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Ταχ. Γραφείο
Κ.Ε.Μ.Π.Α.

Α  ΝΑ  ΚΟΙ  ΝΩ  ΣΗ
Παρακαλούνται όσοι – όσες έχουν Καστελλιώτικη καταγω-

γή και πέτυχαν στα ΑΕΙ – ΤΕΙ να μας το γνωρίσουν αποστέλ-
λοντάς μας και μία φωτογραφία μέχρι τα Χριστούγεννα.

Τέτοιους καιρούς, παλιότερα, όταν το 
χωριό μας ήταν ζωντανό με οικογένειες 
συγκροτημένες, με μανάδες, πατερά-
δες και παιδιά, γέμιζε το Σχολείο μας 
με παιδιά, που λίγο πριν τον πόλεμο, το 
σύνολο που φοιτούσε σε όλες τις τάξεις 
άγγιζε τα διακόσια (εκατόν ογδόντα πέ-
ντε για την ακρίβεια). Έτσι το σχολειό 
μας από διτάξιο που ήταν πρώτα, δη-
λαδή λειτουργούσε με δυο δασκάλους, 
προήχθη σε τριτάξιο και έτσι προστέθη-
κε και η δασκάλα Ευθυμία Φουρνέλη 
από το Γαλαξείδι και ανέλαβε τις δύο 
πρώτες τάξεις, δηλαδή πρώτη και δευ-
τέρα, ενώ την τρίτη και την τετάρτη τις 
κράτησε ο αείμνηστος σοφός δάσκα-
λος Αθανάσιος Αποστολόπουλος και 
την πέμπτη και έκτη Ηλίας Σταθόπου-
λος που ήταν και ο Δ/ντής του σχολείου, 
λόγω αρχαιότητας.

Με το μεσημεριανό απόλυμα, γέμιζαν 
οι δρόμοι παιδιά. Τα Λυκορραχήσια 
ήταν κοντύτερα και μοιραζόντουσαν 
γρήγορα, ενώ εμείς οι «Πιπεριώτες» 
(παραφθορά του «Αγιωργιώτες») έπρε-
πε να περάσουμε το γεφύρι και να 
μοιραστούμε: Τα Χλωμίσια τραβούσαν 
για το Χλωμό, τα Μερμυγκιαρίσια για 
το Μερμυγκιάρι, οι Αγιωργίτες για την 
Μπαρούκα και τα Μακρόπουλα που 
ήσαν και τα πιο πολλά, για τα Μακρέι-
κα. Μέσα σ’ αυτά ήσαν και οι Κατζαίοι, 
οι Λεζαίοι, οι Παπαγεωργαίοι, τα Δια-
νόπουλα και οι Παπαγιανναίοι. Οι επι-

στροφές γίνονταν παίζοντας στο δρόμο 
ή με αράδες ή με τόπια ή παίζοντας τα 
κουμπιά ή τις μάρκες από τα κουτιά των 
τσιγάρων ή ακόμα παίζοντας - το πιο 
συνηθισμένο - και βόλους.
Δεν έλειπαν όμως και οι συγκρούσεις 

ανάμεσα σε Λυκορραχίσιους και Πιπε-
ριώτες με πεδίο μάχης το γεφύρι, οπότε 
πήγαινε ο πετροπόλεμος γοντίκι, με τα 
χέρια ή με σφεντόνες και άνοιγαν κε-
φάλια και αίματα. Για σφεντόνες χρη-
σίμευαν κυρίως οι ζωστήρες (λωρίδες 
που συγκρατούσαν το παντελόνι), αλλά 
και αυτοσχέδιες πάνινες από μουσαμά 

ή από χοντρή λινάτσα. Ώσπου παρέμ-
βαιναν οι μανάδες και μας χώριζαν 
χτυπημένους και αχτύπητους μα μονια-
σμένους.
Τα απογεύματα, μόλις τελείωνε το 

διάβασμα και το γράψιμο της άλλης 
ημέρας, γέμιζε το «Λιβάδι» παίζοντας 
ποδόσφαιρο ή τ’ αλώνια παίζοντας 
αράδες. Η φοβερή διάθεση των δασκά-
λων να βγάλουν παιδιά που να ξέρουν 
γράμματα, ήταν το πιο φωτεινό σημείο 
της εποχής του Σχολείου μας. Και ναι 
μεν όσοι τέλειωναν το σχολείο του χω-
ριού μας διέπρεπαν μέσα στα γυμνάσια 
της Περιοχής, αλλά αυτή η εξέχουσα 
διάκριση είχε και το «αντίπαλον δέος», 
δηλαδή έγινε μπούμερανγκ, όπως λέμε, 
γιατί γέμισε με επιστήμονες τη Χώρα, 
αλλά ρήμαξε το χωριό.

Χ.-

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

Αριθμός Λογαριασμού 
6391-010171-645
Τράπεζα Πειραιώς

ΚΛΟΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ 
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στο χωριό μας αυξάνεται συνε-
χώς ο αριθμός των κλοπών και διαρρήξεων. Κάθε τόσο, νύκτα ή 
μέρα κάποιο νέο κρούσμα φέρνει σε απόγνωση τον παθόντα και 
αυξάνει το αίσθημα ανασφάλειας όλων των κατοίκων. Το φαινόμε-
νο πανελλαδικά φαίνεται να μην είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί 
πλήρως από τις κατά τόπους Αστυνομικές αρχές. Και αν λάβουμε 
υπόψη μας την υποβίβαση του Αστυνομικού Τμήματος Γραβιάς 
σε Σταθμό με σημαντική μείωση του προσωπικού και πεδίο ευθύ-
νης από Πολύδροσο έως Καλοσκοπή τα κρούσματα μάλλον δεν θα 
μειωθούν.
Η εφημερίδα του χωριού μας συναισθανόμενη τη σοβαρότητα 

του θέματος παρακαλεί τους αρμόδιους φορείς Δήμο – Αστυνομία 
– Κοινότητα για συντονισμό και προγραμματισμό ενημέρωσης των 
πολιτών από αρμόδιο Αξιωματικό της Αστυνομίας για τα μέτρα 
προφύλαξης αλλά και αντίδρασης των πολιτών κατά τη διάρκεια 
επεισοδίου.
Μέχρι να γίνει αυτό να γνωρίζουμε όλοι μας ότι σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης κάθε πολίτης μπορεί όλο το 24ωρο να καλεί την 
άμεσο δράση στο τηλ. 100 ή 22650 – 28100 και το Κέντρο Επιχει-
ρήσεως της Αστυνομίας, (Αστυνομική Δ/νση Άμφισσας) η οποία 
έχει συνεχή επικοινωνία με το περιπολικό του Σταθμού Γραβιάς 
ώστε να παρέμβει άμεσα ανάλογα βέβαια και με την απόσταση 
στην οποία βρίσκεται.
Επί πλέον καλό θα ήταν οι χωριανοί μας να εγκαταστήσουν στο 

σπίτι τους τα απαραίτητα μέσα προφύλαξης (νυκτερινό εξωτερι-
κό φωτισμό, συναγερμό-σειρήνες κλπ.) και να έχουν τα τηλέφωνα 
όλων των κατοίκων της γειτονιάς για κάθε έκτακτη ανάγκη. 

Συζητώντας με συγχωριανούς 
μας πληροφορηθήκαμε τα παρακά-
τω «Κακώς Κείμενα» του χωριού 
μας, που θα πρέπει να τα αντιμε-
τωπίσουμε άμεσα και δυναμικά, 
συνεργαζόμενοι με τους θεσμι-
κούς τοπικούς φορείς. Πρέπει να 
κάνουμε και εμείς κάτι παράλληλα 
με τους αναφερόμενους φορείς για 
να διευκολύνουμε τη λύση τους. Τα 
«Κακώς Κείμενα» αυτά συνοπτικά 
είναι: 

– Υπάρχουν κάποιοι από μας που 
ρίχνουν τα λύματα -κυρίως νεροχύ-
τη και κουζίνας- στο αρδευτικό αυ-
λάκι, που ρέει παράλληλα και στις 
δύο μεριές του χωριού (Πέρα και 
Δώθε) και δεν τα αποθέτουν σε βό-
θρους. Προσωπικά αδυνατούσα να 
το πιστέψω αλλά πολλοί επιμένουν 
ότι αυτό πράγματι συμβαίνει.

– Άλλοι πάλι έχουν περιφράξει 
κοινόχρηστους χώρους (στενά δρο-
μάκια, μονοπάτια κ.λ.π.) ή εμπο-
δίζουν την πρόσβαση με άλλους 
τρόπους (σκυλιά, νταηλίκια, βρισιές 
κλπ.). Τα δρομάκια αυτά, μονοπάτια, 
θα πρέπει να είναι ελεύθερα όχι 
μόνο σε πρόσβαση αλλά και σε δι-
άβαση από οποιοδήποτε περαστικό, 
γιατί αποτελούν «δικαιώματα δου-
λείας». Επειδή στο άμεσο μέλλον 
και τα μονοπάτια αυτά θα αποτελέ-
σουν «διαδρομές περιπάτου» των 
ντόπιων και ξένων επισκεπτών του 
χωριού, όπως γίνεται στα γειτονικά 
μας χωριά (Μπράλλο, Παύλιανη, 
Κουκουβίστα κλπ.), τα οποία σύντο-
μα θα μιμηθούμε καθιερώνοντας και 
μεις ανάλογες δραστηριότητες θα 
πρέπει οι παραπάνω ιδιοκτήτες με 
δική τους πρωτοβουλία να ελευθε-
ρώσουν τους χώρους αυτούς, ώστε 
να γίνουν ελεύθερα προσπελάσιμοι.

– Υπάρχουν επίσης και δύο τρεις 

περιπτώσεις κατοίκων του χωριού 
που συντηρούν μικρά κοπάδια αιγο-
προβάτων και τα σταβλίζουν μόνιμα 
σε ποιμνιοστάσια που βρίσκονται 
εντός του οικισμού, ενώ αυτά έπρε-
πε να βρίσκονται σε απόσταση με-
γαλύτερη των 500 μέτρων και εκτός 
του οικισμού. Επειδή το θέμα αυτό 
είναι πολύ σοβαρό θα πρέπει οι ιδι-
οκτήτες των ποιμνιοστασίων αυτών 
να το ξανασκεφτούν σοβαρά και να 
τα απομακρύνουν μόνοι τους, γιατί η 
διατήρησή τους εντός του οικισμού 
είναι παράνομη και μη ανεκτή πλέον 
από τους κατοίκους – γείτονες.

– Κάτι άλλο που δεν παρατηρείται 
μόνο στο χωριό μας είναι το εξής: 
Ενώ υπάρχουν υπεραρκετοί κά-
δοι απορριμμάτων (σκουπιδιών και 
ανακύκλωσης), καθώς και δυνατό-
τητα αποκομιδής και πολύ βαριών 
αντικειμένων (μπάζα, ξύλα, στρώ-
ματα κλπ.) δυστυχώς υπάρχουν 
ορισμένοι από μας που στερούνται 
«οικολογικής συνείδησης» και αδι-
αφορώντας για την εφαρμογή της 
κείμενης νομοθεσίας αδειάζουν και 
αποθέτουν τα παραπάνω απορρίμ-
ματά τους οπουδήποτε ή ακόμη και 
μέσα στους κάδους. 
Με δεδομένο ότι οι κάδοι των 

οικιακών απορριμμάτων και της 
ανακύκλωσης αδειάζονται σε τα-
κτά χρονικά διαστήματα, τα βαριά 
αντικείμενα θα πρέπει να τοποθε-
τούνται πλάι στους κάδους και να 
ειδοποιείται τηλεφωνικά η αρμόδια 
υπηρεσία της Δημοτικής Ενότη-
τας Γραβιάς ή η Τοπική Κοινότητα 
Καστελλίων, ώστε να μην μένουν 
πολλές μέρες δίπλα στους κάδους. 
Αφορμή γι’ αυτό παίρνω από μια πε-
ρίπτωση που συνέβη στο χωριό την 
πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. 
Κάποιος ασυνείδητος συγχωριανός 
μας πλάι στους κάδους που βρίσκο-
νται στο παρεκκλήσιο του Άϊ Θανά-
ση «Ευαγγελίστριας είχε πετάξει 
ένα ψόφιο ζώο (αρνί ή κατσίκι) και 
τα εντόσθια τα είχε βάλει σε ένα 

καφάσι. Δε χρειάζεται να περιγρά-
ψω το περιστατικό. Το φαντάζεστε 
υποθέτω.

– Υπάρχουν, τέλος, και πολλές 
περιπτώσεις που σχετίζονται με 
εγκαταλελειμμένα σπίτια, ξέφραγα 
οικόπεδα, εγκαταλελειμμένα αυ-
τοκίνητα, τρακτέρ κλπ. που υπάρ-
χουν μέσα στον οικισμό του χωριού 
και μένουν εντελώς αφρόντιστα 
και απεριποίητα για λόγους κλη-
ρονομικούς κυρίως ή και από αδι-
αφορία των ιδιοκτητών που έχουν 
καταντήσει χαλάσματα, έτοιμα για 
κατάρρευση που, όπως είναι φυ-
σικό, εγκυμονούν κινδύνους τόσο 
για τους διερχόμενους, όσο και για 
τους γείτονες κυρίως, και αποτε-
λούν και εστίες μόλυνσης, πέραν 
του ότι κάποια από αυτά έχουν με-
τατραπεί σε χωματερές.
Ύστερα από όχληση, την περσινή 

χρονιά λίγοι δυστυχώς ανταποκρί-
θηκαν στο κάλεσμα του Προέδρου 
της Τ.Κ. Καστελλίων και προέβησαν 
σε κατεδαφίσεις και περιφράξεις.
Φέτος, ύστερα από την τραγωδία 

στο Μάτι Αττικής, η Δημοτική Αρχή 
αναγκάστηκε να πάρει κάποια άμε-
σα μέτρα, που αφορούσαν κυρίως 
τον κίνδυνο πυρκαγιών (καθάρισμα 
πεσμένων δέντρων, χόρτων, βά-
των κλπ.). Και έτσι η ενεργοποίηση 
του Προέδρου της Τ.Κ. Καστελλίων 
βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στο κά-
λεσμα για καθαρισμό σπιτιών και 
οικοπέδων και είχε ως αποτέλεσμα 
την αποκάλυψη ενός εμβληματικού 
λιθόκτιστου μεγάλου σπιτιού του 
χωριού στη συνοικία Μερμηγκιάρι, 
που για μας τους παλιότερους ήταν 
πράγματι «το στολίδι του χωριού».
Εύγε στην ιδιοκτήτριά του που 

αποφάσισε να μας αποκαλύψει την 
ομορφιά του και να μας βοηθήσει να 
φέρουμε στη μνήμη μας το αρχιτε-
κτονικό αυτό κόσμημα του χωριού 
μας, όπως ήταν στην αρχική του 
μορφή.           

Βαγγέλης Κωτσίκης 

«ΤΑ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ» ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ«ΤΑ ΚΑΚΩΣ ΚΕΙΜΕΝΑ» ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ
Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστελλίων, πέραν των βασικών δωρητών 

αδελφών Δημήτρη και Γιώργου Χρ. Χαλατσά, της κληρονόμου της  Άννας 
Συνοδινού, Νόρας Ν. Συνοδινού, Νικόλαο Μ. Μοσχολιό, Τοπική Κοινότητα 
Γραβιάς, Τοπική Ενότητα Γραβιάς, Βιβλιοθήκη του Μουσείου, Πνευματικού 
Κέντρου του Ι. Ν. Ευαγγελίστριας Καστελλίων, αριθμό βιβλίων προσέφε-
ραν και οι: Παπαχαράλαμπος Κουτρούμπας, Παναγιώτης Ιω. Παπαϊωάν-
νου, Παναγιώτης Ηλ. Σταθόπουλος, Κούλα συζ. Παναγιώτη Αλ. Τσακρή, 
Νίκη Ηλ. Μοσχολιού, Δημήτρης Κοτσίκης, Μαρίνα Ε. Στοφόρου, Αργύρης 
Λαζαρίμος, Άντα Δολιανίτη, Δημήτρης Βασ. Μακρής, Μαίρη Σ. Κασσιού, 
Κώστας Ε. Στοφόρος, Μαίρη Δ. Ανδριτσοπούλου, Ντίνα Α. Σκουρτιά, Πα-
ναγιώτης Π. Μερμίρης, Βίκη Αλ. Παπανικολάου.
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ηση στις συμβουλές και παραι-
νέσεις.
Χαμηλών τόνων, ευγενική 

και υπομονετική θα μείνει στην 
μνήμη σε όσους την γνώρι-
σαν ένα αξιαγάπητο πρόσωπο. 
Καλό ταξίδι σεβαστή Ειρήνη. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της 
Καστελλιώτικης γης που σε σκε-
πάζει και η μνήμη σου αιώνια.
Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν τα θερ-

μά συλλυπητήρια στα παιδιά, 
εγγόνια και δισέγγονα.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. 
ΠΑΝ. ΤΑΞ. ΔΕΡΜΑΝΗ

ετών 75
Εντελώς αναπάντεχα και χω-

ρίς να υπάρχει κάτι που να προ-
ειδοποιεί το τραγικό συμβάν. 
Απεβίωσε στις 4-9-2018 και 

εκηδεύτηκε την επομένη στο 
κοιμητήριο Κόκκινου Μύλου 
Αττικής, η Καίτη συζ. Παναγ. 
Ταξ. Δερμάνη.
Έφυγε τόσο απότομα, γρή-

γορα και ήρεμα στα εβδομήντα 
πέντε χρόνια της. Πρόωρα για 
την ίδια, και τα δυό παιδιά της, 
που την είχαν ανάγκη. Ήταν το 

ΦΩΤΕΙΝΗ συζ.
Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ – 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ετών 80
Την Κυριακή 20-5-2018 

απεβίωσε η Φωτεινή Παπανι-
κολάου σύζυγος του Γεωργίου 

και κηδεύτηκε την επομένη στο 
Νεκροταφείο Αγίου Βασιλείου 
Περιστερίου.
Ήταν ένα ταιριασμένο ζευ-

γάρι και μαζί πορεύτηκαν στην 
ζωή. Άνθρωποι της δημιουρ-
γίας και οι δύο, εργατικοί και 
τίμιοι δημιούργησαν την οικο-
γένεια και απόκτησαν δύο αγό-
ρια και ένα κορίτσι. Είχαν την 
ευτυχία να τα δουν να μεγαλώ-
νουν. Όμως η ζωή τους φέρθη-
κε άσχημα.
Ένα τροχαίο δυστύχημα στοί-

χισε την ζωή του Κώστα. Ένα 
γεγονός που σημάδεψε την ζωή 
των γονιών και αδελφών. Ο πό-
νος και η οδύνη αβάσταχτη και 
καθώς μεγάλωνε το ζευγάρι, το 
αποτέλεσμα ήταν να κλονισθεί 
και η υγεία τους.
Η Φωτεινή άξια και αφο-

σιωμένη σύντροφος ερχόταν 
στο χωριό Πάσχα ή Καλοκαίρι 
και μόνο φιλίες δημιούργησε. 
Όλοι θα θυμούνται με αγάπη 
και συμπάθεια.

Κο ι ν ω ν ι κ ά
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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

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Η Μαριάννα Ι. Καρδάκου 

και ο σύζυγός της Περικλής 
Χαρπίλας στις 8 Ιουνίου 
2018 απόχτησαν το πρώτο 
τους παιδί, μια χαριτωμένη 
κόρη.

- Ο Νικόλαος Ηλ. Κορο-
μπίλης και η σύζυγός του 
Ευσταθία Ντάτση στις 11 
Αυγούστου 2018 απόχτησαν 
δίδυμα. Ένα αγόρι και ένα 
κορίτσι.
Να τους ζήσουν και να εί-

ναι πάντα ευτυχισμένα.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ο Ιωάννης Ηλ. Παπαδάκης 

και η σύζυγός του Αναστα-
σία Τσεκούρα την 1 Ιουλί-
ου 2018 βάφτισαν την κόρη 
τους Ουρανία στον Ι.Ν. Ευ-
αγγελίστριας του χωριού 
μας.
Ευχόμαστε να είναι πάντα 

ευτυχισμένη.

ΓΑΜΟΙ
- Η Μαριάννα Ιωάννου 

Καρδάκου και ο Περικλής 
Χαρπίλας παντρεύτηκαν 
στην Αθήνα.

- Ο Λουκάς Δημ. Μπάκας 
Αρχιτέκτων Μηχανικός και 

Msc στην Κοινωνική και Πο-
λιτισμική Ανθρωπολογία και 
η Αλίκη Σαμαρά - Χρυσοστο-
μίδου Αρχιτέκτων Μηχανι-
κός και Msc στον Αρχιτεκτο-
νικό Σχεδιασμό υπέγραψαν 
σύμφωνο συμβίωσης τον Αύ-
γουστο 2018.
Τα «Κ.Ν.» τους εύχονται 

να ζήσουν ευτυχισμένοι όλη 
τους τη ζωή και σύντομα 
πολλούς απογόνους.

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Απεβίωσε στις 21-5-2018 

η Φωτεινή συζ. Γεωργίου Ι. 
Παπανικολάου και η κηδεία 
της έγινε την επομένη στο 
Νεκροταφείο Αγίου Βασιλεί-
ου Περιστερίου, ετών 80.

- Απεβίωσε στις 6-8-2018 
στον Πειραιά η Ειρήνη συζ. 
Δημ. Παπαγεωργίου και κη-
δεύτηκε την επομένη στο νε-
κροταφείο του χωριού μας, 
ετών 101.

- Απεβίωσε στις 4-9-2018 
η Αικατερίνη συζ. Παν. Ταξ. 
Δερμάνη και η κηδεία της 
έγινε την επομένη στο Νε-
κροταφείο Κόκκινου Μύλου 
Αττικής, ετών 75.

- Απεβίωσε στις 8-9-2018 
η Ευαγγελία Χατζηιωάννου 
- Καινούργιου και η κηδεία 
της έγινε την επομένη στο 
νεκροταφείο Μεταμόρφωσης 
Αττικής, ετών 68.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Ο Γεώργιος Ιω. Καρδά-

κος απεφοίτησε από το 
University of Herfordshire 
και έλαβε το πτυχίο BSc 
Computer Scrence. Το με-
ταπτυχιακό του το έκανε 
στο University of Bradford 
και έλαβε το πτυχίο MSc 
Cyber Security and Ethical 
Hacking.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ

•Η Ελπίδα Κώστα Αυγε-
ρινού πέτυχε στο Τμήμα Λο-
γιστικής και Χρηματοοικο-
νομικής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

• Ο Ίων Κωνστ. Στοφό-
ρος, τριτοετής φοιτητής του 
Γεωπονικού Πανεπιστημί-
ου, πέτυχε στο Μαθηματικό 
Τμήμα του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, ύστερα από κατα-
τακτήριες εξετάσεις.

• Η Μαρίνα Χρυσ. Στο-
φόρου πέτυχε στο Τμήμα 
Κοινωνικής Θεολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών.

• Η Αγγελική Σακελλα-
ρίου εγγονή της Αθανασίας 
Στοφόρου πέτυχε στο Τμήμα 
Εργοθεραπείας, του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής.

• Η Νεφέλη Μιχ. Μάνου 
εγγονή της Αικατερίνης Στο-
φόρου πέτυχε στο Χημικό 
Τμήμα του Πανεπιστημίου 
Πάτρας.
Μια ξεχωριστή επιτυχία
Ο Νικόλαος Παν. Βαλιάνης 

του Παναγιώτη και της Ευ-
αγγελίας Χουλιάρα, εγγονός 
του Γεωργίου και της Χρυ-
σάνθης Χουλιάρα πέτυχε 4ος 
στο Τμήμα Μηχανικών Βι-
ομηχανικής Σχεδίασης και 
Παραγωγής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής.

Είναι 40 ετών και υπαξι-
ωματικός του Πολεμικού 
Ναυτικού. Αν και είχε τε-
λειώσει το Λύκειο, φοίτησε 
και στο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδεί-
ου και αποφοίτησε με βαθμό 
18,9.
Θερμά συγχαρητήρια Νί-

κο και σε ανώτερα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος Γυναικών Κα-

στελλίων και ο Προοδευτικός 
Σύλλογος «Τα Καστέλλια» 
εκφράζουν τα θερμά συλλυ-
πητήριά τους για την άδικη 
απώλεια της συγχωριανής 
μας Γεωργίας Σταματέλου 
- Αλεξίου, στην οικογένεια 
της κόρης της και της αδελ-
φής της Χριστίνας Κοράκη 
και τις ευχαριστούν για την 
οικονομική προσφορά τους 
στους Συλλόγους μας με το 
ποσό των  200 δολ. στη μνή-
μη της.

Για το Δ.Σ.
του Συλλόγου Γυναικών 
Ελένη Λευκαδίτου

Για το Δ.Σ.
του Προοδευτικού

Συλλόγου «Τα Καστέλλια»
Αθαν. Γραμματικός

– Εορτασμός της 29 Αυγού-
στου. Μνήμη αποτομής τιμίας 
κεφαλής Αγίου Ιωάννου του 
Προδρόμου και Βαπτιστού. 
Ημέρα νηστείας. Καλαμάρια, 
κονσέρβα, ντομάτες, αγγούρια, 
ελιές αποτελούσαν το γεύμα 
όσων παρευρίσκονταν στη Λει-
τουργία στον Άγιο Ιωάννη στο 
Παλιό Καστέλλι.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος πολλοί συγχωριανοί μας 
ανέβηκαν στο Παλιό Καστέλλι, 
και ευλαβικά παρακολούθησαν 
την Θεία Λειτουργία. Πεντα-
κάθαρος ο Ναός με καινούρ-
για σκεπή, επισκευασμένος ο 
τρούλος βαμμένος εσωτερικά 
και καθαρός ο περιβάλλοντας 
χώρος.

Αρκεστήκαμε στο Αντίδωρο 
και στο κομμάτι αρτοκλασίας 
και πήραμε τον κατήφορο για 
το χωριό. Και του χρόνου να εί-
μαστε καλά να ξαναπάμε.

– Είτε μικρά έργα, είτε μεγά-
λα γίνονται στον Αη Θανάση 
του Χλωμού, οι Χλωμίσοι πάντα 
προσφέρουν όσο μπορούν.

Στην είσοδο του μικρού Κοι-
μητηρίου και προς τα δεξιά 
υπήρχε ένα τμήμα που χρειαζό-
ταν τσιμεντόστρωση προκειμέ-
νου να στηριχθεί και να ομορ-
φύνει.

Μάζεψαν τα απαιτούμενα 
χρήματα και με την άδεια και 
μικρή συμμετοχή τον Παπα-Κώ-

στα το έργο έγινε, που κόστισε 
1.000 ευρώ.

Παράλληλα καθαρίστηκαν 
και τα μάρμαρα των τάφων και 
βελτιώθηκε η όψη του νεκρο-
ταφείου. Προγραμματίζονται 
ακόμα και άλλες μικρές παρεμ-
βάσεις.

Οι Χλωμίσιοι τα κατάφεραν. 
Ας τους μιμηθούν και άλλοι.

– Τώρα το καλοκαίρι κυκλο-
φορούν πολλά παιδάκια στο 
χωριό μας με τα ποδήλατά 
τους. Οι οδηγοί πρέπει να είμα-
στε πολύ προσεκτικοί. Είναι και 
αυτή η άσφαλτος στο δρόμο 
που παρασύρει στην ταχύτητα, 
Μερικοί το παρακάνουν. Ακόμα 
και φορτηγά τρέχουν υπερβο-
λικά.

– Είναι παρήγορο που μέ-
χρι στιγμής δεν είχαμε κανένα 
κρούσμα πυρκαγιάς στο χωριό 
αλλά και στην ευρύτερη περιο-
χή μας. Ο κόσμος κατάλαβε ότι 
πρέπει να προσέχουμε.

– Ακούστηκε και αυτό το ανε-
πανάληπτο. Η καταγγελία περί 
ενοχλήσεως από την δυνατή 
μουσική στο χορό των γυναι-
κών και στο πανηγύρι του πολι-
τιστικού συλλόγου υπεβλήθη-
καν μηνύσεις και θα πάμε στα 
δικαστήρια. Αυτό μας έλειπε 
τώρα. Θα πάμε μάρτυρες υπε-
ράσπισης όλο το χωριό εκτός 
από έναν που βρέθηκε στο χω-
ριό μας εκείνες τις μέρες.

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Ο Θεός ας αναπαύσει την 
ψυχή της. Αναπαύσου εν ειρή-
νη και η μνήμη σου να είναι 
αιώνια.
Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν ολό-

θερμα συλλυπητήρια στην οικο-
γένεια της Φωτεινής. Ιδιαίτερα 
στον φίλο Γιώργο κουράγιο και 
υπομονή. Να απολαμβάνει την 
ζωή και ότι τον ευχαριστεί σε 
μικρά ή μεγάλα γεγονότα.

ΕΙΡΗΝΗ συζ.
ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ετών 101
Μέχρι να κυκλοφορήσει το 

θλιβερό μαντάτο που αναγ-
γέλλει το πένθιμο χτύπημα της 
καμπάνας, όλοι αισθανόμαστε 
ένα σφίξιμο, μέχρι να μάθουμε 
ποιος απεβίωσε, και κανένας 
δεν θέλει να ακούσει ότι έφυ-
γε κάποιος πρόωρα. Βέβαια 
και υπεραιωνόβιος να είναι 
κάποιος δεν μειώνει τον πόνο 
της οικογένειας και όσων αγα-
πούσε.
Η Ειρήνη σύζυγος Δημ. Πα-

παγεωργίου το γένος Φουρτού-
να από Θήβα, απεβίωσε ξεπερ-
νώντας έναν αιώνα ζωής.
Παντρεύτηκαν το 1946 και 

έζησε με τον «Μπάρμπα Μή-
τσο» 59 χρόνια, και μαζί πορεύ-
τηκαν στην ζωή με δυσκολίες 
που παρουσιάζονται σ’ όλους 
τους ανθρώπους. Δούλεψαν, 
δημιούργησαν και μεγάλωσαν 
τα δύο παιδιά που απόχτησαν. 
Αφοσιωμένη σύζυγος και μητέ-
ρα ευτύχησε και είδε τα παιδιά 
να κάνουν τις δικές τους οικο-
γένειες και τους χάρισαν 6 εγ-
γόνια και 4 δισέγγονα. Όλα τα 
αγαπούσε με πάθος και καθένα 
ξεχωριστά και αυτά ανταπέδι-
ναν την αγάπη της γιαγιάς με 
σεβασμό φροντίδα και κατανό-
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Τον Απρίλιο του 1940 στα 
Καστέλια, ο Γιώργος Σταμα-
τέλος και η Γιαννούλα (Γλου-
στιάνα) αποκτούν το πρώτο 
τους παιδί, την Γεωργία ,ένα 
όμορφο κοριτσάκι. Λίγα χρό-
νια αργότερα έρχεται στη ζωή 
η Χριστίνα η δεύτερη κόρη 
της οικογένειας. Περήφανοι 
γονείς, ο Γιώργος και η Γιαν-

νούλα απολαμβάνουν την οικο-
γενειακή ευτυχία και την χαρά 
που δίνουν στο σπιτικό τους τα 
δύο τους κορίτσια. Τα μεγαλώ-
νουν με αξίες ζωής την αγάπη, 
και την αλληλεγγύη. Εκείνες εί-
ναι πανέξυπνες, προκομμένες 
και πολύ όμορφες. Δουλεύουν 
πάρα πολύ σκληρά, αλλά ταυτό-
χρονα απολαμβάνουν με χαρά 
την ηλικία τους. Νοικοκυρά, πε-
ρισσότερο στο σπίτι η Γεωργία, 
«στρατηγός» δίπλα στον πατέ-
ρα της στα χωράφια η Χριστί-
να. Στην πρώτη γραμμή και οι 
δύο, στο σπίτι, στα καπνά, στα 
ζώα αλλά και στις κοινωνικές 
δραστηριότητες του χωριού. 
Από τότε έγιναν γνωστές ως «τα 
κορίτσια». Κομψές, πάντα κα-
λοντυμένες, ξεχώριζαν στις κοι-
νωνικές εκδηλώσεις της εποχής 
για τον χορό τους, αλλά και την 

προσφορά και το φιλοπρόοδο 
πνεύμα τους. 
Στις αρχές της δεκαετίας 

του '60, η Χριστίνα γνωρίζεται 
με τον Γιώργο Κοράκη, επι-
χειρηματία, μόνιμο κάτοικο 
Νέας Υόρκης, παντρεύονται 
και εγκαθίσταται μόνιμα στις 
Η.Π.Α. Δύο χρόνια αργότερα 
την ακολουθεί η Γεωργία, μετά 

τον γάμο της με τον Περικλή 
Αλεξίου, μόνιμο κάτοικο Ν.Υ, 
επιχειρηματία επίσης. Λίγα 
χρόνια αργότερα ακολουθούν 
τα βήματα των κοριτσιών και οι 
γονείς και ζουν όλοι μαζί στην 
Νέα Υόρκη. 
Η ζωή για τη Γεωργία στις 

Η.Π.Α συνεχίστηκε και βασί-
στηκε στις ίδιες αξίες ζωής που 
είχε πάρει στο χωριό από την 
οικογένειά της. Πολλή δουλειά, 
αγάπη και προσφορά για τον 
πλησίον και την οικογένεια, αλ-
ληλεγγύη. Και οι δύο αδελφές, 
με τον φιλοπρόοδο χαρακτή-
ρα τους ενσωματώθηκαν πολύ 
γρήγορα στην εκεί ζωή, πήγαν 
σχολείο, έμαθαν την γλώσσα, 
απέκτησαν νέους φίλους. Γρή-
γορα αναδείχτηκε ο πρωτοπό-
ρος χαρακτήρας τους. Πρώτες 
στην κοινότητα του Αρχαγγέλου 

μοναδικό στήριγμα καθώς και 
ο πατέρας Τάκης είχε φύγει απ’ 
τη ζωή νέος πριν από πολλά 
χρόνια. Μέχρι τότε και οι δύο 
γονείς έκαναν ότι μπορούσαν 
για τη σωστή ανατροφή των δύο 
παιδιών που απόχτησαν.
Η Καίτη αφοσιώθηκε ολο-

κληρωτικά στα παιδιά της που 
καθώς μεγάλωναν, χάρηκε 
όλες τις ευτυχισμένες στιγμές 
που συνέβαιναν στη ζωή τους 
με αποκορύφωμα τον ερχομό 
δύο εγγονών που ήταν το καμά-
ρι της. Σοβαρή και ήπια προσω-
πικότητα κέρδιζε τη συμπάθεια 
και αγάπη όσων τη γνώρισαν. 
Τακτική επισκέπτης στο χωριό 
με ιδιαίτερα την τελευταία χρο-
νιά με την κόρη της Ευγενία στο 
σπίτι τους, που με αγάπη έφτια-
ξε ο πατέρας της. 
Η απώλεια αφήνει ένα δυ-

σαναπλήρωτο κενό στην οι-
κογένειά της που δύσκολα θα 
εξοικειωθεί με τη νέα πραγμα-
τικότητα. Καλό ταξίδι Καίτη. Ο 
Θεός θα σε κατατάξει εκεί που 
το αξίζεις. Θα σε θυμούμαστε 
με αγάπη.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται ολό-

θερμα την οικογένειά της.

ΒΟΗΘΕΙΣΤΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥ-
ΜΕ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙ-
ΔΑ «ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΘΥΜΗ ΝΑ 
ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕΙ ΣΤΙΣ ΣΤΗΛΕΣ 
ΤΗΣ Ο,ΤΙΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΕΙΤΕ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗ-
ΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΡΙΑ-
ΝΩΝ ΜΑΣ.

Αυτοί που μας έφυγαν

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  ΕΥΡΩ
Σπύρος Παπασπύρου Αθήνα 30
Παναγιώτης Κ. Παπαδάκης Αθήνα 50
Ιωάννης Αθ. Παππάς Καστέλλια 50
Βούλα Μπάκα - Καΐλη Γραβιά 20
Ντίνα Παν. Βάρσου Νέα Υόρκη 50
Ελένη Πέτρου - Γεώργιος Ζέρβας Αθήνα 50
Κωνσταντίνος Φωτ. Προβιάς Ιτέα 100
Ανώνυμος (γαμπρός του χωριού μας) Αθήνα 300

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
- Οι αδελφές Καλλιόπη Ηλ. Μοσχολιού - Κουράκη και Νικολί-

τσα Ηλ. Μοσχολιού σε μνήμη Νικολάου Ιωάννου Μουλού πρό-
σφεραν στα «Καστελλιώτικα Νέα» από 100€ η καθεμία.

- Η Ζωή Ν. Παπαγεωργίου - Βάρσου σε μνήμη του συζύγου 
της Παναγιώτη για τη συμπλήρωση 10 ετών από το θάνατό του, 
πρόσφερε για τους σκοπούς του συλλόγου μας 50€.

- Σε μνήμη Δημητρίου Νικ. Σκουρτιά αντί στεφάνου και για τους 
σκοπούς του Συλλόγου, μας πρόσφεραν τα κατωτέρω ποσά:

• Η σύζυγος Αννίκα και τα παιδιά της Γεράσιμος και Νικόλαος 
Σκουρτιάς 80€.

• Η οικογένεια Δημητρίου Γιάππα 40€.
• Η οικογένεια Ιωάννου Στριγγάρη 40€.
• Η οικογένεια Παναγιώτη Στάθη 40€.
- Η οικογένεια Γεωργίου Ιω. Παπανικολάου σε μνήμη της συ-

ζύγου και μητέρας Φωτεινής πρόσφερε στα «Καστελλιώτικα 
Νέα» το ποσό των 100€.
Όλους εσάς που μας βοηθήσατε να εκδόσουμε το παρόν φύλ-

λο των «Κ.Ν.» σας ευχαριστούμε ολόθερμα, ιδιαίτερα τον ανώ-
νυμο για την γενναία προσφορά του. Η πρόθεσή μας είναι να 
εκδίδουμε ανελλιπώς τα «Κ.Ν.» με τη δική σας βοήθεια.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚ. 
ΣΚΟΥΡΤΙΑΣ
ετών 89

Για ιδέστε τον Αμάραντο
Σε τι βουνό φυτρώνει...

Ένα δίστιχο από το λατρε-
μένο (του) Δημοτικό Τραγούδι 
που η οικογένειά του φρόντισε 
να χαράξει στην τελευταία του 
κατοικία στο Νεκροταφείο του 
Αγίου Αθανασίου Χλωμού.
Καλό ταξίδι φίλε Μήτσο.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ 
(το γένος Γεωργίου Σταματέλου)

Μιχαήλ , εργάστηκαν εθελοντι-
κά, πολύ σκληρά για πάνω από 
35 χρόνια για την ενίσχυση του 
έργου της Φιλόπτωχου αλλά 
και τους υπόλοιπους σκοπούς 
της Εκκλησίας, με αποτέλε-
σμα η Κοινότητα αυτή σήμερα 
να είναι από τις ισχυρότερες 
της Νέας Υόρκης. Παράλληλα 
εργάστηκαν, απέκτησαν οικο-
γένεια, περιουσία, ταξίδεψαν, 
χάρηκαν. Δεν ξέχασαν ποτέ το 
χωριό αλλά και την καταγωγή 
τους. Σε κάθε ευκαιρία ήταν και 
οι δύο παρούσες υλικά και ηθι-
κά σε όποιον πατριώτη η φίλο 
τους το χρειαζόταν. Πολύ συ-
χνά επικοινωνούσαν με τις φί-
λες τους στα Καστέλια, η όπου 
αλλού στην Ελλάδα εκείνες βρί-
σκονται και ήξεραν πάντα πρώ-
τες τα νέα τους. 
Η ζωή επιφύλασσε στην Γε-

ωργία πολλές εκπλήξεις, κά-
ποιες πολύ ευχάριστες και 
άλλες τρομερά δυσάρεστες Ο 
αιφνίδιος θάνατος του μοναχο-
γιού της Θανάση, το 1998 ήταν 
ένα πολύ δυνατό πλήγμα τόσο 
για εκείνη, όσο και τον Περικλή 
και την κόρη τους Νταϊάνα. Ο 
γάμος της Νταϊάνας με τον Jay 

Rushin έδωσε στην Γεωργία 
τρομερή χαρά, όμως λίγα χρό-
νια αργότερα ο αιφνίδιος θά-
νατος του Περικλή σε τροχαίο 
δυστύχημα μπροστά στα μάτια 
της, την συγκλόνισε. Η άφιξη 
στην ζωή του λατρεμένου της 
εγγονού Λουκά-Περικλή της 
ξαναέδωσε ζωή και απέραντη 
χαρά. Έγινε πάλι η ευτυχισμέ-
νη, όμορφη, ακούραστη Γεωρ-
γία με το πλατύ χαμόγελο, που 
ήταν πρώτη σε όλα. 
Την Κυριακή 10 Ιουνίου 2018 

ντύθηκε όμορφα, πήγε στην εκ-
κλησία , ήπιε αργότερα καφέ με 
την Χριστίνα και τις φίλες τους, 
γέλασαν και μίλησαν για τις κα-
λοκαιρινές τους διακοπές στην 
Φλόριντα. Όλοι είπαν πως 
εκείνη την ημέρα έλαμπε! Το 
απόγευμα έπαιξε με τον εγγονό 
της και μετά πήγαν για φαγητό 
με την Νταϊάνα και τον μικρό 
Λουκά. Η βραδιά τελείωσε μ 
ένα παγωτό χωνάκι δίπλα στην 
θάλασσα. «Ήταν η καλύτερη 

βραδιά μου» είπε στην κόρη 
της. Την φίλησε, αγκάλιασε το 
παιδί, μπήκε στην πάντα πε-
ντακάθαρη MERCEDES SUV 
κι έφυγε για το σπίτι της. Λίγα 
λεπτά αργότερα το νήμα της 

ζωής της κοβόταν στην κεντρι-
κή λεωφόρο από ένα θεόρατο 
φορτηγό. 
Ο θάνατος της Γεωργίας συ-

γκλόνισε. Την οικογένεια, την 
κοινότητα, τους φίλους. Έγινε 

πρωτοσέλιδη είδηση στην ομο-
γενειακή εφημερίδα « Εθνικός 
Κήρυξ». Στην κηδεία της παρα-
βρέθηκαν πάνω από 800 άτο-

μα, αμερικανοί και ομογενείς, 
οι οποίοι την αποχαιρέτησαν, 
συλλυπήθηκαν την οικογένεια 
προσευχήθηκαν μαζί τους. Συ-
γκινήθηκαν όλοι βαθειά με τις 
ομιλίες του ανιψιού της Τομ Κο-

ράκη (γιού της Χριστίνας) και 
του αιδεσιμότατου πατέρα Διο-
νύσιου, ο οποίος μίλησε για τις 
αρετές της αλλά και το «αχώρι-
στο δίδυμο» των δύο αδελφών. 
Γιατί η Γεωργία και η Χριστίνα 
στην Ν. Υ ήταν πάντα μαζί, δεν 
χωρίστηκαν ποτέ. Ως νέες ήταν 
«τα κορίτσια» κι αργότερα « οι 
αδελφές». Και τώρα η Χριστίνα 
είναι η νέα γιαγιά του Λουκά. 
Ως εξαδέλφη της, κουμπάρα 

στον γάμο της Νταιάνας και 
νονά του Λουκά μας, προσπα-
θώ να είμαι ψύχραιμη σε αυτόν 
τον αποχαιρετισμό. Σκέπτομαι 
ότι - εύκολα- η ζωή της Γεωρ-
γίας μπορεί να εμπνεύσει τα-
λαντούχους σεναριογράφους. 
Μια ζωή « γεμάτη» που τα είχε 
όλα, μα περισσότερο εκπλήξεις 
και ανατροπές. Γι αυτό και η 
Georgia μας με το πλατύ χαμό-
γελο, το χιούμορ, την διαρκή 
διάθεση για προσφορά και την 
ανάγκη να μας φροντίζει θα εί-
ναι κάπου κοντά μας. Θα μας 
παρακολουθεί και θα μας νοιά-
ζεται. Με τον δικό της, μοναδι-
κό τρόπο! 

Χριστιάνα
Σταματέλου - Κηπουργού

Δημοσιογράφος
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ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛ-
ΦΩΝ
ΤΗΛ. 6948174206
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Δ. ΜΠΑΚΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑ 14-9-2018
ΠΡΟΣ 
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο 
ΔΕΛΦΩΝ
Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛ-
ΦΩΝ
ΤΣ της Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΛΕΦΑΝΤΩ ΣΕ ΚΙΝ-
ΔΥΝΟ

Κυρία Πρόεδρε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι, 
Οι υπογράφοντες την επιστο-

λή αυτή, κάτοικοι των Καστελλί-
ων αλλά και δημότες του Δ. Δελ-
φών, όσο πλησιάζει η ημέρα εκ-
δίκασης της υπόθεσης «άδεια 
επέμβασης στα κοιτάσματα 
μεταλλείων στη θέση Αλεφά-
ντω» εκφράζουμε την έντονη 
ανησυχία μας για το κατά πό-
σον είμαστε έτοιμοι ως Δήμος 
και αν έχουν γίνει οι ενέργειες 
προς όλες τις κατευθύνσεις, για 
τη πλήρη και αποτελεσμα-
τική υπεράσπιση του τόπου 
μας απέναντι στις λυσσαλέες 
προσπάθειες καταστροφής 
του, για την ικανοποίηση ιδιωτι-
κών πολυεθνικών οικονομικών 
συμφερόντων. Πιστεύουμε ότι 
την ανησυχία μας έχει το σύ-
νολο των συγχωριανών μας και 
συνδημοτών μας και όχι μόνο. 

Πριν η ανησυχία μας μετα-
τραπεί σε αγανάκτηση κά-
νουμε μια τελευταία προσπά-
θεια. 

Το ιστορικό
της αδειοδότησης

Η εκμίσθωση του δικαιώμα-
τος αναζήτησης και εκμετάλ-
λευσης βωξίτη στη περιοχή 
της Αλεφάντως, μαζί με άλλες 
περιοχές, έγινε στις 4/1/1956 
με διάρκεια σύμβασης 30 έτη. 
Με το μισθωτήριο συμβόλαιο 
εταιρεία είχε αναλάβει να υλο-
ποιήσει εντός έτους διάφορες 
υποχρεώσεις όπως ακριβής τρι-
γωνομετρική χαρτογράφηση, 
πλήρη γεωλογική μελέτη της 
όλης περιοχής κ.λπ. 

Αίτηση για μεταλλευτικές 
εργασίες στην Αλεφάντω έγι-
νε στις 19-7-1983 για 110,73 
στρ. 

Για την άδεια επέμβασης 
σε δασική έκταση με Αρ. Πρ. 
1295/12-10-1984 ο Νομάρχης 
Φωκίδας αποφασίζει: «Για τα 
κοιτάσματα περιοχής «ΑΛΕ-
ΦΑΝΤΩ» θα αποφασίσει ο 
Υπουργός Γεωργίας σύμφω-
να με τη παρ. 2 του αρ. 57 
του Ν. 998/79 γιατί η έκταση 
χαρακτηρίζεται προστατευτι-
κή (κατηγ. Β παρ. 1 αρ. 4 του Ν. 
998/79)». 

Ο Υπουργός Γεωργίας με 
την υπ’ αρ. 81962/434/10-2-
1986 απόφαση απορρίπτει το 
αίτημα για άδεια επέμβασης 
στα 110,732 στρ. τα οποία περι-
λαμβάνουν τα 75,895 στρ. για 
τους εξής λόγους: 

Γιατί η έκταση αυτή ασκεί 
ιδιαίτερη προστατευτική σημα-
σία, γιατί η χρήση εκρηκτικών 
εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους 
για τα παρακείμενα σπίτια, για-
τί θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις 
στο φυσικό περιβάλλον. 

Η δασική έκταση της Αλεφά-
ντως ανήκει σαφώς και αναμφι-
σβήτητα στο Αρ. 4 παρ. 1 κατηγ. 
Β του ν. 998/79, είναι δηλαδή 
προστατευτικό δάσος στο σύ-
νολό του. Προς το παρόν, από 
το 1965, προστατεύονται μόνο 
τα 8351,17 τ.μ. με Δασικές απα-

γορευτικές διατάξεις ως κεφα-
λάρι του χωριού. Η τελευταία 
ΔΑΔ το 2012. Ποτέ όμως κανέ-
νας ούτε το Δασαρχείο, ούτε 
η κοινότητα, ούτε ο Δήμος 
έβαλαν θέμα χαρακτηρισμού 
του Δάσους σαν προστατευ-
τικό και τυπικά. Σκόπιμα κατά 
τη γνώμη μας. Αν υπήρχε ο χα-
ρακτηρισμός θα γλίτωνε η Αλε-
φάντω από πολλές περιπέτειες. 
Δεν θα μπορούσαν να το αγνο-
ήσουν ούτε να τους διαφύγει. 

Στις 24-12-99 υποβάλλε-
ται στην Αρμόδια Υπηρεσία 
Μ.Π.Ε. με αρ. πρωτ. 74134. Η 
Μ.Π.Ε. αφορά τουλάχιστον 
9244492,80 Μ² από τα Καστέλ-
λια μέχρι το Λιδορίκι μεταξύ 
αυτών και την Αλεφάντω. Χω-
ρίς όμως τα χαρακτηριστικά 
της, τα κρύβουν επιμελώς με 
παραπλανητικά στοιχεία με 
σκοπό την εξαπάτηση και για 
αυτό η Μ.Π.Ε. είναι απαράδε-
κτη. 

Αναφέρει παράδειγμα στη 
σελίδα 209 του Α ΤΟΜΟΥ. 

«Τα κοιτάσματα ΑΛΕΦΑΝΤΩ 
βρίσκονται σε απόσταση 2 km 
σχετικώς με τη κοινότητα Κα-
στελλίων, με τμηματική όμως 
και εφαπτομενική ορατότη-
τα».

Στις επόμενες σελίδες έχει 
φωτογραφία της Αλεφάντως 
χωρίς τη θέση των κοιτασμά-
των και τη θέση του χωριού. 

Δεν αναφέρει πουθενά στο 
ελάχιστο και αυτό είναι το 
σπουδαίο το ρόλο και τη ση-
μασία του λόφου αυτού για το 
χωριό. Τι προβλήματα θα προ-
κύψουν από την εκμετάλλευση 
και πως θα αντιμετωπισθούν; 
Η Μ.Π.Ε πρέπει υποχρεωτικά 
να περιλαμβάνει πλήρη ανά-
λυση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του έργου στον 
άνθρωπο, στη φύση, στο 
έδαφος, στον αέρα, στα νερά, 
στο κλίμα κ.λπ. Τίποτα από 
όλα αυτά. 

Πέρασαν νύχτα στα κρυφά 
την Αλεφάντω από την Μ.Π.Ε. 
Όπως νύχτα και στα κρυφά 
το Νομαρχιακό Συμβούλιο 
Φωκίδας γνωμοδότησε κατά 
πλειοψηφία θετικά για τη 
Μ.Π.Ε., κατόπιν και της θετικής 
εισήγησης της Δ/νσης Πολεο-
δομίας του Ν. Φωκίδας (έγγρα-
φο με αρ. πρωτ. 154/2-10-00 
της Ν.Α. Φωκίδας). 

Οι τότε νομαρχιακοί σύμβου-
λοι της πλειοψηφίας μπέρδε-
ψαν τις προθέσεις τους περί 
εξυπηρέτησης της μεταλ-
λευτικής εταιρείας μέχρι να 
βάλει φουρνέλα κάτω από 
τη Μητρόπολη της Άμφισ-
σας, με τη συγκάλυψη μίας 
απάτης. Αυτό είναι έγκλημα. 
Ήρθε όμως πρόσφατα και η 
άλλη δημοτική παράταξη που 
δεν είναι και αυτή κατά των 
επιφανειακών εξορύξεων για-
τί θα τις χρειασθεί στο μέλλον 
ο λαός κ.λπ. να δηλώσει γρα-
πτώς ότι «τα μεταλλεία έχουν 
κάνει εκατοντάδες άριστες 
Μ.Π.Ε.», όπως η συγκεκριμένη, 
λέμε εμείς. Με αυτή την Μ.Π.Ε. 
βγήκε περιβαλλοντική αδει-
οδότηση για 9244492,80 Μ² 
μεταλλευτικούς χώρους (ντα-
μάρια, εκσκαφές, μπάζα) που 
βρίσκονται σε όλη τη Φωκίδα, 
μέσα σ’ αυτά και η Αλεφάντω. 

Η Κ.Υ.Α. περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης υπογράφηκε 
στις 22/12/2003 και ίσχυε μέ-
χρι 31-12-2008. 

Στις 31-8-10 υπογράφεται 
άλλη Κ.Υ.Α. τροποποιητική της 
προηγούμενης η οποία ίσχυε 
μέχρι 31-12-2015. 

Είναι δυνατόν να υπογρα-
φεί Κ.Υ.Α. τροποποιητική μη 
υπάρχουσας (αφού είχε λήξει 
δεν υπάρχει). 

Στις 4-9-2015 με απόφαση 
της Δ/νσης Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης του Υ.ΠΑΠΕΝ 
αποφασίζεται η παράταση 
ισχύος των περιβαλλοντικών 
όρων μέχρι τις 31-8-2020. Δη-
λαδή μέχρι συμπλήρωσης δε-
καετίας από την έκδοσή τους, 
όπως ορίζει ο νόμος. Ποιος 
είναι όμως αυτός ο χρόνος; Η 
έκδοσή τους το 2003 ή η τρο-
ποποίησή τους του 2010; Στις 
αποφάσεις της διοίκησης 
υπάρχουν και προσφυγές. 
Και ακόμη αν το δάσος της 
Αλεφάντως είχε χαρακτηρι-
σθεί και τυπικά «προστατευ-
τικό» τότε δεν θα μπορούσε 
να εφαρμοσθεί αυτό το άρ-
θρο του νόμου και έπρεπε η 
αδειοδότηση να ξεκινήσει από 
την αρχή με νέα Μ.Π.Ε., ούτε 
να «διέλθει» της προσοχής των 
οργάνων του Δασαρχείου, ούτε 
«εκ πλάνης να μην ληφθεί υπ’ 
όψη τόσο κατά την έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων όσο και 
κατά την έγκριση επέμβασης». 

Μήπως γι’ αυτό κάνουν όλοι 
τον αδιάφορο; 

Ένα έγγραφο που επικαλεί-
ται η απόφαση και συνεχίζει 
να χρησιμοποιεί και η Δ.Δ. 
Ν. Φωκίδας είναι το Δ8-Α/
Φ1613/26458/4596/21-11-11 
της Γενικής Δ/ΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ με το 
οποίο η αιτούμενη επέμβαση 
θεωρείται ιδιαιτέρως συμφέ-
ρουσα για την Εθνική Οικο-
νομία. Για να βγει αυτό το συ-

μπέρασμα δεν έγινε καμία ανά-
λυση, καμία οικονομική μελέτη. 
Αναφέρει το έγγραφο: «σας 
πληροφορούμε ότι, από την 
άποψη της αξιοποίησης του 
Ορυκτού Πλούτου της χώρας, 
θεωρείται συμφέρουσα για 
την Εθνική Οικονομία η εκμε-
τάλλευση, μεταξύ άλλων, και 
της μεταλλοφορίας που ανα-
φέρεται στο θέμα».

Το Φλεβάρη του 2013 υπήρχε 
κάποια κινητικότητα, συνεδριά-
ζει το Τ.Σ. Καστελλίων και απο-
φασίζει «ουδεμία επέμβαση 
στη θέση Αλεφάντω». 

Στις αρχές Μαρτίου 2013 έγι-
νε γνωστό στο χωριό ότι υπάρ-
χει άδεια επέμβασης.

Στις 9-3-2013 έγινε Γ.Σ. κα-
τοίκων η οποία εξέδωσε ψή-
φισμα το οποίο υπέγραψαν επί 
τόπου στη συνέλευση περί τους 
120 Καστελλιώτες και σε τρεις 
μέρες 578 Καστελλιώτες. 

Στις 11-3-2013 «ύστερα κυ-
ρίως από τις έντονες διαμαρ-
τυρίες που διατυπώθηκαν 
από τοπικούς φορείς και πο-
λίτες» ανακλήθηκε η έγκριση 
επέμβασης.

Το Δ.Σ. του Δ. Δελφών συνε-
δρίασε στις 29-3-2013 και αφού 
απέρριψε πρόταση για «καμία 
επιφανειακή εξόρυξη βωξίτη 
στη Φωκίδα» και την πρόταση 
για αποδοχή του ψηφίσματος 
της λαϊκής συνέλευσης των κα-
τοίκων Καστελλίων και αφού 
είχε γίνει η ανάκληση, αποφασί-
ζει κατά πλειοψηφία: 

«Ουδεμία μεταλλευτική επέμ-
βαση για εξόρυξη βωξίτη στην 
υπερκείμενη του χωριού περιο-
χή – θέση Αλεφάντω, διότι αυτή 
βρίσκεται στην άνωθεν των 
σπιτιών κορυφογραμμή». 

Στις 10-5-2013 η μεταλλευ-
τική εταιρεία με αίτησή της 
στο Σ.τ.Ε. κατά του ΥΠΕΚΑ 
επιδιώκει να ακυρωθεί η από-
φαση της Δ. Δασών Ν. Φωκί-

δας για ανάκληση της άδειας 
επέμβασης. Το Σ.τ.Ε. στις 28-5-
2014 παραπέμπει το κρινόμενο 
ένδικο βοήθημα στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο Λειβαδιάς. 

Πριν η ανησυχία μας μετα-
τραπεί σε αγανάκτηση ΖΗΤΑ-
ΜΕ και συνοδεύουμε την επι-
στολή μας με τις αναγκαίες από 
το νόμο υπογραφές. 

Το θέμα της Αλεφάντως 
να συζητηθεί στο Δημοτικό 
Συμβούλιο και να παρθούν ξε-
κάθαρες αποφάσεις και όσον 
αφορά την εξόρυξη μεταλλεύ-
ματος στη θέση αυτή και όσον 
αφορά αν είναι θέμα του Δήμου 
ολόκληρου ή μόνο της Τ.Κ. Κα-
στελλίων. 

Ο Δήμος να αναλάβει με τις 
υπηρεσίες του και να χρηματο-
δοτήσει όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για ισχυρή και εμπε-
ριστατωμένη παρέμβαση στο 
Δικαστήριο. 

Ο Δήμος να αναβαθμίσει τη 
νομική υποστήριξη με ειδικό 
επί του θέματος, και επί της 
ουσίας και επί της δικαστικής 
διαδικασίας, έμπειρο και εμπι-
στοσύνης δικηγόρο. 

Να γίνουν όλες οι απαραίτη-
τες ενέργειες για άμεσο χαρα-
κτηρισμό, πριν το δικαστήριο, 
του δάσους της Αλεφάντως ως 
«προστατευτικό» σε όλη την 
έκτασή του. 

Να ελεγχθούν όλες οι αδειο-
δοτήσεις της εταιρείας και να 
προσβληθούν στις αρμόδιες 
αρχές όσες παρουσιάζουν προ-
βλήματα νομιμότητας. 

Με ενέργειες του Δήμου να 
αποδειχθεί στο δικαστήριο η 
καθολική αντίθεση, του Δή-
μου, των γειτονικών Δήμων, 
των συλλόγων, των ενώσεων, 
κάθε είδους μαζικού φορέα, 
στην επέμβαση στα κοιτάσμα-
τα της Αλεφάντως. 

Να καλεσθούν τα σωματεία 
των εργαζομένων και το εργατι-
κό κέντρο Φωκίδας να πάρουν 
θέση στο θέμα. 
Για τους κατοίκους – Δημότες

Δ. Μπάκας
Ακολουθούν υπογραφές

Η «ΑΛΕΦΑΝΤΩ» ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
Κατατέθη αίτημα για να συζητηθεί το θέμα Αλεφάντως στο Δ.Σ.

Δήμου Δελφών. Δημοσιεύουμε σημεία της επιστολής.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΧΡ. ΧΑΛΑΤΣΑΣ» ο Στοχαστής, ο Δικηγόρος, ο Καστελλιώτης

(ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΩΤΣΙΚΗ)

Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ «ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ»
Β. Ελληνικά έθιμα του γάμου
Τα έθιμα του γάμου (προξενιά, 

αρραβώνες, γεννήσεις και βαφτί-
σια) είχαν πάντοτε, και έχουν και 
σήμερα, μεγάλη σημασία για την 
ελληνική κοινωνία και κατέχουν 
μια ιδιαίτερη θέση στην πολιτι-
στική μας παράδοση. Τα Καστελ-
λιώτικα ποιήματα «Αρρεβωνιά-
σματα», «Γάμος», «Γεννητούρια» 
και «Βαφτί σια» περιγράφουν με 
μεγάλη γλαφυρότητα και ενάργεια 
τα κύρια χαρακτη ριστικά των μυ-
στηρίων και τα τελετουργικά τους.

«Αρρεβωνιάσματα» ή (Αηκού-
σματα)

Αηκούστηκαν τρεις
τουφεκιές

κούφιες μεσ’ στα
χαράματα

αραδιαστές κι απανωτές,
τι είν’ πάλι τούτ’ τα πράματα
στης νύχτας τον αέρα;

-’πο Δώθε ή από Πέρα;-
Αηκούσματα θε νάναι,
το λέγανε από καιρό,
το ήξερε όλο το χωριό

το ίδιο το τροπάρι
πώς γι’ αρρεβώνες πάνε
κι ο κόσμος τόχε
τούμπανο

κι αυτοί κρυφό καμάρι.
Ξεκίνησε συμπεθεριό
η νύφη της Αννέτως

-από πέρσι κι από φέτος-
το Στάθη για να πάρει
η Λένη του Διοχάρη.
τα χάλαγαν στην προίκα

μα ως φαίνεται
τα βρήκαν,

τις διαφορές τις έπνιξαν
και πέσανε οι τουφεκιές
αραδιαστές κι απανωτές,
να μάθουν το χαμπέρι
όλοι οι συμπεθέροι.

...Ας είναι να
στεργιώσουνε

να ζήσουν, να γεράσουν
το βιός τους να
χορτάσουν

να πάρουν και να
δώσουνε,

μεσ’ στη χαρά την τόση
και στων παιδιών μας

άμποτε
η Παναγιά να δώσει.

«Γάμος»
Ο γάμος εξεκίνησε

για στέφανα στην εκκλησιά,
μπρος πάνε τα κλαρίνα
λαγούτα, όργανα, βιολιά,
-τα ετούτα και τα εκείνα-
κι ακλουθάν κοντά-κοντά
πρώτοι οι συμπεθέροι....
Κουφέτα μεσ’ την εκκλησιά
σκορπάει η κουμπάρα
βροχή, χαμός κι αντάρα
μ’ ευχές σωστή κατεβασιά:
-Να ζήσουν, να γεράσουν
το βιός τους να χορτάσουν.
Τώρα τη νύφη φέρνουνε
δος μου το γκρα να ρίξω,

οι ευχές δίνουν και παίρνουνε
μούρχεται να σουρήξω,

φέρτε μου να πιω μια στάλα.
Η πεθερά, στη σκάλα
τη νύφη που προσμένει
τη νύφη περιμένει
με μέλι, με καρύδι
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Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Στην οργάνωση οι γυναίκες 

παίρνουν άριστα. Προετοί-
μασαν τον ετήσιο χορό και 
την γιορτή της «Καστελλιώ-
τικης Πίτας» με κάθε λεπτο-
μέρεια στον προαύλιο χώρο 
της εκκλησίας μας. Παρολίγο 
όμως να έρθει η ματαίωση. 
Αιτία ο βροχερός καιρός που 
τα περισσότερα απογεύματα 
έβρεχε συνεχώς. Τελικά στα-
μάτησε η βροχή και άρχισε η 
μουσική και ο κόσμος άρχισε 
να προσέρχεται στο προαύλιο 
της εκκλησίας. Ευτυχώς δεν 
έκανε κρύο.
Οι πίτες, η μια καλύτερη απ’ 

την άλλη, προσφορά των γυ-

ναικών. Τα σουβλάκια νοστι-
μότατα, μπύρες και αναψυκτι-
κά παγωμένα. Η ορχήστρα πα-
ρέσυρε μικρούς και μεγάλους 
στο χορό και όλοι διασκέδα-
σαν. Συνήθως αυτές οι καλο-
καιρινές εκδηλώσεις κρατούν 
μέχρι τις πρώτες πρωινές 
ώρες. Η ένταση της μουσικής 
είναι δυνατή και τόσα χρό-
νια δεν ενοχλήθηκε κανένας. 
Δείχνουν κατανόηση. Φέτος 
κάποιος ενοχλήθηκε και ήρθε 
το περιπολικό της Αστυνομίας 
και όλα ησύχασαν. Το γεγονός 
της καταγγελίας σχολιάστηκε 
την επομένη αρνητικά. Και 
του χρόνου νάμαστε καλά.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κα-

στελλίων διοργάνωσε για άλλη 
μία χρονιά τις καλοκαιρινές 
εκδηλώσεις στο χωριό μας οι 
οποίες διεξήχθησαν με μεγάλη 
αποδοχή και συμμετοχή από 
τον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα :
Το Σάββατο 18/8/2018 ορ-

γανώθηκε το Πάρτυ Νεολαίας 
(River Party) στον χώρο ανά-
πλασης δίπλα στο ποτάμι του 
χωριού. Νέοι και όσοι αισθάνο-
νται ακόμα νέοι, χόρεψαν και 
διασκέδασαν μέχρι το πρωί !!!
Την Δευτέρα 20/8/2018 και 

την Τρίτη 21/8/2018 διοργα-
νώθηκε τό Παιδικό Φεστιβάλ 
Φαντασίας, Δημιουργίας και 
Παιχνιδιού στον Προαύλιο 
χώρο του Δημοτικού Σχολείου 
Καστελλίων. Μικροί και με-
γάλοι συμμετέχοντες στο Φε-
στιβάλ είχαν την ευκαιρία να 
ακούσουν ένα παραδοσιακό 
παραμύθι, να δημιουργήσουν 
το δικό τους παραμύθι, να το 
εικονογραφήσουν και φυσικά 
να παίξουν τσουβαλοδρομίες, 
καρπουζομαχίες και αυγοδρο-
μίες! Και τέλος, για άλλη μία 
χρονιά βρέθηκε κοντά μας ο 
Κώστας Στοφόρος και παρου-
σίασε το νέο του βιβλίο «Στα 
ίχνη του Ομήρου».
Το Συμβούλιο του Πολιτιστι-

κού Συλλόγου Καστελλίων θα 
ήθελε να ευχαριστήσει θερμά 
όλους τους συντονιστές αυ-
τών των εκδηλώσεων : την κα 
Λιλή Γάτη, την κα Αναστασία 
Καρανάσου, την κα Παναγιώ-
τα Λευκαδίτη και τον κ. Κώστα 
Στοφόρο.
Την Τετάρτη 22/8/2018 

οργανώθηκε η Παραδοσιακή 
Θρησκευτική Πανήγυρις στον 
Προαύλιο Χώρο του Δημοτι-
κού Σχολείου, με ζωντανή ορ-
χήστρα δημοτικών και λαϊκών 
τραγουδιών. Στην έναρξη της 
εκδήλωσης το Μικρό και το 
Μεγάλο Χορευτικό τμήμα του 
Πολιτιστικού Συλλόγου παρου-
σίασαν ελληνικούς παραδοσια-
κούς χορούς και μετά χόρεψαν 
και διασκέδασαν οι παρευρι-
σκόμενοι μέχρι τις πρώτες πρω-
ινές ώρες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

Καστελλίων «Δωρική Τετράπο-
λις» θα ήθελε να προσκαλέσει 
όλους του Καστελλιώτες και 
φίλους του χωριού μας να έλ-
θουν σε επαφή με τα μέλη του 
Δ.Σ. εάν έχουν τη δυνατότητα 
να συμμετέχουν ενεργά στις 
δραστηριότητες που θα οργα-
νωθούν για την νέα χρονιά ή 
έχουν κάποια πρόταση που θα 
ήθελαν να μοιραστούν με το 
ΔΣ. (Γεωργία Αποστολοπού-
λου τηλ. 6932623624 και Ρένα 
Τσελέντη 6936724342)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κα-

στελλίων «Δωρική Τετράπολις» 
θα ήθελε να ευχαριστήσει θερ-
μά για τις χρηματικές δωρεές:
Την κυρία ΦΑΙΝΗ ΠΑΝΑΓ. 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ (εις μνήμη 
του συζύγου της)
Την κυρία ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑ-

ΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΑΝΤΑΛΙΑ (εις 
μνήμη του συζύγου της)
Την κυρία CHRISTINE 

KORAKIS (εις μνήμη της αδελ-
φής της Γεωργίας Σταματέλου)

Εδώ το τρένο, εκεί του τρέ-
νο, που είναι το τρένο;
Τα δυο δρομολόγια έγιναν 

ένα… «Έσονται δυο εις σάρκαν 
μία» αποφάσισαν οι αρμόδιοι, 
μόνο που η νέα ρύθμιση δεν 
εξυπηρετεί… 
Συνειδητοποιούν άραγε οι 

διάφοροι καρεκλοκένταυροι τι 
σημαίνει ένα δρομολόγιο την 
ημέρα; 
Και πάλι καλά λένε πολλοί. 

Πάλι καλά που υπάρχουν οι 
Μπραλιώτες με τους συλλό-
γους τους και τον αγώνα που 
δίνουν. Θα το είχαμε ξεχάσει 
για τα καλά το τρένο με τον 
αγώνα… καφενείου που δίνου-
με από την πλευρά μας…
Πώς το έλεγε εκείνο το τρα-

γουδάκι του Χατζή;
Κι εμείς οι τρεις στον καφενέ
τσιγάρο πρέφα και καφέ
Βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέ-

σαι αδερφέ.
Ευτυχώς κάποιοι συγκεντρώ-

νουν υπογραφές τριγυρνώντας 
στα χωριά, ενώ και εκδηλώσεις 
ετοιμάζονται προσεχώς.
Ο Σύλλογός μας θέλοντας 

κι αυτός να συμβάλλει με τον 
τρόπο του αποφάσισε ο ΣΤ΄ Δι-
αγωνισμός Στέλιος Ξεφλούδας 
να έχει θέμα «Το τρένο».
Πιστεύουμε ότι έτσι συμ-

βάλλουμε στη δημοσιοποίη-
ση του προβλήματος και στην 
ευαισθητοποίηση όλων για το 
κρίσιμο ζήτημα της λειτουργίας 
της σιδηροδρομικής γραμμής.

Ο μύλος
Θα συνεχίσω να γράφω για 

τον -μόνο εναπομείναντα- 
Μύλο του χωριού μας, που ου-
δείς ενδιαφέρεται να αναλάβει 
δράση για την αναστήλωση και 
την ανάδειξή του.
Αναρωτιέμαι τι μυαλά κου-

βαλάμε όλοι μας. Και κυρίως 
όσοι έχουν αναλάβει υπεύθυ-
νες θέσεις στον Δήμο και στο 
χωριό. Μα πραγματικά δεν 

υπάρχει κανένα πρόγραμμα 
ώστε να χρηματοδοτηθεί μια 
τέτοια δράση; Το έχει ερευνή-
σει κανείς;
Γράφω, αν και ποτέ κανείς 

δεν μπαίνει στον κόπο να απα-
ντήσει. Η δεν μας διαβάζουν 
εκεί στον Δήμο Δελφών ή μας 
…γράφουν στα παλιότερα των 
υποδημάτων τους.

Ο ξενώνας
Άλλη ντροπή του χωριού εί-

ναι ο απολύτως κακόγουστος 
ξενώνας που επί της ουσίας 
ποτέ δεν έχει λειτουργήσει ως 
τέτοιος.
Και πως να λειτουργήσει 

αυτό το τερατούργημα; Όποιος 
το σχεδίασε πρέπει να τιμηθεί 
με κάποιο Νόμπελ μη -προσβα-
σιμότητας χώρου.
Όπως κι αν έχουν τα πράγμα-

τα η εικόνα που παρουσιάζει 
το κτίριο αυτό και το κοινοτικό 
κατάστημα είναι ντροπιαστική. 
Μια αποθήκη, ένα σκουπιδα-

ριό, στη βιτρίνα του χωριού.
Ούτε δυο λουλούδια δεν 

έχει φροντίσει κανείς να βάλει. 
Πόσο δύσκολο είναι πια; 

Το Χάνι της Γραβιάς
Είχα τη χαρά να ξεναγηθώ 

στο Χάνι της Γραβιάς που με 
την ανάληψη της λειτουργίας 
του από την οικογένεια Κλέτσα 
έχει πραγματικά μεταμορφω-
θεί. Οι χώροι αναδεικνύονται 
ξανά, τοποθετήθηκαν νέα αντι-
κείμενα, το πωλητήριο ανα-
πτύσσεται, αρχίζει σιγά – σιγά 
και η εκπόνηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.
Πολλές και καλές οι ιδέες που 

μας είπαν, μεράκι, γνώση και 
βεβαίως ατελείωτη εργασία…
Δημιουργείται ένας σημαντι-

κός πόλος έλξης για επισκέπτες 
από όλη την Ελλάδα. Όλη η πε-
ριοχή θα ωφεληθεί από τον νέο 
τρόπο διαχείρισης του χώρου.
Θερμά συγχαρητήρια!

Κώστας Στοφόρος

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΑΣ
Ζητάμε συγγνώμη από τους αναγνώστες μας, γιατί χρησιμοποιού-

με τον παλαιό όρο «Κοινότητα» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά 
ακριβώς τον παραθέτουμε, προκειμένου όσον αφορά τα οικονο-
μικά, δηλαδή τη χρηματοδότηση να επισημάνουμε τη διαφορά του 
τότε ισχύοντος καθεστώτος ως προς το σημερινό. Τότε, πριν δηλαδή 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση χωριστεί σε Τοπικά Διαμερίσματα, κάθε 
Κοινότητα είχε το δικό της προϋπολογισμό και η χρηματοδότηση 
της γινόταν απ’ ευθείας από τη Διοίκηση και απέδιδε κανονικό λο-
γαριασμό δαπανών ετησίως με πλήρη δικαιολογητικά. Μετά όμως 
την νέα διαμόρφωση της λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
σε Τοπικά Διαμερίσματα, τα πράγματα άλλαξαν. Η Χρηματοδότη-
ση του καθενός Τοπικού Διαμερίσματος γίνεται πλέον απ’ ευθείας 
από τη Διοίκηση, με κατανομή της ετήσιας χρηματοδότησης από 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε κάθε Τοπικό Γραφείο, αναλόγως του 
προγράμματος και των αναγκών του. Έτσι αυτά τα τελευταία χρό-
νια, από τότε που άρχισε να ισχύει το νέο σύστημα οι ανάγκες του 
Τοπικού Διαμερίσματος Καστελλίων εκαλύπτοντο, αφού προηγου-
μένως προνομιακά είχε προηγηθεί η κάλυψη των τοπικών αναγκών 
των άλλων Τοπικών Διαμερισμάτων της Περιοχής. Βέβαια η στάθ-
μιση της κατανομής του προϋπολογισμού της χρηματοδοτήσεως 
αυτής, ανήκε κυριαρχικά στη Διοίκηση, χωρίς οι εκπρόσωποι του 
Διαμερίσματος των Καστελλίων να έχουν τη δυνατότητα, ούτε να 
ελέγξουν την τυχόν άνιση κατανομή, ούτε να διαμαρτυρηθούν, ούτε 
να ζητήσουν αποτελεσματικά την χρηματοδοτική ενίσχυση για την 
περαίωση, τη συντήρηση ή τη δημιουργία νέων έργων στο Διαμέρι-
σμά τους. Τούτο βέβαια υπήρξε ένα από τα τρωτά του συστήματος, 
το οποίο συνεχίζει να υπάρχει. Ας μη θεωρηθεί, ότι με το παρόν 
σημείωμα θέλομε να διαμαρτυρηθούμε ή να ελέγξουμε την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Κάθε άλλο. Εφ’ όσον υπάρχει θεσπισμένη δικαιο-
δοσία, προϋποτίθεται και παραμένει γεγονός ότι οι Υπηρεσίες λει-
τουργούν βάσει των ισχυουσών διατάξεων του Νόμου.

Ο Καθηγητής και π. Πρύ-
τανης του Γεωπονικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών κ. 
Γεώργιος Ζέρβας, (σύζυ-
γος της Ελένης Πέτρου) 
βραβεύτηκε στο 69ο Ετή-
σιο Επιστημονικό Συνέδριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ζωικής Παραγωγής (Euro-
pean Association for Ani-
mal Production - EAAP), 
που διεξήχθη στο Du-
brovnik της Κροατίας από 
27.8.2018 – 31.8.2018, 
ενώπιον 1.200 Συνέδρων, 
με το «Distinguished Sci-
ence Award”, για την προ-
σφορά του στην Επιστήμη 
της Ζωικής Παραγωγής 
και τις υπηρεσίες του προς 
την EAAP.  Το έργο του κ. 
Ζέρβα παρουσίασε η Κα-
θηγήτρια της Κτηνιατρικής 

Σχολής του Πανεπιστημί-
ου του Μιλάνου,  και μέ-
λος του Δ.Σ. της EAAP, κ. 

Antonella Baldi. 
Ο κ Ζέρβας προσέφερε 

τις υπηρεσίες του στην 
EAAP ως Γραμματέας της 
Nutrition Commission 
(2002-2004), ως Αντιπρό-
εδρος (2005-2006) και 
Πρόεδρος (2006-2008) 
της Livestock Farming 
Systems Commission, ως 
Αντιπρόεδρος του ΔΣ της 
EAAP (2008-2012) και ως 
Πρόεδρος της Ελεγκτικής 
Επιτροπής (2012-2018). 
Η κ. Baldi, στην προ-

σφώνησή της παρουσίασε 
την προσωπικότητα και το 
έργο του κ. Γ. Ζέρβα, ανα-
φέροντας, συνοπτικά, ότι 
είναι απόφοιτος του Γε-
ωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Διδάκτορας του 
Πανεπιστημίου Leeds της 
Αγγλίας, Καθηγητής του 
Γεωπονικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και εκλεγμένος 
Πρύτανης του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου δυο φορές 
(2004 – 2010), Πρόεδρος 
της Ελληνικής Ζωοτεχνι-
κής Εταιρείας και της Ελ-
ληνικής Γεωργικής Ακαδη-
μίας.  Το συγγραφικό έργο 
του κ. Ζέρβα είναι εξαι-
ρετικά πλούσιο αφού έχει 
δημοσιεύσει πάνω από 158 
ερευνητικές εργασίες σε 
διεθνούς κύρους περιοδι-
κά με κριτές, πέντε πανε-
πιστημιακά συγγράμματα 
και πάρα πολλά άρθρα σε 
εφημερίδες και περιοδικά 
για τη ζωική παραγωγή.  
Έχει δώσει αρκετές διαλέ-
ξεις, ως προσκεκλημένος 
Καθηγητής, σε διεθνή επι-
στημονικά Συνέδρια, κρι-
τής εργασιών σε επιστημο-
νικά περιοδικά, εξεταστής 
διδακτορικών διατριβών 
σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστή-
μια, αξιολογητής ερευνη-
τικών προγραμμάτων και 
επιστημονικά υπεύθυνος 
πλήθους ερευνητικών 
προγραμμάτων. Τελειώ-
νοντας, αναφέρθηκε με 
κολακευτικά λόγια στην 
προσωπικότητα και το χα-
ρακτήρα του κ. Ζέρβα. 

Βράβευση σε Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης του Καθηγητή Γεωργίου Ζέρβα

ΚΑ ΣΤΕΛ ΛΙΩ ΤΕΣ:
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟ 
ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ, 
ΒΟΗΘΑΤΕ ΕΤΣΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
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ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ

Συνεχίζουμε την παρουσίαση στα Κ.Ν. νέων επιστημόνων που 
διαπρέπουν σε διάφορους τομείς και σήμερα κατέχουν εξέχου-
σες θέσεις. Τιμούν τον εαυτό τους, την οικογένειά τους, το χωριό 
μας θα λέγαμε. Εμείς καμαρώνουμε γι’ αυτούς.

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΑΠΗΤΟΥ - ΧΑΛΜΠΕ
ΟΝΟΜΑ: Παρασκευή
ΕΠΙΘΕΤΟ: Αγαπητού-Χαλμπέ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1960
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Προϊστα-

μένη Επιστημονικής και Παιδα-
γωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας 
Εκπ/σης Περιφερειακής Δ/νσης 
Α/Θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 
Θεσσαλίας

ΣΠΟΥΔΕΣ
Εκπόνησα τη διδακτορική 

μου διατριβή στο Τμήμα Ειδι-
κής Αγωγής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με θέμα: «Διαταραχή 
Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκι-
νητικότητα (ΔΕΠ-Υ): Συμπεριφο-
ρική, Νοητική και Νευροψυχολο-
γική Διαφοροποίηση» (2003).

Πτυχιούχος από το 1997 του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Προ-
σχολικής Εκπαίδευσης του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σπούδασα στη σχολή Νη-
πιαγωγών Καρδίτσας από την 
οποία αποφοίτησα το 1981.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Είμαι Προϊσταμένη Επιστη-

μονικής και Παιδαγωγικής Κα-
θοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης 
Περιφερειακής Δ/νσης Α/Θμιας 
και Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας 
από το 2012 έως σήμερα.

Σχολική Σύμβουλος Προσχο-
λικής Αγωγής από το 2007-2012 

Εργάστηκα για τρία χρόνια 
στο ΚΔΑΥ Μαγνησίας ως ειδική 
παιδαγωγός με αρμοδιότητες 
εκπαιδευτικής αξιολόγησης 
παιδιών προσχολικής ηλικίας 
και μαθητών δευτεροβάθμιας 
εκπ/σης.

 Το 2003 υποστήριξα τη διδα-
κτορική μου διατριβή στο Παιδ. 
Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας

Το 1999 και για τέσσερα ακαδ. 
έτη έκανα χρήση εκπαιδευτικής 
άδειας για την εκπόνηση της δι-
δακτορικής μου διατριβής

Αποσπάστηκα στο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας το 1996 για 
τρία ακαδ. έτη

Διορίστηκα στην Α/θμια Εκπ/
ση το 1984

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΕΙ
2016 έως σήμερα: ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
(ΕΑΠ)

Μέλος Συνεργαζόμενου Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) 
στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
«Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων 
με Προβλήματα Προφορικού 
και Γραπτού λόγου» 

2004-2015: ΠΑΙΔ. ΤΜΗΜΑ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣ-
ΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενδει-
κτικά μαθήματα: «Διδασκαλία 
παιδιών με Ειδικές Ανάγκες » 
και «Ειδική Αγωγή: εφαρμογές 
στο σχολικό πλαίσιο» και «Ψυ-
χοφυσιολογία».

2009-2013: ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ: 
«Ψυχική Υγεία –Ειδική Αγωγή» 

2009-10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ-
ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑ-
ΛΙΑΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: «Γνωστι-
κές, μεταγνωστικές και θυμικές 
διεργασίες σε μαθητές με ειδι-

κές εκπαιδευτικές ανάγκες»
2008-2012: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
(ΚΕΚ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (περισσότερες 
από 1500 ώρες σε εξ΄ αποστά-

σεως διδασκαλία) ενδεικτικά 
προγράμματα: «Αναπτυξιακές 
διαταραχές παιδιών και εφή-
βων», «Διγλωσσία και Ειδική 
Αγωγή», «Σύγχρονα Θέματα Ει-
δικής Αγωγής στη Δευτεροβάθ-
μια Εκπ/ση».

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Διδακτορική διατριβή: «Δια-

ταραχή Ελλειμματικής Προσοχής 
Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ): Συ-
μπεριφορική, Νοητική και Νευ-
ροψυχολογική Διαφοροποίηση» 
(2003).

Μονογραφία: Η Διαταρα-
χή Ελλειμματικής Προσοχής 
Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) στην 
προσχολική και πρώτη σχολική 
ηλικία. Θεωρητική και πρακτική 
προσέγγιση. Εκδόσεις: Πεδίο, 
Αθήνα, 2010.

Αγαπητού Π. & Γούλα Αλεξάν-
δρα (2011). Ο φάκελος αξιολόγη-
σης (portfolio) στην προσχολική 
ηλικία, Βόλος: Αυτοέκδοση. ISBN 
978-960-93-2818-0

Ανδρέου Γ., & Αγαπητού Π. 
(2010). Γλώσσα και έλλειψη προ-
σοχής-υπερκινητικότητα: πρό-
σφατα ερευνητικά δεδομένα. Στο 
Βογινδρούκα, Ι, Οκαλίδου, Α., & 
Σταυρακάκη Σ. (Επιμ.) Αναπτυξι-
ακές Γλωσσικές Διαταραχές Από 
τη βασική έρευνα στην κλινική 
πράξη, (σελ. 35-56) Θεσσαλονί-
κη: Επίκεντρο.

Αγαπητού Π., & Γούλα Α. 
(2011). Ο φάκελος αξιολόγησης 
στην προσχολική εκπαίδευση. 
Μια συνοπτική παρουσίαση 
πιλοτική εφαρμογής σε νηπια-
γωγεία. Στο Μέλλου Ε., (2011), 
(Επιμ.), Βιβλίο εκπαιδευτικού 
για το Νηπιαγωγείο. Θεωρία και 
Πράξη (Τρίτομο έργο) Β΄ τόμος 
ISBN ISBN: 978-960-99801-2-8

Αγαπητού Π. (2016). Εισαγω-
γή στην ειδική αγωγή. Βόλος: Αυ-
τοέκδοση.

ISBN 960-937883

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
1. Καραπέτσας, Α., Αγαπη-

τού, Π. (2002). Η επίδοση των 
παιδιών με Διαταραχή Ελλειμμα-
τικής Προσοχής-Υπερκινητικό-
τητα (ΔΕΠ-Υ) σε τεστ αξιολόγη-
σης της νοημοσύνης ( WISC-III). 
Ελληνική Παιδαγωγική και Εκ-
παιδευτική Έρευνα: Πρακτικά 

του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλά-
δος. 

2. Andreou, G., Karapetsas, A., 
& Agapitou, P. (2003). Verbal 
intelligence and sleep disorder 
in children with ADHD. Percep-
tual and Motor Skills, 96, 1283-
1288.

3. Andreou, G, Agapitou, P., 
Karapetsas, A. (2005). Verbal 
skills in children with ADHD. Eu-
ropean Journal of Special Needs 
Education, 20, (2), 231-238.

4. Agapitou, P., & Κarapetsas, 
A. (2006). Attention Defi cit Hy-
peractivity Disorder (ADHD) in 
preschool age and assessment 

possibilities. Cahiers de 
Psychopédagogie Curative 
et Interculturelle,1, 111-118. 

5. Αγαπητού, Π., Ανδρέ-
ου, Γ., & Καραπέτσας, Α. 
(2006). Διαφορές φύλου 
στη λεκτική νοημοσύνη 
των παιδιών με Διαταραχή 
Ελλειμματικής Προσοχής –
Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ). 
Περιοδικό Επιστήμες της 
Αγωγής (θεματικό τεύχος), 
11-19.

6. Andreou, G., & Agapi-
tou, P. (2007). Reduced 
language abilities in ado-
lescents two snore. Ar-

chives of Clinical Neuropsychol-
ogy, 22, 225-229.

7. Αγαπητού, Π., & Ανδρέου, 
Γ. (2007). Γλωσσικές δυσκολίες 
και Διαταραχή Ελλειμματικής 
Προσοχής-Υπερκινητικότητα 
(ΔΕΠ-Υ): μελέτη περίπτωσης. Η 
Ειδική αγωγή στην κοινωνία της 
γνώσης, Εταιρεία Ειδικής Παι-
δαγωγικής Ελλάδος, Εκδόσεις 
Γρηγόρη, 135-144

8. Vlachos, F., Tsiftsi, F., & 
Agapitou, P. (2007). Evidence 
of cerebellar dysfunction in 
low-functioning children with 
autism. Cognition, Brain & Be-
havior, 3, 507-517.

9. Βλάχος, Φ., Αγαπητού, Π., 
Νησιώτου Ι. (2007). Η γενετική 
βάση της Διαταραχής Ελλειμ-
ματικής Προσοχής Υπερκινητι-
κότητας: μια ανασκόπηση των 
ερευνητικών ευρημάτων. Ελλη-
νική Επιθεώρηση Ειδικής Αγω-
γής, 1, 175-193

10. Agapitou, P. & Andreou, 
G. (2008). Language defi cits in 
ADHD preschoolers. Australian 
Journal of Learning Diffi  culties, 
13, 1, 39-49.

11. Ανδρέου Γ., & Αγαπητού 
Π. (2009). Γλώσσα και έλλειψη 
προσοχής-υπερκινητικότητα: 
πρόσφατα ερευνητικά δεδομέ-
να (Συλλογικός τόμος, Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας).

12. Αγαπητού Π. (2010). Συ-
νοπτική παρουσίαση της Δια-
ταραχής Ελλειμματικής Προσο-
χής- Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ). 
Περιοδικό Δελτίο, 44, 28-32.

13. Αγαπητού Π. (2014). 
Πρώιμη Παρέμβαση: Σύγχρο-
νες τάσεις και προοπτικές. Συλ-
λογικός τόμος πρακτικών του 
1ου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών 
Πρακτικών της ΠΔΕ Θεσσαλίας, 
72-76, ISBN 978-618-82429-0-6

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Έχει παρουσιάσει περισσότε-

ρες από 20 ανακοινώσεις σε ελ-
ληνικά και διεθνή συνέδρια και 
είναι επιστημονική συνεργάτης 
σε ευρωπαϊκά προγράμματα: 

HIPE4ASD PROJECT - 
2012-1-FR1-LEO05-34952
CAPWIN PROJECT - 
2013-1FR1-LEO05-48264

για να την καλοπιάσει
μαζί της να μονοιάσει
να ζήσει, να γεράσει.

Μπροστά τραπέζια στρώνονται
σκαμνιά, τουράκια απλώνονται
και στην αυλή χορεύουν,
πίνουν και χωρατεύουν,
άναψε το τραγούδι
και καίει το πελεκούδι,
αποβραδύς - κι ολονυχτίς
τι σκέντζες, τι καμώματα,
χοροί και ξεφαντώματα
μέχρι τα ξημερώματα.

Χαρές κι ευχές νια γυρβολιά,
με τα κλαρίνα με βιολιά:
-Να ζήσετε χρυσά παιδιά
με την αγάπη στην καρδιά
σε όλη τη ζωή σας.

«Γεννητούρια»
Mαρή η ποδιά σου κόντυνε
και πίσω ξεμακραίνει,

Μαρή η κοιλιά σου φούσκωσε
και πίσω ξανεμένει.

Σε βλέπουνε και τα παιδιά
και σα διαβαίνεις τουρλωτή,
καμαρωτή - καμαρωτή,
σιμά - κοντά σε κράζουνε
και πίσω σου φωνάζουνε:

-Ντούμπου - ντούμπου το βαένι
και η Στάμω γκαστρωμένη.
Και οι πόνοι σα σε πιάσανε
και ξεκινούσαν τα νερά
και στα κρυφά στα φανερά
για τη μαμή καλιάσανε,
έφτασε η Περδίκαινα
για να σε ξεγεννήσει
μαζί και η Καρανίκαινα
που το είχε ξενυχτήσει
με τα ζεστά πανιά

-κι αηκούστηκε το κλάμα-
έτσι ως το είχες τάμα.
Καλογεννούσα μάνα,
τάιστο, να γυρίσει

και σταύρωσ’ του την πάνα
μεγάλωστο να ζήσει

να ζήσει και να το χαρείς
κι όπως θέλεις να το ιδείς.

«Βαφτίσια»
Τότε τα χρόνια τα παλιά

-φέρτε με πάλι πίσω
να ζήσω, να γυρίσω-
τότε τα χρόνια τα παλιά,
γινόντανε στα σπίτια
και γάμοι και βαφτίσια.
Τα πιο γερότερα παιδιά
την κολυμπήθρα φέρνανε,
-τα παρακάλια ήταν πολλά-
κι απ’ τον κουμπάρο παίρνανε
τον κόπο τους για τα καλά!
Σαν έλεε τ’ όνομα ο παπάς
γινόταν τόσο σαματάς,
ποιο πρώτο παλικάρι

ποιος πρώτος το χαμπέρι
στη μάνα του θα φέρει
τον κόπο του να πάρει.
Βροχή από πεντάρες,
βροχή από δεκάρες
ρίχναν τα μαρτυριάτικα,
στο παιδομάνι σκοτωμός
-ένας παδιάτικος σωρός
ένας απάν’ τον άλλο-\
ποιος θ’ άρπαζε μεγάλο
σπρωξίματ’ ασταμάτητα.
Σα στρώναν το τραπέζι
και τρώγανε και πίνανε,
-και λόγο δεν εδίνανε,
το όργανο να παίζει-
και αρχίναε το τραγούδι
για το ξεπεταρούδι

πάαιναν κι έρχονταν ευχές:
«Να ζήσει, να γεράσει
τα πλούτη να χορτάσει»...

Χαρακτηριστικοί τύποι 
ανθρώπων

στα «Καστελλιώτικα»
«Μήτρος Παλιούρας»

Όπως τον περιγράφει ο εγγο-

νός του Δημήτρης Χρ. Χαλατσάς 
στο «Σχεδία σμα Απομνημονευμά-
των» του «ο Παλιούρας ήταν ένα 
άλλου είδους ταραχή. Κλέφτης 
γεννημένος, άντρας του τουφε-
κιού, του πιοτού, του χαρτιού και 
της γυναίκας. Ήταν γιγαντιαίων 
διαστάσεων, ύψους που ξεπερ-
νούσε τα δύο μέτρα, με κόκκινα 
μαλλιά, κόκκινα μουστάκια και γέ-
νια και πολύ μπλε και διαπεραστι-
κά μάτια. Ζύγιζε πάνω από εκατόν 
δέκα οκάδες και ήταν το φόβη τρο 
της περιοχής». Έτρωγε μέχρι 
σκασμού και χόρευε και τραγου-
δούσε με τις ώρες. Έκλεβε τους 
πάντες μέρα μεσημέρι, χωρίς να 
τολμούν να βγάλουν τσιμουδιά. Οι 
τσοπαναραίοι για να τον εξουδε-
τερώσουν, τον έπιαναν κου μπάρο. 
Τους κουμπάρους δεν τους έκλε-
βε ποτέ, ήταν αρχή του. Οι διαβα-
τάρηδες τσοπαναραίοι, που κατέ-
βαιναν στα χειμαδιά ή ανέβαιναν 
για ξεκαλοκαίριασμα στα ορεινά 
ή διάβαιναν οι ζωέμποροι με κο-
πάδια για πούλημα στην Αθήνα, 
τον εξουδετέρωναν, παίρνοντας 
τον για φύλακα με αμοιβή ένα-δύο 
γελάδια ή τέσσερα-πέντε πρόβα-
τα ή γίδια. Έτσι, έπαιρνε νόμιμα 
το μερτικό του. Για τις γεωργικές 
όμως δουλειές και ιδιαίτερα για 
το μάζεμα του καπνού από τα χω-
ράφια ούτε που νοιαζόταν. Άφη-
νε τον καπνό για πάρα πέρα «τα 
χινοπώρια» όπως έλεγε, και ενώ 
όλο το άλλο χωριό είχε μαζέψει 
τις αρμάθες του καπνού μέχρι το 
τέλος Αυγούστου, ο Παλιούρας 
μάζευε και ξέραινε τον καπνό 
Οκτώβριο και Νοέμβριο σ’ εκείνα 
τα μικρά καλοκαιρινά διαλείμμα-
τα που προηγούνται ή έπονται τα 
φθινοπωρινά πρωτοβρόχια, που 
έμειναν από τότε στη γλώσσα των 
συγχωριανών μας Καστελλιωτών 
με την ονομασία «του Παλιούρα τα 
Καλοκαίρια», όπως λέγονται και 
σήμερα ακόμα στο χωριό. Για τη 
φράση αυτή που είναι και ο γνω-
στός τίτλος του «Καστελλιώτικου» 
ποιήματος είναι περισσότερο 
γνωστός ο Παλιούρας.
Ήταν γεμάτος πάθη. Πούλαγε 

χωράφια να τα παίξει στα χαρτιά, 
ενώ δε νοιαζόταν για τα οκτώ παι-
διά που είχε, γιατί πίστευε πώς θα 
βρουν το δρόμο τους. Εκτός από 
τις παραπάνω «ασχολίες» του 
για μεγαλύτερο εισόδημα έκανε 
και τον μυλωνά και τον βουκόλο. 
Πραγματικά, χαρακτηριστικός τύ-
πος του χωριού.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
αηκούσματα, τα = τα αρραβω-

νιάσματα
βαένι, το = το βαρέλι του κρα-

σιού
γκρας, ο = είδος όπλου του 

1897
καλιάσανε, ρ. = ταιριάσανε, συ-

νέπεσαν, συναντήθηκαν
καταβόθρες, οι = υπόγεια φυ-

σικά ανοίγματα του εδάφους σε 
μεγάλο βάθος
μαρή - μαρέ, επιφ. = προσφώ-

νηση ονόματος
μαρτυριάρικα, τα = τα χρήματα 

και οι κονκάρδες που μοιράζονται 
στα βαφτίσια
ντελήδες, οι = οι τρελλοί, 

μουρλοί, παλαβοί
σκέντζες, οι = τα σκέρτσα, 

τσαλιμάκια πάνω στο χορό
σουρήξω, ρ. = να σφυρίξω
τάιστο, ρ. = τάισέ το
τουράκια, τα = τα παγκάκια

(Συνεχίζεται)

Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΤΑ «ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ»

(Συνέχεια από τη σελίδα 4)
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(Συνέχεια στη σελίδα 8)

ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστελ-

λίων, στο πλαίσιο των δραστηρι-
οτήτων της, οργάνωσε και φέτος 
διάφορες εκδηλώσεις που συνέ-
πεσαν χρονικά με τις άλλες πολιτι-
στικές εκδηλώσεις που γίνονται τα 
τελευταία είκοσι και πάνω χρόνια 
και τις διοργανώνουν με μεγάλη 
επιτυχία οι πολιτιστικοί σύλλογοι 
Καστελλίων. Η Βιβλιοθήκη συνερ-
γάζεται και με τους δύο Πολιτιστι-
κούς Συλλόγους.
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστελ-

λίων πληροφορεί τους συγχωρια-
νούς μας ότι οι εκδηλώσεις αυτές 
από φέτος θα οργανώνονται και 
θα πραγματοποιούνται σε όλη τη 
διάρκεια του χρόνου στο χώρο της 
Βιβλιοθήκης και θα περιλαμβάνουν 
διάφορες ομιλίες, εκδηλώσεις για 
παιδιά, παρουσιάσεις βιβλίων κλπ.
Οι φετινές αυτές εκδηλώσεις 

πραγματοποιήθηκαν με την εξής 
σειρά: Την Παρασκευή 17 Αυγού-
στου μίλησε ο καθηγητής του ΕΜΠ 
Πάρις Παρασκευόπουλος με θέμα: 
Ένας νέος Διαφωτισμός. Τον ομι-
λητή παρουσίασε στο κοινό και 
προλόγισε ο Πρόεδρος της Επι-
τροπής Διαχείρισης της Βιβλιοθή-
κης Βαγγέλης Κωτσίκης.
Την επόμενη μέρα Σάββατο 18 

Αυγούστου η συγγραφέας Ελευ-
θερία Παπαδημητρίου – Τσακρή 
παρουσίασε το βιβλίο της με τίτλο: 
Η Ζωή σε δύο σελίδες που προλό-
γισε ο Βαγγέλης Κωτσίκης παρου-
σιάζοντας στο κοινό τη συγγραφέα 
και σχολιάζοντας με λίγα λόγια το 
βιβλίο της.
Τη Δευτέρα 20 Αυγούστου ο 

δημοσιογράφος και συγγραφέας 
Κώστας Στοφόρος παρουσίασε το 
προτελευταίο του Βιβλίο με τίτλο: 
Στα ίχνη του Ομήρου. Τον Κώστα 
Στοφόρο παρουσίασε στο κοινό και 
σχολίασε το βιβλίο πολύ συνοπτικά 
ο Βαγγέλης Κωτσίκης.
Περισσότερα για τις παιδικές εκ-

δηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν 
τη Δευτέρα 20 Αυγούστου και την 
Τρίτη 21 Αυγούστου θα διαβάσετε 
σε διπλανές στήλες, ενώ σε άλλες 
στήλες θα διαβάσετε και ρεπορ-
τάζ για τις υπόλοιπες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις τόσο του Συλλόγου 
Γυναικών όσο και του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Καστελλίων.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Με αφορμή τις εκδηλώσεις της 
Βιβλιοθήκης που πραγματοποι-
ήθηκαν το φετινό καλοκαίρι στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 
δόθηκε η ευκαιρία να ειπωθούν και 
δύο λόγια για τη βιβλιοθήκη από 
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δια-
χείρισης και είπε τα εξής:
Σήμερα, και ύστερα από ένα 

χρόνο που ξεκίνησε η συγκρότη-
ση της Βιβλιοθήκης βρισκόμαστε 
στη φάση που θα σας περιγράψω. 
Έχουμε διαχωρίσει, επιλέξει, το-
ποθετήσει και ταξινομήσει κατά 
κατηγορίες, σύμφωνα με τον κώδι-
κα ταξινόμησης του DEWEY πάνω 
από 10.000 τόμους βιβλίων στα 
ράφια αυτής της αίθουσας και του 
βιβλιοστασίου που βρίσκεται στη 
διπλανή αίθουσα.
Τον άλλο μήνα θα αρχίσει η κα-

ταγραφή του κάθε βιβλίου στο Βι-
βλίο Εισαγωγής της Βιβλιοθήκης, 
που αποτελεί το μητρώο και την 
ταυτότητα του κάθε βιβλίου, καθώς 
και η τοποθέτηση σε κάθε ράχη 
βιβλίου του αριθμού ταξινόμησης 
και το όνομα του συγγραφέα κατά 
αλφαβητική σειρά. 
Στη συνέχεια, κάθε βιβλίο θα 

εισαχθεί στο σύστημα AVEC, που 

αποτελεί τη βάση δεδομένων των 
Δημοτικών Βιβλιοθηκών, του Δή-
μου Δελφών, αλλά και των άλλων 
Δημοτικών Βιβλιοθηκών λόγω συμ-
βατότητας.
Πριν την ολοκλήρωση των παρα-

πάνω εργασιών και αφού θα έχει 
εγκριθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κα-
στελλίων θα λειτουργήσει και ως 
Δανειστική, αρχικά για τα βιβλία 
του Παιδικού Τμήματος και της 
κατηγορίας Ελληνική και Ξένη Λο-
γοτεχνία.
Στόχος και φιλοδοξία μας είναι 

να καλύψουμε τις ανάγκες των εν 
δυνάμει χρηστών, που δεν είναι 
άλλοι από τα παιδιά και όσους εν-
διαφέρονται για το βιβλίο.
Επιπρόσθετα, σας πληροφο-

ρούμε ότι έχουμε διαμορφώσει 
αυτή την αίθουσα με τέτοιο τρόπο, 
ώστε να υπάρχει Αναγνωστήριο, 
θέσεις Η/Υ, Τηλεόραση, Μηχάνημα 
Προβολής Ταινιών (προτζέκτορας 
ή video woll), Εκτυπωτής, DVD 
Player, Οθόνη προβολής κλπ., κα-
θώς και επιλεγμένη μουσική από 
το πλήθος κασετών, DVD κλπ. που 
έχουμε στη διάθεσή μας από τη 
δωρεά του Δημήτρη Χαλατσά.
Η διαμόρφωση της αίθουσας έγι-

νε έτσι, ώστε να προσφέρεται για 
την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, 
όπως:

– Παρουσιάσεις βιβλίων
– Ομιλίες
– Σεμινάρια
– Προβολές
– Οργάνωση διαφόρων δραστη-

ριοτήτων, όπως:
• Οργάνωση ημερών Ανάγνω-

σης Βιβλίων
• Αφηγήσεις παραμυθιών
• Παιχνίδια Δημιουργικής Γρα-

φής
• Εικονογράφηση παραμυθιών
• Διάφορες εικαστικές δραστη-

ριότητες
• Συμβουλευτική για γονείς και 

παιδιά κ.λ.π.
Ήδη, αναμένουμε τον απαιτού-

μενο εξοπλισμό, που μας έχει 
εγκριθεί, μέχρι το τέλος του έτους 
ή το αργότερο στην αρχή του επό-
μενου. Έτσι, έχει η κατάσταση της 
Βιβλιοθήκης μέχρι σήμερα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θέλω να ευχαριστήσω από αυτό 

το βήμα και όσους πέραν των 
αδελφών Δημήτρη και Γιώργου Χρ. 
Χαλατσά, την κληρονόμο της Άν-
νας Συνοδινού, Νόρα Ν. Συνοδινού, 
η οποία εκτός από τα βιβλία της 
Άννας Συνοδινού μας παρεχώρησε 
και δύο φορεσιές από παραστά-
σεις της Εκάβης και της Ηλέκτρας, 
καθώς και προσωπικά της αντικεί-
μενα που θα εκτεθούν σε χώρο 
της Βιβλιοθήκης, Νίκο Μοσχολιό 
και όλους όσοι πρόσφεραν αριθμό 
βιβλίων στη βιβλιοθήκη μας. 
Ιδιαίτερα δε, θέλω να ευχαρι-

στήσω για τη γενναία οικονομική 
προσφορά τις αδελφές Πόπη και 
Νίκη Ηλ. Μοσχολιού, χωρίς τη βο-
ήθεια των οποίων δε θα κατορθώ-
ναμε να καλύψουμε τα έξοδα που 
δεν μας παρέχει ο Δήμος Δελφών.
Ιδιαίτερα ήθελα από τη θέση 

αυτή να ευχαριστήσω θερμά το συ-
μπολίτη μας Απόστολο (Τόλη) Νικ. 
Παπαδάκη για την πολύ μεγάλη βο-
ήθεια που προσφέρει εθελοντικά 
στη συγκρότηση της βιβλιοθήκης.
Ακολουθούν η ομιλία και οι πα-

ρουσιάσεις βιβλίων:

ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
(Ομιλητής: ΠΑΡΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ)
Συνεχίζοντας ο Βαγγέλης Κω-

τσίκης παρουσίασε τον ομιλητή 

και αναφέρθηκε συνοπτικά στο 
βιογραφικό του και σε σημεία που 
αφορούν το θέμα της ομιλίας του.
Ο Πάρις Παρασκευόπουλος 

γεννήθηκε στη Δόξα Αρκαδίας το 
1941. Είναι παντρεμένος με την 
Καστελλιώτισσα παιδίατρο Μαίρη 
Κουσουρή και έχουν έναν γιο το 
Νίκο. Είναι ένας πολύ καλός και εν-
θουσιώδης φίλος του χωριού μας.
Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πα-

τρών και στις Η.Π.Α. Υπήρξε καθη-
γητής:

–Στα Συστήματα Ελέγχου στη 
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
του Δ.Π. Θράκης επί επτά χρόνια 
και στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών του Ε.Μ.Π. επί 23 χρόνια.
Συνταξιοδοτήθηκε το 2008.
•Έχει δημοσιεύσει:
–Περισσότερες από 130 πρωτό-

τυπες επιστημονικές εργασίες σε 
έγκυρα διεθνή επιστημονικά περι-
οδικά.

•Έχει παρουσιάσει:
Περισσότερες από 70 εργασίες 

σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά 
συνέδρια.

•Έχει αποσπάσει:
Διακρίσεις, βραβεία και μεγάλο 

αριθμό αναφορών σε επιστημονικά 
περιοδικά.

•Έχει συγγράψει, πάνω σε θέ-
ματα της ειδικότητάς του:

–Οκτώ βιβλία που έχουν κυκλο-
φορήσει στο εμπόριο, δύο από τα 
οποία έχουν μεταφραστεί στα αγ-
γλικά και έχουν διεθνή κυκλοφορία.
ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
Από το 1995 ασχολείται με κά-

ποια από τα μεγάλα προβλήματα 
της ανθρωπότητας προσπαθώντας 
να εκφράσει τη γνώμη του για τη 
δρομολόγηση της λύσης τους. Την 
προσπάθειά του αυτή την εντάσσει 
κάτω από το γενικό όρο: ΦΙΛΟΚΟ-
ΣΜΙΑ, που σημαίνει με άλλα λόγια: 
τη γνώση, το σεβασμό, τη φροντί-
δα, την προστασία και την αγάπη 
για όλο τον κόσμο.
Με το φιλοκοσμικό συγγραφικό 

του έργο, όπως γράφει σε κάποιο 
από τα βιβλία του, διατυπώνει το 
στόχο του: «Δε θέλω τίποτε άλλο 
παρά να μου δοθεί η δυνατότητα να 
βγω από την καλλιεργούμενη και 
επιτεινόμενη μοναξιά των ημερών, 
συζητώντας μαζί σας, για το πώς 
θα διαχειριστούμε το δώρο της 
ζωής που έχουμε στα χέρια μας.
Επίσης να σας πω, πώς νιώθω 

για το παρόν και το μέλλον της αν-
θρωπότητας, αλλά να ακούσω και 
εσάς να μιλάτε και να ενδιαφέρε-
στε για τα ίδια».
Πράγματι, ο Πάρις Παρασκευό-

πουλος για να επικοινωνήσει τις 
σκέψεις του και τους προβληματι-
σμούς του περί ΦΙΛΟΚΟΣΜΙΑΣ, δεν 
αρκέστηκε στις διάφορες ομιλίες 
του και στις εβδομαδιαίες εκπο-
μπές του σε αθηναϊκούς τηλεο-
πτικούς σταθμούς, αλλά για να κυ-
κλοφορήσει ευρύτατα τις σκέψεις 
του ίδρυσε το 2010 τον Σύλλογο 
Φιλοκοσμίας Ελλάδος, του οποίου 
είναι και πρόεδρος.
Για τη ΦΙΛΟΚΟΣΜΙΑ έγραψε και 

έξι βιβλία που έχουν κυκλοφορή-
σει στο εμπόριο, δύο από τα οποία 
έχουν μεταφραστεί και κυκλοφορή-
σει στα αγγλικά.
Στη σημερινή μας εκδήλωση ο 

Πάρις Παρασκευόπουλος θα μας 
μιλήσει για το ΝΕΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ, 
τον Φιλοκοσμικό Διαφωτισμό.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: 
ΜΙΑ ΖΩΗ ΣΕ ΔΥΟ ΣΕΛΙΔΕΣ

(Συγγραφέας: Ελευθερία Τσακρή)
Ο Βαγγέλης Κωτσίκης παρουσί-

ασε τη συγγραφέα και αναφέρθηκε 
συνοπτικά στο βιογραφικό της και 
στο περιεχόμενο του βιβλίου της.
Η Ελευθερία Παπαδημητρίου – 

Τσακρή γεννήθηκε στο Μεγαλοχώ-
ρι Τρικάλων και είναι πτυχιούχος 
της Σχολής Νηπιαγωγών Αθηνών.
Εργάστηκε ως Νηπιαγωγός σε 

Ιδιωτικό Σχολείο και για σαράντα 
χρόνια διηύθυνε το δικό της εκπαι-
δευτήριο μέχρι το 2011.

–Έχει παρακολουθήσει σεμινά-
ρια Ψυχολογίας Παιδιών και Εφή-
βων.

–Έχει ασχοληθεί με ομάδες 
ενηλίκων πάνω στις ενδοοικογε-
νειακές σχέσεις.

–Η διδασκαλία της στο Νηπια-
γωγείο βασίστηκε στο παραμύθι 
και εστιάστηκε στην επίδραση που 
έχει το παραμύθι στην όλη ανάπτυ-
ξη της ψυχολογίας του παιδιού.

–Έχει γράψει παραμύθια για παι-
διά.

–Έχει ασχοληθεί με παιδικές 
θεατρικές παραστάσεις.
Πρόκειται για μια άριστη και δρα-

στήρια παιδαγωγό και επιχειρημα-
τία που έχει διευρύνει τον ορίζοντα 
μάθησης και εκπαίδευσης, εστιά-
ζοντας τις δραστηριότητές της τα 
τελευταία χρόνια, τόσο στον τομέα 
της Ψυχολογίας (παιδιών και εφή-
βων) όσο και ενήλικων. Τελευταία 
έχει επικεντρώσει τα ενδιαφέρο-
ντά της στο συνεχές γράψιμο.
Το πρώτο της βιβλίο εκδόθηκε 

το 2014 με τίτλο:
«Η Γιαγιά στα πόδια σας», από 

τις εκδόσεις ΑΥΡΑ. Είναι παντρε-
μένη με τον Καστελλιώτη μετεκ-
παιδευμένο εκπαιδευτικό και πτυ-
χιούχο του Παντείου Πανεπιστημί-
ου Θανάση Τσακρή του Νικολάου 
και έχουν δύο παιδιά την Πέπη και 
το Νίκο και δύο εγγόνια τον Αντρέα 
και τον Ίωνα.

Η ΖΩΗ ΣΕ ΔΥΟ ΣΕΛΙΔΕΣ
Το βιβλίο της Ελευθερίας Πα-

παδημητρίου – Τσακρή με τίτλο: 
Η Ζωή: σε δύο σελίδες, εκδόθηκε 
φέτος, και μάλιστα, πολύ πρόσφα-
τα, από τις εκδόσεις ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ 
και με επιμέλεια της Σοφίας Νινιού.
Περιλαμβάνει: Προλογικό Σημεί-

ωμα της συγγραφέως, 31, αυτο-
τελή μικρά σε έκταση αλλά μεστά 
σε περιεχόμενο διηγήματα, καθώς 
και 4 ποιήματα, εκ των οποίων το 
ακροτελεύτιο με τίτλο: «Ο Απολο-
γισμός» παρατίθεται στο τέλος, 
αντί του Επίλογου.
Όλα τα διηγήματα του βιβλίου 

είναι γραμμένα με ένα ιδιαίτερο 
προσωπικό ύφος που διατρέχει 
όλο το βιβλίο και περιλαμβάνει τα 
προσωπικά βιώματα της νεανικής 
περιόδου της συγγραφέως, όπου 
εξελίσσεται ένας ειλικρινής ρεα-
λισμός που συμπληρώνεται με μια 
αρκετά προσεγμένη μυθοπλασία. 
Ο ρεαλισμός δηλαδή διαδέχεται 
τη φαντασία και στη φαντασία προ-
σθέτονται και ξετυλίγονται ατόφια 
τα προσωπικά βιώματα.
Το ιδιαίτερο αυτό προσωπικό 

ύφος που χαρακτηρίζει και τη λο-
γοτεχνική στόφα της συγγραφέως, 
είναι άμεσο και παραμένει ανεπι-
τήδευτο και ειλικρινές και διαπερ-
νά όλο το βιβλίο μέχρι το τέλος.
Η μεγάλη ικανότητα της συγγρα-

φέως επιβεβαιώνεται εξάλλου και 
με τον τρόπο που διαχειρίζεται το 
γραπτό της λόγο, με τον ξεχωριστό 
δικό της τρόπο, και τον οποίο έχει 
εξελίξει στο ανώτερο επίπεδο δη-
μιουργικής γραφής.
Η χρήση μικρών, σύντομων και 

κοφτών προτάσεων έχει ως απο-
τέλεσμα και τη σωστή θέση και 

τοποθέτηση κάθε λέξης και φρά-
σης που την κάνει με ιδιαίτερη 
μαεστρία.
Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα 

και ισχυρό αντίκτυπο στην επιλογή 
του λιτού και πετυχημένου τίτλου 
του βιβλίου που διαλαμβάνει και 
συνοψίζει όλο το περιεχόμενό του: 
Η ΖΩΗ ΣΕ ΔΥΟ ΣΕΛΙΔΕΣ. Αλλά και η 
συμπλήρωσή του με τον υπότιτλο: 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ανα-
δεικνύει την εσωτερική της ανάγκη 
που επικαλείται στο προλογικό 
της σημείωμα, αλλά και την επι-
τακτικότητα της επιθυμίας της να 
καταγράψει τα προσωπικά βιώμα-
τα της πρώιμης νιότης στο χωριό 
της, όπως και η ίδια το ομολογεί 
απερίφραστα σε κάποιο σημείο του 
βιβλίου.
Ολόκληρο το βιβλίο διαβάζεται 

πολύ εύκολα και ευχάριστα από 
την αρχή μέχρι το τέλος, χωρίς πε-
ριττούς πλατυασμούς και φλύαρες 
αφηγήσεις και περιγραφές.
Προσωπικά, διαβάζοντας εν τά-

χει το βιβλίο, δηλώνω χωρίς επιφυ-
λάξεις ό,τι όλα μου άρεσαν εξίσου 
γιατί, όλα τα διηγήματα αποπνέουν 
τα ειλικρινή προσωπικά βιώματα 
της συγγραφέως, ακόμη και εκεί-
να που τα διαπερνούν ουδέτερα 
συναισθήματα και βρίσκονται έξω 
από τα προσωπικά της βιώματα.
Η σχεδόν όψιμη απόφασή της 

να καταγράψει και να εκδώσει σε 
βιβλίο, ύστερα από πολλά χρό-
νια ό,τι είχε αποθησαυρίσει και 
αποθηκεύσει στο «ΤΑΜΕΙΟ» των 
παιδικών αναμνήσεων οφείλω να 
ομολογήσω ήταν πολύ σωστή και 
από βάθους καρδιάς της εύχομαι 
να μη σταματήσει στην έκδοση του 
τρίτου της βιβλίου που ετοιμάζει, 
αλλά να ξεπεράσει και να φτάσει 
σε διψήφιο αριθμό βιβλίων.
Ιδιαίτερα, από ό,τι διάβασα, μου 

έκαναν εντύπωση οι τρεις σύντο-
μοι παράγραφοι, που υπάρχουν και 
στο οπισθόφυλλο, οι οποίες συ-
μπυκνώνουν όλο σχεδόν το βιβλίο, 
όπως τις περιέγραψα παραπάνω 
και στην περίπτωση της επιλογής 
του τίτλου και του υπότιτλου του 
βιβλίου. Και με αυτό το τελειώνω:

«Η πιο αγαπημένη μου ώρα ήταν 
η ώρα, που στο σπίτι μας θα έρχο-
νταν οι θείες μου και οι εξαδέλφες 
μου για να κάνουμε νυχτέρι.
Δε χόρταινα ν’ ακούω τις ιστο-

ρίες τους τα ατέλειωτα βράδια του 
χειμώνα δίπλα στο τζάκι. Ιστορίες 
βγαλμένες μέσα από τη ζωή. Ιστο-
ρίες που δε λέγονται. Παραμένουν 
στις σκοτεινές γωνιές των σπιτιών 
κρυμμένες, ανομολόγητες, αν και 
έχουν πολλά να σου πουν».
Κι όταν άρχισα να τις γράφω 

αναρωτήθηκα:
«Μα χωράει η ζωή σε δύο σελί-

δες; Χωράει;».
Στη συνέχεια η Ελευθερία Παπα-

δημητρίου – Τσακρή παρουσίασε 
το βιβλίο της.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΣΤΑ 

ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ
(Συγγραφέας: Κώστας Στοφόρος)
Ο Βαγγέλης Κωτσίκης παρουσί-

ασε το συγγραφέα και αναφέρθηκε 
συνοπτικά στο βιογραφικό του και 
στο περιεχόμενο του βιβλίου του.
Ο Κώστας Στοφόρος είναι δημο-

σιογράφος και συγγραφέας. Έχει 
εργαστεί επί σειρά ετών στην τη-
λεόραση. Συνεργάζεται με το Μου-
σείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευ-
σης, και γράφει στο διαδίκτυο, σε 
εφημερίδες και περιοδικά κυρίως 
για θέματα βιβλίου και πολιτισμού. 
Έχει γράψει σειρά βιβλίων για παι-
διά και γονείς, λογοτεχνία ενηλί-
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Αθήνα 2018 σελ. 70
Αυτό το βιβλίο του Γιάννη Μακρή δεν μπορείς να το ειπείς ούτε 

Απομνημονεύματα ούτε Ενθυμήματα ή πολύ περισσότερο Βι-
ογραφία, ούτε να το υποβιβάσεις σ’ εκείνα τα δημοσιογραφικά 
«Από όσα έζησα» ή «Από όσα θυμάμαι», ούτε να το καταποντί-
σεις σε τάχα ημερολογιακές σημειώσεις ή σε ό,τι φθηνό ανάλογο 
χαρακτηρισμό. Είναι η κραυγή ψυχής, που σαν πνευματικά κβά-
ντα ζωής αναπηδούν ανταγωνιστικά το ένα πίσω από το άλλο και 
παρασύρουν τον αναγνώστη στις συνέχειές τους. Αυτός ο απρό-
οπτος ανταγωνισμός, σαν απρόοπτη συνεχόμενη και ατέλειωτη 
παράθεση σε κατακυριεύει και δημιουργεί (άθελα;) ένα ιδιόρ-
ρυθμο μα μοναδικό ύφος, μια γεύση, σαν να ζεις και συ μαζί μ’ 
αυτά αόρατος συνακόλουθος παραστάτης.
Όλα μαζί οφείλονται στο ότι είναι αληθινά πέρα ως πέρα και 

δεν προφταίνει να τελειώσει το ένα, αμέσως δεδομένο παρεμ-
βάλλεται το άλλο, σαν μια μοναδική αράγιστη συνέχεια. Όχι μόνο 
ακρίβεια, μα και ζωντάνια περιγραφής δομούν από άκρο σε άκρο 
το βιβλίο. Μα το μεγάλο ατού του βιβλίου βρίσκεται στις δυο λέ-
ξεις του Δήμου Πολύχρονου «Ψυχή βαθειά». Ας μη γελιόμαστε 
και για ιστορική αποκατάσταση του ερμηνευτή ας τα υπογραμμί-
σουμε μια και καλή με όση ευθύνη κι αν χρειαστεί: Ξεστομίστηκε 
για πρώτη φορά απ’ τα χείλη του μοναδικού αυτού πανελεύθε-
ρου μαχητή της Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Πολύχρονου και 
από εκεί πέρασε στο στόμα του αντάρτικου, για να καταλήξει 
παντάξια προμετωπίδα του αγώνα που έκαμε ο λαός αυτός μέσα 
σ’ εκείνα τα Κατοχικά Χρόνια, για να ζήσει ελεύθερος, πέρα από 
ιδεολογίες - μιλάμε για το μεγάλο το ολόκληρο σύνολο του λαού - 
Ψυχή βαθειά! Και είναι μεγάλη απώλεια και για την ιστορία, που 
ο αδελφός μου ο Γιώργης δεν πρόφτασε να ολοκληρώσει τ’ απο-
μνημονεύματα που του υπαγόρευε ο Δήμος, γιατί, έφυγε από τη 
ζωή λίγες μόνο ημέρες πριν τη συνάντησή τους, που θα γινόταν η 
περιγραφή της Μάχης στις Καρούτες, αυτού του ηρωικά αγωνι-
στικού του μοναδικού άθλου της Εθνικής Αντίστασης. Θα ταίριαζε 
για το βιβλίο και το χαρακτηρισμό της αφήγησης ο όρος «ανόθευ-
τος ρεαλισμός».
Αλλά έτσι με τις διάφορες λόγιες καρικατούρες μειώνεται η 

πραγματική του αξία. Γιάννη, με το βιβλίο σου αυτό απέδωσες 
τον εαυτό όλων μας, ωμά και σταράτα. Σου αξίζει ένα μεγάλο ένα 
αντάξιο Εύγε από όλους μας.

Δημήτρης Χαλατσάς

κων, ιστορικά, συμμετέχει γράφο-
ντας σε συλλογικά έργα και κάνει 
και μεταφράσεις.
Φτιάχνει παραμύθια μαζί με τα 

παιδιά με τη «Μαγική Τράπουλα» 
και εκπονεί εκπαιδευτικά προ-
γράμματα.
Είναι μέλος της Πανελλήνιας 

Ένωσης Λογοτεχνών του Κύκλου 
του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου 
και της Ένωσης Συντακτών Περιο-
δικού – Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣ-
ΠΗΤ). Από τις εκδόσεις «Κέδρος» 
κυκλοφορούν τα βιβλία του, ο Κώ-
δικας της Λέρου – Περιπέτεια της 
Άρτεμης (2016).
Η Πέμπτη Πόλη των Δωριέων – 

Περιπέτεια στην Γκιώνα (2017) και 
Στα ίχνη του Ομήρου – Περιπέτεια 
στη Χίο (2018).
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ
Για να παρουσιάσω το προτελευ-

ταίο βιβλίο του Κώστα Στοφόρου με 
τίτλο: «Στα ίχνη του Ομήρου – Πε-
ριπέτεια στη Χίο», Εκδόσεις «Κέρ-
δος», δανείζομαι τα λόγια του 
συγγραφέα που ανίχνευσα διαβά-
ζοντας το σπουδαίο αυτό βιβλίο.

«Η ιδέα αυτού του βιβλίου, γρά-
φει ο συγγραφέας, γεννήθηκε στο 
μυαλό μου ένα μαγικό σούρουπο 
στον Άγιο Γάλας, στο 2ο Αντάμωμα 
Παραμυθιού και Αφήγησης στην 
Αμανή, τον Ιούλιο του 2016. Ο 
παραμυθένιος κόσμος που δημι-
ούργησαν με τις αφηγήσεις τους 
οι συμμετέχοντες ήταν η πηγή απ’ 
όπου ξεκίνησε να ξετυλίγεται και 
η δική μου ιστορία.
Ένα άλλο ακόμη ταξίδι, που 

έχει προηγηθεί, με μια ομάδα 
του Μουσείου Σχολικής Ζωής και 
Εκπαίδευσης, όταν βρέθηκα κα-
λεσμένος του Ελληνικού Σχολείου 
Athena στο Βουκουρέστι, με βοή-
θησε να παντρέψω την πρωτεύου-
σα της Ρουμανίας με τη Χίο».
Όπως συμβαίνει και στα δύο 

προηγούμενα βιβλία του: Ο Κώδι-
κας της Λέρου και η Πέμπτη Πόλη 
των Δωριέων, έτσι και στο παρόν 

βιβλίο, δηλαδή Στα ίχνη του Ομή-
ρου, ο συγγραφέας διερωτάται: τι 
κρύβεται πίσω από το μυστηριώδη 
θάνατο του ανθρώπου που απο-
κρυπτογράφησε τη Γραμμική Β; 
Μια παράξενη ιστορία ξετυλίγεται 
από το Βουκουρέστι στη Χίο και 
από εκεί στο βροχερό Λονδίνο.
Η ίδια παρέα των παιδιών που 

ανακάλυψε τον Κώδικα της Λέρου 
και την Πέμπτη Πόλη των Δωριέων 
ταξιδεύει στη Βολισσό της Χίου, 
αποφασισμένη να αποφύγει τα 
μπλεξίματα.
Αν και από την αρχή έχει γίνει 

φανερό ότι δύσκολα θα τα κατα-
φέρει, διαπιστώνει γρήγορα, ότι 
εντελώς απρόοπτα, εμφανίζεται 
στο νησί ο αστυνόμος Παπαγεωρ-
γίου με την οικογένειά του.
Ποιος περίμενε αυτές τις συ-

μπτώσεις; Κανένας. Ούτε ο Ιάσο-
νας, ο νεότερος Έλληνας ντετέ-
κτιβ, που ακονίζει τη σκέψη του 
μασουλώντας μαστίχα Χίου, ούτε η 
Αντιγόνη, που λατρεύει την ιστορία 
και τα μυστήρια.
Το ξένοιαστο αυτό καλοκαίρι στο 

πανέμορφο νησί του Αγαίου θα κιν-
δυνέψει να μετατραπεί σε εφιάλτη.
Με ιδιαίτερη μαεστρία ο συγγρα-

φέας κρύβει μια πολύ σημαντική 
αποκάλυψη κάπου στο βάθος.
Μέσα από τη δαιδαλώδη αυτή 

περιπέτεια και το μυστήριο, κάτι 
σαν το μίτο της Αριάδνης, ξε-
τυλίγεται μια ξεχωριστή ιστορία 
μέσω της οποίας αποκαλύπτονται 
η ομορφιά και οι παραδόσεις της 
Χίου.
Γράφει ο συγγραφέας: «Από τον 

Όμηρο στην Αγία Μαρκέλλα, από 
τον Άγιο Γάλας στον Εμπορειό, 
από τα Μαστιχοχώρια ως τον Ανά-
βατο, με συζητήσεις και ανατρο-
πές, με γλέντια και βουτιές στη 
θάλασσα, με γεύσεις και αρώματα, 
με έρωτες και με καβγάδες, ταξι-
δεύουμε και μεις μαζί με τα παιδιά, 
στο λαμπρό καλοκαίρι».
Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά 

πάνω των 11 και είναι ευκολοδιά-
βαστο.

«Η συνωμοσία της Χιονάτης»
Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Βακχικόν η «Συνωμο-

σία της Χιονάτης», το νέο βιβλίο του Κώστα Στοφόρου, που παρά 
τον τίτλο του απευθύνεται σε μεγάλους. 
Ένα βιβλίο, που παρά το μικρό του μέγεθος γράφεται χρόνια 

τώρα. Μια μικρή ιστορία κάθε τόσο, μέχρι που έφθασαν τις τρι-
άντα.

«...και πριν πάμε στο 31, που θα θύμιζε παιχνίδι με χαρτιά, βρέ-
θηκα στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Βακχικόν και είπα την ιδέα να 
βγει ένα μικρό βιβλίο. Ο Νέστορας Πουλάκος και ο Στράτος Πρού-

σαλης αγκάλια-
σαν την ιδέα και 
όλοι μαζί συμ-
φωνήσαμε ότι 
η νέα ζωγράφος 
Έλλη Λαμπαδα-
ρίδου θα ήταν 
η πιο ενδεδειγ-
μένη εικονο-
γράφος», λέει ο 
συγγραφέας.
Τι όμως συμ-

βαίνει σε αυτές 
τις τριάντα μι-
κρές ιστορίες;
Να το γράφει 

στο οπισθόφυλ-
λο του βιβλίου:

«Η Χιονάτη 
συνωμοτεί με 
τον κυνηγό του 
παλατιού, η μι-
κρή Γοργόνα ζει 
με τον πρίγκιπά 
της στον βυθό, 

ο Μολυβένιος Στρατιώτης τριγυρνά σε κακόφημα στέκια, ο Εγωι-
στής Γίγαντας ασχολείται με το real estate, ο Ψεύτης Βοσκός γίνε-
ται μεγιστάνας του πλούτου και ο Παπουτσωμένος Γάτος ο ιδρυ-
τής του “Black Friday”…
Οι ήρωες των παραμυθιών εμφανίζονται κυριολεκτικά αγνώρι-

στοι, σε αυτές τις τριάντα μικρές ιστορίες που έρχονται να ανα-
τρέψουν κάθ ε είδους στερεότυπα».

ΟΙ ΦΕΤΙΝΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ

Το 1ο Παιδικό Φεστιβάλ στα Καστέλλια
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 

Καστελλίων Φωκίδας διορ-
γάνωσε με μεγάλη επιτυχία 
το 1ο Παιδικό Φεστιβάλ 
Φαντασίας, Δημιουργίας 
και Παιχνιδιού: Παιδική 
Χαρά, στις 20 & 21 Αυγού-
στου 2018 στο Δημοτικό 
Σχολείο των Καστελλίων.
Ήταν μια γιορτή γεμά-

τη χαμόγελα, που συγκέ-
ντρωσε τις δυο μέρες που 
κράτησε το ενδιαφέρον 
μικρών αλλά και μεγάλων. 
Ψυχή της εκδήλωσης η 
Λιλή Γάτη και η Αναστασία 
Καρανάσιου που φρόντισαν 
κάθε λεπτομέρεια με τη στή-
ριξη πάντα της προέδρου 

του Συλλόγου Γεωργίας Απο-
στολοπούλου.
Το πρόγραμμα περιελάμβα-

νε την πρώτη μέρα αφήγηση 
Λαϊκού Καστελλιώτικου Πα-
ραμυθιού από τη συγγραφέα 
Αναστασία Καρανάσιου, παι-
χνίδι Δημιουργικής Γραφής 
με τη συγγραφέα Λιλή Γάτη, 
εικονογράφηση Παραμυθιού 
με την εικαστικό Παναγιώτα 
Λευκαδίτη και τέλος παρου-
σίαση του βιβλίου «Στα ίχνη 
του Ομήρου» του υπογρά-
φοντος από τον Ευάγγελο 
Κωτσίκη, πρώην καθηγητή 
της ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανωτάτη Σχολή 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογι-
κής Εκπαίδευσης) και του ΤΕΙ 
Αθήνας και βασικού στυλοβά-
τη της δημιουργίας της Δημο-
τικής Βιβλιοθήκης στο χωριό 

μας.
Τη δεύτερη μέρα (Τρίτη 21 

Αυγούστου) ακολούθησαν 
παραδοσιακά παιχνίδια, 
ζωγραφική, τσουβαλο-
δρομίες, αβγομαχίες, καρ-
πουζομαχίες και παραμυ-
θομαχίες.
Τα παιδιά έφτιαξαν με 

απλά υλικά τα δικά τους 
μουσικά όργανα και κα-
θώς φαίνεται ετοιμάζουν 
μια διαφορετική Καστελ-
λιώτικη μπάντα.
Όλη η ατμόσφαιρα 

ήταν καταπληκτική και η δια-
σκέδαση κράτησε και τις δυο 
βραδιές μέχρι που σκοτείνια-
σε για τα καλά. Η επιτυχία 
αυτού του 1ου Φεστιβάλ ανοί-
γει έναν καινούργιο δρόμο για 
ακόμη πιο ενδιαφέρουσες και 
διασκεδαστικές εκδηλώσεις 
που θα ξεπεράσουν και τα 
σύνορα του χωριού.
Να παρατηρήσουμε ωστό-

σο ότι παρά τη μεγάλη και 
μαζική συμμετοχή, πολλοί 
συγχωριανοί μας, δεν πέρα-
σαν ούτε μια βόλτα από τις 
εκδηλώσεις, θεωρώντας πιο 
συναρπαστική την παραμονή 
τους στα καφενεία του χω-
ριού…     Κώστας Στοφόρος

Μέτρα πρόληψης 
πυρκαγιών

Γκρινιάζαμε κάθε καλοκαί-
ρι στο χωριό μας για τα μέ-
τρα πρόληψης πυρκαγιών που 
έπρεπε να λάβουμε και τελικά 
με το ζόρι ψευτοκαθαρίζαμε 
τα οικόπεδά μας. Ξαφνικά φέ-
τος κάτι συνέβη και ένας ορ-
γασμός εργασιών πραγματο-
ποιείται στο χωριό μας. Σπίτια 
αποκαλύπτονται μετά από τον 
καθαρισμό της έντονης βλά-
στησης που κάλυπτε τους πε-
ριβάλλοντες χώρους, οικόπεδα 
καθαρίζονται, δρόμοι αποψι-
λώνονται κ.λ.π. Φαίνεται κατα-
λάβαμε όλοι μας ότι έφθασε ο 
«κόμπος στο χτένι» και αν δεν 
πάρουμε τα μέτρα μας αργά ή 
γρήγορα θα έλθει και η σειρά 
μας.
Να ληφθεί υπόψη ότι η επι-

κινδυνότητα πρόκλησης πυρ-
καγιάς στο χωριό μας αυξάνε-
ται κατακόρυφα από το πλήθος 
των ακάλυπτων οικοπέδων που 
βρίσκονται δίπλα στα περισσό-
τερα σπίτια, τα οποία καλύπτο-
νται όχι μόνο από χόρτα αλλά 
από ένα απροσπέλαστο πλέγμα 
δέντρων, βάτων, θάμνων κ.λ.π. 
με όψη Ζούγκλας και επί πλέον 
ότι σε κάθε υπόστεγο των σπι-
τιών είναι αποθηκευμένα καυ-
σόξυλα και πιθανόν αποθέματα 
πετρελαίου από τη χειμερινή 
περίοδο γίνεται αντιληπτό τι 
κακό μπορεί να βρει το χωριό 
μας σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Επί του θέματος η εφημε-

ρίδα του χωριού μας ασχολή-
θηκε και την περσινή θερινή 
περίοδο και πρότεινε το αυτο-
νόητο, δηλαδή τη δημιουργία 
μητρώου ακινήτων με μέριμνα 
της κοινότητας σε συνεργασία 
με όλους τους Καστελλιώτες, 
που να περιέχει όλα τα εντός 
οικισμού ακίνητα, με το ονο-
ματεπώνυμο και το τηλέφω-
νο κάθε ιδιοκτήτη. Στην αρχή 
κάθε καλοκαιρινής περιόδου 
να γίνονται από την κοινότητα 
σχετικός έλεγχος και υπενθύ-
μιση σε όσους καθυστερούν, 
ενώ σε όσους αρνιούνται τον 
καθαρισμό ή αδυνατούν να 
εφαρμόζεται ο Νόμος για κα-
θαρισμό με μέριμνα Δήμου – 
Κοινότητας και καταλογισμός 
του κόστους σε κάθε ιδιοκτήτη 
μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ. Ας 
συνεχίσουμε λοιπόν όλοι μαζί 
τον καθαρισμό των ακινήτων 
μας και ας αναλογισθούμε ότι 
το κόστος αυτό είναι απειροε-
λάχιστο μπροστά στο κόστος 
μιας μεγάλης πυρκαγιάς.
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