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Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Προοδευτικού Συλλόγου «Τα Καστέλλια» 
εύχεται σε όλους τους Καστελλιώτες,

Κα λό Πάσχα, Χριστός Ανέστη
και Χρόνια Πολλά με υγεία

και κάθε ευτυχία.
(Συνέχεια στη σελίδα 7)

(Συνέχεια στη σελίδα 8)

Άλλος κόσμος τότε, άλλος τώρα. Τότε 
τα χωριά μας ήσαν γεμάτα παιδιά, που 
γέμιζαν τα σχολεία. Τώρα οι περισσό-
τεροι κάτοικοι των χωριών μας έχουν 
μετακινηθεί στα αστικά κέντρα και δεν 
υπάρχουν παιδιά και τα πιο πολλά σχο-
λεία παραμένουν κλειστά, και όπου 
υπάρχουν παιδιά είναι των μεταναστών 
Αλβανών. Τότε τα παιδιά έπαιζαν ομα-
δικά, ενώ τώρα παίζουν ατομικά το 
καθένα, με εξαίρεση την ομαδική τους 
εμφάνιση μόνον όσων ασχολούνται με 
τον αθλητισμό (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, 
στίβος).
Τώρα το κάθε παιδί παίζει μόνο του 

στο ίντερνετ, πέραν από του ότι έχουν ει-
σχωρήσει και άλλες απολαύσεις, άγνω-
στες τότε σε μάς, όπως τα πάρτυ με την 
άμετρη ποτοποσία, τα ναρκωτικά κ.λ.π. 
Άλλος κόσμος τότε άλλος τώρα. Τότε τα 
ομαδικά παιχνίδια ήσαν η πιο μεγάλη 
απόλαυση με τις χιλιάδες τις παιδικές 

επινοήσεις και τις παιδικές δραστηριό-
τητες. Και ποιος από τους παλιούς δεν 
έπαιξε και δεν θυμάται το χωστό, το 
μέσα φούσκο, το πάει μια, τσελίκα, τη 
γρούνα, πεταρδάκι, ξελευτεριά, σιαμά-
δες τύρνοκάκαβο, σκλαβάκια, ποδό-
σφαιρο με μπάλα από συμπιεσμένο σε 
τόπι μαλλί γελαδιών, μακριά γαϊδούρα, 
σκαμνάκια, το μπίζ, τις σκοντιούλες, τις 
κωλοστούμπες και τόσα άλλα που τελει-
ωμό δεν έχουν και ευλόγως για τα σημε-
ρινά παιδιά είναι άγνωστος κόσμος και 
ξένη και ακατανόητη γλώσσα.
Ας επιχειρήσουμε εις μνήμην να πε-

ριγράψουμε ένα από αυτά, όσο μας 
παίρνει ο χώρος, γιατί, αν πραγματικά 

θα χρειαζόταν να περιγραφούν όλα, θα 
στοιχειοθετούσε η περιγραφή τους ολό-
κληρο βιβλίο.
Από τα προσφιλέστερα τότε ομαδικά 

παιχνίδια ήταν «Τα Σκλαβάκια». Παιζό-
ταν συνήθως στο Λειβάδι, γιατί χρειαζό-
ταν πολύς ελεύθερος χώρος. Τα παδιά 
μοιράζονταν σε δύο μεγάλες ομάδες 
που η κάθε μία, απέναντι της άλλης, 
είχε την αφετηρία της «τη φωτιά», όπως 
λεγόταν. Στη μία «φωτιά» καθόταν ένα 
παιδί της άλλης ομάδας «Το Σκλαβάκι» 
που θα έπρεπε η άλλη ομάδα να το απε-
λευθερώσει. Η απελευθέρωση θα γινό-
ταν, αν κάποιο από τα παιδιά της ομά-
δας του προσπαθούσε με κάποιο τρόπο 

να το εγγίσει, χωρίς να έχουν προφτά-
σει τα παιδιά της ομάδας που κρατούσε 
το «Σκλαβάκι» να το εγγίσουν, οπότε 
«ψηνόταν» και έβγαινε έξω από το παι-
χνίδι. Χρειαζόταν ταχύτητα, ευστροφία, 
πονηριά και επιδεξιότητα μοναδική για 
το τελικό επίτευγμα. Δεινοί στο παιχνί-
δι αυτό ήσαν τότε ο γιατρός αείμνηστος 
Γιάννης Διέννης και ο ήρωας της Αλβα-
νίας ο Παναγιώτης Θωμάς, που συνή-
θως ήσαν και οι αρχηγοί των δύο ομά-
δων «οι Μάνες», όπως ονομάζονταν στο 
παιχνίδι τότε.
Όμως τα χρόνια πέρασαν και οι και-

ροί και οι άνθρωποι άλλαξαν και δημι-
ουργήθηκε χάος μη προσεγγίσεως με-
ταξύ των δύο εποχών, δηλαδή χωρίς να 
είναι δυνατόν τα σημερινά παιδιά να κα-
τανοήσουν τη ζωή και την ψυχοσύνθεση 
των παιδιών της εποχής εκείνης. Άλλος 
κόσμος τότε, άλλος τώρα.

Χ.-

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ»

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Με αφορμή την αρνητική γνωμοδότηση των Τ.Κ. Καστελλίων 

και Καλοσκοπής, αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Δελφών της «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Μι-
κρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) στη θέση «Κουκουβίστα» 
επί του Μέγα Ρέματος της Τ.Κ. Καλοσκοπής» σκεφτήκαμε να 
θέσουμε μερικά απλά (ή και απλοϊκά) αν θέλετε ερωτήματα που 
απευθύνονται για προβληματισμό και σκέψη τόσο στους τοπικούς 
φορείς όσο και στους συντοπίτες μας Καστελλιώτες, που αφορούν 
την παραπάνω επένδυση, για να τη συσχετίσουν με παλαιότερες 
αντίστοιχες που απορρίφτηκαν με τον ίδιο κάθετο τρόπο.

– Συμφέρει ή όχι τον τόπο μας αυτή η επένδυση και με ποια 
κριτήρια περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά εξετάστηκαν 
τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη σε επίπεδο κοινό-
τητας;

– Εξετάστηκαν εξαντλητικά όλες οι παράμετροι και οι συνέργει-
ες της επένδυσης του έργου, καθώς και τα οφέλη που θα προκύ-
ψουν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα από την υλοποίησή του 
(απασχόληση μιας σειράς τεχνικών και άλλων συνεργείων, αντι-
σταθμιστικά οφέλη της περιοχής κλπ.);

– Αρκούν τα επιχειρήματα που επικαλούνται στην αρνητική 
τους γνωμοδότηση οι εκπρόσωποι των Τ.Κ. Καστελλίων, Καλοσκο-
πής και Δημ. Συμβουλίου του Δ. Δελφών περί μηδαμινού οικονο-
μικού και κοινωνικού οφέλους και σε ποια, έστω εμπειρική μελέτη 
στηρίζονται;

– Τα επιχειρήματα που επικαλείται το Τ.Κ. Καστελλίων στην 
απόφαση αρνητικής γνωμοδότησης που σχετίζονται με απώλεια 
νερού του αρδευτικού αύλακα κατά τους θερινούς μήνες δεν ευ-
σταθούν για προφανείς λόγους, αφού η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας θα γίνεται από την εκμετάλλευση του ύψους της πτώ-
σης που δημιουργείται χωρίς εγκαταστάσεις αποταμίευσης νερού.

– Εξετάστηκε με επιτόπια επίσκεψη (αυτοψία) και με μελέτη 
των στοιχείων από την αντίστοιχη επένδυση που προχώρησε στη 
Λιλαία;

– Μήπως αντί της αρνητικής γνωμοδότησης έπρεπε να ανακα-
λέσουμε στη μνήμη μας παλαιότερες ανάλογες επιλογές για τις 
οποίες οι περισσότεροι τουλάχιστον Καστελλιώτες συντοπίτες 
μας έχουν μετανοιώσει;

–Αποδείχτηκε σοφή η απόφασή μας να απορρίψουμε τον ανα-
δασμό στην κοινότητά μας; Ποια θα ήταν σήμερα η κατάσταση αν 
είχε γίνει ο αναδασμός;

–Ήταν σωστή η απόφασή μας να τορπιλίσουμε τη δημιουργία 
φράγματος για να αρδεύεται τόσο η Καστελλιώτικη πεδιάδα όσο 
και οι όμορες με αυτή; Ποιο θα ήταν σήμερα το αποτέλεσμα αν 
είχε κατασκευαστεί το φράγμα;

–Πράξαμε σωστά που απορρίψαμε και μάλιστα σε αρχικό στά-
διο, πριν το μελετήσουμε επαρκώς, μια άλλη μεγάλη επένδυση 
που θα υλοποιούσε εταιρία συνεταιρικού τύπου που αφορούσε 

Στις 26-1-2018 ημέρα Παρα-
σκευή, πραγματοποιήθηκε στο 
Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιω-
τών η ετήσια συνάντηση στην 

αρχή της χρονιάς. Σκοπός μας 
κατ’ αρχή να ειδωθούμε, να 
κόψουμε την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα, να βραβεύσουμε τους νέ-
ους Καστελλιώτες φοιτητές και 
φοιτήτριες και τρίτο να ανακοι-
νώσουμε και να βραβεύσουμε 
τους νικητές του Ε΄ Διαγωνι-
σμού Διηγήματος «Στέλιος Ξε-
φλούδας».

Πολύ γρήγορα γέμισε η αί-
θουσα. Στους Καστελλιώτες 
προστέθηκαν και μερικοί ενδι-
αφερόμενοι για τον Διαγωνι-

σμό του «Στέλιου Ξεφλούδα».
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου 

μας Αθανάσιος Γραμματικός 
καλωσόρισε όλους και τους 

ευχαρίστησε για την παρουσία 
τους. Ευχαρίστησε επίσης τον 
μόνιμο χορηγό της πίτας Γιώρ-
γο Γιαννόπουλο και την σύζυγό 

του Αναστασία Ευστ. Κοντολά-
τη.

Η ανακοίνωση και βράβευση 
των νικητών του Διαγωνισμού 

«Στέλιος Ξεφλούδας» παρουσι-
άζεται από τον Κώστα Στοφόρο 
σε άλλη στήλη. Ακολούθησε η 
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ΓΕΩΡΓΙΑ συζ.
ΗΛΙΑ ΤΣΑΚΑΛΟΥ

1931 – 2018
Απεβίωσε στις 29-1-2018 

η Γεωργία Τσακάλου και κη-
δεύτηκε στο νεκροταφείο του 

χωριού μας. Η άτυχη Γεωργία 
βρήκε τραγικό θάνατο μετά από 
θανάσιμο τραυματισμό σε πτώ-
ση από ύψος. Ένα άδικο ατύ-
χημα που της στοίχισε τη ζωή 
της. Όλοι που παραβρέθηκαν 
στην εξόδιο ακολουθία ήταν 
στεναχωρημένοι  και  λυπημέ-
νοι για τον άδικο χαμό της Γε-
ωργίας. 
Η καταγωγή της ήταν από 

την Αγόριανη και ήρθε νύφη 
στο χωριό μας. Εγκλιματίστη-
κε εύκολα στο νέο περιβάλλον 
στο νέο τρόπο ζωής της. Αγω-
νίσθηκε με το σύζυγό της Ηλία 
σε όλες τις δραστηριότητες είτε 
στο κατάστημα είτε στις αγροτι-
κές εργασίες.
Απόχτησαν μια κόρη που και 

αυτή μεγαλώνοντας παντρεύτη-
κε και τους χάρισε μια εγγονή, 
που γέμισε χαρά όχι μόνο τους 
παππούδες αλλά και τους γο-
νείς.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 

σκέπασε την Γεωργία και η 
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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.

Αυτοί που μας έφυγαν

(Συνέχεια στη σελίδα 8 )

Κο ι ν ω ν ι κ ά

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Απεβίωσε στις 2-1-2018 

στην Αθήνα ο Δημήτριος 
Παν. Λέζας και κηδεύτηκε 
στις 5-1-2018 στο Νεκροτα-
φείο του χωριού μας.

• Απεβίωσε στις 15-1-2018 
και κηδεύτηκε στο Νεκροτα-
φείο του χωριού μας ο Ιωάν-
νης Ηλ. Κυριαζής, ετών 85.

• Απεβίωσε στις 29-1-2018 
η Γεωργία συζ. Ηλία Τσακά-
λου και η κηδεία της έγινε 
στο Νεκροταφείο του χω-
ριού μας.

• Απεβίωσε ο Αθανάσιος 
Ιωάννου Παππάς στις 4-3-
2018 και κηδεύτηκε στις 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογος Γυναικών Καστελλίων ανακοινώνει ότι την 1-4-

2018 θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των μελών του 
συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο με τα ακόλουθα θέματα:

1. Απολογισμός πεπραγμένων
2. Έκθεση οικονομικού απολογισμού
3. Έγκριση από την γενική συνέλευση των πεπραγμένων και 

οικονομικού απολογισμού
4. Ανακοινώσεις - προτάσεις - συζητήσεις
Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στις 9-4-2018 την Δευτέρα του 

Πάσχα στο Δημοτικό Σχολείο.
Όσες κυρίες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσί-

ες για το Διοικητικό Συμβούλιο παρακαλούνται να το δηλώσουν.
Για το Δ.Σ. Η Πρόεδρος Ελένη Λευκαδίτη

5-3-18 στο Νεκροταφείο του 
χωριού μας, ετών 88.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 4-3-2018 

στον Ι.Ν. Ευαγγελισμός της 
Θεοτόκου του χωριού μας 
ετελέσθη το ετήσιο μνημό-
συνο Κτητόρων, Δωρητών 
και Ευεργετών των Ιερών 
Ναών του χωριού μας, κα-
θώς και των ιερέων που ιε-
ρούργησαν στην ενορία μας 
και των διδασκάλων του χω-
ριού μας.
Ένα μνημόσυνο σαν ελά-

χιστη αναγνώριση της προ-
σφοράς των ανωτέρω που 
ήταν πολύ σημαντική.

μνήμη της αιώνια.
Στην οικογένεια ευχόμαστε 

να είναι καλά και να τη θυμού-
νται.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝ. 
ΠΑΠΠΑΣ

22-11-1930 – 4-3-2018
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο 

Νεκροταφείο του χωριού μας ο 
Αθανάσιος Παππάς με την πα-

ρουσία των συγγενών και πολ-
λών φίλων που ήρθαν για τον 
αποχαιρετισμό.
Ο Θανάσης ήταν ένας γνήσι-

ος Καστελλιώτης με Χλωμίσια 
καταγωγή. Γεννήθηκε και μεγά-
λωσε στο χωριό. Παντρεύτηκε 
νέος την επίσης Καστελλιώτισα 
Μαρία Γ. Προβιά και πέρα-
σαν την ζωή τους στο χωριό. 
Μια ζωή γεμάτη από σκληρή 
δουλειά. Άξιος δουλευταράς, 
τίμιος, σοβαρός και καρτερι-
κός προσπάθησε να καλλιτε-
ρεύσει τη ζωή της οικογενείας 
του. Απέχτησε τρεις κόρες και 
ένα γιό. Με μόχθο και αγάπη 
μεγάλωσε τα τέσσερα παιδιά 
του με την σύζυγό του Μαρία, 
στα πλαίσια του παραδοσιακού 
τρόπου ζωής του χωριού μας, 
διατηρώντας έτσι όλες τις αξί-

ες, ήθη και έθιμα. Η χαρά τους 
ήταν μεγάλη όταν τα είδαν πα-
ντρεμένα με συζύγους απ’ την 
περιοχή μας με πολλά όμοια 
χαρακτηριστικά και τα εγγόνια 
που τους χάρισαν ήταν η ολο-
κλήρωση της επιτυχημένης πο-
ρείας στη ζωή του Θανάση.
Τον ελεύθερο χρόνο τον αφι-

έρωσε στην μελέτη του αντικει-
μένου που πίστευε σωστό που 
τον βοήθησε να είναι ένας τίμι-
ος και χρήσιμος άνθρωπος για 
την οικογένειά του και την κοι-
νωνία γενικά που τα χαρίσματα 
αυτά ανεγνώρισε και εκτίμησε.
Καλό ταξίδι φίλε Θανάση και 

παρηγοριά στην οικογένεια.
Α.Ι.Γ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝ. ΛΕΖΑΣ

29-5-1952 – 2-1-2018
Η καμπάνα χτυπάει αναγγέλ-

λοντας συνήθως χαρμόσυνα 
μηνύματα.
Στο χωριό μας χτυπάει και για 

δυσάρεστα. Χτύπησε πένθιμα 
στις 2-1-2018 προαναγγέλλο-
ντας ότι κάποιος συγχωριανός 
μας απεβίωσε.
Το νέο κυκλοφόρησε γρήγο-

ρα και σκόρπισε οδύνη και στε-
ναχώρια γιατί ένας νέος δικός 
μας, έφυγε απ’ τη ζωή. Ο Δη-
μήτρης Λέζας έφυγε για πάντα.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλει 

στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος 
Χαλανδρίου στις 5-1-2018 πα-
ρουσία πολλών συγγενών και 
φίλων.
Η κηδεία έγινε στο νεκροτα-

φείο του χωριού μας στις 5-1-
2018 με την συμμετοχή όλων 
των συγχωριανών μας και φί-
λων από τα γύρω χωριά.
Παρέστησαν και οι δύο Ιερείς 

του χωριού μας.

Ο παπα Χαράλαμπος αποχαι-
ρέτησε τον Δημήτρη και εξήρε 
την προσωπικότητα και το έργο 
και μεταξύ άλλων είπε:

«Με βαριά καρδιά συνοδεύ-
ουμε σήμερα στην τελευταία 
του κατοικία τον αγαπητό μας 
Δημ. Λέζα. Η πληροφορία για 
τον θάνατό του μας συνεκλόνι-
σε όλους, γιαυτό ήρθαμε όλοι 
συγγενείς, φίλοι και γνωστοί 
για να του απονείμουμε τον 
τελευταίο ασπασμό και να τον 
προπέμψουμε στο τελευταίο του 
ταξίδι.
Όσα και αν θέλαμε να πούμε 

για το Δημήτρη, δε θα είναι αρ-
κετά να καλύψουν το κενό που 
μας άφησε, με τις προσφορές 
του τόσο στο χωριό μας, όσο 
και στις εκκλησίες μας. Στην 
Ευαγγελίστρια και ιδιαίτερα 
στον Άγιο Νεκτάριο, και τον 
περιβάλλοντα χώρο εδώ στο 
Νεκροταφείο. Είναι έργα δικά 
του απ’ την αρχή μέχρι σήμερα.
Δυστυχώς όμως «άλλαι μεν αι 

βουλαί των ανθρώπων άλλα δε 
Θεός καλεύει». Όλοι μας σή-
μερα ας κάνουμε μια ευχή. Το 
χώμα της Καστελλιώτικης γης 
που θα τον σκεπάσει να είναι 
ελαφρύ και να παρακαλέσουμε 
το Θεό και την Παναγία και τον 
Άγιο Νεκτάριο όπου γίνεται το 
τρισάγιο να τον κατατάξουν εν 
σκηναίς δικαίου, εκεί όπου δεν 
υπάρχει ούτε πόνος ούτε στε-
ναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. 
Δημήτρη καλό ταξίδι και καλό 
παράδεισο.»
Δυσαναπλήρωτο το κενό που 

άφησε στην οικογένειά του, 
που δυστυχώς δεν μπόρεσε να 
απολαύσει τώρα που μεγάλω-
σε. Αισθητή η απουσία και σε 
όλους τους φίλους.
Το χωριό μας έχασε έναν άν-

θρωπο μοναδικό με ατσάλινο 
και υποδειγματικό χαρακτήρα. 
Έλαμψες φίλε Δημήτρη σαν 
φωτεινός φάρος στο πέρασμα 
απ’ τη ζωή. Ανεπανάληπτο κα-

ΙΙ. Τα έθιμα της Αποκριάς, 
του Καρναβαλιού

και η Πρωτομαγιά στα «Κα-
στελλιώτικα»

Τα παλιά τα χρόνια - σε επο-
χές που τα γλέντια και οι άλλες 
κοινωνικές εκδη λώσεις ήταν 
σπάνιες - τα έθιμα της Απο-
κριάς, του Καρναβαλιού και η 
Πρωτομαγιά έπαιρναν πανη-
γυριώτικη μορφή και ξεσήκω-
ναν τον κόσμο για διασκέδα ση. 
Τα «Καστελλιώτικα» ποιήματα 
«Αποκριές», «Καρναβάλι» και 
«Πρωτομαγιά» αποδίδουν 
έντονα τις ώρες αυτές του 
γλεντιού και του κεφιού.

«Αποκριές»
Τ' αποβραδύ τις αποκρές,
που ήταν μεγάλες και μικρές
-ετότε τον παλιό καιρό,
που γλεντοκόπαε το χωριό-, 
όλα μαζί - τα σόια
(μικροσυγγενολόια)
όλοι μαζί αποκρεύαμε,
τα λέγαμε - χορεύαμε.
Σ' ενού το σπίτι ο σοφράς,
-κοπιάστε και μετά χαράς-
Κότες και πίτες - πού να φας!
Στο γλέντι μάνι-μάνι
ωρέ! Τραγούδια τι φωνή!
«κι εγώ η τρυγόνα η γιορφανή»
-το γλέντι μας γαϊτάνι-
κι εκεί που τ' αναδεύαμε
λίγο το μασκαρεύαμε,
το φέρναμε κι ένα σκοινί.
Ολονυχτίς με τον καημό

-δεν είχε ο σεβντάς σωμό-
μας έπαιρνε η μέρα
η Καθαροδευτέρα.

«Καρναβάλι»
Κάθε Καθαροδευτέρα
σαν ξημέρωνε η μέρα
εβαρούσε η καμπάνα
και ο Γκόιαννος σα μάνα,
που το είχε αναλάβει
επροσάναυε κακάβι,
μεσ' της εκκλησιάς το γύρο
βόηθαγε τον Κουτρομποσπύ-
ρο.
Εφοράγανε μια μπόλια
μαγειρεύαν τα φασόλια
(και χαλβάδες - ταραμάδες)
για να φαν οι μασκαράδες,
για να φάει το καρναβάλι, 
-κάθε χρόνο μάτα πάλι-
εγενόντανε τα ίδια,
με ελιές και με κρεμμύδια.
...Μεσημέρι ως να ρθει
το τραπέζι να στρωθεί
μπρος στην εκκλησιά κεφάτο
όλοι μικροί μεγάλοι
μέσα στο καρναβάλι
-σταυροπόδι όλοι κάτω-
άρχιζαν οι μασκαράδες 
νάρχονται «στο γενικό»
στο παλιό μας το σκολειό.
...Αφού τρώγαν και χορεύαν
τραγουδούσαν και μεθούσαν
μπαίναν τα όργανα μπροστά
το καρναβάλι από κοντά, 
-Τριαντάφλε και Ντερμάνη
τα κλαρίνα στο σεργιάνι-
έφερνε γύρω το χωριό

σε σπίτι σε νοικοκυριό
να ιδούν και να γελάσουν
να ιδούν, να τους χορτάσουν
όσοι δεν είδαν αποκριές,
γυναίκες, άρρωστοι, γριές. 
Βγαίναν οι νοικοκυράδες
κέρναγαν τους μασκαράδες
με ποτήρια με κρασί
με μποτίλιες με ρακί,
μεγάλες βγαίναν και μικρές
και ξεκαρδίζονταν στα γέλια,
τότε παλιά τις αποκριές
που γλεντούσαν τα Καστέλ-
λια.
Τι να πρωτοθυμηθεί κανένας.

«Πρωτομαγιά»
Και πιασμένα χέρι-χέρι
-Αχ! ποιος πίσω θα με φέρει; 
στο σχολειό μας μαθητούδι
στο σχολειό ξεπεταρούδι,
μια φορά κι έναν καιρό,
που είχε κόσμο το χωριό,
εκδρομή για να με πάει
για να πιάσουμε το Μάη-
όλη μέρα τραγουδώντας
και τρελλά χοροπηδώντας, 
ξένοιαστα και με χαρά
με παιχνίδια και φτερά.
Τι χαρούμενη γιορτή,
τα παιδάκια αγγελούδια,
μεσ' στα χόρτα απ' το πρωί
μέσα στ' άγρια λουλούδια
και στους ίσκιους στα πλατά-
νια
να τα πλέκουμε στεφάνια. 
Σμίγαμε μ' άλλα σχολειά

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ
(ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΩΤΣΙΚΗ)



ΣΕΛΙΔΑ 3ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

άτεγκτος, πρόθυμος πάντα να 
δώσει, χωρίς ποτέ μα ποτέ να 
ζητήσει τίποτε από κανένα.
Μαζί με την εκλεκτή σύζυγό 

του ως εκπαιδευτικοί υπηρέτη-
σαν σε πολλά σχολεία της χώ-
ρας, με πρωταρχικό σκοπό και 
πρωταρχικό χρέος μέσα στο 
σημερινό χάος τη δημιουργία 

ανθρώπων. Με το έργο τους 
έχτιζαν αληθινούς ανθρώπους, 
όπου και αν πήγαν.
Με τη Μαρία όχι μόνο μεγά-

λωσαν και σπούδασαν τις δυο 
κόρες τους και ευτύχησαν να τις 
δουν επιστήμονες και αποκατε-
στημένες, αλλά βοήθησαν επί-
σης και στο μεγάλωμα των πέ-
ντε εγγονών που τους χάρισαν 
οι κόρες και αγάπησαν υπερ-
βολικά, αγάπη που τα εγγόνια 
ανταπέδωσαν. Αυτό φαίνεται 
από τα συγκινητικά λόγια που 
είπαν στην κηδεία.
Η Νάντια Βαλαβάνη αποχαι-

ρέτησε με πολύ θερμά και ειλι-
κρινή λόγια και εξήρε το ποιόν 
και το χαρακτήρα του Γιάννη. 
Η ομιλήτρια συγκλόνισε με την 
αναφορά της στο έργο και την 
οικογενειακή και εκπαιδευτική 
ζωή του Γιάννη.
Συνταξιούχοι πια ο Γιάννης 

ασχολήθηκε για πολλά χρόνια 
με το Σύλλογό μας σαν γενι-
κός γραμματέας. Η προσφορά 
του υπήρξε αποφασιστική στη 
λειτουργία του. Σοβαρός, σω-
στός, πάντοτε η γνώμη του σω-
στή αναγνωριζόταν από το Δ.Σ. 
Η όλη προσφορά στην έκδοση 
της εφημερίδας «Καστελλιώ-
τικα Νέα» ήταν σημαντική και 
απαραίτητη.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται 

ολόθερμα την οικογένεια του 
Γιάννη Κυριαζή. Εύχονται να 
ζήσουν και να τον θυμούνται 
όπως πραγματικά ήταν. Ένας 
λαμπερός φάρος, φωτεινός στο 
πέρασμα απ’ τη ζωή.
Ανεπανάληπτο καμάρι σ’ 

όλους μας.
* * *

Πατέρα,
Σήμερα ξαναπήγαμε στο χω-

ριό... Πρώτη φορά μετά από τη 
μέρα που σε ταξιδέψαμε, μαζί 
με συγγενείς, φίλους και συγ-
χωριανούς. Αυτή τη φορά ήμα-
σταν οι δυο μας. Είχαμε χρόνο 
να μιλήσουμε, να θυμηθούμε, 
να νοσταλγήσουμε, να δακρύ-
σουμε. Περάσαμε κι από το 
σπίτι. Μας φάνηκε παράξενος ο 

ντας με  τη γνώση του και την 
εξειδίκευσή του στις στατικές 
μελέτες σε κρίσιμα κατασκευ-
αστικά έργα στα αεροδρόμια 
όλης της χώρας, ενώ   είχε και 
μία αξιοζήλευτη παρουσία ως 
Πολιτικός Μηχανικός σε Ιδιω-
τικά κατασκευαστικά έργα. Την 
περίοδο 1999-2002 διετέλε-
σε  Δημοτικός Σύμβουλος του 
(τότε) Δήμου Γραβιάς  και πρω-
τοστάτησε  στην υλοποίηση ση-
μαντικών έργων υποδομής για 
τα Καστέλλια, όπως την  υδρο-
δότησή του. Το σπίτι του ήταν 
πάντα ανοιχτό σε όλους και ο 
ίδιος  προσέφερε  ανιδιοτελώς, 
σε  υπερθετικό βαθμό,  τη ρου-
μελιώτικη φιλοξενία. Άξιος άν-
θρωπος, οξυδερκής, δημιουρ-
γικός και συνάμα γενναιόδω-
ρος  σε πράξεις και αισθήματα. 
Ο Θεός τον αντάμειψε και 

μπόρεσε να δει τον εγγονό του,  
Δημήτρη Λέζα του 
Παναγιώτη,  να παί-
ζει μαζί του καθώς 
και  ένα  δεύτερο 
εγγονό,  που γεν-
νήθηκε λίγες μέρες, 
προτού αφήσει την 
τελευταία του πνοή, 
στις 2 Ιανουαρίου 
του 2018, στο Νο-
σοκομείο, που νο-
σηλευόταν τις τελευ-
ταίες ημέρες. Έδω-
σε τη μάχη με την  
ασθένεια  με μεγά-
λη αξιοπρέπεια και 
μέχρι την τελευταία 
στιγμή έκανε όνειρα 
για τις ροδιές του  
στα Καστέλλια, που 
τόσο αγαπούσε. Δεν 
φοβήθηκε και δε λύ-
γ ισε  ούτε μια στιγ-
μή. Για τους λόγους 
αυτούς, ο  Δημήτρης 

θα είναι πάντα μαζί μας. Θα 
ακούμε τις φωνές του και θα 
τον αισθανόμαστε δίπλα μας. 
Η εξόδιος ακολουθία τελέστη-
κε, παρουσία πλήθους κόσμου, 
στις 5 Ιανουαρίου 2018, στον 
Αγιο Παντελεήμονα Χαλανδρί-
ου και η ταφή του έγινε στα 
Καστέλλια. Καλό Παράδεισο 
Δημήτρη μας. Θα σε αγαπάμε 
πάντα.

Αγγελική
Παπαπαναγιώτου –Λέζα 

Εφέτης Δ.Δ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ

6-12-1933 – 15-1-2018
Φαίνεται πως η χώρα ετούτη 

δεν πάσχει από μορφωμένους 
ανθρώπους. Είναι τόσοι πολλοί 
που διασκορπίζονται και έξω 
από τη χώρα μας. Πάγια όμως 
πάσχει από χαρακτήρες. Από 
ανθρώπους δηλαδή που κα-
θαροί, αυτούσιοι και ακμαίοι, 
άφοβα μα πλούσια ο καθένας 
να παρέχουν για όλους και ν’ 
ανεβάζουν τον άνθρωπο. Είναι 
αυτοί οι προικισμένοι και οι 
άξιοι που κρατούν την κοινωνία 
στο ύψος της αποστολής της, 
έτσι που να προέχει η ανθρω-
πιά και η αγάπη στον ίδιο τον 
άνθρωπο με πλούσια την πα-
νανθρώπινη αγάπη τους.
Την 15η Ιανουαρίου 2018 

έφυγε από κοντά μας ο Γιάννης 
Ηλ. Κυριαζής.
Ο Γιάννης υπήρξε υπόδειγμα 

και πρότυπο αληθινού χαρα-
κτήρα. Σταθερός, σοβαρός και 

μάρι σε όλους μας.
Τα «Κ.Ν.» ενώνουν τις ευχές 

με τον Παπαχαράλαμπο και 
συλλυπούνται την οικογένεια 
«από καρδιάς». Θα τον θυμού-
νται όπως του αξίζει. 

* * *
Από ΚΑΡΔΙΑΣ 

Έτσι ονομάζεται το τελευταίο 
εγχείρημα του Δημήτρη Λέζα, 
που αφορά την καλλιέργεια 
της ροδιάς και την παραγωγή 
χυμού ροδιού από τα κτήματα  
της οικογενείας Λέζα στα Κα-
στέλλια  και στη Γραβιά (www.
apokardias.gr). Κτήματα που 
τα   έφτιαξε από το μηδέν, αγο-
ράζοντας τη γη, φυτεύοντας τις 
ροδιές, που τόσο αγαπούσε 
και υλοποιώντας την παραγω-
γή από φυσικό χυμό ροδιού 
με αγάπη για την κάθε σταγό-
να του. Και αυτή η φράση ΑΠΟ 

ΚΑΡΔΙΑΣ περιγράφει απόλυτα 
το Δημήτρη, που έφυγε από κο-
ντά μας τόσο νωρίς.
Ο Δημήτρης γεννήθηκε στα 

Καστέλια, το Μάιο του 1952.
Μετά το πέρας των γυμνασι-
ακών του σπουδών, πήγε στο 
Λονδίνο. Ελαβε το δίπλωμα του 
Πολιτικού Μηχανικού από το 
Πανεπιστήμιο του Westminster, 
ολοκληρώνοντας  τις Μεταπτυ-
χιακές του σπουδές (MSc) στο 
Πανεπιστήμιο του  Surrey. Επέ-
στρεψε στην Ελλάδα και υπηρέ-
τησε την στρατιωτική του θητεία 
στο Κέντρο Ερευνών Εθνικής 
Αμύνης, από το 1977 μέχρι το 
1979. Το 1980 παντρεύτηκε με 
την Αγγελική Παπαπαναγιώ-
του, φοιτήτρια(τότε)  της Νομι-
κής και  κόρη του Στρατηγού 
Ιωάννη Παπαπαναγιώτου από 
το Οινοχώρι και το 1982 γεν-
νήθηκε ο   Παναγιώτης, που 
είναι Δικηγόρος Αθηνών. Το   
1981  προσελήφθη ως Πολιτι-
κός Μηχανικός στην εταιρεία 
«Αερολιμήν Αθηνών ΑΕ», που 
είχε αναλάβει την κατασκευή 
του Αεροδρομίου των  Σπά-
των, απασχολούμενος ενεργά 
ως στέλεχος της εταιρείας στην 
κατασκευή του έργου. Από το 
1997 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 
2017 εργάστηκε ως Πολιτικός 
Μηχανικός στην  Υπηρεσία Πο-
λιτικής Αεροπορίας, συμβάλλο-

Αυτοί που μας έφυγαν
ήχος της κλειδαριάς στην εξώ-
πορτα. Μας φάνηκε αφύσικο το 
άδειο, κρύο, μισοσκότεινο σπί-
τι, αφού κάθε φορά που φτάνα-
με στο χωριό, εσύ και η μαμά 
είχατε προηγηθεί. Βρίσκαμε το 
σπίτι πάντα ανοιχτό και ζεστό, 
με το χαγιάτι ηλιόλουστο, με 
αναμμένο το τζάκι τον χειμώνα, 

με λουλουδιασμένη την αυλή το 
καλοκαίρι, με το φαγητό έτοι-
μο και το τραπέζι στρωμένο. 
Αυτή τη φορά μάς υποδέχτηκαν 
άδεια, κρύα δωμάτια, σβηστά 
φώτα, κατεβασμένος ο γενι-
κός...Κοιταχτήκαμε σε σιωπηρή 
συμφωνία. Ψάξαμε βιαστικά 
για μερικά αναγκαία πράγματα, 
σχολιάσαμε μια παλιά φωτο-
γραφία στον μπουφέ που χαμο-
γελαστός κρατούσες έναν από 
τους εγγονούς σου αγκαλιά, 
κλειδώσαμε ξανά και κατεβή-
καμε τη σκάλα...σαν πρωταγω-
νιστές ταινίας σε αντίστροφη κί-
νηση. Δε μας χωρούσε ο τόπος.
Αναρωτηθήκαμε τι θα κάνου-

με φέτος το Πάσχα, το ερχόμε-

νο καλοκαίρι... Ίσως ως τότε 
όλα να μας φαίνονται λίγο πιο 
εύκολα. Ίσως να μας παρακι-
νήσουν τα παιδιά μας. Ίσως 
να μη μας πονάει το ίδιο να 
βγάλουμε τις καρέκλες και το 
τραπέζι κάτω από την κληματα-
ριά, που αυτή τη φορά μάλλον 
θα έχει μείνει ακλάδευτη. Ίσως 
να πιούμε πάλι τον πρωινό μας 
καφέ στη σκιερή αυλή των Μα-
κραίων, ίσως να κάνουμε την 
απογευματινή μας πεζοπορία 
ως την Κάνιανη κρατώντας την 
γκλίτσα σου, χωρίς εσένα αυτή 
τη φορά. Ίσως... θα δούμε. Εί-
ναι νωρίς ακόμα... Νέα σιωπη-
ρή συμφωνία ανάμεσά μας.
Φύγαμε μετά το μεσημέρι 

με τις ζεστές αγκαλιές της θεί-
ας Δημητρούλας και της θείας 
Ζωής, τα παρήγορα λόγια του 
παπα-Κώστα.
Ξέρουμε, πατέρα, γιατί μας 

λείπεις τόσο πολύ. Κι αυτό δε 
θα αλλάξει, απλώς θα το συνη-
θίσουμε και θα συμφιλιωθούμε 
με το αίσθημα της απώλειας. 
Μας λείπει η ενθαρρυντική 
συμβουλή σου, η τρυφερή, 
προστατευτική ματιά σου, ίδια 
όταν ήμασταν παιδιά, ίδια ακό-
μη και πριν λίγες μέρες. Μας 
λείπει η φροντίδα και η έγνοια 
σου για όλους μας, το χιούμορ 
σου. Ήσουν πάντα εκείνος που 
μας θύμιζε ποιο ήταν το σωστό, 
χωρίς να μας το επιβάλλει, χω-
ρίς να το απαιτεί. Ήσουν εκεί-
νος που έζησε δύσκολα, αλλά 
δεν άφησε τις δυσκολίες να τον 
κάνουν σκληρό και απρόσιτο. 
Τα προβλήματα, οι αγωνίες, τα 
εμπόδια σε έκαναν αυτό που 
ήσουν, έναν άνθρωπο καλό, 
έντιμο, αξιοπρεπή και τρυφερό. 
Έναν άνθρωπο ευαίσθητο, δο-
τικό και ανιδιοτελή, έναν σπου-
δαίο πατέρα κι έναν ξεχωριστό 
δάσκαλο των έργων κι όχι των 
λόγων.
Το ταξίδι μας στο χωριό τε-

λείωσε μ' εσένα σ' όλες μας 
σχεδόν τις κουβέντες, να μας 
φέρνεις κοντά, να μας θυμίζεις 
ν΄αγαπάμε, να ενωνόμαστε στα 
δύσκολα, να στεκόμαστε όρθι-
ες.
Ηλιάνα & Αναστασία Κυριαζή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λόγω χειμώνα οι εργασίες στη Βιβλιοθήκη σταμάτησαν και 

από το Πάσχα θα ξαναρχίσουν πάλι.
Σκοπός είναι να μεγαλώσει ο όγκος των βιβλίων. Γι' αυτό 

όποιος διαθέτει λίγα ή πολλά βιβλία ας τα χαρίσει στη Βιβλι-
οθήκη του χωριού μας.
Παράλληλα εμπλουτίζουμε τη συλλογή ελληνικών και ξέ-

νων ταινιών κινηματογράφου και μουσικής και τραγουδιών. 
Επίσης και κλασσική μουσική.

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  ΕΥΡΩ
Βασιλική Λιάπη Αθήνα 50
Ιωάννα Παν. Σίμου Αθήνα 50
Αικατερίνη Ι. Κοτσίκη Αθήνα 50
Τσαμαδιά - Μπάκα Λεμονιά Αθήνα 30
Τσαμαδιά - Καραβίδα Ελένη Αθήνα 30
Στοφόρος Περικλής Τρίκαλα 100
Στοφόρου Ουρανία Τρίκαλα 100
Σκουλίκη Αρετή Αθήνα 50
Ευάγγελος Π. Παπανικολάου Αθήνα 20
Παναγιώτης Ε. Παπανικολάου Αθήνα 20
Σεραφείμ Ευθ. Παπανικολάου Αθήνα 20
Παναγιώτης Κ. Παπαδάκης Αθήνα 30
Μενέλαος Εσκιτζόπουλος Αθήνα 20
Τριαντάφυλλος Ουγούρογλου Αθήνα 50
Ιωάννης Αθ. Μακρής Αθήνα 20
Γεώργιος Γιαννόπουλος Αθήνα 20
Ευάγγελος Κωτσίκης Αθήνα 20
Ιωάννης Αθ. Γραμματικός Αθήνα 50
Μαργαρίτης Ι. Παππάς Καστέλλια 20
Βίκυ Ε. Κουτρούμπα Αθήνα 20
Δημήτριος Διέννης Αθήνα 50

ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣ-
ΤΟΡΙΚΗ ΜΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
«ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ».
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Στις 26 Αυγούστου 2017 πραγ-
ματοποιήθηκε, σύμφωνα με το 
νόμο περί αυτοδιοίκησης, ετήσια 
υποχρεωτική συνέλευση των κα-
τοίκων της Τ.Κ. Καστελλίων. Το 
έτος 2016 δεν είχε πραγματοποι-
ηθεί αντίστοιχη συνέλευση.
Θα μπορούσαμε να ισχυρισθού-

με, και να το αποδείξουμε αν χρει-
αστεί, ότι ήταν μία συνέλευση πα-
ρωδία, απαράδεκτη και επικίνδυνη 
για τα συμφέροντα του τόπου, και 
να τελειώνει η ενασχόλησή μας με 
αυτή εκεί. Θα επισημάνουμε όμως 
κάποια χαρακτηριστικά της για 
ενημέρωση και με την ελπίδα να 
μην ξανασυμβούν.
Α) Τα θέματα της συνέλευσης 

πολλά τον αριθμό, χωρίς εισήγηση 
για το καθένα. Προτάθηκαν από 
το Τ.Σ. μόνο σαν τίτλοι, τάχα για 
να συζητηθούν, θέματα που είχαν 
προταθεί εδώ και δύο χρόνια γρα-
πτά και επίσημα με ανάλυση και 
προτάσεις. Στην ουσία βέβαια να 
μην συζητηθεί και να μην ληφθεί 
απόφαση για τίποτε. Αυτή η τακτι-
κή είναι κοντόφθαλμη, αδιέξοδη 
και επικίνδυνη. 
Β) Η κ. αντιδήμαρχος που πα-

ρακολουθούσε τη συνέλευση εκ 
μέρους του Δήμου, και μέχρι εκεί 
έπρεπε να είναι ο ρόλος της, με 
ύφος «ξέρεις ποια είμαι εγώ ρε» 
με απύθμενο θράσος, απίστευτη 
αμετροέπεια, έπαρση και αμοραλι-
σμό επέβαλε ποια θέματα θα συ-
ζητηθούν, ήταν έντονη η επιδίωξή 
της να μην συζητηθεί το θέμα της 
ρεμούλας στο σχολείο και η Αλε-
φάντω σαν χωριστά θέματα. Στη 
συνέχεια επέβαλε επίσης, ενώ 
υπήρχαν αντίθετες προτάσεις, να 
ζητηθούν όλα τα θέματα μαζί σαν 
ένα θέμα δηλαδή να μην συζητη-
θεί τίποτε απολύτως και να μην 
παρθεί καμία απόφαση. Έτσι κα-
ταργήθηκε κάθε έννοια γενικής 
συνέλευσης των κατοίκων στην 
οποία αυτοί θα αποφάσιζαν τι θα 
συζητήσουν, πώς θα το συζητή-
σουν και κάθε απόφαση έπρεπε να 
είναι δική τους. 
Σε όλα αυτά είχε βέβαια τη 

στήριξη του προέδρου του Τ.Σ. ο 
οποίος τη σιγοντάριζε με εξυπνα-
κισμούς και προβοκατόρικες ερω-
τήσεις. Ήταν φανερό ότι ήταν σε 
συνεννοημένη συνεργασία.
Η γενική συνέλευση μετατρά-

πηκε σε ένα ακροατήριο της κ. 
αντιδημάρχου, η οποία πήρε το 
λόγο άπειρες φορές δεν άφηνε 
κανένα να μιλήσει και είπε άπειρα 
απαράδεκτα, όπως παράδειγμα: 
μας προέτρεψε να γίνουμε ρου-
φιάνοι στο χωριό, ο καθένας για 
το γείτονά του, για να μπορέσει ο 
Δήμος να εφαρμόσει τους κανονι-
σμούς του. Όσον αφορά το πόσι-
μο νερό μας «ενημέρωσε» τι θα 
μετράται, από ποιον θα μετράται 
και τα αποτελέσματα των μετρή-
σεων είναι δικό της προνόμιο και 
δεν είναι ανάγκη να τα γνωρίζουν 
οι δημότες και ας υπήρχαν πάρα 
πολλές καταγγελίες. Φασιστικής 
έμπνευσης και εφαρμογής μέτρα 
από τη κ. Αντιδήμαρχο. Δεν θα 
ασχοληθούμε άλλο μαζί της. 
Γ) Ο Πρόεδρος του Τ.Σ. που έκα-

νε απολογισμό δράσης του Τ.Σ., 
έτσι έλεγε το θέμα, δεν υπήρχε 
όμως απόφαση Τ.Σ. σχετική, μίλη-
σε σαν μέλος δημοτικής παράτα-
ξης, διαβάζοντας ένα κείμενο που 
καμία σχέση δεν είχε με το Τοπικό 
Συμβούλιο, διαπράττοντας μία πο-
λιτική απάτη κάνοντας κατάχρηση 
της θέσης του. Ας έλεγε από την 
αρχή: Αν εγκρίνετε, θα διαβάσω 
ένα παραταξιακό κείμενο.
Δ) Με όλα αυτά οι ελάχιστοι κά-

τοικοι που συμμετείχαν, μια και δεν 
τους δόθηκε ποτέ ο λόγος για ομι-
λίες και προτάσεις, τους δόθηκε 

μόνο για ερωτήσεις, απεχώρησαν 
διαμαρτυρόμενοι. Έτσι στο τέλος 
για τοποθετήσεις προτάσεις και 
ψηφοφορία έμειναν μόνο οι προ-
σκεκλημένοι. 
Ε) Ποιος πρότεινε και ποιος 

ψήφισε τις προτάσεις της συνέ-
λευσης κατοίκων Τ.Κ. Καστελλίων 
26/8/2017, όπως αναφέρονται στο 
πρακτικό, ποιος να ξέρει;
Στη συνέλευση αυτή η Αλεφά-

ντω δεν ήταν στα θέματα της συ-
ζήτησης. Όμως: Ο Πρόεδρος του 
Τ.Σ. αναφέρει στην εισήγησή του. 
α) Ότι είχε συνάντηση με εκπρο-
σώπους της δ/νσης της μεταλλευ-
τικής εταιρείας για διάφορα θέμα-
τα. Η Αλεφάντω δεν αναφέρεται 
στα θέματα, ούτε ο τόπος της 
συνάντησης, που δεν ήταν το κοι-
νοτικό γραφείο, και το πρώτο πρό-
σωπο που χρησιμοποιεί σημαίνει 
μόνος του. Αυτό ήταν επιλογή του; 
και της εταιρείας; ή δεν βρέθηκε 
κάποιος να πάει μαζί του. Η γυναί-
κα λέει του Καίσαρα δεν φθάνει να 
είναι τίμια πρέπει να φαίνεται τίμια. 
Από τη πρώτη συνάντηση, με επί-
σκεψη στα γραφεία της εταιρείας 
«κερδίσαμε» ότι άρχισαν τα φορτη-
γά της εταιρείας να περνούν μέσα 
από το χωριό μετά από χρόνια, και 
τη δεύτερη με την οποία αναπτύ-
χθηκε η επικοινωνία και οι σχέσεις 
ελπίζουμε να «κερδίσουμε» την 
Αλεφάντω. Δεν υπονοώ τίποτε. 
Παρακάτω θα αναφέρω τον κίνδυ-
νο από αυτό. 
Παρακάτω στο κεφάλαιο Αλε-

φάντω – δικαστήρια αναφέρει: 
«Ο αγώνας συνεχίζεται». Ποιος 
αγώνας ακριβώς δεν λέει, έστω 
κάποιο ίχνος αγώνα. «Δεν εφησυ-
χάζουμε». Μέχρι τώρα τι κάνουμε 
που είμαστε ανήσυχοι; Το λέει 
παρακάτω με κεφαλαία γράμμα-
τα:«ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΠΑ-
ΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΟΡΙΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ». Τι είδος επα-
φής δεν μας είπε. 

«Δεν μένουμε σε καμία περί-
πτωση σε όποιες δικαστικές απο-
φάσεις». Αυτό προέκυψε μετά την 
επαφή με το δικηγόρο; Και ποιόν 
εκφράζει; 
Έχει κάποιος την αυταπάτη ότι 

θα σωθεί η Αλεφάντω αν χαθεί το 
δικαστήριο; Η άποψη αυτή υπονοεί 
κινητοποιήσεις, ας κοιτάξουμε στο 
καθρέπτη να δούμε από ποιους, 
αλλά είναι το άλλοθι για να μην 
γίνει καμία ενέργεια πριν το δικα-
στήριο. Για να έχουμε κινητοποι-
ήσεις και συμπαράσταση πρέπει 
να τα έχουμε επιδιώξει, αναλύσει, 
κερδίσει από πριν. Αν δεν κινητο-
ποιηθούμε από πριν μετά θα είμα-
στε για κλάματα. 

«Θα είμαστε απέναντι το σύνολο 
των συγχωριανών όπως εξάλλου 
δείξαμε». Στη συνέλευση της 13-
3-2013 όλοι οι εργαζόμενοι στην 
εταιρεία συγχωριανοί μας μίλησαν 
υπέρ της μέχρι και ποιήματα της 
έγραψαν. Κανείς δεν υπέγραψε το 
ψήφισμα. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι 
η εταιρεία είναι τόσο ισχυρή που 
δεν μπορούμε να κάνουμε τίπο-
τε. Και όμως κάναμε γιατί έγιναν 
πολλές συγκεκριμένες μελετη-
μένες ενέργειες από δυστυχώς 
λίγους και ακολούθησαν οι πολλοί, 
δεν έγιναν αεράτα. Αν η δικαστι-
κή απόφαση, την οποία καείς δεν 
μπορεί να προδικάσει, είναι υπέρ 
της εταιρείας οι πρώτοι που θα 
δεχτούν τεράστια πίεση θα είναι οι 
εργαζόμενοι, συγχωριανοί μας και 

μη, οι οποίοι θα φθάσουν να απαι-
τούν την εφαρμογή της. 

«Χωρίς να έχουμε αυταπάτες 
ότι η δικαιοσύνη μπορεί να κινη-
θεί υπέρ μας μιας και αυτή κινεί-
ται πάντοτε κάτω από το πρίσμα 
της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας 
κ.λπ.».
Μια τέτοια άποψη δεν μπορεί να 

είναι της τοπικής κοινότητας. Είναι 
το ίδιο επιχείρημα που επικαλείται 
το κόμμα της βουλής που δικάζεται 
αυτό τον καιρό σαν εγκληματική 
οργάνωση. Πέραν από αυτό όμως 
είναι η απόλυτη «δικαιολογία» να 
μην κάνουμε τίποτε, όπως δεν κά-
νουμε, να πούμε πέντε έξι αερά-
τες κουβέντες «όλο αγανάκτηση» 
… «να καταγγείλουμε» το σύστημα 
γενικά και να παραδώσουμε την 
Αλεφάντω, με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται για το χωριό, στα χέρια της 
εκμετάλλευσης για την καταστρο-
φή της. «Δεν θα πεθάνουμε και για 
την Αλεφάντω» που λέει και κά-
ποιος πρωταγωνιστής των γεγονό-
των. Αναρωτιέται κανείς αν η εται-
ρεία είχε ένα τσιράκι στο χωριό, τι 
διαφορετικό από τα προηγούμενα 
θα το έβαζε να πει. Το Δούρειο 
Ίππο, που άρχισε να αναφέρεται 
στο χωριό, με τι θα τον γέμιζε; 
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. και η παράταξη 
με την οποία εκλέχθηκε παίρνει 
θέση για τα μεταλλεία γενικά και 
για την Αλεφάντω. 
Να θυμίσω: Τη τοποθέτηση στο 

Δ.Σ. της 28-1-2014 του Δήμου ότι 
δεν είναι κατά των επιφανειακών 
εξορύξεων γιατί άμα έρθει η λαϊκή 
εξουσία ίσως χρειασθεί. 
Την ανακοίνωση των υποψηφίων 

με τη παράταξη για την Αλεφάντω 
το Μάρτη του 2013 πριν τη συνέ-
λευση των κατοίκων η οποία είχε 
γραφεί από άνθρωπο που δεν 
ήξερε το όνομα του χωριού, έκανε 
ελάχιστη αναφορά της Αλεφάντω. 
Τη συμμετοχή, μόνο αυτής, στη 

συζήτηση που οργάνωσε η εταιρεία 
στο χωριό, πριν τη συγκέντρωση 
της 13-3-2013 για να εξηγήσει 
πόσο όμορφα θα ξεπατώσει την 
Αλεφάντω. Καταγγέλλοντας όχι 
την καταστροφή της Αλεφάντως 
αλλά το σύστημα γενικώς δίνοντας 
άλλοθι στην εταιρεία ότι συζητάει 
με την τοπική κοινωνία. 
Την αήθη επίθεση με προσβλη-

τικούς χαρακτηρισμούς, προσωπι-
κούς και οικογενειακούς, που δε-
χθήκαμε τις επόμενες ημέρες του 
Δ.Σ. της 28-1-2014, μέσω τοπικής 
εφημερίδας, από τον επικεφαλή 
της παράταξης. Στο Δ.Σ. είχαμε 
φέρει το θέμα της αδειοδότησης 
47,5 χιλιάδων στρεμμάτων για 
έρευνες και 3,5 χιλ. στρ. για εκμε-
τάλλευση στη Γκιώνα και για πρώτη 
φορά αναδείξαμε το πρόβλημα της 
ανάπτυξης στη Φωκίδα. Ο εκπρό-
σωπος της εταιρείας έγινε περί-
γελος με τα λεγόμενά του για Ελ-
βετική Γκιώνα. Την άλλη μέρα μιας 
και δε μπορούσε ο ίδιος έβαλε τον 
εγκάθετο, όπως τον είχα χαρακτη-
ρίσει τότε και δεν έβγαλε άχνα, να 
μας επιτεθεί. Οι προτάσεις που 
καταθέσαμε τότε δημοσιεύθηκαν 
στα Καστελλιώτικα Νέα στα φύλλα 
63 και 64. 
Στη συνέχεια στη Γ.Σ. του χω-

ριού έλαβε το λόγο ο μέχρι τότε, 
περίπου, αρμόδιος αντιδήμαρχος 
της Δ.Ε. Γραβιάς ο οποίος αναφέ-
ρει για το θέμα Αλεφάντω. 

«Ο δικηγόρος του Δήμου δεν 

μπορεί να επισπεύσει τη διαδικα-
σία ορισμού δικασίμου, ο Δήμος 
είναι παρεμβαίνων στη δίκη δεν 
είναι αυτός που θα κινήσει τη δια-
δικασία. Πρέπει να βρεθεί τρόπος 
παρέμβασης στην εισήγηση του 
Στ.Ε. να εισαχθεί το θέμα το τα-
χύτερο σε διαδικασία συζήτησης». 
Ο κ. πρώην Αντιδήμαρχος δεν 

έχει μάθει ακόμη ότι το θέμα δι-
κάζεται στο Διοικητικό Δικαστήριο 
Λειβαδιάς και όχι στο Στ.Ε. Τώρα 
έμαθε ότι ο Δήμος είναι παρεμ-
βαίνων και όχι αντίδικος, τον οποίο 
δεν γνωρίζει ακόμη, και τέλος 
δεν εξήγησε τους λόγους, αν και 
εκλήθη γι’ αυτό, που πρέπει να 
επισπευθεί η διαδικασία. Βιάζεται 
η εταιρεία για το μετάλλευμα. Και 
τα Καστέλλια γιατί; Είναι έτοιμα; 
Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέρ-
γειες; 
Η κατά τα άλλα λαλίστατη κ. 

Αντιδήμαρχος και υπεύθυνη για το 
περιβάλλον και τη πολιτική προ-
στασία δεν θυμάμαι να αναφέρεται 
στην Αλεφάντω, ούτε στα πρακτι-
κά υπάρχει σχετική αναφορά. Στις 
προτάσεις της συνέλευσης των 
κατοίκων, όπως αυτές γράφονται 
στο πρακτικό, αναφέρεται για τη 
θέση Αλεφάντω. «Προσβολή στις 
αρμόδιες διοικητικές και δικαστι-
κές αρχές της τεχνικής έκθεσης 
και της μελέτης περιβαλλοντικών 
όρων βάσει των οποίων έγινε η 
αρχική παραχώρηση στη μεταλ-
λευτική εταιρεία δασικής έκτασης 
στη περιοχή «ΑΛΕΦΑΝΤΩ» επειδή 
έχουμε τη γνώμη ότι βασίσθηκε 
σε εσφαλμένα στοιχεία. Σχετική 
απόφαση 29/2015 του Τ.Σ. Κα-
στελλίων». 
Δεν γνωρίζω ποιος έκανε τη 

πρόταση αυτή και ποιος την ψή-
φισε. Δεν γνωρίζω αν ήταν σε 
συνεννόηση με τον διορισθέντα 
δικηγόρο. Είναι πρόταση τυπικά 
απαράδεκτη (η τεχνική έκθεση 
είναι απαραίτητη για την έναρξη 
των εργασιών. Έπεται της άδειας 
επέμβασης). Μελέτη περιβαλλο-
ντικών όρων δεν υπάρχει. Υπάρχει 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων και Περιβαλλοντική Αδειο-
δότηση στην οποία αναφέρονται 
οι Περιβαλλοντικοί Όροι. Ποιες 
είναι οι δικαστικές και διοικητικές 
αρχές να προσβάλλουν ανύπαρκτα 
πράγματα. Δεν έγινε παραχώρηση 
δασικής έκτασης, δόθηκε άδεια 
επέμβασης σε δασική έκταση με 
συγκεκριμένους περιβαλλοντι-
κούς όρους, και αυτή αναιρέθηκε, 
έγινε προσφυγή και εκδικάζεται. 
Η παραχώρηση για εκμετάλλευ-
ση μεταλλείου είχε γίνει πριν 60 
χρόνια. Είναι πρόταση ουσιαστικά 
απαράδεκτη, να προσβάλλει ανύ-
παρκτα, στο συγκεκριμένο χρόνο, 
πράγματα. Και τέλος είναι πρόταση 
τακτικά απαράδεκτη. Όταν θέλεις 
να προσβάλεις μία απόφαση σε αρ-
μόδιες διοικητικές και δικαστικές 
αρχές, στις οποίες μάλιστα κατά 
δήλωσή σου γραπτή και επίσημη 
δεν έχεις καμία εμπιστοσύνη και 
τις θεωρείς όργανα εξυπηρέτησης 
των αντιδίκων δεν λες «έχουμε τη 
γνώμη». Στηρίζεις με αναμφισβή-
τητα πραγματικά στοιχεία και νό-
μιμα επιχειρήματα τις απόψεις σου 
και απαιτείς την προσβολή όποιων 

αποφάσεων σε βλάπτουν, δεν είναι 
νόμιμες και ουσιαστικά είναι αστή-
ρικτες. Χρησιμοποιείς όλες τις δυ-
νατότητες και μέσα που διαθέτεις 
και όλους τους συμμάχους σου.
Στις 18-12-2014 με επιστολή 

μου προς το Δήμαρχο Δελφών, 
το Δημοτικό Συμβούλιο της Δ.Ε. 
Γραβιάς και τη Τ.Κ. Καστελλίων 
τους γνωστοποιούσα την υπ’ αρ. 
1093/2014 απόφαση του Ε Τμή-
ματος του Στ.Ε. Από το έγγραφο 
προκύπτει ότι: α) Η εταιρεία S & B 
Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. με αίτηση 
της κατά του ΥΠΕΚΑ επιδιώκει να 
ακυρωθεί η υπ’ αρ. 330/43466/11-
13-2013 απόφαση του Δ/ντή Δα-
σών Ν. Φωκίδας με την οποία ανα-
κλήθηκε η υπ’ αρ. 809/11687/17-
7-2012 απόφαση του ιδίου ορ-
γάνου. Με την απόφαση αυτή 
είχε εγκριθεί, υπέρ της αιτούσας 
εταιρείας, η επέμβαση σε δημόσια 
δασική έκταση 75.895,0 τ.μ. σε 
τρεις θέσεις στην Αλεφάντω της 
Τ.Κ. Καστελλίων για την επιφα-
νειακή εκμετάλλευση μεταλλείων 
βωξίτη. β) Ότι το Στ.Ε. παραπέμπει 
το κρινόμενο ένδικο βοήθημα στο 
Διοικητικό Πρωτοδικείο Λειβαδιάς. 
Στην επιστολή μου σημείωνα 

ότι την απόφαση – άδεια η εται-
ρεία είχε εκμαιεύσει εκτός χιλίων 
άλλων λόγων αμφισβητούμενης 
νομιμότητας (για τα οποία είχα ζη-
τήσει εξηγήσεις με επιστολή μου 
προς τη Δ. Δασών, η οποία απά-
ντησε μετά την ανάκληση της από-
φασης ότι τώρα δεν χρειάζεται να 
απαντήσουμε), αλλά και με ψεύτι-
κα και παραπλανητικά στοιχεία, τα 
οποία βέβαια μπορούσα να αποδεί-
ξω. Τέλος ενημέρωνα ότι είμαι στη 
διάθεσή τους για παροχή όποιων 
στοιχείων χρειασθούν και θα πε-
ριμένουμε τις αποφάσεις τους για 
την αντιμετώπιση του τεράστιου 
αυτού θέματος. 
Στην αντίστοιχη με την τωρινή 

συνέλευση κατοίκων της 29-8-
2015 συζητήθηκε το θέμα της 
Αλεφάντως. Ο κ. Αντιδήμαρχος 
ενημέρωσε ότι ο Δήμος ανέθεσε 
σε δικηγόρο την υπόθεση. Δεν 
έδωσε απαντήσεις όμως στα ερω-
τήματα αν ο δικηγόρος είναι σχε-
τικής ειδικότητας και εμπειρίας με 
ποια κριτήρια επιλέχθει, αν έχει 
πάρει τη δικογραφία και μελετή-
σει τους ισχυρισμούς της εταιρεί-
ας, τι ακριβώς υποχρεώσεις έχει 
αναλάβει, αν σκοπεύει να ενημε-
ρώσει τους κατοίκους του χωριού 
για το χειρισμό της υπόθεσης, αν 
θέλει βοήθεια και από ποιον; Αυτά 
τα ερωτήματα δεν έχουν απαντη-
θεί ακόμη. Μετά δύο χρόνια έγινε 
όμως επαφή!
Στη συνέχει στην τότε συνέλευ-

ση της 29-8-2015 έγιναν οι εξής 
επισημάνσεις που ισχύουν όλο 
και περισσότερο όσο πλησιάζει το 
δικαστήριο και γι’ αυτό τις αναφέ-
ρουμε. 

1) Η Δασική υπηρεσία είναι γνω-
στή τόσα χρόνια στη Φωκίδα για 
το έργο της σε σχέση με τα μεταλ-
λεία. Αλλά και μόνο ότι χορήγησε 
την άδεια επέμβασης εντελώς πα-
ράνομα αντισυμβατικά, ενώ υπήρχε 
σχετική αρνητική απόφαση του αρ-
μοδίου υπουργού, παράτυπα, από 
ό,τι φαίνεται χωρίς αυτοψία, χωρίς 
να διασφαλίσει τα συμφέροντα του 
δημοσίου για τα οποία αυτή είναι 
αρμόδια, και πολλά άλλα, δεν μας 
αφήνουν περιθώρια να έχουμε 
εμπιστοσύνη ότι θα διεκδικήσει τα 
συμφέροντα του τόπου σαν κύριος 
αντίδικος στη δίκη. Το ότι ανακά-
λεσε την απόφασή της, αυτό έγινε 
μετά από καταγγελίες, επιστολές 
που αποκάλυπταν τις μεθοδεύσεις 
της και δεν απάντησε ποτέ, το ξε-
σηκωμό των κατοίκων όταν έγιναν 

ΑΛΕΦΑΝΤΩ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥΝ

ΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ

(Συνέχεια στη σελίδα 5)

Αριθμός Λογαριασμού 
6391-010171-645
Τράπεζα Πειραιώς
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γνωστά όλα αυτά και ξέροντας ότι 
είναι έωλη και παράνομη, δεν την 
κάνει αξιόπιστη. 

2) Το προηγούμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο, στο οποίο προέδρευε ο 
σημερινός δήμαρχος, συζήτησε το 
θέμα κοντά είκοσι μέρες μετά την 
ανάκληση της απόφασης, αγνόησε 
το ψήφισμα της γενικής συνέλευ-
σης των κατοίκων ψήφισε αρνη-
τικά στο αίτημα για απαγόρευση 
των επιφανειακών εξορύξεων. Το 
παρόν δημοτικό συμβούλιο είναι 
ανημέρωτο και δεν έχει πάρει 
θέση στο θέμα. 

3) Στη γενική συνέλευση των 
κατοίκων της 23-3-2013 μετά την 
ανάκληση της απόφασης οι κά-
τοικοι διαβλέποντας το κίνδυνο 
και γνωρίζοντας την τακτική της 
εταιρείας αποφάσισαν ομόφωνα 
να διατηρούν το θέμα ζωντα-
νό και γι’ αυτό κάθε χρόνο κοντά 
στη 1η Μάη να επισκέπτονται τον 
τόπο που ήταν να γίνουν οι εξορύ-
ξεις της Αλεφάντως. Αυτό γίνεται 
κάθε χρόνο, τις πρώτες χρονιές 
με αρκετό κόσμο στη συνέχεια 
με λιγότερο. Από αυτή τη συνά-
ντηση απουσιάζουν επιδεικτικά 
και κάποιες φορές προκλητικά· 
πρώην και νυν Δήμαρχοι, Αντιδή-
μαρχοι, Τοπικό Καστελλίων και οι 
παρατάξεις τους, χωρίς να έχουν 
προτείνει κάτι άλλο. Η Προσφυ-
γή της εταιρείας στα δικαστήρια 
επιβεβαιώνει πόσο σωστή ήταν η 
απόφαση της γενικής συνέλευσης. 

4) Από τα στοιχεία που υπάρ-
χουν η Μ.Π.Ε. για τη συγκεκριμένη 
περιοχή έχει στηριχθεί σε ψεύτικα 
ή παραπλανητικά στοιχεία (ΤΟΜΟΣ 
Α σελ. 209 και σχετική φωτογρα-
φία) όσον αφορά τα κέντρα τοπικής 
ευαισθησίας και δεν έχει πάρει 
υπόψη της τα απαιτούμενα στοι-
χεία. Γι’ αυτό εξάλλου δεν υπάρ-
χει ειδικό κεφάλαιο στη ΜΠΕ για 
τα προβλήματα, το ρόλο, την αξία 
και την αποκατάσταση αν υπάρχει 
στην Αλεφάντω. Δεν υπάρχει ούτε 
κεφάλαιο να ορίζει συγκεκριμένες 
δεσμέυσεις για την Τεχνική Έκθε-
ση τις οποίες να αναλύσει και να 
εκτιμήσει η ΜΠΕ. Αυτό είναι το 
απαράδεκτο και όχι η απόσταση 
αυτή κάθε αυτή η οποία χρησιμο-
ποιήθηκε παραπλανητικά για να 
καλύψει την απάτη. 

5) Από την ανάληψη των καθηκό-
ντων του παρόντος Τ.Σ. έχουν κα-
τατεθεί προτάσεις (Αρ. Πρ. 20305) 
για τη πολιτική της κοινότητας και 
του Δήμου σε σχέση με τα μεταλ-
λεία και ειδικά στο θέμα της Αλε-
φάντως. Προτείναμε την απαίτηση 
της άμεσης απόσυρσης από την 
εταιρεία της Προσφυγής και η μη 
απόσυρση αυτής να είναι αιτία 
πολέμου και διακοπή κάθε συνερ-
γασίας. Είναι αδιανόητο να της 
παρέχουμε προνόμια και εξυπηρε-
τήσεις π.χ. σαν Δήμους τη παρα-
χώρηση αδείας χρήσεως αιγιαλού 
και παραλίας, σαν τοπική κοινότη-
τα φορτηγά μέσα από το χωριό και 
να ξοδεύουμε για δικηγόρους και 
να κρέμεται η καταστροφή πάνω 
από τα κεφάλια μας.

6) Όταν παραχωρούνται εκα-
τοντάδες χιλιάδες στρέμματα για 
εκμετάλλευση στο Δήμο μας είναι 
προκλητικό να ισχυρίζεται κάποιος 
ότι τη δουλειά στους εργαζομένους 
εξασφαλίζουν τα 75 στρέμματα της 
Αλεφάντως, η εκμετάλλευση των 
οποίων φέρει εκτός των πολλών 
άλλων και πλημμύρες και κατολι-
σθήσεις τουλάχιστον αν όχι τίποτε 

περισσότερο. Κάποιοι συμπολίτες 
μας, που με την αγωνία της διατή-
ρησης της εργασίας τους, εκφρά-
στηκαν υπέρ της εκμετάλλευσης 
στην περιοχή, πρέπει να το ξανα-
σκεφτούν και να συμπαρασταθούν 
στον αγώνα για τη σωτηρία της. 
Τελικά η τότε γενική συνέλευση 

της 29-8-2015 απεφάσισε (όπως 
γράφθηκε στα πρακτικά της) να 
υπάρξει προσβολή της ΜΠΕ όπου 
χρειάζεται γιατί έχει στηριχθεί σε 
ψεύτικα και παραπλανητικά στοι-
χεία, δεν έχει πάρει υπ’ όψη της τα 
πραγματικά δεδομένα της περιο-
χής, δεν έχει προτείνει τα ανάλογα 
αντισταθμιστικά και ανταποδοτικά 
στο περιβάλλον μέτρα. Το ίδιο και 
για την Τεχνική Έκθεση. Αν έχει 
συνταχθεί βέβαια. 
Οι προτάσεις: Για συζήτηση στο 

Δ.Σ. και ενημέρωση όλων των Δη-
μοτών. Να παρθούν αποφάσεις για 
ενέργειες που να διατηρούν το 
θέμα σε κινητικότητα, να εξασφα-
λίζουν την υποστήριξη, ουσιαστική 
και γραπτή, και να το προετοιμά-
ζουν για όσο το δυνατόν πληρέ-
στερη και δυναμική παρουσία στη 
δικαιοσύνη και την κοινωνία. Πήγαν 
στα άγραφα. Το ίδιο έγινε και στο 
Τοπικό Συμβούλιο στις 24-10-
2015. 
Μετά από δύο χρόνια λοιπόν ερ-

χόμαστε στο ίδιο σημείο να λέμε 
τι θα κάνουμε «γιατί νομίζουμε», 
ενώ πριν δύο χρόνια είμαστε σί-
γουροι. Στις 24-10-2017 έγινε 
Τοπικό Συμβούλιο και ενημερώ-
θηκε το χωριό ότι το δικαστήριο 
προσδιορίσθηκε για το Δεκέμβριο 
του 2018 και να είναι σε εγρήγορ-
ση. Χωρίς καμία πρόταση απλώς 
αναμασήθηκαν τα παλιά. Ήταν μια 
προσπάθεια απόσυρσης ευθυνών 
από τους τοπικούς άρχοντες κάθε 
βαθμίδας και να ρίξουν τα βάρη 
στους κατοίκους. «Εμείς σας ενη-
μερώσαμε». Τα κύρια θέματα σε 
αυτό το τοπικό ήταν δύο. 1) Διαπί-
στωσαν μετά δύο χρόνια και αφού 
παραιτήθηκε τοπικός σύμβουλος 
που το κατήγγειλε ότι η απόφαση 
του Τοπικού της 24/10/15 για προ-
σβολή της ΜΠΕ δεν προωθήθηκε 
πέρα από τη Γραβιά. Τέτοια ανησυ-
χία! 2) Να προσβληθεί η ΜΠΕ του 
1983. 
Τέτοια ΜΠΕ όμως δεν υπάρχει. 

Η μόνη που υπάρχει για την Αλεφά-
ντω είναι η υποβληθείσα στις με αρ. 
πρ. 74134/24-12-99 η οποία ενε-
κρίθη από το Νομαρχιακό Συμβού-
λιο με αρ. πρωτ. 154/2-10-00. Το 
ερώτημα γιατί είναι που την βρήκαν 
την ΜΠΕ του 1983 που δεν υπήρ-
χε ούτε καν ο νόμος (Ν.1650/86) 
που την θεσμοθετούσε. Ο διορι-
σθείς δικηγόρος συμβούλευσε το 
Τοπικό να βγάλει απόφαση η οποία 
τελικά αφορά ανύπαρκτο θέμα και 
είναι γι’ αυτό άκυρη; Είναι όλο αυτό 
από λάθος που δεν δικαιολογείται 
ή είναι σκόπιμο από το συντάξα-
ντα την απόφαση ώστε αν γίνει η 
διαδικασία μακρά και επίμονη στο 
τέλος να απορριφθεί για τυπικούς 
λόγους; Γνωστό το παραμύθι, το 
είχα επισημάνει στο Τ.Σ. της 20-
10-2015. 
Και ενώ όλα αυτά γίνονται στο 

χωριό. Από επίσημα έγγραφα, που 
διαθέτουμε, βγαίνουν οι εξής πλη-
ροφορίες:

1) Ότι το θέμα ήταν ορισμένο να 
συζητηθεί στο Διοικητικό Πρωτο-
δικείο Λειβαδιάς στις 21-09-2017, 
δηλαδή λίγες μέρες μετά από τότε 
που μας έλεγαν τα παραμύθια και 
παραπληροφορούσαν στη γενική 
συνέλευση του χωριού στις 26-
8-2017. Δεν το ήξεραν ή μας το 
έκρυβαν; Ας διαλέξουν. Αποδει-

κνύεται όμως πόσο ανίκανοι και 
επικίνδυνοι είναι. Το δικαστήριο 
μάλλον ανεβλήθη χωρίς τη πα-
ρέμβαση του Δήμου. Δηλαδή αν 
κάποιος τρίτος δεν ζήταγε την 
αναβολή του θα ήμασταν εντελώς 
γυμνοί και ανυπεράσπιστοι. 

2) Η Δ/νση Δασών Φωκίδας στη-
ρίζει την ανάκληση της έγκρισης 
επεμβάσεως στο περιβαλλοντικό 
όρο στ. 2 ο οποίος αναφέρει: «Οι 
περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέ-
χρι 31-12-2015 με την προϋπόθε-
ση ότι: Δεν θα υπάρξουν επιφυλά-
ξεις από τους συναρμοδίους φο-
ρείς κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
της δραστηριότητας».

3) Από τα 76 στρέμματα που 
είχαν άδεια επέμβασης το Δασαρ-
χείο αναγνωρίζει ως «Κεφαλάρια» 
προστατευόμενο δάσος μόνο τα 
8,35 στρέμματα. 

4) Η Δ/νση Δασών Φωκίδας α) 
Ενημερώνει το δικαστήριο ότι η 
έγκριση επέμβασης ανακλήθηκε 
ύστερα από τις έντονες διαμαρτυ-
ρίες που διατυπώθηκαν από τοπι-
κούς φορείς και πολίτες λόγω της 
θέσης των κοιτασμάτων.  β) Ενη-
μερώνει το δικαστήριο ότι το Δ.Σ. 
του Δήμου Δελφών τάχθηκε κατά 
των μεταλλευτικών επεμβάσεων 
για εξόρυξη Βωξίτη στη περιοχή 
Αλεφάντω. γ) Επισυνάπτει απο-
σπάσματα από τη καταγγελία του 
Δ. Μπάκα της 2-3-2012, δεν γνω-
ρίζουμε όμως ποια αποσπάσματα.

5) Ενημερώνει επίσης ότι από 
έγγραφο του ΥΠΕΚΑ προκύπτει ότι 
η εκμετάλλευση της μεταλλοφορί-
ας των συγκεκριμένων κοιτασμά-
των θεωρείται ιδιαιτέρως συμφέ-
ρουσα για την εθνική οικονομία. 
Αυτή η αναφορά που δημιουργεί 
εντυπώσεις και νομίζει κανείς ότι 
έχει γίνει αναλυτική μελέτη, έχουν 
ληφθεί υπόψη όλες οι παράμετροι, 
ωφέλιμες και βλαπτικές, οικονο-
μικές κοινωνικές περιβαλλοντικές 
κλπ, έχουν βγει επιστημονικά συ-
μπεράσματα και έχουν προταθεί 
και κοστολογηθεί έργα αποκατά-
στασης, είναι οι εξής: «Σας πληρο-
φορούμε ότι από άποψη της αξι-
οποίησης του Ορυκτού Πλούτου 
της χώρας θεωρείται ιδιαιτέρως 
συμφέρουσα για την Εθνική Οι-
κονομία η εκμετάλλευση μεταξύ 
άλλων και της μεταλλοφορίας.» 
Τίποτα άλλο. Από πού προκύπτει; 
Άγνωστο. Με επιστολή μου στη Δ/
νση ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ του ΥΠΕΚΑ 
με αριθμό Πρωτ. 11244/6-6-2013 
ζήταγα τη χορήγηση αυτού του εγ-
γράφου και έβαζα τουλάχιστον 20 
ερωτήματα αν έχουν παρθεί υπ’ 
όψη για την έκδοσή του. Η απά-
ντηση ήταν άλλα λόγια να αγαπιό-
μαστε. Μου παρέδωσαν όμως το 
έγγραφο, αν και πριν ζητούσαν να 
τεκμηριώσω το ενδιαφέρον μου. 
Το ίδιο απέστειλα και προς την Δ/
ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ επιστολές 
με αρ. 331/43837/6-3-2013 την 
με αρ. πρωτ. 304140977/4-3-2013 
και προς το Δασαρχείο την με αρ. 
πρωτ. 361/45542/6-3-2013 με τις 
οποίες ζητούσα έγγραφα σχετικά 
με την έκδοση αδείας στην Αλε-
φάντω. Η απάντηση: «Παρέλκει 
η χορήγηση στοιχείων λόγω της 
ανάκλησης της απόφασης.»

6) Δέχεται η Δ/νση Δασών στην 
απόφαση ανάκλησης ότι μεγάλο 
μέρος της έκτασης στην οποία 
εγκρίθηκε η επέμβαση, είναι δα-
σική έκταση, υπερκείμενη του 
οικισμού Καστελλίων και, χωρίς 
να έχει κηρυχθεί, τυπικά, ως 
«προστατευτικό δάσος», ασκεί 
σημαντική προστατευτική επίδρα-
ση στον οικισμό και εκ πλάνης δεν 
λήφθηκε υπόψη ούτε κατά την έκ-

κριση των περιβαλλοντικών όρων 
όσο και κατά την έγκριση επέμβα-
σης. 
Πέρασαν πέντε χρόνια από τότε. 

Οι τοπικοί άρχοντες δεν έπρεπε να 
έχουν φροντίσει να κηρυχθεί όλη 
η έκταση «προστατευτικό δάσος» 
με την έκδοση σχετικής Δασικής 
Απαγορευτικής Διάταξης;  Γιατί 
δεν το κάνουν; 

7) Η Απόφαση Έγκρισης Περι-
βαλλοντικών Όρων για την Αλε-
φάντω εκδόθηκε στις 22-12-2003 
με ισχύ έως 31-12-2008 και τρο-
ποποιήθηκε στις 31-8-2010 (Από-
φαση Τροποποίησης, εφόσον είχε 
λήξει η ισχύς της, ανύπαρκτης 
απόφασης!) με διάρκεια ισχύος 
μέχρι 31-12-2015. Στις 4-9-2015 
παρατάθηκε η διάρκεια ισχύος 
μέχρι 31-8-2020, σύμφωνα με το 
νόμο 4014/2011 αρθ. 2 παρ. 8 
όπου λέει ότι «Η διάρκεια των υφι-
σταμένων κατά τη δημοσίευση του 
παρόντα νόμου ΑΕΠΟ παρατείνεται 
μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας 
από την έκδοσή τους εφ’ όσον δεν 
έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή 
των δεδομένων βάσει των οποίων 
εκδόθηκαν. 
Τέτοιες μεταβολές: Αφορούν 

και περιοχές ενταγμένες σε ειδικό 
καθεστώς προστασίας ως δασι-
κές όπως της Αλεφάντως που δεν 
πάρθηκε υπόψη αρχικά. Ή αν με το 
χωροταξικό δεν επιτρέπονται τέ-
τοιες χρήσεις, δηλαδή μεταλλεία, 
στη περιοχή της Αλεφάντως (θυ-
μάται κανείς το Χωροταξικό που 
προτάθηκε τι προέβλεπε;). Γιατί 
η δεκαετία μετράει από το 2010 
και όχι από το 2003 και ώστε για 
την ανανέωση της ΑΕΠΟ να ακο-
λουθηθεί ο νόμιμος τρόπος αρ. 
5 και 6 του νόμου, και όχι όπως 
τώρα με μία απλή αίτηση, ώστε να 
διατυπωθούν όλα τα λάθη, οι πα-
ραλήψεις, οι αδυναμίες αλλά και η 
μη τήρηση των Π.Ο. κλπ. της ΜΠΕ 
και της ΑΕΠΟ. Χρειάζεται προσβο-
λή της συγκεκριμένης απόφασης 
η οποία αφορά πάρα πολύ μεγάλο 
μέρος των εξορύξεων στη Φωκίδα 
και εκεί θα μπει και το θέμα της 
ΜΠΕ που έχει στηριχθεί στα ψεύ-
τικα στοιχεία. 

8) Εκτιμώ ότι η εταιρεία στο 
δικαστήριο θα ισχυρισθεί ότι επί 
χρόνια τηρεί αδιάλειπτα και με ευ-
λάβεια δύο αρχές. Αφ’ ενός τη κοι-
νωνική συναίνεση στις δραστηριό-
τητες της. Εδώ θα αξιοποιήσει τις 
επισκέψεις στα γραφεία της όλων 
των αιρετών και των παρατρεχά-
μενων, την καλή συνεργασία. Το 
χαλίκι που έριξε στις λακκούβες 
που η ίδια δημιούργησε και άλλα. 
Αφ’ ετέρου θα επικαλεσθεί την 
κατά γράμμα τήρηση των περιβαλ-
λοντικών όρων. Έχουμε πλήθος 
αποφάσεις αρμοδίων υπηρεσιών 
για επιβολή διοικητικών κυρώ-
σεων και χρηματικά πρόστιμα για 
μη τήρηση των περιβαλλοντικών 
όρων. Έχουμε για τον ίδιο λόγο 
καταγγελίες επαρκώς στηριζόμε-
νος με στοιχεία αδιαμφισβήτητα. 
Έχουμε την ετήσια έκθεση του 
Συνηγόρου του Πολίτη έτους 2014 
και 2015 που αναφέρονται στις 
αποκαταστάσεις που δεν γίνονται 
στη Γκιώνα. Έχουμε δικαστικές 
αποφάσεις τιμωρίας στελεχών της 
εταιρείας εκμετάλλευσης για μη 
τήρηση περιβαλλοντικών όρων και 
βλάβη του περιβάλλοντος. Όλες 
οι παραπάνω αποφάσεις προέκυ-
ψαν από καταγγελίες ατόμων που 
βάλλονται και κατασυκοφαντούνται 
από πολλές μεριές από καθένα 
που βρίσκεται σε διατεταγμένη 
υπηρεσία. 
Όλες αυτές οι αποφάσεις πρέ-

πει να μαζευτούν και να κατα-
τεθούν στο δικαστήριο. Τέλος η 
εταιρεία θα ισχυρισθεί την παρο-
χή εργασίας στο νομό. Όλες μαζί 
οι μεταλλευτικές εξαιρέσεις στο 
νόμο απασχολούν λιγότερο από 
το 2% του ενεργού πληθυσμού 
συμμετοχών στη τοπική οικονομία 
με 0,31%, καταστρέφουν πολύ 
περισσότερες θέσεις εργασίας 
και εμποδίζουν μέχρι εξαφάνισης. 
Πολλές άλλες δραστηριότητες με 
αναπτυξιακές προοπτικές. Το γρά-
φω και αλλού. Είναι προκλητικό να 
τους παραχωρούνται εκατοντάδες 
χιλιάδες στρέμματα για εκμετάλ-
λευση και να απαιτούν και τα 75 
στρ. της Αλεφάντως, η εκμετάλ-
λευση των οποίων θα προκαλέ-
σει τεράστιες ζημιές, θα βάλει σε 
κίνδυνο την υγεία, τη περιουσία 
ακόμη των κατοίκων ακόμη και 
ανθρώπινες ζωές. Προτείνω να 
ζητηθεί από τους εργαζόμενους 
και τις οργανώσεις τους να πάρουν 
θέση σ’ αυτό πολιτικά την οποία να 
καταθέσουμε στο δικαστήριο.
Από όλα τα παραπάνω φαίνεται 

ότι τα πράγματα αν δεν τα αντιμε-
τωπίσουμε με την πρέπουσα σοβα-
ρότητα γίνονται επικίνδυνα.
Κατ’ αρχήν πρέπει να γίνει το 

θέμα πρόβλημα του Δήμου και όχι 
μόνο της κοινότητας. Όταν ήθελαν 
για τη Δ.Ε. Καλλιέων μαζεύτηκαν 
όλες οι αρχές. Προσέλαβαν ειδι-
κή και έμπειρη δικηγόρο η οποία 
γνωρίζοντας τις δυσκολίες ζήτησε 
βοήθεια και έχει επιτυχίες. 
Όλοι οι τοπικοί άρχοντες από το  

Τ.Σ. τον Αντιδήμαρχο, τον Δήμαρ-
χο, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει 
να κάνουν άμεσα σαφές αν θα πά-
ρουν το θέμα επάνω τους, το οποίο 
επιθυμούμε από άποψη δυνατοτή-
των και κύρους ή θα κάνουν στην 
άκρη. Στο ψήφισμα της 9-3-2013 
υπάρχει η Δήλωση στην οποία πρέ-
πει να υπάρξει απάντηση με έργα, 
να την θυμίσω. «Δηλώνουμε ότι η 
τοπική αυτοδιοίκηση και τα όργα-
νά της δεν μας έχουν πείσει ότι 
έχουν τη διάθεση και τη βούληση 
και την ικανότητα να πρωτοστατή-
σουν στην επίλυση των αιτημάτων 
μας, αντιμετωπίζουμε την αδια-
φορία τους και τον εμπαιγμό τους 
τα τελευταία χρόνια, παρόλα αυτά 
ελπίζουμε και ζητούμε και ζητού-
με την βοήθειά τους».
Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να 

ανακληθεί η ΜΠΕ πριν τη λήξη των 
ΑΕΠΟ και γράφω πιο πάνω τι πρέ-
πει να ανακαλέσουμε, να θυμίσου-
με ότι η ΜΠΕ έχει εγκριθεί από το 
τότε Νομαρχιακό Συμβούλιο, δηλα-
δή την εκλεγμένη δευτεροβάθμια 
τοπική αυτοδιοίκηση της εποχής 
και αυτό είναι και το επιχείρημα 
των υπηρεσιών του Υπουργείου. 
Όταν τους λέμε πώς εγκρίνεται 
τέτοια καταστροφή, μας απαντούν:  
«Ενώ εσείς μας το εγκρίνατε που 
είστε εκεί εμείς που να ξέρου-
με;». Πρέπει να υπάρξει Απόφαση 
Ανάκλησης από μεγαλύτερης εμ-
βέλειας εκλεγμένο όργανο.
Ήδη αναφέρω αρκετές προτά-

σεις δεν θα μπω σε λεπτομέρειες 
αυτή τη στιγμή πριν αποφασισθεί 
ποιος θα είναι ο μηχανισμός στή-
ριξης και κίνησης της προσπάθει-
ας. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει 
αμέσως, έπρεπε να είχε γίνει με 
διάφορους τρόπους να κρατήσου-
με το θέμα ζωντανό μέχρι το τέλος 
του και να ενισχύσουμε μέχρι να 
πεισθούν όλοι ότι: Οι φορείς της 
περιοχής, από κοινότητες μέχρι 
την περιφέρεια από συλλόγους, 
εργαζόμενους, επιστήμονες, βου-
λευτές, υποψήφιους βουλευτές, οι 
πάντες διαφωνούν με την υλοποίη-
ση αυτής της δραστηριότητας και 
αυτό να εκφρασθεί γραπτά ώστε 
να χρησιμοποιηθεί. 

Δ. ΜΠΑΚΑΣ

ΑΛΕΦΑΝΤΩ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ(Συνέχεια από τη σελίδα 4)

Προτιμάτε
το φαρμακείο
του χωριού μας
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(Συνέχεια στη σελίδα 8)

Κατά την τελευταία συνεδρίαση 
του Τ.Κ. Καστελλίων εκτιμήσαμε 
ότι πολλά σημεία της αρνητικής 
μας ομόφωνης γνωμάτευσης για 
τη κατασκευή του έργου (την ίδια 
απόφαση έχει πάρει και η Τ.Κ. Κα-
λοσκοπής) έχουν παρερμηνευθεί 
από ορισμένους χωριανούς μας, 
ελπίζουμε από άγνοια δεδομένων 
και λαθεμένη-ελλειπή πληροφόρη-
ση και όχι εσκεμμένα. Θα θέλαμε 
να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω:

To Τοπικό Συμβούλιο τοποθε-
τήθηκε πάνω στο συγκεκριμένο 
έγγραφο που μας είχε αποστείλει 
η υπηρεσία του Δήμου στo οποίo 
προβλέπονται τα παρακάτω:

1. Το έργο θα κατασκευαζόταν 
στη θέση Λογγές Καστελλίων. (Σε 
έκταση πάνω από δέκα στρέμματα 
κατά δήλωση του εκπροσώπου της 
εταιρείας)

2. Η υδρομάστευση του νερού 
θα γινόταν στη θέση Σμίξη περιοχή 
Καλοσκοπής με αγωγό μεταφοράς 
του νερού μήκους 2860 μέτρων 
(πρακτικά σημαίνει ότι το ρέμα σε 
μήκος 2860 μέτρων δεν θα έχει 
νερό εκτός αν πιστεύει κανείς ότι 
η οικολογική παροχή -που εκ του 
νόμου είναι υποχρέωση- μέγιστης 
διαμέτρου 10 ιντζών θα επαρκού-
σε για την επιβίωση της πανίδας 
και χλωρίδας του συγκεκριμένου 
διαστήματος) - και κατάληξη στις 
Λογγές (δηλαδή 1500 μέτρα μα-
κριά από το σημείο υδροληψίας του 
νερού άρδευσης του χωριού μας. 
Αναπάντητο μένει το ερώτημα πως 
θα επιστρέφει το νερό στο αρδευ-
τικό κανάλι)

3. Προβλεπόταν ότι την εκμε-
τάλλευση του νερού θα την έχει η 
εκμεταλλεύτρια εταιρεία και μόνον 
αυτή για 20+7 χρόνια και το νερό 
θα επέστρεφε στο ρέμα και μόνον 
εκεί.
Όσον αφορά τις οικονομικές πα-

ροχές
1. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδι-

Με αγανάκτηση θυμό και 
στεναχώρια απεφάσισα να πε-
ριγράψω μια κατάσταση και να 
δώσω μια άλλη εικόνα του Δη-
μοτικού Σχολείου μας.
Το σχολείο έκλεισε το 2002 

αφού λειτούργησε για πολλά 
χρόνια από την ίδρυσή του και 
γνωρίζουμε τι πρόσφερε στα 
παιδιά του χωριού μας που με 
αυτές τις γνώσεις προχώρησαν 
σε μεγαλύτερα σχολεία.
Μέχρι που έκλεισε ήταν ένας 

ζωντανός οργανισμός και είχε 
εξοπλισθεί με τα καλλίτερα 
εποπτικά μέσα και βοηθήματα 
για κάθε μάθημα και ήταν στο 
σύνολό τους σχεδόν προσφο-
ρές συγχωριανών μας.
Με την εξέλιξη των επιστη-

μών πολλά από αυτά τα βοη-
θήματα αντικαταστάθηκαν με 
σύγχρονες μεθόδους κυρίως με 
την πρόοδο της πληροφορικής.
Αποτέλεσμα ήταν να αποχτή-

σει συλλεκτική και συναισθημα-
τική αξία και όλα τα παιδιά που 
πέρασαν απ’ το σχολείο να είναι 
και συναισθηματικά δεμένα με 
αυτά.
Το 2002 όχι μόνο έκλεισε το 

σχολείο, αλλά άρχισε η διάλυ-
σή του που συνεχίσθηκε μέχρι 
που ολοκληρώθηκε υποτίθεται 
ή ανακαίνιση.
Συνήθως όταν κλείνει ένα 

σχολείο μερικά πράγματα πη-
γαίνουν στο πλησιέστερο όπου 
πάνε και οι μαθητές. Στην πε-
ρίπτωσή μας κομπιούτερ, θρα-
νία κ.τ.λ. Τα υπόλοιπα μένουν 
στο σχολείο και αξιοποιούνται 
καταλλήλως. Κανένας δεν ενδι-
αφέρθηκε. Π.χ. η σχολική Εφο-
ρία το Κοινοτικό Συμβούλιο ο 
Δήμος. Οι προγονοί μας μας πα-
ρέδωσαν το καλλίτερο σχολείο. 
Με τέσσερες άνετες αίθουσες 
και Γραφείο διδασκάλων. Η μια 
αίθουσα θα μπορούσε να είναι 
ένα σχολικό Μουσείο στολίδι 
για το χωριό μας.

Τι έγινε αυτό το υλικό. Η τε-
λευταία δασκάλα παρέδωσε τα 
υπάρχοντα που ήταν περιουσία 
του χωριού μας στα Γενικά Αρ-
χεία του Κράτους στην Άμφισ-
σα, με πρόχειρη απογραφή και 
πρωτόκολο παραλαβής – παρά-
δοσης.
Τα Γ.Α.Κ. στην Άμφισσα έκα-

ναν λεπτομερή απογραφή που 
αποτελείται από 413 αντικείμε-
να, λίστα που διαθέτω.

Γενικά Αρχαία Φωκίδος
Αρχεία Ν. Φωκίδος
Πρωτόκολον

Παραδόσεως - Παραλαβής
22-2-2001 ο κ. Ιωάννης Κα-

τσέννιος, προϊστάμενος Γενι-
κών Αρχείων του Κράτους, Αρ-
χεία Ν. Φωκίδος παρέλαβε από 
την κ. Γκούμπλια Γεωργία, προϊ-
σταμένη του Δημοτικού Σχολεί-
ου Καστελλίων Αρχειακό Υλικό 
που αποτελείται από:
α) Αρχείο Δημοτικού Σχολεί-

ου Καστελλίων 1898 – 1995 γρ. 
μέτρων 4.30 (ΑΒΕ) 21).
β)    »    Νηπιαγωγείου Κα-

στελλίων 1972 – 89 γρ. μ. 0,30 
(ΑΒΕ 22).
γ)    »      Δημοτικού Σχολείου 

Καλοσκοπής 1971 – 88
δ)    »      Δημοτικού Σχολείου 

Αποστολιά 1898 – 1981
ε)    »      Δημοτικού Σχολείου 

Οινοχωρίου 1949 – 1970
στ) Εφημερίδες 1962 – 94 γρ. 

μ. 0,17
ζ) Περιοδικά 1957 – 2001 γρ. 

μ. 2,15
η) Σφραγίδες 40
θ) Χάρτες 86
ι) Εικόνες εποπτικής διδα-

σκαλίας 110
ια) Θρανίο 1.

Η παραδούσα
Γκόμπλια Δ. Γεωργία

Ο παραλαβών προϊστάμενος
Ιωάννης Α. Κατσένιος

Φιλόλογος – Αρχειονόμος

Γενικά Αρχαία Φωκίδος
Αρχεία Ν. Φωκίδος
Πρωτόκολον

Παραδόσεως - Παραλαβής
Σήμερα................... η Γκού-

μπλια Γεωργία προϊσταμένη 
Δ.Σ. Καστελλίων παρέλαβε από 
τον Καστένιο Ιωάννη, προϊστά-

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Στα χρόνια της ρωμαιοκρατί-
ας, οι Φωκείς είχαν δύο Δήμους 
στο αμφικτιονικό συνέδριο και οι 
Δελφοί άλλους δύο, σε σύνολο 
τριάντα. Είχε όμως αρχίσει η πα-
ρακμή. Με την επικράτηση των 
βυζαντινών απόψεων περί αρχαι-
οτήτων, η περιοχή έπαψε να έχει 
δική της ιστορία.
Στα 1204, με την πτώση της 

Κωνσταντινούπολης στους Φρά-
γκους, η περιοχή ονομάστηκε βα-
ρονία των Σαλώνων κι έζησε τις 
περιπέτειες της Άμφισσας (Σάλω-
να, τότε). Την πήραν οι Τούρκοι 
στα 1410.
Με τον καιρό, στην Φωκίδα 

έδρασαν ονομαστοί αρματολοί 
και κλέφτες. Τραγουδισμένος 
από τη δημοτική μούσα ήταν ο 
αρματολός Βρυκόλακας των Σα-
λώνων που πέθανε στα 1740. 
Τον διαδέχτηκε στο αρματολίκι 
ο τότε κλέφτης, γυναικάδελφός 
του Κώστας Ζαχαριάς, ο Κωνστα-
ντάρας των δημοτικών τραγου-
διών. Ήταν ένας από τους λίγους 
οπλαρχηγούς που πέθανε από 
φυσικό θάνατο σε βαθιά γερά-
ματα (1755).
Ο Μήτρος Βλαχοθανάσης ήταν 

επίσης ονομαστός αρματολός 
των μέσων του 18ου αιώνα στη 
Φωκίδα. Ο πατέρας του Οδυσ-
σέα Ανδρούτσου, Ανδρίτσος, 
ήταν πρωτοπαλίκαρό του. Σε βα-
θιά γεράματα, θέλησε στα 1771 
να αποσυρθεί για να πεθάνει 

Στην κατάμεστη αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Πνευματικού 
Κέντρου Ρουμελιωτών πραγμα-
τοποιήθηκε η τελετή βράβευσης 
του E’ Διαγωνισμού Διηγήματος 
«Στέλιος Ξεφλούδας» με θέμα 
«Το Σχολείο» που διοργάνωσαν 
ο Προοδευτικός Σύλλογος «Τα 
Καστέλλια», η εφημερίδα Κα-
στελλιώτικα Νέα, το Μουσείο 
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 
και το Literature.gr 
Τα διηγήματα που διακρίθη-

καν θα κυκλοφορήσουν σε ειδι-
κή Ανθολογία.
Τα Βραβεία και οι διακρίσεις:
Α βραβείο
Τον καιρό του Ταπακούδη Κώ-

στας Παπαϊωάννου, Λευκωσία 
-Κύπρος είχε τιμηθεί με το Γ 
Βραβείο στον «Ξένο»
Β βραβείο
Ο δάσκαλος του χωριού Ιορ-

δάνης Κυριακίδης, Γιαννιτσά 
έχει τιμηθεί με το Β Βραβείο 
στον «Καπνό», διακρίθηκε στο 
«Έγκλημα στο χωριό» και στην 
«Επιστροφή στο χωριό»
Γ Βραβείο
Ελευθερία Λευτέρη Ελένη 

Σάββα Ηλιάδου, Χαλκίδα 
Διακρίσεις
Το σχολείο (η Σαντορινιά)
Ελευθερία -Δέσποινα Γεωρ. 

Παγιάτη, Έξω Γωνιά Θήρας
Ο άνθρωπος
Αντώνης Παρισσιάδης, Καλύ-

βια Θορικού
Το σχολείο της νιότης μου
Πηγή Γρύλλη, Χαλάνδρι
Το σχολείο μου στη χώρα των 

όμορφων αλόγων
Ευστάθιος Γαϊτανίδης, Λάρισα
Έχει τιμηθεί με διάκριση στον 

«Ξένο», στον «Καπνό» και στο 
«Έγκλημα στο χωριό»
Κυρία μη φεύγεις 
Μαρία Σάββα Ηλιάδου, Κιλκίς
Χειμώνας
Παντελής Κ. Σαρρής, Γλυκά 

Νερά
Το σχολείο (Λεωνής)
Κωνσταντίνα Ανδ. Κουτσου-

μπού, Καλαμάτα
Είχε λάβει διάκριση και στον 

«Ξένο»
Ο Γιάννης
Αργυρώ Μπαξεβάνου, Σκιά-

θος
 Έχει πάρει Β βραβείο στο 

«Έγκλημα στο χωριό»
Η μονομαχία
Μαίρη Γεωρ. Πίσια, Πετρού-

πολη
Το σχολείο
Νίκος Καρμοίρης, Καραβάς 

Σπάρτης
Έπαινοι
Το δομικό κομμάτι της γνώσης
Δημήτρης Κ. Τούλιος, Πάτρα
Πέτρινο
Φωτεινή Οδ. Παζαροπούλου, 

Θεσσαλονίκη
Παιχνίδια στην τάξη
Σεβαστή Αποστ. Κωνσταντινί-

δου, Λυκόβρυση Κοζάνης
Την εκδήλωση τίμησαν με 

την παρουσία τους και έδωσαν 

βραβεία στους διακριθέντες η 
πρόεδρος του Μουσείου Σχο-
λικής Ζωής και Εκπαίδευσης Δρ 
Ευαγγελία Κανταρτζή, η διευ-
θύντρια του literature.grΝτίνα 
Σαρακηνού, η υπεύθυνη του 
«Βιβλιοπαρουσιάσεις -Κριτικές» 
Γιούλη - Γεωργία Τσακάλου, ο 
συγγραφέας Κωστής Α. Μα-
κρής, η συγγραφέας Κωνσταντί-
να Τασσοπούλου, η υποψήφια 
βουλευτής Β Αθήνας Ιωάννα 
Γκελεστάθη Η ιδέα για το θέμα 
του Ε Διαγωνισμού ξεκίνησε 
από την προσπάθεια που έγι-
νε για αξιοποίηση του παλιού 
σχολείου των Καστελλίων με τη 
δημιουργία Δημοτικής Βιβλιο-
θήκης. Παράλληλα, θελήσαμε 
να δώσουμε έμφαση τόσο στο 
παρελθόν και στις αναμνήσεις 
από τα σχολικά χρόνια, όσο και 

Η Τελετή Βράβευσης και τα βραβεία του
Ε’ Διαγωνισμού Διηγήματος «Στέλιος Ξεφλούδας»

ήσυχος «στα χώματά του».
Τον έπεισε ο Ανδρίτσος να με-

τάσχει σε μια ακόμα μάχη, στην 
προσπάθειά του να πάρει τη 
Ναύπακτο που υπερασπιζόταν 
ο Μουχτάρ πασάς. Σε σύρραξη 
μπροστά στην πόλη, η μάχη δι-
αρκούσε πολλές ώρες καθώς οι 
Τούρκοι ήταν πολυπληθέστεροι. 
Τότε ο γερο-Βλαχοθανάσης έσυ-
ρε το γιαταγάνι του κι όρμησε 
στο κέντρο των εχθρών, παρα-
σύροντας κι άλλους. Πίσω του, 
ερχόταν ο Γιάννης Ξυλικιώτης 
που όμως τραυματίστηκε βαριά. 
Ο γερο – Βλαχοθανάσης στράφη-
κε να τον βοηθήσει και δέχτηκε 
καίριο πλήγμα. Φώναξε στους 
στντρόφους του κάποιος να του 
πάρει το κεφάλι.
Πάνω από τους δυό νεκρούς, 

ξέσπασε άγρια μάχη. Στον τόπο 
όμως έφτασαν τουρκικές ενισχύ-
σεις. Οι άνδρες του Ανδρίτσου 
αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν 
χωρίς να μπορέσουν να πάρουν 
μαζί τους τους νεκρούς. Οι τούρ-
κοι έκοψαν τα κεφάλια τους, τα 
έμπηξαν σε κοντάρια και τα περι-
έφεραν ως τρόπαια στη Ναύπα-
κτο. Όταν τελείωσαν τα πανηγύ-
ρια, παρέδωσαν τα κομμένα κε-
φάλια στον μπέη των Σαλώνων.
Το δημοτικό τραγούδι περιέ-

γραψε και παρέδωσε τη μάταιη 
μάχη γύρω από τη σορό του Βλα-
χοθανάση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩ.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

Και λίγη Ιστορία – Πατριδογνωσία…
Οι κλέφτες της Φωκίδας

μενο Γ.Α.Κ. αρχεία Ν. Φωκίδος, 
αρχειακό Υλικό που αποτελεί-
ται από (εξ) 6 χάρτες από τους 
86 που παραλαμβάνεται στο 
37/22-2-02 πρωτόκολλο παρα-
δόσεως – παραλαβής αρχείων.

Ο παραδούς
Ιωάννης Κατσένιος
Ο παραλαβών

Γεωργία Δ. Γκούμπλια

Τι γίνεται τώρα; Να πούμε τί-
ποτα. Η εύκολη λύση. Όμως αν 
βρεθούν ακόμη 3-4 συγχωριανοί 
μας μπορούμε να ερευνήσουμε 
την υπόθεση και να προσπαθή-
σουμε για την επιστροφή όσων 
μας πήραν –των γνωστών– και 
άλλων που πιθανόν να υπάρ-
χουν. Όποιος έχει το ενδιαφέ-
ρον ας ενώσουμε τις δυνάμεις 
μας.       

 ΑΘ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

στο παρόν και στο μέλλον του 
σχολείου. Τα Καστέλλια, ένα 
κεφαλοχώρι της Φωκίδας έχει 
μακρά παράδοση στα γράμματα 
ήδη από την εποχή της Τουρκο-
κρατίας. Είμαστε πολύ χαρού-
μενοι για τη συνεργασία με το 
Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκ-
παίδευσης και το Literature.gr 
που δέχθηκαν ευγενικά την πρό-
σκλησή μας για τη συνδιοργά-
νωση του Διαγωνισμού που με 
αυτό τον τρόπο αναβαθμίζεται 
και αποκτά μεγαλύτερη ευρύ-
τητα. Ο Διαγωνισμός που μετρά 
ήδη πέντε χρόνια ζωής, έχει ως 
στόχο την προβολή του έργου 
του Καστελλιώτη δημιουργού 
αλλά και την ανάδειξη νέων συγ-
γραφέων μέσα από το διήγημα 
και το γραπτό λόγο. Ο Στέλιος 

κών και με βάση την ισχύ του έργου 
το ετήσιο οικονομικό αποτέλεσμα 
του θα είναι 260000€ περίπου. 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομο-
θεσία το 1% του ανωτέρου ποσού 
θα μοιράζεται στις 850 περίπου 
ηλεκτροδοτούμενες παροχές των 
δυο κοινοτήτων. Δηλαδή 1% των 
260000 είναι 2600ε δια 850 μας 
δίνει 3€ το χρόνο σε  κάθε νοικο-
κυριό.   

2. Επιπλέον το 1,7% του ετήσιου 
αποτελέσματος δηλαδή 4500€ θα 
αποδίδεται στο δήμο.
Ο δήμος έχει ετήσια έσοδα από 

τα αρδευτικά τέλη του χωριού μας 
8000€. Καθώς και 1200€ από την 
παραχώρηση των δεξαμενών άρ-
δευσης στην ιχθυοκαλλιέργεια.
Όσον αφορά τη πιθανότητα δη-

μιουργίας θέσεων εργασίας εκτός 
της κατασκευής δεν προβλεπόταν 
καμιά.
Τέλος θα θέλαμε να τονίσουμε: 

Για το ότι η μελέτη περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων θα ήταν άριστη, 
δεν αμφιβάλλαμε. Έχουν κάνει τέ-
τοιες μελέτες τα μεταλλεία… εκα-
τοντάδες. Ποιες όμως εφαρμόστη-
καν!!! Αν κάναμε πίσω και δεχόμα-
σταν να γίνει το έργο πιστεύουμε 
ότι θα ήταν η αρχή για να κάνουμε 
πίσω και για την Aλεφάντω ή τα 
Αλεφαντάκια!!!
Σαφώς και δεν είμαστε κατά των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ). Το ζητούμενο είναι ποιος 
έχει τις ΑΠΕ. Ποιος παίρνει τα κέρ-
δη που αυτές παράγουν! Γιατί και 
οι ΑΠΕ και η ΔΕΗ τι εκμεταλλεύο-
νται, τον ήλιο; Τον αέρα, το νερό. 
Δηλαδή τον πλούτο της φύσης άρα 
και του λαού. Δεν τον βρήκανε από 
τους προγόνους τους, φρόντισαν 
να τους τον δώσουν οι διάφορες 
κυβερνήσεις. Αν λοιπόν αυτόν τον 
πλούτο τον διαχειριζόταν ο ίδιος ο 
λαός σε μια άλλη εξουσία (για να 
παράγεται φτηνό έως και δωρεάν 
ρεύμα για το λαό) τότε δεν θα εί-
χαμε καμία αντίρρηση.

Ανακοίνωση Tοπικής Kοινότητας Καστελλίων
Θέμα: Eνημέρωση σχετικά με την εισήγηση της Tεχνικής Yπηρεσίας 

του Δήμου Δελφών για την κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 
1,1mw επί του Μέγα Ρέματος Τ.Κ. Καλοσκοπής
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(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
γεωργική, κτηνοτροφική και 
βιοτεχνική εκμετάλλευση της 
έκτασης που ορίζεται μεταξύ 
του οικισμού Καστελλίων και 
της Σιδηροδρομικής Γραμμής 
Μπράλλου;

–Ήταν σωστή η απόφαση 
που δεν ιδρύθηκε στο χωριό 
μας Αρχαιολογικό και Λαογρα-
φικό Μουσείο για την ανάδει-
ξη και διαφύλαξη της πολιτι-
στικής μας κληρονομιάς; Μας 
πρόφτασαν οι μαριολακιώτες 
και μπράβο τους που κινήθη-
καν σωστά.

–Απορρίψαμε με μεγάλη ευ-
κολία την ίδρυση και λειτουρ-
γία παραρτήματος (δομής) του 
ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
στο κτίριο του πρώην Δημοτι-
κού Σχολείου. Σωστά πράξαμε;

–Στο παρά πέντε αποφύγα-
με τη ματαίωση της ίδρυσης 
και λειτουργίας της Δημοτι-
κής Βιβλιοθήκης Καστελλίων. 
Μήπως έφταιγε μόνο η γρα-
φειοκρατία ή οφειλόταν και σε 
μεγάλο βαθμό σε αμέλεια και 
αδιαφορία κάποιων;

–Σε αρχικό στάδιο μαται-
ώθηκε η υλοποίηση μιας ση-
μαντικής δωρεάς του Γιάννη 
Μοσχολιού για την ίδρυση και 
λειτουργία Οίκου Ευγηρίας 
«Γηροκομείο» στο χωριό. Σ’ 
αυτό πιθανόν να ευθύνονται 
λιγότερο ή και καθόλου οι το-
πικοί φορείς και περισσότερο 
συγκεκριμένοι συντοπίτες μας. 
Η δωρεά θα ωφελούσε ή όχι το 
χωριό;

–Μία άλλη προσφορά στο χω-
ριό του Γιάννη Μοσχολιού που 
απορρίψαμε ασυζητητί, ήταν 
η αναβάθμιση του κοινοτικού 
μας ιατρείου που προτάθηκε 
και μάλιστα επισήμως, μέσω 
των «Καστελλιώτικων Νέων» 
χωρίς ανταπόκριση. Η πρότα-
ση αφορούσε τη λειτουργία του 
ιατρείου ως μονάδα πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας, με τρεις μόνι-
μους γιατρούς, ασθενοφόρο, 
ιατρικά μηχανήματα κ.λπ.
Μήπως λοιπόν θα ήταν πιο 

ρεαλιστικό και πιο φρόνιμο, 
αντί να σπεύσουμε να γνωμο-
δοτήσουμε αρνητικά, να απο-
φανθούμε θετικά για την επέν-
δυση και να φροντίσουμε και 
να διασφαλίσουμε να τηρηθούν 
αυστηρά οι όροι και οι τεχνι-
κές προδιαγραφές κατασκευής 
του έργου και να εστιάσουμε 
στα αντισταθμιστικά οφέλη 
που αντιπροσφέρονται από την 
εταιρία; Μήπως θα έπρεπε να 
εκμεταλλευτούμε προς όφελος 
του χωριού, χρησιμοποιώντας 
τα οφέλη αυτά, σε περίοδο 
οικονομικής κρίσης, ώστε οι 
πόροι (οικονομικοί, τεχνικοί 
κλπ.) να χρησιμοποιηθούν για 
εκτέλεση έργων που χρειάζε-
ται το χωριό; Η περίπτωση του 
Υδροηλεκτρικού Έργου δεν 
πρέπει να συσχετίζεται και να 
συγκρίνεται με την περίπτωση 
των Βωξιτών. Καμία σχέση. Το 
πρόβλημα των Βωξιτών είναι 
και πολύ σοβαρό και εξόχως 
περίπλοκο.
Με άλλα λόγια, αφού δεν 

υπάρχουν διαθέσιμοι κοινοτι-
κοί πόροι για τους γνωστούς 
λόγους, για την αποπεράτωση, 
επισκευή ή συντήρηση έργων 
που πρέπει να γίνουν –και αφού 
υπάρχουν πράγματι τόσες ελ-
λείψεις στην κοινότητα– γιατί 
οι πόροι της επένδυσης να μη 
χρησιμοποιηθούν γι’ αυτόν τον 
σκοπό;
Έργα που μπορούν να γίνουν 

ή τουλάχιστον κάποια απ’ αυτά 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
που χρειάζονται άμεση παρέμ-
βαση είναι:

–Το κτίριο του Κοινοτικού 
Γραφείου, ισόγειο, υπόγειο και 
ξενώνας, καθώς και ο προαύ-
λειος χώρος που μένει αναξιο-
ποίητος και βρίσκεται σε κακή, 
αν όχι άθλια κατάσταση, για 
πολλά χρόνια. Δεν πρέπει κάτι 
να γίνει;

–Το κτίριο ΛΕΖΑ (δωρεά 
Γιάννη Μοσχολιού) που κατά 
τη γνώμη μας χρειάζεται άμεση 
επέμβαση. Χάσκει τόσα χρόνια 
στο κεντρικότερο σημείο του 
χωριού χωρίς πόρτες και παρά-
θυρα. Χρήσιμη βιτρίνα για το 
χωριό.

–Η περίφραξη και η διαμόρ-
φωση – ανακαίνιση του γηπέ-
δου που βρίσκεται στη θέση 
ΜΠΑΡΟΥΚΑ.

–Η επισκευή, το βάψιμο και 
ό,τι άλλη επέμβαση χρειάζεται 
για την καλή λειτουργία των 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Μπαρού-
κας, Αγίου Αθανασίου Χλωμού 
και Αγίου Αθανασίου Λυκόρρα-
χης).

–Η περαιτέρω ανάπλαση – δι-
αμόρφωση του χώρου που βρί-
σκεται κάτω από το γεφύρι και 
τον περιβάλλοντα χώρο όπου 
γίνονται οι πολιτιστικές καλο-
καιρινές εκδηλώσεις.

–Η κατασκευή αποθηκευτι-
κού χώρου στο προαύλειο του 
πρώην Δημ. Σχολείου, για την 
εξυπηρέτηση άμεσων, αναγκών 
τόσο της Δημοτικής Βιβλιοθή-
κης, όσο και των Τοπικών Πο-
λιτιστικών Συλλόγων.

–Παρεμβάσεις για την απο-
κατάσταση κακοτεχνιών και 
άλλων παραλείψεων που πρέ-
πει να γίνουν, όταν ολοκληρω-
θεί η δικαστική προσφυγή, στο 
κτίριο του πρώην Δημοτικού 
Σχολείου.
Αν ανατρέξουμε στο παρελ-

θόν (απώτερο και πρόσφατο) 
και παρακολουθήσαμε την 
όλη οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη του χωριού μας δια-
χρονικά θα διαπιστώσουμε ότι 
στον μεν ιδιωτικό τομέα (κατοι-
κίες, καταστήματα και λοιπές 
υποδομές τους) που αφορούν 
την ιδιωτικότητα, την αισθη-
τική και τις οικονομικές δυνα-
τότητες του καθένα μας είχαμε 
μια αλματώδη ανάπτυξη, έστω 
και άναρχη που προέκυψε χω-
ρίς την ύπαρξη στρατηγικής 
και συγκεκριμένου σχεδίου 
ανάπτυξης, αφού στις περισ-
σότερες περιπτώσεις δε σεβα-
στήκαμε πολλά στοιχεία της 
παράδοσής μας, αλλά δεν εί-
μασταν οι μόνοι. Παρόλα αυτά 
στον ιδιωτικό τομέα πετύχαμε 
σε μεγάλο βαθμό μια ανεκτή οι-
κιστική ενότητα που χαρακτη-
ρίζει αυτή την πρόοδο. Δηλαδή, 
τα σπίτια μας που στο σύνολό 
τους σχεδόν είναι διώροφα και 
κεραμοσκεπή με προσεγμένες 
αυλές, κήπους, δεντροφυτεύ-
σεις, μαντρότοιχους και πε-
ριφράξεις που διασώζουν στο 
σύνολό τους μια παραδεκτή και 
ανεκτή εικόνα αν συγκριθούν 
με άλλες περιοχές.
Αντίθετα στον δημόσιο (δη-

μοτικό) τομέα δεν έχουμε δυ-
στυχώς παρατηρήσει κάποια 
σημαντική εξέλιξη και πρόο-
δο, δηλαδή δεν έχουν γίνει και 
πολλά πράγματα, όπως θα ανα-
μενόταν.
Τα δίκτυα που υπάρχουν: 

αρδευτικό, ύδρευσης, οδικό, 
κατασκευή δεξαμενής νερού, 

κατασκευή γέφυρας που συν-
δέει το Πέρα με το Δώθε χωριό, 
το κοινοτικό ιατρείο (δωρεά), 
το λιθόκτιστο πρώην Δημοτικό 
Σχολείο, πριν την υποτιθέμενη 
ανακαίνιση (δεν αναφερόμαστε 
σε έργα της εκκλησίας) η ύπαρ-
ξή τους ανάγεται στο απώτερο 
παρελθόν που ξεπερνάει την 
60ετία.
Στο σχετικά πιο πρόσφα-

το παρελθόν λίγα πράγματα 
έχουμε να παρατηρήσουμε, αν 
εξαιρέσουμε την ανάπλαση και 
ανακατασκευή του χώρου γύρω 
από το γεφύρι και την κατα-
σκευή μέρους του αποχετευτι-
κού αγωγού.
Για την επέμβαση – ανακαί-

νιση του πρώην Δημοτικού 
Σχολείου ας μη μιλάμε καθό-
λου, αφού υπάρχει δικαστική 
εκκρεμότητα που αφορά διάφο-
ρες κακοτεχνίες και άλλες σο-
βαρές παραλείψεις ορατές δια 
γυμνού οφθαλμού.
Το Κοινοτικό Γραφείο που 

αφορά το πιο πρόσφατο παρελ-
θόν δεν είναι και το καλύτερο 
παράδειγμα κοινοτικής διαχεί-
ρισης.
Η παντελής έλλειψη, εξάλ-

λου, διαμόρφωσης πλατειών 
στο χωριό μας αποτελεί αψευ-
δή μαρτυρία της αδυναμίας να 
εκμεταλλευτούμε τις εκάστοτε 
παρουσιαζόμενες ευκαιρίες 
τις οποίες έχουμε την τάση να 
απορρίπτουμε συλλήβδην χω-
ρίς να το πολυσκεπτόμαστε για 
την κάθε περίπτωση.
Δεν καταλογίζουμε καμιά ευ-

θύνη στους τοπικούς άρχοντες, 
παλιότερους και σημερινούς, 
γιατί σκοπός του άρθρου δεν 
είναι ο καταλογισμός ευθυ-
νών. Πρόθεσή μας μόνο είναι 
να επισημάνουμε και μάλιστα 
με απλή αναφορά (ακροθιγώς) 
για θέματα που απασχολούν 
όλο το χωριό σήμερα και να κε-
ντρίσουμε το ενδιαφέρον των 
περισσότερων συντοπιτών μας, 
ώστε να συμμετέχουν πιο ενερ-
γά στη λήψη των κοινοτικών 
αποφάσεων. Και να μην παρου-
σιάζονται εκ των υστέρων ως 
σφοδροί και ανέξοδοι επικριτές 
της κάθε απόφασης που έχει 
ληφθεί με δημοκρατικές διαδι-
κασίες (αρχή πλειοψηφίας).
Ας αναρωτηθούμε ψύχραιμα 

και ειλικρινά για το τι φταίει 
και το τι τελικά θέλουμε για το 
χωριό μας.
Δε θέλουμε επενδύσεις για 

να μη θιγεί το ήδη βαθειά πλη-
γωμένο περιβάλλον, αλλά δε 
θέλουμε ούτε ήπιας μορφής 
αγροτουριστική ανάπτυξη. Δε 
θέλουμε παραγωγικές μονάδες 
στην περιοχή μας, αφού αντι-
δρούμε και μόνο στο άκουσμά 
τους. Τότε ας αναρωτηθούμε 
τι θέλουμε: Είμαστε ικανοποι-
ημένοι με τη σημερινή κατά-
σταση που βρίσκεται το χωριό 
μας αναφορικά με τη γεωργική, 
κτηνοτροφική, βιοτεχνική και 
οικοτεχνική ανάπτυξη;
Τι παράγει σήμερα το χωριό 

μας; Σχεδόν τίποτε.
Δε βλέπουμε ότι παρότι είναι 

και σήμερα ένα μεγάλο κεφαλο-
χώρι –καμία σχέση με την πα-
λιότερη σημασία του όρου– σε 
ποια κατάσταση αναπτυξιακή 
και δημογραφική βρίσκεται; 
Φανταστείτε να μην υπήρχαν 
και οι συντοπίτες μας αλβανοί 
σε τι κατάσταση θα βρισκόταν 
το χωριό, από πλευράς εργατι-
κών χεριών, θα ήταν πολύ χει-

ρότερη.
Αν καταμετρήσει κάποιος 

σήμερα τα άτομα που ζουν σή-
μερα στο χωριό θα διαπιστώσει 
χωρίς υπερβολή, ότι υπερτε-
ρούν οι συνταξιούχοι.
Είναι γεγονός ότι στον ιδιω-

τικό επενδυτικό – επιχειρημα-
τικό τομέα στο παρελθόν δεν 
είχαμε τα αναμενόμενα αποτε-
λέσματα. Με άλλα λόγια στον 
τομέα αυτό δεν υπήρξαμε τυχε-
ροί: Συγκεκριμένα και με απλή 
και επιγραμματική αναφορά.

–Δεν έγινε μια πολύ σημαντι-
κή επένδυση στο ΧΑΝΙ ΖΑΓ-
ΓΑΝΑ.

–Απέτυχε, λόγω διαφωνίας 
των εταίρων, μια μεγάλη επέν-
δυση «Παιδικές Κατασκηνώ-
σεις» στο χώρο του Αη Γιώργη 
χωρίς μόνιμες εγκαταστάσεις. 
Ήπιας μορφής.

–Περίπτωση ΧΑΔΕΜ που 
λειτούργησε ως βιοτεχνική μο-
νάδα, αλλά η προσπάθεια κά-
που τερματίστηκε άδοξα.
Παρ' όλα αυτά και παρά την 

οικονομική κρίση των τελευ-
ταίων ετών το χωριό μας σή-
μερα από πλευράς ανθρώπων, 
οικονομικής δραστηριότητας 
κλπ. βρίσκεται σε πολύ καλή 
κατάσταση αν συγκριθεί με τα 
γύρω χωριά.
Τελειώνοντας ας αναρωτη-

θούμε πραγματικά: 
Έβλαψαν ή ωφέλησαν το χω-

ριό;
–Η επιχείρηση του Χοιρο-

στασίου ΚΟΜΜΕΛ.
–Το εργοστάσιο κρεάτων και 

αλλαντικών της MAROX.
–Η μικρή κτηνοτροφική μο-

νάδα ΠΑΡΛΙΑΡΟΥ.
–Το ξυλουργικό εργοστάσιο 

ΧΑΜΗΛΟΥ.
–Η κτηνοτροφική μονάδα Σ. 

Κουτρούμπα και Ι. Μοσχολιού.
–Το κρεοπωλείο ΚΟΥΤΡΟΥ-

ΜΠΑ.
–Οι επιχειρήσεις εστίασης 

(ταβέρνες – ψητοπωλεία – Κα-
φενεία κλ.π.).

–Η λειτουργία παντοπωλεί-
ου, ΜΙΝΙ MARKET, στο χωριό.

–Οι επιχειρήσεις σιδήρου, 
αλουμινίου, ξύλου κ.λ.π.

–Οι εργολαβικές επιχειρή-
σεις κτιρίων (κατασκευές, 
ανακαινίσεις, κεραμοσκεπές 
κ.λ.π.).

–Η μονάδα ιχθυοκαλλιέργει-
ας (εκτροφή ορεινής πέστρο-
φας).

–Η πολυστρεμματική καλλι-
έργεια αμπελώνα και παραγω-
γής κρασιού και τσίπουρου.

–Οι ατομικές παραγωγές με-
λιού.

–Οι καλλιέργειες ροδιάς 
κ.λ.π.

–Η έδρα των επιχειρήσεων 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ κ.λ.π.

–Το Φαρμακείο.
–Οι επιχειρήσεις Γεωργικών 

και Κατασκευαστικών Μηχα-
νημάτων.

–Το Φυσιοθεραπευτήριο.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΤΣΙΚΗΣ

Διαβάζω κατά καιρούς στην 
Εφημερίδα μας σπουδαία άρθρα 
που αναφέρονται στα προβλήματα 
του χωριού μας, αλλά και σκέψεις 
για πράγματα που θα έπρεπε να 
έχουν γίνει ή θα πρέπει να γίνουν 
στο μέλλον. Οι επιστολές αυτές, 
καλά στοχευμένες, εμπεριέχουν, 
αναπόφευκτα, και το στοιχείο του 
ρομαντισμού.
Εγώ σήμερα θα σας πάρω το 

χρόνο σας για πράγματα πεζά, κα-
θημερινά, τα οποία, όμως, διαμορ-
φώνουν την εικόνα του χωριού μας 
στον επισκέπτη και δυσκολεύουν 
την καθημερινότητα των μόνιμων 
κατοίκων του. Είναι γνωστό ότι ο 
καθρέφτης κάθε χωριού και κάθε 
πόλης είναι η καθαριότητα.
Αρχίζω από την κατάσταση που 

επικρατεί στον δρόμο που οδηγεί 
στο παλιό Καστέλλι και τις ορεινές 
κοινότητες της Παρνασσίδας, την 
«στενή» για τους παλαιότερους, 
από το μνημείο των φονευθέντων 
από τα στρατεύματα κατοχής μέχρι 
το σημείο όπου μοιράζεται το νερό 
στους δύο οικισμούς του χωριού 
μας.
Τα κλαδιά, τα χόρτα, τα φύλλα 

από τους κήπους, θα μπορούσε να 
πει κανείς ότι είναι υλικά τα οποία, 
σε λίγο σχετικά χρονικό διάστημα, 
θα σαπίσουν και θα αποτελέσουν 
και ευεργετικό λίπασμα για την 
χλωρίδα της συγκεκριμένης περι-
οχής.
Τι γίνεται όμως με τα υπόλοιπα 

απορρίμματα, από μπάζα οικοδο-
μών, στρώματα, παλιά στρωσίδια 
και σκεπάσματα (τσόλια), μεγάλες 
πλαστικές σακούλες γεμάτες από 
κάθε λογής άχρηστα αντικείμενα;
Το αλωνάκι δίπλα στο μνημείο 

έχει δημιουργηθεί από την εναπό-
θεση τέτοιου είδους υλικών και, 
όπως πάει το πράγμα, σε πολύ 
λίγα χρόνια, το αλωνάκι αυτό θα 
φτάσει μέχρι το ποτάμι και τότε, 
να είμαστε βέβαιοι, θα βρεθούν και 

διεκδικητές του.
Το φαινόμενο αυτό, για να ακρι-

βολογούμε, το δημιούργησε η ανά-
γκη εναπόθεσης των αντικειμένων 
που προανέφερα επειδή, δυστυ-
χώς, δεν υπάρχει άλλος τρόπος 
απομάκρυνσής τους από τα σπίτια 
μας.
Στη λαϊκή συνέλευση που πραγ-

ματοποίησε το τοπικό Συμβούλιο 
το περασμένο καλοκαίρι ήταν πα-
ρούσα και η αρμόδια για την πε-
ριοχή μας Αντιδήμαρχος, η οποία, 
σε σχετική με την κατάσταση αυτή 
παρατήρησή μου, μας πληροφόρη-
σε ότι είχε ήδη εγκριθεί η επανα-
λειτουργία της διαδικασίας συλ-
λογής των εκτός κάδων μεγάλων 
αντικειμένων με ειδικό αυτοκίνητο 
του Δήμου Δελφών σε τακτές ημε-
ρομηνίες κάθε μήνα και για κάθε 
τοπικό διαμέρισμα. Μάλιστα, έδει-
ξε να αιφνιδιάζεται, επειδή ενόμιζε 
ότι η συγκεκριμένη διαδικασία είχε 
ήδη τεθεί σε ισχύ.
Εάν πράγματι κάτι τέτοιο δεν 

γίνεται, ο κ. Πρόεδρος του χωριού 
μας πρέπει να το φροντίσει αμέ-
σως, γιατί, είμαι απολύτως βέβαι-
ος ότι με τον τρόπο αυτό θα δούμε 
πολύ σύντομα θετικά αποτελέσμα-
τα, βελτίωση της καθαριότητας της 
συγκεκριμένης περιοχής, του πο-
ταμιού και άλλων απόμερων χώρων 
που λειτουργούν σαν χωματερές.
Επικειμένης της καλοκαιρινής 

περιόδου, θέλω να υπενθυμίσω 
στον κο Πρόεδρο και τα μέλη του 
τοπικού Συμβουλίου την δυνατό-
τητα που έχουν με απόφαση του 
Δήμου να υποχρεώνουν τους ιδι-
οκτήτες οικοπέδων μέσα στους 
οικισμούς του χωριού να τα καθα-
ρίζουν.
Ο κίνδυνος πυρκαϊάς από τα 

σε κατάσταση ζούγκλας οικόπεδα 
είναι μεγάλος και, σε περίπτωση 
απευκτέου συμβάντος, θα κλαίμε 
πάνω από την καταστροφή. 

Γιάννης Ηλ. Μακρής

Χωματερές στο χωριό μας
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μίας Ι. Παππά - Σπανοπούλου.
• Η Φρύνη Παν. Παπανικολά-

ου πέτυχε στο Τμήμα Κοινωνι-

ολογίας του Πάντειου Πανεπι-
στημίου Αθηνών.

• Η Μαντώ Παν. Παπανικολά-
ου πέτυχε στο Τμήμα Κοινω-
νικής Ανθρωπολογίας του Πά-

ντειου Πανεπιστημίου Αθηνών.
• Ο Ευάγγελος Μιχαήλ γυιός 

της Βασιλικής Σπύρου Κου-
τρούμπα πέτυχε στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών στο 
ΤΕΙ Χαλκίδος.

• Η Γιούλη Σιμητζήλη κόρη 
της Φανής Γ. Μοσχολιού πέτυχε 
στο Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού 
Παν. Αθηνών.

απονομή των επαίνων στους 
νέους φοιτητές. Φέτος είχαμε 
12 επιτυχίες σε πολύ καλές σχο-
λές. Οι έπαινοι του συλλόγου 
μας είναι η ελαχίστη αναγνώρι-
ση των κόπων των παιδιών κυ-
ρίως αλλά και των γονέων που 
η συμπαράστασή τους είναι 
αναγκαία.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΑΕΙ - ΤΕΙ 2016-2017

• Η Ευθυμία Παπακώστα Κά-
ντζου πέτυχε στο Τμήμα Ιστο-
ρίας - Αρχαιολογίας και Κοινω-
νικής Ανθρωπολογίας του Παν. 
Βόλου.

• Η Ελένη Ιωάννη Θάνου εγ-
γονή του Τριαντάφυλλου και 

της Άννας Ουγούρογλου (Ευ-
αγγελία)πέτυχε στο Τμήμα Χη-
μικών του Εθνικού και Καπ/κού 
Παν. Αθηνών.

• Η Ξένια Γκριμ εγγονή του 
Ιωάννη Αθαν. Μακρή κόρη της 
Δέσποινας, πέτυχε στην Οδο-
ντιατρική Σχολή (CHARITE) του 
Παν. Βερολίνου με βαθμό άρι-
στα.

• Η Πηνελόπη Ιωάννου Σπα-
νοπούλου πέτυχε στο Τμήμα 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Πάτρας. Είναι εγγονή της Ευθυ-

• Η Κωνσταντίνα Μεν. Εσκι-
τζοπούλου πέτυχε στο Τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Πει-
ραιά.

• Η Χριστίνα Σπύρου Καρα-
βίδα και της Ελένης Τσαμαδιά 
πέτυχε στο Τμήμα Αγγλικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού 
Παν. Αθηνών.

• Ο Νικόλαος Ιωάννου Τσά-
καλος εγγονός του Νικολάου 
Τσάκαλου, πέτυχε στο Τμήμα 
Οργάνωση Διοίκησης Επιxειρή-
σεων του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).

• Ο Χαράλαμπος Ανδρ. Κανελ-
λόπουλος (γιος της Γεωργίας 
Μαργ. Παππά) πέτυχε στο Τμή-

μα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών 
του Δημοκριτείου Παν. Θράκης.

Τους επαίνους παρέδωσαν 
στα παιδιά που μπόρεσαν 
να έρθουν, στους γονείς και 
παπούδες, ο Πρόεδρος του 
Συλλόγου μας, η Ταμίας Βίκυ 
Παπανικολάου, η Ιωάννα Νικ. 
Γκελεστάθη που μας τίμησε με 
την παρουσία της για δεύτερη 
χρονιά, η Έλενα Παπανικολάου, 
ο Νίκος Μακρής, ο Γιάννης Α. 
Μακρής και ο Παν. Παπαδάκης 
Υποπτέραρχος ε.α.

Ακολούθησε η κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας από τον 
Πρόεδρο Θανάση Γραμματικό 
και μοιράστηκαν στα παιδιά. 
Επίσης από ένα μεγάλο κομμάτι 
νοστιμότατης πίτας πήραν όλοι 
οι παρευρισκόμενοι. Ευτυχώς 
ο χορηγός μας Γεώργιος Γιαν-
νόπουλος και Τασία Κοντολάτη 
είχαν φροντίσει.

Ακολούθησαν συζητήσεις με-
ταξύ φίλων και συγγενών που 
είχαν την ευκαιρία να συναντη-
θούν στην εκδήλωση.

Ευχόμαστε σε όλους καλή 
χρονιά και κουράγιο στους νέ-
ους φοιτητές. Και του χρόνου 
νάμαστε καλά.

(Συνέχεια από τη σελίδα 6)

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

(Συνέχεια από τη σελίδα 2)

Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, 
αλλά συνεχώς συρρικνώνεται«Οι Έλληνες εί μαστε ωραίος λα ός, αλλά πόσοι εί μαστε;» ρω-τούσε το σλόγκαν παλαι ότερης τηλεοπτι κής διαφήμισης για την απογραφή του πληθυσμού της χώρας.Τα υπάρχοντα πλέον στοιχεία δείχνουν ότι σε λί γο καιρό θα είμα στε πολύ λιγότε ροι. Εάν κανείς ε πισκεφθεί τα χω ριά της πατρίδας μας θα συναντή σει, ως επί το πλείστον, ηλικιω μένους ανθρώπους, κλει σμένα Δημοτικά Σχολεία, α φού δεν υπάρχουν νέοι, που συνεπάγεται μείωση του πληθυσμού για πολλούς και διαφόρους λόγους.Κατά τους ειδικούς που ασχολούνται με το θέμα, αι τία είναι το «φάντασμα» της υπογεννητικότητας, που α πειλεί τη χώρα, αφού τώρα κάθε ελληνική οικογένεια διαθέτει κατά μέσο όρο μό λις 1,3 παιδιά. Αντιθέτως, για να μη μειωθεί ο πληθυ σμός της Ελλάδος, αλλά για να διατηρηθεί τουλάχιστον στα ίδια επίπεδα των 11 ε κατομμυρίων πληθυσμού που ήταν, θα έπρεπε η χώ ρα μας να έχει κατά μέσο ό ρο 2,2 παιδιά. Αυτό δεν συμβαίνει, διότι όλα τα νέα ζευ γάρια επιλέγουν «ένα», ενώ σπάνια οι γονείς επιλέγουν ν’ αποκτήσουν περισσότερα από δύο παιδιά. Δυστυχώς από τους αρμόδιους της Πολιτείας δεν λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέ-τρα και ε άν οι γεννήσεις παραμεί νουν στα σημερινά επίπεδα με αυτούς τους ρυθμούς, ο πληθυσμός της χώρας θα συνεχί σει να μειώνεται με τα γνωστά δυ σμενή οικονομικά, κοινωνικά και πα-τριωτικά αποτελέ σματα.Κατά την ταπει νή μου άποψη, ε άν η Πολιτεία α ντιληφθεί τις συ νέπειες που θα έ χει η συνεχής μεί ωση του πληθυ σμού της χώ-ρας μας, θα ανακαλύ ψει τους τρόπους επίλυσης του ό λου θέμα-τος, ώ στε η Ελλάδα να αναγεννηθεί όπως της αξί ζει. Για το λόγο αυτό προ τρέπω για την άμεση ενερ γοποίηση όλων μας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Υπτχος ε.α.

Α’ Αντιπρόεδρος Α.ΑΚ.Ε. και Πρόεδρος Συνδέσμου Απο-
στράτων ΕΝ. ΔΥΝ. και ΣΩΜ. ΑΣΦ. Ν. Φωκίδος

Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ» απ' τα γύρω τα χωριά... 

με κορίτσια και μ' αγόρια
με πνοή και με καρδιά,
κι ο τόπος γέμιζε παιδιά.
Και κοντά στο μεσημέρι
όλη η γης ήταν τραπέζι,
-κάθε μαθητούδι ξέρει-
και σταμάταγε να παίζει-
κι απλώνονταν τα φαγητά
που φέρναμε απ' τα σπίτια

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ

(ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΩΤΣΙΚΗ)

Το Πάσχα ήταν μια άλλη ευ-
καιρία για κοινή διασκέδαση 
και ατελείωτα γλέντια, ύστε-
ρα από τη στέρηση της σα-
ρακοστής (νηστεία σαράντα 
ημερών). Το ότι το Πάσχα συ-
μπίπτει πάντα με την περίοδο 
της άνοιξης προεξοφλούσε 
τις καλές καιρικές συνθήκες 
γεγονός που διευκόλυνε τόσο 
το ομαδικό ψήσι μο των αρ-
νιών στο λάκκο, όσο και την 
ακολουθία της Ανάστασης, 
της Μεγά λης Εβδομάδας και 
της Εβδομάδας της Διακαινη-
σίμου.
Στα ποιήματα «Στο Λάκκο» 

και «Ανάσταση», όπου ο λάκ-
κος είναι ο ανοιχτός χώρος στο 
εξωτε ρικό των σπιτιών ή στο 
αλώνι που ψήνονταν πολλά 
αρνιά μαζί με τον παρα δοσιακό 
τρόπο (το έθιμο αυτό διατη-
ρείται μέχρι σήμερα στο χωριό 
μας), καθώς και η ακολουθία 
της Ανάστασης με το «Δεύτε 
λάβετε φως» και το «Χριστός 
Ανέστη», γίνεται αφορμή για 
μαζική κινητοποίηση για να 
πραγμα τοποιηθεί το έθιμο του 
ψησίματος των αρνιών, αλλά 
και για μαζική συμμετο χή σε 
κοινό φαγοπότι και χορό μέχρι 
το τέλος (κοινά φαγητά, ποτά, 
χωρατά, τραγούδια, πειράγ-
ματα, χορός κλπ).

«Στο Λάκκο»
- Χριστός Ανέστη!
Αληθώς Ανέστη!
Μέρα Λαμπρή
σαν αστραπή
(σταθείτε αγάλια
τηράτε χώρια
καίονται Μπράλια
και Παλιοχώρια).
Τούτη στιγμή
δε μας βολεί
όλα δρομή,
φερ' το σουφλί
πούντο τ'αρνί
'λάτε σουβλίστε
ασπραλατίστε
και πιπερίστε,
φκιάξτε 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 ραντίστε
(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»...

IV. «Καστελλιώτικα» ποιήμα-
τα αφιερωμένα σε αγίους
Στα «Καστελλιώτικα» ποιή-

ματα: «Τ' Αϊ Γιωργιού», «Στον 
Παλιοχλωμό», «Της Αναλήψε-
ως», «Τ' Αϊ Ταξιαρχού» και ο «Αϊ 
Κωνσταντίνος» περιγράφε ται 
πολύ παραστατικά πώς γίνο-
νταν οι γιορτές, τα πανηγύρια 
και το παζάρι της περιοχής 
που έδιναν την ευκαιρία για 
ξεφάντωμα και προσκύνημα 
ή για ψώνια στο ανοιξιάτικο 
παζάρι στον Αϊ Κωνσταντί-
νο που γινόταν τις μέρες της 
Πεντηκοστής και του Αγίου 
Πνεύματος και συνεχίζει να 
γίνεται και σήμερα.

«ΓΛΩΣΣΑΡΙ»
ακρής κι ακρής, επίρ. = Από 
άκρη σε άκρη
αποσποριά, η = Τέλος του 
σπαρσίματος
αρχονταρίκι, το = Η σάλα 
του μοναστηριού ή μέρος της 
εκκλησίας που προσφέρεται 
καφές σε κηδείες μνημόσυνα.
γαϊτάνι, το = Το σειρήτι, λε-
πτό κορδόνι για διακόσμηση, 
ζωνάρι, κυκλικό κέντημα, κυ-
κλικός χώρος.
γιόμα, το = Το γεύμα, το με-
σημέρι.
γιορτοφορήσια, τα = Τα γιορ-
τινά ρούχα.
γρέβελος, ο = Το κοντάρι με 
σιδερένια γωνιά στην άκρη 
για άπλωμα της θράκας στο 
φούρνο.
διαούρτες, οι = Τα γιαούρτια.
δρομή, η = Το τρέξιμο.
ειδίσματα, τα = Σκεύη ή είδη 
που δεν έχουν όλα τα σπίτια.
καραμελωτές,οι = Είδος υφα-
ντής μαντανίας με χρωματι-
στά μικρά τετραγωνίδια σαν 
καραμέλες.
καρδάρα, η = Ξύλινο ή τσί-
γκινο δοχείο που αρμέγουν το 
γάλα ή πήζουν το τυρί.
κακάβι, το = Το μικρό χάλκινο 
καζάνι που βράζουν το γάλα 
κυρίως. 

κόπαζαν τα ξεφωνητά,
κι όλα το γιόμα παίρναμε.
Κι άρχιζαν τα αθλήματα
και τα χοροπηδήματα
ο δρόμος, το λιθάρι
το πήδημα και οι χοροί,
ποιος πρώτος να το πάρει
ποιος ήταν άξιος και μπορεί
δόξα του για το σχολειό
πρώτο ζηλευτό βραβείο!...

ΙΙΙ. Πασχαλιάτικα και άλλα «Καστελλιώτικα» ποιήματα

Ξεφλούδας γεννήθηκε στις αρ-
χές του 20ού αιώνα στα Καστέλ-
λια, ανήκε στην περίφημη Γενιά 
του ’30,  ήταν από τους ιδρυτές 
της περίφημης «Σχολής της Θεσ-
σαλονίκης» και θεωρείται ως 
ο εισηγητής του «εσωτερικού 
μονολόγου» στην Ελληνική Λο-
γοτεχνία. Πιστεύουμε ότι μέχρι 

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

Η Τελετή Βράβευσης
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