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Ταχ. Γραφείο
Κ.Ε.Μ.Π.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Προοδευτικού Συλλόγου

«Τα Καστέλλια» εύχεται
στους απανταχού Κα στελ λιώ τες
Κα λό Πάσχα και Χρόνια Πολλά

(Συνέχεια στη σελίδα 5)

Τρεις ξερές τουφεκιές μέσα στη νύ-
χτα, ήταν τα «αηκούσματα», ότι κάποιοι 
αρραβωνιάστηκαν και από σπίτι σε σπί-
τι, μαθαινόταν το χαρμόσυνο γεγονός σ’ 
όλο το χωριό. Αλλά πριν από αυτό είχαν 
προηγηθεί άλλα πολλά και ας τα πάρου-
με από την αρχή. Όλα αυτά συνέβαιναν 
πριν από τον πόλεμο και ήταν κανόνας.
Από οποιοδήποτε αρρεβώνα προηγού-

ντο τα προξενιά. Το μεγάλο αυτό έργο 
το αναλάμβανε η προξενήτρα και σπανι-
ότερα ο προξενητής. Βέβαια το πράγμα 
ξεκινούσε από την πλευρά του γαμβρού, 
προηγούνταν συζητήσεις σχετικές με την 
προίκα και η κατατόπιση της προξενή-
τρας ή του προξενητή και επακολουθού-
σε η επίσκεψη στο σπίτι της νύφης και οι 
συζητήσεις που ή «στέργιωνε» ή «χαλού-
σε» η συμπεθεριά.
Όταν το αποτέλεσμα ήταν θετικό, ο 

προξενητής ή η προξενήτρα τα έλεγαν με 

τους οικείους του γαμπρού και με την κα-
τάληξη επακολουθούσαν νέες συναντή-
σεις και εφ’ όσον κατέληγαν σε συμφω-
νία οριζόταν η ημέρα των αρρεβώνων.
Ο γαμπρός με τους δικούς του το πε-

ρασμένο βράδυ, έρχονταν στο σπίτι της 
νύφης, όπου επακολουθούσε η τελετή. 
Είχε προηγηθεί η παραγγελία των δαχτυ-
λιδιών και ο πατέρας της νύφης, έπαιρνε 
το εικόνισμα του σπιτιού και εσταύρωνε 
ένα-ένα τα δαχτυλίδια και τα περνούσε 
στο δεξί χέρι του καθενός από τους νε-
όνυμφους. Πρώτα στης νύφης και μετά 
στου γαμπρού. Σηκωνόταν ο ίδιος και 
πρώτος ευχόταν το «καλά στέφανα», ακο-

λουθούσε ο πατέρας του γαμπρού και 
στη συνέχεια οι μανάδες και ένας-ένας 
όλοι οι λοιποί καλεσμένοι. Το ζευγά-
ρι το έβαζαν να καθίσουν ο ένας πλάι 
στον άλλον, δεχόμενοι τις ευχές όλων 
των παρευρισκομένων και τελικά με τον 
γκρα ή με το μάλινχερ ο πιο δυναμικός 
έριχνε τρεις τουφεκιές για να γίνουν τα 
αηκούσματα. Επακολουθούσε τραπέζι 
και τις πολύ παλιότερες εποχές και γλέ-
ντι μέχρι το πρωί. Η μέλλουσα νύφη είχε 
προετοιμαστεί από τα πριν και είχε για 
όλους από ένα μικρό δώρο τα λεγόμενα 
«ζώσματα». Έτσι στα πεθερικά δίνονταν 
κυρίως ρούχα αμφιέσεως, ενώ στους 

λοιπούς, άλλα διάφορα από κάλτσες μέ-
χρι γραβάτες και μαντήλια. Το τραπέζι 
άσχετα από το αν επακολουθούσε γλέ-
ντι ή όχι, κρατούσε ως το πρωί από το 
συμπεθεριό -το σόι του γαμπρού- με τα 
«ζώσματα» καρφιτσωμένα στους ώμους 
γύριζαν στο πατρικό σπίτι του γαμπρού, 
τραγουδώντας. Καθιερωμένα τραγούδια 
ήσαν το «Τώρα τα πουλιά τώρα τα χελι-
δόνια», «Ας παν να ιδούν τα μάτια μου 
πώς τα περνάει η αγάπη μου» ή το «Μια 
Παρασκευή κι ένα Σαββάτο βράδυ μάνν’ 
μ’ μ’ έδιωχνε» ή το «Ξύπνα αγάπη μου».
Οι αρρεβωνιασμένοι χεράκι-χεράκι 

πιασμένοι πια έκαναν επισκέψεις στα 
σπίτια των σογιών κι’ απ’ τις δυο μεριές. 
Αυτές οι επισκέψεις συνοδεύονταν από 
τραπέζωμα του ζευγαριού και τις πιο πα-
λιές εποχές επακολουθούσε και μικρό 
σπιτικό γλέντι.

 Χ.-

ΑΡΡΕΒΩΝΙΑΣΜΑΤΑ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑ «Κ.Ν.»ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΑ «Κ.Ν.»
ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥΣΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΦΠΟΥ ΕΦΥΓΕ ΥΓΕ ΞΑΦΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗΞΑΦΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

Αυτή η στήλη -TA ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ- που επί χρόνια 
δημοσιεύουμε άρχισε να γράφεται πριν από 
μερικά χρόνια με προτροπή του αείμνηστου 
Προέδρου του Συλλόγου μας Θανάση Γραμμα-

τικού που έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή. 
Λένε «ουδείς αναντικατάστατος», αλλά εγώ, 
που ανέλαβα χρέη Προέδρου θεωρώ πως εί-
ναι αδύνατον να τον αντικαταστήσω…
Η αγάπη του για το Χωριό και ιδιαίτερα 

για τον Χλωμό, η ανήσυχη φύση του που τον 
έκανε να ψάχνει και να ανακαλύπτει συνεχώς 
μικρές αλλά σημαντικές ψηφίδες της τοπικής 
ιστορίας, η σεμνότητα, αλλά και το ότι ήταν 
άνθρωπος της πράξης, συνέθεταν μια προ-
σωπικότητα που ήταν μοναδική.
Θα διαβάσετε σε άλλες σελίδες της εφημερί-

δας για τη ζωή και την προσφορά του, αλλά 
πραγματικά νομίζω ότι το Χωριό μας έγινε 
φτωχότερο με τη απουσία του.
Λίγα λόγια για την εκδήλωση
Την 1η Μαρτίου διοργανώσαμε εκδήλω-

ση στη μνήμη του Προέδρου μας Αθανασίου 
Γραμματικού, όπου παρουσιάστηκε και το βι-
βλίο του Ε΄ Διαγωνισμού «Στέλιος Ξεφλούδας» 
με θέμα «Το σχολείο» και βραβεύτηκαν τα παι-
διά που εισήχθησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτι-
κά Ιδρύματα της χώρας το 2018.
Η ομιλία του Βαγγέλη Κωτσίκη (φωτογρα-

φία 1) φώτισε γνωστές και άγνωστες πτυχές 
της προσωπικότητας του αγαπημένου μας 
Προέδρου. Αναγνώστηκε επίσης το «ελεγείο» 
του Μέντορα και πνευματικού του πατέρα 
Μίμη Χαλατσά. Στην εκδήλωση παρέστησαν 
οι γιοί του αειμνήστου Γιάννης και Γιώργος, η 
δε παρέμβαση του Γιάννη Γραμματικού (φω-
τογραφία 2), έντονα συγκινησιακά φορτισμέ-
νη, παρουσίασε κάποιες εκπληκτικές πτυχές 
και απίστευτες ιστορίες του κοσμογυρισμένου 
ναυτικού που, όταν «ξεμπάρκαρε» οριστικά, 
απετέλεσε τον μακροβιότερο Πρόεδρο του 
Συλλόγου μας.

Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα βραβεύ-
σαμε τα παιδιά και παρουσιάσαμε τη νέα 
έκδοση του Συλλόγου. Τα... καλά, η Αντιδή-
μαρχος Γραβιάς κυρία Μαρία Ανδρεοπούλου 
(φωτογραφία 3) χαιρέτισε την εκδήλωση δεί-
χνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τις 
δράσεις του Συλλόγου μας. Παρευρέθη επί-
σης -και απένειμε βραβείο- η διευθύντρια του 
literature Ντίνα Σαρακηνού. Το... ανάποδο, 
από τους έξι βραβευθέντες νέους Καστελ-
λιώτες παρέστη... ουδείς, συνεπώς οι έπαινοι 
κατέληξαν στα χέρια των γονιών και συγγε-
νών αυτών.

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
Με την ευκαιρία της διεξαγωγής των προσεχών Κοινοτικών, Δη-

μοτικών και Περιφερειακών εκλογών, που έχουν προκηρυχτεί για 
τις 26 Μαΐου 2019, σκεφτήκαμε να επανέλθουμε επικαιροποιώντας 
μερικά από τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει και τα θεωρούμε 
ως κεντρικά για το χωριό μας. Κάποια από τα προβλήματα αυτά τα 
έχουμε θίξει και σε προηγούμενα φύλλα των «Κ.Ν.» σε σχετικά άρ-
θρα και με τίτλους «Προβληματισμοί» και «τα Κακώς κείμενα του 
χωριού».
Η επικαιροποίηση έχει ως στόχο να τα λάβουν υπόψη, να τα εντά-

ξουν στο πρόγραμμά τους και να δεσμευτούν προεκλογικά οι πα-
ρατάξεις που θα διεκδικήσουν την ψήφο μας είτε ως κοινοτικοί και 
δημοτικοί είτε ως περιφερειακοί σύμβουλοι.
Παρακάτω θα αναφερθούμε συνοπτικά και σχεδόν επιγραμματι-

κά στις δύο βασικές κατηγορίες προβλημάτων / θεμάτων που αφο-
ρούν το χωριό μας, ιεραρχώντας τα ενδεικτικά, με την επισήμανση 
ότι εμείς τα θεωρούμε ως σημαντικά και να δηλώσουμε εκ των προ-
τέρων ότι δεν αναμένουμε και τη λύση όλων αυτών, αλλά έχουμε την 
απαίτηση οι νέοι «τοπικοί άρχοντες» να κάνουν τη δική τους ιεράρ-
χηση και να προβούν στην άμεση ικανοποίηση όσων η λύση είναι 
εφικτή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που θα έχουν:
Α: ΘΕΜΑΤΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΜΕΣΗΣ ΙΚΑ-

ΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
- Αποχέτευση
Το θέμα της αποχέτευσης αν και πρωτεύον θεωρούμε ότι η λύση 

του δεν είναι εύκολη. Αν και τμήμα του δικτύου αποχέτευσης έχει 
κατασκευαστεί, η ολοκλήρωση στις παρούσες δύσκολες οικονομι-
κές συνθήκες είναι σχεδόν απίθανο να ολοκληρωθεί με δεδομένο 
και το γεγονός ότι απαιτείται συνέργεια και συνεννόηση και άλλων 
όμορων τοπικών κοινοτήτων για τη δημιουργία από κοινού του απαι-
τούμενου χώρου αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. Εξάλλου, 
είναι δεδομένη και η έλλειψη χρηματοδότησης και η μη ένταξη σε 
κάποιο πρόγραμμα υλοποίησης.
Θα πρέπει επομένως το πρόβλημα αυτό ν’ αντιμετωπιστεί προ-

σωρινά αλλά με αποτελεσματικό τρόπο (τον παραδοσιακό τρόπο 
αποχέτευσης) με σύγχρονες μεθόδους κατασκευής βόθρων, που θα 
πληρούν συγκεκριμένους όρους προδιαγραφών. Υπάρχουν τρόποι 
κατασκευής που οι υδραυλικοί τον γνωρίζουν πολύ καλά και είναι 
σχετικά οικονομικά αντιμετωπίσιμοι. Άλλωστε είναι λίγα τα νοικο-
κυριά στο χωριό που δε διαθέτουν βόθρους. Το θέμα είναι οι βόθροι 
να δέχονται όλα τα λύματα και τα νερά των κουζινών. Λόγοι υγιεινής 
και περιβάλλοντος το επιβάλλουν^ 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Τα ενυπόγραφα κείμε-

να απηχούν τις απόψεις των 
συγγραφέων τους. Διατηρεί-
ται όμως το δικαίωμα συντό-
μευσης μεγάλων κειμένων.

• Τα υπόλοιπα κείμενα 
είναι ευθύνη της σύνταξης 
και του Διοικητικού Συμβου-
λίου.

• Για αλλαγή διευθύνσε-
ων ή νέων διευθύνσεων να 
ενημερώνετε τα μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου.

• Τα κείμενα δεν επιστρέ-
φονται.

(Συνέχεια στη σελίδα 3)

Αυτοί που μας έφυγαν

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Η Elona και ο Manoli 

Xhafaj στις 29.5.2018 από-
κτησαν το δεύτερο παιδί τους 
που το ονόμασαν Nelisa.

- Η Αλίκη Σαμαρά – Χρυσο-
στομίδου και ο Λουκάς Δημ. 
Μπάκας απόχτησαν το πρώτο 
τους παιδί χαριτωμένη κόρη 
στις 12.2.19.

- Η Δήμητρα Ηλ. Τσακρή 
και Γιάννης Κεφαλάς από-
κτησαν το πρώτο τους παιδί, 
μια χαριτωμένη κόρη στις 
28.2.19.
Τα «Κ.Ν.» τους εύχονται 

να ζήσουν και να τα καμαρώ-
σουν, όπως επιθυμούν.

ΓΑΜΟΙ
Στις 23.2.2019 παντρεύτη-

καν στην Αθήνα η Δέσποινα 
Ιω. Μακρή και ο Χρόνης Τσι-
μπούκης.

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Απεβίωσε στην Αθήνα 

3.1.2019 και κηδεύτηκε στα 
Καστέλλια στις 5.1.2019 η 
Δήμητρα Τσάκαλου – Κοντο-
λάτη (Δημητρούλα), ετών 95.

- Απεβίωσε στην Πετρού-
πολη Αττικής στις 11.1.2019 
και κηδεύτηκε στα Καστέλ-
λια στις 15.1.2019 ο Πανα-
γιώτης Αθ. Κόλλιας (Παχο-
πάνος), ετών 96.

- Απεβίωσε στη Λάρισα στις 
13.1.2019 και κηδεύτηκε στα 

Καστέλλια στις 19.1.2019 ο 
Δημήτρης Ευρ. Σταθόπου-
λος, ετών 62.

- Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στη Γραβιά στις 11.2.2019 η 
Μαρία Κ. Χαλατσά – Καρά-
ντζαλη (κόρη Χαλατσοκώ-
στα), ετών 82.

- Απεβίωσε στην Αθήνα 
στις 13.1.2019 και κηδεύ-
τηκε στα Καστέλλια (Νεκρ. 
Χλωμού) στις 15.1.2019 ο 
Αθανάσιος Ιω. Γραμματικός, 
ετών 78.

- Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 15.3.2019 
ο Ιωάννης Λιάπης, ετών 90.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ
Ο Σύλλογος Γυναικών Κα-

στελλίων Πολιτιστικής Κλη-
ρονομιάς ευχαριστεί θερμά 
τους παρακάτω:

- Τους Τασία και Γιώργο 
Γιαννόπουλο για την προ-
σφορά ειδών ζαχαροπλαστι-
κής στο Σύλλογο Γυναικών, ο 
οποίος τα πρόσφερε σε 50 ηλι-
κιωμένους του χωριού μας 
στις γιορτές των Χριστουγέν-
νων και Πρωτοχρονιάς.

- Τη Μεταλλευτική Εται-
ρεία Ε.Λ.Μ.Ν. για την προ-
σφορά και τοποθέτηση πλα-
κιδίων στο κτήριο του Συλ-
λόγου.

- Την Πόλη Προβιά για την 
προσφορά βιβλίων για τη Βι-
βλιοθήκη του Συλλόγου.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
Γυναικών Καστελλίων

Η Πρόεδρος
Ελένη Λευκαδίτη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ

Η Επιτροπή Διαχείρισης 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Καστελλίων ευχαριστεί θερ-
μά την Α.Ε. INFORM Π. ΛΥ-
ΚΟΣ, Λεωφόρος Κορωπίου – 
Βάρη, για την προσφορά ενός 
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
- Η Έλενα Στοφόρου 

(κόρη του Λάμπρου Στοφό-
ρου και της Ζωής Κουτρού-
μπα), ολοκλήρωσε το Μετα-
πτυχιακό της στο Εργατικό 
Δίκαιο στη Νομική Σχολή 
Αθηνών, λαμβάνοντας τον 
βαθμό «Άριστα».
Η εφημερίδα μας της εύχε-

ται καλή σταδιοδρομία. Ήδη 
η πορεία της δείχνει πως θα 
διαπρέψει στη Νομική Επι-
στήμη.

- Η εκπαιδευτικός Ζωή 
Κουτρούμπα ολοκλήρωσε 
το Μεταπτυχιακό της στην 
Εκπαιδευτική Διοίκηση στο 
Πανεπιστήμιο Πάφου, λαμ-
βάνοντας τον βαθμό «Άρι-
στα».
Τα θερμά συγχαρητήρια 

δεν είναι μόνο για την επιτυ-
χία της, αλλά και για το πα-
ράδειγμα που δίνει: Μια ερ-
γαζόμενη μητέρα αφιερώνει 
τον λίγο χρόνο που της μένει 
για να αποκτήσει επιπλέον 
γνώσεις και εφόδια. Μακάρι 
να ήταν έτσι όλοι οι εκπαι-
 δευτικοί! 

Στην εκδήλωση της 1ης Μαρ-
τίου 2019 που ήταν αφιερωμένη 
στον Πρόεδρο του Συλλόγου 

μας Θανάση Γραμματικό (Θ.Γ.), 
πρώτος μίλησε ο Βαγγέλης Κω-
τσίκης.

–Ο Θ.Γ. υπήρξε ο μακροβι-
ότερος Πρόεδρος του Συλλό-
γου, και εκλεγόταν συνέχεια 
από το 2007 μέχρι το θάνατό 
του. Εκτός από μακροβιότερος 
ήταν και ένας καλός Πρόεδρος, 
δραστήριος, ακούραστος στην 
άσκηση των καθηκόντων του, 
συνεπής σ’ αυτά που πίστευε και 
αποτελεσματικός.
Παρά τις δυσκολίες που αντι-

μετώπισε ο Σύλλογος λόγω της 
οικονομικής και της κοινωνικής 
κρίσης, τόσο ο πρόεδρος όσο 
και τα μέλη του Δ.Σ. κατάφε-
ραν να κρατήσουν το Σύλλογο 
ζωντανό και δραστήριο διασφα-
λίζοντας μια ευπρεπή παρουσία 
στα κοινωνικά δρώμενα, σύμ-
φωνα με τους σκοπούς του κα-
ταστατικού, άλλοτε οργανώνο-
ντας και άλλοτε συμμετέχοντας 
σε διάφορες κοινωνικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, χωρίς 
διακοπή, όπως γινόταν άλλωστε 
και στο παρελθόν προ κρίσης. 
Έτσι, οι δραστηριότητες του 
Συλλόγου, που συνεχίστηκαν 
επί Προεδρίας του, ήταν:

– Η ετήσια βράβευση των παι-
διών με καταγωγή από τα Κα-
στέλλια που πέτυχαν σε ΑΕΙ και 
ΤΕΙ.

– Η κοπή της πρωτοχρονιάτι-
κης πίττας.

– Η καθιέρωση, με την πρω-

τοβουλία του Προέδρου και την 
ομόθυμη στήριξη των μελών του 
Δ.Σ., της Προκήρυξης Διαγωνι-
σμού Διηγήματος προς τιμή του 
διακεκριμένου λογοτέχνη της 
γενιάς του 1930 Στέλλιου Ξε-
φλούδα, που καταγόταν από τα 
Καστέλλια (το Χλωμό).
Ο διαγωνισμός αυτός εξελί-

χτηκε ανέλπιστα και καθιερώ-
θηκε πλέον ως θεσμός πανελλα-
δικής εμβέλειας, ώστε σήμερα 
που μιλάμε να προκηρύσσεται 
ήδη ο ΣΤ΄ στη σειρά διαγωνι-
σμός, όπως θ’ ακούσετε στη συ-
νέχεια από τον πρόεδρο.
Στους διακριθέντες του δια-

γωνισμού, όπως γνωρίζετε, απο-
νέμονται βραβεία, έπαινοι και 
διακρίσεις σε ειδική εκδήλωση 
και τα βραβευόμενα διηγήματα 
δημοσιεύονται και εκδίδονται 
από το Σύλλογο σε βιβλίο.

– Ο Σύλλογος τα τελευταία 
χρόνια συμμετείχε στη διοργά-
νωση των πολιτιστικών εκδηλώ-
σεων της Δημοτικής Βιβλιοθή-
κης Καστελλίων με τη συμπα-
ράσταση και των δύο τοπικών 
Πολιτιστικών Συλλόγων του χω-
ριού. Οι εκδηλώσεις αυτές περι-
λαμβάνουν: Ομιλίες, παρουσιά-
σεις βιβλίων, Παιδικά Φεστιβάλ 
κ.λ.π.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  ΕΥΡΩ
Μενέλαος Εσκιντζόπουλος  30
Σεραφείμ Ευθ. Παπανικολάου  20
Ιωάννης Ηλία Μακρής  50
Ιφιγένεια Μουτεβελή - Αποστολοπούλου  50
Μαρίνα Στοφόρου  50
Μαρία Καρακλιούμη  40
Βασιλική Κουτρούμπα  20
Παναγιώτης Παπαϊωάννου  20
Ελένη Ραφτοπούλου - Παπαϊωάννου  40
Λουκία Παπαϊωάννου - Παππά Έδεσσα 50
Κατερίνα και Βιβή Κατσαγιάννη  20

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
- Ο Σύλλογος Γυναικών Καστελλίων πρόσφερε σε μνήμη του 

Αθανασίου Ιω. Γραμματικού το ποσό των 50 ευρώ στα «Καστελ-
λιώτικα Νέα».

- Η Ευθυμία Κόλλια – Λαλά κατέθεσε στον Τραπεζικό λογαρια-
σμό του Συλλόγου μας σε μνήμη του αδελφού της Παναγιώτη 
Κόλλια το ποσό των 200 ευρώ.

- Ο Θεόδωρος Πίτσιος κάτοικος Μόμπιλ Αλαμπάμα ΗΠΑ πρό-
σφερε σε μνήμη του στενού του φίλου Ιω. Γραμματικού το ποσό 
των 500 δολ. ΗΠΑ στο Σύλλογό μας. 

ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ
Μετά από την τραγική είδηση 

του αδόκητου χαμού του Προέδρου 
μας Αθανασίου Γραμματικού, το 
Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρί-
ασε εκτάκτως την Δευτέρα 21-
01-2019 στα γραφεία του στην 
Αθήνα, κατόπιν προσκλήσεως του 
Αντιπροέδρου αυτού Κωνσταντί-
νου Στοφόρου. Το πρώτο θέμα της 
Ημερήσιας Διάταξης ήταν η ανα-
σύνθεση του Δ.Σ. σε Σώμα.
Για την πλήρωση της κενής θέ-

σεως εκλήθη το πρώτο αναπληρω-
ματικό μέλος Παναγιώτης Α. Παπα-
νικολάου (Πιτ).
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε 

και ο υπεύθυνος έκδοσης της εφη-
μερίδας «Κ.Ν.» Ευάγγελος Κωτσί-
κης.
Μετά από εκτενή συζήτηση εξε-

λέγησαν ΟΜΟΦΩΝΑ οι:
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Στο-

φόρος
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Μπά-

κας
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώ-

της Ευθ. Παπανικολάου
Ταμίας: Παρασκευή Παπανικο-

λάου (Βίκυ)
Μέλη: Νικόλαος Μακρής, Πανα-

γιώτης Παπαϊωάννου, Παναγιώτης 
Α. Παπανικολάου (Πιτ)
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(Συνέχεια στη σελίδα 6)

(Συνέχεια από τη σελίδα 2)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Τελείως αναπάντεχα και από 

καθαρό και απρόσμενο ατύχη-
μα απεβίωσε στη Λάρισα και 
ενταφιάστηκε στο χωριό μας 
πλησίον των δικών του ο Δη-
μήτρης του Ευριπίδη. Πράγματι 
τελείως απροσδόκητα και ενώ 
δεν το περίμενε κανένας η τύχη 
του επιφύλασσε το μοιραίο. 
Υπήρξε κοινωνικότατος και αξι-
αγάπητος και τον περισσότερο 
χρόνο τον περνούσε στο χωριό 
μας, αλλά από τότε που έχασε 

το μεγαλύτερο αδελφό του τον 
Ηλία, δεν μπορούσε να αυτοε-
ξυπηρετηθεί στο χωριό μας και 
αναγκάστηκε να μετοικήσει στη 
Λάρισα/όπου η μοίρα τον πήρε 
από κοντά μας.
Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν την 

αληθινή τους θλίψη για το χαμό 
του και απευθύνουν τα πιο θερ-
μά συλλυπητήρια για τον πρόω-
ρο χαμό του. Η μνήμη του ας 
παραμείνει αιωνία μεταξύ όλων 
μας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΚΟΛΛΙΑΣ
Πλήρης ημερών στις 11-1-

2019 έφυγε από κοντά μας και 
ο γηραιότερος του χωριού μας 
ο Παναγιώτης ο Κόλλιας. Στη 
ζωή του από έφηβος προσε-
χώρησε στα αριστερά κινήματα 
προσηλωμένος μεν αλλά πά-
ντοτε λογικός και ποτέ ακραί-
ος. Η αλήθεια είναι ότι έλαβε 
ενεργό μέρος στην Εθνική Αντί-
σταση και μεταγενέστερα για τα 
φρονήματα του υπέστη διώξεις 
και πάσης φύσεως ταλαιπωρίες 
πλην πάντοτε παρέμενε πιστός 
στις ιδέες του και αμετακίνητος. 

Είχε λατρεία με τον τόπο μας 
και πάντα πρωτοστατούσε γι’ 
αυτό και έχαιρε και της εκτιμή-
σεως όλων. Είχε παντρευτεί την 
Αικατερίνη Λευκαδίτου, αλλά 
δεν απέκτησαν παιδιά και έζη-
σαν με αγάπη και ειρήνη όλα 
τους τα χρόνια.
Ο Παναγιώτης με την αξι-

οπρέπειά του και την άψογη 
προς όλους συμπεριφορά του, 
έφυγε με τη απεριόριστη συ-
μπάθεια όλων.
Ας είναι ελαφρύ το Καστελ-

λιώτικο χώμα που τον σκεπάζει.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΤΟΛΑΤΗ
«Γιαγιά μου,
Σήμερα που φεύγεις οριστικά 

είπα να σου πω και εγώ δυο λό-
για, κι ας ξέρω πως τώρα πια δε 
με ακούς. Ήθελα να σου πω ότι 
τα θυμάμαι όλα, τα γέλια μας, 
τα παιχνίδια με τα αρνάκια, τις 
πίτες σου -που μέχρι το τέλος ο 
Στάθης σου είχε πετσετούλα-, τα 
παραμύθια με τα αδέρφια μου 
και τα ξαδέρφια μου -όλους 
μαζί στο ίδιο κρεβάτι-, το γεγο-

νός ότι αρκούσε ο κόκορας να 
τσιμπήσει έναν από εμάς για να 
καταλήξει στην τεράστια κατσα-
ρόλα σου. Μα πιότερο απ’ όλα 
θυμάμαι τις συμβουλές σου και 
αυτές είναι που θα κρατήσω. Κι 
όσο θα τις κρατάω τόσο θα σε 
θυμάμαι. Κι όσο θα σε θυμάμαι 
τόσο θα τις κρατάω. Γιαγιά μου 
καλό δρόμο.
Δημητρούλα μου γεια σου
ΣΤΑΘΗΣ Γ. ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ

Αυτοί που μας έφυγαν

– Κορυφαία δραστηριότητα 
του Συλλόγου είναι αναμφισβή-
τητα η έκδοση της εφημερίδας 
μας «Κ.Ν.», που εκδίδεται χωρίς 
διακοπή από το 1963 μέχρι σή-
μερα. Στα διάρκεια της Προε-
δρίας του λόγω της οικονομικής 
κρίσης υπήρξε ο κίνδυνος ν’ 
ανασταλεί η έκδοση. Ευτυχώς ο 
πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. 
με την παρέμβασή τους κατόρ-
θωσαν να εξασφαλίσουν τη χρη-
ματοδότηση για τη συνέχιση της 
έκδοσής της.
Ο Θ.Γ., πολύ πριν εμπλακεί 

στη διοίκηση του Συλλόγου είχε 
ισχυρή παρουσία και πολλές 
φορές πήρε πρωτοβουλίες, για 
τη λύση προβλημάτων, που απα-
σχολούσαν το χωριό.
Τα θέματα αυτά ήταν επι-

γραμματικά:
– Η ίδρυση Αρχαιολογικού 

και Λαογραφικού Μουσείου.
– Η ανάδειξη του αρχαιολογι-

κού χώρου, που είναι γνωστός 
ως «ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ ΤΕΙΧΗ» και 
βρίσκεται πάνω από το Νεκρο-
ταφείο του χωριού.

– Ουσιαστική ήταν και η συμ-
βολή του στο στήσιμο και την 
οργάνωση της Δημοτικής Βι-
βλιοθήκης Καστελλίων, για την 
οποία αφιέρωσε πολύ χρόνο και 
προσωπική εργασία.
Προτεραιότητες του Θ.Γ. -και 

μάλιστα εμμονικές- λόγω έντο-
νου τοπικιστικού πνεύματος που 
τον χαρακτήριζε, ήταν ο Χλω-
μός, ο Παλιοχλωμός, το Νεκρο-
ταφείο Χλωμού και ο Στέλιος 
Ξεφλούδας, για τα οποία δαπα-
νούσε πολύ από τον χρόνο του.
Ο Θανάσης Γραμματικός 

γεννήθηκε στα Καστέλλια Φω-
κίδας, το χωριό μας, το 1940. 
Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο 
στα Καστέλλια, ενώ το εξατάξιο 
Γυμνάσιο το τελείωσε στην Αθή-
να, στο Παγκράτι.
Μετά τις γυμνασιακές του 

σπουδές έδωσε εξετάσεις στη 
Σχολή Μηχανικών Εμπορικού 
Ναυτικού και όταν πήρε το πτυ-
χίο υπηρέτησε τη στρατιωτική 
του θητεία στο Πολεμικό Ναυτι-
κό, ταξιδεύοντας σ’ όλη τη διάρ-
κεια της θητείας του με πλοία σε 
διάφορες αποστολές.
Μετά τη στρατιωτική του θη-

τεία ναυτολογήθηκε σε πλοία 
του Ε.Ν. στην αρχή ως γ΄ και στη 
συνέχεια ως β΄ και α΄ μηχανικός. 
Αφού ταξίδεψε πολλά χρόνια 
οργώνοντας θάλασσες και δια-
σχίζοντας ωκεανούς συνταξιο-
δοτήθηκε από το Ν.Α.Τ.
Επειδή ήταν σχετικά νέος 

στην ηλικία δε μπορούσε να 
μείνει άπραγος και γι’ αυτό για 
μερικά χρόνια συνέχισε να ερ-
γάζεται στην ξηρά πάλι όμως σε 
επιχειρήσεις που είχαν σχέση με 
το ναυτικό επάγγελμα.
Είχε την καλή τύχη να κάνει 

έναν πολύ πετυχημένο και ευτυ-
χισμένο γάμο, αφού παντρεύτη-
κε τη σύζυγό του Βιβή Νοτοπού-
λου, έναν χαριτωμένο και δυνα-
μικό άνθρωπο, αλλά και εξαι-
ρετική φιλόλογο με την οποία 
απέκτησε δύο αγόρια το Γιάννη 
και το Γιώργο, που τα είδαν να 
μεγαλώνουν, να σπουδάζουν, 
να εργάζονται, και τέλος, να 
παντρεύονται και ν’ αποκτούν 
εγγόνια.
ΘΑΝΑΣΗ, ΩΡΑ ΣΟΥ ΚΑΛΗ, 

ο Σύλλογος και οι συνεργάτες 
σου δε θα σε ξεχάσουν. 

* * *

Στη συνέχεια αναγνώστηκε 
ομιλία του Δημήτρη Χ. Χαλατσά 
από τον Κώστα Στοφόρο.
Θα μπορούσε κανείς να τον 

χαρακτηρίσει με τρεις λέξεις: 
Συγκροτημένος, σταθερός και 
άνευ προηγουμένου δραστήριος 
και αποτελεσματικός με την έν-
νοια πως όποιες πρωτοβουλίες 
ανελάμβανε τις πραγματοποιού-
σε και τις επεραίωνε μόνος του, 
χωρίς να περιμένει τη βοήθεια 
κανενός. Ακόμη αισθανόταν Κα-
στελλιώτης με την κυριολεξία του 
όρου μέχρι παθήσεως, όχι μόνο 
κατακτώντας ό,τι αφορούσε στο 
χωριό μας, αλλά κατά τρόπο μο-
ναδικό σπεύδοντας ακούραστος 
να υλοποιήσει ό,τι ήταν απαραί-
τητο, ώστε να γίνει κτήμα όλων, 
είτε κοινωνικό ήταν αυτό ή ιστο-
ρικό ή θέμα βελτίωσης ή θεμελί-
ωσης νέου στοιχείου οποιασδή-
ποτε μορφής για την ανάδειξη 
του χωριού μας. Μονολεκτικά 
υπήρξε ένας αθεράπευτος Κα-
στελλιώτης. Για παράδειγμα, 
όταν ο Δημήτρης Χαλατσάς 
δώρισε τη βιβλιοθήκη του στο 
χωριό μας, το θεώρησε μέγιστο 
απόκτημα για την ανάδειξη του 
χωριού μας και έσπευσε αμέσως 
να έλθει σε επικοινωνία με τις 
Δημόσιες Υπηρεσίες του Νομού 
στην Άμφισσα, μεριμνώντας 
ώστε, όχι μόνο να χρησιμοποιη-
θεί το Δημοτικό Σχολείο για τη 
στέγαση της Βιβλιοθήκης, αλλά 
και από το Δήμο η Βιβλιοθήκη 
να λειτουργήσει ως Δημοτική. 
Κατέβηκε στην Αθήνα και επι-
σκέφθηκε τις δωρούμενες βιβλι-
οθήκες και τα βιβλία τους, ασχο-
λήθηκε στη συνέχεια με κάθε 
λεπτομέρεια στη συσκευασία σε 
χαρτοδέματα των βιβλίων, προ-
κειμένου να γίνει η μεταφορά 
τους στο χωριό, διαχωρίζοντάς 
τα ταυτόχρονα σε ομοιογενή, 
ώστε να διευκολυνθεί η μελλο-
ντική τοποθέτησή τους στο χώρο 
της στεγάσεως της Βιβλιοθήκης 
και όταν περαιώθηκε με τη βο-
ήθεια προσληφθέντων από τον 
ίδιο εργατών, επιμελήθηκε ο 
ίδιος προσωπικώς στη φόρτω-
σή τους σε φορτηγό αυτοκίνητο, 
στο οποίο συνεπιβιβάστηκε, συ-
νοδεύοντας τη μεταφορά τους 
και μεριμνώντας ο ίδιος για την 
εκφόρτωσή τους και την τοποθέ-
τηση στις αίθουσες του Δημοτι-
κού Σχολείου, και όλα αυτά για 
μείζονα ασφάλεια, κρατώντας τα 
κλειδιά του Σχολείου, για απόλυ-
τη ασφάλειά τους. Αν η δωρεά 
ήταν δική του είναι αμφίβολο, 
αν θα έκανε τόσα πράγματα για 
τη μεταφορά και την τοποθέτη-
σή τους στις αίθουσες του Σχο-
λείου και να συνεχίσει σχεδόν 
σε καθημερινή απασχόληση για 
το διαχωρισμό και τη βιβλιοθέ-
τησή τους, συνεργαζόμενος με 
τον Ευάγγελο Κωτσίκη και τον 
Θανάση το Σίμο. Αυτές του οι 
ενέργειες ήσαν από τις πολλές 
που πραγματοποίησε για το χω-
ριό μας.
Ασχολήθηκε σοβαρά με την 

ανάδειξη των ιστορικών μνη-
μείων της αρχαίας Δωρικής Τε-
τράπολης και επανεξελέγετο σε 
μόνιμη βάση σχεδόν ισόβιος 
Πρόεδρος του Συλλόγου μας, 
διοργανώνοντας τις τελετές για 
τις βραβεύσεις των επιτυχόντων 
νέων Καστελλιωτών στις Ανώτα-
τες Σχολές και για την απονομή 
διακρίσεων σε διακεκριμένους 
Καστελλιώτες από το Σύλλογό 
μας. Είχε τον πρώτο λόγο στους 
λογοτεχνικούς διαγωνισμούς 

«Στέλιος Ξεφλούδας» που προ-
κήρυξε ο Σύλλογός μας και το 
κυριότερο: Τα τελευταία χρόνια 
επιμελήθηκε προσωπικά για την 
κυκλοφορία της εφημερίδας 
μας τα «Καστελλιώτικα Νέα» 
που μας ενώνουν όλους τους 
απανταχού Καστελλιώτες, που 

είχε κινδυνεύσει από διαφόρους 
κάθε φορά λόγους η συνέχισή 
της και γενικά υπήρξε το άγρυ-
πνο μάτι κάθε μιας Καστελλιώτι-
κης Κοινωνικής, Καλλιτεχνικής 
ή Εορταστικής εκδήλωσης.
Το κενό που αφήνει φεύγο-

ντας, δεν πρόκειται να αναπλη-

ΤΟ ΕΓΓΛΕΖΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

ρωθεί ποτέ. Και αν αναπληρω-
θεί κάποτε δεν θα έχει αυτή την 
πληρότητα, το φανατισμό και την 
ένταση που είχε μ’ αυτόν.
Ώρα σου καλή Θανάση, για 

μας ευγνωμονώντας σε μένεις 
αιώνιος, ακατάλυτος και ανεπα-
νάληπτος.
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Ζαχαροπλαστείο
Παρνασσός

Στην εκδήλωσή μας της 
1.3.2019 είχαμε την ευκαιρία 
να απολαύσουμε και θαυ-
μάσια γλυκίσματα, προσφο-
ρά του Ζαχαροπλαστείου 
Παρνασσός (Πέραμα, Ηπεί-
ρου 84-86, τηλ. 2104411603 
r.a.apostolidou@gmail.com) 
και της κυρίας Ειρήνης Απ. 
Αποστολίδου, την οποία ευ-
χαριστούμε θερμότατα.
Έχει ενδιαφέρον όμως και η 

ιστορία του ζαχαροπλαστεί-

ου: Ο Απόστολος Αποστολί-
δης γεννήθηκε το 1925 στον 
Πανουργιά Φωκίδας. Το 1937, 
σε ηλικία 12 ετών, ήρθε στην 
Αθήνα όπου εγκαταστάθηκε 
και μεγάλωσε στη Νέα Σμύρ-
νη.
Το 1948 μετακόμισε στο Πέ-

ραμα για να είναι κοντά στη 
μεγαλύτερη αδερφή του. Ξε-
κίνησε να εργάζεται ως γαλα-
τάς. Έφτιαχνε γάλα και για-
ούρτι, τα οποία μοίραζε με το 
τρίκυκλό του (φωτογραφία). 
Το 1950 ανοίγει με τη σύζυγό 
του Γιαννούλα – και αυτής η 
καταγωγή από τον Πανουρ-
γιά- το ζαχαροπλαστείο ΠΑΡ-
ΝΑΣΣΟΣ, το οποίο σήμερα 
μετρά 70 χρόνια ιστορίας. Η 
παράδοσή του συνεχίζεται 
από τη μικρότερη κόρη του 
Ρένα με τα «μυστικά» να περ-
νούν στην 3η γενιά.
Ένα από τα γλυκά που δο-

κιμάσαμε ονομαζόταν Γκιώ-
να: Ο Αποστολίδης ονόμασε 
αυτό το άσπρο γλυκό Γκιώνα 
λόγω το ότι το έφτιαχνε με 
άσπρη κρέμα και σοκολάτα 
και οι κορυφές του βουνού εί-
ναι πάντα άσπρες.

…Πρόσκληση
Από τις 13 Φεβρουαρίου εί-

χαμε στείλει πρόσκληση μέσω 
μέιλ για την εκδήλωση στον 
Δήμαρχο Δελφών και στους 
Αντιδημάρχους, αλλά μέχρι 
1η Μαρτίου που θα γινόταν η 
εκδήλωση δεν είχε απαντήσει 
κανείς -ούτε καν ότι έλαβε την 
πρόσκλησή μας.
Μετά από δεύτερο μέιλ 

προς τον Δήμαρχο την ημέρα 
της εκδήλωσης όπου έγραφα 
επί λέξει «Αξιότιμε κύριε Δή-
μαρχε,
Δεν έχουμε λάβει ακόμη 

απάντησή σας σχετικά με την 
πρόσκληση.
Να θεωρήσουμε τη σιωπή 

σας ως αδιαφορία;»
Τελικά, έλαβα μια ευγενική 

απάντηση: 
Αξιότιμε κύριε Στοφόρε,
Σας ζητώ συγγνώμη για τη 

μη έγκαιρη απάντηση.
Το αρχικό σενάριο ήταν να 

είμαι παρών στην εκδήλωσή 
σας, θέλοντας και εγώ με την 
παρουσία μου να τιμήσω τη 
μεγάλη προσφορά του Αθα-

νασίου Γραμματικού.
Γι΄ αυτό και δεν έσπευσα να 

δώσω απάντηση θεωρώντας 
ότι θα αρκούσε η παρουσία 
μου και μόνο.
Δυστυχώς αλλαγές της τε-

λευταίας στιγμής στο πρό-
γραμμα του Οικονομικού Φό-
ρουμ των Δελφών, που ξεκί-
νησε εχθές, με υποχρεώνουν 
να παραμείνω στους Δελ-
φούς και να απουσιάσω από 
τη σημαντική εκδήλωσή σας.
Παρακαλώ να μεταφέρετε 

τους χαιρετισμούς μου και τις 
ευχές μου σε όλα τα μέλη του 
Συλλόγου σας και ιδίως στα 
παιδιά των Καστελλίων που 
εισήχθησαν στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση.
Επίσης, να εκφράσω ακόμη 

μια φορά τη λύπη μου για τον 
αδόκητο χαμό του Αθανασί-
ου Γραμματικού, που υπήρξε 
μια εξέχουσα μορφή, όχι μόνο 
για τα Καστέλλια αλλά και για 
ολόκληρο το Δήμο Δελφών.

Με εκτίμηση,
Θανάσης Παναγιωτόπουλος

Δήμαρχος Δελφών»

…Παρενέργειες
Τέλος καλό, όλα καλά θα 

πείτε. Διαβάσαμε και το μή-
νυμα στην εκδήλωση.
Πλην όμως υπάρχει και συ-

νέχεια.
Η μη απάντηση επί τρεις 

-σχεδόν- εβδομάδες είχε προ-
καλέσει ένα σκωπτικό και 
αιχμηρό σχόλιό μου στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης για 
τους τοπικούς άρχοντες που 
απαξιούν να απαντήσουν σε 
προσκλήσεις.
Ο Δήμαρχος… θύμωσε και 

με κατηγόρησε για «ανεπίτρε-
πτη πολιτικολογία» δηλώνο-
ντάς μου πως αν είχε διαβά-
σει το σχόλιό μου δεν θα είχε 
στείλει την αντιδήμαρχο στην 
εκδήλωση!
Επειδή ο διάλογος έγινε ανε-

πισήμως δεν θα μεταφέρω 
τα λόγια του εδώ, όμως μπο-
ρώ να μεταφέρω τη δική μου 
απάντηση:

«Προφανώς δεν αντέχετε 
την κριτική και τη σάτιρα. 
Λίγα έγραψα στο διαδίκτυο αν 
σκεφτούμε πόσο αγενές είναι 
να μην απαντά το γραφείο 
σας σε μια πρόσκληση Συλ-
λόγου της περιοχής. Αν εσείς 
είσαστε ικανοποιημένος, εγώ 
δεν έχω να πω τίποτε άλλο».

 Καθαρή Δευτέρα 1
Δεν μπόρεσα να καθίσω στο 

τραπέζι και στο γλέντι, όμως 

βρέθηκα στην προετοιμασία. 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος και 
η Κοινότητα, με εθελοντική 
δουλειά από πολλούς συγχω-
ριανούς μας έστησε μια όμορ-
φη γιορτή (φωτογραφία). 
Η φασολάδα στο καζάνι μο-

σχοβολούσε, τα πιάτα με τα 
Σαρακοστιανά ετοιμάζονταν 
για όλους, το κρασάκι -εξαιρε-
τικό- είχε αρχίσει αν ρέει από 
νωρίς.
Έμαθα ότι ήταν από τα πιο 

όμορφα γλέντια, καθώς βοή-
θησε και ο ανοιξιάτικος και-
ρός. Πάντα τέτοια!

 Καθαρή Δευτέρα 2
Βρέθηκα στο χωριό το τρι-

ήμερο της Καθαρής Δευτέρας 
και για ακόμη μια φορά από-
λαυσα την ομορφιά του τό-
που μας. 
Όμως…
Η αφορμή ήταν τα γυρίσμα-

τα του ντοκιμαντέρ «Να μα-
θαίνω γράμματα» σε σκηνοθε-
σία Σπύρου Λαμπρόπουλου, 
που υλοποιείται σε συνεργα-
σία με το Μουσείο Σχολικής 
Ζωής και Εκπαίδευσης και θα 
προβληθεί από το Cosmote 
TV/ History.
Είναι έξι επεισόδια που 

αφορούν στην ιστορία της εκ-
παίδευσης στην Ελλάδα από 
την Άλωση μέχρι τις μέρες 
μας.
Στο ντοκιμαντέρ μιλά και ο 

ξεχωριστός συμπατριώτης 
μας Δημήτρης Χαλατσάς. Θα 
έχουν όλοι την ευκαιρία να 
μάθουν για το Αρχείο Ζεΐνη, 
για το πως μάθαιναν τα γράμ-
ματα οι πρόγονοί μας από τον 
19ο αιώνα, για το πως ολοκλη-
ρώθηκε το Δημοτικό μας σχο-
λείο, για τα δύσκολα χρόνια 
της Κατοχής, για το Γυμνάσιο 
στο Δαδί (Αμφίκλεια) και άλλα 
πολλά.
Το «όμως» που έβαλα στην 

αρχή ήταν για όσα μας πλη-
γώνουν:

-Στον άλλοτε γεμάτο ζωή 
σταθμό του Μπράλου, περ-
νά μόνο ένα τρένο την ημέρα. 
Μας υποδέχθηκε μια αγέλη 
μάλλον... φιλικών σκυλιών! 
Ευτυχώς κάποιοι δεν το έχουν 
βάλει κάτω και δίνουν τον 
αγώνα.
Μαθαίνω πως υπάρχουν 

πολλές και ενδιαφέρουσες 
προτάσεις για την αξιοποίη-
ση της γραμμής τουριστικά. 
Ας ελπίσουμε η νέα Δημοτική 
Αρχή Δελφών να δείξει μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον από τους 
προκατόχους της για το ζή-
τημα.

– Ο ιστορικός νερόμυλος 
του Χωριού εξακολουθεί να 
ρημάζει -σε αντίθεση με ό,τι 
συμβαίνει σε άλλα Χωριά της 
περιοχής- που αξιοποιούν τέ-

τοιου είδους μνημεία. Σε μας 
η αδιαφορία είναι πλήρης και 
εξοργιστική…

– Στο διπλανό μας χωριό, 
τον Αποστολιά, το παλιό σχο-
λείο έχει αφεθεί στην τύχη 
του παρά τις προσπάθειες 

του τοπικού Συλλόγου. Ήδη 
το Μουσείο Σχολικής Ζωής 
επεξεργάζεται πρόταση για 
δημιουργία ενός μικρού μου-
σείου στον χώρο αυτό όπου 
υπάρχουν ακόμη η έδρα, τα 
παλιά θρανία, ο πίνακας…

– Στο πρώην Χάνι Ζαγγανά 
σε πιάνει μόνο θλίψη… Στα-
μάτησα για να πιώ λίγο νερό 
και διαπίστωσα πως το νερό 
που έτρεχε και πάγωνε ανα-
ψυκτικά και μπίρες δεν τρέχει 
πια. Δεν ξέρω ποιος φταίει 

για την κατάντια αυτού του 
μέρους ή τι θα μπορούσε να 
γίνει, όμως η εικόνα είναι λυ-
πηρή…

– Στα βουνά το συνεργείο 
με ρωτούσε πως είναι δυνα-
τόν να έχει τέτοια νταμάρια 
από τους βωξίτες η Γκιώνα 
και να μη γίνεται αποκατά-
σταση του τοπίου. Ποιος και 
πως έδωσε την άδεια να κα-
ταστρέφεται ένα ολόκληρο 
βουνό… Τι να απαντήσω;

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ

Με αφορμή την επιστολή του 
συγχωριανού μας Τάκη Γραβιά 
που δημοσιεύεται και ζει στη 
Μελβούρνη της Αυστραλίας 
αναζητήσαμε, αν έχει γραφεί 
τίποτε σχετικό με την περίο-
δο λειτουργίας της Αγροτολέ-
σχης στις σελίδες των «Κ.Ν.». 
Δεν βρήκαμε παραδόξως τίπο-
τε, πλην μιας μόνο σύντομης 
αναφοράς από τη Γιάννα Ευθ. 
Αποστολοπούλου στο φύλλο 
110 (Σεπτέμβριος – Οκτώβρι-
ος – Νοέμβριος 1980) με την 
ευκαιρία της κατεδάφισης του 
«Παλιού Σχολείου», στο οποίο 
λειτουργούσε η Αγροτολέσχη.
Η Αγροτολέσχη Καστελλίων 

λειτούργησε στο χωριό μας από 
τις αρχές του 1950 μέχρι και τα 
μέσα της δεκαετίας του 1960, 
στο πλαίσιο της αντικατάστασης 
των τότε Παιδοπόλεων που λει-
τουργούσαν υπό τη σκέπη της 
Βασιλικής Πρόνοιας, μετέπειτα 
Ίδρυμα Εθνικής Εστίας.
Οι Αγροτολέσχες αποτέλε-

σαν με σημερινούς όρους Σχο-
λές Επιμόρφωσης Ενηλίκων 
ή Σχολές Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, με σκοπό να εκ-
παιδεύσουν τις νέες και τους 
νέους της υπαίθρου σε χρήσιμα 
επαγγέλματα, που ανταποκρί-
νονταν στις συνθήκες της επο-
χής στο πλαίσιο της οικιακής 
και αγροτικής οικονομίας.
Η Αγροτολέσχη Καστελλίων 

λειτούργησε αρχικά για κά-
ποιους μήνες στο σπίτι της Τσα-
γαλής Χριστοδούλου, συζύγου 
του Βασίλη Λέκκου, που βρίσκε-
ται απέναντι από την Αποθήκη 
του Αγροτικού Συνεταιρισμού 
Καστελλίων και στη συνέχεια 
μεταφέρθηκε οριστικά στο κτή-
ριο του Παλιού Δημοτικού Σχο-
λείου που βρισκόταν στο χώρο 
δίπλα από την είσοδο του Ναού 
της «Ευαγγελίστριας».
Η Αγροτολέσχη Καστελλίων 

λειτούργησε με δύο τμήματα:
Α’. Τμήμα Αγροτονεανίδων 
Β’. Τμήμα Αγροτοπαίδων
Οι εκπαιδεύτριες και οι εκ-

παιδευτές προέρχονταν από 
ειδικές σχολές.
Οι εκπαιδεύτριες (δασκάλες 

οικοκυρικής) που στελέχωναν 
τα τμήματα αγροτονεανίδων 
φοίτησαν στην Ανωτέρα Σχολή 
Οικιακής Οικονομίας «Αριάδ-
νη» των Χανίων που παρακολου-
θούσαν Ειδικά Προγράμματα 
Εκπαίδευσης, ενώ οι εκπαι-
δευτές ήταν κυρίως γεωπόνοι 
στους οποίους προσφερόταν 
ταχύρρυθμη επιμόρφωση.
Δασκάλα οικοκυρικής στην 

Αγροτολέσχη Καστελλίων για 
πολλά χρόνια ήταν η Καστελ-
λιώτισσα Ευσταθία (Τούλα) Μα-
κρή – Γεωργίου που αργότερα 
πήρε μετάθεση για το Γαρδίκι 
Ομιλαίων και αντικαταστάθηκε.
Γεωπόνος – δάσκαλος ήταν 

ο Χρηστίδης.
Προγράμματα Σπουδών
Στο Τμήμα Αγροτονεανίδων 

το πρόγραμμα σπουδών, δηλαδή 
τα μαθήματα διακρίνονταν σε 
θεωρητικά και πρακτικά (Εργα-
στηριακά) και ήταν:
Βρεφοκομία, οικιακή οικονο-

μία, υφαντική, κέντημα, πλέξι-
μο, ράψιμο, μαγειρική, ζαχαρο-
πλαστική, οικιακές ασχολίες.
Τα μαθήματα συμπληρώνο-

νταν με κοινωνικές δραστηριό-
τητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκ-
δρομές κ.λ.π. Κυρίως όμως στό-
χευαν στη μετάδοση γνώσεων 
και δεξιοτήτων.
Στο Τμήμα Αγροτοπαίδων το 

πρόγραμμα σπουδών, δηλαδή 
τα μαθήματα διακρίνονταν σε 
θεωρητικά και πρακτικά (Εργα-
στηριακά) και ήταν:
Αγροτοκαλλιέργειες, δεντρο-

κομία, μελισσοκομία, αμπε-
λουργία, (κλαδέματα, ψεκασμοί 
κ.λ.π.), κτηνοτροφία.
Η φοίτηση, η παρακολούθηση 

μαθημάτων, γινόταν πρωί και 
απόγευμα, αν και οι νέοι και 
οι νέες απασχολούνταν ταυτό-
χρονα και στις οικιακές και στις 
αγροτικές εργασίες που δεν 
ήταν και λίγες. Η εκπαίδευση 
στην Αγροτολέσχη γινόταν με 
το δυϊκό σύστημα, όπως γίνεται 
στον ΟΑΕΔ.
Η Αγροτολέσχη Καστελλίων 

πέραν της προσφοράς γνώσε-
ων και δεξιοτήτων εκπληρούσε 
και άλλες ανάγκες, όπως: οι 
πολλές ευκαιρίες που δίνο-
νταν στους νέους και τις νέες 
κυρίως να ξεφύγουν και από 
τη στενή γονική εποπτεία (και 
την αδελφική) και γιατί όχι και 
την «καταπίεση», να συνάπτουν 
σχέσεις φιλίας, ν’ αποκτούν 
γνωριμίες και κάθε άλλη προ-
σωπική σχέση που στις συνθή-
κες εκείνης της εποχής ήταν 
ανύπαρκτες.
Εκείνο που λαχταρούσαν πιο 

πολύ οι νέοι και οι νέες της 
εποχής, κατά γενική ομολογία, 
ήταν ότι μπόρεσαν να κοινω-
νικοποιηθούν μετέχοντας σε 
εκπαιδευτικές επισκέψεις και 
εκδρομές για να γνωρίσουν και 
να δουν πράγματα, που για την 
εποχή, ήταν αδιανόητα. Όπως 
γράφει ο Τάκης Γραβιάς οι εκ-
δρομές και οι εκπαιδευτικές 
επισκέψεις που θυμάται ήταν: 
Στην Άμφισσα, Δελφούς, Ιτέα, 
Αράχωβα, Λαμία, Στυλίδα, Κτή-
μα Βαρδατών, Πάτρα κ.λ.π. και 
σε κοντινά Μοναστήρια.
Προς το τέλος, της λειτουρ-

γίας της και  στη συνέχεια στο 
χώρο της Αγροτολέσχης γίνο-
νταν κινηματογραφικές προβο-
λές, λειτούργησε δανειστική Βι-
βλιοθήκη, δόθηκαν Θεατρικές 
παραστάσεις, οργανώνονταν 
χοροί κ.λ.π. 

Β.Κ.

ΑΓΡΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ
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(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
και σ’ αυτό το θέμα δε χωράει 
καμία δικαιολογία.

- Άρδευση
Το θέμα της άρδευσης είναι 

πιο εύκολα αντιμετωπίσιμο. 
Χρειάζεται μόνο επισκευές και 
επιδιορθώσεις και συνεχή κα-
θαρισμό όλο το χρόνο. Έχουμε 
πληροφορηθεί ατύπως ότι έχει 
διατεθεί σχετικό κονδύλι για την 
αντιμετώπισή του. Το πρόβλημα 
των αρδευτικών αυλακιών είναι 
άλλο. Κάποιοι από μας συστη-
ματικά διοχετεύουν κάθε είδους 
υλικά μέσα στ’ αυλάκια, ακόμη 
και λύματα, αν όχι και βοθρο-
λύματα, με αποτέλεσμα το νερό 
που ρέει στ’ αυλάκια να είναι 
βρώμικο και να κατευθύνεται 
και να καταλήγει στο πότισμα 
των αυλών, των κήπων, των κτη-
μάτων κ.λπ. πράγμα απαράδε-
κτο από πλευράς υγιεινής και 
βλάβης του περιβάλλοντος.

- Ύδρευση
Τους νέους «τοπικούς άρχο-

ντες» θα πρέπει να τους απα-
σχολήσει το θέμα της ύδρευσης. 
Προτεραιότητα θα πρέπει να 
δοθεί στην αντικατάσταση των 
αμιαντοσωλήνων του δικτύου, 
όπου αυτό δεν έχει γίνει. Είναι 
απαράδεκτο σήμερα να χρησι-
μοποιείται ακόμη ο αμίαντος 
σε οποιοδήποτε δίκτυο ύδρευ-
σης. Επίσης θα πρέπει να τους 
απασχολήσει το ζήτημα της επέ-
κτασης της χωρητικότητας της 
δεξαμενής, ώστε τους καλοκαι-
ρινούς μήνες να μην υπάρχουν 
διακοπές του νερού. Τα τελευ-
ταία χρόνια τα πράγματα έχουν 
κάπως βελτιωθεί και οι διακο-
πές είναι ελάχιστες ή και ανύ-
παρκτες, εκτός απρόβλεπτων 
περιπτώσεων. Θα πρέπει επίσης 
να καταβληθεί προσπάθεια για 
να διοχετεύεται όλο το νερό των 
πηγών στο δίκτυο ύδρευσης.

- Καθαρισμός οικοπέδων
Πρέπει να συνεχιστεί η προ-

σπάθεια των κοινοτικών αρχών, 
που ξεκίνησε το καλοκαίρι για 
τον καθαρισμό οικοπέδων και 
άλλων χώρων από βάτα, ξερά 
χόρτα, κλαδιά κ.λπ., που έγινε 
με την αφορμή της τραγωδίας 
στο ΜΑΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ έφερε τα 
πρώτα αποτελέσματα στο χωριό.

- Καθαριότητα
Το πρόβλημα των απορριμ-

μάτων γενικά (καθημερινά και 
βαριά αντικείμενα) έχει μπει σε 
καλό δρόμο. Σ’ αυτό βοηθάει η 
ύπαρξη αρκετών κάδων^ προ-
χωράει καλά και το θέμα της 
συλλογής των βαριών, ογκωδών 
αντικειμένων, όπως έχουμε γρά-
ψει σε προηγούμενα φύλλα των 
«Κ.Ν.».
Στο ζήτημα της ανακύκλωσης 

η κατάσταση είναι βελτιωμένη. 
Χρειάζεται ωστόσο συνεχής 
και σωστή πληροφόρηση για το 
θέμα της διαλογής των υλικών 
ανακύκλωσης. Κάδοι ανακύ-
κλωσης υπάρχουν και είναι αρ-
κετοί.

- Απομάκρυνση ποιμνιοστα-
σίων εκτός οικισμών
Επειδή κι αυτό το θέμα είναι 

υγειονομικού ενδιαφέροντος 
και περιβάλλοντος η απομά-
κρυνσή τους πρέπει να μην κα-
θυστερήσει. Η προσφυγή είκοσι 
περίπου κατοίκων στις αρμόδι-
ες αρχές δεν έχει μέχρι σήμε-
ρα αποτέλεσμα. Στο θέμα θα 
επανέλθουμε με περισσότερες 
απαιτήσεις.

- Άνοιγμα (ελεύθερη πρόσβα-
ση) παρόδων, σοκακιών
Κάποια βήματα προς αυτή 

την κατεύθυνση ήδη έχουν γίνει. 
Πρέπει η ελεύθερη πρόσβαση 
κάθε ενδιαφερόμενου να είναι 
εξασφαλισμένη μέχρι του τελευ-

ταίου σημείου, του τελευταίου 
σπιτιού του χωριού.

- Χάραξη μονοπατιών και δι-
όδων προσπέλασης παράλληλα 
με την κοίτη του ποταμιού
Η χάραξη θα πρέπει να είναι 

τέτοια, ώστε οι διαδρομές εκα-
τέρωθεν (κι από τις δύο πλευρές 
του γεφυριού) να προσφέρονται 
για περπάτημα σε μικρούς και 
μεγάλους. Οι διαδρομές αυτές 
να εκτείνονται από Γεφύρι - 
Πόρο και από Γεφύρι Διασταύ-
ρωση Κεντρικού Δημόσιου Δρό-
μου προς την άλλη κατεύθυνση.

- Διαμόρφωση του χώρου 
γύρω από το Γεφύρι
Η διαμόρφωση θα πρέπει να 

ξεκινήσει και να περιλαμβάνει 
το χώρο (δρόμος, οικόπεδο) 
όπου έχει κτιστεί το οίκημα 
του Συλλόγου Γυναικών μέχρι 
την πλαγιά (πρανές) του όχτου 
που ενώνει όλο το χώρο, όπου 
γίνονται οι καλοκαιρινές εκ-
δηλώσεις της νεολαίας. Για τη 
διαμόρφωση υπάρχουν πολλές 
εναλλακτικές και υλοποιήσιμες 
προτάσεις.

- Επισήμανση με πινακίδες 
(διαδρομών περιπάτου) μέσα 
στο χωριό
Οι τοπικές αρχές θα πρέπει 

να ορίσουν αυτές τις διαδρομές 
και να τις ανακοινώσουν.
Η καταγραφή των παραπάνω 

προβλημάτων από πλευράς μας 
είναι ενδεικτική. Ας θεωρηθεί 
ως μια υπόθεση εργασίας κι ας 
τις εντάξουν οι υποψήφιοι σύμ-
βουλοι όλων των παρατάξεων 
στα προγράμματά τους.
Β: ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙ-
ΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Στην ιδιοκτησία της Τοπικής 

Κοινότητας Καστελλίων του Δή-
μου Δελφών ανήκουν κάποια 
κτήρια και οικόπεδα (γήπεδο 
και άλλα), τα οποία στην κατά-
σταση που βρίσκονται σήμερα 
δεν περιποιούν ιδιαίτερη τιμή 
για το χωριό μας, για όσους κα-
τοικούμε σ’ αυτό μόνιμα ή περι-
στασιακά.
Θα αναφερθούμε σ’ αυτά 

κατά περίπτωση.
- Κοινοτικό κατάστημα
Το Κοινοτικό κατάστημα απο-

τελεί το χαρακτηριστικότερο 
παράδειγμα της αδιαφορίας και 
της αποτυχίας όλων σχεδόν των 
κοινοτικών αρχών που διοίκη-
σαν το χωριό μας.
Εξακολουθεί να βρίσκεται 

ωστόσο στη θέση του για να μας 
θυμίζει την αποτυχία όλων μας, 
αρχών και κατοίκων.
Στέκεται πλήρως εγκαταλειμ-

μένο, αφρόντιστο και χωρίς κα-
μιά προσπάθεια ανακαίνισης 
(βάψιμο κ.λπ.) διαμόρφωσης 
του αύλειου χώρου, δεντροφύ-
τευσης κ.λπ.
Μια συνοπτική περιγραφή 

δείχνει την κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται για όσους δεν 
έτυχε να το δουν από κοντά.
Το υπόγειο είναι γεμάτο βρώ-

μικα νερά που αναβλύζουν συ-
νέχεια χωρίς ν’ αντιμετωπίζεται 
έστω με μια αντλία η αναρρό-
φησή τους. Κάποια στιγμή θα 
υπάρξει θέμα που θα επηρεάσει 
τη στατικότητα του κτηρίου.
Το ισόγειο, σε πιο ανεκτή κά-

πως κατάσταση, αλλά πλήρως 
εγκαταλειμμένο κι αυτό.
Το ανώγειο (όροφος) που 

προοριζόταν για ξενώνας και 
λειτούργησε για κάποιο χρονι-
κό διάστημα ως τέτοιος, σήμερα 
όταν σε συζητήσεις αναφέρεται 
ο όρος «ξενώνας» προκαλεί γέ-
λιο. Ένας χώρος που χρησιμο-
ποιήθηκε ελάχιστα για το σκοπό 
για τον οποίο προοριζόταν. Ενώ 
έχει υπογραφεί σύμβαση εκμε-

τάλλευσης του ξενώνα, ο επιχει-
ρηματίας βρίσκοντας ως πάτημα 
ότι το κτήριο δε διαθέτει νόμιμη 
άδεια, δεν πληρώνει μίσθωμα κι 
έτσι το αποτέλεσμα είναι «μια 
τρύπα στο νερό». Αντιπροσω-
πευτικό και κλασικό παράδειγ-
μα κοινοτικής διαχείρισης και 
συγχρόνως παράδειγμα προς 
αποφυγή. Μήπως θα ήταν καλύ-
τερα να γκρεμιστεί και στη θέση 
του να γίνει ένα πάρκινγκ που 
είναι και περισσότερο χρήσιμο 
και απαραίτητο;

- Κοινοτικό ιατρείο
Με τη συγκυρία της μη στελέ-

χωσής του με αγροτικό γιατρό 
για μεγάλο διάστημα στέκει κι 
αυτό σχεδόν εγκαταλειμμένο 
και αφρόντιστο. Εξωτερικά κα-
ταβάλλονται προσπάθειες να 
διατηρείται σε καλή κατάσταση 
και γίνεται ο απαραίτητος καθα-
ρισμός του αύλειου και περιβάλ-
λοντα χώρου. Εσωτερικά τόσο 
το ιατρείο όσο και το σπίτι του 
γιατρού χρειάζεται βάψιμο και 
διάφορες μικροεπισκευές. Θα 
χρειαστεί όμως και μια ισχυρή 
πίεση προς τις αρμόδιες αρχές 
για την κάλυψη της θέσης για-
τρού, ώστε να σωθεί και το κτή-
ριο.

- Κτήριο (πρώην Δημοτικού 
Σχολείου)
Στο κτήριο σήμερα στεγά-

ζονται τόσο η Δημοτική Βιβλι-
οθήκη Καστελλίων (όροφος), 
όσο και οι Πολιτιστικοί Σύλ-
λογοι Καστελλίων (ισόγειο). 
Απαιτείται η άμεση κατασκευή 
αποθηκευτικών χώρων για να 
καλυφτούν οι ανάγκες των πα-
ραπάνω. Υπενθυμίζουμε ότι για 
το παραπάνω κτήριο υπάρχει δι-
καστική εκκρεμότητα για κακο-
τεχνίες κ.λπ. και οι παρεμβάσεις 
- διορθώσεις στο κτήριο έχουν 
ανασταλεί.

- Κτήριο Λέζα (Δωρεά Γιάννη 
Μοσχολιού)
Άλλο παράδειγμα χαρακτη-

ριστικό της κοινοτικής διαχείρι-
σης για το οποίο έχουμε γράψει 
και άλλοτε. Τρέφω μια ελπίδα 
σε υπόσχεση που έδωσε στο 
σημερινό Πρόεδρο Σπύρο Κου-
τρούμπα η αντιδήμαρχος Δημο-
τικής Ενότητας Γραβιάς Μαρία 
Ανδρεοπούλου, ότι το κτήριο 
Λέζα θα μπει σε πρόγραμμα για 
να ολοκληρωθεί στο προσεχές 
μέλλον.

- Άλλα κτήρια που ανήκουν 
σε άλλους φορείς (νομικά πρό-
σωπα)

• Το κτήριο της Εκκλησίας 
(Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας). 
Κτίστηκε για να στεγάσει τη Βι-
βλιοθήκη και το Μουσείο που 
στεγάζονταν στο Παλιό Δημο-
τικό Σχολείο (κατεδαφίστηκε το 
1980). Στο κτήριο αυτό σήμερα 
υπάρχουν κάποια εκθέματα λα-
ογραφικού ενδιαφέροντος. Το 
κτήριο λόγω έλλειψης πόρων 
της Εκκλησίας είχε την τύχη των 
άλλων κτηρίων που περιγράφη-
καν παραπάνω. Επειδή υπήρχαν 
προβλήματα στη στέγη και μπή-
κε και υγρασία απέξω, πολλά 
εκθέματα και κυρίως βιβλία κα-
ταστράφηκαν ολοσχερώς. Και 
δεν έφτανε μόνο αυτό, είχαμε 
και επίθεση ποντικιών, που ολο-
κλήρωσαν την καταστροφή. Το 
κτήριο αυτό τόσο εξωτερικά όσο 
και εσωτερικά χρειάζεται ισχυ-
ρή απολύμανση και μυοκτονία 
και άμεσες επισκευές.
Γι’ αυτό θα πρέπει να επιδιω-

χθεί στενή συνεργασία Εκκλη-
σιαστικού Συμβουλίου, Τοπικών 
Αρχών και των παλιών ιδρυτι-
κών καταστατικών μελών για 
την ίδρυση από την αρχή νέου 
Λαογραφικού Μουσείου. Να γί-
νει ό,τι έγινε με τη Βιβλιοθήκη. 
Συνεργασία φορέων, προσωπι-
κή εθελοντική εργασία, χορηγί-
ες τόσο σε χρήματα όσο και σε 

αντικείμενα λαογραφικού ενδι-
αφέροντος που, όπως είμαστε 
σε θέση να διαβεβαιώσουμε, 
υπάρχουν πολλά και διαθέσιμα. 
Η πρωτοβουλία του εγχειρήμα-
τος πρέπει να ξεκινήσει από τον 
Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου (ιερέα Παπακώστα 
Κάντζο) και ν’ ακολουθήσουμε 
και οι άλλοι.

• Κτήριο Αποθήκης Γεωργι-
κού Συνεταιρισμού
Η ευθύνη του κτηρίου ανήκει 

σε άλλο φορέα. Η νέα κοινοτική 
αρχή ας ασχοληθεί με το θέμα 
συνεργαζόμενη με τον αρμόδιο 
φορέα. Εκείνο που πρέπει να 
γίνει σήμερα, είναι να προσε-
χτεί ο περιβάλλον χώρος για να 
εναρμονιστεί περιβαλλοντικά 
ως ενιαία ενότητα την οποία 
διασπά και η μισογκρεμισμένη 
οικία και αποθήκη κληρονόμων 
Κ. Βέλλιου.

- Γήπεδο Μπαρούκας
Όπως έχει ζητήσει και ο ση-

μερινός Πρόεδρος Σπύρος Κου-
τρούμπας ζητάμε κι εμείς την 
άμεση περίφραξη,τον καθαρι-

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ σμό του χώρου και τη διαμόρ-
φωσή του προκειμένου να εκ-
πληρώνει τον αρχικό σκοπό για 
τον οποίο φτιάχτηκε.

- Παιδικές Χαρές
Οι παιδικές χαρές που λει-

τουργούν στο χωριό και αθλού-
νται και παίζουν τα παιδιά, 
χρειάζονται φροντίδα (βάψιμο, 
επισκευές, αντικατάσταση κά-
ποιων ήδη φθαρμένων, καθώς 
και συμπλήρωσή τους με την 
προμήθεια και άλλων παιγνι-
διών (οργάνων). Πέραν τούτων 
χρειάζονται από τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες του Δήμου Δελφών η 
χορήγηση άδειας και πιστοποίη-
σης. Πρόκειται και για τις τρεις 
Παιδικές Χαρές που βρίσκονται 
στις θέσεις του χωριού, Μπα-
ρούκα, Άγιο Αθανάσιο Χλωμού 
και Άγιο Αθανάσιο Λυκόρρα-
χης.
Μια τελική σκέψη: Μήπως με 

την ευκαιρία του Κτηματολογίου 
θα έπρεπε να τεθεί σε συζήτηση 
και το θέμα του ΕΘΕΛΟΝΤΙ-
ΚΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΧΩ-
ΡΙΟ. Μήπως θα έπρεπε;    Β.Κ.

Η «ΑΛΕΦΑΝΤΩ» ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
Σύντομες διαπιστώσεις
του Δημ. Μπάκα

Στις 13-12-2018 ήταν να εκδικα-
σθεί στη Λειβαδιά η αίτηση της εται-
ρείας για ακύρωση της απόφασης 
της Δ. Δασών Φωκίδας για αναστολή 
της άδειας επέμβασης στα κοιτά-
σματα «ΑΛΕΦΑΝΤΩ».
Η εκδίκαση της υπόθεσης ανε-

βλήθη για 17-10-2019 μετά από 
αίτημα της εταιρείας, η οποία δεν 
ήταν έτοιμη να αντικρούσει την πα-
ρέμβαση του Δήμου. Μέχρι αυτή την 
παρέμβαση υπήρχε ένας άδειος φά-
κελος υπεράσπισης που το μόνο που 
περιείχε ήταν οι θέσεις της Δ. Δα-
σών Φωκίδας. Στο περσινό αντίστοι-
χο φύλλο της εφημερίδας μας είχαμε 
αναφέρει σχετικά για τις θέσεις αυ-
τές και πόσο «ισχυρές» ήταν. Είχαμε 
αναφέρει επίσης αρκετά επιχειρή-
ματα που μπορούσαμε και έπρεπε 
εμείς να προβάλλουμε.
Ο Δήμος μέχρι το τελευταίο Δ. 

Συμβούλιο στις 12-11-18 θεωρούσε 
ότι το θέμα αφορά τρίτους και δεν 
τον απασχολούσε, έκανε προσπά-
θειες να το υποβαθμίσει, εξαφάνισε 
επίσημη επιστολή με υπογραφές 
δημοτών, με ανάλυση και προτάσεις 
και έφερε το θέμα για συζήτηση και 
απόφαση στο Δ.Σ. με εισήγηση που 
ενίσχυε την επιχειρηματολογία της 
εταιρείας. Η εταιρεία με αυτές τις 
προϋποθέσεις ήταν έτοιμη να κάνει 
περίπατο. Ήταν όλα στρωμένα και το 
προσπάθησαν μέχρι τελευταία στιγ-
μή. Δεν τα κατάφεραν όμως.
Με την ανάλυσή μας, την επι-

χειρηματολογία, τις ουσιαστικές 
ερωτήσεις και παρεμβάσεις και αξι-
οποιώντας τις υπογραφές των συγ-
χωριανών μας, καταφέραμε να μην 
συζητηθεί καν η εισήγηση, την οποία 
δεν υπερασπίστηκε ούτε ο εισηγη-
τής Δήμαρχος, να παρθεί ομόφωνα 
απόφαση για κήρυξη του δάσους της 
Αλεφάντως «προστατευτικό» ώστε 
να απολαμβάνει όλα τα ευεργετήμα-
τα που προβλέπει ο νόμος. Απόφαση 
που εμείς είχαμε αναδείξει και δι-
εκδικούσαμε με κάθε τρόπο, δημο-
σιεύσεις - προτάσεις στο Δ.Σ., από 
χρόνια, αυτοί που δεν ήξεραν ούτε 
«τι είναι αυτό» στο τέλος θρασύτατα 
επιδίωκαν και την πατρότητα αλλά 
συνέχιζαν να μην ξέρουν τι είναι 
αυτό. Η αίτηση έγινε εδώ και τρεις 
μήνες, αλλά δεν ασχολήθηκε κανέ-
νας για την τύχη της. Προεκλογικά 
θα μας πουν ότι πήραν τηλέφωνο. 
Να το αξιολογήσουμε.
Ο δικηγόρος του Δήμου ενεργο-

ποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες, δεν 

φάνηκε να έχει καμία βοήθεια από το 
Δήμο ή την Κοινότητα, συνεργάστη-
κε μαζί μας, αξιοποίησε τα στοιχεία, 
τις γνώσεις, τις απόψεις και προτά-
σεις μας που του δώσαμε χωρίς επι-
φυλάξεις και συνέταξε, μαζί με τις 
νομικές αντικρούσεις των επιχειρη-
μάτων της εταιρείας, μια αξιοπρεπή 
παρέμβαση, ισχυρή να αποκρούσει 
την επίτευξη του στόχου της εταιρεί-
ας, που είχε σχεδιασθεί σαν να μην 
είχε αντίπαλο. Όπως πράγματι ήταν.
Όσο για την πλειοψηφία του Τ.Σ. 

Καστελλίων, αφού για χρόνια υπο-
βάθμισε το θέμα της Αλεφάντως και 
το υπέσκαψε με αλλοπρόσαλλες και 
επικίνδυνες αποφάσεις και αφού μας 
κατηγόρησε ότι είμαστε απατεώνες 
γιατί ζητάγαμε από το Δήμο, με έξο-
δα του Δήμου, νομική αναβάθμιση 
και αξιοπρεπή παρουσία στο Δικα-
στήριο, έβγαλε και ανακοίνωση πα-
ραταξιακή.

«Είμαστε σίγουροι πως μόνο η 
πίεση του λαϊκού παράγοντα μπορεί 
να φέρει αποτελέσματα υπέρ των 
κατοίκων των Καστελλίων. Γι’ αυτό 
και καλούμε σε μαζική παράσταση 
παρουσία του καστελλιώτικου λαού 
εκείνη τη μέρα να υπερασπίσει ο 
ίδιος τα συμφέροντά του».
Δεν γνωρίζουμε που συναθροίζε-

ται, συζητάει και αποφασίζει ο λαϊκός 
παράγοντας, μιας και το κοινοτικό 
γραφείο είναι κλειστό από χρόνια, 
άλλος χώρος δεν επεδίωξαν να 
υπάρχει και οι γενικές συνελεύσεις, 
ακόμα και οι υποχρεωτικές, γίνονται 
ή δεν γίνονται ανάλογα τα γούστα 
τους και την όρεξή τους (τα λόγια 
δικά τους).
Ξέρουμε όμως πως το θέμα της 

Αλεφάντως δεν συζητήθηκε ούτε 
στους συλλόγους του χωριού ούτε 
όλοι οι σύλλογοι εξέδωσαν ψήφισμα 
για το θέμα. Μια συζήτηση που έγινε 
στο κοινοτικό γραφείο ήτανε άτυπη 
χωρίς πρακτικά και οι προτάσεις της 
δεν αναφέρθηκαν πουθενά. Απλά να 
καλυφθεί η ζημιά.
Στο δικαστήριο, παρά τα καλέσμα-

τα και την «επαναστατική»διάθεση 
εκτός του υποφαινόμενου και του 
καστελλιώτη τοπικού συμβούλου 
που είναι κάτοικος Λειβαδιάς και πέ-
ρασε να δει τι γίνεται, δεν παρέστη 
άλλος. Ούτε από το Δήμο ούτε από 
το χωριό. Αν ακολουθούσαμε αυτή 
την «αγωνιστική» γραμμή, τώρα η 
Αλεφάντω θάτανε στις Λάκκες του 
χωριού.
Με τη νέα δημοτική αρχή η συνέ-

χεια και τα σπουδαία.
Δ. ΜΠΑΚΑΣ
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(Συνέχεια στη σελίδα 7)

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ

Συνεχίζουμε και στο σημερινό φύλλο τη δημοσίευση 
συνοπτικών σημειωμάτων που αφορούν «διακεκριμέ-
νους προσωπικότητες» συγχωριανών μας από το χώρο 
των επιχειρήσεων (εμπόριο, βιοτεχνία, βιομηχανία), κα-
θώς και από το χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών.

Ανάμεσα στις διακεκριμένες αυτές προσωπικότητες 
του επιχειρηματικού κόσμου που γεννήθηκαν στα Κα-
στέλλια και προόδευσαν, αναδείχτηκαν, διακρίθηκαν 
στον τομέα τους και καταξιώθηκαν από την κοινωνία εί-
ναι οι Καστελλιώτες Κώστας Ιω. Δροσόπουλος, έμπορος 
και ο Πανουργιάς Παπαϊωάννου, επιχειρηματίας στην 
Αθήνα και στη Λάρισα.

ΚΩΣΤΑΣ ΙΩ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
(1881-1974)

Ο Κώστας Ιω. Δροσόπουλος γεννήθηκε στις 9 Μαρτί-
ου 1881 στα Καστέλλια Φωκίδας και πέθανε στην Αθή-
να στις 18 Απριλίου 1974. Τα πρώτα γράμματα τα έμα-
θε στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού του. Το Ελληνικό 
Σχολείο (Σχολαρχείο) το τελείωσε στην Αμφίκλεια και 
το Γυμνάσιο στην Άμφισσα.

Όταν αποφοίτησε από το Γυμνάσιο κατατάχτηκε 
στη Χωροφυλακή, όπου υπηρέτησε τη στρατιωτική 
του θητεία. Εξετάζοντας στη συνέχεια την περαιτέρω 
επαγγελματική του εξέλιξη συναντούμε ένα πλούσιο 
βιογραφικό.

Μετά τις σπουδές του σε Διδασκαλείο διορίστηκε ως 
δάσκαλος πρώτα στο Οινοχώρι και στη συνέχεια μετα-
τέθηκε στη Μαριολάτα, όπου υπηρέτησε για οκτώ χρό-
νια. Αφού υπηρέτησε ως δάσκαλος για δέκα συνολικά 
χρόνια παραιτήθηκε από την εκπαίδευση και αλλάζο-
ντας επάγγελμα έδωσε εξετάσεις σε διαγωνισμό που 
προκήρυξε το Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκρι-
μένα στον τελωνειακό κλάδο, όπου και υπηρέτησε για 
άλλα δέκα χρόνια.

Στη συνέχεια ιδιώτευσε και ασχολήθηκε δυναμικά με 
το εμπόριο (εισαγωγές – εξαγωγές).

Το 1920 ίδρυσε Εμπορική Εταιρεία με τον Γιάννη Κο-
ψαχείλη στον Πειραιά και ασχολήθηκε αποκλειστικά 
με εισαγωγές αποικιακών ειδών (ζάχαρη, καφές, ρύζι 
κ.λ.π.), καθώς και με εξαγωγές καπνών στη Γερμανία, 
στο Βέλγιο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Ως έμπορος εργάστηκε για 44 χρόνια με πολύ καλές 
επιδόσεις και διακρίσεις στον τομέα του. Το 1964 απο-
χώρησε από τις εμπορικές και επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες παίρνοντας σύνταξη. Πέθανε στην Αθήνα σε 
ηλικία 93 χρόνων.

Ήταν αδελφός του αρχηγού της Χωροφυλακής Δρό-
σου Ιω. Δροσόπουλου και είχε και δύο αδελφές. Το πα-
τρικό του σπίτι ήταν δίπλα στο σπίτι του γιατρού Γιώρ-
γου Βέλλιου απέναντι στην οικία Καραπλή.

Ο Κώστας Ιω. Δροσόπουλος υπήρξε ένας ευφυής, 
δραστήριος και πετυχημένος επιχειρηματίας, αλλά και 
ένας ευσυνείδητος και καλός δημόσιος υπάλληλος. 
Ένας πολύ ευχάριστος και δυναμικός άνθρωπος με 
εξαίρετο χαρακτήρα, πολύ κοινωνικός και με πολλές 
ευαισθησίες με μεγάλη προσφορά στο χωριό του. Πά-
ντοτε ενεργός και παρών σ’ όλες τις κοινωνικές και πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις του Συλλόγου μας που γίνονταν 
στην Αθήνα και στα Καστέλλια. 

Βοηθούσε πάντοτε οικονομικά τόσο το Σύλλογο όσο 
και την εφημερίδα μας «Κ.Ν.», όταν χρειαζόταν.

Λίγα λόγια για την κοινωνική του δράση και την προ-

σφορά του στο χωριό του.
Στις 21.8.1970 ο Κώστας Δροσόπουλος δώρισε στην 

Κοινότητα Καστελλίων ένα μεγάλο οικόπεδο με τον 
όρο να γίνει πλατεία και να ονομαστεί «Πλατεία Στρατη-
γού Δρόσου Ιω. Δροσόπουλου» και να στηθεί σ’ αυτήν 
προτομή του στρατηγού αδελφού του με δαπάνη του 
δωρητή.

Να κτιστεί στην Πλατεία επίσης κτήριο της Κοινότη-
τας Καστελλίων, ήτοι Γραφεία, Αίθουσα Διαλέξεων και 
Βιβλιοθήκη. Σε συνεχόμενο δε κτήριο να κτιστεί Αγρο-
τικό Ιατρείο με τους απαραίτητους χώρους, καθώς και 
αυτοτελής και άνετη κατοικία για τον αγροτικό γιατρό 
και τα μέλη της οικογενείας του.

Τα παραπάνω κτήρια θα κτίζονταν με φροντίδα της 
Κοινότητας Καστελλίων (μελέτη, επίβλεψη και τεχνική 
συνδρομή) για την αποπεράτωση των κτηρίων. Για το 
σκοπό αυτό ο δωρητής διέθεσε το ποσό των 400.000 
δραχμών, καθώς και 1.500 λίρες (450.000 δραχμές) ένα 
πολύ μεγάλο και επαρκές ποσό για την εποχή. Αναλάμ-
βανε επίσης τη δέσμευση να διαθέσει και ό,τι επιπλέον 
ποσό χρειαστεί για την ολοκλήρωση της πρότασης της 
δωρεάς του.

Η δωρεά αυτή έγινε αποδεκτή από την Κοινότητα 
Καστελλίων και εγκρίθηκε από τη Νομαρχία Φωκίδας.

Τελικά απ’ όλο το προτεινόμενο έργο της δωρεάς 
ολοκληρώθηκε μόνο το Αγροτικό Ιατρείο, η οικία του 
γιατρού και στήθηκε και η προτομή του στρατηγού 
Δρόσου Ιω. Δροσόπουλου. 

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
«Ο ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ»

(1917 – 2006)
Ο Πανουργιάς Ιω. Παπαϊωάννου, πιο γνωστός ως «ο 

Πανουργιάς» γεννήθηκε στα Καστέλλια Φωκίδας στις 
15 Μαρτίου 1917 και πέθανε στη Λάρισα στις 29 Μα-
ΐου 2006. Ο Πανουργιάς ξεκίνησε από το μηδέν. Ήταν 
αυτοδημιούργητος. Πολύ εργατικός, έξυπνος, δραστή-
ριος, προνοητικός, και όπως αποδείχτηκε, με μεγάλες 
ικανότητες στο «επιχειρείν». Κατάφερε ν’ αναδειχτεί σ’ 
έναν πετυχημένο και μεγάλο επιχειρηματία με πολυ-
σχιδή δράση σε διάφορους τομείς της οικονομίας προ-
σφέροντας πολλά στον τόπο.

Πέραν τούτων υπήρξε και ένας αξιόλογος και κατα-
πληκτικός άνθρωπος που βοήθησε πολύ κόσμο από το 
χωριό του. Πρόσφερε πολλές θέσεις εργασίας σε συγ-
γενείς του και σε άλλους συγχωριανούς του. Και όπως 
είναι γνωστό, επί πολλά χρόνια εξασφάλιζε σε συγγε-
νείς και γνωστούς του καστελλιώτες στέγη, τροφή και 
εργασία. Το σπίτι του στην Αθήνα ήταν καθημερινά 
ανοικτό και πολύ το ονόμαζαν «Ξενοδοχείο – Εστια-
τόριο» ο Πανουργιάς της Θεώνης.

Τα άτομα που κατάγονταν απ’ τα Καστέλλια και εργά-
στηκαν στις επιχειρήσεις του –οι περισσότεροι ήταν και 
συγγενείς του– ξεπερνούσαν τον αριθμό 60. Πολλοί απ’ 
τους παραπάνω, αφού εργάστηκαν επί χρόνια στις επι-
χειρήσεις του «Πανουργιά», άνοιξαν δικά τους Πρακτο-
ρεία Μεταφορών ή αγόρασαν φορτηγά ή αυτοκίνητα 
ψυγεία και συνεργάστηκαν στις επιχειρήσεις του.

Ο Πανουργιάς, όπως γράφτηκε παραπάνω, ξεκίνησε 
από το μηδέν. Στην αρχή ως μαθητευόμενος σιδηρουρ-
γός και στη συνέχεια ως βοηθός και οδηγός αυτοκινή-
των. Το πρώτο του αυτοκίνητο δικής του ιδιοκτησίας 
το απόκτησε με έναν πολύ πρωτότυπο τρόπο. Και ήταν 
δική του η πατέντα.

Το πρώτο του λοιπόν φορτηγό – επιβατικό αυτοκίνη-
το προήλθε από τα εγκαταλειμμένα εγγλέζικα αυτοκί-
νητα που αφέθηκαν στη θέση «Λειβαδάρια», που είχαν 
στρατοπεδεύσει οι Βρεταννοί και οι σύμμαχοί τους 
πριν την εγκατάλειψη του στρατοπέδου, όταν μπήκαν 
οι Γερμανοί.

Απ’ τα αποσυναρμολογούμενα αυτοκίνητα κατάφε-
ρε να διαχωρίσει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά που 
αντιστοιχούσαν σε ένα πλήρες φορτηγό αυτοκίνητο. 
Με κάρο μετέφερε σε παρακείμενο δάσος του χωριού 
το διαλυμένο αυτοκίνητο κάνοντας πολλά δρομολό-
για –το κάρο χωρούσε μόνο λίγα ανταλλακτικά– και το 
έκρυψε σε ασφαλές μέρος.

Όταν στα τελευταία χρόνια της κατοχής τα μέτρα των 
κατακτητών χαλάρωσαν κάπως και ήταν ελεγχόμενα, 
μετέφερε το διαλυμένο αυτοκίνητο στο χωριό, το επα-
νασυναρμολόγησε και έτσι προέκυψε το πρώτο του 
αυτοκίνητο. Με το αυτοκίνητο αυτό άρχισε να εκτελεί 
δρομολόγια από Καστέλλια στην Αθήνα και αντιστρό-
φως, μεταφέροντας επιβάτες και άλλα φορτία με καλό 
κόμιστρο. Όταν έφυγαν οι Γερμανοί ο Πανουργιάς 
ανάπτυξε στην Αθήνα ανέλπιστη επαγγελματική δρα-
στηριότητα με το στήσιμο, σε πολύ σύντομο χρόνο, 
πολλών επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς, όπως στο 
χώρο των Εμπορευματικών Μεταφορών, στο χώρο των 
Αστικών Συγκοινωνιών, στο χώρο των Διεθνών Μετα-
φορών (αυτοκίνητα – ψυγεία), και αργότερα, και στο 
χώρο των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων.

Η πρώτη επιχείρηση του Πανουργιά ήταν το «Πρα-
κτορείο Μεταφορών ο «Πανουργιάς» με έδρα την 
Αθήνα (περιοχές Ομόνοιας και Κουμουνδούρου και 
στη Λάρισα σε κεντρικό σημείο, όπου σήμερα βρίσκε-
ται το Ξενοδοχείο «ΜΕΤΡΟΠΟΛ») με ανταποκρίσεις – 
γραφεία στα Φάρσαλα και τον Τύρναβο.

Το Πρακτορείο Μεταφορών ο «Πανουργιάς» υπο-
στηριζόταν με μεγάλο αριθμό φορτηγών αυτοκινήτων 
δικής του ιδιοκτησίας και αρκετά φορτηγά αυτοκίνητα 
άλλων καστελλιωτών.

Παράλληλα με τα Πρακτορεία Μεταφορών (Αθήνα – 
Λάρισα – Φάρσαλα – Τύρναβος) ίδρυσε και άλλη επι-
χείρηση στο χώρο των Αστικών Συγκοινωνιών, όπου 
διέθετε δικό του στόλο αστικών λεωφορείων που 
εκτελούσαν δρομολόγια: Αθήνα – Βουλιαγμένη, Αθήνα 
– Βάρκιζα, Αθήνα – Ανάβυσσο – Σούνιο – Λαύριο.

Στην αρχή της δεκαετίας του 1960 πούλησε όλα τα 
αστικά λεωφορεία (12 τον αριθμό) και τα αντικατέστη-
σε με αριθμό Φορτηγών – Ψυγείων και έτσι δραστηρι-
οποιήθηκε και στο χώρο των Διεθνών Μεταφορών. Τα 
αυτοκίνητα – ψυγεία δικά του και συνεργατών εκτελού-
σαν μακρινά δρομολόγια τόσο σε χώρες της Δυτικής 
και Ανατολικής Ευρώπης, όσο και σε χώρες της Ασίας 
(Τουρκία, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ κ.λ.π.).

Παράλληλα διατηρούσε και το Πρακτορείο Εσωτερι-
κών Μεταφορών που λειτούργησε μέχρι και τη δεκαε-
τία του 1990.

Τέλος, δραστηριοποιήθηκε δυναμικά και στο χώρο 
των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στη Λάρισα.

Σε μεγάλο οικόπεδο στο Κέντρο της Λάρισας, όπου 
είχε την έδρα το Πρακτορείο Μεταφορών ο «Πανουρ-
γιάς» έκτισε ένα μεγάλο πολυτελές, και σύγχρονο Ξενο-
δοχείο με μεγάλη καθημερινή επισκεψιμότητα το γνω-
στό Ξενοδοχείο ΜΕΤΡΟΠΟΛ που λειτουργεί και σήμερα 
η κόρη του, πλήρως ανακαινισμένο.

Το πατρικό σπίτι του Πανουργιά βρισκόταν στη θέση 
που είναι σήμερα το Κοινοτικό Κατάστημα.

Βαγγέλης Κωτσίκης

ΘΕΜΑΤΑ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Στο τελευταίο φύλλο της Εφη-

μερίδας μας διάβασα προσεκτι-
κά το άρθρο του έγκριτου συγ-
χωριανού μας Βαγγέλη Κωτσίκη 
υπό τον τίτλο της επικεφαλίδας, 
με το περιεχόμενο του οποίου 
συμφωνώ απολύτως και προσυ-
πογράφω.
Στα πλαίσια της απόφασης 

της Διεύθυνσης της Εφημερί-
δας για συμμετοχή και αφύπνι-
ση των αρμοδίων αρχών, έχω 
να προσφέρω ορισμένες σκέ-
ψεις αναφορικά με τα θέματα 
που απασχολούν το χωριό μας.

- Χωρίς την καθολική συμμε-
τοχή των κατοίκων του χωριού, 
ιδιαιτέρως μάλιστα των διαβιού-
ντων μονίμως, εγώ προσωπικά 
δεν περιμένω κανένα αποτέλε-
σμα.
Προτείνω, λοιπόν, με πρω-

τοβουλία του Προέδρου της 
τοπικής κοινότητας Σπύρου 
Κουτρούμπα και των άλλων 
Συμβούλων, να προγραμματι-
στούν συγκεντρώσεις, έστω 
και ολιγομελείς, στις οποίες το 
Συμβούλιο και άλλοι πολίτες 
που τυχόν θα ήθελαν να ασχο-
ληθούν με το θέμα να συζητή-
σουμε με τους συγχωριανούς 
μας, να ακουστούν οι απόψεις 
τους, ιδιαιτέρως των μονίμων, 
και να ληφθούν σχετικές απο-
φάσεις.
Πιστεύω ότι με τον τρόπο 

αυτό ίσως υπάρξουν καλά απο-
τελέσματα.

- Σχετικά με τη διαχείριση των 
ογκωδών αντικειμένων (μπάζων, 
κλαδιών κ.λπ) έχω εκφράσει την 
άποψή μου κατ’ επανάληψη 
στον Σπύρο Κουτρούμπα.
Πιστεύω ότι θα έχει μεγαλύ-

τερη επιτυχία η εν λόγω διαχεί-

ριση, εάν σε συνεννόηση με τη 
Δημοτική Αρχή, καθοριστεί μία 
συγκεκριμένη ημερομηνία κάθε 
μήνα, κατά την οποία το αυτο-
κίνητο θα περνάει από όλο το 
χωριό για την αποκομιδή των 
ογκωδών αντικειμένων.
Έχω τη γνώμη ότι θα είναι δυ-

σκολότερο να έρχεται το αυτο-
κίνητο αποκομιδής για κάθε με-
μονωμένη περίπτωση. Εξάλλου, 
οι κάτοικοι, γνωρίζοντας την 
ημερομηνία καθαριότητας θα 
φροντίζουν να εναποθέτουν τα 
άχρηστα εκτός του χώρου του 
σπιτιού τους τις αμέσως προη-
γούμενες ημέρες.

- Είναι αλήθεια ότι, μεταξύ 
των άλλων, πρωτεύοντα ρόλο 
στην ομορφιά του χωριού μας 
έχει το ποτάμι που το διαρρέει 
και τα αιωνόβια πλατάνια του.
Τα τελευταία χρόνια, και δεν 

(Συνέχεια από τη σελίδα 3)

ΤΟ ΕΓΓΛΕΖΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

(Συνέχεια από τη σελίδα 6)

Πατριδογνωσίας συνέχεια…
Χρονολόγιο – αρμάσθαι!
1200 π.Χ.
Οι Φωκείς με επικεφαλής τον Σχέδιο και τον 

Επίστροφο συμμετέχουν στην εκστρατεία εναντί-
ον της Τροίας.

592 π.Χ.
Οι αμφικτύονες κηρύσσουν τον πόλεμο στην 

Κρίσσα, ισχυρή παραλιακή πόλη στον Κορινθια-
κό, κατηγορώντας την ότι εκμεταλλεύεται τους 
προσκυνητές που κατευθύνονται στους Δελφούς. 
Η πόλη καταστρέφεται και οι κάτοικοί της πωλού-
νται ως δούλοι.

480 π.Χ.
Ο στρατός του Ξέρξη προσπαθεί να καταλάβει 

τους Δελφούς, αλλά αποτυγχάνει. Η υποχώρησή 
του αποδίδεται σε θαύμα του Θεού Απόλλωνα.
Συνεχίζεται…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

συμβαίνει μόνο στο 
δικό μας ποτάμι, τα πλατάνια έχουν δεχτεί ανηλεή επί-
θεση από τον κισσό, με τους ρυθμούς ανάπτυξης του 
οποίου, σε λίγα χρόνια, η καταστροφή που θα έχει συ-
ντελεστεί θα είναι ανεπίστρεπτη.
Καλό θα ήταν, κοντά στα γεφύρια τουλάχιστον, να 

κάνουμε μια προσπάθεια να ελευθερώσουμε τα δέντρα 
από τον κισσό, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι η 
ενέργεια μας αυτή δεν απαγορεύεται από τις αρμόδιες 
αρχές.
Κάποτε οι παππούδες μας, οι γονείς μας, αλλά και 

πολλοί από εμάς με την προσωπική μας εργασία, όπως 
είχε καθιερωθεί να ονομάζεται, συνέβαλαν αποφασιστι-
κά και στην ύδρευση και στην άρδευση του χωριού μας.
Σήμερα βέβαια κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αδύνατο. 

Μπορούμε όμως να αναζητήσουμε εναλλακτικές.
Αυτά προς το παρόν.
Ευχαριστώ για την φιλοξενία,

Γιάννης Ηλία Μακρής

ΧΙΟΝΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΞΕΧΙΟΝΙΣΜΑΤΑ
Παραέριξε στις αρχές του Γενάρη χιόνι, αλλά πριν 

προφθάσουμε να χαρούμε την ομορφιά του άρχισαν 
τα προβλήματα και τα ξεχιονίσματα. Βέβαια 35-40 εκ. 
χιονιού δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά τέτοιο ύψος 
χιονιού ή ακόμη περισσότερο έριξε στις αρχές του Γε-
νάρη από τα προάστια της Αθήνας μέχρι το χωριό μας, 
πουθενά αλλού όμως δεν υπήρξε αυτό το χάλι. Πολλοί 
χωριανοί μας που ταξίδεψαν την 2η-3η-4η ημέρα του 
χιονιά από Αθήνα προς το χωριό μας, χιόνι και πάγο 
στο οδόστρωμα συνάντησαν μόνο μπαίνοντας στα 
Καστέλλια και από τις δύο εισόδους και για να μπουν 
στα σπίτια τους καθάριζαν επί ώρες με τα φτυάρια το 
παγωμένο χιόνι σε θερμοκρασία περίπου -3οC. Και ας 
γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Τα μηχανήματα καθαρι-
σμού του Δήμου ξεχιονίζουν στη μέση των κεντρικών 
δρόμων, περίπου μιάμιση λωρίδα ίσα-ίσα να μπορούν 
να διασταυρωθούν δύο μικρά οχήματα, ενώ σε περι-
πτώσεις διασταύρωσης μεγάλων οχημάτων αρχίζουν 
οι μανούβρες και τα «κοσμητικά» επίθετα για υπεύ-
θυνους και μη. Επί πλέον οι οδηγοί των εκχιονιστικών, 
από άγνοια ή αδιαφορία, το χιόνι από το κέντρο του 
δρόμου το σπρώχνουν στις άκρες ανεξάρτητα αν δίπλα 
είναι η κεντρική ή είσοδος γκαράζ των σπιτιών με συνέ-
πεια τα 35-40 εκατ. χιονιού να γίνονται 60 εκατ. και πλέ-
ον ώστε ούτε πεζός να μην μπορεί κάθε Καστελλιώτης 
να βγει στο δρόμο. Ειδικά φέτος με το χιόνι του Γενάρη 
το 90% των κατοίκων του χωριού μας αποκλείσθηκαν 
εντελώς από τους κεντρικούς δρόμους, ώστε να ανα-
ρωτιούνται για ποιόν καθαρίζονται, όπως καθαρίζονται, 
αφού οι ίδιοι αδυνατούν να τους χρησιμοποιήσουν. Αν 
πούμε και για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, με 
εξαίρεση ίσως τα καφενεία και τα ποιμνιοστάσια που 
σωστά προηγούνται, στο υπόλοιπο χωριό από τη μία 
άκρη έως την άλλη, ούτε ένας δρόμος δεν καθαρίσθηκε 
ούτε ένας κοινόχρηστος χώρος. Κατόπιν των ανωτέρω, 
παίρνουμε το θάρρος, χωρίς να είμαστε ειδικοί επί του 
θέματος, αλλά κάνοντας χρήση της κοινής λογικής να 
προτείνουμε τα παρακάτω:
α. Δεν πρέπει το χιόνι από τον καθαρισμό των κε-

ντρικών δρόμων με τα μηχανήματα να συσσωρεύεται 
μπροστά στις πόρτες των σπιτιών που εφάπτονται ή γει-
τονεύουν με τους κύριους δρόμους. Τα Καστέλλια είναι 
τόσο αραιοκατοικημένα που σχεδόν μεταξύ όλων των 
σπιτιών να παρεμβάλλονται οικόπεδα ή άλλοι ελεύθεροι 
χώροι για εναπόθεση του χιονιού. Αλλά αυτό απαιτεί 
κάποια καθυστέρηση και πολλές μανούβρες των μηχα-
νημάτων καθαρισμού, οι οδηγοί των οποίων μάλλον δεν 
πήραν ποτέ σαφείς οδηγίες από τους υπεύθυνους για 
το σωστό τρόπο καθαρισμού, ώστε να θεωρούν ότι η 
αποστολή τους τελειώνει μετά από μια συνεχή διέλευ-
ση από τη μια άκρη του χωριού μέχρι την άλλη.
β. Να καθαρίζονται όπου υπάρχουν και εφάπτονται 

των κεντρικών δρόμων, ελεύθεροι χώροι. Είναι αυτο-
νόητο ότι αυτοί οι χώροι είναι άκρως απαραίτητοι για 
στάθμευση οχημάτων, δεδομένου ότι αυτό είναι αδύ-
νατον λόγω χιονιού να γίνει στους δρόμους, όπως σε 
διασταυρώσεις βαρέων οχημάτων, για ανάγκες ανα-
στροφής οχημάτων, εκτάκτων αναγκών κ.λπ. Τέτοιοι 
χώροι εκτός από τους χώρους καφενείων, εκκλησιών, 
στάσεων λεωφορείων, υπάρχουν από την είσοδο του 
χωριού μας έως την έξοδο προς Αποστολιά.
γ. Ο Δήμος διαθέτει εκτός από μεγάλα και μικρά εκ-

χιονιστικά μηχανήματα τα οποία είναι κατάλληλα για τον 
καθαρισμό εσωτερικών δρόμων. Τα μηχανήματα αυτά 
πρέπει κατά τις ώρες εκχιονισμού να συνοδεύονται από 
τον Πρόεδρο της Κοινότητας ο οποίος γνωρίζει καλά 
τη ρυμοτομία του χωριού και τυχόν ανάγκες ηλικιωμέ-
νων ατόμων.
δ. Η εικόνα χωριανών μας τρίτης ηλικίας να προσπα-

θούν με τα φτυάρια να ανοίξουν δρόμους, πλατείες και 
λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, είναι επιεικώς τριτο-

κοσμική. Υποχρέωση των κατοίκων είναι να καθαρίζουν 
τους εσωτερικούς χώρους άντε και λίγο έξω από την 
αυλή τους για διόρθωση ατελειών καθαρισμού των μη-
χανημάτων, οι μεγάλοι χώροι είναι ευθύνη του Δήμου 
και της Κοινότητας.
Κλείνοντας να διατυπώσουμε και μία απορία που πι-

θανόν να την έχουμε όλοι μας. Αφού από το Δήμο δια-
τίθενται, πιστώσεις, μηχανήματα καθαρισμού, ανθρώπι-
νο δυναμικό κ.λπ. ΓΙΑΤΙ η εργασία καθαρισμού από τα 
χιόνια να γίνεται πάντα κάτω του μετρίου;;
Ας αναρωτηθούμε όλοι μας, υπεύθυνοι και μη.

Θανάσης Σίμος

Στις 18 Νοεμβρίου 2018 ο συγχωριανός μας Τάκης 
(Σταμάτης) Γραβιάς (ο γιός της Τσακναλέξως, όπως ο 
ίδιος συστήνεται), που διαμένει μόνιμα πάνω από 60 
χρόνια στη Μελβούρνη της μακρινής Αυστραλίας, απέ-

στειλε στην εφημερίδα μας «Κ.Ν.» πολυσέλιδη επιστο-
λή με τίτλο: Η Αγροτολέσχη του χωριού μας.
Στην αρχή της επιστολής του μας θυμίζει τη μεγά-

λη προσφορά της Αγροτολέσχης που λειτούργησε στα 
Καστέλλια μετά τα χρόνια του εμφυλίου και στη συνέ-
χεια περιγράφει τη συμβολή της τόσο στην επαγγελ-
ματική, όσο και την κοινωνική και πολιτιστική πρόοδο 
του χωριού. 
Από την επιστολή του θα παραθέσουμε δύο χαρα-

κτηριστικά περιστατικά –μάλλον ευτράπελα– και που 
καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της επιστολής 
από την περίοδο των χρόνων της Αγροτολέσχης καθώς 
και τις φωτογραφίες που μας στέλνει από εκδρομές 
και άλλες πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητές της.
Τον ευχαριστούμε θερμά που μας δίνει την αφορμή 

ν’ ασχοληθούμε με την Αγροτολέσχη περιγράφοντας 
διεξοδικά το έργο της και προσεγγίζοντας τις έντονες 

βιωματικές σχέσεις που, όπως λέει ο ίδιος, δημιουργή-
θηκαν με την ευκαιρία της παρακολούθησης του προ-
γράμματος που οι νέοι αποκόμισαν από την Αγροτο-
λέσχη.
Τα δύο χαρακτηριστικά περιστατικά που αφηγείται ο 

Τάκης Γραβιάς από τις μέρες της λειτουργίας της Αγρο-
τολέσχης, και μάλιστα με κάποια σατιρική διάθεση, που 
συνδέονται και μεταξύ τους και τα οποία συσχετίζει με 
την αυστηρότητα της δασκάλας, είναι:

– Κάποια μέρα φτάνοντας ο ίδιος στην Αγροτολέσχη 
με άλλους δύο συνομήλικους συγχωριανούς του από 
το Χλωμό, τον Γιάννη Σίμο και τον Ανδρέα Σκουρτιά, 
ανέβηκαν στον όροφο (πατάρι), όπου ήταν ο χώρος μα-
θημάτων του τμήματος Αγροτοπαίδων.
Τότε ο ένας από την παρέα ο Γιάννης ο Σίμος, είπε 

με τρόπο στους δύο άλλους της παρέας: –Σήμερα έχει 
να πέσει πολύ γέλιο…χωρίς να τους διευκρινίσει κάτι 
το συγκεκριμένο.
Όταν συγκεντρώθηκαν οι νέοι και οι νέες και των δύο 

Τμημάτων για ν’ αρχίσουν τα μαθήματα ο Γιάννης Σί-

μος έβγαλε από την τσέπη του ένα μεγάλο σωληνάριο 
που περιείχε μια άσπρη σκόνη και τη σκόρπισε προς τα 
κάτω, δηλαδή στην αίθουσα των κοριτσιών. Μετά από 
λίγο ένα – ένα τα κορίτσια άρχισαν να φταρνίζονται το 
ένα μετά το άλλο, και όταν όλες αντιλήφτηκαν περί τι-
νος πρόκειται, έτρεξε η δασκάλα ν’ ανοίξει την πόρτα 
και να βγάλει όλες τις κοπέλες έξω και για να καθαρι-
στούν και ν’ αεριστούν οι αίθουσες. 
Η δασκάλα αμέσως μετά στράφηκε προς το μέρος 

της συγκεκριμένης παρέας των τριών αγοριών πολύ θυ-
μωμένη και σε αυστηρό ύφος τους είπε: Εσείς οι τρεις 
είστε ανεπιθύμητοι και δε θα ξανάρθετε εδώ. Με άλλα 
λόγια τους έβαλε σε μαύρη λίστα. Τους απέβαλε από 
την παρακολούθηση των μαθημάτων.

– Λίγες μέρες, μετά το περιστατικό, η δασκάλα προ-
γραμμάτισε ημερήσια εκδρομή στο Μοναστήρι της Δα-
μάστας. Όπως ήταν φυσικό οι τρεις της παρέας ήθελαν 
πάρα πολύ να συμμετάσχουν στην εκδρομή, αν και τι-
μωρημένοι – αποβλημένοι.
Τη μέρα της εκδρομής οι τρεις μπήκαν με το έτσι 

θέλω λαθραία στο λεωφορείο και στάθηκαν όρθιοι στο 
πλάι του οδηγού. Όταν ανέβηκε στο λεωφορείο η δα-
σκάλα και τους είδε μπροστά της τους είπε να κατέ-
βουν αμέσως, διαφορετικά η εκδρομή θα ματαιωνόταν. 
Παρά τις προσπάθειες και τις παρακλήσεις και των νέων 
και του οδηγού η δασκάλα εξακολούθησε ν’ αρνείται. 
Ήταν ανένδοτη στην απόφασή της. Ύστερα από πολ-
λές διαπραγματεύσεις και παρακλήσεις και για να μην 
καθυστερήσει η αναχώρηση του λεωφορείου, οι τρεις 
δέχτηκαν να ξεκινήσει το λεωφορείο και δήλωσαν ότι 
θα κατέβουν στον Μπράλλο, δηλαδή συμβιβάστηκαν, 
και το λεωφορείο ξεκίνησε.
Όταν το λεωφορείο έφτασε στον Μπράλλο οι τιμω-

ρημένοι κατέβηκαν. Έτσι, το επεισόδιο θεωρήθηκε λή-
ξαν και η εκδρομή συνεχίστηκε.
Οι τιμωρημένοι είχαν άλλη γνώμη. Και συνέχισαν την 

εκδρομή τους με το δικό τους τρόπο. Τη στιγμή της 
αποβίβασής τους για καλή τους τύχη πέρασε κάποιος 
από το Παλιοχώρι με φορτηγό που πήγαινε στη Λαμία. 
Τον παρακάλεσαν και τους πήγε μέχρι τη στροφή της 

Δαμάστας. Από σύμπτωση στάθηκαν και για δεύτερη 
φορά τυχεροί, γιατί μόλις κατέβηκαν απ’ το φορτηγό 
εκείνη την ώρα ανέβαινε προς το Μοναστήρι κάποιος 
με τρακτέρ, οπότε έφτασαν στο Μοναστήρι πριν τους 
εκδρομείς.
Φαντάζεστε την έκπληξη όλων και περισσότερο της 

δασκάλας, όταν τους αντίκρισαν μπροστά τους.
Στην επιστροφή βεβαίως δεν υπήρχε περίπτωση η 

δασκάλα ν’ αρνηθεί την επιβίβασή τους και να τους 
αφήσει στο Μοναστήρι. Έτσι, η εκδρομή είχε αίσιο τέ-
λος για όλους. Τα δύο περιστατικά αυτά έκαναν τόσο 
μεγάλη εντύπωση στον Τάκη Γραβιά, ώστε να τα θυμά-
ται με τόση λεπτομέρεια, εκφράζοντας συγχρόνως και 
κάποιο παράπονο για την αυστηρότητα της δασκάλας 
την οποία όμως και συγχωρεί.

Τάκης Γραβιάς
(Συνοπτική απόδοση) 

Ομαδική φωτογραφία κοριτσιών και αγοριών της Αγροτολέσχης 
Καστελλίων (τμήματα Αγροτονεανίδων και Αγριοτοπαίδων)

από εκδρομή τους στους Δελφούς

Ομαδική φωτογραφία με κορίτσια του τμήματος
Αγροτονεάνιδων της Αγροτολέσχης Καστελλίων

στο Προαύλιο της Αγροτολέσχης

Ομαδική φωτογραφία στο χώρο του Αγροτοκτήματος
Βαρδατών (σημερινό ΕΘΙΑΓΕ) των αγοριών του Τμήματος 
Αγροτοπαίδων με την ευκαιρία εκπαιδευτικής εκδρομής 

(αψευδής μάρτυρας η παρουσία του ταύρου)

ΘΕΜΑΤΑ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
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Τα «Κ.Ν.» παρακάλεσαν τον 
αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας, 
Τοπογράφο Μηχανικό Δημ. Μπά-
κα να πληροφορήσει, ενημερώσει 
καλύτερα, τους αναγνώστες κα-
στελλιώτες και τους φίλους τους 
που μας διαβάζουν, για το ΚΤΗΜΑ-
ΤΟΛΟΓΙΟ. Ανταποκρίθηκε ευχαρί-
στως και είναι στη διάθεση όλων.
Από τις 28-2-2019 έχει γίνει 

έναρξη συλλογής δηλώσεων για 
την κτηματογράφηση στο σύνολο 
του Ν. Φωκίδας.
Η προθεσμία είναι τρεις μήνες 

για κατοίκους εσωτερικού και έξι 
μήνες για κατοίκους εξωτερικού 
και το δημόσιο. Συνήθως όμως δί-
νεται παράταση χρόνου.
Με το σημείωμά μας αυτό δεν 

αποσκοπούμε στην ολοκληρωμένη 
ενημέρωση των συγχωριανών μας 
για την καταγραφή των ακινήτων 
τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Ο 
χώρος της εφημερίδας είναι πολύ 
περιορισμένος για κάτι τέτοιο αλλά 
και οι περιπτώσεις και ιδιαιτερότη-
τες είναι τόσο πολλές που είναι 
αδύνατον να καλυφθούν από ένα 
τέτοιο σημείωμα.
Σκοπός μας είναι να ενημερώ-

σουμε σε χοντρές γραμμές τι είναι 
το κτηματολόγιο και η φιλοσοφία 
του να κάνουμε μια συνοπτική πε-
ριγραφή των εργασιών που επιτε-
λούνται για ενδιάμεσα στάδια της 
κτηματογράφησης, να εστιάσουμε 
στα σημεία που πρέπει να συμμε-
τέχει ο πολίτης και να αναφέρουμε 
τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα, 
τις συνέπειες που προκύπτουν 
από το τεράστιο αυτό έργο και πως 
αυτό θα χρησιμοποιηθεί.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ;
Είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενη-

μερωμένο σύστημα πληροφοριών 
που καταγράφει τις νομικές, τεχνι-
κές και άλλες πρόσθετες πληρο-
φορίες για τα ακίνητα, με την ευ-
θύνη και την εγγύηση του δημοσίου.
Είναι ένα σύγχρονο πλήρως αυ-

τοματοποιημένο αρχείο ακίνητης 
ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του 
οποίου έχουν αποδεικτικό χαρα-
κτήρα, που θα αντικαταστήσει το 
παλαιό σύστημα των Υποθηκών και 
Μεταγραφών που υποστήριζαν τα 
Υποθηκοφυλακεία.
Η κτηματογράφηση έχει δύο βα-

σικά χαρακτηριστικά:
α) Την καταγραφή της νομικής 

πληροφορίας του ακινήτου με βάση 
τους τίτλους ιδιοκτησίας (π.χ. 
συμβόλαια ή χρησικτησία) και την 
οποία εγγυάται. Καμιά πράξη δεν 
καταχωρίζεται αν ο μεταβιβάζων 
δεν είναι εγγεγραμμένος στο κτη-
ματολόγιο ως δικαιούχος.
β) Τον εντοπισμό του ακινήτου 

πάνω στους χάρτες του κτηματο-
λογίου και καταγράφει το σχήμα 
και τα όριά του, άρα και το εμβα-
δόν του. Το Εθνικό Κτηματολόγιο 
καταρτίζεται με τη διαδικασία της 
κτηματογράφησης και στη συνέ-
χεια τίθεται σε λειτουργία όπως ο 
νόμος ορίζει. 

ΣΤΑΔΙΑ
ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

1. Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτη-
σίας από φυσικά και νομικά πρό-
σωπα.

2. Επεξεργασία δηλώσεων από 
δικηγόρους και τοπογράφους.

3. Ανάρτηση  κτηματολογικών 
στοιχείων. Υποβολή Αιτήσεων δι-
όρθωσης – ενστάσεων.

4. Αναμόρφωση κτηματολογικών 
πινάκων και διαγραμμάτων.

5. Ολοκλήρωση κτηματογράφη-
σης.

6. Λειτουργία Κτηματολογικού 
Γραφείου.
Οι πολίτες συμμετέχουν στο 

στάδιο 1 (υποβολή δηλώσεων) και 
το στάδιο 3 (ανάρτηση κτηματολο-
γικών στοιχείων).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Οι ενέργειες είναι:
•Η συμπλήρωση και υποβολή 

του εντύπου της δήλωσης και των 
συνυποβαλλόμενων εγγράφων (για 
τη νομική περιγραφή της ιδιοκτησί-
ας, όπως συμβόλαια κ.λπ). Χρειά-
ζεται η ταυτότητα και αποδεικτικό 
του ΑΦΜ.

•Ο εντοπισμός του ακινήτου 
πάνω στον κτηματολογικό χάρτη 
(για την αποτύπωση των γεωμε-
τρικών στοιχείων του ακινήτου σε 
ψηφιακό χάρτη).
ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ 
ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσω-
πα που έχουν εμπράγματο ή άλλο 
εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο 
υποχρεούνται να υποβάλουν δήλω-
ση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο. 
Τέτοια δικαιώματα είναι ενδεικτικά:

• Κυριότητα (πλήρης ή ψιλή κυ-
ριότητα).

• Δουλεία (π.χ. επικαρπία από 
γονική παροχή, οίκηση, διόδου 
κ.λπ.).

• Υποθήκη/προσημείωση.
• Κατάσχεση.
• Μακροχρόνια μίσθωση.
• Μεταλλειοκτησία.
Με το κτηματολόγιο θα φανεί μέ-

χρι που φθάνει η Μεταλλειοκτησία 
και δεν θα είναι παράξενο αν αυτή 
αφορά το μισό χωριό. Τι ισχύει τότε 
το ορίζει το διάταγμα Ν.Δ. 210/73 
περί μεταλλευτικού κώδικα με τις 
τροποποιήσεις του. Είναι ένα τερά-
στιο θέμα.
Υποχρέωση υποβολής δήλωσης 

έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη 
περιουσία (π.χ. εκκαθαριστής δι-
αθήκης, κηδεμόνας σχολάζουσας 
κληρονομιάς, εκτέλεσης διαθήκης 
κ.λπ.).
Η δήλωση αφορά δικαίωμα και 

όχι ακίνητο. Αυτό σημαίνει σε πε-
ρίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε 
παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει 
όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σ’ αυτό 
να το δηλώσουν. (Με το ανάλογο 
παράβολο ο καθένας).
Η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα 

είτε είναι αστικά είτε είναι αγροτι-
κά είτε είναι οικοδομικά είτε όχι.
Η δήλωση ιδιοκτησίας στο κτη-

ματολόγιο αποτελεί προϋπόθεση 
για οποιαδήποτε πράξη αφορά το 
ακίνητο στο μέλλον π.χ. μεταβίβα-
ση, γονική παροχή, έκδοση οικοδο-
μικής άδειας. 
Για την υποβολή της δήλωσης 

ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο δι-
ατίθενται ειδικά έντυπα από τα 
Γραφεία Κτηματογράφησης. Αυτό 
βρίσκονται στην Άμφισσα, (Ν. Κορ-
δώνη 22 τηλ. 22650 22958) ή στην 
Αθήνα (Ολυμπιακά ακίνητα)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟ-
ΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ
• Απλό  φωτοαντίγραφο  του  

τίτλου ιδιοκτησίας, που τεκμηρι-
ώνει το δικαίωμα σε ακίνητο (π.χ. 
συμβόλαιο).

• Απλό φωτοαντίγραφο του 
πιστοποιητικού μεταγραφής στο 
Υποθηκολακείο.

• Τυχόν τοπογραφικό διάγραμ-
μα του ακινήτου ή οποιοδήποτε 
άλλο στοιχείο έγγραφο (σκαρίφη-
μα, οδοιπορικό κ.λ.) από το οποίο 
προκύπτει η θέση του ακινήτου.

• Αποδεικτικό καταβολής πα-
γίου τέλους κτηματογράφησης (το 
οποίο είναι 35 ευρώ για κάθε δι-
καίωμα εντός του οικισμού και 35 
ευρώ για ένα δικαίωμα σε αγροτική 
περιοχή και 2Χ35 ευρώ  για όλα τα 
περισσότερα δικαιώματα σε αγρο-
τική περιοχή.
Ο υπολογισμός του τέλους γίνε-

ται από το Γραφείο Κτηματογράφη-
σης με βάση τη δήλωση, εκδίδεται 
«έντυπο πληρωμής παγίου τέλους 
Κτηματογράφησης» ο δικαιούχος 
πληρώνει το τέλος στην Τράπεζα 
και επισυνάπτει το αποδεικτικό 
πληρωμής στο έντυπο δήλωσης.
Για όλες τις συμβολαιογραφικές 

πράξεις που αφορούν ακίνητα εί-
ναι πλέον υποχρεωτική κι αφορά 
στο συμβόλαιο και η επισύναψη σ’ 
αυτό πιστοποιητικό Υποβολής Δη-
λώσεως. Αν δεν γίνει αυτό η πράξη 
είναι άκυρη.
Η υποβολή της δήλωσης γίνεται.
• Στα κατά τόπους Γραφεία 

Κτηματογράφησης.
• Με συστημένη ταχυδρομική 

αποστολή μέσω ΕΛΤΑ ή Courier.
• Ηλεκτρονική υποβολή μέσω 

διαδικτύου.
Υπάρχει η δυνατότητα εκπρό-

θεσμης υποβολής δήλωσης μέχρι 
μια ορισμένη ημερομηνία με πάρα 
πολύ υψηλά πρόστιμα.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΡΧΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Σε περίπτωση ανακριβούς αρχι-

κής εγγραφής η προθεσμία για τη 
διόρθωσή της είναι 10 χρόνια για 
τους κατοίκους εσωτερικού και 12 
χρόνια για κατοίκους εξωτερικού 
και το Ελληνικό Δημόσιο. Μετά την 
παρέλευση των προθεσμιών, οι 
αρχικές εγγραφές καθίστανται ορι-
στικές και παράγουν ακαταμάχητο 
τεκμήριο υπέρ των εγγραμμένων 
στο Κτηματολόγιο. Αυτό σημαίνει 
ότι μετά την οριστικοποίηση των 
εγγραφών:
α) Του «άγνωστου ιδιοκτήτη» 

περιέρχονται στο Ελληνικό δημό-
σιο.
β) Κάποιος, που δεν αναγράφε-

ται ως δικαιούχος στις οριστικές 
εγγραφές δεν μπορεί να διεκδι-
κήσει την κυριότητα του ακινήτου, 
παρά μόνο να αξιώσει χρηματική 
αποζημίωση.
Έχοντας υπ’ όψη παραπάνω το-

νίζουμε τη σπουδαιότητα της δή-
λωσης της περιουσίας της Τ.Κ. Κα-
στελλίων και του Δ. Δελφών. Δεν 
γνωρίζουμε αν έχει γίνει προερ-
γασία. Έχω ζητήσει πάρα πολλές 
φορές, επίσημα, για συγκεκριμένα 
ακίνητα αν έχουν κατοχυρωθεί και 
πληρώνεται ΕΝΦΙΑ. Δεν έχω πάρει 
απάντηση. Με το Κτηματολόγιο θα 
απαντηθούν όλα, πιστεύω προς 
όφελος της Κοινότητας, αλλιώς οι 
ευθύνες είναι μεγάλες και ανεπα-
νόρθωτες.
Επίσης μεγάλα θέματα υπάρ-

χουν με τις ιδιοκτησίες Κοινότη-
τας και Εκκλησίας.
Κανένας δεν έχει δικαίωμα την 

περιουσία της Κοινότητας να την 
αφήσει στο Δημόσιο ή την Εκκλη-
σία, για να αποφασίζουν για αυτή 
και να την «αξιοποιούν» ή να την 
πωλούν, χωρίς να έχει αποφασι-
στικό λόγο και ευθύνη η Κοινότητα.
Για το στάδιο της ανάρτησης, 

που θα έχουν φανεί και όλα τα 
παραπάνω, το οποίο ορίζεται με 
ανακοίνωση του Κτηματολογίου, 
θα συντάξουμε τότε σχετικό ση-
μείωμα ενημέρωσης.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Σε κάθε περίπτωση είναι υπο-

χρεωτική η επισύναψη οποιου-
δήποτε τύπου τοπογραφικού δια-
γράμματος (έστω και παλιάς χρο-
νολογίας) εφ’ όσον:

- Το αναφέρει το συμβόλαιο.
- Αν κάποιος επικαλείται χρησι-

κτησία με τη δήλωση στο Κτηματο-
λόγιο (έλλειψη συμβολαιογραφικής 
πράξης) θα πρέπει να υποδείξει 
ακριβώς το ακίνητο στο οποίο 
ασκεί το δικαίωμα χρησικτησίας.

- Έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.
- Έχει ήδη συνταχθεί για άλλη 

χρήση (π.χ. αγοροπωλησία).
• Συνυποβαλλόμενα έγγραφα 

σε ειδικές περιπτώσεις
- Εάν κάποιος έχει αποκτήσει 

δικαίωμα σε ένα ακίνητο με δια-
φορετικούς τίτλους θα πρέπει να 
καταθέσει όλους τους τίτλους.

- Εάν ένας ιδιοκτήτης έχει γει-
τονικά ακίνητα, τότε θα τα δηλώ-
σει ως ενιαίο ακίνητο μόνον αν η 
συνένωση προκύπτει από πράξη η 
οποία έχει μεταγραφεί.

- Κληρονομιά.

Δικαίωμα που έχει αποκτηθεί 
με κληρονομιά, μπορεί να δηλω-
θεί ακόμη και αν δεν έχει γίνει 
αποδοχή κληρονομιάς. Σε αυτή 
την περίπτωση όμως θα πρέπει 
να προσκομίσουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, ανάλογα με την 
ύπαρξη ή όχι διαθήκης (π.χ. τίτλοι 
του κληρονομουμένου αν υπάρ-
χουν, ληξιαρχική πράξη θανάτου, 
αντίγραφο διαθήκης, πιστοποιητικό 
περί μη δημοσίευσης διαθήκης, 
πιστοποιητικό περί μη αποποίησης 
κληρονομιάς, πιστοποιητικό πλησι-
έστερων συγγενών κ.λπ.).

- Σε περίπτωση που κάποιος 
έχει αποκτήσει δικαίωμα με έκτα-
κτη χρησικτησία θα πρέπει να 
καταθέσει τη σχετική τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση (εφ’ όσον 
υπάρχει) ή πρέπει να υποβάλλει 
έγγραφα στοιχεία από τον συνδυ-
ασμό των οποίων αποδεικνύεται 
η 20ετής νομική κατοχή του ακι-
νήτου. Επίσης είναι υποχρεωτική 
η επισύναψη τοπογραφικού δια-
γράμματος.
Στη διάθεση των συγχωριανών 

για περαιτέρω διευκρινίσεις.
Δ. Μπάκας

Συνταξιούχος Αγρ. Τοπογράφος 
Μηχανικός 

ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

Στις 17-03-2019, ημέρα Κυ-
ριακή, στο κουτούκι του Μαρα-
θωνίτη στον Άγιο Αρτέμιο, μα-
ζεύτηκαν κάθε… καρυδιάς Πα-
πανικολαίοι. Για την ακρίβεια 
τεσσάρων… καρυδιών Παπανι-
κολαίοι. Η γενιά του Γιαννιο Νί-
κου Παπανικολάου, η γενιά της 
Παρασκευής Παπανικολάου, η 
γενιά του Παπα Κόκκινου Πα-
ναγιώτη Παπανικολάου (αδέλ-
φια τούτοι οι τρεις) και η γενιά 
του πρώτου τους εξάδελφου 
Παναγιώτη Παπανικολάου, Κο-
λιοτο Παναγιώτη. Η γενιά του… 
Ιωσήφ αριθμούσε καμιά σαρα-
νταπενταριά Παπανικολαίους 
-τουλάχιστον πέντε ήταν Πανα-

γιώτηδες- και κατέλαβε εξ εφό-
δου τα δύο τρίτα της ταβέρνας 
εμπρός στα έκπληκτα μάτια 
μιας σημαντικά ελάσσονος 
αριθμού παρέας μηχανόβιων.
Χρέη Πατριάρχη –στο πεδίο- 

εκτέλεσε ο μικρότερος γιος του 
Κολιοτο Παναγιώτη, ο στρατη-
γός Ευάγγελος Π. Παπανικολά-
ου, όστις απεύθυνε σύντομο 
χαιρετισμό. Χρέη… τελετάρ-
χη επωμίσθηκε η Παρασκευή 
(Βίκυ) Παπανικολάου, κόρη του 
αρχηγού Αλεξάνδρου Παπανι-
κολάου και εγγονή του Παπά 
Κόκκινου. Η Βίκυ, Ταμίας του 
Συλλόγου μας από το 1981 ήτοι 
για καμιά… σαρανταριά χρόνια 
–κάπως θα έπρεπε να την τι-
μήσουμε τούτη- εκφώνησε και 
τον… πανηγυρικό της ημέρας. 
Έπιασε το νήμα της κλωστής 
από το 1850 και στη συνέχεια 
παρουσίασε αναλυτικά τα… 
έργα και ημέρες των εν λόγω… 

ποδαριών του γενεαλογικού 
δένδρου των Παπανικολαίων. 
Δυναστεία σωστή, αρχηγοί, 
υπαρχηγοί, στρατηγοί, καθηγη-
τές, διευθυντές, επιχειρηματί-
ες, επιστήμονες, η δε νέα γενιά 
ακόμη πιο αξιόλογη, υποσχό-
μενη να ξεπεράσει πατεράδες 
και παππούδες.
Γνωρίστηκαν συγγενείς που 

αγνοούσαν ο ένας την ύπαρξη 
του άλλου. Ανταμώθηκαν ξα-
δέρφια και ανίψια που είχαν 
να ειδωθούν για δεκαετίες. Ει-
πώθηκαν ιστορίες και πορείες. 
Οι μεγαλύτεροι είδαν στους 
μικρότερους τα χαρακτηριστι-
κά των γονιών τους. Γερός ο 

σπόρος βλέπεις και το DNA δεν 
ψεύδεται. Ο εξαιρετικός μαρα-
θωνίτικος οίνος έρευσε άφθο-
νος, η δε έντονη συγκίνηση σε 
συνδυασμό με τη ζωντανή μου-
σική οδήγησαν στην κορύφωση 
της ψυχής, στο… ζεϊμπέκικο. Ο 
χορός του… Πατριάρχη αυστη-
ρός και δωρικός, ο χορός της 
Βίκυς… παντελονάτος!
Την ιδέα, οργάνωση και υλο-

ποίηση της συνάξεως πιστώνε-
ται –ποιος άλλος- η Βίκυ Παπα-
νικολάου, με την αμέριστη και 
ουσιαστική αρωγή των -γυναι-
κών πάντα- Ζανίν Παπανικολά-
ου Κακάτσιου, Πόπης Παπανι-
κολάου - Πεϊτσίνη, Πέγκυς Πα-
πανικολάου.
Η ημέρα έκλεισε με την υπό-

σχεση να επαναληφθεί και να 
παγιωθεί.
Και του χρόνου αυτοί που 

ήμασταν και περισσότεροι…
ΠΠ

Η ΕΑΡΙΝΗ ΣΥΝΑΞΙΣ
ΤΩΝ… ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΙΩΝ

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



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


