.
Η παρουσία του βιβλίου του 

Κώστα Στοφόρου θα γίνει στη συ-
νέχεια αναλυτικά από τον ίδιο τον 
συγγραφέα.
Εγώ, θα αναφερθώ εντελώς 

συνοπτικά στον συγγραφέα και 
θα αρκεστώ σε ορισμένες επιση-
μάνσεις και θα τονίσω εκείνα τα 
σημεία που μου έμειναν από την 
ανάγνωση του βιβλίου, και τα 
οποία θεωρώ σημαντικά για κάθε 
ενήλικα αναγνώστη.
Ίσως, καλό και χρήσιμο θα 

ήταν, αν ανάμεσά μας βρισκόταν 
κάποιο παιδί που έχει διαβάσει 
το βιβλίο να μας πει κι αυτό τη 
γνώμη του. Θα είχαμε έτσι μια 
πιο άμεση ανατροφοδότηση για 
το περιεχόμενο του βιβλίου από 

τον ουσιαστικά αρμόδιο που εί-
ναι το «παιδί – αναγνώστης, απο-
δέκτης».
Μετά τη συζήτηση ακολούθη-

σε ένα κυνήγι θησαυρού με τα 
παιδιά, με στόχο τη γνωριμία με 
τα  μνημεία και την ιστορία της 
Περιοχής.
Ο θησαυρός ήταν ο Χαμένος 

Μύθος του Αισώπου -μια άλλη 
άποψη για τον «Τζίτζικα και τον 
Μέρμηγκα».

 Σημαντική και πάλι η συνεισφο-
ρά του Πολιτιστικού Συλλόγου 
που ετοίμασε τον χώρο, διαφή-
μισε την εκδήλωση και στήριξε με 
κάθε τρόπο για την επιτυχία της.

Καλοσκοπή
Είχε προηγηθεί παρουσίαση 

του βιβλίου στην Καλοσκοπή
Αντιγράφω από τη σχετι-

κή ανάρτηση στο μπλογκ μου 
(paramithokouzina.gr): 

«Χθες το βράδυ βρέθηκα στην 
Καλοσκοπή -Κουκουβίστα, όπως 
είναι το παλιό της όνομα. Τη λένε 
-και είναι- “το μπαλκόνι της Γκιώ-
νας”. 
Μετά από πρόσκληση του Συν-

δέσμου Καλοσκοπιτών Πρανασ-
σίδας “Αγία Τριάς”, στην πλατεία 
του χωριού περάσαμε μια δια-
σκεδαστική βραδιά με αφορμή το 
βιβλίο μου “Η πέμπτη πόλη των 
Δωριέων -Περιπέτεια στη Γκιώ-
να”
Μετά από μια σύντομη πα-

ρουσίαση, άρχισε το παιχνίδι. Οι 
πληροφορίες ήθελαν να κρύβεται 
στην Καλοσκοπή ο Χαμένος μύ-
θος του Αισώπου. Έτσι ξεκίνησε 
ένα διαφορετικό κυνήγι θησαυ-
ρού, που μας οδήγησε στα μνη-
μεία και στα κτίρια της πλατείας.
Από το εντευκτήριο της νεο-

λαίας, στην προτομή του Βελου-
χιώτη, κι από την εκκλησία στη 
βρύση με το γάργαρο, παγωμένο 
νερό -κατευθείαν από το Κεφαλό-
βρυσο.
Η λύση -ο μύθος- βρισκόταν 

καλά κρυμμένος στην είσοδο του 
Λαογραφικού Μουσείου (πραγ-
ματικά εξαιρετικό)
Τα παιδιά τον βρήκαν, κι έτσι 

μάθαμε την αλήθεια για τον “τζί-
τζικα και τον μέρμηγκα”.
Στη συνέχεια τα παιδιά χωρί-

στηκαν σε δυο ομάδες και με τη 
βοήθεια της τράπουλας των πα-
ραμυθιών έφτιαξαν δυο δικές 
τους παραλλαγές μύθων του Αι-
σώπου. Ο “λαγός και η χελώνα” 
για να φανταστείτε μπλέκονταν 
σε μια συνωμοσία κατά της Οθω-
μανικής Διοίκησης και στο τέλος 
...παντρεύονταν!
Το δελφίνι έπειθε την πονηρή 

αλεπού να γίνει καλή και να βοη-
θά τους γύρω της...
Μετά από όλα αυτά χωριστή-

καμε σε αγόρια και κορίτσια και 
κλείσαμε με έναν ...διαγωνισμό 
τραγουδιού.
Ένιωσα πραγματικά μεγάλη 

χαρά για τη μαζική συμμετοχή 
του χωριού και κλείσαμε ραντε-
βού για του χρόνου τον Αύγου-
στο!
ΥΓ: Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τη 

κυρία Ελένη Δερμάνη - Αλεξαν-
δρή για την έμπνευση και τη στή-
ριξη».

Για τη συνέχεια
Με συμμετοχή όσων ενδιαφέ-

ρονται μπορούμε για την επόμε-
νη με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και 
τους Συλλόγους του χωριού να 
οργανώσουμε περισσότερες εκ-
δηλώσεις για τα παιδιά.
Καλό θα είναι εγκαίρως αν συ-

ζητήσουμε διάφορες ιδέες και αν 
οργανωθούμε.
Το εντευκτήριο που είδα να λει-

τουργεί την Καλοσκοπή, όπου τα 
παιδιά συναντιούνται, βλέπουν 
ταινίες ή παίζουν επιτραπέζια και 
γνωρίζονται καλύτερα, μου έδω-
σε πολλές ιδέες.

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ

εργολάβοι και προμηθευτές αλλά όταν 
τους υποχρέωνε η διοίκηση να φορέσουν 
τα μπουφανάκια τους και να επιβάλουν τα 
«θέλω» της εταιρείας τότε ήταν άπαντες 
παρόντες.
Βέβαια όταν άλλαξαν τα΄κόζα΄ «μου-

ντζόκλαιγαν» ζητώντας υποστήριξη από 
τα Τοπικά συμβούλια για να μη τους απο-
λύσει η εταιρεία.
Συμπληρωματικά να βλέπεις τους πο-

λιτιστικούς συλλόγους να απλώνουν χέρι 
ζητιανιάς στα Μεταλλεία με το πρόσχημα 
εκτέλεσης πολιτιστικού έργου
ΑΔΕΡΦΙΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕ ΔΙΝΕΙ ΧΡΗΜΑ-

ΤΑ ΣΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ
Αν δε μπορείτε να κάνετε εκδηλώσεις 

χωρίς ζητιανιά που επιφέρουν εξαρτή-
σεις ή πάρτε μαθήματα από συλλόγους 
γειτονικών χωριών πως γίνονται αξιό-
λογες εκδηλώσεις χωρίς εξαρτήσεις ή 
αλλιώς κλείστε τα μαγαζιά σας. Αρκετή 
ζημιά έχουν κάνει.
Η επανάκαμψη στη Διοίκηση των με-

ταλλείων των εκλεκτών Κυριακόπουλου 
και η επαγγελματική τους ανικανότητα 

τους καθιστά αδίστακτους στην εκμετάλ-
λευση επιφανειακών κοιτασμάτων που θα 
φέρουν τονάζ ώστε να διασφαλίσουν τις 
θέσεις του έστω βραχυχρόνια.
Έτσι, για την Αλεφάντω :
Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ
και εμείς δεν έχουμε καταφέρει να 

στείλουμε τις αποφάσεις μας ως Τοπικό 
Συμβούλιο για την Αλεφάντω και τη Τσού-
κα πέραν του «Γκαστρωμένου» Βράχου 
δεδομένου ότι ο Αντιδήμαρχος πέραν 
πάσης δεοντολογίας τα παρακρατά στα 
συρτάρια του πρώην Δήμου Γραβιάς.
Οι λόγοι? τι άλλο πέραν της διαπλο-

κής!
Τα παραπάνω με οδήγησαν στη πα-

ραίτηση από το αξίωμα αλλά όχι από τη 
μάχη.
Θεωρώ τυχερός που μέσα από τη πα-

ράταξη ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ γνώ-
ρισα πολλούς αξιόλογους, ακέραιους 
και συγκροτημένους ΦΩΚΙΕΙΣ, παραμένω 
στρατιώτης της παράταξης και αφοσιω-
μένος στο Τάκη το Μέγκο που αποτελεί 
όαση στη πολιτική Σαχάρα της Φωκίδας

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ζ. ΜΑΚΡΗΣ

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΜΟΥ

O Αθανάσιος Γραμματικός με τον Κώστα Στοφόρο στο βήμα.
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