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Ταχ. Γραφείο
Κ.Ε.Μ.Π.Α.

(Συνέχεια στη σελίδα 5)

(Συνέχεια στη σελίδα 4)

Είναι αλήθεια πώς κάθε χρόνο ο καθ’ 
εαυτού Πολιτιστικός Σύλλογος του χω-
ριού μας, αλλά και ο Σύλλογος των Γυ-
ναικών, οργανώνουν σημαντικές πολιτι-
στικές εκδηλώσεις με μεγάλη συμμετο-
χή και με αξιοζήλευτη επιτυχία. Εκεί βέ-
βαια που είναι η αποκορύφωση αυτών 
είναι η οργάνωση του πανηγυριού του 
χωριού μας με μετακλήσεις Ορχηστρών 
και τραγουδιστών, που η εμφάνιση του 
είναι κάθε χρονιά αξιοθαύμαστη και πιο 
καλύτερα οργανωμένη.
Σε όλα αυτά εμείς σαν Σύλλογος 

όλων των απανταχού Καστελλιωτών, θα 
θέλαμε μέσα στο πλαίσιο των δυνάμε-

ων μας να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο 
αυτές τις αξιόλογες προσπάθειες για τη 
μεγαλύτερη εξάπλωση τους και με την 
προσπάθεια να προσδώσουμε μεγαλύ-
τερο εύρος στις εκδηλώσεις αυτές. Και 
εξηγούμεθα: Είναι γεγονός, ότι όλο το 
καλοκαίρι όλοι οι θεατρικοί θίασοι των 
Αθηνών περιοδεύουν στις επαρχίες. 
Έτσι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε 

μια μέρα στις εκδηλώσεις, για να έχου-
με σκηνική παρουσίαση ενός επιλεγμέ-
νου θεατρικού έργου.
Ας σημειωθεί, εάν γίνει αποδεκτή μια 

τέτοια πρόταση σε τέτοιου είδους παρα-
στάσεις, θα μπορούσε να μετακληθεί το 
κοινό όλης της γύρω περιοχής, δηλαδή 
όλων των χωριών που ευρίσκονται στη 
Δωρική Κοιλάδα. Βέβαια το θέμα είναι 

άκρως συζητήσιμο, ώστε να τεθούν από 
αρχής θετικές και στέρεες βάσεις, ώστε 
τέτοιου είδους θεατρικές εκδηλώσεις 
να έχουν προεξασφαλισμένη επιτυχία. 
Γνωρίζομε, ότι το πράγμα δεν είναι κα-
θόλου εύκολο. Θέλει σοβαρή μελέτη 
για να εξεταστούν με κάθε λεπτομέρεια 
όλες οι παράμετροι, ώστε να υπάρξει εκ 
των προτέρων εξασφαλισμένο αποτέ-
λεσμα. Το επαναλαμβάνουμε: Η τόλμη 
αυτή για την πολιτιστική επέκταση στον 
θεατρικό τομέα είναι πάρα πέρα συζη-
τήσιμη, εφ’ όσον εκφραστούν σημεία 
αποδοχής της.

Χ.-

ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

ΑΛΕΦΑΝΤΩ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

Αριθμός Λογαριασμού 
6391-010171-645
Τράπεζα Πειραιώς

Η ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΑΡΔΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Τώρα που μπήκε για τα καλά το καλοκαίρι, ξανάρχονται στην 
επικαιρότητα τα σχετικά με τα νερά για τα ποτίσματα, αλλά και 
για τις λάτρες των σπιτιών. Παλιά, πριν από τον πόλεμο - για να 
θυμούμαστε κι αυτά - λόγω της τότε καπνοκαλλιέργειας το νερό 
των ποτισμάτων το «ρίχναμε στις αράδες» και κάθε σπίτι είχε στη 
διάθεση του νερό για τα ποτίσματα για μια ολόκληρη μέρα. Όσον 
αφορά το πόσιμο νερό, αυτό το προμηθευόταν το χωριό από τις βρύ-
σες και τα κοινοτικά πηγάδια. Οι κυρίως βρύσες που κάθε σπίτι 
προμηθευόταν νερό ήσαν η «Μεσαία Βρύση», που εξυπηρετούσε 
πολλά σπίτια από τα «Μακρέικα» αλλά και από «τα Λυκόρραχα», η 
«Μερμυγκιαρίσια Βρήση» που εξυπηρετούσε το «Μερμυγκιάρι», η 
«Μπερούκα» που έδινε νερό στους Αγιοργιώτες και δευτερευόντως 
διάφορες άλλες μικροπηγές εντός του χωριού, όπως «Η καρυά», η 
«Κόκκινη Βρύση», η «Ιμέρ» και άλλες, καθώς βασικά και τα κοινο-
τικά πηγάδια «το Χλωμήσιο» μπροστά στο σπίτι του Τσακτοστάθη, 
τα «Μπουσανέικο», το «Μακρέικο» και του «Φλεσουριά». Αλλά 
υπήρχαν και πάνω από είκοσι ιδιωτικά πηγάδια που εξυπηρετού-
σαν τους γύρω, όπως το «Βελλιομητρέικο», το «Λευκαδιτέικο», του 
«Νικολού Παπαγεωργίου» κλπ. Η μεταφορά του νερού γινόταν από 
τις βρύσες και τα πηγάδια στα σπίτια με βαρέλες, με στάμνες, με 
λαγήνια, με μπαρκάτσια, κουβάδες, καραβάνες πετρελαίου κλπ.
Όμως μετά τον πόλεμο τα πράγματα άλλαξαν και καθιερώθηκε η 

οικιακή ύδρευση, ώστε το νερό να τόχει κάθε σπίτι. Έτσι δημιουρ-
γήθηκε η δεξαμενή του χωριού, που σ’ αυτήν διοχετεύτηκαν όλα 
τα περιφερειακά νερά με τη μεγάλη συμμετοχή του νερού του «Κε-
φαλόβρυσου της Καλοσποπής», έτσι που η επάρκεια του να είναι 
εξασφαλισμένη για όλο το καλοκαίρι. Πλην όμως παρουσιάστηκε 
σχεδόν όλες τις χρονιές το φαινόμενο της λειψυδρίας, όπου και 
αναγκαστικά η παροχή του νερού γινόταν περιορισμένη. Σ’ αυτό, 
εκτός από την υπερκατανάλωση και λόγω του μεγάλου αριθμού των 
υδρευομένων, συνετέλεσε και η αχαρακτήριστη συμπεριφορά μερι-
κών που με το νερό της δεξαμενής πότιζαν κήπους! Όσον αφορά 
την άρδευση, το νερό πλέον είναι ελεύθερο σήμερα γιατί - ατυχώς 
- πολύ λίγα σπίτια διατηρούν κήπους. Καλό θα είναι επειδή, εκτός 
από τα αγαθά του, το νερό της άρδευσης κυλώντας μέσα στα τσιμε-
ντένια αυλάκια του χωριού δίνει ξεχωριστή χάρη και δροσιά. Έτσι 
για το φετινό καλοκαίρι, ας ευχηθούμε τα καλύτερα και ας στα-
θούμε όλοι μα και καθένας χωριστά προστάτες στη σπατάλη και 
την ασυδοσία, για την επάρκεια και τη γόνιμη και την απρόσκοπτη 
καλοκαιριάτικη εξυπηρέτησή μας.

Στο περασμένο φύλλο (αρ. 
81) της εφημερίδας μας, σε δι-
σέλιδο άρθρο με τίτλο «ΑΛΕΦΑ-
ΝΤΩ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ», περιέγραψα 
αναλυτικά την κατάσταση σχε-
τικά με το θέμα αυτό σήμερα 
και εν όψει της εκδίκασης της 
προσφυγής της μεταλλευτικής 
εταιρείας.

Επισημάναμε, αρκετά έντονα, 
τις ενέργειες και τις παραλήψεις 
που οδηγούν στην καταστροφή 
της Αλεφάντως και βέβαια την 
προέλευσή τους.

Από τότε πέρασαν αρκετοί 
μήνες και περιμέναμε κάποιες 
αντιδράσεις και κινήσεις, από 
τους έχοντες την τοπική εξου-
σία, για να προλάβουμε το 
κακό. Άκρα σιωπή.

Ο Δήμαρχος δεν ασχολήθη-
κε, είχε άλλα: ΕΥΔΑΠ, Λιμενικά 
Ταμεία, να διαθέσει τα αντα-
ποδοτικά από τα Μεταλλεία 
σε Δ.Ε. που καμία σχέση έχουν 
με αυτά και να τα πάρει από 
τις κοινότητες που υποφέρουν 
από αυτά. Γκρεμίζουν τον Αη 
Βασίλη και παίρνει τα ανταπο-
δοτικά η Δεσφίνα ή το Γαλαξίδι. 
Οι ίδιοι θα τα πάρουν και από 
την Αλεφάντω.

Ο Τοπικός αντιδήμαρχος δεν 
κατάλαβε τίποτε γενικώς και 
αντικαταστάθηκε.

Η θεματική αντιδήμαρχος 
που τώρα είναι και τοπική κάτι 
κατάλαβε, γιατί μεγάλο τμήμα 
του άρθρου την αφορούσε, 
αλλά είπε να μη κάνει κάτι, όχι 
ότι θα έκανε κάτι για την Αλε-
φάντω. Εξάλλου το ενδιαφέρον 
της για το περιβάλλον και την 
πολιτική προστασία είναι δε-
δομένο. Τόσο που το Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο Άμφισσας 
τη τιμώρησε με εξάμηνη φυ-
λάκιση με τριετή αναστολή για 
ρύπανση περιβάλλοντος και έκ-
θεση σε κίνδυνο της υγείας των 

κατοίκων. Η καταδίκη έγινε την 
τρίτη 5 Ιουνίου παγκόσμια μέρα 
περιβάλλοντος και δεν ήταν για 
την κατάσταση στα αρδευτικά 
αυλάκια των Καστελλίων, ήταν 
για αλλού, την Ιτέα. Άμα συνε-
χίσει όμως η κατάσταση που 
επικρατεί στα Καστέλλια, από 
χρόνια και δεν πάει άλλο, θα έρ-
θει και από αυτά.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητος, 
χωρίς κάποια άλλη αντίδραση, 
έφερε στην επιφάνεια την από-
φαση του τοπικού της 20-10-
2015 (το οποίο έγινε μετά τη Γ.Σ. 
της 29-8-2015 στην οποία είχαν 
μπει τα θέματα από τους κατοί-
κους) για να σημειώσει ότι το 
τοπικό ασχολείται με το θέμα.

Δεν αναφέρει όμως ότι η 
απόφαση αυτή δεν πήγε πέρα 
από το γκαστρωμένο βράχο, 
όπως κατείγγειλε ο παραιτηθείς 
τοπικός σύμβουλος δυο χρόνια 
μετά.

Δεν αναφέρει ότι η απόφα-
ση αυτή βγήκε σε νέα κόπια, 
η οποία αναμασάει προς το 
χειρότερο την πάγια, στις 24-

10-2017, η οποία έφθασε μέχρι 
την Άμφισσα σε κάποιο καλάθι 
αχρήστων και παραπεταμένων. 
Κανένας δεν ενδιαφέρεται για 
την τύχη της, ούτε αυτοί που 
την πήραν.

Τα αρνητικά σημεία της από-
φασης αυτής, που την έκαναν 
όχι μόνο άχρηστη αλλά και 
επικίνδυνη, τα αναφέρω στο 
άρθρο, στο οποίο επίσης τονί-
ζει και μετά αυτή την εξέλιξη 
γίνεται πιο φανερό ότι: «Ήταν 
μια προσπάθεια απόσυρσης 
ευθυνών από τους τοπικούς 
άρχοντες κάθε βαθμίδας και να 
ρίξουν τα βάρη στους κατοί-
κους».

Δυστυχώς αυτή είναι η πραγ-
ματικότητα. Τίποτε δεν μπο-
ρούμε να περιμένουμε από 
τους εκλεγμένους τοπικούς  
κάθε βαθμίδας που διαχειρίζο-
νται τις τύχες του τόπου μας και 
μας καθησυχάζουν επικίνδυνα.

Δεν ξέρω ποιος μπορεί να 
εμπιστευθεί το δικηγόρο του 
Δήμου ενώ δεν έχει εμφανισθεί, 

25η Μαρτίου
Ήταν οι καλλίτερες σε σύστα-

ση και διάρκεια φωτιές της περι-
οχής, το βράδυ της Εθνικής και 
Θρησκευτικής Γιορτής στις 25 
Μαρτίου. Ορατές από κάθε ση-
μείο της γύρω περιοχής.
Διατηρώντας το έθιμο μια πα-

ρέα συγχωριανών μας, είχαν φρο-
ντίσει να προμηθευτούν παλιά λά-
στιχα αυτοκινήτων, τα φόρτωσαν 
στα αγροτικά και ανέβηκαν στην 

κορυφή του Αη Βασίλη. Διάλεξαν 
τα κατάλληλα σημεία και εις την 
κατάλληλη ώρα άναψαν τις φω-
τιές, όπως παλιά, τότε που το 
καύσιμο υλικό ήταν το ρετσίνιο.
Απόλαυσαν το θέαμα οι ίδιοι, 

οι συγχωριανοί μας και οι κάτοι-
κοι των γύρω περιοχών. Μπρά-
βο στον Γιάννη Π. Χαμηλό, στην 
αδερφή του Μαρία, στον Αχιλλέα 
Αγαπητό και Γιώργο Κάντζο. 

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης 
περί προσβολής στα διοικη-
τικά δικαστήρια της τεχνικής 
έκθεσης και της μελέτης των 
περιβαλλοντικών όρων, βάσει 
των οποίων έγινε η αρχική πα-
ραχώρηση στην μεταλλευτική 
εταιρία προς εκμετάλλευση, 
εδαφικής έκτασης στην περι-
οχή - θέση «Αλεφάντω».
Αναφερόμενος ο Πρόεδρος 

στο ανωτέρω θέμα της ημερήσι-
ας διάταξης, είπε στο Συμβούλιο 
τα εξής:
Το θέμα της επέμβασης στην 

περιοχή «Αλεφάντω» είναι γνω-
στό, οι απόψεις και θέσεις των 
κατοίκων της Τ.Κ.Καστελλίων 
από Γενικές Συνελεύσεις, του 

Τοπικού Συμβουλίου Καστελ-
λίων, του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Δελφών και των κοινωνικών 
οργανώσεων είναι γνωστές και 
εκφρασμένες. Το θέμα όμως 
εξακολουθεί να εκκρεμεί στο 
διοικητικά δικαστήρια και ως 
εκ τούτου για μια ακόμα φορά 
απαιτεί την κινητοποίηση όλων. 
Για μια ακόμα φορά η ζωή των 
κατοίκων πρέπει να διεκδικηθεί 
και να προστατευτεί από κάθε 
είδους επέμβαση και καταστρο-
φή.
Για τους λόγους αυτούς θα 

πρέπει το Τοπικό Συμβούλιο να 
προβεί στη λήψη απόφασης με 
την οποία θα ζητείται η προσβο-

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αριθ. 7/2015 Συνεδρίασης 
Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Καστελλίων
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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

Στ’ αλώνια
Πάνε τα παλιά τα χρόνια,
π’ αλωνίζαμε στ’ αλώνια
—οι παλιοί καλοί μας χρόνοι
χωριανοί μου και γειτόνοι—
μ’ άλογα και με βαλμάδες
νοικοκύρηδες - κυράδες,
(με το ούζο στα παγούρια
και μεζέ φέτες αγγούρια).

Από μέρες πριν αρχίζαν
το αλώνι καθάριζαν
καταβρέχαν και σκούπιζαν,
τα χορτάρια καψάλιζαν,
μυρμηγκοφωλιές εχρίζαν
έλαμπε άκρης κι άκρης
με το στρύαλο στη μέση
-τα δεμάτια είχαν πέσει
μέσ’ στ’ αλώνι καταγής
απλωμένα σκορπισμένα
τα δεματικά λυμένα-
πέρα ως πέρα στο χωριό
ώσπου τ’ άλογα να’ρθούνε
στο αλώνισμα να μπούνε
με σειρά το βαλμαδιό
των Μπουρχαίων Κουρελαίων
ή των Παναηταραίων
ή του Γραβιοπανουργιά
(ξακουσμένα βαλμαδιά).

Ζεύαν τ’ άλογα αψωμένα
θεριεμένα, ταϊσμένα,
στη σειρά τους ένα - ένα
με τις μυταριές ζωσμένα
απ’ το στρύαλο δεμένα,
άγρια αλυσοδεμένα,
και εμείς μικρά παιδιά
σαλαγούσαμε κοντά
-Ω καρά, έλα ντοριά!-
τρέχοντας σαν τα ξεφτέρια
με τη βίτσα μέσ’ στα χέρια,
κοπανώντας στα καπούλια
εμαζεύαμε το λειώμα
ώσπου τρίμματα γενόταν
και καλά αλωνιζόταν.

Ύστερα το ξεχωρίζαν
τ’ άχυρο απ’ το σιτάρι,
το μαζεύαν το λιχνίζαν
καρπολόγια και ριμόνια
το σακκιάζαν με στ’ αλώνια
και το ρίχναν στο αμπάρι.
Τ’ άχυρα τεζαρισμένα
μέσ’ στα έργαθα σφιγμένα
τά’δειαζαν στην αχυρώνα
ζαϊρέ για το χειμώνα.

Α. Καστελλιώτης

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Ο Λουκάς Δημ. Παπαϊ-

ωάννου και η σύζυγός του 
Βιολέτα Ντούρου απόχτη-
σαν στις 20-6-2018 το πρώτο 
τους παιδί, μια χαριτωμένη 
κόρη.

- Ο Παναγιώτης Δημ. Λέ-
ζας και η σύζυγός του Στυ-
λιανή Σκούρα στις 8 Δεκ. 
2017 απόχτησαν τον δεύτερο 
γυιότους.
Να τους ζήσουν.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
- Ο Δημήτριος Βαμβακά-

ρης και η σύζυγός του Χρύσα 
Ζαϊμάκη βάφτισαν την κόρη 
τους Μαρία στις 9-3-2018 
στον Ι.Ν. Ευαγγελισμός της 
Θεοτόκου στο χωριό μας.

- Η Ζωή Αλ. Προβιά και ο 
σύζυγός της Αχιλλέας Κα-
τσάρας βάφτισαν την Άννα 
στις 23-6-2018 στον Ι.Ν. Ευ-
αγγελισμός της Θεοτόκου 
στο χωριό μας.

- Η Χριστίνα Ι, Κολύρη και 
ο σύζυγός της Ιωάννης Ν. 
Τσιονάκης στον Ι.Ν. Αγίου 
Γεωργίου στο κτήμα «Λιά-
ρου» βάφτισαν τον γιό τους 
Γεώργιο στις 27-5-2018.

ΓΑΜΟΙ
- Η Χριστίνα Ιωάννου Κο-

λύρη και ο Ιωάννης Ντατσιο-
νάκης ετέλεσαν τους γάμους 
των στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργί-
ου στο «Κτήμα Λιάρου» στις 
27 Μαΐου 2018. Εν συνε-
χεία βάφτισαν τον γιό τους 
και τον ονόμασαν Γεώργιο. 
Ακολούθησε δεξίωση. Το 
ζευγάρι και οι γονείς πλαισι-
ωμένοι από πολλούς συγγε-
νείς και φίλους διασκέδασαν 
μέχρι πρωΐας. Πανέμορφη η 
νύφη με ένα φανταστικό νυ-
φικό, πλάι στον εκλεκτό της 
καρδιάς της, μάγεψε με την 
χάρη και το χαμόγελό της 
τους προσκεκλημένους.
Στο ταιριαστό νέο ζευγάρι 

ευχόμαστε να ζήσουν και να 
ευτυχίσουν.

- Ο Λουκάς Δημ. Παπαϊω-
άννου και η Βιολέττα Ντού-
ρου από Γραβιά παντρεύτη-
καν στις 14 Απριλίου 2018.
Τα «Κ.Ν.» εύχονται στους 

νεόνυμφους κάθε ευτυχία.

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Απεβίωσε στις 11-3-2018 

ο Ευάγγελος Σ. Κουτρού-
μπας στην Λαμία και κηδεύ-
τηκε στο Νεκροταφείο του 
χωριού μας στις 12-3-2018, 
ετών 84.

- Απεβίωσε ο Ιωάννης Μο-
σχολιός στον Πειραιά στις 
14-3-2018 όπου έγινε και η 
εξόδιος ακολουθία στις 16-
3-2018 και ετάφη στο νεκρο-
ταφείο του χωριού μας, ετών 
93.

- Απεβίωσε στις 2-5-2018 
η Μαρία συζ. Αχ. Αγαπητού 
και η κηδεία της έγινε στις 

3-5-2018 στον Αγ. Αθανάσιο 
Χλωρού όπου και ετάφη, 
ετών 88.

- Απεβίωσε ο Ανδρέας Δημ. 
Ανδριτσόπουλος στις 3-5-
2018 στην Λαμία και η κη-
δεία του έγινε στις 4-5-2018 
στο Νεκροταφείο του χω-
ριού μας, ετών 88.

- Απεβίωσε στην Αθήνα 
στις 10-6-2018 ο Ιωάννης 
Αν. Λευκαδίτης και κηδεύ-
τηκε στο νεκροταφείο του 
χωριού μας στις 12-6-2018.

- Απεβίωσε στην Αθήνα 
ο Δημήτριος Ν. Σκουρτιάς 
στις 30-5-2018 και η κηδεία 
του έγινε στον Άγιο Αθανά-
σιο Χλωμού όπου και ετάφη 
την 1-6-2018, ετών 89.

- Απεβίωσε στην Νίκαια ο 
Μηνάς Γάτης στις 30-5-2018 
και ετάφη στο τρίτο Νεκρο-
ταφείο στις 31-5-2018, ετών 
72.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
– ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Στις 25 Φεβρουαρίου 2018 

στο Πανεπιστήμιο του Χι-
ούστον στο Τέξας Η.Π.Α. η 
ΝΑΣΑ οργάνωσε επίσημα τε-
λετή βράβευσης πέντε νέων 
επιστημόνων φοιτητών από 
χώρες Ευρώπης και Ασίας.
Μεταξύ των βραβευθέ-

ντων η εκπρόσωπος της 
Ελλάδας η μεταλλειολόγος 
ερευνήτρια Έλενα – Αλε-
ξία Κυριακοπούλου η οποία 
κατά την διάρκεια των με-
ταπτυχιακών της σπουδών 
έκανε δύο ανακοινώσεις 
μέσω της ΕΑΒ σχετικά με 
τα κράματα μετάλλων που 
είναι κατάλληλα για την θω-

ράκιση των μαχητικών αε-
ροσκαφών.
Με συγκίνηση θυμίζουμε 

ότι η βραβευθείσα Έλενα εί-
ναι εγγονή του αείμνηστου 
Αλέκου Αποστολόπουλου.
Με τις θερμές ευχαριστίες 

προς όλους.
Οικογένειες Παντελή 

Κυριακοπούλου και Λιάνας 
Αποστολοπούλου

Αλέκου Αποστολοπούλου 
και Νίτσας Μασούρα 

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟ-
ΝΕΣ

• Ο Νικόλαος Αντ. γιός 
της Βούλας Αχιλ. Αγαπητού 
είναι πτυχιούχος Μηχανικός 
Επιστήμης Υλικών της Πο-
λυτεχνικής Σχολής Ιωαννί-
νων.

- Μεταπτυχιακό δίπλωμα 
ειδίκευσης Χημείας και Τε-
χνολογίας Υλικών.

- Υποψήφιος διδάκτωρ του 
Τμήματος Μηχανικών Επι-
στήμης Υλικών της Πολυτε-
χνικής Σχολής Ιωαννίνων. 
Τίτλος διδακτορικής διατρι-
βής: Ανάπτυξη και μελέτη 
Καινοτόμων διαδιάστατων 
Νανοδόμων για τεχνολογι-
κές εφαρμογές.

• Η Μαρία Αντ. Χαλμπέ 
κόρη της Βούλας Αχ. Αγαπη-
τού είναι Ιστορία, Αρχαιολο-
γίας και Κοιν. Ανθρωπολογί-
ας της Σχολής Ανθρωπιστι-
κών Σπουδών Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας.

- Μεταπτυχιακό Δίπλω-
μα Ειδίκευσης στην Ειδική 
Αγωγή, Παιδαγωγικό Τμήμα 
Ειδικής Αγωγής Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας.

- Υποψήφια Διδάκτωρ 
Παιδαγωγικού Τμήματος 
Ειδικής Αγωγής Παν. Θεσ-
σαλίας.

- Τίτλος διδακτορικής Δι-
ατριβής: Νευρογνωστικοί 
Υποτύποι της Αναπτυξιακής 
δυσλεξίας. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΠ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ

19-7-1934 – 11-3-2018
Με μεγάλη ψυχική οδύνη 

μάθαμε το θλιβερό νέο του 

θανάτου του συγχωριανού μας 
Ευάγγελου Σ. Κουτρούμπα στις 
11-3-2018. Απεβίωσε στη Λα-
μία όπου διέμενε και η κηδεία 
του έγινε στις 13-3-2018 στο 
νεκροταφείο του χωριού μας 
παρουσία συγγενών και φίλων.
Ο Βαγγέλης ήταν το νεότερο 

παιδί του «Μυλωνά» Σπύρου 
Κουτρο΄’υμπα. Γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στο χωριό. Μετά τις 
στρατιωτικές του υποχρεώσεις, 
ακολούθησε τον αδερφό του 
Χαράλαμπο που είχε μετανα-
στεύσει στην μακρινή Αυστρα-
λία.
Η εργατικότητα και η σω-

φροσύνη απέδωσε και ύστερα 
από μερικά χρόνια δουλειάς 
επέστρεψε στην Ελλάδα και 
εγκαταστάθηκε στην Λαμία. 
Επένδυσε τις οικονομίες του σε 
παραγωγική γη και αργότερα 
οικοδόμησε ένα σπίτι όπου στε-
γάζεται η οικογένεια.
Παντρεύτηκε και απόκτησε 

τρία παιδιά. Δύο κόρες και ένα 
γυιό που με την σύζυγό του τα 
μεγάλωσαν, παντρεύτηκαν και 
χάρηκε όσο μπορούσε τα τέσ-
σερα εγγόνια που απέχτησε.
Όλη του η ζωή ήταν ένας 

αγώνας δύσκολος και δημιουρ-
γικός. Δύο φορές στην μακριά 
ξενιτειά, βαριές δουλειές εδώ 
στην Ελλάδα φροντίζοντας πάλι 
για το καλλίτερο. Ανάσανε όταν 
συνταξιοδοτήθηκε και τα χρό-
νια δυσκόλεψαν τελευταία με 
την επιδείνωση της υγείας του.
Καλό ταξίδι Βαγγέλη. Θα σε 

θυμόμαστε σαν έναν καλό άν-
θρωπο αγωνιστή στη ζωή.

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ

1-11-1927 – 10-6-2018
Πλήρης ημερών απεβίωσε 

στις 10-6-2018 στην Αθήνα ο 
Ιωάννης Λευκαδίτης, και η κη-
δεία του έγινε στο Νεκροταφείο 

του χωριού μας στη με συμμε-
τοχή φίλων και συγγενών.
Ο Ιωάννης γιός του αείμνη-

στου Ιερέα Παπαναστάση που 
οι μεγαλύτεροι συγχωριανοί 
μας θυμούνται. Γεννήθηκε στο 
χωριό μας και μεγάλωσε με τις 
δυσκολίες της εποχής εκείνης. 
Μετά το Δημοτικό και το Γυμνά-
σιο εκπλήρωσε τις στρατιωτικές 
του υποχρεώσεις και διορίστη-
κε στους σιδηροδρόμους τότε 

ΣΕΚ σήμερα ΟΣΕ από όπου 
και συνταξιοδοτήθηκε. Η θη-
τεία του στον ΣΕΚ και επιτυχής 
και κέρδισε την εκτίμηση εμπι-
στοσύνη και αναγνώριση απ’ 
όλους.
Μεγάλωσε σε πολύ καλό 

οικογενειακό περιβάλλον με 
ηθικές και χριστιανικές αρχές. 
Αξίες που διατήρησε σε όλη του 
τη ζωή. Το 1961 συνέδεσε την 
ζωή του με την Αγγελική Παν. 
Τσιρώνη από Μεγάλη Κάψα 
και παντρεύτηκε πορεύτηκαν 
μαζί στην ζωή και απέκτησαν 
δύο κόρες την Βιολέτα και την 
Ελένη. Τις είδε με ικανοποίη-
ση και ευτυχία να μεγαλώνουν 
και να αποχτούν τις δικές τους 
οικογένειες. Το επισφράγισμα 
της ευτυχίας ήταν η απόχτηση 
εγγονών που υπερβολικά αγα-
πούσε και τον αγαπούσαν.
Αναπλήρωτη η απουσία στην 

οικογένεια αλλά και στους φί-
λους και γνωστούς που απόχτη-
σε στην ζωή του. Τίμιος, λογι-
κός, πράος, έτσι θα τον θυμού-
νται όλοι. Αιωνία η Μνήμη σου 
Γιάννη. Καλό ταξίδι.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται ολό-

θερμα την οικογένεια.

ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣ-
ΤΟΡΙΚΗ ΜΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
«ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ».
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ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ. ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ

14-3-2018
Ένας ακόμη Καστελλιώτης 

με μακροζωία απεβίωσε στις 
14-3-2018 στον Πειραιά, όπου 
στις 16-3-2018 έγινε η εξόδιος 

ακολουθία και στην συνέχεια ο 
ενταφιασμός έγινε στο νεκρο-
ταφείο του χωριού μας με πολ-
λούς συγγενείς και φίλους.
Ο Γιάννης Μοσχολιός ήταν 

γιός του Καταρανιογιώργη 
όπως τον αποκαλούσαν οι πε-
ρισσότεροι στο χωριό μας. 
Οι δυσκολίες στο χωριό ήταν 
πολλές γι’ αυτό η οικογένεια 
αναζητώντας καλλίτερη τύχη 
μετακόμισε στον Πειραιά όπου 

με την οικογένεια του θείου του 
Γιάννη Π. Μοσχολιού (Κατσι-
αβάρας) ασχολήθηκαν με το 
εμπόριο ανοίγοντας ένα από 
τα μεγαλύτερα κρεοπωλεία του 
Πειραιά.
Ο Γιάννης από μικρός μπή-

κε στο επάγγελμα και το έμαθε 
καλά. Ο γιός του Σπύρος συνε-
χίζει την επιχείρηση του κρεο-
πωλείου με μόνιμη και εκλεκτή 
πελατεία. Ο Γιάννης δημιούρ-
γησε μια μικρή κτηνοτροφική 
μονάδα στο χωριό μας στην 
θέση «λόγγιες». Τα χοιρινά 
πραγματικής ελεύθερης ζωής 
προορίζονται μόνο για το δικό 
του κρεοπωλείο.
Για χρόνια ο Γιάννης πέρναγε 

πολύ καιρό στο χωριό μας και 
δημιούργησε πολλές φιλίες. 
Ήταν καλόβουλος ανοιχτόκαρ-
δος φιλικός με όλους γι’ αυτό 
είχε κερδίσει την εκτίμηση και 
συμπάθεια όλων.
Απόχτησε δύο γιούς και εγγό-

νια που αγαπούσε ιδιαίτερα.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της 

γης των προγόνων σου που σε 
σκέπασε και η μνήμη σου αιώ-
νια. Καλό ταξίδι.
Τα «Κ.Ν.» στέλνουν στους 

οικείους εγκάρδιες ευχές. Νά-
ναι καλά και να θυμούνται τον 
Γιάννη Μοσχολιό. 

Αυτοί που μας έφυγαν

Σε όλη της η ζωή υπήρξε υπο-
δειγματική με καλοσύνη, γαλή-
νη, αγαθοσύνη και προσφορά, 
γι’ αυτό το άγγελμα του θανά-

του της Μαρίας Αχιλ. Αγαπητού, 
προξένησε αυθόρμητη λύπη και 
συγκίνηση στους συγγενείς και 
συγχωριανούς.
Άφησε την τελευταία της 

ανάσα στις 2 Μαΐου 2018 και 
την επομένη 3 Μαΐου 2018 η 
παρουσία συγγενών και φίλων 
και συγχωριανών υπήρξε μεγά-
λη στην εξόδιο ακολουθία στον 
Άγιο Αθανάσιο και ετάφη στο 
Νεκροταφείο του Χλωμού.
Η Μαρία η μεγαλύτερη από τα 

παιδιά του Ιωάννη και Αναστα-
σίας Γραμματικού. Μεγάλωσε 
με παραδοσιακό τρόπο του χω-
ριού μας και της εποχής και οι 
ηθικές και χριστιανικές αρχές 
που πήρε τις διατήρησε μέχρι 
τέλους και προσπάθησε να τις 
μεταφέρει στα τρία παιδιά της, 
στα εγγόνια και στα τρία δισέγ-
γονα που απέχτησε με τον σύ-
ζυγό της Αχιλλέα Αγαπητό που 
παντρεύτηκε σε μικρή ηλικία. 
Αφοσιωμένη σύζυγος και μητέ-

ρα με συνεχή προσφορά μικρή 
ή μεγάλη. Πρόσφερε απλόχερα 
βοήθεια σε όσους χρειάστηκαν. 
Στον παππού και γιαγιά στον 

σύζυγο, στον πατέ-
ρα. Εισέπραξε μόνο 
ευχές και αναγνώρι-
ση του έργου της.
Υπομονετικότητα, 

πραότητα και ηρεμία 
είναι στοιχεία που 
την χαρακτήριζαν γι’ 
αυτό και εισέπραξε 
αγάπη και εκτίμηση 
από όλους γνώρισε 
έστω και για λίγο, 
γι’ αυτό το κενό που 
αφήνει είναι ανα-
πλήρωτο.
Την εξόδιο ακο-

λουθία συγκινημένοι 
έψαλαν οι δύο ιε-
ρείς. Ο παπαχαράλα-
μπος αποχαιρέτισε 
την Μαρία λέγοντας: 
«Αποχαιρετούμε σή-

μερα μια πραγματική κυρία 
του χωριού μας που έφυγε για 
πάντα. Υπόδειγμα συζύγου, μη-
τέρα και γιαγιάς ήταν αγαπητή 
απ’ όλους. Καλό ταξίδι Μαρία. 
Ο Πανάγαθος Θεός θα σε κα-
τατάξει ένθα ουκ έστι πόνος, ου 
λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή 
ατελεύτητος. Καλό ταξίδι.
Ο ΠαπαΚώστας συγκρατώ-

ντας με δυσκολία τη συγκίνησή 
του είπε:

«Δυστυχώς η κυρία Μαρία 
έφυγε χθες από κοντά μας. 
Νωρίς το πρωί δεν αισθάνθηκε 
καλά, ενώ εγώ λειτουργούσα 
εδώ στον Άγιο Αθανάσιο. Με 
περίμενε καρτερικά να τελειώ-
σω τη Λειτουργία, πήγα στο 
σπίτι όπου κοινώνησε για τελευ-
ταία φορά. Με ευχαρίστησε και 
αργότερα έφυγε. Αιωνία σου η 
μνήμη».
Τα «Κ.Ν.» εύχονται ολόψυχα 

στους οικείους να είναι καλά 
και να θυμούνται τη Μαρία. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚ. 
ΣΚΟΥΡΤΙΑΣ

15 Μαρτίου 1929 – 29-
5-2018

Πολλοί θέλαμε να τον πλη-
σιάσουμε. Ήταν ψηλός, κα-
μαρωτός, αθλητικός, γεροδε-
μένος. Σαν αρχαίος Δωρικός 
πολεμιστής. Στις μέρες μας με 
την ανάπτυξη του Αθλητισμού, 
θα ήταν πρωταθλητής, Ολυμπι-
ονίκης. Του άρεσε το βόλεϋ. 
Δυστυχώς ο αδυσώπητος χάρος 
δεν χαρίζεται σε κανέναν. 
Ο Μήτσος Σκουρτιάς έφυγε 

για πάντα σε ηλικία 89 χρονών 
στις 20-5-2018. Η 3ξόδιος ακο-
λουθία έγινε την 1-6-2018 στον 
Άγιο Αθανάσιο και ετάφη στο 
Νεκροταφείο του Χλωμού, πα-
ρουσία πολλών συγγενών και 
φίλων. Ήταν το τρίτο από τα πέ-
ντε παιδιά του Νικ. Και της Κων-
σταντινιάς Σκουρτιά. Γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στον Χλωμό.
Απεφοίτησε από την Παι-

δαγωγική Ακαδημία Λαμίας, 
υπηρέτησε σαν έφεδρος Αξιω-
ματικός και διορίσθηκε σε δη-
μόσιο Σχολείο στην επαρχία. 
Συνέδεσε την ζωή του με την 
Άννα Μαντά δασκάλα επίσης. 
Απόχτησαν δύο αγόρια. Αφο-
σιωμένοι γονείς, μεγάλωσαν τα 
παιδιά τους. Έγιναν επιστήμο-
νες παντρεύτηκαν και η ευτυχία 
ήταν όταν ήρθαν τα εγγόνια που 
απόχτησαν.
Δεν ήταν τυχαίος ο Δημήτρης 

στο διάβα της ζωής. Υπήρξε έντι-
μος, αγαθός και φιλότιμος. Από 
τους καλούς οικογενειάρχες 
που αγαπούσε και φρόντιζε την 
οικογένειά του. Όμως πάνω απ’ 
όλα ήταν δάσκαλος. Υπηρέτησε 
το λειτούργημα με την σύζυγό 
του σε σχολεία της επαρχίας 
και συμπλήρωσε με την σύζυγό 
του συμπλήρωσε τα τριάντα πέ-
ντε χρόνια στο Παλαιό Φάληρο 
όταν συνταξιοδοτήθηκε. Με τον 
θάνατό του εκλείπει ένας ακό-
μη ικανός και άξιος εκπρόσω-
πος της παλαιάς φρουράς, που 
ανάλωσε μια ολόκληρη ζωή στο 
σοβαρό θέμα της παιδείας. Ασί-
γαστος πόθος ήταν η μάθηση, 
η μόρφωση και η διάπλαση χα-
ρακτήρων απαραίτητα εφόδια 
στους σκοπούς της οικογένειας 
και της κοινωνίας.
Καλό ταξίδι φίλε Μήτσο. Το 

χώμα της γης των προγόνων 
σου, της Χλωμίσιας γης που σε 
σκέπασε ας είναι ελαφρύ.
Όλοι θα σε θυμούνται με 

αγάπη.                           Α.Ι.Γ.

Στον πατέρα μου
Το τελευταίο μου όνειρο πέθα-
νε απόψε στο πλευρό μου και 
κρούει η καρδιά μου ταπεινά.
Φαρμάκι την ιδέα μου είπια
Σε μύρια νύχτα καρδιά μου
Όσο μου πρότεινε η καρδιά μου 
στην ψυχή.
Θλίψη και αναστεναγμό την οι-
κογένειά μου
Κρούει τις νύχτες η καρδιά μας
Φτερουγίζει στην πίστα και στο 
νού μας.
Και στο μυαλό μας, μας λείπεις 
πατέρα
Και στη σύντροφό σου και στα 
αδέρφια σου και στους φίλους 
σου.
Είναι η απουσία σου μεγάλη στο 
σπίτι μας
Και θα περιμένουμε την αντά-
μωσή μας
Στη Δεύτερη Παρουσία.
Έγραψε ο Απόστολος Νικολάου 

Παπαδάκης

ΜΑΡΙΑ συζ. ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΓΑΠΗΤΟY 
20-4-1930 – 2-5-2018

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ.
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
24-4-1930 – 5-2018
Απεβίωσε στην Λαμία στις 

3-5-2018 όπου ήταν εγκατε-
στημένος ο Ανδρέας Δημ. Αν-
δριτσόπουλος και η κηδεία του 

έγινε στις 4-5-2018 στο Νεκρο-
ταφείο του χωριού μας ετών 88.
Μετά την εξόδιο ακολουθία 

ο συγχωριανός μας Ευάγγελος 
Κωτσίκης εξείρε την προσωπι-
κότητα, την οικογενειακή και 
επαγγελματική κατάσταση του 
εκλιπόντος λέγοντας: 
Αξέχαστε συγχωριανέ και 

φίλε, Ανδρέα. Συγκεντρωθή-
καμε σήμερα να σε αποχαιρε-
τήσουμε και να σου ευχηθούμε 
«καλό ταξίδι».
Το τέλος του ταξιδιού σου θα 

ήταν αναμενόμενο και συμβα-
τό με τα σημερινά δεδομένα 
του προσδόκιμου της επίγειας, 
μεγάλης σου διαδρομής, αν 
δε μεσολαβούσαν τα τελευταία 
πολύ δύσκολα και απρόβλεπτα 
χρόνια που στέρησαν από την 
οικογένειά σου και από μας 
τους φίλους και συγχωριανούς 
σου τη χαρά της καλής και ευ-
χάριστης συντροφιάς και πα-
ρουσίας σου.
Μιας παρουσίας που ήταν 

πάντοτε ευχάριστη και αποζημί-
ωνε όλους εμάς τους τυχερούς 
αποδέκτες των ειλικρινών και 
αγνών συναισθημάτων, που 
εξέπεμπες. Θα σου είμαστε ευ-
γνώμονες που σε είχαμε φίλο.
Όσοι από μας είχαν την τύχη 

και την μεγάλη χαρά, να σε 
γνωρίσουμε και να συνανα-
στραφούν μαζί σου δε θα ξε-
χάσουν ποτέ τη γλυκύτητα της 
παρουσίας σου και τον ήπιο 
χαρακτήρα σου.
Άνθρωπος μειλίχιος, χαμη-

λών τόνων, ευχάριστος στις πα-
ρέες σου και στη συμπεριφορά 
σου προς όλους, προϊστάμε-
νους, υφιστάμενους, φίλους και 
γνωστούς, μετέδιδες με ανυπό-
κριτο ενθουσιασμό την έμφυτη 
και πηγαία αισιοδοξία και χαρά 
της ζωής στους άλλους.
Και πάντοτε με ένα πλατύ χα-

μόγελο και μια καλή κουβέντα 
που είχες να πεις για τον καθέ-
να.
Μεγάλωσες και έζησες πολλά 

χρόνια στο χωριό μας που τόσο 
αγαπούσες και επισκεπτόσουν 
πολύ συχνά, αφού είχες το προ-
νόμιο να ζεις και να εργάζεσαι 
σε μέρη που ήταν πολύ κοντά 
στο χωριό – Αμφίκλεια, Μα-
κρακώμη, Λαμία–όπους υπηρέ-
τησες με ζήλο και αφοσίωση σε 
καίριες υπηρεσιακές θέσεις του 
υπουργείου Οικονομικών (Δη-
μόσια Ταμεία, Εφορία, ΔΥΟ) 
μετά το τέλος των Πανεπιστημι-
ακών σου σπουδών και τη θη-
τεία σου ως έφεδρου αξιωματι-
κού στις ένοπλες Δυνάμεις.
Στις θέσεις που υπηρέτησες 

κατά τη μακρά διάρκεια της 
επαγγελματικής σου σταδιο-
δρομίας είτε ως Προϊστάμενος 

είτε ως Διευθυντής άφησες 
τις καλύτερες εντυπώσεις από 
όποια θέση κι αν κατείχες.
Τίμησες επάξια τη θέση σου 

και υπήρξες για τα ανθρώπινα 
μέτρα ένας πιστός και αφοσιω-
μένος υπηρέτης του δημοσίου 
συμφέροντος και ένας αντικει-
μενικός και δίκαιος λειτουργός 
των πολιτών που συναλλάσσο-
νταν με τις υπηρεσίες του το-
μέα σου. Και όλοι ανεξαιρέτως 
είχαν έναν καλό λόγο να σου 
απευθύνουν για την αμερόλη-
πτη στάση σου.
Για μας τους συγχωριανούς 

και φίλους σου θα ήσαι πάντο-
τε ο σπάνιος και χαρισματικός 
Καστελλιώτης που είχε μόνο 
φίλους. Είχες ακόμη την καλή 
τύχη να συνδέσεις τη ζωή σου 
και να σε συντροφεύσει μέ-
χρι το τέλος την εξαιρετική και 
αφοσιωμένη σύζυγό σου Χρι-
στίνα, τη μητέρα των δύο αξια-
γάπητων παιδιών σου, Δημήτρη 
και Σπυριδούλας, που σου συ-
μπαραστάθηκαν με κάθε τρόπο 
σε όλες τις φάσεις της ζωής σου 
πάντοτε, και ιδιαίτερα, κατά τα 
τελευταία δύσκολα και ανέλπι-
στα χρόνια.
Ευδόκησες να δεις τα παιδιά 

σου να μεγαλώνουν, να σπου-
δάζουν, να εργάζονται ως κατα-
ξιωμένοι ενήλικες, να παντρεύ-
ονται και να σου χαρίζουν και 
εγγόνια.
Έτσι, φτάνοντας στο τέλος 

πλήρης ημερών, εκπλήρωσες 
τις προσδοκίες που ανέμενες 
με εξαίρεση τα τελευταία χρό-
νια.
Αξέχαστε συγχωριανέ και 

φίλε Αντρέα ήλθε η στιγμή να 
σου πούμε το τελευταίο αντίο 
και να ευχηθούμε να είναι ελα-
φρύ το χώμα της Καστελλιώτι-
κης γης που θα σε δεχτεί. Καλό 
σου ταξίδι.

Βαγγέλης Κωτσίκης

Ακολούθως ο καθηγητής Νι-
κόλαος Μοσχολιός αποχαιρέτι-
σε συγκεντρωμένους του εκλι-
πόντα. Δεν ήταν μόνο φίλος και 
πρωτοξάδερφος αλλά πραγμα-
τικός αδελφός. Πέρασαν μαζί 
τα παιδικά τους χρόνια στο χω-
ριό και οι δεσμοί τους έμειναν 
δυνατοί μέχρι τέλους.
Τα «Κ.N.» συλλυπούνται ολό-

θερμα τους οικείους.  

* * *
Αντρέα μου έφυγες ξαφνι-

κά και ας ταλαιπωρήθηκες 5 
χρόνια. Για μένα ήταν ξαφνικό 
γιατί ζούσα με την ελπίδα ότι θα 
ξαναγιν;oσουνα όπως πριν. Πέ-
ρασαν 9 μέρες από την ημέρα 
που έφυγες και η μνήμη παρα-
μένει νωπή και οι αναμνήσεις 
κάνουν την δίκη τους διαδρο-
μή. Υπήρξες καλός σύζυγος, 
άριστος πατέρας. Κουράστηκες 
5 χρό νια στην Πολυκλινική 
αλλά Εγώ όλα αυτά τα χρόνια 
ερχόμουν και σε έβλεπα κάθε 
ημέρα με την ελπίδα ότι θα με 
έβλεπες. Μερικές φορές άνοι-
γες τα μάτια σου, δάκρυζες και 
με τα χείλη σου κάτι ψιθύριζες. 
Όμως η μοίρα είναι αδυσώπη-
τη και ο άνθρωπος θνητός, ευά-
λωτος και προσωρινός. Φτωχά 
τα λόγια να περιγράψουν το 
μέγεθος της απουσίας για εμάς 
αλλά κ σε όσους σε γνώρισαν 
και αγάπησαν τον Δ/ντη Ανδρέα 
Ανδριτσόπουλο.
Βοήθησες όλους όσους σου 

ζήτησαν την βοήθεια σου. Ο 
χρόνος φεύγει και εσύ ταξιδεύ-
εις το αιώνιο ταξίδι. Αφοπλιστι-
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ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ
(ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΩΤΣΙΚΗ)

«Αϊ Κωνσταντίνος»
...Σαν ρχόταν κείνη η ώρα
εσπάζαμε τον κουμπαρά
που είχε μέσα τον παρά,
που τον μαζεύαμε όλη τη χρο-
νιά
να πάμε στο παζάρι
στον Άγιο Κωνσταντίνο,
μεγάλη ναν’ η χάρη του
με τα λεφτά στο χέρι
-ποιος άλλος να μας φέρει-
δρομή με το ποδάρι
σφεντόνα στο παζάρι.
Τ’ ήτανε πάλι τούτο βιος,
γουρλώναμε τα μάτια,
τι πλούτια, τι παλάτια,
ένας παράδεισος σωστός.
Σβούρες, βόλοι και μύλοι
καραμούζες, πιπερίγκια,
κι ένα σωρό παιχνίδια,
τσατσάρες, καθρεφτάκια
ολούθε απ’ τα ίδια
τόπια μικρά μεγάλα
και του πουλιού το γάλα
πιστόλια και τρενάκια.
Οι άνθρωποι κοπάδια,
εψώνιζαν αράδες
κορίτσια και κυράδες
προίκες, πανιά, αλατζάδες
και για τον ήλιο σκιάδια.
Σωροί πραμάτειες χίλιες
λουκούμια και βανίλιες,
μπουγάτσες, μυγδαλάτα
χαλβάδες και ροσάλια
μέντες και ζαχαρωτά
να πέφτουνε τα σάλια.
Κι αφού ξεπενταργιάζαμε
τις τσέπες μας αδειάζαμε
στ’ αγορασμένο βιο,
σαν έπαιρνε το βράδυ
πούπεφτε το σκοτάδι,
γυρίζαμε πλούσιοι στο χωριό.

V. Το πανηγύρι της
Δαμάστας «αι οι λιτανείες
Με την ευκαιρία της γιορτής 

που γινότανε στο Μοναστήρι 
της Παναγίας Δαμάστας κάθε 
χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου που 
γιόρταζε η χάρη της, αλλά και 
άλλες φορές, είτε γιατί το εί-
χαν κάνει τάμα, είτε σε έκτα-
κτες περιστάσεις (όπως ανομ-
βρία ή το πέσιμο της ακρίδας 
στις καλλιέργειες), δινόταν η 
αφορ μή για την επίσκεψη στο 
κοντινό Μοναστήρι για προ-
σκύνημα ή για τη Λιτα νεία της 
Αγίας Εικόνας της Παναγίας.

«Στο Μοναστήρι
της Παναγίας Δαμάστας»
Στο τέλος της αποσποριάς-
ήταν το τάμα της γιαγιάς,
κάθε χρονιά καμάρι της -
φορτώναμε τα τράστα
με πίτες και με λειτουργιές
και με κρασιά μ’ ετοιμασίες
γραμμή για τη Δαμάστα,

να μας βοηθήσει η χάρη της.
(Τάμα να λειτουργήσουμε
τάμα να κοινωνήσουμε).

Σα φτάναμε τ’ αποβραδύ
με τα υπάρχοντα μας
μεσ’ στο φιλόξενο κελί,
ημερινό και βραδινό,

στίβες τα πράγματα μας.
-Παχνιάζαμε τα ζα μας-
μπαίνοντας στον εσπερινό.
Γονατιστοί στην προσευχή
μέχρις αργά το βράδυ
πούπεφτε το σκοτάδι,

με του ηγούμενου την ευχή
πάλι για το κελί μας:
νωρίς να κοιμηθούμε
νωρίς να σηκωθούμε

στον όρθρο να βρεθούμε
και να λειτουργηθούμε
για να συγχωρηθούμε.
Εμπαίναμε στην εκκλησιά
με καθαρή μας την καρδιά
με μια κατάνυξη βαθειά
κάναμε το σταυρό μας...
όλα να τα προλάβουμε
πιστοί να μεταλάβουμε
αγνή ψυχή να λάβουμε
στον κόσμο το δικό μας.
Κι από το μεσημέρι
στ’ αρχονταρίκι κάτω
κι εμείς κι οι καλόγεροι,
πλούσιο και γεμάτο

τρανό τραπέζι εστρώναμε,
τρώγαμε και ξεδώναμε...
μ’ αστεία με τερπίτια μας
μέχρις αργά το βράδυ
πριν πιάσει το σκοτάδι,
φορτώναμε τα ζα μας,
γυρίζοντας τα σπίτια μας.

Ι. Χαρακτηριστικοί τύποι
ανθρώπων

στα «Καστελλιώτικα»
Με τα «Καστελλιώτικα» ποι-

ήματα του Δημήτρη Χρ. Χαλα-
τσά γίνονται κτήμα και τωv νε-
ότερων στην ηλικία καστελλι-
ωτών οι χαρακτηριστικότεροι 
τύποι ανθρώπων που έζησαν 
και δραστηριοποιήθηκαν στο 
Καστέλλι είτε ντόπιοι είτε και 
ξένοι που πέρασαν απ’ το χω-
ριό. Οι παλαιότεροι καστελ-
λιώτες και οι μεταγενέστεροι 
τους διατήρησαν αυθεντικά 
στη συλλογική μνήμη - κυρίως 
από αφηγήσεις και περιγρα-
φές. Έτσι, αυτοί οι τύποι των 
ανθρώπων είτε περιγράφο-
νται είτε αναφέρονται ακό-
μη και σήμερα στις διάφορες 
συζητή σεις ή έχουν δημοσιευ-
τεί και από άλλους καστελλιώ-
τες περιστασιακά σε διά φορα 
έντυπα ή και σε άρθρα που 
τους αφορούν. Συστηματικό-
τερη και συνε πέστερη είναι 
η ενασχόληση μ’ αυτούς του 
Δημήτρη Χρ. Χαλατσά, που 
πέραν των «Καστελλιώτικων», 
τους μνημονεύει συχνά, τους 
«περιστάνει» και τους «ανεκ-
δοτολογεί» πολλές φορές σε 
διάφορες εκδηλώσεις και συ-
ναθροίσεις καστελλιωτών είτε 
στην Αθήνα είτε στο χωριό. 
Τέτοιοι τύποι ανθρώπου ανα-
φέρθηκαν ήδη στην παρούσα 
παράθεση τους και στο σχο-
λιασμό των «Καστελλιώτικων» 
στην ενότητα: Η. Λαϊκός βίος 
και επαγγέλματα. Περιστατι-
κά, γεγονότα, πράξεις, φρά-
σεις που οι ίδιοι χρησιμοποι-
ούσαν, ο τρόπος ζωής που 
επέλεξαν στην τότε συντη-
ρητική κοινωνία του χωριού 
και ο απόηχος όλων αυτών 
που είπαν και διασώθηκαν 
μέχρι και σήμερα τους κατα-
λογίζουν ορισμένα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που τους 
κάνουν να διακρίνο νται από 
τους άλλους. Οι τύποι αυτοί 
των ανθρώπων περιορίζονται 
εδώ μόνο για το λόγο ότι περι-

λαμβάνονται στα «Καστελλιώ-
τικα». Πιθανόν άλλος να μπο-
ρούσε να εντοπίσει κι άλλους 
τέτοιους τύπους. Συνοπτικά 
θα μπορούσα με να πούμε γι’ 
αυτούς τα παρακάτω»:

«Γιώργης Φαμέλης»
Σύμφωνα με όσα κατέγρα-

ψαν σε άρθρα τους στην εφη-
μερίδα «Καστελλιώτι κα Νέα» 
αυτοί που τον γνώρισαν από 
κοντά (Ζαχαρίας Κωτσίκης 
και Δημή τρης Χαλατσάς) η 
καταγωγή του ήταν από τη 
Μύκονο, και ύστερα από έναν 
θυελλώδη έρωτα, όπως άφηνε 
ο ίδιος να φανεί, εγκατέλειψε 
το νησί του και αφού περιπλα-
νήθηκε αρκετά, κατέληξε να 
εγκατασταθεί στο χωριό μας. 
Ψηλός, πολύ ψηλός και ντελι-
κάτος και με πολύ ωραίο και 
επιβλητικό παρου σιαστικό, με 
μεγάλα μπλε μάτια γεμάτα θά-
λασσα, ήταν προικισμένος και 
με μια γλυκειά σαγητευτική 
και αφηγηματική ομιλία που 
τους καθήλωνε όλους. «Πράος 
με απέραντη αγάπη για όλους 
και για όλα, γεμάτος καρδιά, 
προσιτός και μεγαλόψυχος», 
σημειώνει ο Δημήτρης Χρ. Χα-
λατσάς.
Όταν πρωτοήρθε στο χω-

ριό υπήρξε άσος μάστορας - 
ήταν χτίστης -οικο δόμος -και 
επειδή ήταν πολύ καλός τε-
χνίτης τον προτιμούσαν όχι 
μόνο οι χωριανοί μας, αλλά και 
οι κάτοικοι των γύρω χωριών 
που έχτιζαν καινούρια σπίτια 
ή επισκεύαζαν τα παλιά τους. 
Ήταν ξακουστός και περιζή-
τητος. Αισθανόταν γνήσιος 
καστελλιώτης, παντρεύτηκε 
καστελλιώτισσα και απέ κτησε 
και μία κόρη. Αν και απλός τε-
χνίτης η πνευματική του δομή 
εκδηλωνό ταν με μια άψογη 
αφηγηματικότητα. Σε όσα εξέ-
φραζε είχε το χαρακτήρα του 
λόγιου και του μορφωμένου.
Ύστερα από πολλά χρόνια 

στην τέχνη του, κουρασμένος 
και άρρωστος, παράτησε την 
οικοδομική και καταγινόταν σε 
διάφορες πρόχειρες ασχολίες 
κάνοντας τον πολυτεχνίτη. 
Στα γεράματα του, όταν το 
μοναστήρι του Αγίου Γεωργί-
ου στο Παλιοκαστέλλι δεν είχε 
πλέον καλόγηρο να το συντη-
ρήσει, αποφάσισε να αποσυρ-
θεί και να μονάσει ως κοσμικός 
καλόγερος. Εργατικός όπως 
ήταν, όχι μόνο συντηρούσε και 
φρόντιζε το μοναστήρι, αλλά 
συγχρόνως καλλιεργούσε τα 
κτήματα του μοναστηριού και 
φρόντιζε τα μελίσσια του. Το 
καλοκαίρι, όταν τα κελιά του 
μοναστηριού και οι παρά-
γκες γέμιζαν παραθε ριστές, ο 
μπάρμπα Γιώργης τους τρο-
φοδοτούσε με τα οπωροκη-
πευτικά των περιβολιών του. 
Μια-δυο φορές την εβδομάδα 
μαζεύονταν γύρω του για να 
ακούσουν τα παραμύθια του, 
γιατί ήταν και σπουδαίος πα-
ραμυθάς. Βιβλικός με την κάπα 
του σαγήνευε το ακροατήριό 
του με τα συνεχώς εναλλασ-
σόμενα επεισόδια (τα απρόο-
πτα και τα επικίνδυνα) και την 
αγωνία για το πώς θα τελειώ-
σει το παραμύθι, που όταν 
ήταν και μεγάλο, το συνέχιζε 
την άλλη φορά. Ο μπάρμπα 
Γιώργης ο Φαμέλης ήταν ένα 
καλός άνθρωπος, σπουδαίος 
παρα μυθάς και ιδανικός καλό-
γηρος για το μοναστήρι.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

λή διοικητικώς και δικαστικώς 
της τεχνικής έκθεσης και της 
μελέτης των περιβαλλοντικών 
όρων - επιπτώσεων για το λόγο 
ότι αυτή στηρίχθηκε σε ψευδή 
και παραπλανητικά από μεριάς 
της εταιρείας στοιχεία, βάσει 
των οποίων έγινε η αρχική παρα-
χώρηση στην μεταλλευτική εται-
ρία «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥ-
ΚΤΑ Α.Ε.» προς εκμετάλλευση, 
της εδαφικής έκτασης στην 
περιοχή-θέση «Αλεφάντω». Εν 
συνεχεία η απόφαση μας αυτή 
να υποβληθεί στο Δήμο Δελφών 
μέσω της Δ.Ε. Γραβιάς, προ-

κειμένου να ληφθεί αντίστοιχη 
απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δελφών, με την οποία ο 
Δήμος θα διεκδικήσει με διοικη-
τική και δικαστική προσφυγή το 
θέμα της προσβολής στις αρμό-
διες διοικητικές και δικαστικές 
αρχές της ανωτέρω μελέτης πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων. Έτσι 
θα ισχυροποιηθεί η θέση της 
Τ.Κ. Καστελλίων στην υπόθεση 
παραπομπής από το Συμβούλιο 
της Επικρατείας στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Λιβαδειάς του θέ-
ματος της αίτησης της μεταλλευ-
τικής εταιρίας, για την οποία έχει 
ήδη οριστεί πληρεξούσιος δι-
κηγόρος από το Δήμο Δελφών, 
σύμφωνα με τα παραπάνω και θα 

κή η ευγένεια της ψυχής σου! Η 
αγάπη σου θα φωτίζει το δρόμο 
μας! Και εσύ θα ταξιδεύεις στο 
κόσμο της αλήθειας, της αγά-
πης και της αξίας.
Η σύζυγος σου Χριστίνα

ΜΗΝΑΣ ΓΑΤΗΣ

«Σκέψου, η ζωή να τραβάει 
τον δρόμο της κι εσύ να λείπεις.
Να έρχονται Άνοιξες με πολ-

λά διάπλατα παράθυρα κι εσύ 
να λείπεις…
Να λείπεις –Δεν είναι τίπο-

τα να λείπεις. Αν έχεις λείψει 
για ό,τι πρέπει, θα είσαι πάντα 
μέσα σ’ όλα εκείνα που γι’ αυτά 
έχεις λείψει. Θα ΄σαι για πάντα 
μέσα σ’ όλο τον κόσμο»…

 Γ. Ρίτσος
Ο πατέρας μας γεννήθηκε 

στις 22 Ιουλίου 1946. Εργάτης 
από λαϊκή οικογένεια, γρήγο-
ρα αντιλήφθηκε την ταξική του 
θέση και, νεαρός ακόμα, εντά-
χθηκε στις γραμμές του ΚΚΕ. 
Συνέδεσε όλη του τη ζωή με το 
Κόμμα και το λαϊκό κίνημα και 
δεν έλειψε ούτε για μια στιγμή 
από καμία μάχη. Ακόμα κι όταν 
τον πρόδωσαν τα πόδια του και 
δεν μπορούσε πια ν’ ακολουθή-
σει πεζός τις πορείες, έπαιρνε 
το μηχανάκι του κι ακολουθού-
σε. Για να μη λείψει. Γιατί ήξερε 
πως κανένας δεν περισσεύει σε 
καμία μάχη. Μικρή ή μεγάλη.
Ο πατέρας μας δεν ταλα-

ντεύτηκε ποτέ. Ποτέ δεν έκανε 
πίσω. Ποτέ δεν λύγισε ούτε για 
μια στιγμή μπροστά σε τίποτα.
Ο πατέρας μας δεν λιπο-

ψύχησε. Ούτε μπροστά στον 
καρκίνο ούτε μπροστά στον 
θάνατο. Έδωσε και την τελευ-
ταία του μάχη παλικαρίσια, έτσι 
όπως έδωσε όλες τις μάχες της 
ζωής του, και μέχρι την τελευ-
ταία στιγμή έβαζε στόχους κι 
έκανε όνειρα.
Δεν ήρθαμε, λοιπόν, σήμερα 

εδώ για να κλάψουμε για τον 
πατέρα μου. Σιχαινόταν τα μαύ-
ρα ρούχα, τις τελετές, το μοι-
ρολόι και την κλάψα. Σήμερα 
αποχαιρετάμε τον πατέρα μου 

παλικαρίσια, όπως του αξίζει.
Κι επειδή κι όπως έλεγε ο 

ποιητής «τον θάνατό μας καρτε-
ρεί το λαμπρό φως του ήλιου», 
ο πατέρας μας δεν πέρασε και 
χάθηκε. Άφησε πίσω του τα 
παιδιά του, τη μάνα μας που 
είναι κι αυτή παλικάρι και τους 
συντρόφους μας, που θα συνε-
χίσουμε να πολεμάμε αταλά-
ντευτα για τα ίδια ιδανικά και 
με την ίδια αυταπάρνηση. Για 
να βάλουμε κι εμείς αθόρυβα 
το λιθαράκι μας για μια κοινω-
νία άλλη, για να μην υπάρχει 
εκμετάλλευση ανθρώπου από 
άνθρωπο, για τον Σοσιαλισμό.
Κι όπως μου είπε και μια συ-

ντρόφισσα χθες : Με έναν τρό-
πο μπορούμε να τιμήσουμε τη 
μνήμη του. Να ζήσουμε ΣΠΟΥ-
ΔΑΙΑ.
Αποχαιρετώντας, λοιπόν, τον 

πατέρα μας, δεν θα μπορούσα-
με να μην πούμε για τις μεγάλες 
του αγάπες, έκτος φυσικά από 
εμάς, τη μάνα μας και τα εγγό-
νια του. Δεν θα μπορούσαμε να 
μην πούμε για τη θάλασσα, που 
ήταν η μισή του καρδιά και της 
χάρισε τα καλύτερα χρόνια της 
ζωής του, με μοναδική παρέα 
τις βιβλιοθήκες των καραβιών. 
Δεν θα μπορούσαμε να μην 

πούμε για το Μιτσέσι, την κορυ-
φή της Γκιώνας, που έκλεινε τα 
μάτια του κι έφερνε στο μυαλό 
του τη θέα που αντίκριζε όταν 
βρισκόταν εκεί.
Στη θάλασσα και στην Γκιώνα 

κατ’ εντολή του θα σκορπιστεί 
και η στάχτη του, για να μη λεί-
πει από τις μεγάλες του αγάπες.
Δεν θα μπορούσαμε να μην 

πούμε για τις ταινίες και τους 
φίλους του που τον προμήθευ-
αν με τα πολυπόθητα στικάκια 
με τις τελευταίες επιτυχίες του 
παγκόσμιου κινηματογράφου. 
Για τα σταυρόλεξα και τον Ολυ-
μπιακό. Για τη μηχανή του, που 
τόσο του στοίχησε που αναγκά-
σθηκε λόγω της ασθένειάς του 
να αποχωριστεί.
Δεν θα μπορούσαμε να μην 

πούμε και για τη ζάχαρη. Το 
ένα και μοναδικό πάθος της 
ζωής του, που του χάρισε τα τε-
λευταία χρόνια το παρατσούκλι 
‘’ο γλυκούλης’’.
Αποχαιρετάμε σήμερα έναν 

μαχητή, έναν αγωνιστή, έναν 
αταλάντευτο κομμουνιστή, έναν 
καλό πατέρα, έναν αγνό και 
καλό άνθρωπο με δύναμη δέκα 
ανδρών και καρδιά μικρού παι-
διού. Αποχαιρετάμε έναν άν-
θρωπο με όλη τη σημασία της 
λέξης.
Καλό ταξίδι πατέρα μου, πα-

τέρα μας, γλυκούλη μας, σύ-
ντροφέ μας…

Αυτοί που μας έφυγαν

διατυπωθεί για μία ακόμα φορά 
η πλήρης αντίθεση της Τ.Κ. 
Καστελλίων στην παραχώρηση 
της θέσης «Αλεφάντω» προς 
εκμετάλλευση ώστε να αποτρα-
πεί οριστικά κάθε ενδεχόμενο 
έγκρισης μεταλλευτικής επέμβα-
σης στην πιο πάνω θέση.
Ακολούθησε διαλογική συζή-

τηση μεταξύ μελών του Τοπικού 
Συμβουλίου αλλά και παριστα-
μένων στη συνεδρίαση πολιτών-
κατοίκων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος 

κάλεσε το Συμβούλιο όπως απο-
φασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε 

την εισήγηση - πρόταση του 
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(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
δεν έχει κάνει καμία ενέργεια 
και ο χρόνος τρέχει, τα περιθώ-
ρια στενεύουν. Ποιος μπορεί να 
εμπιστευθεί σε οφθαλμίατρο 
να κάνει εγχείριση καρδιάς.

Έχουμε αρχίσει διαδικασία 
εύρεσης δικηγόρου σχετικού 
με τέτοια θέματα και ανάλογης 
ειδικεύσεως. Να δούμε πόσο 
στοιχίζει και αν μπορούμε να 
συγκεντρώσουμε το αντίστοιχο 
ποσό.

Αν θέλουμε να μείνει η Αλε-
φάντω, η ταυτότητα του χωριού 
μας, πρέπει να κινηθούμε τώρα 
και να συμμετέχουμε όλοι. 
Έχουμε αργήσει πολύ, με τα 
τερτίπια των τοπικών οργάνων.

Μια υποδειγματική κινη-
τοποίηση, με μπροστάρη το 
Δήμο, αξιοποίηση όλων των 
δυνάμεων της κοινωνίας, με 
ενότητα, πνεύμα συναίνεσης, 
συνεννόηση, ομοψυχία και 
καθαρούς στόχους έγινε στα 
Μέγαρα. Κατάφεραν να γλυτώ-
σουν την περιοχή τους από την 
περαιτέρω ακραία υποβάθμι-
ση. Τιμή τους η αναγνώριση της 
προσφοράς όσων συμμετείχαν.

Δημοσιεύω την επιστολή του 
Δημάρχου Μαγαρέων για τα 
αναγκαία συμπεράσματα.

ΙΟΥΝΗΣ 2018
Δ. ΜΠΑΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Μέγαρα 23 Απριλίου 2018
Αρ. Πρωτ. 8253
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Χρ. Μωραϊτου & Γ.
Μαυρουκάκη
ΠΡΟΣ: κ. Δημήτρη Μπάκα,
Εκπρόσωπο της Κίνησης

για τη σωτήρια της Γκιώνας
191 00 Μέγαρα
Τηλ.: 22960-81841
22960-82374
E-mail: dmegara@megara.gr

ΘΕΜΑ: Απόφαση απόρρι-
ψης του αιτήματος διενέργειας 
Έρευνας κοιτασμάτων βωξίτη 
της ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. 
στην περιοχή των Μεγάρων σε 
χώρο έκτασης 49.865,783 στρ.

Αξιότιμε κ. Μπάκα,
Θα ήθελα να σας εκφράσω 

τις θερμότατες ευχαριστίες της 
Διοίκησης του Δήμου Μεγαρέ-
ων για την υποστήριξη και συ-
μπαράσταση της «Κίνησης για 
τη Σωτηρία της Γκιώνας» στον 
αγώνα των τοπικών κοινωνιών 
μας για μη περαιτέρω ακραία 
υποβάθμιση της περιοχής μας 
με το ενδεχόμενο δημιουργίας 
ορυχείων βωξίτη στη Μεγαρί-
δα, ενέργεια που χαρακτηρί-
σθηκε ποικιλοτρόπως ως κατα-
στροφική για το περιβάλλον και 
ταφόπλακα για την βιώσιμη και 
αειφόρο ανάπτυξη της περιο-
χής μας.

Το ενδιαφέρον, που εκδηλώ-
σατε με την παρουσία σας και 
την πλήρη και σωστή σχετική 
πληροφόρηση ήταν βασικό 
όπλο στο αγώνα που δώσαμε 
και καθοριστική για την τελική 
έκβαση αυτού με την Απόφα-
ση Απόρριψης του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής του αιτήματος έγκρι-
σης περιβαλλοντικών όρων 
του έργου «Έρευνα κοιτασμά-
των βωξίτη της ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣ-
ΤΟΜΟΝ ΑΜΕ» σε έκταση που 
βρίσκεται στα Μέγαρα Αττικής, 

απαλείφοντας οριστικά τον κίν-
δυνο περαιτέρω υποβάθμισης 
της ιστορικής περιοχής του Δή-
μου μας.

Τέτοιες ώρες, που κρίνεται το 
μέλλον της περιοχής μας είναι 
καθοριστικής σημασίας η ενό-
τητα, το πνεύμα συναίνεσης, 
συνεννόησης και ομοψυχίας. 
Με όλα αυτά τα εφόδια πετύ-
χαμε μία νίκη για τον τόπο μας, 
που θα συνεχίσει την αναπτυ-
ξιακή του πορεία σύμφωνα με 
τους σχεδιασμούς της Διοίκη-
σης του Δήμου Μεγαρέων.

Σας ευχαριστούμε και πάλι.
Με εκτίμηση

Γρηγόρης Ι. Σταμούλης
Δήμαρχος Μεγαρέων

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Μετά την οριστικοποίηση 

της έκπτωσης της αναδόχου 
Κ/Ξ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-
ΚΗΣ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-
ΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ» με την 
υπ’αρ.443/3-11-2017 απόφαση 
του Δ.Σ. του Δήμου Δελφών, 
είχαμε προς αυτήν, την Κ/Ξ, 
την υποχρεωτική από το νόμο, 
«ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ 
ΡΗΤΡΑΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» ύψους 
218.927,0 ευρώ.

Η επιβολή της ρήτρας έγινε 
με την 5889/26-3-2018 απόφα-
ση της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Δελ-
φών και στις 12-4-2018 η Κ/Ξ 
κατέθεσε ένσταση επί αυτής 
της απόφασης. Η ένσταση συ-
ζητήθηκε στο Δ.Σ. της 8-6-2018 
και απορρίφθηκε κατά πλειο-
ψηφία. Ποιοι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι δεν ψήφισαν την απόρ-
ριψη μπορεί κάποιος εύκολα να 
φαντασθεί.

Έτσι τα οφειλόμενα στο Δήμο 
από την Κ/Ξ ανέρχονται σε 
127.017,20 ευρώ από τον 5ο 
λογαριασμό και 218.927,0 ευρώ 
από την παραπάνω απόφαση. 
Σύνολο δηλαδή 345.944,20 
ευρώ. Εκκρεμεί η παραλαβή 
του έργου που από την όψη του 
φαίνεται ότι θα προκύψει ακό-
μη ένα μεγάλο ποσό.

Το πρώτο ποσό προέκυψε 
μετά και σαν αποτέλεσμα της 
με αρ. 10859/12.5.2016 καταγ-
γελία και μηνυτήρια αναφορά 
μου.

Το δεύτερο ποσό προέκυψε 
μετά την με αρ. πρ. 10086/9-5-
2017 επιστολή μου προς το Δ.Σ. 
και αφού είχε δρομολογηθεί 
διαδικασία ώστε να κουκου-
λωθεί η υπόθεση με τις ελά-
χιστες απώλειες, κάθε είδους, 
για όλους τους εμπλεκόμενους. 
Είχαν παρθεί μάλιστα και σχε-
τικές αποφάσεις στο Δ.Σ. οι 
οποίες βέβαια μετά την επιλογή 
ξεχάσθηκαν.

Η ΚΤΥΠ ΑΕ (διάδοχος του 
ΟΣΚ) που χρηματοδότησε το 
έργο ζητάει από το Δήμο να 
επιστρέψει άμεσα προς αυτή 
231.843,68 ευρώ για τα οποία 
θεωρεί ότι: άλλα εισπράχθηκαν 
από τον ΟΣΚ, άλλα ο Δήμος δεν 
τα πλήρωσε, άλλα πληρώθηκαν 
για ανύπαρκτες εργασίες και 
άλλα πληρώθηκαν παράνομα.

Από τις 231.843,68 ευρώ με 
τα 345.944,20 ευρώ που απαιτεί 
ο Δήμος από την ανάδοχο Κ/Ξ 
μόνο 111.238,39 ευρώ προέρ-
χονται από την ίδια πηγή και 
στα δυο ποσά.

Τα υπόλοιπα πληρώθηκαν 
και ξεπληρώθηκαν, μπήκαν σε 
κάποιες τσέπες και ξαναβγή-

καν, είναι στο ταμείο του Δή-
μου, από τότε και αν είναι γιατί 
δεν πληρώνουνε στον ΟΣΚ που 
απειλεί με κατασχέσεις.

Είναι αλήθεια ότι ήταν στρω-
μένη η δουλειά αλλά 7 ευρώ 
στρώθηκαν απότομα και υπάρ-
χει μια έντονη αναταραχή 
στους κάθε είδους εμπλεκόμε-
νους.

Κάποια σημεία της εν λόγω 
ένστασης έχουν τη δική τους 
αξία. Τα παραθέτουμε. Τι ισχυ-
ρίζεται η ανάδοχος Κ/Ξ γραπτά 
και επίσημα.

1) Η Κ/Ξ αναφέρει έδρα το 
Δομοκό και ΔΟΥ Άμφισσας 
πράγμα πρωτοφανές και παρά-
νομο

2) Την ένσταση υπογράφει 
σαν «νόμιμη εκπρόσωπος» 
ένας που δεν έχει δικαίωμα (ΑΝ 
2326/40 αρ. 2) και ένας που δεν 
ορίστηκε, με την διαδικασία 
που απαιτεί ο νόμος, ποτε εκ-
πρόσωπος

3) Ισχυρίζεται ότι είναι κοινή 
πρακτική ο «δανεισμός» εργο-
ληπτικού πτυχίου σε τρίτους. 
Άρα συμπεραίνεται ότι αυτό 
έκαναν αυτοί κατά επάγγελμα 
και κατά εξακολούθηση σε πολ-
λά έργα.

Τι περιεχόμενο έχει ο «δανει-
σμός» πόσο στοιχίζει; τι φορο-
λογικές διαδρομές ακολουθεί 
δεν αναφέρεται πουθενά.

Πρόκειται για εκχώρηση του 
έργου και υποκατάσταση πράγ-
μα που απαγορεύεται πολύ αυ-
στηρά από το νόμο που απαιτεί 
άμεση έκπτωση του αναδόχου 
και ποινές στη Δ/νουσα Υπηρε-
σία.

4) Ισχυρίζεται ότι το γεγο-
νός της υποκατάστασης ήταν 
σε γνώση του Δήμου και της 
Δ/νουσας Υπηρεσίας από την 
πρώτη στιγμή και οι τότε εκ-
πρόσωποι το εγνώριζαν άριστα 
το αποδέχονταν και ήταν θέλη-
σή τους.

5) Ισχυρίζεται ότι κατά την 
υπογραφή της σύμβασης (που 
θυμίζουμε ότι υπέγραφε ο Δή-
μαρχος και όχι ο προϊστάμε-
νος της υπηρεσίας) ζητήθηκε 
μόνο η εγγυητική επιστολή των 
27.366,0 (η οποία θυμίζουμε 
ότι και αυτή δεν υπάρχει και 
κανένας δεν γνωρίζει, ούτε η 
τράπεζα που δήθεν την εξέδο-
σε, αν υπήρξε για πόσο καιρό 
και τι τύχη είχε). Η εγγυητική 
191.361,0 πρόσθετη εγγύηση 
λόγω μεγάλης έκπτωσης δεν 
απαιτήθηκε. Την εγγυητική 
αυτή όμως ορίζει και απαιτεί ο 
νόμος και δεν έπρεπε να υπο-
γραφεί η σύμβαση εφ’ όσον δεν 
υπήρχε με κατάπτωση της εγ-
γυητικής συμμετοχής.

6) Αναφέρει ότι όλα πηγαί-
ναν καλά και οι πιστοποιήσεις 
εγκρίνονταν τα χρήματα εισέ-
πρατταν άλλοι και όχι αυτοί 
κ.λπ. Με την καταγγελία όμως 
αποκαλύφθηκε ότι η Δ/σα Υπη-
ρεσία είχε προβεί σε εσφαλμέ-
νη πιστοποιητική εργασιών.

7) Αναφέρει ότι «προβάλα-
με ενώπιον της Υπηρεσίας ότι 
το έργο έχει ήδη παραληφθεί. 
Τούτο πράξαμε λαμβάνοντας 
γνώση απόφασης της προϊστα-
μένης αρχής (Δημοτικό Συμ-
βούλιο Δήμου Γραβιάς) που 
προέβηκε την παραλαβή του 
έργου (την οποία αγνοούσαμε). 
Από το Δ. Δελφών προβλήθηκε 
ότι η απόφαση αυτή είναι πλα-
στή... κάτι που θα αποδειχθεί 
στο πλαίσιο της ποινικής διαδι-

κασίας» δεν αναφέρει όμως
α) Η απόφαση αυτή φαίνεται 

να πάρθηκε στην ίδια συνεδρί-
αση του Δ.Σ. που πάρθηκε και 
απόφαση παράτασης του χρό-
νου παράδοσης του έργου ΑΠΕ 
(πράγματα συμβιβαστά) και 
έγκρισης.

β) Μετά την «απόφαση» αυτή 
εγκρίθηκαν ΑΠΕ, λογαριασμοί, 
πληρωμές κ.λπ. στα οποία συμ-
μετείχαν και είναι ασυμβίβαστα.

γ) Η απόφαση του Δ.Σ. Γρα-
βιάς που κατέθεσαν είναι ακρι-
βές αντίγραφο το οποίο βεβαι-
ώνει όχι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
αλλά ο καμία σχέση έχων Δή-
μαρχος ο οποίος υπογράφει και 
άλλα σχετικά με αυτή την εργο-
λαβία που δεν έχει αρμοδιότη-
τα όπως σύμβαση του έργου, 
λογαριασμούς και πιστοποιή-
σεις εργασιών κ.λπ.

Παρ’ όλα αυτά παραδέχονται 
ότι πρόβαλαν αυτή την απόφα-
ση και άμα έπιασε - έπιασε. Το 
ζήτημα ποιος έκανε την πλα-
στογραφία τη χρήση της πλα-
στογραφίας την έκαναν οι ίδιοι 
με σκοπό το οικονομικό όφε-
λος. Αν δεν είναι πλαστογραφία 
έπρεπε, πέρα από άλλα σοβαρά 
ζητήματα που ανακύπτουν για 
τη νομιμότητα της απόφασης, 
κάθε σχέση έργου και αναδό-
χου να διακόπτονταν στις 15-
12-2010, πράγμα και που δεν 
έγινε και ασυμβίβαστο είναι.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Δημοσίων Έργων Π.Ε. Φωκίδας, 
στο οποίο υπεβλήθη το παρα-
πάνω «έγγραφο» και το εξέτασε 
στο πλαίσιο της εξέτασης της 
αιτηθής θεραπείας της Κ/Ξ κατά 
του 5ου λογαριασμού σημει-
ώνει στην Απόφαση που «Από 
όλα τα παραπάνω κατατεθέντα, 
το τεχνικό συμβούλιο θεωρεί 
ότι η καθ’ ύλη αρμόδια υπηρε-
σία από πλευράς Δήμου Δελ-
φών θα πρέπει να προβεί στον 
έλεγχο και την εξέταση όλων 
των αντικροουμένων και ελλι-
πών στοιχείων που αφορούν το 
εν λόγω έργο προκειμένου να 
ερευνηθούν τυχόν διοικητικές 
και ποινικές ευθύνες εάν υπάρ-
χουν και να επιβληθούν διοικη-
τικές κυρώσεις.

Τελικά από το Δήμο (Δημοτι-
κό Συμβούλιο, Δήμαρχο, Υπη-
ρεσίες) δεν έγινε γνωστό αν 
ζητήθηκαν εξηγήσεις από τους 
εμπλεκόμενους, εκλεγμένους 
και υπαλλήλους και δεν αποδό-
θηκαν διοικητικές ευθύνες σε 
κανέναν.

Δυο χρόνια μετά δεν έχουν 
απάντηση στην καταγγελία μου 
(τι θα κάνει η δικαιοσύνη είναι 
άλλο θέμα). Ούτε ενδιαφέρεται 
κανένας τι γίνεται με τις κατα-
στροφικές εργασίες που έχουν 
γίνει στο Σχολείο.

Στα πλαίσια της «αριστιας» 
και της «χρηστής διοίκησης»και 
αν δεν υπήρχε η καταγγελία το 
2016 που εμφάνισε τα γεγονό-
τα και η παρέμβαση τον Ιούνιο 
του 2017 που χάλασε το πέπλο 
συγκάλυψης που περιείχε ακό-
μη και αποφάσεις του Δ.Σ., δεν 
θα υπήρχε κανένα θέμα.

Τα χρήματα του Έλληνα φο-
ρολογούμενου θα είχαν πάει 
στον προορισμό τους, κατά την 
κρίση της εξουσίας βέβαια, και 
θα εισπράτταμε και ένα δεκάρι-
κο λόγο περί πατρίδας, έθνους, 
οικογένειας, όλοι για τα παιδιά 
τους ενδιαφέρονται, και δη-
μοκρατίας βεβαίως, απέναντι 
στους συκοφάντες.

ΙΟΥΝΗΣ 2018
Δ. ΜΠΑΚΑΣ

ΑΛΕΦΑΝΤΩ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΕΛΛΙ
Κάποτε ο Άγιος Γεώργιος 

ήταν μοναστήρι και η ύπαρξή 
του χάνεται στο βάθος των αι-
ώνων. Κάποτε εκεί τα παιδιά 

μάθαιναν γραφή και ανάγνω-
ση και ήταν το κρυφό σχολειό. 
Είχε δύο τρούλους όπως το μο-
ναστήρι της Πανάσαρης.

Σήμερα η εκκλησία καλοδια-
τηρημένη σ’ ένα ήσυχο και πρά-
σινο περιβάλλον περιμένει να 
ανοίξει και να λειτουργήσει μια 

φορά το χρόνο. 
Φέτος τιμώνται οι 
συγχωριανοί μας 
ανέβηκαν στο 
Παλιοκαστέλλ ι 
όπου παρακολού-
θησαν την Θεία 
Λειτουργία.
Άλλοτε γινόταν 

πανηγύρι με χο-
ρούς και ψητά. 
Φέτος η πρεσβυ-
τέρα Αγγελική 

φρόντισε και πρόσφερε γλυκά, 
αναψυκτικά και τυροπιτάκια. 
Καλά ήταν και αυτά. Χρόνια 
πολλά και του χρόνου.

ΠΑΛΙΟΧΛΩΜΟΣ
Ήταν μια πραγματική πρω-

τομαγιά. Η φύση καταπράσινη, 
λιακάδα με καλή θερμοκρασία. 
Εκδρομή στο βουνό χωρίς λου-
λούδια και στεφάνια, 
αλλά για εκκλησιασμό 
στον Άγιο Αθανάσιο 
στον Παλιοχλωμό.
Η καμπάνα χτύπησε 

τρεις φορές χαρμόσυνα 
στο ήρεμο περιβάλλον, 
όμως σκόρπισε και μια 
μελαγχολία. Πως ακου-
γόταν όταν υπήρξε ζωή 
στο μικρό χωριό και άν-
θρωποι που τους καλού-
σε στην εκκλησία.
Όπως κάθε χρόνο πολλοί 

συγχωριανοί μας ανέβηκαν 
στον Παλιοχλωμό διατηρώντας 
το έθιμο. Κατανυκτική η Θεία 
λειτουργία με τους δύο ιερείς 

και την θαυματουργή εικόνα 
του Αγίου Αθανασίου.
Το Αντίδωρο, ένα κομμά-

τι αρτοκλασίας, ένα γλυκό με 

αναψυκτικό και τυροπιτάκια 
που ευγενικά είχε φροντίσει η 
πρεσβυτέρα Αγγελική, αντικα-
τέστησαν κάτι φαγοπότια και 
γλυκά παλαιότερων εποχών. 
Και του χρόνου. 
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Σύλλογος Γυναικών Καστελλίων
Στις 3-6-2018 ημέρα Κυ-

ριακή έγιναν εκλογές για την 
ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλ-
λόγου Γυναικών Καστελλίων 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς «Η 
ΠΡΟΟΔΟΣ» και εξελέγησαν οι 
παρακάτω:

Τακτικά μέλη
Λευκαδίτη Ελένη Πρόεδρος
Σωτηρίου – Κουτσοβέλη Ευ-

δοξία Αντιπρόεδρος
Κουτσοβέλη Αθανασία 

Γραμματέας
Λαζαρίμου Ευσταθία Ταμίας
Μπίζου – Πέτρου Μαγδαλη-

νή υπεύθυνη Πολιτικού σχε-
διασμού
Σπάρταλη – Τσολάνα Αστε-

ρία Οργανωτικού
Λέση – Μπαλωμένου Σοφία 

Δημοσίων Σχέσεων
Μακρή Ευθυμία Κοινωνικών 

θεμάτων
Κυριαζή Μαρία Επιστήμης 

και Πολιτισμού

Αναπληρωματικά
Κοτσίκη Ζωή
Φάκου Μαρία
Τσακνιά Μαρία

Εξελεγκτική Επιτροπή
Ζαγγανά Αργυρώ

Πέτρου Ευθυμία
Μακρή Στυλιανή

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος Γυναικών Κα-

στελλίων ευχαριστεί θερμά τη 
Ματελευτική Εταιρία Ε.Λ.Μ.Ν. 
για τη χρηματοδότηση μέρους 
των κουφωμάτων του κτηρίου 
του Συλλόγου Γυναικών τους 
ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστούμε το Ζήτρο 

Βας. Παπανικολάου για την 
προσφορά ενός ακορντεόν – 
Μουσικό όργανο.
Ευχαριστούμε την οικογέ-

νεια Γεωργίου Βας. Πέτρου για 
την προσφορά ενός μαντολί-
νου – Μουσικό όργανο.
Ευχαριστούμε τη Γιούλα Κο-

τρότσου – Παπανικολάου για 
την προσφορά της φουστανέ-
λας του παππού της.
Το κατάστημα Μαλαφρί-

νη της Μαρίας Μαργώνη από 
την Άμφισσα προσέφερε στο 
Σύλλογο Κούκλες για έκθεση 
φορεσιών.
Τους ευχαριστούμε όλους 

θερμά για την προσφορά 
τους.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Η Πρόεδρος Ελένη Λευκαδίτη 

Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίων
Την Κυριακή 27 Μαΐου 2018 

έγιναν οι αρχαιρεσίες του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου του χω-
ριού μας. Η συμμετοχή των 
μελών υπήρξε πολύ καλή.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

είναι:
Πρόεδρος: Γεωργία Νικ. 

Αποστολοπούλου

Αντιπρόεδρος: Ντίνα Βάρ-
σου – Σκουρτιά
Γεν. Γραμμ.: Ρένα Τσελέντη
Ταμίας: Ζωή Γάτη – Κου-

τρούμπα
Μέλη: Ιωάννης Παππάς, 

Τατα Τσικίδου Βασιλική, Σέου 
Γεώργιος, Μπάρδη Λουΐζα, 
Κουντουράς Αντώνιος 

Σκουπίδια παντού;
Έλεγα να ξεκινήσω με καλές 

ειδήσεις, όμως έπεσα πάνω σε 
αυτή τη -δικαιολογημένα οργι-
σμένη- ανάρτηση του συγχω-
ριανού μας γιατρού Ευθύμιου 
Αποστολόπουλου και σκέφτηκα 
πως αξίζει να δημοσιευτεί και 
στην εφημερίδα μας:

«Μεσημέρι Παρασκευής, μό-
λις έχω επιστρέψει και βλέπω 

κάτι το συνηθισμένο. Ο οχετός 
μπροστά στο σπίτι μου να έχει 
βουλώσει. Με πολλή ταλαιπω-
ρία, ακόμη περισσότερη αγα-
νάκτηση και με απερίγραπτο, 
κατά πάντων, υβρεολόγιο κα-
τορθώσαμε, μετά μια ώρα ,να 
ξεβουλώσουμε έναν οχετό που 
έζεχνε από κάθε είδος κ@λ@
πανα, σκ@τοπανα, όλα γενικώς 
τα ....πανιά, κλαδιά δέντρων, 
πλαστικά.. τη σάρα και τη μάρα 
και όπως βλέπετε στη φωτο-
γραφία υπήρχαν και δυο τερά-
στιοι σάκοι οικοδομής που κά-
ποιος γελοίος, προφανώς αφού 
έκανε την δουλειά του, είτε 
τους πέταξε, είτε αφήνοντας 
τους κοντά στο αυλάκι, με τη 
βοήθεια της βροχής ή του αέρα 
κατέληξαν στον οχετό. Απογοή-
τευση. 300 άτομα ζούμε σε ένα 
πανέμορφο χωριό και το βρω-

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  ΕΥΡΩ
Ιωάννης Αντωνίου Καστέλλια 50
Παναγιώτης Σπ. Σίμος Αθήνα 30
Γιώτα Καλύρη Κασσιού Αθήνα 20
Παναγιώτης Κωνστ. Μακρής Καστέλλια 50
Γεώργιος Μοσχολιός Αθήνα 50
Ευθυμία Λάλα - Κόλλια Αθήνα 50
Φάνης Λευκαδίτης Καλοσκοπή 20
Παναγιώτα Αυγερινού - Δροσερού Δελφοί 50
Σταυρούλα Μπουγά - Μουλού Άλιμος 20
Μαρία Μαλεβίτση -Μακρή Αθήνα 20
Τζαβέλα Ευανθία Λάρισα 20
Παπαχατζή Σπυριδούλα Λάρισα 20

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
- Οι αδελφές Χρυσάνθη Χρόνη – Αγοριανίτου και Βούλα Χρόνη 

εις μνήμης της Μαρίας Αχιλ. Αγαπητού, για τους σκοπούς του 
Συλλόγου μας, μας πρόσφεραν 150€.

- Ο Αθανάσιος Γραμματικός εις μνήμη Μαρίας Αγαπητού πρό-
σφερε στα Καστελλιώτικα Νέα 100€.

- Ο Γεώργιος Α. Γραμματικός και η σύζυγός του Πηνελόπη εις 
μνήμη Μαρίας Αγαπητού πρόσφεραν στον Αγιο Αθανάσιο Χλω-
μού 50€.

- Τα εγγόνια της Μαρίας Αγαπητού συγκέντρωσαν ένα ποσό 
και εις μνήμη της γιαγιάς Μαρίας το πρόσφεραν στον Αγιο Αθα-
νάσιο Χλωμού.

- Η Μαρία Ανδριτσοπούλου – Πολίτη εις μνήμη της αδερφής 
της Ανδρέα για τους σκοπούς του Συλλόγου μας, μας πρόσφερε 
100€.

- Η Αγγελική Παπαναγιώτου εις μνήμη του συζύγου της Δημη-
τρίου Λέζα πρόσφερε στο σύλλογό μας για τους σκοπούς του 
150€. 

μίζουμε με σκουπίδια. Έχουμε 
όμως άποψη για όλα, κάνουμε 
τους μάγκες, τζάμπα μάγκες. Τί-
ποτα δεν είναι τυχαίο!
Να προσθέσω, ότι από πέρυ-

σι έχουν μπει σκά-
ρες για να συγκρα-
τούν τα σκουπίδια. 
Ενοχλούσαν όμως 
που ήσαν μπροστά 
από το σπίτι τους 
και αυθαίρετα τις 
ξήλωσαν. Δηλαδή 
εγώ που έχω μπρο-
στά στην αυλή μου 
2 κάδους σκουπι-
διών τι πρέπει να 
κάνω; Να τους πε-

τάξω;
Όχι βέβαια, τους πλένω κατά 

διαστήματα, τι πιο λογικό.
Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι 

να καθαρίζουμε τους χώρους, 
όχι μόνο έξω από την αυλή μας 
αλλά και πιο πέρα. Η υγεία η 
δίκη μας κινδυνεύει. Μην περι-
μένουμε το μεροκάματο για να 
κάνουμε το αυτονόητο. Χρειά-
ζεται όλοι μας να αποκτήσουμε 
Φ Ι Λ Ο Τ Ι Μ Ο.»
Έχει φυσικά 100% δίκιο ο 

αγαπητός μας γιατρός. Η κατά-
σταση συχνά είναι άθλια στο 
αυλάκι μας και όχι μόνο. Στους 
περιπάτους μου όποτε βρίσκο-
μαι στο χωριό, συχνά πέφτω 
πάνω σε αυτοσχέδιους σκουπι-
δότοπους. Ο καθένας ξεφορτώ-
νεται ό,τι θέλει και όπου θέλει. 
Θα σταματήσει κάποτε αυτό; 

Το τρένο θα σφυρίξει ξανά;
Βάζω κι ένα ερωτηματικό για-

τί ποτέ δεν ξέρεις. Ωστόσο φαί-
νεται πως η κινητοποίηση των 
κατοίκων -με πολλά εύσημα 
στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο του 
Μπράλου που οργάνωσε μια 
μεγαλειώδη συγκέντρωση στις 
16 Ιουνίου- απέδωσε καρπούς. 
Σύμφωνα με επίσημη ανακοί-
νωση από 1ης Ιουλίου θα διέρ-
χονται δύο δρομολόγια ημερη-
σίως της γραμμής Αθήνα- Θεσ-
σαλονίκη από τη συγκεκριμένη 
γραμμή, τα οποία τις Κυριακές 
θα αυξάνονται σε τρία.
Αξίζει εδώ να παραθέσουμε 

το ψήφισμα του Εκπολιτιστικού 
Συλλόγου Μπράλου:

«Από την 1η Ιουλίου 2018 
το τρένο θα σφυρίξει πάλι στη 
γραμμή μας, δικαιώνοντας τις 
προσδοκίες μας, αλλά και τον 
αγώνα που αρχίσαμε πριν από 
15 μήνες, από εκείνη την ιστο-
ρική συνάντηση  (29 Απριλί-
ου 2017) στο σχολείο του Άνω 
Μπράλου.

 Θέλουμε να ευχαριστήσου-
με πρώτα τα μέλη μας και τους 
κατοίκους της ευρύτερης περι-
οχής, που πίστεψαν σ’ αυτόν 
τον αγώνα.

 Όλα τα χωριά της περιο-
χής, από την Καλοσκοπή και το 
Σκλήθρο μέχρι την  Δρυμαία και 
την Αμφίκλεια, διαβεβαιώνου-
με ότι 

«θα είμαστε άγρυπνοι και 
πάντα πρώτοι, εναντίον κάθε 
παραβίασης βασικών δικαιω-
μάτων της ζωής μας».

 Ευχαριστούμε τέλος το Σύλ-
λογο Φίλων Σιδηροδρόμου, 
τους πολιτικούς εκπροσώπους 
της περιοχής, κοινοβουλευτι-
κούς και αυτοδιοικητικούς και  
ιδιαίτερα αυτούς που ήταν πλάϊ 
μας, από την πρώτη στιγμή του 
αγώνα μας.
Με εκτίμηση και φιλικά αισθή-

ματα
Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλ-

λόγου Μπράλου»

Και η επίσημη ανακοίνωση 
(αποσπάσματα)

Αξιοποιείται η Παλαιά Γραμ-
μή του Σιδηροδρομικού Δικτύ-
ου Τιθορέα – Μπράλος- Λεια-
νοκλάδι με πρωτοβουλία του 
Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη 

«Με πρωτοβουλία του 
Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών, κ. Χρήστου Σπίρτζη, 
πραγματοποιήθηκε σήμερα 
σύσκεψη στο Υπουργείο υπό 
το Γενικό Γραμματέα, κ. Θάνο 
Βούρδα….
Στη σύσκεψη ανακοινώθηκαν 

τα εξής:

• Η ΓΑΙΑΟΣΕ ολοκληρώνει 
εντός του Ιουλίου τη μελέτη 
σκοπιμότητας που έχει ζητήσει 
του Υπουργείο για τη συγκε-
κριμένη Γραμμή και τα αποτε-
λέσματά της θα χρησιμοποιη-
θούν στα πλαίσια του επανα-
καθορισμού των ενισχύσεων 
των άγονων γραμμών για το 
2019 αλλά και για αξιοποίηση 
από πλευράς της Αυτοδιοίκη-
σης σε θέματα Τουριστικών 
και περιηγητικών δρομολογίων 
σε συνεργασία με τους φορείς 
εκτέλεσης δρομολογίων. Στό-
χος η εκτέλεση τακτικών δρο-
μολογίων στη διαδρομή Τιθο-
ρέα - Μπράλος - Λειανοκλάδι 
- Στυλίδα.

• Σε συνεννόηση του Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφο-
ρών, κ. Χρήστου Σπίρτζη , με 
την ΤΡΑΙΝΟΣΕ αποφασίστηκε η 
διέλευση 2 δρομολογίων Αθή-
να – Θεσσαλονίκη την ημέρα 
(Δρομολόγια 1510 και 1511) 
μέσω της παλαιάς Γραμμής 
και ενός επιπλέον κάθε Κυρια-
κή (Δρομολόγια 3520/3521). Η 
ενεργοποίηση των δρομολογί-
ων θα γίνει, σύμφωνα με την 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, από την 1η Ιουλίου.

• Ο ΟΣΕ έχει ήδη προχωρήσει 
στη συντήρηση και τον καθαρι-
σμό της Γραμμής το μήνα Μάιο.

• Η ΓΑΙΑΟΣΕ έχει από εξάμη-
νου στείλει στους Δήμους της 
περιοχής προγραμματική σύμ-
βαση για την αξιοποίηση των 
κτιρίων στην παλαιά Γραμμή 
και αναμένει τις παρατηρήσεις 
τους προκειμένου να προχωρή-
σει η αξιοποίησή τους από τους 
ΟΤΑ.
Όπως τονίστηκε από τον Γ.Γ. 

του Υπουργείου, όλες αυτές οι 
ενέργειες και οι πράξεις υπερ-
βαίνουν ακόμη και τις δεσμεύ-
σεις που είχαν αναληφθεί για 
τουριστική αξιοποίηση της 
Γραμμής και την καθιστούν βα-
σικό δίκτυο του Ελληνικού Σιδη-
ροδρόμου.
Μετά από τις πρωτοβουλίες 

αυτές της Κυβέρνησης, απο-
δεικνύεται έμπρακτα η τήρηση 
των δεσμεύσεων που έχουν 
αναληφθεί και είναι πια στο πε-

Προέδρου, έχοντας και πλήρη 
ιδία γνώση του ιστορικού του 
θέματος, μετά και από διαλογική 
συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την εισήγηση - πρό-

ταση του Προέδρου και για 
τους ανωτέρω αναφερόμενους 
λόγους, υποβάλλει την παρού-
σα στο Δήμο Δελφών μέσω της 
Δ.Ε. Γραβιάς και ζητάει τη λήψη 
απόφασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, με την οποία θα ζητεί-
ται η προσβολή με προσφυγή 
στις αρμόδιες διοικητικές και 
δικαστικές αρχές, της τεχνικής 
έκθεσης και της μελέτης των πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων, που 
αφορά την παραχώρηση στην 
μεταλλευτική εταιρία «S&B ΒΙ-
ΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.» 
προς εκμετάλλευση της εδαφι-
κής έκτασης στην θέση «Αλεφά-
ντω» περιοχής Τ.Κ. Καστελλίων 
για επιφανειακή εκμετάλλευση 
βωξίτη, προκειμένου αφενός 
να ισχυροποιηθεί η θέση του 
Δήμου και της Τ.Κ. Καστελλί-
ων στην υπόθεση παραπομπής 
από το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας στο Διοικητικό Πρωτοδι-
κείο Λιβαδειάς του θέματος της 
προαναφερόμενης αίτησης της 
μεταλλευτικής εταιρίας, για την 
οποία έχει ήδη οριστεί πληρε-
ξούσιος δικηγόρος από το Δήμο 
Δελφών, σύμφωνα με τα παρα-
πάνω και αφετέρου να διατυπω-
θεί για μία ακόμα φορά η πλήρης 
αντίθεση της Τ.Κ. Καστελλίων 
στην παραχώρηση της θέσης 
«Αλεφάντω» προς εκμετάλλευ-
ση, ώστε να αποτραπεί οριστικά 
κάθε ενδεχόμενο έγκρισης με-
ταλλευτικής επέμβασης στην πιο 
πάνω θέση. Παράλληλα ζητείται 
να δημιουργηθεί ευρύ μέτωπο 
υποστήριξης από Αυτοδιοικη-
τικούς και Συλλογικούς Φορείς 
της ευρύτερης περιοχής καθώς 
και να υπάρξει παρακολούθηση 
του θέματος από το Δήμο Δελ-
φών και πλήρη ενημέρωση των 
Πολιτών με απώτερο σκοπό τις 
μαζικές κινητοποιήσεις ώστε να 
αποτραπούν δυσάρεστες εξελί-
ξεις επί του θέματος.
Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξ. 

αριθμό 29/2015.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώ-

σθηκε το Πρακτικό αυτό, υπο-
γράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σπυρίδων Κουτρούμπας

ΤΑ ΜΕΛΗ
Παναγιώτης Ζαχ. Μακρής
Νικόλαος Ανδρ. Σκουρτιάς

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ

Συνεχίζουμε την παρουσίαση στα Κ.Ν. νέους επιστήμονες που 
διαπρέπουν σε διάφορους τομείς ύστερα από μακροχρόνιες 
σπουδές, και τώρα κατέχουν εξέχουσες θέσεις. Τιμούν τον εαυτό 
τους, την οικογένειά τους, το χωριό μας θα λέγαμε. Εμείς καμα-
ρώνουμε γι’ αυτούς.

Η επιλογή είναι τυχαία και επειδή υπάρχουν πολλοί νέοι επιστή-
μονες, παρακαλούμε όποιος επιθυμεί ας έλθει σε επαφή μαζί μας, 
οι ίδιοι ή οι γονείς των.

Ο ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΜΠΑΣΙΟΣ

Ο Νικόλαος Στοφόρος, γεν-
νήθηκε στις 26-01-1956 στα 
Καστέλλια και είναι γιός του 

ακάματου δουλευτή Γιώργου 
και της υπέροχης και «σοφής» 
Μαρίας (το γένος Κατσάκου). 
Είναι Καθηγητής του Τμήμα-
τος Επιστήμης Τροφίμων και 
Διατροφής του Ανθρώπου, της 
Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολο-
γίας και Ανάπτυξης, του Γεωπο-
νικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Γ.Π.Α.) με γνωστικό αντικείμε-
νο «Συντήρηση Τροφίμων». Οι 
βασικές σπουδές του έλαβαν 
χώρα στο Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο όπου το 1978 απο-
φοίτησε ως Χημικός Μηχανικός. 
Κατόπιν, και μετά από το πέρας 
της στρατιωτικής του θητείας, ο 
Νικόλαος Στοφόρος μετακινή-
θηκε στις Η.Π.Α. όπου ύστερα 
από εξαιρετικής ποιότητας με-
ταπτυχιακές σπουδές στις οποί-
ες μετείχε, έγινε κάτοχος με-
ταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
(MSc in Food Science) τo 1984, 
και διδακτορικού διπλώματος 
(PhD in Engineering) το 1988, 
από τα Τμήματα Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων και Βιο-
λογικής και Γεωργικής Μηχανι-
κής, αντίστοιχα, του Πανεπιστη-
μίου της California στο Davis 
(Η.Π.Α.). Ο Νικόλαος Στοφόρος 
θεωρείται, όχι άδικα, ως ένας 
από τους καλύτερους μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές που σπούδα-
σαν ποτέ στο ανωτέρω Πανεπι-
στήμιο στα αντικείμενα της Επι-
στήμης, της Τεχνολογίας και της 
Μηχανικής των Τροφίμων, δε-
χόμενος «Υποτροφία Διακεκρι-
μένου Φοιτητή» (Nonresident 
Tuition Fee Fellowship for 
Distinguished Scholars) από 
το Πανεπιστήμιο του Davis για 
σχεδόν όλες τις χρονιές των 
σπουδών του (1983–1987). 
Μετά από το πέρας των μετα-
πτυχιακών σπουδών του, ερ-
γάστηκε ως Ερευνητής Χημι-
κός Μηχανικός – Επιστήμονας 
Τροφίμων και ως Μεταδιδακτο-
ρικός Ερευνητής στον Τομέα 
Τεχνολογιών του National Food 
Processors Association, στο 
Dublin της California των ΗΠΑ 
(1989–1992), στο Εργαστήριο 
Τεχνολογίας Τροφίμων του Κα-
θολικού Πανεπιστημίου του 
Leuven στο Βέλγιο (1994–1995) 
και στο Εργαστήριο Χημείας 
και Τεχνολογίας Τροφίμων του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου (1996–2000), συμμε-
τέχοντας ως κύριος ερευνη-
τής σε πληθώρα ερευνητικών 

Ο Πάνος Μπάσιος είναι ο δι-
ευθυντής του Κέντρου Ψηφια-
κής Αριστείας και Καινοτομίας 

(Center of Digital Excellence) 
του ΟΠΑΠ, έχοντας πολυετή 
εμπειρία, άνω των 20 ετών, 
στους τομείς της τεχνολογίας, 
της διοίκησης επιχειρήσεων, 
καθώς και της επιχειρηματικό-
τητας.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη 
Silicon Valley των Ηνωμένων Πο-
λιτειών το 1996, όπου εργάστη-
κε επί πενταετίας στις εταιρείες 
Apple και Sun Microsystems 
πριν επιστρέψει στην Ελλάδα. 

προγραμμάτων τα οποία είχαν 
χρηματοδοτηθεί από τη βιομη-
χανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση 
καθώς και από τη Γ.Γ.Ε.Τ.. Από το 
2000 έως το 2009 υπηρέτησε 
ως Επίκουρος Καθηγητής του 
Τμήματος Χημικών Μηχανικών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου της Θεσσαλονίκης με γνω-
στικό αντικείμενο «Μηχανική 
Βιομηχανιών Τροφίμων». Από 
το 2009 έως το 2015 υπηρέτη-
σε ως Αναπληρωτής Καθηγητής 
και από το 2015 ως τώρα ως Τα-
κτικός Καθηγητής του Τμήμα-
τος Επιστήμης Τροφίμων και 
Διατροφής του Ανθρώπου του 
Γ.Π.Α. στο αντικείμενο «Συντή-
ρηση Τροφίμων».

Τα ερευνητικά αντικείμενα 
του Νικολάου Στοφόρου επι-
κεντρώνονται σε θέματα επε-
ξεργασίας και συντήρησης τρο-
φίμων με θερμικές διεργασίες 
(ασηπτικές διεργασίες, μέθοδοι 
σχεδιασμού και αξιολόγησης 
θερμικών διεργασιών, χρονο-
θερμοκρασιακοί ολοκληρωτές, 
προσδιορισμός παραμέτρων 
θερμικής απενεργοποίησης πα-
ραγόντων ποιότητας - ασφάλει-
ας σε μη σταθερές θερμοκρα-
σιακές συνθήκες), σε θέματα 
διεργασιών υπερυψηλών πιέ-
σεων, πρόρρησης της αύξησης 
των μικροοργανισμών στα διά-
φορα περιβάλλοντα τύπου τρο-
φίμων, προτυποποίησης των 
διαφόρων βιοτεχνολογικών 
διεργασιών οι οποίες εμπλέ-
κονται στην παραγωγή προϊ-
όντων που χρησιμοποιούνται 
στη βιομηχανία των τροφίμων 
(π.χ. κιτρικό οξύ, κ.λπ.) καθώς 
και εν γένει σε ποικίλα θέματα 
μαθηματικής προσέγγισης φαι-
νομένων και διεργασιών που 
αφορούν στα τρόφιμα και στις 
επεξεργασίες τους. Ως παγκό-
σμια αυθεντία σε θέματα Μηχα-
νικής Τροφίμων και κυρίως θερ-
μικών διεργασιών ο Νικόλαος 
Στοφόρος έχει συμμετάσχει και 
συμμετέχει ως κριτής σε πάρα 
πολλά άρθρα στα καλύτερα πε-
ριοδικά του χώρου της Επιστή-
μης των Τροφίμων (π.χ. Journal 
of Food Science, Journal of 
Food Process Engineering, 
International Journal of Food 
Science & Technology, Journal 
of Food Engineering, Journal 
of Food Protection, Food and 
Bioprocess Technology, κ.λπ.), 
συμμετείχε και συμμετέχει σε 
πάρα πολλές επιστημονικές ή/
και οργανωτικές επιτροπές σε 
διεθνή συνέδρια Μηχανικής 
και Επιστήμης Τροφίμων (π.χ. 
10th International Congress 
on Engineering and Food, 
11th International Congress 
on Engineering and Food, 
International Conference 
on Food and Biosystems 
Engineering–FABE 2013, κλπ), 
ενώ έχει διατελέσει και διατελεί 
ως επιβλέπων σε διδακτορικές 
διατριβές (>5), ως μέλος σε 
3μελείς διδακτορικών διατρι-
βών (>22), και ως εξεταστής σε 
μεταπτυχιακές ή διδακτορικές 
διατριβές (>50) στα ανωτέρω 

επιστημονικά αντικείμενα.
Ο Νικόλαος Στοφόρος υπο-

γράφει ή συνυπογράφει >35 
επιστημονικές εργασίες σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδι-
κά με σύστημα κριτών (peer-
reviewing journals), >8 διε-
θνή κεφάλαια σε βιβλία (book 
chapters), >20 πλήρη άρθρα σε 
πρακτικά διεθνών συνεδρίων 
με κριτές, >22 πλήρη άρθρα σε 
πρακτικά Ελληνικών συνεδρίων 
με κριτές και >50 ανακοινώσεις 
σε διεθνή ή Ελληνικά συνέδρια 
στα αντικείμενα της Μηχανι-
κής και Συντήρησης Τροφίμων 
καθώς και Μηχανικής Βιοδιερ-
γασιών, είναι συγγραφέας ενός 
διεθνούς βιβλίου και Editor ή 
Guest Editor σε 3 βιβλία με αντί-
στοιχα επιστημονικά αντικείμε-
να, ενώ το επιστημονικό του 
έργο έχει προσελκύσει ιδιαιτέ-
ρως το ενδιαφέρον της επιστη-
μονικής κοινότητας καθόσον ο 
Νικόλαος Στοφόρος εμφανίζει 

>800 ετερο-αναφορές εμφανί-
ζοντας και h index =14 για το 
συγγραφικό του έργο.

Ο Νικόλαος Στοφόρος είναι 
νυμφευμένος με τη διακεκριμέ-
νη ιατρό – δερματολόγο Αμα-
λία Χριστοπούλου με την οποία 
έχουν 2 τέκνα, τον Γιώργο (Χη-
μικό Μηχανικό με PhD στη Μη-
χανική Τροφίμων – το μήλο τε-
λικώς έπεσε κάτω από τη μηλιά) 
και την Αλεξάνδρα (Φαρμακο-
ποιό με MSc στη Φαρμακευτική 
Τεχνολογία), εμφανίζει μια τε-
ράστια αγάπη για το Γεωπονικό 
Κλάδο εν γένει, μεταξύ άλλων 
οινοποιώντας το δικό του υπέ-
ροχο κρασί από τα αμπέλια του 
που ευρίσκονται στα Καστέλ-
λια, είναι ο απόλυτος μυσταγω-
γός στο αντικείμενο των Εφαρ-
μοσμένων Μαθηματικών και 
από το Μάρτιο του 2018 είναι 
μέλος του Δ.Σ. του Πνευματικού 
Κέντρου Ρουμελιωτών.

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στην ελληνική αγορά, διατέλε-
σε στέλεχος σε θέσεις ευθύνης 
για έναν αριθμό εταιριών και 
οργανισμών. Το 2007 και για 
σύνολο 9 ετών, ο Πάνος ξεκί-
νησε την επιχειρηματική του 
δραστηριότητα ως founding 
partner στην Amperium, η 
οποία ήταν μια συμβουλευ-
τική εταιρεία management 
consulting, technology και 
digital/eBusiness consulting, σε 
μια μεγάλη γκάμα πελατών (εν-
δεικτικά αναφέρονται οι εταιρί-
ες Vodafone, WIND, Microsoft, 
hol, Accenture, Τράπεζα Πειραι-
ώς, Cosmoline, UpSet, κ.α.). 

Ο Πάνος είναι διπλωματού-
χος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
και Μηχανικός Η/Υ (1994) του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου, κατέχει πτυχίο Master 
of Science Ηλεκτρολόγου Μη-
χανικού (1996) από το Stanford 
University των Ηνωμένων Πο-
λιτειών και πτυχίο MBA (2007) 
από το Οικονομικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών.

Γιορτάζουμε τις εθνικές επε-
τείους ως ημέρες δόξας και εθνι-
κής υπερηφάνειας. Υπάρχουν, 
όμως, και ημέρες αποφράδες 
που - παρά ταύτα - δεν θα πρέπει 
να αγνοούνται, αλλά να αποτε-
λούν αντικείμενο περισυλλογής. 
Οφείλουμε πρωτίστως, να απο-
τίομε φόρο τιμής στη μνήμη των 
προμάχων εκείνων των «ατυχών» 
αγώνων του έθνους, των επωνύ-
μων πολεμάρχων, του αγνώστου 
στρατιώτη, των απλών πολιτών, 
που αγωνίστηκαν και θυσιάστη-
καν για τιμή και αξιοπρέπεια, 
όταν όλα γύρω είχαν χαθεί. 
Πρώτος μεταξύ ίσων ο Κων/
νος Παλαιολόγος, ο τελευταίος 
των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, ο 
έσχατος στρατιώτης, ο εθνομάρ-
τυς, ο άγιος στη συνείδηση των 
Ελλήνων, τη θεία συγκαταβάσει 
Ιησού Χριστού που τόσο αγάπη-
σε, ο Μέγας, έστω και χωρίς την 
έγκριση των αρμοδίων για αγιο-
ποιήσεις αγίων πατέρων - έχουν 
τους λόγους τους οι άνθρωποι.
Την 29η Μαΐου 1453, ημέρα 

Τρίτη και ώρες πρωινές η Πόλις 
εάλω. Φρίξον ήλιε! Πάρθηκε η 
Πόλη κι εγώ ακόμη ζω; Κραυγή 
ουρανομήκης, σπαραχτική οι-
μωγή αβάσταχτου πόνου. Ξεπέ-
ζεψε στην Πύλη του Αγίου Ρω-

μανού, πέταξε πέρα τη βασιλική 
χλαμύδα και όρμησε κατεπάνω 
στα στίφη των γενιτσάρων που 
είχαν ήδη κατακλύσει την Πόλη. 
Έτσι τελείωσαν οι οδύνες του 
εθνομάρτυρα «Αυτοκράτορα και 
Βασιλέως των Ρωμαίων κυρού 
Κωνασταντίνου ΙΑ’ Δραγάτση 
του Παλαιολόγου» και άρχιζαν 
τα βάσανα των Ρωμιών.
Ο Πορθητής κίνησε γη και 

ουρανό για να βρεθεί το πτώ-
μα. Αναγνωρίστηκε από τις πε-
ρικνημίδες και τους βασιλικούς 
αετούς. «Ποιος τον σκότωσε;» 
«Εγώ!» πρόφτασε να θριαμβολο-
γήσει ένας πελώριος Αιθίοπας, 
προτού σωριασθεί νεκρός με 
ένα νεύμα του σουλτάνου. Ύστε-
ρα, το ιερό σκήνωμα παραδόθη-
κε στον διορισμένο Πατριάρχη 
Γεώργιο (Γεννάδιο) Σχολάριο 
και ετάφη με όλες τις τιμές. Το 
λάδι που έκαιγε στο καντήλι του 
πληρωνόταν από το προσωπικό 
ταμείο του σουλτάνου, τιμής ένε-
κεν.
Και οι δικοί του; Οι δικοί του 

τον πίκραναν εν ζωή και μετά 
θάνατον. Όσο ζούσε δεν είχε 
μόνο να παλεύει μέρα νύχτα 
επί των επάλξεων φροντίζοντας 
για την άμυνα της Πόλης, αλλά 
είχε επωμισθεί και το θλιβερό 

καθήκον να ομονοεί τους Έλλη-
νες, οι οποίο ι τυφλωμένο ι από 
θρησκευτικό μίσος, χωρισμένοι 
σε ενωτικούς και ανθενωτικούς, 
δεν έβλεπαν τον θανάσιμο κίν-
δυνο που τους περιέσφιγγε. Οι 
ανθενωτικοί κολλούσαν προκη-
ρύξεις στις πόρτες των ενωτικών 
που τους καλούσαν να παραδο-
θούν γιατί.... «είναι θέλημα Θεού 
η Πόλη να τουρκέψει.» Η άμυνα 
της Πόλης στηριζόταν σ’ αυτούς 
τους λίγους αποφασισμένους 
να πεθάνουν και στους ξένους, 
Λατίνους και Γερμανούς, μισθο-
φόρους.
Ο Λουκάς Νοταράς, ο πρώ-

τος μετά τον αυτοκράτορα, που 
προτιμούσε να δει στους δρό-
μους της Πόλης τουρκικόν φα-
κιόλιον παρά τιάραν λατινικήν, 
είδε, προτού αποκεφαλισθεί, τη 
φρίκη με τα μάτια του, μαζί με 
άλλους προύχοντες, διότι είχαν 
την απεχθή υστεροβουλία να 
φυλάξουν για τον κατακτητή το 
χρυσάφι και τα ασημικά τους. 
«Γιατί δεν τα δίνατε στο βασιλιά 
σας για να σωθεί η Πόλη;» «Τα 
φυλάξαμε για σένα, Πατισάχ!» 
Ο Μωάμεθ Β’, ο Πορθητής, 
μπορεί να ήταν κυκλοθυμικός, 
αλλά ανόητος δεν ήταν. «Την 
προδοσίαν πολλοί ηγάπησαν, 
τον προδότην ουδείς». Και την 
ξεχασμένη και χορταριασμένη 
επί δυόμισυ αιώνες Κερκόπορτα 
ποιος την άνοιξε; Όποιος ωφε-
λείτο από το έγκλημα.
Στον αντίποδα, ο μεγαλοπρε-

πής Αυτοκράτωρ και Βασιλεύς 
των Ρωμαίων, Κων/νος ΙΑ’ ο Πα-
λαιολόγος, ήταν ο ίδιος εκείνος 
άνθρωπος, που ως ταπεινός χρι-
στιανός, δακρυσμένος, ζήτησε 
συγγνώμη από το Θεό και τους 
υπηκόους του, προτού μεταλάβει 
των Αχράντων Μυστηρίων, κατά 
την τελευταία εκείνη συγκλονι-
στική θεία λειτουργία στην Αγια 
Σοφιά. Ο ιερός Αυγουστίνος, 
επι παραδείγματι, («Θεέ μου, 
κάνε με να μην αμαρτάνω, αλλά 
όχι αμέσως τώρα... αργότερα») 
δεν έλεγε ότι χωρίς αμαρτία δεν 
υπάρχει μετάνοια και χωρίς με-
τάνοια δεν υπάρχει σωτηρία; Η 
μετάνοια ίσχυσε για να κηρυχθεί 
άγιος ο αμαρτωλός Αυγουστίνος, 
όπως και πολλοί άλλοι με βαρύ-
τατα αμαρτήματα (ονόματα δεν 
λέμε για να μη σκανδαλιζόμαστε 
οι πιστοί) αλλά δεν ήταν αρκετή 
για τον εθνομάρτυρα Κων/νο 
Παλαιολόγο; Ήταν ο τελευταίος 
που έκλεισε αξιοπρεπώς με τα 
πάθη και την θυσία του ένα Κε-
φάλαιο χιλίων χρόνων της Ιστο-
ρίας μας και, επειδή η Ελλάδα 
ποτέ δεν πέθανε, μπορούμε να 
πούμε ότι ήταν και ο πρώτος των 
νεομαρτύρων, κληρικών και λαϊ-
κών, της Εθνικής Παλιγγενεσίας 
που έπεσαν μαχόμενοι υπέρ Πί-
στεως και Πατρίδος.
Δεν έφτανε μόνο αυτό. Σήκω-

σαν και τον ανδριάντα του από το 
μέσον της Πλατείας Μητροπόλε-
ως των Αθηνών και τον έστησαν 
σε μια γωνιά, σαν να τον εκτέ-
λεσαν για δεύτερη φορά. Είναι 
μεγάλο και γνωστό το έργο του 
Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και 
είναι άξιος της τιμής η οποία του 
προσεγένετο, αλλά τα μεγέθη εί-
ναι άνισα. Αλλά και ίσα να ήταν 
δεν θα ήταν επιτρεπτό, κατά την 
ταπεινή μου γνώμη, να αποκα-
θηλωθεί ένας Κων/νος Παλαιο-
λόγος αφού είχε ήδη προηγηθεί, 
έστω κατά λάθος(;) στη θέση 
αυτή. Αιωνία του η μνήμη.

21/5/2018
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΜΑΚΡΗΣ
Καστέλλια Παρνασσίδος

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, ο πρώτος και ο έσχατος
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ
«ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΙΑΝΙΤΗ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΩΣΙΒΙΟ»

Του Νίκου Μιχ. Μοσχολιού
εναλλακτικά, «Englishman In New York», version... Καστελλιώτικη

Ένα υπέροχο απόγευμα, με 
άρωμα Καστελλιώτικο και πι-
νελιές κοσμοπολιτισμού, ζή-
σαμε την Πέμπτη 31-05-2018 
στο χώρο εκδηλώσεων του βι-

βλιοπωλείου Ιανός. Εκεί έλαβε 
χώρα η επίσημη παρουσίαση 
του βιβλίου «Από τον Κανιανίτη 
στον Τάμεση χωρίς σωσίβιο», 
εκδόσεις Περίπλους, του εκλε-
κτού συγχωριανού μας Νίκου 
Μοσχολιού.
Πρόκειται ουσιαστικά για την 

αυτοβιογραφική ιστορία του 
συγγραφέα, νέου τότε στα μέσα 
του 20ου αιώνα, που φέρνει το 
ρημαγμένο από την ανέχεια, 
την ορφάνια, τον πόλεμο και 
τον εμφύλιο «είναι» του στην 
Αθήνα. Στόχος μόνος: να σπου-
δάσει, να γίνει επιστήμονας, 
«να γίνει άνθρωπος». Εμπόδια 
πολλά, στηρίγματα όμως επίσης 
πολλά, μιας και η σκληρή εκείνη 

εποχή εκτιμούσε περισσότερο 
από το «έχω» τον αγώνα, τις 
αξίες, τους άξιους, το «είμαι».
Τα όρια διευρύνονται. Από 

ελληνικά γίνονται διεθνή. Από 

τα Καστέλλια, από τα ριζά της 
Γκιώνας, στην Αγγλία. Από τον 
Κανιανίτη στον Τάμεση. Με με-
γάλες ελλείψεις ακόμη και στη 
γλώσσα. Χωρίς καν τα στοιχειώ-
δη. Για σπουδές μεταπτυχιακές. 
Για διδακτορικό. Στα βαθιά. Χω-
ρίς σωσίβιο...
Σύγχρονη Οδύσσεια, μαρα-

θώνιος που οδήγησε στο τέρμα, 
στη νίκη. Συνάμα όμως και πυξί-
δα για τους νέους του σήμερα. 
Και ελπίδα. Πως θα τα καταφέ-
ρουν και αυτοί. Όπως ακριβώς 
οι πατεράδες και οι παππούδες 
τους. Που πρόκοψαν κάτω από 
εφιαλτικές συνθήκες. Κι ας ζού-
με σήμερα σε κόσμο τεχνολογι-
κά διαφορετικό. Αυτόν του byte 

κι όχι του κοντυλοφόρου. Που 
όμως, ουσιαστικά, δεν έχει αλ-
λάξει σε τίποτα από τότε.
Σχετικά τώρα με την παρου-

σίαση: Ο συγχωριανός μας 
Σεραφείμ Παπανικολάου, Ανα-
πληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α. και 
πνευματικό τέκνο (βαφτιστήρι) 
του συγγραφέα, ισορρόπησε 
άψογα τη μεγάλη συναισθημα-
τική φόρτιση και τον «στυγνό» 
τεχνοκρατικό λόγο, παρουσι-
άζοντας εκτενές πορτρέτο του 
βίου του δημιουργού και ανα-
λύοντας την επιστημονική διά-
σταση του βιβλίου.
Ο νομικός, δημοσιογράφος, 

ποιητής συγγραφέας και δοκι-
μιογράφος Δημήτρης Καραμ-
βάλης, μιλώντας για το βιβλίο, 
φώτισε το άλλο πρόσωπο του 
Ιανού. Την ποιητική-λογοτεχνι-
κή-στοχαστική διάσταση αυτού. 
Με την μοναδική ποιότητα λό-
γου που τον χαρακτηρίζει διά-
βασε μέρος από εκτενές δοκί-
μιό του πάνω στον βίο και το 
έργο του Νίκου Μοσχολιού.
Οι ομιλίες πλαισιώθηκαν από 

αποσπάσματα του βιβλίου και 
ποιήματα του Νίκου Μοσχολιού 
τα οποία διάβασε η δικηγόρος 
και ποιήτρια Μαριάννα Βλάχου 
Καραμβάλη.
Ο Νίκος Μοσχολιός, εμφανώς 

συγκινημένος, «έκλεισε» την 
παρουσίαση με λόγο ποιητικό, 
κάνοντας συγχρόνως σύνθεση 
όλων των παραπάνω.
Την οργάνωση της εξαιρετι-

κής αυτής βραδιάς πιστώνεται 
ο συγγραφέας και εκδότης των 
εκδόσεων «Περίπλους» Διονύ-
σιος Βίτσος ο οποίος διεύθυνε 
με μαεστρία την συζήτηση, πα-
ρουσίασε τους ομιλητές και τον 
δημιουργό και έκανε ουσιαστι-
κές παρεμβάσεις στις εισηγή-
σεις. Πάντα τέτοια...

ΠΠ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1984 – 2018
Ένα ακόμη βιβλίο του συγχωριανού μας Πτέραρχου Παν. Κ. Πα-

παδάκη κυκλοφόρησε 
πρόσφατα. Πρόκειται 
για ένα καλαίσθητο και 
ενημερωτικό έργο. Μια 
ιστορική διαδρομή από 
το 1984 – 2018 του Συν-
δέσμου Αποστράτων 
Ενόπλων Δυνάμεων και 
Σωμάτων Ασφαλείας.
Ο Παν. Παπαδάκης 

εκλέγεται πρόεδρος του 
Δ.Σ. συνεχώς από το 
1994.
Οι δραστηριότητες 

του συνδέσμου, τα Διοι-
κητικά Συμβούλια, όλα 
όσα θα ΄θελε να μάθει 
κάποιος, με πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό και 
επιλεγμένα δημοσιεύ-
ματα –επίκαιρα θέμα-
τα– του Παν. Παπαδάκη περιλαμβάνονται στο βιβλίο.

ΟΤΑΝ ΜΕ ΠΗΓΑΙΝΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ
Κατηφόρησε ένα μικρό και ενδιαφέρον βιβλίο του Ιωάννη Αθ. 

Μακρή. Αφορμή για την συγγραφή του βιβλίου υπήρξε το θέμα του 
Διαγωνισμού «Στέλιος Ξεφλούδας» Το Σχολείο.
Από τον τίτλο του βιβλίου και μόνο, «Όταν πήγαιναν Σχολείο» –

δηλ. με το ζόρι»…το 
μικρό βιβλίο 70 σε-
λίδες προϊδεάζει τον 
αναγνώστη για τις 
αρνητικές εντυπώ-
σεις του συγγραφέα, 
από την σχολική του 
ζωή που την περίοδο 
εκείνη ήταν τρομερά 
δύσκολη. Είναι μια 
αυτοβιογραφία που 
περιλαμβάνει την 
σχολική ζωή ενός 
μαθητή σ’ όλες τις 
βαθμίδες της εκπαί-
δευσης που αντιμε-
τώπισαν τα παιδιά 
του χωριού μας, 
που παρ’ όλα αυτά 
κατόρθωσαν να δια-
κριθούν και να στα-
διοδρομήσουν επι-
τυχώς. Μπορεί κά-
ποιος σημερινός μα-

θητής να διακρίνει τις τεράστιες διαφορές του τότε με το σήμερα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το βρουν στα καφενεία του χω-

ριού μας αντί 5 ευρώ και στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του χωριού 
μας. 

Παρότι φέτος το Πάσχα έπε-
σε πολύ νωρίς, ο καιρός προ-
βλέπεται καλός. Πολλοί συγ-
χωριανοί μας ήρθαν στο χωριό 
να περάσουν τις ημέρες του 
Πάσχα. Η άνοιξη είχε αρχίσει 
για τα καλά. Οι προηγούμενες 
βροχές είχαν πρασινίσει τον 
τόπο. Έλλειψη μικρών κορι-
τσιών; Ίσως. Πάντως κορίτσια 
με τα στολισμένα καλαθάκια 
να γυρίζουν το χωριό και να 
λένε τον Λάzαρο δεν είδαμε. 
Το ίδιο συνέβη και την Μεγά-
λη Παρασκευή. Δεν είδαμε μια 
παρέα από αγόρια να γυρίσει 
το χωριό και να ακουστεί «Σή-
μερα μαύρος ουρανός σήμερα 
μαύρη μέρα». Καλό θα είναι 
να διατηρούμε αυτά τα έθιμα. 
Μήπως ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος θα μπορούσε να αναλάβει 
αυτή την εκδήλωση;

• Την Μεγάλη Πέμπτη γέ-
μισε σχεδόν η εκκλησία από 

πιστούς για τα δώδεκα Ευαγ-
γέλια, που μοιράστηκαν την 
ανάγνωση οι δύο ιερείς. Συ-
γκινητικά ακούστηκε το «Σή-
μερον κρεμάται επί ξύλου».
Η ανάρτηση στο facebook 

video από το φίλο Γιώργο Χα-
λατσά αποσπάσματα των κυρί-
ων Τροπαρίων από τους ιερείς 
ήταν επιτυχημένη και σκόρπι-
σε συγκίνηση σε όσους τα εί-
δαν και τα άκουσαν, βρισκόμε-
νοι μακριά από το χωριό μας.

• Σήμερα μαύρος ουρανός 
σήμερα μαύρη μέρα. Έτσι ξη-
μέρωσε η Μ. Παρασκευή ενώ 
τις προηγούμενες μέρες ο 
καιρός ήταν ανοιξιάτικος.
Τα εγκώμια ακούστηκαν από 

τους ψάλτες θαυμάσια και οι 
ψιχάλες της βροχής ματαίω-
σαν την περιφορά του επιτα-
φίου που οι κυρίες του χωριού 
μας είχαν στολίσει με λουλού-
δια. 

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Το κράτος δικαίου βάλλεται χωρίς τις
απαιτούμενες άμεσες αντιδράσεις

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΔΕΑ» (Δεκέμβριος 2016)
Δεν είμαι ειδικός για να δώσω συγκεκριμένες σωστές οδηγίες για 

ορθή επίλυ ση των σοβαροτάτων εθνικών μας θεμάτων, όπως η ανοχή μας 
στους επιτη δευμένους παλικαρισμούς των Τούρκων για τα νησιά μας στο 
Αιγαίο, για τη Θράκη και την κατεχόμενη Κύπρο, των Σκοπιανών για τη 
Μακεδονία μας και των Τουρκαλβανών της Θεσπρωτίας, των επονομαζο-
μένων «τσάμηδων» για την Ήπει ρο. Είμαι όμως σε θέση να γνωρίζω σε 
γενικές γραμμές τις δυσκολίες που υπάρ χουν για την επίλυση των θεμά-
των αυτών, αλλά και την αδράνεια εκ μέρους των αρμοδίων παραγόντων 
για σωστές και αποτελεσματικές ενέργειες.
Τα προβλήματα αυτά έχουν δημιουργηθεί από αδυναμίες, αβλεψίες και 

σφάλ ματα των ιθυνόντων κατά καιρούς, αλλά και αβελτηρίες και αλληλο-
κατηγορίες των πολιτικών κομμάτων για το ποιος έκανε τα περισσότερα 
λάθη κατά την προσπάθεια τους προς επίλυση τους, με αποτέλεσμα να 
μην προωθούνται δραστικές λύσεις (υ πάρχουν παραδείγματα που δεν κρί-
νεται σκόπιμο να αναφερθούν).
Μια χώρα, όπως η Ελλάδα, που περιβάλλεται από εχθρούς, καιροσκό-

πους και με σωρεία άλυτων σοβαρών προβλημάτων, μήπως θα πρέπει 
να έχει ταγούς γνώστες της πραγματικότητας, περισσότερο δραστήριους, 
μεθοδικούς και αποτελεσματικούς θε ματοφύλακες των ιερών και οσίων 
της φυλής μας; Μήπως πρέπει ν’ αλλάξουμε την πολιτική μας από παθη-
τική που είναι σήμερα σε επιθετική όπου χρειάζεται;
Για όλα τα παραπάνω όμως χρειάζεται εθνική ομοψυχία, ισχυρές Ένο-

πλες Δυ νάμεις, φιλική εξωτερική πολιτική με τους ισχυρούς, κυρίως ισχυ-
ρή οικονομία και αποφασιστικότητα για τη σωστή επίλυση των προβλημά-
των μας. Τα έχουμε;
Τέλος, δε θα πρέπει να θέσουμε στους ταγούς μας (παλαιούς και νέ-

ους) το ε ρώτημα: Εάν στη θέση της Ελλάδας ήταν μία χώρα, όπως π.χ. η 
Γερμανία ή η Γαλ λία ή η Ρωσία ή το Ισραήλ, θα υπήρχαν αυτά τα προβλή-
ματα ή και αν υπήρχαν θα έμεναν άλυτα;

ΠΑΝ. Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ - Υποπτέραρχος ε.α.

δίο δράσης της Αυτοδιοίκησης 
και των φορέων της περιοχής 
η περεταίρω αξιοποίηση προ-
κειμένου να δημιουργηθούν 
συνθήκες εμπιστοσύνης και 
ενίσχυσης σε δρομολόγια προ-
αστιακού τύπου σε βάθος χρό-
νου»

Εκπλήξεις για τα παιδιά
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του 

χωριού μας ετοιμάζει και γι’ 
αυτό το καλοκαίρι πολλές εκ-
πλήξεις για τα παιδιά. Τόσο ο 
υπογράφων, όσο και η συγγρα-
φέας Λιλή Γάτη, ετοιμαζόμα-
στε να συμμετέχουμε με δρά-
σεις που αφορούν στο βιβλίο.
Ελπίζουμε να έχει μαζίτ ης η 

αγαπημένη μας Λιλή και τη βα-
λίτσα -θέατρο, που ονομάζεται 
«Το θεατράκι της ΒαΛιλητσας»
Όσο για μένα θα οδηγήσω 

τα παιδιά στα «Ίχνη του Ομή-
ρου», ταξιδεύοντας με τη φα-
ντασία μας στη Χίο και στην 
Οδύσσεια!  

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ
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