
Με την ευκαιρία του κτη-
ματολογίου στην περιοχή ας 
δούμε τι σημαίνει μεταλλει-
οκτησία. Όλα τα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που έχουν 
εμπράγματο ή άλλο εγγρα-
πτέο δικαίωμα σε ακίνητο 
υποχρεούνται να υποβάλ-
λουν δήλωση ιδιοκτησίας στο 
Κτηματολόγιο. Τέτοιο δικαί-
ωμα είναι και η μεταλλειο-
κτησία. Τι σημαίνει μεταλλει-
οκτησία αναφέρουμε παρα-
κάτω αντιγράφοντας αυτο-
λεξεί από το νόμο. Το Ν.Δ. αρ. 
210/73 (ΦΕΚ 277/Α/5.10.73) 
περί μεταλλευτικού κώδι-
κα το οποίο τροποποιήθη-
κε με το νόμο 274/76 (ΦΕΚ 
50/Α/6.3.76) προβλέπει:
Αρθρ. 65 παρ. 1: Τα μεταλ-

λεία ως και τα συστατικά αυ-
τών είναι ακίνητα, από της 
δημοσιεύσεως δε δια της Εφη-
μερίδος της Κυβερνήσεως του 
προβλεπόμενου παραχωρη-
τηρίου Πρ. Δ/τος, συνιστάται 
το δικαίωμα κυριότητος επί 
μεταλλείου (μεταλλειοκτη-
σία), όπερ είναι αυτοτελές 
εμπράγματο δικαίωμα, όλως 
διακεκριμένο από της κυριό-
τητας επί του εδάφους.
Παρ. 2. Επιμελεία του με-

ταλλειοκτήτου το παραχω-
ρητήριον Πρ. Δ/γμα μετα-
γράφεται εις τα οικεία βι-
βλία μεταγραφών.
Στο Αρ. 67 παρ. 1. Ο μεταλ-

λειοκτήτης έχει το αποκλει-
στικό δικαίωμα να αναζητεί, 
να εξορύσσει και εν γένει να 
εκμεταλλεύεται άπαντα τα 
εντός του παραχωρηθέντος 
χώρου μεταλλευτικά ορυκτά.
Παρ. 2. Το ως άνω δικαίω-

μα εκτείνεται τόσον επί της 
επιφανείας του εδάφους επί 
εκτάσεως, ως αυτή ορίζεται 
δια των επί το παραχωρητή-
ριον Πρ. Δ/γμα ορίων, όσον 
και εις τον υπό την επιφάνει-
αν χώρου, προσδιοριζόμενον 
δια των κατακόρυφων επι-
πέδων των αγόμενων εκ των 
συνδεουσών τα όρια ευθειών 
γραμμών και εις απεριόρι-
στον βάθος.
Παρ. 3. Επίσης ο μεταλλειο-

κτήτης δικαιούται να προβαί-
νει εις απάσας προς άσκησιν 
του δικαιώματος του εργασί-
ας, να εκτελεί συναφή έργα, 
ως και να ανεγείρει τας ανα-
γκαίας εγκαταστάσεις, επι-
φανειακώς και υπογείως.
Αρθρ. 68 παρ. 1. Ο μεταλ-

λειοκτήτης ή ο διάδοχος αυ-
τού και ο εξ αυτών έλκων 
δικαιώματα δικαιούται, άνευ 
αποζημιώσεως που ιδιοκτή-
του του εδάφους, να χρησι-
μοποιεί δια τας ανάγκας εκ-
μεταλλεύσεως του μεταλλεί-
ου του.
Αρθρ. 128 παρ. 1. Επιτρέ-

πεται η αναγκαστική απαλ-
λοτρίωσις, αστικών ή αγρο-
τικών ακινήτων, κειμένων 
εντός ή εκτός του χώρου του 
μεταλλείου, ή και εις βάρος 
αυτών σύστασις εμπράγμα-
των δικαιωμάτων προς τον 
σκοπόν εκτελέσεως έργων 
προορισμένων δια την εκμε-
τάλλευσιν των μεταλλείων 
του σκοπού τούτου λογιζό-
μενου ως δημόσιας ωφέλειας.
Παρ. 2. Ωσαύτως είναι επι-

τρεπτή η αναγκαστική απαλ-
λοτρίωσις ιδιοκτησιών, περί 
ων η προηγούμενη παράγρα-

φος οσάκις εκ των υπογείων 
ή επιφανειακών εργασιών 
εκμεταλλεύσεως, τίθενται εν 
κινδύνω τα επί των ιδιοκτη-
σιών τούτων κτίσματα ή η 
ζωή ή η υγεία των εν αυταίς 
οικούντων.
Αρθρ. 140 παρ. 5. Ουδεμία 

οφείλεται αποζημίωσις δι’ 
οικοδομάς ή άλλα έργα του 
ιδοκτήτου του χώρου άτι-
να εγένοντο καθ’ ον χρόνον^ 
ο ιδιοκτήτης του χώρου δι’ 
επιμελείας κοινού ανθρώπου 
ηδύνατο να προϊδή την εις 
αυτά εκ της εκμεταλλεύσεως 
επελευσομένην ζημίαν.
Αρθρ. 142 παρ. 2. Προκει-

μένου περί περιοχών αι οποί-
αι παρουσιάζουν αξιόλογον 
μεταλλευτικόν ενδιαφέρον ή 
υφίστανται ή πρόκειται να 
ιδρυθούν εν αυταίς αξιόλογαι 
μεταλλευτικαί ή μεταλλουρ-
γικαί εγκαταστάσεις δύναται 
δια Πρ. Δ/των, να χαρακτη-
ρίζωνται αύται, ως μεταλ-
λευτικαί περιοχαί και να 
απαγορεύεται η εντός αυτών 
ανάπτυξις ετέρων δραστηρι-
οτήτων, εφ’ όσον εκ τούτων 
παρακωλύεται η άσκησις της 
μεταλλείας και αι εργασίαι 
των μεταλλευτικών ή μεταλ-
λουργικών εγκαταστάσεων, ή 
εκ της ασκήσεως της μεταλ-
λείας ή εκ των, κατά τα άνω, 
εργασιών παρεμποδίζεται η 
ανάπτυξις των ετέρων δρα-
στηριοτήτων.
Προσέτι δια την άσκησιν 

της μεταλλείας ή δια την λει-
τουργίαν των μεταλλευτικών 
εγκαταστάσεων εντός των, 
κατά τα άνω χαρακτηριζο-

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καθαρισμός οικοπεδικών εκτάσεων ιδιωτών
στην Τ.Κ. Καστελλίων για πρόληψη πυρκαγιών

Έχοντας υπόψη το ότι εισερχόμαστε στη θερινή περίοδο 
και ότι ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς με τις γνωστές κα-
ταστροφικές συνέπειες είναι μεγάλος, επιβάλλεται να φροντί-
σουμε όλοι και να δώσουμε τη δέουσα προσοχή και βαρύτητα 
στις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το Νόμο ειδικά για 
το θέμα αυτό.

Γι’ αυτό καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες - νομείς - επικαρπωτές 
αγροκτημάτων, οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που 
βρίσκονται εντός οικισμού Τ.Κ. Καστελλίων καθώς και πλησί-
ον των ορίων του οικισμού, να προβούν στον καθαρισμό και 
την αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους από ξερά χόρτα, απορ-
ρίμματα (ακόμα και όταν προέρχονται από τρίτους) και λοιπές 
εύφλεκτες ύλες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας, του Ν. 3852/2010 άρθρο 94 παρ. 1 
- αριθμ. 26 και του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Δελ-
φών (άρθρο 18), καθώς πέραν των προβλεπομένων προστί-
μων, προβλέπεται ακόμα και ποινική δίωξη των υπαιτίων για 
το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Επίσης καλούνται οι ανωτέρω να κλαδεύσουν γενικά τα 
δένδρα εντός των ιδιοκτησιών τους των οποίων οι κλώνοι 
επεκτείνονται σε δρόμο (περιφερειακό, δημοτικό, αγροτικό) 
και εμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων καθώς σε περίπτωση 
πυρκαγιάς μπορεί να εμποδίσουν και τη διέλευση των πυρο-
σβεστικών οχημάτων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δελφών που είναι η Δι-
εύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, οδός: Γ. 
και Φ. Τσίγκα 14, Τ.Κ.331 00 Άμφισσα- Τηλέφωνο: 22650 72009.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ετήσια αντιπυρική περίοδος ξεκι-
νά την 1η Μαΐου 2019 και τελειώνει στις 31 Οκτωβρίου 2019, 
στο διάστημα της οποίας σύμφωνα με την καθ’ έτος ισχύουσα 
ειδική Πυροσβεστική Διάταξη, απαγορεύεται οποιαδήποτε 
χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο, λόγω αυξημένης επικινδυνότη-
τας για πρόκληση πυρκαγιάς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
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Ταχ. Γραφείο
Κ.Ε.Μ.Π.Α.

(Συνέχεια στη σελίδα 7)

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερί-
δας μας, δημοσιεύτηκε ιστορικό σημεί-
ωμα για το «Εγγλέζικο Νεκροταφείο». 
Η αλήθεια είναι ότι η στρατοπεδία των 
βρετανικών μονάδων στο χωριό μας, δι-
ήρκεσε από το έτος 1917 μέχρι το 1919. 
Αλλά φρόνιμο και συμπληρωματικό θα 
ήταν ένα σημείωμα που να διαλαμβά-
νει από της πλευράς του Χωριού μας, τι 
ακριβώς έγινε και πώς χρησιμοποιήθηκε 
ο τόπος μας, για τις ανάγκες των στρα-
τοπεδευμένων Βρετανών στρατιωτών. Οι 
Βρετανοί στρατοπέδευσαν στο ανατολικό 
τμήμα της πεδιάδας της Δωρικής Κοιλά-
δας, που ευρίσκεται κάτω από την διερ-
χόμενη διά μέσου της Κοιλάδας Εθνική 
οδό Λαμίας - Αμφίσσης και μάλιστα στη 
θέση «Λειβαδάρια». Εκεί οι στρατοπε-
δευμένες μόνιμα εφεδρικές βρετανικές 
στρατιωτικές μονάδες που δεν υπερέβαι-
ναν τους τριακόσιους έως πεντακόσιους 
άνδρες, ίδρυσαν μόνιμο καταυλισμό 
- ενώ οι διερχόμενοι και μετακομιζόμε-
νοι για τη Θεσσαλονίκη στρατιώτες ήσαν 

πολλοί - και προέβησαν για τη μόνιμη 
παραμονή τους σε πλήρη οργάνωση. 
Έχτισαν πλινθόκτιστο Βρετανικό Στρατι-
ωτικό Διοικητήριο στη μέση της αγροτι-
κής ιδιοκτησίας του Χαράλαμπου Λιάκου 
(Παναϊταροχαρλάμη) στη θέση «Μαρμα-
ριόφυλλο», το οποίο εσώζετο μέχρι πριν 
από το β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, διάνοιξαν 
για την υδροδότηση και την καθαριότη-
τά τους δύο γεωτρήσεις, που τους απέ-
δωσαν άφθονο πόσιμο νερό αρίστης 
ποιότητας, μία στη θέση «Μάρμαρα» και 
μία στα «Λειβαδάρια» όπου και δημι-
ούργησαν κρουνούς και εγκαταστάσεις 
υδροποσίας και καθαριότητας με πλήρη 
σύγχρονα συστήματα, οι οποίες εγκατα-
στάσεις εσώζοντο σχεδόν αυτούσιες και 
εν λειτουργία, μέχρι το 1930, οπότε οι 

συγχωριανοί μας, αντί να μεριμνήσουν 
για τη μεταφορά των εγκαταστάσεων για 
την υδροδότηση των σπιτιών του χωριού 
μας, με έναν πρωτοφανή ασυγχώρητο 
ανταγωνισμό, «εν μία νυκτί» εξήλωσαν 
τα πάντα, παίρνοντας τις υδροσωλήνες 
διανομής του νερού, για να τις χρησιμο-
ποιήσουν αντί για στροπίνες στα καπνο-
κρέββατα.
Η ανατολική αυτή πεδιάδα της Δωρι-

κής Κοιλάδας κάτω από την εθνική οδό, 
είχε την τύχη κατά τον β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, να φιλοξενήσει υποχωρούσες από 
το μέτωπο βρετανικές μονάδες που στάθ-
μευσαν εκεί με την είσοδο των Γερμανών 
στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941 προ-
φανώς για να δημιουργήσουν δευτέρα 
γραμμή αμύνης και αποκρούσεως των 

κατερχομένων γερμανικών μονάδων. 
Για το λόγο αυτό σ’ ολόκληρο το χώρο 
απετέθη πάσης φύσεως άφθονο πολεμι-
κό και απαραίτητο άλλο στρατιωτικό υλι-
κό. Μετεφέρθησαν και δημιουργήθησαν 
τρεις μεγάλες υπαίθριες αποθέσεις με 
οβίδες παντός διαμετρήματος, μηχανή-
ματα πάσης φύσεως, όπλα, αυτοκίνητα, 
καθώς και άφθονους λοιπούς εφοδια-
σμούς σε χιλιάδες τόνους από καύσιμα 
καθώς και άφθονο υλικό επισιτισμού και 
πολεμικές άλλες επάρκειες.
Αλλά ως φαίνεται το σχέδιο δημιουρ-

γίας μιας δεύτερης ζώνης αναχαιτίσεως 
των γερμανικών ορδών εγκατελείφθη 
και εδόθη διαταγή αμέσου εν σπουδή 
μάλιστα εγκαταλείψεως των πάντων και 
επιβιβασμού των μονάδων εσπευσμένως 
σε μεταφορικά μέσα, προκειμένου να 
παραληφθούν από αναμένοντα πολεμι-
κά πλοία στον Πειραιά και να οδηγηθούν 
στη Μέση Ανατολή.
Φυσικά όλα αυτά τα εγκαταλειμμένα 

ΤΑ «ΛΕΙΒΑΔΑΡΙΑ»

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

(Συνέχεια στη σελίδα 5)

Η υποβολή διηγημάτων για το Διαγωνισμό
Στέλιος Ξεφλούδας με θέμα «το τρένο»

παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019
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ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ο Λουκάς Παπαϊωάννου 

και η σύζυγός του στις 29 
Απριλίου 2019 βάφτισαν την 
κόρη τους Γεωργία στον Ι.Ν. 
Ευαγγελίστριας Καστελλίων.
Τα «Κ.Ν.» τους εύχονται 

να ζήσει και να είναι πάντα 
ευτυχισμένη.

ΓΑΜΟΙ
Στις 22-6-2019 στο νησάκι 

Δασκαλειό στον Πόρο Τροι-
ζηνίας έγινε ο γάμος της Πα-
ναγιώτας Δ. Μπάκα και του 
Δημήτρη Γ. Ροΐδη.
Τα «Καστελλιώτικα Νέα» 

τους εύχονται να ζήσουν και 
να ευτυχήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ
– Απεβίωσε και κηδεύτηκε 

στη Γραβιά στις 11 Απριλίου 
2019 η Παναγιώτα Κ. Χαλα-
τσά - Καράντζαλη (κόρη Χα-
λατσοκώστα), ετών 82.

– Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στην Αθήνα ο Παναγιώτης 
(Τάκης) Γεωργίου, ετών 81.

– Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 2 Ιουνί-
ου, ο Γιώργος Κάντζος, ετών 
74.

– Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 27 Ιουνί-
ου 2019 η Μαρία Σταματέλου 
- Τσακνιά, ετών 84.

– Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στον Ελαιώνα (Τοπόλια) ο 
Κώστας Τσακαλάκης, σύζυ-
γος Αρχοντούλας Πολύχρο-
νου, ετών 74.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
• Ο Σύλλογος Γυναικών 

Καστελλίων ευχαριστεί:
– Τον Πρόεδρο του Συνδέ-

σμου Αποστράτων Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας Νομού Φωκίδας κ. 
Παναγιώτη Κ. Παπαδάκη για 

την απονομή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ στο Σύλ-
λογο Γυναικών Καστελλίων 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
«ΠΡΟΟΔΟΣ» σε εκδήλωση 
που έγινε στην Αθήνα στις 
11 Μαΐου 2019.

– Τον Γιάννη Αθ. Μακρή 
που δώρισε στο Σύλλογό μας 
τέσσερα βιβλία με τους τίτ-
λους:

1) Νικόλαος Μακρής 
Αγωνιστής – Πανουργιάς 
Μακρής ο Αρχιληστής (πατέ-

ρας και γιος). Από την Τουρ-
κοκρατία στη Ληστοκρατία. 
Πρόκειται για την τραγική 
ιστορία ενός Καστελλιώτη 
αγωνιστή.

2) Καστελλιώτες στη μι-
κρασιατική εκστρατεία. 
Στο βιβλίο αναφέρονται τα 
ονόματα 67 Καστελλιωτών 
που πολέμησαν στη Μικρά 
Ασία.

3) Φύλαξ Ασθενών. Αυτο-
βιογραφικά στιγμιότυπα της 
εποχής 1960 – 1964, όπως τα 
έζησε ο συγγραφέας.

4) Όταν με πήγαιναν 
σχολείο. Αυτοβιογραφικό βι-
βλίο που αναφέρεται στο σχο-
λικό περιβάλλον του χωριού 
και της Αθήνας. Πώς τα παι-
διά μάθαιναν γράμματα σαν 
Κατοχή, στον εμφύλιο και τα 

μετέπειτα δύσκολα χρόνια.
–Την Ελένη Α. Παπαϊωάν-

νου που πρόσφερε στο Σύλ-
λογό μας 50 ευρώ για τις ανά-
γκες του.

–Την Χριστίνα Σταματέλ-
λου - Κοράκη (Ν.Υ.) για την 
προσφορά των 100 ευρώ στη 
μνήμη της Μαρίας Σταμα-
τέλλου - Τσακνιά.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου
Γυναικών Καστελλίων

Η Πρόεδρος
Ελένη Λευκαδίτη

• Η Ελένη – Μαρία Τσί-
κα ευχαριστεί θερμά τους 
συγχωριανούς της Καστελ-
λιώτες για την ψυχολογική 
υποστήριξη και την οικονο-
μική ενίσχυση προκειμένου 
να ξεπεράσει τη δοκιμασία 
της ασθενείας της. 

Κο ι ν ω ν ι κ ά

Τριμηνιαία Έκδοση
«ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»

Ιδιοκτησίας του
Προοδευτικού Συλλόγου

«ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ»
Οδός Σίνα & Δαφνομήλη 1Α
Αθήνα – Τ.Κ. 106 80
Α.Φ.Μ. 090381071
ΚΩΔΙΚΟΣ: 4490

Εκδότης
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Τηλ.: 6938-713290

E-mail: stoforos@yahoo.com

Αρχισυντάκτης
Βαγγέλης Κωτσίκης

E-mail: kotsikisv@gmail.com

Υπεύθυνος ηλεκτρονικών μέσων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΜΠΑΣΙΟΣ

Αριθμός φύλλου 86 (267)
ΑΠΡ.-ΜΑΪ.-ΙΟΥΝ. 2019

Ηλεκτρονική σελ/ση
Εκτύπωση

ΑΦΟΙ ZOYΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.
Γερανίου 7-2ος όροφος
Τηλ.-Fax: 210-5238107
Ε-mail: costaszl@yahoo.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Τα ενυπόγραφα κείμε-

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

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

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

• Τα κείμενα δεν επιστρέ-
φονται.

Αυτοί που μας έφυγαν
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ συζ.

ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΑΤΖΑΛΗ
(το γένος Κων. Χαλατσά)
Την 11η Απριλίου 2019, έφυ-

γε από κοντά μας η Παναγιώ-
τα Αν. Καράτζαλη και μέσα σε 
γενικό πένθος, με συμμετοχή 

όλων των συγχωριανών κηδεύ-
τηκε στη Γραβιά, όπου και έζη-
σε όλη της τη ζωή. Παντρεμένη 
με τον Ανδρέα Καράτζαλη, αγα-
πημένοι, αποτέλεσαν μια ζηλευ-
τή οικογένεια και απέκτησαν 
δύο θυγατέρες την Κατερίνα και 
την Κωνσταντίνα. Με τη φλόγα 
που είχαν και οι δυο τους σπού-
δασαν και σήμερα διδάσκουν 
στο Γυμνάσιο της Γραβιάς, η 
Κατερίνα ως μαθηματικός και 
η Κωνσταντίνα ως γυμνάστρια, 
αποτελώντας σημαντικά εκπαι-
δευτικά στελέχη του.
Η μεταστάσα υπήρξε υπο-

δειγματική μητέρα και σύζυγος 
και παράλληλα με το σπίτι και 
τα παιδιά της, δεν παρέλειπε 
τη συστηματική και αποδοτική 
απασχόλησή της με τις αγροτι-
κές καλλιέργειες, συμμετέχο-
ντας έτσι σημαντικά και πολλα-
πλά στις τρέχουσες ανάγκες του 
σπιτιού της.
Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν στους 

οικείους της τη βαθειά τους 
λύπη, με την ευχή να ζουν να 
την θυμούνται, ευχόμενα η μνή-
μη της σ’ όλους να παραμείνει 
αιώνια.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) 
ΦΩΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο Τάκης Γεωργίου γεννήθη-
κε στα Καστέλλια το 1938 και 
πέθανε στην Αθήνα το Μάιο του 
2019. 
Μετά τις εγκύκλιες σπουδές 

του κατατάχτηκε ως εθελοντής 
στην Πολεμική Αεροπορία. 
Κατά τη διάρκεια της εθελο-

ντικής του θητείας έδωσε εξε-
τάσεις και εισήλθε στη Σχολή 
Τεχνικών Υπαξιωματικών Αε-
ροπορίας (ΣΤΥΑ) από όπου 
αποφοίτησε το 1959 με την ει-
δικότητα του Μηχανικού Αερο-
σκαφών.
Ως μηχανικός αεροσκαφών 

υπηρέτησε σε διάφορες μονά-
δες και τομείς της Πολεμικής 
Αεροπορίας, αρχικά στην 115 
Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα, στη 
συνέχεια στην Κύπρο, το Γενι-
κό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) 
στο Τμήμα Μελετών, στη Σχολή 
ΣΤΥΑ ως εκπαιδευτής - καθη-
γητής, στην Τανάγρα, την Ελευ-
σίνα και τη Λάρισα. Στο τέλος 
της επαγγελματικής του σταδι-
οδρομίας υπηρέτησε ως Διοι-
κητής στη Μονάδα Διακίνησης 
Καυσίμων στο Μόδι Φθιώτιδας. 
Το έτος 1989 παραιτήθηκε από 
την Αεροπορία και ιδιώτευσε 
συνεργαζόμενος για 22 χρόνια 
με το Γραφείο του συμπολίτη 
μας μηχανολόγου μηχανικού 
Ευάγγελου Διέννη.
Ο Τάκης Γεωργίου (Τάκης 

Βάβης), παράλληλα με την αε-
ροπορική του σταδιοδρομία, 
υπήρξε και ένας πνευματικός 
άνθρωπος με σημαντική πα-
ρουσία στα γράμματα (λογοτε-
χνία, ποίηση, δοκίμια), καθώς 
και με συγγραφικό έργο που 
σχετίζεται με την παράλληλη 
εργασία του ως εκπαιδευτή - 
καθηγητή.
Εκτός από τις Σχολές της 

ΣΤΥΑ δίδαξε και σε διάφορες 
Τεχνικές - Επαγγελματικές Σχο-
λές (Δημόσιες και Ιδιωτικές), 

όπως στις Σχολές Σεκεριάδη 
και άλλες.
Ο Τάκης Βάβης ήταν ένας 

σεμνός μειλίχιος και γλυκός 
άνθρωπος, φιλικός και εγκάρ-
διος, συνεργάσιμος, χαμηλών 
τόνων, εργατικός, αυστηρός και 
δίκαιος προς όλους με άψογη 
συμπεριφορά.

Με τους συντοπίτες του κα-
στελλιώτες διατηρούσε τις κα-
λύτερες σχέσεις και ήταν πά-
ντοτε πρόθυμος να προσφέρει 
τη βοήθειά του, όταν του το 
ζητούσαν. Όσοι είχαμε φιλικές 
σχέσεις μαζί του θα μας μείνει 
αξέχαστη η απροσποίητη και 
ειλικρινής συμπεριφορά του. 
Ένα πλατύ χαμόγελο ήταν η 
χαρακτηριστική του ανταπόκρι-
ση σε κάθε συνάντησή του με 
τους καστελλιώτες.
Συνεργάστηκε με την εφη-

μερίδα μας «Καστελλιώτικα 
Νέα» από τις πρώτες μέρες της 
έκδοσής της, δημοσιεύοντας 
ποιήματα, διάφορα άρθρα και 
άλλα θέματα που ενδιέφεραν 
το χωριό.
Τα «Καστελλιώτικα Νέα» και 

το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Προοδευτικού Συλλόγου «Τα 
Καστέλλια» συλλυπούνται θερ-
μά τους οικείους του.

* * *
Εκ μέρους της οικογένειάς 

μου θα ήθελα να σας ευχαρι-
στήσω που είστε εδώ για να 
αποχαιρετίσουμε μαζί τον πατέ-
ρα μου.
Ευχαριστώ και τους αγαπημέ-

νους φίλους και συναδέλφους 
που είπαν αυτά τα ωραία λόγια.
Βέβαια ο πατέρας μου δεν 

αγαπήθηκε μόνο σαν φίλος ή 
σαν συνάδελφος αεροπόρος.
Ο πατέρας μου αγαπήθηκε 

σαν πατέρας, σαν σύντροφος, 
σαν αδελφός, σαν θείος, σαν 
ανιψιός. Αγαπήθηκε σαν προ-
ϊστάμενος αλλά και υφιστάμε-
νος, σαν διοικητής, σαν μα-
θητής και σαν δάσκαλος, σαν 
υπάλληλος και σαν αφεντικό, 
σαν γείτονας.
Αυτό ήταν το κύριο χαρακτη-

ριστικό του πατέρα μου: Αγαπή-
θηκε πολύ και από όλους.
Και ο ίδιος δεν έκανε κάτι 

για να το προκαλεί αυτό. Ήταν 
απλά ο εαυτός του. Από τα 
πρώτα λεπτά μαζί του καταλά-
βαινες πως έχεις απέναντι σου 
έναν άνθρωπο πολύ διαφορε-
τικό, έναν άνθρωπο που από 
πολύ νέος είχε χαραγμένη μια 
γοητευτική στάση απέναντι στη 
ζωή, τους ανθρώπους, το μέτρο 
και την ηθική.
Είχα τη χαρά να του τα πω 

αυτά τα λόγια και να τον συγκι-
νήσω, 2 χρόνια πριν στο ΓΝΑ 
όπου νοσηλευόταν πολύ σοβα-
ρά και αποχαιρετιόμασταν.
Σε αυτόν λοιπόν τον άνθρω-

πο έτυχε μια ασθένεια πολύ 
άσχημη, που τα τελευταία ειδι-

κά χρόνια πήρε τη μορφή μιας 
βασανιστικής αιχμαλωσίας.
Πολύ λίγοι ξέρουν τι περνού-

σαν καθημερινά με τη μητέρα 
μου, που στάθηκε δίπλα του 
μέχρι το τέλος. Με τη δική της 
φροντίδα και το δικό του πεί-
σμα κατάφερε να περάσει δύο 
δύσκολα τελευταία χρόνια, να 
κλείσει τα 81 και να χαρεί δύο 
εγγόνια καθώς και την αγάπη 
και την φροντίδα των δικών του 
ανθρώπων, καθημερινά. Ήταν 
όμως όπως είπα, δύο δύσκολα 
χρόνια.
Γι αυτό σας λέω καθαρά, πως 

τα ξημερώματα του Σαββάτου ο 
πατέρας μου λυτρώθηκε.
Επειδή τον ήξερα καλά, σας 

λέω πως απεχθάνεται τα κλά-
ματα, τις κραυγές και τις υπερ-
βολές. Τώρα που θα τον συνο-
δεύσουμε στην τελευταία του 
κατοικία ας τον θυμόμαστε με 
χαμόγελο. Ας μείνουμε στην 
τύχη και τη χαρά που τον είχαμε 
στις ζωές μας.
Κάπου κοντά, κάπου μακριά 

δεν έχει σημασία, υπάρχει ένας 
μύθος. Ένας μύθος από αυτούς 
που αφορούν το θάνατο αλλά 
στην ουσία βοηθούν να μετρή-
σεις αυτό που τώρα ζεις.
Ο μύθος λέει πως στο τέλος 

της ζωής μας ένας άγγελος μας 
δίνει την ευκαιρία να ζήσου-
με μια νέα ζωή από την αρχή. 
Μόνο που έχουμε τη δυνατότη-
τα να επιλέξουμε μια παράμε-
τρο. Μπορούμε να διαλέξουμε 
να είμαστε πλούσιοι, διάσημοι 
ή σοφοί. Σκέφτομαι πως ίσως 
κάποιοι άξιζε σε αυτή την επι-
λογή, να επιλέξουμε να έχουμε 
για ακόμη μια φορά τους ίδιους 
γονείς. Σας ευχαριστούμε και 
πάλι όλους.

Φώτης Γεωργίου

ΜΑΡΙΑ συζ. ΠΑΝ.
ΤΣΑΚΝΙΑ

(το γένος Σταμάτη Σταματέλου)

Στις 26.6.2019 απεβίωσε στο 
χωριό μας και κηδεύτηκε την 
επομένη στα Καστέλλια, η Μα-

ρία Σταματέλου - Τσακνιά, ετών 
84.
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Μετά τις πρόσφατες αυτοδιοικη-
τικές εκλογές και την ανάδειξη της 
νέας Δημοτικής αρχής στο Δήμο 
Δελφών αλλά και στο Τοπικό Συμ-
βούλιο της Τ.Κ. Καστελλίων, θε-
ωρήσαμε υποχρέωση μας απέναντι 
στους δημότες μας να κάνουμε 
έναν περιληπτικό απολογισμό των 
πεπραγμένων για το χρονικό δι-
άστημα της θητείας του Τοπικού 
Συμβουλίου Καστελλίων για την κοι-
νοτική περίοδο 2014-2019.

1. Χωροταξικό (ΣΧΟΟΑΠ)
Ασχοληθήκαμε σοβαρά ευθύς 

αμέσως με την ανάληψη των καθη-
κόντων μας το 2014 με το χωροτα-
ξικό του χωριού μας και προβάλλαμε 
σοβαρές ενστάσεις κατά το μέρος 
που αφορά την Τ.Κ. Καστελλίων 
με τεκμηριωμένες προτάσεις, με 
απόφαση Γενικής Συνέλευσης των 
κατοίκων του χωριού αλλά και του 
Τοπικού μας Συμβουλίου, έχοντας 
και τη σύμφωνη γνώμη των συγχω-
ριανών μας επί της προτεινόμενης 
μελέτης ΣΧΟΟΑΠ που μας διαβι-
βάσθηκε για γνωμοδότηση μέσω 
του Δήμου Δελφών/Δ.Ε.Γραβιάς. 
Οι προτάσεις μας διαβιβάσθηκαν 
μέσω της Δ.Ε.Γραβιάς στην Δ/νση 
Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 
Δελφών που έχει την επίβλεψη της 
μελέτης. Η μελέτη δεν έχει ακόμα 
οριστικοποιηθεί.

2. Επισκευές- συντηρήσεις στο 
εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο 
ύδρευσης
Προχωρήσαμε άμεσα σε απο-

καταστάσεις βλαβών στο δίκτυο 
ύδρευσης όπου υπήρχαν και δη-
μιουργούνταν προβλήματα με κα-
τάλληλες και αποτελεσματικές 
μικροεπεμβάσεις στα σημεία που 
έπρεπε και ήταν στην αρμοδιότητά 
μας.
Υποβάλλαμε στο Δήμο Δελφών 

τεκμηριωμένες προτάσεις για την 
αναγκαιότητα αντικατάστασης πε-
παλαιωμένων τμημάτων αγωγού 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.
Με παρέμβαση στη δεξαμενή 

ύδρευσης του χωριού μας δημιουρ-
γήσαμε ξεχωριστή παροχή νερού 
για κάθε οικισμό, λόγω του προ-
βλήματος περιοδικών διακοπών 
της ύδρευσης στην περιοχή «Χλω-

μός» που οφειλόταν σε εισαγωγή 
αέρα στο δίκτυο.
Όλες οι πηγές ύδρευσης που 

τροφοδοτούν με νερό την Τ.Κ. Κα-
στελλίων λειτουργούν άψογα και 
βελτιώθηκε κατά πολύ η τροφο-
δοσία της δεξαμενής με την απο-
κατάσταση της υδρομάστευσης 
στη θέση «Βρυσιάνα» καθώς και 
την επανασύνδεση του νερού της 
πηγής «Ρέμα Κρύας Βρύσης» και 
«Αντέλια».
Αντικαταστήσαμε ένα τμήμα του 

αγωγού του εξωτερικού δικτύου 
ύδρευσης στη θέση «Βύδισμα» μή-
κους 150 μ. καθόσον λόγω απόφρα-
ξης του δικτύου το νερό ήταν έξω.
Πραγματοποιήθηκε κάθε χρό-

νο ο ετήσιος καθαρισμός της δε-
ξαμενής ύδρευσης και όλων των 
φρεατίων εξωτερικού και εσωτερι-
κού δικτύου παρά το γεγονός ότι 
τούτο δεν ήταν στην αποκλειστική 
μας αρμοδιότητα (αρμοδιότητα 
ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών). Έγιναν οι 
απαραίτητες χλωριώσεις. Πραγμα-
τοποιήθηκε περιοδικά «θεραπεία» 
του νερού στο εξωτερικό δίκτυο, 
προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη 
συνεχή και υγιεινή παροχή νερού 
στους συγχωριανούς μας, λόγω των 
προβλημάτων που υπήρχαν και που 
δημιουργούσαν απόφραξη του δι-
κτύου από άλατα.
Ο τελευταίος έλεγχος σε όλα τα 

φρεάτια ύδρευσης έγινε πριν ένα 
μήνα.

3. Προσδιορισμός συντεταγμέ-
νων πηγών ύδρευσης. Άδεια χρή-
σης νερού.
Μετά από σχετικό αίτημα του Τ.Σ. 

εκδόθηκε άδεια χρήσης νερού για 
όλες τις πηγές μας. Καταγράφηκαν 
μέσω δορυφόρου οι πηγές ύδρευ-
σης του χωριού μας (Κρύα Βρύση, 
Αντέλεια, Βρυσιάνα, Ρέμα Κρύα 
Βρύσης, Μέριανη Σπηλιά 1 και 2, 
Κανιανίτικο Γεφύρι) μεταφοράς του 
νερού και τα φρεάτια εκτόνωσης, 
καθώς επίσης και η δεξαμενή του 
νερού μας.

4. Επισκευές- συντηρήσεις στο 
εσωτερικό και εξωτερικό δίκτυο 
άρδευσης
Έγιναν οι απαραίτητες παρεμ-

βάσεις με μικροεπισκευές και 

συντηρήσεις σε όλο το μήκος του 
αρδευτικού δικτύου και στα ση-
μεία όπου αυτό χρειαζόταν ώστε 
να μην υπάρχει απώλεια νερού 
και όλη η ποσότητα αυτού να είναι 
διαθέσιμη για χρήση της άρδευ-
σης.

5. Έργο Δημοτικού Σχολείου Κα-
στελλίων
Με αποφάσεις του Τοπικού 

μας Συμβουλίου και τη σύμφω-
νη γνώμη των συγχωριανών μας 
γνωμοδοτήσαμε για την εξέταση 
του θέματος του έργου από τις 
Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.
Θεωρούμε ότι η στάση του Δή-

μου Δελφών απέναντι στο ανωτέρω 
θέμα και με τον τρόπο που το θέσα-
με αυτό δικαίωσε την κοινή γνώμη 
του χωριού μας και πιστεύουμε ότι 
και πολιτικά πράξαμε το καθήκον 
μας.
Αναμένεται η απόφαση της δικαι-

οσύνης.
Πέραν αυτών πραγματοποιή-

σαμε μικροπαρεμβάσεις στο κτί-
ριο που έπρεπε να γίνουν άμεσα 
όπως : α) Στεγανοποίηση οροφής 
σε κάποια σημεία από εισρροή 
νερού, β) Στεγανοποίηση των κου-
φωμάτων λόγω υγρασίας και γ) Συ-
ντήρηση σκάλας κτιρίου.

6. Ερευνητικές Μεταλλευτικές 
Γεωτρήσεις στην περιοχή Καστελ-
λίων
Με αποφάσεις του Τοπικού μας 

Συμβουλίου και σχετικά έγγραφά 
μας έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη 
των συγχωριανών μας γνωμοδοτή-
σαμε για την εξέταση του θέματος 
των μεταλλευτικών ερευνητικών 
γεωτρήσεων από τις Τεχνικές Υπη-
ρεσίες του Δήμου και την αρμόδια 
Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς 
Ελλάδας, ώστε να εξασφαλίσουμε 
το πρωτεύον ζητούμενο, δηλ. εάν 
επηρεάζεται ο υδροφόρος ορίζο-
ντας των πηγών ύδρευσης αλλά και 
των κτηνοτροφικών πηγών της πε-
ριοχής μας και υποβάλλαμε όλα τα 
απαιτούμενα σχετικά έγγραφα
Για το θέμα των γεωτρήσεων 

υπάρχει ξεκάθαρη απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών, 
ότι μέχρι να αποφανθεί επ’ αυτού η 
αρμόδια Δ/νση Υδάτων, δεν μπορεί 
η μεταλλευτική εταιρία να προχω-
ρήσει σε ερευνητικές γεωτρήσεις.

7. Θέμα μεταλλευτικής επέμβα-
σης στην περιοχή «Αλεφάντω»
Πραγματοποιήσαμε πολλές πα-

ρεμβάσεις στα αρμόδια όργανα του 
Δήμου Δελφών για το θέμα της με-
ταλλευτικής επέμβασης στη θέση 
«Αλεφάντω» καθότι η υπόθεση 
αυτή εκκρεμεί ακόμα στα Διοικητι-
κά Δικαστήρια μετά από προσφυγή 
της Εταιρίας στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας κατά της ανακλητικής 
απόφασης της αρμόδιας Δ/νσης 
Δασών ως προς την έγκριση μεταλ-
λευτικής επέμβασης στην περιοχή 
αυτή. Μετά από παρέμβασή μας 
και για να ισχυροποιήσουμε την 
αρνητική θέση μας τεκμηριώνο-
ντας και την παρέμβασή μας στο 
θέμα αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο 
Δελφών με απόφαση του το 2018 
ζήτησε από τις αρμόδιες Υπηρεσί-
ες να κηρυχθεί επίσημα η περιοχή 
«Αλεφάντω» ως «προστατευτικό 
δάσος» κατά τα προβλεπόμενα 
στην ισχύουσα Δασική Νομοθεσία, 
καθόσον η «Αλεφάντω» ως υπερ-
κείμενη του οικισμού δασική περι-
οχή έχει προστατευτικό χαρακτήρα 
για τον οικισμό, όπως τούτο άλλω-
στε έχει ομολογηθεί και σε κρατικό 
έγγραφο κατά το παρελθόν (1986). 
Εκ μέρους του Δήμου Δελφών έχει 
οριστεί δικηγόρος, η δε δικάσιμος, 
εξ’ αναβολής, έχει προσδιοριστεί 

για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Θεωρούμε ότι η στάση του Δήμου 

Δελφών απέναντι και στο ανωτέρω 
θέμα και με τον τρόπο που το θέσα-
με αυτό δικαίωσε την κοινή γνώμη 
του χωριού μας και πιστεύουμε ότι 
και γι’ αυτό πολιτικά πράξαμε το κα-
θήκον μας.

8. Αίτημα ιδιωτικής εταιρίας για 
υδροηλεκτρικό εργοστάσιο ισχύος 
1.1 MW
Γνωμοδοτήσαμε αρνητικά επί της 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων για την ίδρυση μικρού υδρο-
ηλεκτρικού έργου (Μ.Υ.Η.Ε) ισχύος 
1.1 MW, που θα εκμεταλλευόταν 
το νερό του ρέματος προερχόμενο 
από «Μέγα Ρέμα Καλοσκοπής», 
διότι στη μελέτη δεν περιλαμβα-
νόταν καθόλου η εξασφάλιση του 
δικαιώματος χρήσης του νερού για 
την άρδευση της Τ.Κ. Καστελλί-
ων, ενώ τα προσδοκώμενα έσοδα 
υπολείπονταν κατά πολύ από τα 
εισπραττόμενα δικαιώματα χρή-
σης άρδευσης που καταβάλλονται 
ετησίως εκ μέρους των κατοίκων 
του χωριού μας.

9. Άδεια χρήσης νερού άρδευσης 
Τ.Κ. Καστελλίων
Ζητήθηκε η έκδοση άδειας χρή-

σης νερού άρδευσης, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί  για πάντα το 
δικαίωμα χρήσης του νερού άρ-
δευσης αποκλειστικά για την Τ.Κ. 
Καστελλίων. Έχει αναλάβει ιδιώτης 
μηχανικός τη σύνταξη της μελέτης.

10. Κοινοτικό Κτίριο (Δωρεά Ιω. 
Μοσχολιού - πρώην παντοπωλείο 
Λέζα)
Πρότασή μας ήταν να γίνει 

επισκευή και αναπαλαίωση του 
κτιρίου και να χρησιμοποιηθεί 
κατόπιν ως αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων. Αναμένεται η σύνταξη 
της μελέτης που έχει ανατεθεί από 
το Δήμο σε ιδιώτη.

11. Γήπεδο στη θέση «Αγ. Γεώρ-
γιος-Μπαρούκα»
Με παρέμβασή μας ζητήθηκε και 

έγινε τοπογραφική αποτύπωση του 
Γηπέδου από τις Τεχνικές Υπηρεσί-
ες του Δήμου Δελφών. Έχει χαρα-
κτηρισθεί ως αθλητικός χώρος.

12. Κοινοτικό Κατάστημα Κα-
στελλίων
α) Ζητήθηκε η νομιμοποίηση- τα-

κτοποίηση της αλλαγής χρήσης του 
Α’ορόφου του Κοινοτικού Καταστή-
ματος που κατασκευάστηκε την 
περίοδο 1991-1996, από Γραφεία 
που αρχικά προβλεπόταν στην 
οικοδομική άδεια σε Ξενώνα, για 
να μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα 
ως Ξενώνας σύμφωνα με τις απαι-
τήσεις του Ε.Ο.Τ. Έχει ανατεθεί 
από το Δήμο σε ιδιώτη Μηχανικό.
β) Υπόγειο. Τοποθετήσαμε μό-

νιμη αντλία για την απαγωγή των 
νερών που συγκεντρώνονται και 
παραμένουν στο υπόγειο.
γ) Εξωτερικός - αύλειος χώρος.
Έγινε συντήρηση, ευπρεπισμός 

και καθαριότητα του εξωτερικού 

χώρου.
13. Βιβλιοθήκη Καστελλίων
Προχωρήσαμε και σταθήκαμε 

αρωγοί στο θέμα της ίδρυσης Δη-
μοτικής Βιβλιοθήκης Καστελλίων 
στον Α΄ όροφο του Δημοτικού Σχο-
λείου μετά από δωρεά βιβλίων εκ 
μέρους των κ.κ.Δημήτρη Χαλατσά 
και Χρήστου Γ. Χαλατσά και μετα-
φορά αυτών στο Δημοτικό Σχολείο 
του χωριού μας. Συμμετείχαμε στη 
εκ μέρους του Δήμου Δελφών συ-
γκρότηση της Επιτροπής Βιβλιοθή-
κης, η οποία μέχρι σήμερα διαχειρί-
ζεται το θέμα αυτό.

14. Καθαριότητα χωριού
Προσπαθήσαμε όσο μπορούσα-

με να αποδείξουμε ότι το χωριό 
μας θα πρέπει να μένει πάντοτε 
καθαρό.
Βεβαίως χρειάζεται ακόμα μεγα-

λύτερη προσπάθεια, εξηγώντας τα 
αυτονόητα, ότι οι υδραύλακες δεν 
είναι χώρος διοχέτευσης ακαθάρ-
των νερών- αποβλήτων.
Φροντίσαμε να διατηρήσουμε 

όλους του κοινόχρηστους χώρους 
καθαρούς.
Θα πρέπει όμως και όλοι μας, ο 

καθένας με τον τρόπο του και την 
ατομική του προσπάθεια και θέλη-
ση, να συμβάλλουμε σε αυτό ώστε 
οι κοινόχρηστοι χώροι να διατηρού-
νται πάντα όλο το χρόνο καθαροί.
Πρέπει όμως να διατηρούμε 

καθαρούς και τους ιδιωτικούς χώ-
ρους. Ιδιαίτερα αυτονόητο καθή-
κον όλων των κατοίκων είναι να 
φροντίζουν πάντοτε να έχουν κα-
θαρές τις προσόψεις των κατοικι-
ών- ιδιοκτησιών τους.
Δεν αρκεί μόνο η φροντίδα - μέ-

ριμνα του Τοπικού Συμβουλίου του 
χωριού.

15. Λοιπά θέματα
Γνωμοδοτήσαμε σε όλα τα θέ-

ματα που μας διαβιβάσθηκαν από 
το Δήμο Δελφών μέσω της Δ.Ε. 
Γραβιάς που αφορούσαν την 
Τ.Κ. Καστελλίων και υποβάλλαμε 
εμπρόθεσμα τις αντίστοιχες αποφά-
σεις μας.
Εξετάσαμε όλα τα υποβληθέντα 

αιτήματα των κατοίκων του χωριού 
μας και γνωμοδοτήσαμε επ’ αυτών 
όταν τούτο μας ζητήθηκε, υπερα-
σπιζόμενοι τις θέσεις-αιτήματα με 
παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο 
και τις αρμόδιες και συναρμόδιες 
υπηρεσίες, όπου έπρεπε να απευ-
θυνθούμε και όπου αυτό επιβαλλό-
ταν.
Τέλος, θεωρούμε ότι για όλα 

γενικά τα θέματα του χωριού μας 
την περίοδο 2014-2019 πράξαμε 
το καθήκον μας και δώσαμε ό, τι 
το καλύτερο μπορούσαμε προς 
όφελος του χωριού και πιστεύουμε 
ότι το έργο μας, όπως περιληπτικά 
προαναφέρθηκε, θα κριθεί αναλό-
γως από τους συγχωριανούς μας.

Καστέλλια 8 Ιουνίου 2019
Ο Πρόεδρος Τ.Κ. Καστελλίων
Σπυρίδων Κουτρούμπας

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  ΕΥΡΩ
Νίκη Γεωργίου Μοσχολιού 50
Μαρία Ιω. Μακρή – Lioutas, Γερμανία 30
Γιάννης Αθ. Μακρής 30
Άννα Μονογιού 20
Ηλίας Ε. Τσακρής 30
Αργύρης Λαζαρίμος 30
Πόπη Ηλία Μοσχολιού 100
Νίκη Ηλία Μοσχολιού 100
Γεωργία Σπέντζου 50
Νίκος και Χριστίνα Σίμου 50
Κατερίνα Καράντζαλη 20
Σπύρος Κουτρούμπας 30

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Η Χριστίνα Σταματέλλου - Κοράκη (Ν. Υόρκη) προσέφερε 100 

ευρώ στη μνήμη της Μαρίας Σταματέλλου - Τσακνιά,

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ

Η Μαρία από πολύ νέα βοη-
θούσε τον πατέρα της Σταμάτη 
που διατηρούσε το καφενείο «Η 
καλή καρδιά», αλλά πιο γνωστό 
ως «Καφενείο του Σταμάτη», 
στο ίδο κτήριο που ήταν και το 
σπίτι τους.
Όταν παντρεύτηκε, ο σύζυ-

γός της Παναγιώτης Τσακνιάς, 
μετέτρεψε το καφενείο σε κα-
φενείο - παντοπωλείο που το 
λειτούργησαν για πολλά χρόνια 
με μεγάλη επιτυχία.
Το ζεύγος Τσακνιά, λόγω και 

του καφενείου - παντοπωλείου, 
ήταν το κέντρο δραστηριότητας 
του χωριού (συνοικία Ευαγγε-
λίστριας) και οι άνθρωποι που 
συμπαραστέκονταν όχι μόνο 
στους χωριανούς τους αλλά 
κυρίως και στους πρώτους Αλ-
βανούς (Καστελλιώτες σήμε-
ρα) που έφτασαν στο χωριό. 
Ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια του 
ερχομού τους, όπως είμαστε 
σε θέση να γνωρίζουμε, αλλά 
όπως και οι ίδιοι ομολογούν, 
το ζεύγος Τσακνιά τους περιέ-
θαλψε και τους συμπαραστά-
θηκε όσο καλύτερα μπορούσε. 
Γι’ αυτό και οι προσωπικές και 

κοινωνικές σχέσεις μεταξύ τους 
ήταν πάντοτε άριστες. Εξάλλου, 
αυτή η συμπεριφορά δεν ξεχά-
στηκε ποτέ μέχρι την τελευταία 
μέρα της ζωής τους.
Τα τελευταία χρόνια η υγεία 

της Μαρίας είχε ιδιαίτερα κλο-
νιστεί, αλλά παρόλα αυτά έμει-
νε ζωντανή και δραστήρια. Αν 
και είχε χάσει το σύζυγό της 
πάνω από 12 χρόνια συνέχισε 
να ζει παρά τα πολλά προβλή-
ματα υγείας που αντιμετώπιζε.
Το μαγαζί - σπίτι της Μαρίας 

έμεινε μέχρι τέλος ανοιχτό και 
αποτελούσε το κέντρο συγκέ-
ντρωσης γειτόνων και Αλβανών 
Καστελλιωτών, δηλαδή ένα πα-
ρα-καφενείο. Η Μαρία είχε την 
καλή τύχη να τη φροντίζει από 
πολλά χρόνια μια υπέροχη κυ-
ρία, η Μαριέττα, που κατάφερε 
να την κρατήσει ζωντανή. Κατά 
κοινή ομολογία την περιποιή-
θηκε και τη φρόντισε καλύτερα 
και από τον πιο στενό συγγενή. 
Η παρουσία της Μαριέττας ήταν 
κατά κοινή ομολογία ό,τι καλύ-
τερο μπορούσε να συμβεί στη 
γειτονιά της πλατείας.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται θερ-

μά τα ανίψια της.

Αυτοί που μας έφυγαν
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Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κάπου γύρω στα χίλια εν-

νιακόσια τριάντα (1930), οι 
επιχειρηματίες μεταλλωρύχοι 
«Αφοί Ηλιόπουλοι», που δια-
κινούσαν ανά την Ελλάδα μο-
νάδες ανιχνεύσεως μεταλλευ-
μάτων, είχαν πάρει τη σχετική 
κρατική άδεια δοκιμαστικών 
ερευνών και για τις περιοχές 
Γκιώνας-Παρνασσού-Οίτης 
και επιχείρησαν δοκιμαστικές 
ανασκαφές στην Τοπόλια και 
την Κάνιανη. Από τις αναλύσεις 
των εξορυχθέντων δειγμάτων 
διαπιστώθηκε, ότι οι περιοχές 
αυτές είχαν σημαντικά κοιτά-
σματα βωξιτολίθων, οι οποίοι 
εμπεριείχαν αλουμίνιο που σε 
πολλές περιπτώσεις ξεπερ-
νούσε το 65-70%. Βεβαίως στη 
διεθνή αγορά με τη συνεχόμε-
νη ανάπτυξη της κατασκευής 
αεροπλάνων που σαν πρώτη 
βασική ύλη χρησιμοποιείται το 
αλουμίνιο, η διαπίστωση αυτή 
στους επιχειρηματίες έδωσε 
φτερά για άμεση εκμετάλλευ-
ση. Έτσι αμέσως σχεδόν η 
όλη οργάνωση ανατέθηκε στον 
έμπειρο μεταλλειολόγο μηχανι-
κό της εταιρείας Σιώτη, ο οποί-
ος στην Κάνιανη κατασκεύασε 
πρώτα-πρώτα μηχανουργείο 
που το εξόπλισε με ανάλογα 
σύγχρονα τότε μηχανήματα 
διανομής πεπιεσμένου αέρα 
για τη λειτουργία εκσκαπτικών 
αεροσφυρών (πιστολέττων) 
εξορύξεως, ως και λειτουργίας 
επιγείου συρμού (αναβατόριο) 
διπλής σιδηροτροχιάς από το 
μηχανουργείο μέχρι την κορυ-
φή του βουνού, που υπερυψώ-
νεται πάνω από το χωριό, όπου 
βρέθηκε το βασικό διάστρωμα 
(φελόνι) των κοιτασμάτων των 
βωξιτολίθων απροσδιορίστου 
μήκους και βάθους, πάντως 
πλάτους που ξεκινούσε από 
τα πέντε μέτρα. Έτσι οι εξο-
ρυσσόμενοι βωξιτόλιθοι θα 
μεταφορτώνοντο σε ειδικά σι-
δερένια τροχήλατα βαγονέτα 
(τα οποία γεμάτα θα κατέβαι-
ναν και τα αντίστοιχα άδεια θα 
ανέβαιναν στις σιδηροτροχιές) 
του συρμού αυτού και το με-
τάλλευμα θα εναποτίθετο στον 
επίπεδο μεγάλο χώρο εκείθεν 
του συρμού, απ’ όπου με φορ-
τηγά αυτοκίνητα θα μετεφέρο-
ντο στο λιμάνι της Ιτέας και στη 
συνέχεια, θα μεταφορτώνοντο 
σε φορτηγά πλοία για τους τό-
πους του προορισμού τους. Ας 
σημειωθεί ότι, η Κάνιανη είναι 
σλαβικό όνομα και σημαίνει 
«Κοκκινοχώρι», η οποία μετα-
γενέστερα μετονομάσθηκε σε 
Αποστολιά, λαμβάνοντας το 
όνομα του παραποτάμου του 
Κηφισσού, που την παραπλέει, 
τον Αποστολιά.
Η εξόρυξη διήρκησε μόλις 

λίγα χρόνια και λόγω πτωχεύ-
σεως της εταιρείας των Α/φων 
Ηλιόπουλων, διεκόπη.

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΚΑΝΙΑΝΗΣ

ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Επί Κατοχής τα Γερμανικά 
στρατεύματα δεν παρέλειψαν 
να εκμεταλλευτούν μια τέτοια 
πηγή πρώτης ύλης αλουμινί-
ου, που γι’ αυτούς ήταν ό,τι το 
απαραίτητο για τις κατασκευές 
αεροπλάνων. Έτσι εγκατέστη-
σαν για την εκμετάλλευση του 
μεταλλείου την εξειδικευμένη 
στον τομέα αυτό εταιρεία τους 

Χάνσα Λάϊχτμεττάλλ (Hansa 
Leichtmetall), η οποία κατά 
τρόπο αξιοθαύμαστο και με-
θοδικό, κατέγινε στην εξόρυξη 
των βωξιτολίθων, ακολουθώ-
ντας την προηγηθείσα τακτι-
κή εκμεταλλεύσεως. Τα πάντα 
δούλευαν σαν ένα καλοκουρ-
δισμένο ρολόι. Την οργάνωση 
είχαν αναθέσει σε ένα διάση-
μο επιστρατευμένο Ολλανδό 
μεταλλειολόγο μηχανικό τον 
Βαν Ντόϊνεν (Van Doinen), με 
βοηθό τον νεαρό μεταλλειολό-
γο Τσιγκάνκωφ (Cigankof) και 
τον Κροάτη επίσης αιχμάλωτο 
έμπειρο μεταλλειολόγο Τόσιτς 
(Tossic).
Πολλοί Καστελλιώτες και 

από τα γύρω χωριά εργάστηκαν 
στα μεταλλεία της Κάνιανης με 
καλές κατοχικές αμοιβές και με 
παροχές, όπως ήταν η διανομή 
κρέατος κατεψυγμένου, οσπρί-
ων, πατάτας κ.λπ. Μάλιστα εί-
χαν τοποθετήσει και φύλακες 
τόσο στην Κάνιανη, όσο και 
στην Τοπόλια Τυρολέζους επι-
στρατευμένους από τους Ναζί. 
Στην Κάνιανη είχαν τοποθετή-
σει τον περίφημο Γκέρχαρτ, 
που οι ντόπιοι ως «Κανιανίτη» 
τον είχαν εξελληνίσει και τον 
έλεγαν «Κέχα». Πράγματι σ’ 
αυτόν κατέφευγαν για ό,τι είχαν 
στις δοσοληψίες τους με τους 
Ναζί, και αυτός πρόθυμος και 
καλωσυνάτος φρόντιζε με αλη-
θινό ενδιαφέρον να εξυπηρετεί 
τους πάντες. Όταν κατέρρευσε 
το μέτωπό τους, ο Γκέρχαρτ 
μαζί με τα άλλα Γερμανικά 
στρατεύματα εξαφανίστηκε, 
αλλά η μνήμη του για την αν-
θρωπιά και την καλοσύνη του 
στους παλιότερους παρέμεινε 
συγκινητική και κατά κάποιο 
τρόπο ευγνωμονική.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Πριν πολλά χρόνια επανήρχι-
σε η εξόρυξη, η οποία διαρκεί 
μέχρι σήμερα από άλλες εται-
ρείες, αλλά σε άλλα σημεία, 
όπου πλέον η εξόρυξη γίνεται 
επιφανειακά με αποψίλωση και 
κυριολεκτική καταστροφή των 
δασών, την οποία επέτρεψε το 
κράτος, το οποίο έχει άμεσα 
συμφέροντα από την τέτοια 
εξόρυξη, αδιαφορώντας για τις 
μέλλουσες παντοιότροπες επι-
πτώσεις και τούτο «για να διευ-
κολύνει» τις ανάδοχες εταιρεί-
ες ν’ ανταπεξέλθουν στο διεθνή 
ανταγωνισμό της διακινήσεως 
των βωξιτολίθων, δεδομένου 
ότι η Ινδία τους προσφέρει στη 
διεθνή αγορά σε πολύ χαμηλές 
τιμές και δεδομένου ότι η υπό-
γεια εξόρυξη έχει το διπλό και 
πλέον κόστος της επιφανειακής 
και διεθνώς δεν είναι ανταγωνι-
στική.
Σήμερα τα Γραφεία της εκ-

μεταλλεύτριας Εταιρείας λει-
τουργούν στην Περιοχή του 
πεντηκοστού πρώτου (51) χι-
λιομέτρου της δημοσίας οδού 
Αμφίσσης-Λαμίας πλησίον των 
σημερινών επιφανειακών εξο-
ρύξεων, όπου και λειτουργεί 
και σχετικό υπόγειο μουσείο, 
στο οποίο οι επισκέπτες επι-
βαίνοντες τροχηλάτου συρμού 
(Vagonetto), οδηγούνται διά 
μέσω της υπογείου στοάς σε 
διαφόρους σταθμούς της, όπου 
γίνεται αναπαράσταση του τρό-
που εξορύξεως, μεταφοράς 
κ.λπ. των βωξιτών.

Δημήτρης Χαλατσάς

ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΙΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΧΑΛΑΤΣΑΣ»
ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΩΤΣΙΚΗ

Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ «ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ»
Δ. Παιχνίδια και άλλες εξωσχο-

λικές δραστηριότητες
Στα «Καστελλιώτικα» του Δη-

μήτρη Χρ. Χαλατσά περιγράφονται 
παραστατικά μερικά από τα παι-
χνίδια που έπαιζαν τότε τα παιδιά 
στ’ αλώνια και στις πλα τείες του 
χωριού. Επίσης περιγράφονται 
αναλυτικά και οι ιδιαίτερες ασχο-
λίες των παιδιών που είχαν σχέση 
με την καθημερινή ζωή τους, έξω 
από το σχολείο, αλλά σχετίζονταν 
είτε με την αγροτική ζωή και τις 
ασχολίες των γονιών τους, (που τα 
ανάγκαζαν να βοηθούν στον αγώ-
να επιβίωσής τους), είτε κάποιες 
φορές τα ίδια αυτονομούνταν και 
οργανώνονταν σε μεγάλες ομά-
δες για να κάνουν ανενόχλητα ό,τι 
τους αρέσει και τους ευχαριστεί. 
Τα παιχνίδια και οι απασχολήσεις 
των παιδιών σε τέτοιες δραστη-
ριότητες που αναδεικνύονται στα 
«Καστελλιώτικα» ποιήματα είναι: 
«Τσελίκα», «Σιαμάδες τυρνοκάκα-
βο», «Σκλαβάκια», «Αερόστατα», 
«Βοσκές», «Χιονόγαλο», «Μανά-
ρες», «Φωλιές», «Μούρες», «Ρε-
τσινοφωτιές», «Τρικοκκιές», και 
«Κοτρύδια»

«Τσελίκα»
Μοιρασμένοι-χωρισμένοι
τσακωμένοι-μονιασμένοι
μάτα πάλι αρπαγμένοι

στη στιγμή και στο λεπτό...
απολώντας το σχολειό,
μια φορά κι έναν καιρό,
συνομήλικοι γειτόνοι...

μεσ’ στις βρύσες μεσ’ στ’ αλώνι
με μουρσί με τσελικόνι,
ψευτοπαίζαμε τσελίκα.

Τις ματσούκες ξανεμώντας
το τσελίκι κοπανώντας
απ’ την κόκκα με φοβέρα
(πότε «κότα» στον αέρα)
πέταε ψηλά ως πέρα.

Κι όταν κλάρωνε -στη φούρια-
στα κλαριά και στα παλιούρια

-αστραπή και στο φτερό-
ξεφωνίζαμε: «φτου κούρνια»
μια φορά κι έναν καιρό.

«Σκλαβάκια»
Ξανάρθε η άνοιξη παιδιά
πάμε, καλοί μου φίλοι,
όλοι μαζί κοπάδι,

τώρα π’ ανθίσαν τα κλαριά,
φούσκωσαν τα ρουπάκια,
φούντωσε το τριφύλλι,
πάμετε στο λιβάδι

να παίξουμε σκλαβάκια.
Οι δυο μανάδες διαλεχτοί
μπράτιμοι κι αδελφοπητοί,
για βάλετε ποδάρια
προσμύτια και ξιφάρια,
για ιδέστε, πώς θα βγούμε
και πώς θα μοιραστούμε,
να λήξει το λαχνίδι
ν’ ανάψει το παιχνίδι.

Πάρε φωτιά βρε Μιτσιντρή
κι εσύ Πάνο Τζαμάλα

ο ένας εδώ ο άλλος εκεί,
κόψτε το στην τρεχάλα
να δώσετε ξελευτεριά

στη σκλαβωμένη συντροφιά,
κι απάνω τους Γυφτάκη
χύμηξε σα γεράκι.

Παίξτε παιδιά μου με καρδιά
όσο να πέσει η βραδιά
ιδρώστε-χτυπηθείτε,
χαρείτε τούτη τη γιορτή,
γιατί θα έρθει ένας καιρός
που τα σκλαβάκια στο χαρτί
μονάχα θα τα βρείτε.

 «Κοτρύδια»
Τι κοτρύδια - τι βοτρύδια

(γράψε δύο φορές τα ίδια)
ξεσπαρμένοι - μοιρασμένοι,
τριγυρνώντας μεσ’ στ’ αμπέλια
-τι χαρές μας, τι ευαγγέλια!-

μεσ’ στ’ αμπέλια τρυγημένα,
τα σταφύλια τους παρμένα
και στις κάδες στοιβαγμένα
βράζανε καλά στιμμένα.
Ψάχναμε για τα κοτρύδια
ψάχναμε για τα βοτρύδια,
για σταφύλια αφημένα
για σταφύλια ξεχασμένα
τσαμπουράκια ξινισμένα.
-Των σταφυλιών η εποχή
ήτανε περασμένη,

αλλά τούτ’ η απαντοχή
ήταν συνηθισμένη

από τα παλιά τα χρόνια
από πάππου ως τα αγγόνια.-
Κι ήταν η κρυφή χαρά μας
για να ψάξουμε να βρούμε
με καμάρι να τα ιδούμε
και να τα καλογευτούμε,
όσα βρίσκαμε δικά μας.

Τώρα (το λέω με βαρειά καρδιά)
κι ας μην κακοκαρδίσεις:
ούτε κοτρύδια ούτε παιδιά,
γραψτ’ τα στις αναμνήσεις.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
αγκορτσιές, οι = οι αγριοαχλαδιές
αδελφοποιτοί, οι = οι στενοί φίλοι, 
βλάμηδες, σταυραδελφοί
αδίμητο, το =  το δίμητο ύφασμα, 
το δίκλωστο
αναισαμιά, η = το ανάσασμα, η 
ανάσα
αφροξυλιές, οι = οι θάμνοι ή τα μι-
κρά δέντρα με κούφια κλαδιά
βοτρύδια, τα = οι βότρεις των στα-
φυλιών
κόθρια, τα = άκρες κομματιών πί-
τας ή ψωμιών
κουτουρού, επίρ.= ερήμην, μάταια
κοτρύδια, τα = τα βοτρύδια, τα 

απομεινάρια ατρύγητου αμπελιού
κούρνια, η = το μέρος που κοιμού-
νται (κουρνιάζουν) τα πουλιά
κοψαντέρα, η = το μικρό κόκκινο 
σκουληκάκι των βαλτόνερων
λούρες, οι = οι βέργες (και οι λού-
ροι)
ματσούκες, οι = τα ραβδιά, οι γκλί-
τσες
μπράτιμοι, οι = οι αδελφοποιτοί, οι 
αγαπητικοί
μπουκαμίσες, οι = τα ριχτά μακριά 
πουκάμισα μέχρι το γόνατο
ντούσκο, το = κουτός θαμνώδης 
δρυς (ρόγγι)
ξάνακρα, επίρ. = στην άκρη άκρη
ξιφάρια, τα = τα πέτσινα μπαλώ-
ματα στα πλάγια των παπουτσιών
παλιούργια, τα = οι θάμνοι με 
αγκάθια
ρέκος, ο = η κραυγή, ο θρήνος
ρέμπελος, ο = ο τεμπέλης
ρουπάκια, τα = είδη θαμνώδους 
βελανιδιάς
τσελίκα, η = το παιδικό παιχνίδι με 
δύο κομμάτια ξύλου, το ξύλο
τράστα, τα = τα ταγάρια
τσαμπουράκια, τα = οι σκελετοί 
των σταφυλιών, όταν φύγουν οι 
ρώγες
τσιγαρήθρες, οι = τα απομεινάρια 
(κρέατος ή λίπους) από το χοιρινό, 
όταν το λιώνουν
τσιπούνια, τα = τα γιλέκα της εθνι-
κής φορεσιάς με κρεμασμένα και 
ανοιχτά μανίκια
τσούκο, το = το μάλλινο ύφασμα 
του αργαλειού με το οποίο ντυνό-
ταν όλη η οικογένεια
φρόκαλο, το = το σκουπίδι, η 
σκούπα, το απομεινάρι

* * *
Χαρακτηριστικοί τύποι ανθρώπων στα «Καστελλιώτικα»

«Κεφαλάδες»
Οι Κεφαλάδες δεν κατάγονταν 

από το χωριό, αλλά το επισκέπτο-
νταν συστη ματικά ως ραφτάδες 
της εποχής δυο-δυο μαζί με το κε-
φαλόπουλο (μαθητευ όμενο ράφτη) 
για να ράψουν «κατ’ αποκοπή» 
τους χωριανούς. Τα υφάσματα τα 
διέθεταν οι ίδιοι οι πελάτες, γιατί 
τα είχαν υφάνει μόνοι τους στον 
αργα λειό: τσούκνο, τσόχες, αδίμη-
το, αλαντζά, δρίλι κτλ. Φορτωμένοι 
όλα τα σύνερ γα, τη ραφτομηχανή 
(του χεριού) στον ώμο και τ’ άλλα 
χρειαζούμενα ραφτι κά εργαλεία 
στα τράστα (ταγάρια): ψαλίδια, σί-
δερο, πήχες, καμπούρη, μεζούρα, 
κλωστές, γωνίες, κιμωλίες κλπ. 
Από γειτονιά σε γειτονιά και από 
σπίτι σε σπίτι, έρραβαν τα απέθα-
ντα σκουτιά (ρούχα), γιλέκα, σκού-
φιες, κάπες, σιγκούνια, μ’σοφόρια, 
τσιπούνια, μπουκαμίσιες κλπ. Τις 
περισσότερες φορές που οι εν-
διαφερόμενοι για ράψιμο πελάτες 
(βοσκοί, βοσκόπουλα, γεωργοί 
κτλ.) απουσίαζαν απ’ το σπίτι στις 
δουλειές τους, όταν η νοικοκυρά 
του σπιτι ού τους ρωτούσε:

- Μάστορα, πώς θα γίνει να πά-
ρεις μέτρα, αφού το παιδί λείπει 
στα γίδια;
Εκείνος αμέσως απαντούσε:
- Μη νοιάζεσαι κυρά καλή το 

είδα (το παιδί) πέρσι στο μαγαζί.
Αυτό σήμαινε ότι τα μέτρα για τα 

ρούχα του «παιδιού» θα τα έπαιρνε 
στα «κουτουρού» (ερήμην του).
Αν πάλι σε κάποιον το ρούχο 

έπεφτε στενό και κοντό, απαντού-
σε ορθά-κοφτά:

- Φορώντας το θα πέσει, θα έλ-
θει δηλαδή μόνο του στα μέτρα.
Αν πάλι το ρούχο έπεφτε απλω-

τό και φαρδύ, έπαιρνε άλλη στάση.
- Μη νοιάζεσαι, κυρά καλή, με 

δυο πλυσιές θα μάσει. Θα έλθει 
δηλαδή και πάλι στα μέτρα του.

«Ο Ψωραντρέας απ’ τη Σεγδίτσα»
Ο Ψωραντρέας καταγόταν από 

το χωριό Σεγδίτσα της Παρνασσί-
δας. Κάθε χρόνο επισκεφτόταν το 
χωριό μας, γιατί έλεγε πως ήταν 
φίλος του χωριού και παρουσιαζό-
ταν ως προστάτης του χωριού μας, 
του σπιτιού μας και των γιδιών και 
των κοπαδιών μας.
Πώς μας προστάτευε; Συνηθι-

ζόταν τότε το εξής: Όταν κάποιος 
κατάφερνε και σκότωνε λύκο κοντά 
στα κοπάδια των γιδοπροβάτων 
κυρίως, κρεμούσε το λυκοτόμα-
ρο ψηλά σε ένα ξύλο και έπαιρνε 
σβάρνα τα χωριά επιδεικνύοντάς 
το σε κάθε γειτονιά και τσέπωνε τα 
λύτρα, όπως το ήθελε η παράδο-
ση, που εκτός από λεφτά τα λύτρα 
μπορούσαν να είναι κηρήθρες, τσι-
γαρήθρες και ο,τιδήποτε σε είδος 
διέθετε ο καθένας. Αυτός όμως το 
σκότωμα του λύκου το είχε κάνει 
επάγγελμα, γιατί είχε γλυκαθεί 
από την καζάντια και την ανταμοι-
βή που του εξασφάλιζε η περιφορά 
του λυκοτόμαρου.
Τι σοφίστηκε λοιπόν; Αντί κάθε 

χρόνο να είναι υποχρεωμένος να 
σκοτώνει άλλο λύκο και να τον 
περιφέρει το φθινόπωρο στο χω-
ριό για νέα λύτρα, κρατούσε το 
παλιό λυκοτόμαρο και κάθε φορά 
το ξαναφρεσκάριζε (το φούσκωνε 
και το μούσκευε) και κρεμασμένο 
πάλι στο ξύλο ψηλά το περιέφερε 
εκ νέου και έτσι με το ίδιο τομάρι 
κάθε φορά και με καμάρι διαλαλού-
σε το ίδιο το τροπάρι λέγοντας με 
καμάρι: ότι εψές προψές είχε σκο-
τώσει το λύκο στα «Σιδερίτια» και 
ορκιζόταν να μη «σώσει» αν δεν 
έλεγε την αλήθεια.
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Α) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Π. Ταγκαλής)
Λουπάκος Νίκος
Σωτηρόπουλος Σωτήρης
Κατσικούλης Νίκος
Σεγδίτσα - Πονήρη Σωσώ
Καλυβιώτη Κατερίνα
Β) ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (Θ. Παναγιωτόπουλος)
Αγγελόπουλος Αριστείδης
Κυριακίδης Αλέξανδρος
Παναγιωτόπουλος Χαράλαμπος
Γ) ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Λεοντίου Ευστάθιος
Δ) ΔΕΛΦΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δεσποτίδης Προκόπιος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
Α) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Π. Ταγκαλής)
Γρίβας Ευθύμιος
Χαχαρόπουλος Ανδρέας
Β) ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (Θ. Παναγιωτόπουλος)
Τσονάκας Αθανάσιος
Γ) ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
Νίκος Σκαντζούρης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ
Α) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Π. Ταγκαλής)
Μανανάς Ιωάννης
Β) ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (Θ. Παναγιωτόπουλος)
Ανδρεοπούλου Μαίρη
Γ) ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
Μπάκας Δημήτριος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ
Α) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Π. Ταγκαλής)
Σεγκούνη Χρυσάφω
Β) ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (Θ. Παναγιωτόπουλος)
Κώνστα Κρυστάλλω

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
Α) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Π. Ταγκαλής)

Μαντζώρος Ευστάθιος
Β) ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (Θ. Παναγιωτόπουλος)
Μίχος Νεκτάριος
Γ) ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Μακρή Γεωργία

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ
Α) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Π. Ταγκαλής)
Τσατσαρώνης Γεώργιος
Παναγιωτόπουλος Ανδρέας
Β) ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ (Θ. Παναγιωτόπουλος)
ΑναγνωστόπουλοςΛουκάς
Αναγνωστάκου - Πουλοστάθη Σοφία
Γ) ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
Μέγκος Παναγιώτης
Δ) ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
Σκαρίμπας Δημήτρης
Ε) ΔΕΛΦΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δρακάκης Γεώργιος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΩΝ
Α) ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (Π. Ταγκαλής)
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
σε χιλιάδες τόνους πάσης φύσεως εφόδια, ιδιαίτερα του επισιτι-
σμού, ανηρπάγησαν από τους κατοίκους του χωριού μας. Σκηνές, 
ρουχισμός, παπούτσια, κρεβάτια, στολές, φάρμακα, κονσέρβες και 
άλλα διατηρημένα τρόφιμα, κουνουπιέρες, καύσιμα και χίλια άλλα 
δύο εφόδια για να περιέλθουν τα υπόλοιπα, δηλαδή ο βαρύς οπλι-
σμός, τα πολεμοφόδια, τα μηχανήματα κλπ. στα χέρια των προελαυ-
νόντων Γερμανών.
Αυτή η διετής παραμονή των Βρετανών στρατιωτών στον τόπο 

μας, επόμενο ήταν να δημιουργήσει κυρίως οφέλη για τους συγ-
χωριανούς μας. Η στρατοπεδία για τις πρακτικές της ανάγκες προ-
σέφευγε στην πρόσληψη και τη χρησιμοποίηση εργατών συγχωρια-
νών μας, αλλά επόμενο επίσης ήταν να υπάρξουν και πολιτισμικά 
οφέλη, όπως η επίδραση του τρόπου ζωής των Βρετανών, η σχο-
λαστική τους καθαριότητα προς όλα πρώτα-πρώτα για τους ίδιους, 
αλλά κυρίως για τους κοινόχρηστους χώρους της παραμονής τους. 
Ο τόπος μας έβλεπε για πρώτη φορά αυτοκίνητο. Η εμφάνισή του 
δημιούργησε κίνητρα στα νέα παιδιά κυρίως και μεγάλη επιθυμία 
να μάθουν οδήγηση και να μυηθούν στις λειτουργίες των μηχανη-
μάτων. Χαρακτηριστική υπήρξε επίσης και η αστυνόμευση για τις 
μικροκλοπές και η μεταχείριση των δραστών, τους οποίους κρα-
τούσαν σε διήμερη απομόνωση με τη φροντίδα αγγλομαθών συ-
μπολιτών μας - και ήσαν εκείνοι που είχαν εργασθεί στην Αμερική 
- να τους νουθετήσουν και να τους χρησιμοποιήσουν στις εργασίες 
τους, πληρώνοντάς τους μάλιστα μικρές αμοιβές. Βέβαια πρώτιστα 
πρέπει να σημειωθεί για την περίοδο αυτή και η παρασχεθείσα προς 
τους συγχωριανούς μας πλούσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Καταλήγοντας και τιμώντας τις πάσης φύσεως παροχές τους πρέ-

πει να ειπούμε, ότι το πέρασμά τους άφησε πολύ καλά σημάδια 
στον τόπο μας.                                                                      Χ.-

ΤΑ «ΛΕΙΒΑΔΑΡΙΑ»

Ο έγκριτος συμπολίτης μας 
και μόνιμος πλέον κάτοικος 
του χωριού μας κ. Δημήτρι-
ος Νικ. Βέλλιος στο Βιβλίο 
Προσώπων του Διαδικτύου 
(Facebook to internet), δημο-
σίευσε ένα εμπεριστατωμένο 
άρθρο με μοναδική αντικειμε-
νικότητα, αλλά και ειλικρίνεια 
και γλαφυρότητα, ολοκάθαρο 
με την πραγματική αλήθεια, 
χωρίς φόβο και πάθος που το 
διακρίνουν οι σταθερές δια-
πιστωμένες σχέσεις, σχετικά 
με την οικονομική και πολιτική 
σημερινή πραγματικότητα, που 
μας καταταλαιπωρεί όλους ως 
λαό και έχει δημιουργήσει μό-
νιμο πρόβλημα αθλιότητας που 
είναι απίθανο αν, στο τέλος θα 
μπορέσει να επουλωθεί και να 
ορθοποδήσει, όπως ήταν πα-
λιά η αληθινή και ευτυχισμένη 
πραγματικότητα στη χώρα μας. 
Με την άδεια του Συντάκτη 
του το άρθρο αυτό το αναδημο-
σιεύουμε και στην εφημερίδα 
μας. Περιττόν να τονισθεί ότι 
το περιεχόμενο του αφορά σε 
απόψεις του συγγραφέα και 
όχι της εφημερίδας μας.

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ
ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΑΝ...!!!

Τη δεκαετία του ‘70 τη θυ-
μάμαι σαν χθες. Κυκλοφο-
ρούσαν παντού τα Fiat και 
τα Zastava, και οι μηχανές 
Floretta. Οι σπορτίφ τύποι εί-
χαν Autobianchi Abarth (με 53 
άλογα παρακαλώ), και οι σώ-
φρονες Austin Morris Allegro! 
To σάντουιτς με γύρο κόστιζε 
3 δραχμές, με σουτζουκάκι 2, 
και το λεωφορείο μία δραχμή 
(με πάσο 50 λεπτά). Αν έδινες 
εικοσάρικο, ο εισπράκτορας ή 
ο σουβλατζής σε μάλωνε, διότι 
δεν είχε. να στο χαλάσει.
Τόσο καλά....
Και μετά ήρθε η δεκαετία του 

‘80, και το ΠΑΣΟΚ. Και γέλασε 
το χείλι του κάθε πικραμένου. 
Το δημόσιο άνοιξε τις πόρτες 
του στον κάθε αναξιοπαθού-
ντα που δήλωνε σοσιαλιστής, η 
Ελλάδα απέκτησε «ανεξάρτη-
τη» διεθνή φωνή, μια νέα τάξη 
αναδύθηκε απ’ το πουθενά, και 
οι ρεμούλες έγιναν κανόνας. 
Η χαρά του αφισοκολλητή. Το 
βασίλειο της συνδικαλιστικής 
αυθαιρεσίας όπως και της 
φτηνής ρητορικής. «Έξω οι 
βάσεις του θανάτου», «Ζήτω η 
Λιβύη», μελετήστε το «πράσινο 
βιβλίο» του Καντάφι, και άλλα 
πολλά παρόμοια. Ώσπου ήρθε 
το τέλος. Τα αναπόφευκτα 
σκάνδαλα οδήγησαν σε ειδικά 
δικαστήρια, ψευδεπίγραφους 
κήνσορες και το «Τσοβόλα δώ-
στα όλα».
Πανηγύρι των ασύδοτων. 

Με το χαμόγελο της «Κολυ-
νός», «Σοσιαλιστικά» βαμπίρ, 
μαζεύοντας όμως γύρω τους 
και τη πλέμπα. Και έτσι είδα-
με το μοναδικό φαινόμενο, η 
κάθε γειτονιά να έχει και από 
μια ΕΛΔΕ, όπως κάποτε είχε 
από μια ντισκοτέκ. Χαμός στα 
ίσιωμα. Κόσμος και κοσμάκης 
καταχρεώθηκε να μπορεί να 
γίνει «παίκτης». Χα και πάλι χα. 
Κάποιοι όμως ανησυχούσαν 
από τότε. Είχαν υπόψη τους τη 
λευκή βίβλο της ΕΟΚ, που ελά-
χιστη της δόθηκε δημοσιότητα.
Τη δεκαετία του ‘00, που 

ήλθε το ευρώ. Στην αρχή χαρή-
καμε, καθότι αισθανθήκαμε Ευ-
ρωπαίοι. Το χρόνιο όνειρο της 

ψωροκώσταινας, μέχρι που συ-
νειδητοποιήσαμε πως το ευρώ, 
που είχε κλειδώσει στις 340 
δραχμές, δηλαδή ισοδυναμού-
σε με το παλιό κατοστάρικο. 
Κάποτε αγοράζαμε το φραπέ 
140 δραχμές και σκοτωνόμα-
σταν με τον σερβιτόρο για τα 
ρέστα από τις 150. Τώρα έφτα-
σε το φραπέ στα 5 ευρώ και 
αισθανόμαστε γύφτοι, αν δεν 
αφήσουμε 1 ευρώ πουρμπουάρ 
(340 δραχμές παρακαλώ).
Παρόλα αυτά, λίγο τα ευρω-

παϊκά πακέτα, λίγο η Ολυμπιά-
δα, λίγο η τραπεζική απελευ-
θέρωση της δανειοδότησης 
λίγο η στρεβλή ανάπτυξη, λίγο 
η καρακατσουλίστικη τιβί μας, 
και γίναμε όλοι μπρούκληδες. 
Πήξαμε να βλέπουμε BMW 
και Μερτσέντες αγορασμένες 
με 136 άτοκες (!) δόσεις. Γεμί-
σαμε από χάϊδες τυπάδες και 
αισθησιακές μοντέλες (όλες 
ξανθιές) γκλαμουράτες. Εκεί 
που κάποτε βλέπαμε μόνο 
μουσάτους αγωνιστές και αξύ-
ριστες κνίτισες, γεμίσαμε από 
τεκνά και σεξοβόμβες. 50 τη-
λεοπτικά κανάλια η Νέα Υόρ-
κη, 150 εμείς. Home Cinemas, 
Pentium, Playstation, laptops, 
flat screen 42 inch HD TV’s, και 
πάει λέγοντας. Όχι παίζουμε. 
Και νάσου Ολυμπιάδα σούπερ 
φαντεζί, και νάσου ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, και 
πίσω και σας φάγαμε κουφά-
λες λιγούρηδες Ευρωπαίοι.
Ελλάδα ρε.
Ναι, αλλά ήρθε πλέον και η 

ώρα του λογαριασμού. Με.....
αυγά δεν βάφονται. Η αιώνια 
σοφία του απλού λαού επαλη-
θεύτηκε για μια ακόμη φορά. 

Όλα ήταν σικέ. Τεράστιο το 
έλλειμμα, τεράστιο το δημόσιο 
χρέος, και πάπαλα οι ντεμέκ 
σωτήρες πολιτικοί μας. Ανθρω-
πάκια και αυτοί, που ψάχνουν 
να κάνουν τη καλή τους με 
καμιά γρηγοράδα και μετά μην 
τους είδατε, μην τους απαντή-
σατε. Πάντα φταίνε οι προη-
γούμενοι. Και νάμαστε ξανά 
μανά εσείς και εγώ, οι μέσοι 
Έλληνες δηλαδή, ενώπιοι ενω-
πίων του ΔΝΤ και του κάθε 
Τρισέ. Της σκληρής πραγματι-
κότητας.
Και ξαφνικά έντρομοι συ-

νειδητοποιούμε, πως τελικά οι 
υπόλοιποι Ευρωπαίοι δεν μας 
πολυπάνε. Ήταν όλα μια αυτα-
πάτη. Τους αρέσουν τα τζατζί-
κια και οι παραλίες μας, αλλά 
πέραν τούτων τίποτα. Μας 
απεχθάνονται και μας θεωρούν 
τσαμπατζήδες και απατεώνες. 
Και ο κύκλος κλείνει.
Μας βλέπω ξανά με λαχανί 

Zastava και πειραγμένα Lada 
(με 6 προβολείς ομίχλης) να 
κάνουμε κόντρες στις παρα-
λιακές. Αν φυσικά υπάρχουν 
χρήματα για βενζίνη. Αλλιώς 
υπάρχουν και τα παπάκια (με 
φωσφοριζέ ζάντες) για τα τρε-
λά γούστα.

To ride είναι over, που λένε 
και οι Αμερικάνοι σύμμαχοί 
μας. Το ελληνικό λούνα παρκ 
τελείωσε. Εκτροχιάστηκε, 
όπως στις ταινίες με το δαιμο-
νισμένο τρενάκι του τρόμου. 
Ήταν όμως εντυπωσιακό όσο 
κράτησε. Και όσοι το πρόλαβαν 
το απόλαυσαν. Οι υπόλοιποι ας 
πρόσεχαν.
Γεννήθηκαν αργά.

Δημήτρης Νικ. Βέλλιος

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Πατριδογνωσίας συνέχεια…
Χρονολόγιο
431-404 π.Χ.
Πελοποννησιακός Πόλεμος. Οι Φωκείς τάσσονται στο 

πλευρό των Σπαρτιατών.
404 π.Χ.
Οι Φωκείς αντιτάσσονται στην πρόταση των Κορινθίων και 

των Θηβαίων να ισοπεδωθεί η ηττηθείσα στον πόλεμο Αθή-
να.

362 π.Χ.
Αν και σύμμαχοι των Θηβαίων, οι Φωκείς δεν τους συνδρά-

μουν στη μάχη της Μαντινείας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

(Συνεχίζεται)
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ΝΙΚΟΣ ΙΩ. ΚΟΤΣΙΚΗΣ
(Κ’ τσουρονίκος)

(1889-1962)
Ένας από τους καστελλιώτες, που μετανάστευσαν 

στις Η.Π.Α. και αναδείχτηκαν επαγγελματικά, καταξιώ-
θηκαν κοινωνικά και πέτυχαν σε προσωπικό επίπεδο, 
στα μέσα της δεκαετίας του 1910 και παρέμειναν συ-
νέχεια στην Αμερική (οι περισσότεροι, και ήταν πολλοί  

επέστρεψαν στην Ελλάδα) είναι ο Νίκος Κοτσίκης.
Ο Νίκος Κοτσίκης γεννήθηκε στα Καστέλλια το 1889 

και πέθανε στην Αμερική το 1962. Η σορός του μετα-
φέρθηκε αεροπορικώς και η ταφή του έγινε στο Νε-
κροταφείο του χωριού με τις πρέπουσες τιμές, όπως θα 
θυμούνται οι μεγαλύτεροι.

Από τα πρώτα κι όλας χρόνια που έφτασε στην Αμερι-
κή είχε μια εξαιρετική τύχη τόσο στον τομέα της επαγ-
γελματικής εξέλιξης όσο και στο προσωπικό επίπεδο 
κάνοντας έναν εξαιρετικό γάμο.

Απλά δεν απόκτησε παιδιά.
Στην αρχή ασχολήθηκε με τη μουσική και το τραγού-

δι γενικότερα. Έπαιζε πολύ καλά μπουζούκι και κιθάρα. 
Στη συνέχεια άνοιξε εστιατόριο στη Νέα Υόρκη χωρίς 
να σταματήσει ν’ ασχολείται με τη μουσική. Μετά από 
λίγα χρόνια σκληρής δουλειάς άνοιξε και λειτούργησε 
Σχολή Χορού στη Νέα Υόρκη (Μπροντγουαίη) και στη 
συνέχεια άνοιξε Κέντρο Διασκέδασης το «Ορφέουμ 
Παλλάς». Το «Ορφέουμ Παλλάς» ιδιοκτησίας του βρι-
σκόταν στην καρδιά της Νέας Υόρκης που υπήρξε από 
τα μεγαλύτερα της εποχής του. Ο Καστελλιώτης Νίκος 
Κοτσίκης υπήρξε ένας πετυχημένος επιχειρηματίας, 
ακούραστος, αυστηρός και συγχρόνως ευγενικός, σε-
μνός, ευδιάθετος και καλοπροαίρετος.

Το Κέντρο Διασκέδασης «Ορφέουμ Παλλάς» το επι-
σκέπτονταν συχνά προσωπικότητες της Αμερικής που 
έμαθαν και χορό στη Σχολή Χορού του Νίκου Κοτσίκη, 
όπως ο μετέπειτα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής Αικ. Αιζεγχάουερ και ο διακεκριμένος 
αμερικανός συγγραφέας Χένρι Μίλλερ, που υπήρξε με-
γάλος ελληνολάτρης.

Ο ελληνολάτρης αυτός αμερικανός συγγραφέας 
Χένρι Μίλλερ σε μια περικοπή στο βιβλίο του «Ο Κο-
λοσσός του Μαρουσιού», γράφει για το Νίκο Κοτσί-
κη: «Ήπιαμε νερό στην Κασταλία και θυμήθηκα το φίλο 
μου Νικ. Kotsikis από το Ορφέουμ Παλλάς στο Μπρο-
ντγουαίη, γιατί είχε γεννηθεί σ’ ένα χωριουδάκι που το 
έλεγαν Καστέλλι στην κοιλάδα πέρα απ’ αυτά τα βουνά. 
Με κάποιο τρόπο ο φίλος μου ο Νικ ήταν υπεύθυνος 

που βρισκόμουν εδώ, γιατί σ’ εκείνον γνώρισα τη γυ-
ναίκα του Τζουν, κι αν δεν την είχα γνωρίσει, ίσως δε θα 
γινόμουν ποτέ συγγραφέας, δε θα είχα φύγει ποτέ από 
την Αμερική, δε θα είχα συναντήσει τους Μπέτυ Ράιαν, 
Λόρρεν Ντάρρελ και τέλος το Στεφανίδη, το Σεφέρη, 
τον Κατσίμπαλη και τον Γκίκα…».

Ένας σημαντικόςκαστελλιώτης συμπολίτης μας, που 
επισκέφτηκε και φιλοξενήθηκε στο Ορφέουμ Παλλάς 
πριν από πολλά χρόνια, ο Θανάσης Π. Παπανικολάου 
γράφει:

«Μπαίνοντας στο Κέντρο αντίκρυσα μια τεράστια 
αίθουσα του Ορφέουμ Παλλάς, του μεγαλύτερου ίσως 
Κέντρου Διασκέδασης της περιοχής, και βρήκα το Νίκο 
Κοτσίκη να είναι ανάμεσα σε πελάτες και λυγερόκορ-
μες κοπέλλες ποικίλης καταγωγής και προέλευσης. Μια 
ορχήστρα έπαιξε συνέχεια διάφορους σκοπούς. Κυρι-
αρχούσαν τα ρομαντικά μπλουζ και το ζωηρό ροκ που 
τότε ήταν της μόδας. Σ’ ένα γραφείο σε μια γωνία του 
Κέντρου ήταν ο χώρος της Διεύθυνσης του Ορφέουμ 
Παλλάς.

Η ισχυρή του παρουσία, το ωραίο παράστημα, ο ίδιος 
ήταν πολύ όμορφος άνδρας και λάτρης του ωραίου, 
έδινε έναν αέρα κοσμοπολίτικο. Πολύ όμορφη άλλω-
στε ήταν και η γυναίκα που παντρεύτηκε, η καταπλη-
κτική Τζουν.

Και άλλοι καστελλιώτες είχαν επισκεφτεί τον επιχει-
ρηματία Νίκο Κοτσίκη στο χώρο του και όλοι έμειναν 
κατενθουσιασμένοι τόσο από τη θερμή υποδοχή που 
τους επιφύλαξε, όσο και από την ασυνήθιστη συνάντη-
σή τους. Ο ίδιος συνέβαλλε στο ν’ αναπτύσσεται ένα 
φιλικό κλίμα. Με την πρώτη επαφή τους και πίνοντας 
καφέ ή ποτό συζητούσαν ώρες ολόκληρες για το ξεκί-
νημά του από το χωριό, τη ζωή του στην Αμερική, τους 
καημούς της ξενιτειάς κλπ. Στο πρόσωπό του αποτυ-
πώνονταν ριζωμένα τα χαρίσματα της ελληνικής φυλής 
και οι καστελλιώτικες καταβολές στις οποίες απέδιδε 
ιδιαίτερα την εκεί ευδοκίμησή του.

Ο Θανάσης Παπανικολάου επισημαίνει στη συνέχεια 
τα εξής:

«Για το Καστέλλι ο καημός του ήταν μεγάλος. Η νο-
σταλγία του εκδηλωνόταν με συνεχείς ερωτήσεις για τα 
πρόσωπα του χωριού που είχε αφήσει πίσω του, τα νέα 
από το χωριό και την πατρίδα και τη ζωή τους. Θυμόταν 
ύστερα από πολλά χρόνια όλες τις χαρακτηριστικές το-
ποθεσίες, όπως του Άη Βασίλη και την Όμορφη Πλαγιά 
κλπ. Οι αναπολήσεις των παιδικών του χρόνων, που τις 
είχε διατυπώσει – περιγράψει σε στίχους, τις απάγγελλε 
μετατρέποντάς τες σε ζωντανές, νοσταλγικές εικόνες, 
ενώ συγχρόνως προσπαθούσε να κρύψει ένα αθέλητο 
δάκρυ».

Όσα χρόνια έζησε στην Αμερική ποτέ δεν ξέχασε 
το χωριό του, τους συγγενείς, τους φίλους τους, τους 
γνωστούς, και ιδιαίτερα τα ανίψια του Γιάννη, Βασίλη, 
Αλέξανδρο και Μαργαρίτα (Ρίτα) Ματσούκα παιδιά της 
μοναδικής αδελφής του Βαρσαμίας.

Στην κατοχή μου βρίσκονται κάποιες επιστολές και 
εορταστικές κάρτες που έστελνε στον εξάδελφό του 
και πατέρα μου που ξεχειλίζει η νοσταλγία, ο λυρισμός, 
η ρομαντική αναπόληση, ενώ σε ορισμένα σημεία των 
επιστολών και καρτών γίνονται και αναφορές και συ-
γκρίσεις με την καινούργια του ζωή στη μεγαλούπολη 
της Νέας Υόρκης. (Οι φωτογραφίες προέρχονται απ’ αυ-
τές τις επιστολές και τις κάρτες).

Ο Νίκος Κοτσίκης ζώντας και δημιουργώντας πολλά 
χρόνια στην Αμερική δεν ξέχασε τόσο τους στενούς 
συγγενείς του τους οποίους ενίσχυε οικονομικά και σε 
συνεχή βάση αλλά και τους συμπολίτες του καστελ-
λιώτες και το χωριό του. Για τις δωρεές του στο χωριό 
αναγνωρίστηκε ως ευεργέτης του χωριού. Οι δωρεές 
αυτές ήταν:

–Δωρεά μεγάλου πίνακα – εικόνας μεγάλων διαστά-
σεων του Ιησού Χριστού «Περιπατούντος επί της Θα-
λάσσης», που κοσμεί την αριστερή πλευρά του εσωτε-
ρικού του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας Καστελλίων.

–Ανοικοδόμησε με δαπάνες του το Κωδονοστάσιο 
(Καμπαναριό) και το μεγάλο ρολόι (εκκρεμές) που τόσο 
εξυπηρέτησε και εξυπηρετεί το χωριό και τους κατοί-
κους του.

–Ενίσχυσε οικονομικά το Δημοτικό Σχολείο Καστελ-
λίων για την προμήθεια Εποπτικών Μέσων Διδασκαλί-
ας (όργανα Φυσικής και Χημείας, χάρτες, προπλάσματα 
κλπ.), καθώς και σειρά Οργάνων Γυμναστικής.

–Απέστειλε αεροπορικώς τρόφιμα και είδη πρώτης 
ανάγκης σε κάθε καστελλιώτικη οικογένεια χωριστά 
την περίοδο που μεσολάβησε μετά την Κατοχή και την 
έναρξη του Εμφυλίου. Οι παλαιότεροι θα θυμούνται ότι 
σε κάθε οικογένεια μοιράστηκε ονομαστικά ένα μεγά-
λο δέμα που ισοδυναμούσε σε όγκο περίπου όσο δύο 
χάρτινες κούτες, και περιλάμβανε καφέ, ζάχαρη, ρύζι, 
κονσέρβες κρέατος, γάλατος, ψαριών, χυμούς κλπ. Η 
διανομή των δεμάτων έλαβε χώρα στη συνοικία του 
Χλωμού, όπου είχε ήδη εγκατασταθεί στρατός.

Ο Νίκος Κοτσίκης προπολεμικά, και πριν το 1940, 
είχε επισκεφτεί την Ελλάδα και το χωριό την εποχή που 
ολοκληρωνόταν η κατασκευή του καμπαναριού και του 
ρολογιού.

Το πατρικό σπίτι του βρισκόταν στη διασταύρωση 
των δρόμων Ερεινεού και Λυκορροίας, όπου σήμερα 
βρίσκεται ξεσκέπαστο κτήριο. Το κυρίως σπίτι έχει κα-
τεδαφιστεί.

(Συνέχεια στη σελίδα 7)

ΘΕΜΑΤΑ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ

Συνεχίζουμε και στο σημερινό φύλλο τη δημοσίευση 
συνοπτικών σημειωμάτων που αφορούν «διακεκριμένες 
προσωπικότητες» συγχωριανών μας από το χώρο των 
επιχειρήσεων (εμπόριο, βιοτεχνία, βιομηχανία), καθώς 
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 της Αμερικής.

Στο σημερινό φύλλο παρουσιάζουμε  το Νίκο Κοτσίκη. 
Στο προσεχές φύλλο θα παρουσιάσουμε τους αδελφούς 
Παπαϊωάννου (Παπαδάκη) και το Γιάννη Πατέλη.

Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΕΓΓΛΕΖΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ
Με αφορμή το άρθρο του Δ. Χα-

λατσά στο προηγούμενο φύλλο 
των «Καστελλιώτικων Νέων» που 
αφορούσε την ιστο-
ρική πλευρά του Εγ-
γλέζικου Νεκροτα-
φείου της περιοχής 
μας, σκέφθηκα ότι 
αξίζει τον κόπο να 
ασχοληθούμε λιγάκι 
και με την αισθη-
τική του πλευρά, 
της απλότητας και 
της ομορφιάς του. 
Όπως φαίνεται 
στη φωτογραφία ο 
ψηλός πέτρινος μανδρότοιχος, ο 
πανέμορφος γρανιτένιος τύμβος, 
οι καλαίσθητες και ομοιόμορφες 
πέτρινες στήλες με τα προσωπι-
κά στοιχεία του κάθε ενταφιασθέ-
ντος, τοποθετημένες με αρμονική 
σειρά στον καταπράσινο με γκα-
ζόν χώρο, τιμούν με τον καλύτερο 
τρόπο τη μνήμη απλών Στρατι-
ωτών του Α΄ παγκοσμίου πολέ-
μου που έχασαν τη ζωή τους και 
ενταφιάσθηκαν σε ξένη χώρα, τη 

δική μας χώρα.
Και εμείς πρώτα στις πόλεις και 

στη συνέχεια στην επαρχία, ακό-

μη και στα μικρά χωριά, εγκατα-
λείψαμε σιγά – σιγά τον παραδο-
σιακό και απλό τρόπο ταφής με 
το σταυρό από ξύλο μυρωδάτου 
κέδρου και αρχίσαμε, κάνοντας 
χρήση εκατομμυρίων τόνων μαρ-
μάρου, έναν ανώφελο ανταγωνι-
σμό για την κατασκευή του πλέον 
εντυπωσιακού τάφου, αντάξιου 
κατά τη γνώμη μας, της οικονομι-
κής και κοινωνικής μας θέσης στη 
ζωή.

Αποτέλεσμα, πολύ σύντομα να 
κατακλεισθούν σχεδόν όλα τα Νε-
κροταφεία της χώρας από πλή-

θος ανομοιόμορ-
φων τάφων, άλλων 
χαμηλών, άλλων 
υπερυψωμένων και 
πομπωδών, άλλου 
τύπου Μαυσωλεί-
ων κλπ. Ώστε οι μι-
κρές αυτές «πόλεις» 
των νεκρών να με-
τατραπούν σιγά – 
σιγά σε κακόγουστη 
μικρογραφία των 
μεγάλων πόλεων 

των ζωντανών ανθρώπων.
Και έρχονται οι Εγγλέζοι, πριν 

από έναν αιώνα περίπου, στην 
κοιλάδα της Δωρικής Τετράπολης 
να μας θυμίσουν με το παράδειγ-
μά τους την αισθητική των προ-
γόνων μας, των Δωριέων, με την 
αγέρωχη και απέριττη ομορφιά 
των δημιουργημάτων τους.
Και εμείς ματαιόδοξοι ακόμη και 

στο θάνατό μας.
Θαν. Σίμος 

Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ
(Συνοπτικός Απολογισμός)

Ο Σύλλογος Γυναικών Καστελ-
λίων άρχισε να λειτουργεί άτυπα 
από το 1998. Στην αρχή ξεκίνη-
σε με τη δημιουργία ενός Μικρού 
Λαογραφικού Μουσείου με αντι-
κείμενα λαογραφικού ενδιαφέρο-
ντος και με εθνικές ενδυμασίες 

(φορεσιές) που πρόσφεραν οι γυ-
ναίκες του χωριού.
Στη συνέχεια και λόγω της μα-

ζικής συμμετοχής και της μεγάλης 
προθυμίας των γυναικών, ύστερα 
από πρότασή τους, η συλλογικό-
τητα των γυναικών προχώρησε 

στη δημιουργία Συλλόγου με τον 
τίτλο: Σύλλογος Γυναικών Κα-
στελλίων - Πολιτιστικής κληρο-
νομιάς- «Η ΠΡΟΟΔΟΣ», το 2003 
με δημοσίευση Καταστατικού λει-
τουργίας του Συλλόγου, πιστεύο-



ΣΕΛΙΔΑ 7ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

μένων μεταλλευτικών περιο-
χών, υποχωρούν και έτεροι 
λόγοι δημοσίου συμφέροντος.
Να σημειώσουμε ότι στην 

πρόσφατη (Δεκέμβριος 2018) 
απόφαση τροποποιήσεως 
του χωροταξικού της περι-
φέρειας Στερεάς Ελλάδας, η 
μισή έκταση του Δήμου Δελ-
φών, και η περιοχή Καστελλί-
ων μέσα σ’ αυτήν, χαρακτηρί-
ζονται ως αποκλειστικής με-
ταλλευτικής χρήσης με στρα-

τηγικές κατευθύνσεις, μεταξύ 
των άλλων: α) τη διασφάλιση 
των εκάστοτε κατοχυρωμέ-
νων θεσμικά μεταλλευτικών 
χώρων για αποκλειστική εκ-
μετάλλευση (μεταλλειοκτη-
σία) σύμφωνα με το άρθρο 67 
των Μεταλλευτικού Κώδικα. 
β) Αποφυγή της προώθησης 
νέων χρήσεων ανταγωνιστι-
κού της εξόρυξης στις περιο-
χές για μεταλλευτική έρευνα 
που χαρακτηρίζονταν ως κύ-
ριες μεταλλευτικές δραστηρι-

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ
ότητες.
Από τα παραπάνω γίνεται 

σαφές τι σημαίνει όταν στον 
τίτλο του κτηματολογίου θα 
αναγράφεται και η μεταλλει-
οκτησία αλλά και γενικότερα 
για όλη την περιοχή. Είναι 
ευκαιρία να σκεφθούμε σε τι 
ηφαίστειο είναι πάνω το χω-
ριό μας και να εξηγήσουμε τις 
πολιτικές που εφαρμόζονται 
σε βάρος του από όλες τις 
βαθμίδες εξουσίες. Το πως 
αποκτήθηκε η μεταλλειοκτη-
σία αναφέρω αναλυτικά στην 
εργασία μου με τίτλο «Η ΙΣ-
ΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ 
ΦΩΚΙΔΑΣ» η οποία έχει δη-
μοσιευθεί. Εδώ θα αναφέρω 
πώς περιγράφεται ένα με-
ταλλείο σχετικό με το χωριό 
στο αντίστοιχο συμβόλαιο με 
το οποίο παραχωρήθηκε η 
μεταλλειοκτησία.

«Μεταλλείον 18 κείμενον εν 
τη περιφερεία Άνω Καστέλλι 
και Κάτω Κάνιανη επαρχίας 
Παρνασσίδας Νομού Φωκί-
δος έκτασης 6.697 στρεμμά-
των υπό τα όρια: 1) Θέσις 
Ασωμάτου 2) Εκκλησία Αγ. 
Αθανασίου 3) Εκκλησία χω-
ριού Κάτω Κάνιανη. 4) Εικο-
νοστάσιο Αγίου Πολυκάρπου 
Εκκλησίας Καστελλίου 5) 
Τεχνικό σημείον Β τομή των 
ευθειών από Ομορφοπλαγιά 
εις εικονοστάσιον Αγίου Γε-
ωργίου και από εικονοστάσιο 
Αγίου Πολυκάρπου Εκκλησίας 
Καστελλίου εις Παληόπυργον 
6) Ευμορφοπλαγιά 7) Τεχνι-
κόν σημείον Α τομή των ευ-
θειών από Ευμορφοπλαγιάς 
εις Μαυρίκου Ράχην και από 
εικονοστάσιον Αγίου Πολυ-
κάρπου εις Παληόπυργον 8) 
Παληόπυργος και 9) Αρχικόν 
σημείον θέσις Ασωμάτου».
Σε τελευταία συνάντηση 

του Δήμου με την εταιρεία 
αυτή ενημέρωσε ότι μεγάλος 
όγκος μεταλλεύματος άμεσα 
εκμεταλλεύσιμος υπάρχει σε 
πολύ λίγες περιοχές και μια 
από αυτές είναι τα Καστέλ-
λια.
Οι τελευταίες περιφερεια-

κές και δημοτικές εκλογές με 
την ψήφο των συμπολιτών 
μας, έδωσαν στην εταιρεία 
ισχυρά όπλα να υπερασπίσει 
και να επεκτείνει τα συμφέ-
ροντά της. Η προσπάθεια για 
μια ισόρροπη ανάπτυξη που 
να αξιοποιεί όλες τις δυνατό-
τητες του τόπου δυσκολεύει 
όλο και πιο πολύ. Δεν θα τα 
παρατήσουμε όμως όσο μπο-
ρούμε θα το παλέψουμε με 
όλες μας τις δυνάμεις αξιο-
ποιώντας τις θέσεις που κα-
τακτούμε με τη βοήθεια όλων 
των συνδημοτών μας.

Δ. Μπάκος

ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ
Είμαι στο χωριό, είναι Δευτέ-

ρα, 10 του μηνός Ιουνίου, και 
απολαμβάνω το υπέροχο πρω-
ινό πίνοντας τον καφέ μου.
Σε κάποια στιγμή, την από-

λυτη ησυχία του πρωινού δι-
ακόπτει ο βόμβος μηχανής 
αυτοκινήτου και ανθρώπινες 
φωνές.
Σηκώνομαι αμέσως και βλέ-

πω τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο 
της τοπικής κοινότητας, Γιώρ-
γο Χαλατσά, επιβαίνοντα σε 
αυτοκίνητο της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδος, γεμάτο σά-
κους πίσσας και συνοδευόμε-
νο από τριμελές συνεργείο.
Σε σχετική ερώτησή μου έλα-

βα την απάντηση ότι ξεκινάμε 
από εδώ, τη διασταύρωση των 
οδών Καλλιέων και Ηρακλέους 
κλείνοντας τις ευμεγέθεις, ως 
επί το πλείστον, λακκούβες 
του δρόμου, και προχωράμε 

προς το παλιό Καστέλλι.
Η κατάσταση του οδοστρώ-

ματος ήταν τόσο κακή, που 
χρειάστηκε η συγκεκριμένη 
εργασία να επαναληφθεί και 
την επόμενη και μεθεπόμενη.
Η αποκατάσταση έφτασε μέ-

χρι τις «ΛΟΓΓΕΣ».
Εκφράζω προς τον Γιώργο 

Χαλατσά τα συγχαρητήριά 
μου για την πρωτοβουλία του 
αυτή, δοθέντος μάλιστα ότι η 
επίσημη ανάληψη των καθη-
κόντων του θα γίνει τον προ-
σεχή Σεπτέμβριο, του εύχομαι 
δε υγεία, υπομονή και δύναμη 
για να πραγματοποιήσει τις 
προεκλογικές του δεσμεύσεις.
Προοιωνίζεται, πάντως, από 

τη συγκεκριμένη ενέργειά του 
καλή θητεία με καλά αποτελέ-
σματα.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία,
ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΜΑΚΡΗΣ  

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

(Συνέχεια από τη σελίδα 6)

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

ντας ότι έτσι θα ήταν περισ-
σότερο δημιουργικός και χρή-
σιμος. Μεταξύ των σκοπών 
που προβλέπει το καταστα-
τικό του Συλλόγου είναι:

• Η προώθηση πολιτιστι-
κών και κοινωνικών θεμάτων 
με βάση τις παραδόσεις του 
χωριού και της ευρύτερης πε-
ριοχής.

• Η εθελοντική προσφορά 
και αλληλεγγύη μεταξύ των 
μελών του.

• Η επιμορφωτική και πο-
λιτιστική συμμετοχή των γυ-
ναικών τόσο των μελών του 
Συλλόγου όσο και των άλλων 
γυναικών του χωριού που 
δεν είναι ενεργά και επίσημα 
μέλη.
Κύρια επιδίωξη του Συλλό-

γου από την αρχή της ίδρυ-
σής του ήταν η απόκτηση 
δικής του ιδιόκτητης στέγης 
για την καλύτερη εκπλήρωση 
των σκοπών του. Έτσι, ο Σύλ-
λογος αγόρασε δικό του οι-
κόπεδο 2.500 τ.μ., στο οποίο 
αργότερα κτίστηκε διώροφο 
κτήριο εμβαδού 100 τ.μ. που 
για να ολοκληρωθεί υπολεί-
πονται μόνο η προσθήκη βε-
ράντας, η διαμόρφωση του 
περιβάλλοντα χώρου και η 
σύνδεση του κτηρίου με τη 
ΔΕΗ για την ηλεκτροδότησή 
του.
Η πολιτιστική και κοινωνική 

προσφορά του Συλλόγου Γυ-
ναικών, όλα αυτά τα χρόνια 
είναι:

1. Η διοργάνωση μιας με-
γάλης και εντυπωσιακής έκ-
θεσης φωτογραφίας που ξε-
πέρασε σε αριθμό τις 800 και 
αποτελεί ένα σπουδαίο φω-
τογραφικό αρχείο που πα-
ρουσιάζει διαχρονικά την όλη 
εξέλιξη του χωριού σε διάφο-
ρες περιόδους εξέλιξής του.

2. Η έκδοση ενός ετήσιου 
μεγάλου ημερολογίου φωτο-
γραφιών που έχει τύχει θερ-
μής αποδοχής από τον κόσμο 
του χωριού.

3. Η διοργάνωση πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων που γίνονται 
κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιριού. Οι εκδηλώ-
σεις αυτές, που αντικατέ-
στησαν το κλασικό πανηγύρι 
του χωριού, συνεχίζοντας 
την παράδοση με άλλη μορφή 
και δρώμενα, συμμετέχει ως 
συνδιοργανωτής και ο δεύ-
τερος Πολιτιστικός Σύλλογος 
Καστελλίων. Οι εκδηλώσεις 
αυτές έχουν εμπλουτιστεί με 
ποικιλία επιμέρους εκδηλώσε-
ων, όπως μετακλήσεις μουσι-
κών συγκροτημάτων, φεστι-
βάλ νεολαίας, παραστάσεις 
θεάτρου και καραγκιόζη, ομι-
λίες, παρουσιάσεις βιβλίων, 
εκδηλώσεις για τα παιδιά. Οι 
εκδηλώσεις κλείνουν με πα-
ραδοσιακά συγκροτήματα και 
παραδοσιακούς χορούς.

4. Η συμμετοχή στον εορτα-
σμό που γίνεται κάθε χρόνο 
για να τιμηθούν η γυναίκα, η 
μητέρα.

5. Η διοργάνωση εκδρομών 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
για τουρισμό, παρακολούθη-
ση θεατρικών και άλλων πα-
ραστάσεων, επισκέψεις σε 
μουσεία και ψυχαγωγία.

6. Η προβολή του χωριού 
μας με συμμετοχή του Συλ-
λόγου σε τηλεοπτικές εκπο-
μπές, όπως «Κυριακή στο 
χωριό» και «Μαγειρική» που 
αφορούν την προβολή του 
κάθε τόπου.

7. Η διοργάνωση «Ημέρας» 
για την αναβίωση αθλητικών 
επιδείξεων με απονομή επά-
θλων στους τρεις πρώτους.
Β Η παρασκευή γλυκών 

κουταλιού, λικέρ, χυλοπιτών, 
τραχανά, χειροτεχνικών κα-
τασκευών (χειροποίητα, δια-
κοσμητικά αντικείμενα κλπ.), 
τα οποία ο Σύλλογος διαθέτει 
προς πώληση κατά τη διάρ-
κεια διαφόρων εκδηλώσεων, 
όπως Bazar κλπ. που γίνονται 
κατά τη διάρκεια του χρόνου.

9. Η συμμετοχή του Συλ-
λόγου Γυναικών σε διάφορες 
εκθέσεις –και σε διεθνές επί-
πεδο– με τοπικά προϊόντα 
παρασκευής των μελών του.

10. Η διοργάνωση Bazar 
κατά τη διάρκεια των γιορ-
τών των Χριστουγέννων, του 
Πάσχα και του Καλοκαιριού 
στους χώρους του.

11. Η διαφήμιση του χωριού 
και του Συλλόγου σε εφημερί-
δες, περιοδικά, τηλεοπτικούς 
σταθμούς κλπ.

12. Η συμμετοχή των μελών 
του Συλλόγου σε σεμινάρια 
υπολογιστών, Ζωγραφικής, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Συ-
ντήρησης Προϊόντων.

13. Η συμμετοχή σε προ-
γράμματα μαζικού αθλητι-
σμού.

14. Η διοργάνωση ομιλιών 
με διάφορα θέματα, όπως 
ιατρικού και άλλου ενδιαφέ-
ροντος.

15. Η συμμετοχή του Συλλό-
γου σε Φωτογραφική Έκθεση 
της Λαμίας με φωτογραφίες 
από το αρχείο του.

16. Η λειτουργία δανειστι-
κής βιβλιοθήκης του Συλλό-
γου.
Πέραν των παραπάνω πο-

λιτιστικών και άλλων δραστη-
ριοτήτων έχει επιτελέσει και 
αξιόλογο φιλανθρωπικό έργο 
παρέχοντας βοήθεια, όπου 
υπάρχει ανάγκη, αλλά και 
πραγματοποιώντας επισκέ-
ψεις σε ιδρύματα προσφέρο-
ντας σχετική βοήθεια. Ο Σύλ-
λογος διαθέτει επίσης επαρκή 
αριθμό τραπεζιών και καθι-
σμάτων για την πραγματο-
ποίηση των εκδηλώσεων.
Ο Σύλλογος Γυναικών Κα-

στελλίων από τη θέση αυτή 
εκφράζει τις θερμές ευχαρι-
στίες του σε όλες και σε όλους 
που βοήθησαν και βοηθούν 
το Σύλλογο.
Πρόεδροι του Συλλόγου Γυ-

ναικών από την ίδρυσή του 
το 2003 μέχρι σήμερα: 2003-
2005: Αγνή Βέλλιου, 2005-
2011: Ελένη Λευκαδίτη, 2011-
2013: Αφροδίτη Μακρή, 2013-
2019: Ελένη Λευκαδίτη

Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ

Αναδημοσιεύουμε αυτούσια 
την επιστολή που δημοσιεύτη-
κε στην εφημερίδα «Καθημε-
ρινή» στις 5-10-2018.
Δεν μας υποστηρίζει κανείς. 

Δεν μας χωνεύει κανείς. «Είμε-
θα Εθνος ανάδελφον»! Εστω. 
Αλλά, μήπως είμεθα, τουλάχι-
στον, Έθνος «αυτάδελφον» ή 
«συνάδελφον» ή κάτι τέτοιο, 
τελοσπάντων, πιο αδελφικό; 
Δυστυχώς. Ούτε απ’ αυτό εί-
μαστε εμείς οι Έλληνες. Αφού 
τρωγόμαστε σαν τα σκυλιά, τι 
σόι αδέρφια είμαστε; Οπότε 
οι ξένες Δυνάμεις κανοναρ-
χούν και λένε: «Εάν μισούνται 
ανάμεσό τους, δεν τους πρέ-
πει λευτεριά»! (Δ. Σολωμός). 
«Ποιος είναι ο μεγαλύτερος 
εχθρός του Ελληνα»; «Ο Ελ-
ληνας!» «Ποιος σου έβγαλε, 
λέει, το μάτι;» «Ο αδερφός 
μου». «Α, γι’ αυτό είναι τόσο 
βαθιά…»
Πώς μπορείς να φυλαχτείς 

από έναν τέτοιο «αδελφό»; 
Δεν μπορείς. Θα σε ξετρυπώ-
σει οπωσδήποτε. Ξέρει όλα 
σου τα κόλπα, όλα σου τα τερ-
τίπια. Δεν γλιτώνεις. Οσο πιο 
πολύ εξοπλίζεσαι, τόσο πιο 
ευάλωτος γίνεσαι. Όσο πιο 
πολύ αμύνεσαι, τόσο πιο πολύ 
τραυματίζεσαι. Αυτοτραυμα-
τίζεσαι. Αυτοχειριάζεσαι. «Η 
Ελλάδα σε πληγώνει». Αφού 
ο «εχθρός» είναι εντός των 
τειχών. Ο εαυτός σου ο ίδιος. 
«Ρωμιών καβγάς, Τούρκων 
χαλβάς».
Μια γάτα έγλειφε, λέει, μια 

λίμα, νομίζοντας ότι πρόκει-
ται για ωραίο μεζέ. Δεν κα-
ταλάβαινε ότι έπινε το αίμα 

της. Τι ανόητη γάτα… Καλές οι 
παροιμίες και οι παραβολές. 
Διδακτικές. Για τους άλλους. 
Εσύ… «άρπαξε να φας και κλέ-
ψε να ’χεις»! Ο κλέψας του 
κλέψαντος. Όποιος φάει τον 
άλλο. Μέχρι να ’ρθει η σειρά 
σου να σε φάνε και σένα. Όχι, 
αυτό αποκλείεται να συμβεί 
σε σένα. Εσύ είσαι ξύπνιος. 
Συμβαίνει και στα τυχερά παι-
χνίδια. Στα χαρτιά. Στο τέλος, 
όλοι χαμένοι βγαίνουν. Ποιοι; 
Εμείς οι ξύπνιοι!
Γρήγοροι σαν τον λαγό. 

Άλλο, αν μας παραβγαίνουν 
οι χελώνες. Κάτι «κουτόφρα-
γκοι», που λέμε εμείς οι ξύ-
πνιοι. Κάτι «γίγαντες με κεφά-
λι νάνου». Ενώ εμείς, λάτρεις 
του αρχαίου «Μέτρου», τη-
ρούμε τις αναλογίες. Τέμνομε 
χρυσές τομές. Νάνοι με κεφάλι 
νάνου… Η αλαζονεία της εξου-
σίας! Η χαρισματικότητα των 
ηγετών μας(!). Ίση με το άθροι-
σμα της βλακείας ημών, των 
επί μέρους «ευφυών». «Αυτο-
παγιδευτήκαμε»! γκρινιάζουν 
τώρα οι ανησυχούντες. Έτσι 
είναι. Δεν γινόταν αλλιώς. Τα 
χάδια πληρώνονται. Εδώ και 
τώρα. Εδώ και αύριο. «Όπως 
έστρωσες, θα κοιμηθείς». 
Αδήριτη η νομοτέλεια, ακόμη 
και για μας τους Έλληνες, τους 
ξύπνιους. «Το έξυπνο πουλί…» 
Καλά μας ξεμπερδέματα…
ΥΓ.: Δημοσιεύθηκε στα «ΚΑΣ-

ΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» το 1994. 
Κάθε ομοιότητα με την παρού-
σα κατάσταση είναι όλως τυ-
χαία και συμπτωματική...

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΜΑΚΡΗΣ
Καστέλλια Παρνασσίδος

Η ΦΑΓΩΜΑΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

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

Ζητάμε την οικονομική ενίσχυση όλων
προκειμένου να συνεχίσουμε την έκδοση 

των «Καστελλιώτικων Νέων»
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ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Τα θερμά συγχαρητήρια της 

στήλης στον Εκπολιτιστικό Σύλ-
λογο Μπράλου, ο οποίος σε συ-
νεργασία με τον Σύλλογο Φίλων 
Σιδηροδρόμου διοργάνωσαν το 

Σάββατο 22 Ιουνίου ένα ταξίδι 
με το «Τρένο της Ιστορίας»
Το τρένο ξεκίνησε από τον 

σταθμό Λαρίσης και μέσω της 
νέας χάραξης έφθασε στο Λει-
ανοκλάδι. Η επιστροφή έγινε 
από την παλιά ιστορική διαδρο-
μή για Μπράλο με στάσεις και 
ξεναγήσεις σε Γοργοπόταμο, 
Τραχίνα, Ασωπό, Ελευθεροχώ-
ρι, γέφυρα Παπαδιάς, Σήραγγα 
Μπράλου κ.α. 

Ακολούθησε ολιγόωρη επί-
σκεψη στην Αμφίκλεια και 
μέσω Τιθορέας επέστρεψε το 
βράδυ στην Αθήνα 
Στο πλαίσιο της ημερήσιας 

εκδρομής πραγματοποιήθηκε 
έκθεση φωτογραφίας στο χώρο 
του Σ.Σ. Μπράλου με θέμα τα 
110 χρόνια του Σιδηροδρομι-
κού Περάσματος Μπράλου.
Επίσης έγινε διαγωνισμός 

καλύτερης φωτογραφίας σε 
τρεις κατηγορίες: Αποτυπωτική, 
Καλλιτεχνική, Τραίνο και Τοπίο 
(trainscape).

…ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΠΟΥ ΞΕΧΝΑΜΕ…

Το Πάσχα ανέβηκα με επι-
σκέπτες του χωριού μας στο 
Κάστρο πάνω από τις Λογγιές. 
Όταν φτάσαμε επάνω και εί-
δαμε τη θέα και τα χαλάσματα 
που έχουν απομείνει, οι άνθρω-
ποι δικαίως αναρωτιόντουσαν 
πώς είναι δυνατόν ένα τόσο 
ιστορικό μέρος να έχει αφεθεί 
κυριολεκτικά στη τύχη του. Κι 
όμως αυτό έχει δώσει το όνομα 
στο χωριό μας. Δεκαετίες τώρα 
δεν έχει βρεθεί ένας αρμόδιος/ 
υπεύθυνος με στοιχειώδη ευ-
αισθησία ώστε να τοποθετήσει 
μια ταμπέλα που να σηματοδο-
τεί το μέρος και να λέει λίγα λό-
για για την ιστορία του.
Η απάντηση βρίσκεται δυ-

στυχώς στα καταφαγωμένα 
γύρω βουνά από τη ληστρική 
εκμετάλλευση του βωξίτη. Με 

τα ελάχιστα οφέλη για τα χω-
ριά μας και τα δισεκατομμύρια 
κέρδη για τους μετόχους της 
Εταιρείας. Ποιος νοιάζεται για 
την Ιστορία μας; «Εμπόδιο» θε-
ωρούν κάποιοι τα μνημεία μας.
Ο Προοδευτικός Σύλλογος 

«Τα Καστέλλια» θα αναλάβει 
πρωτοβουλία ώστε να τοποθε-
τηθεί σχετική σήμανση.
Ελπίζουμε να τη βρούμε στη 

θέση της όταν συμβεί αυτό και 
να μην εξαφανιστεί από «γνω-
στούς -αγνώστους» 

ΤΟ ΧΑΝΙ ΖΑΓΓΑΝΑ
Κομμάτι της ιστορίας μας εί-

ναι όμως και το Χάνι Ζαγγανά. 
Πραγματική θλίψη να περνάς 
σήμερα από εκεί και να θυμά-
σαι τα πόσα έχεις ζήσει σε αυτό 
το μαγικό τοπίο. Τα φαγητά, τη 
ζεστή υποδοχή, τα τραπέζια και 
τους πάγκους που έδεναν με το 
περιβάλλον, το κρυσταλλένιο 
νερό της πηγής όπου πάγωναν 
μπίρες και αναψυκτικά. Οι βόλ-
τες ένα γύρο. Τα παιχνίδια…
Και για τους λάτρεις των αγώ-

νων αυτοκινήτου η φοβερή δια-
δρομή του Ράλι Ακρόπολις που 
γέμιζε κόσμο το χωριό μας. 
Σήμερα ο χώρος είναι απωθη-

τικός… 
Το κοντέινερ που τραυματίζει 

βάναυσα το τοπίο θα πρέπει να 
απομακρυνθεί και το νερό της 
πηγής να ξαναρχίσει να τρέχει. 
Κάποτε πρέπει να αρχίσουμε 

όλοι να σκεφτόμαστε το σύνο-

λο και όχι το στενό ατομικό μας 
συμφέρον…

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ελπίζουμε άμεσα να υλοποιη-

θεί η δέσμευση για τη λειτουρ-
γία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
στο χωριό μας. 
Ήδη και μόνο με 

την εθελοντική προ-
σφορά και εργασία 
αρχίζει το παλιό μας 
σχολείο γίνεται χώρος 
πολιτισμού και γόνι-
μου διαλόγου. Ο Προ-
οδευτικός Σύλλογος 
«Τα Καστέλλια» και η 
εφημερίδα «Καστελ-
λιώτικα Νέα» διοργάνωσαν 
μέσα στις μέρες του Πάσχα δυο 
εκδηλώσεις στο χώρο της Δημο-
τικής Βιβλιοθήκης Καστελλίων.
Η πρώτη είχε τίτλο «Μα-

θαίνοντας την τοπική ιστορία 
μέσα από τη μυθοπλασία» 
και με αφορμή δυο βιβλία του 
υπογράφοντος  «Ένα κουτί θά-
λασσα» (εκδόσεις Μίνωας) και 
«Στη σπηλιά του Δράκου -περι-
πέτεια στην Καστοριά» (εκδό-
σεις Κέδρος) συζητήσαμε για 
την τοπική ιστορία και τον ρόλο 
που μπορεί να παίξει η λογοτε-
χνία ώστε να τη γνωρίσουν κα-
λύτερα τα παιδιά. 
Ακολούθησε δράση για τους 

μικρούς μας φίλους όπου φτιά-
ξαμε και παίξαμε ένα παραμύ-
θι βασισμένο στην ιστορία των 
Καστελλίων, αλλά το ρίξαμε και 
στο τραγούδι….
Η δεύτερη εκδήλωση αφο-

ρούσε σε ενημέρωση για το 
Κτηματολόγιο. Επιστήμονες 
του χωριού μας μας εξήγησαν 
κάθε λεπτομέρεια και απάντη-
σαν σε κάθε είδους απορίες. 
Μια πραγματικά χρήσιμη εκδή-
λωση, που μας άνοιξε τα μάτια!
Η ενημέρωση και συζήτηση 

έγινε απ’ τους τοπογράφους 

μηχανικούς Παναγιώτη Νικ. 
Μπάκα και τον Γιώργο Κόλλια. 
Συντόνιζε ο αντιπρόεδρος του 
Συλλόγου μας και τοπογράφος 
μηχανικός Δημήτρης Μπάκας.
Ο Σύλλογός μας ετοιμάζει κι 

άλλες εκδηλώσεις για μικρούς 

και μεγάλους το προσεχές διά-
 στημα.

ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ
ΣΤΟ COSMOTE TV

Λίγο πριν ανοίξουν τα σχο-
λεία θα αρχίσει να προβάλλε-
ται στο Cosmote TV/ History το 
ντοκιμαντέρ για την Ιστορία της 
Εκπαίδευσης  στην Ελλάδα με 
τίτλο «Να μαθαίνω γράμματα». 
Σημαντική η παρουσία και η 
μαρτυρία του εκλεκτού συμπα-
τριώτη μας Δημήτρη Χαλατσά 
που μιλά για το αρχείο Ζεΐνη, 
για το χτίσιμο του Δημοτικού 
μας σχολείου και τη συμβολή 
του Ελευθέριου Βενιζέλου και 
άλλα πολλά. Σημειώνεται πως 
έχουν γίνει γυρίσματα στα Κα-
στέλλια, στην Καλοσκοπή, στο 
Οινοχώρι, στο Χάνι της Γραβιάς, 
στο Σταθμό του Μπράλου, στην 
Αμφίκλεια. Η περιοχή μας προ-
βάλλεται και αναδεικνύεται η 
μεγάλη ανάπτυξη που είχε η εκ-
παίδευση στα χωριά μας μέσα 
σε δίσεκτα χρόνια.
Με αφορμή την προβολή του 

ντοκιμαντέρ σχεδιάζεται ειδική 
εκδήλωση από το Σύλλογό μας 
σε συνεργασία με το Μουσείο 
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης. 

Μέσω της εφημερίδας μας 
«Καστελλιώτικα Νέα» θέλω να 
ευχαριστήσω όλους τους συν-
δημότες μας στο Δήμο Δελφών 
που με τη ψήφο τους στην αυ-
τοδιοικητική κίνησή μας ΠΟΛΙ-
ΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ και την 
καθεμία υποψήφια και τον κα-
θένα μας ξεχωριστά, που έδω-
σαν τρεις έδρες στο νέο Δημ. 
Συμβούλιο του Δήμου Δελφών. 
Σε μια από αυτές εκλέχθηκα κι 
εγώ να εκπροσωπήσω την κίνη-
σή μας. Μια κίνηση αδέσμευτη 
από κάθε πολιτική, οικονομική 
ή άλλη εξάρτηση, από κομματι-
κές υποχρεώσεις και στηρίξεις, 
από κάθε οργανωμένο μεγάλο 
ή μικρό οικονομικό, συντεχνι-
ακό, τοπικιστικό ή προσωπικό 
συμφέρον.
Μόνη εξάρτησή μας οι δια-

κηρύξεις μας, οι αρχές και οι 
θέσεις μας που διαμορφώνο-
νται σε ανοιχτές δημοκρατικές 
συνελεύσεις και γνωστοποιού-
νται με κάθε τρόπο και μέσον. 
Πιστεύουμε ότι για αυτές τις 
αρχές και θέσεις, για τις οποί-
ες παλεύουμε να γίνουν πράξη, 
μάς έδωσαν την ψήφο τους οι 
συνδημότες μας και αυτές πρέ-
πει να υποστηρίξουμε για να 
είμαστε συνεπείς απέναντί τους.
Τις έδρες αυτές τις βλέπουμε 

και θα τις αξιοποιήσουμε σαν 
εργαλεία για την πληροφόρη-
ση, ανάδειξη και διεκδίκηση 
της λύσης θεμάτων στο Δήμο 
μας με ισοτιμία και διαφάνεια 
προς όφελος του τόπου, των 
κατοίκων, της κοινωνίας,του 
περιβάλλοντος και της ανάπτυ-
ξης της περιοχής, μέσα σε ένα 
δύσκολο και εχθρικό περιβάλ-
λον όπως αυτό διαμορφώθηκε.
Γνωρίζουμε και το εισπράτ-

τουμε καθημερινά ότι πολλοί 
συγχωριανοί μας χάρηκαν από 
την εκλογή μου και ελπίζουν σε 

κάτι καλύτερο.
Είναι και αυτοί όμως που 

στεναχωρήθηκαν, ο τόπος μας 
είναι θέατρο πολλών συμφε-
ρόντων μικρών και μεγάλων, 
που έκαναν κάθε προσπάθεια, 
η περιοχή (ΔΕ Γραβιάς) να 
εκπροσωπηθεί στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, το οποίο είναι απο-
φασιστικό όργανο, από τα γνω-
στά συγκεκριμένα χωριά ή και 
ξενόφερτους με συγκεκριμένες 
πολιτικές όπως γινόταν μέχρι τα 
τώρα.
Και τα συμφέροντα εξυπηρε-

τούνται μια χαρά και ο τόπος 
μαράζωνε και ερήμωνε. Υπο-
σχόμεθα ότι θα δικαιώσουμε 
και τους μεν και τους δε. Τους 
γνωρίζουμε εξάλλου καλά.

* * *
Με το καλημέρα άρχισαν τα 

χτυπήματα κάτω από τη μέση. 
Μερικοί είναι δύσκολο να το 
χωνέψουν.
Μια ανυπόγραφη επιστολή, 

πεντακάθαρα προβοκατόρικη, 
πριν τρία χρόνια, που με κάθε 
τρόπο προσπαθούσε να απο-
κρύψει το συντάκτη της, χρη-
σιμοποίησε το όνομά μου και 
ό,τι στοιχείο μου ήταν δημοσι-
ευμένο για να με εμπλέξει σε 
κατακριτέες και απαράδεκτες 
τακτικές με σκοπό να δημιουρ-
γήσει αμφιβολίες και διχόνοιες 
αλλά κύρια να χρησιμοποιηθεί 
σε βάθος χρόνου για υπερασπι-
στική γραμμή σε ότι ακολου-
θήσει μετά την καταγγελία μου 
με τίτλο «Η ΡΕΜΟΥΛΑ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ - Η 
ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» που 
αφορά το Δημοτικό Σχολείο 
Καστελλίων.
Η επιστολή, χωρίς αποστο-

λέα, εστάλη προς δημόσια υπη-
ρεσία για έλεγχο αμέσως μετά 

την κατάθεση της καταγγελίας 
στον εισαγγελέα με μηνυτήρια 
αναφορά κατά παντός υπευθύ-
νου πριν τρία χρόνια.
Το ένα θέμα είναι ότι αυτή 

χρησιμοποιήθηκε τώρα κατά 
απαράδεκτο και μη νόμιμο τρό-
πο από τη δημόσια υπηρεσία. 
Αυτή βέβαια μέσω της προϊστα-
μένης της αρνείται κατηγορη-
ματικά ότι χρησιμοποιήθηκε. 
Ήδη έχουν ξεκινήσει οι νομι-
κές διαδικασίες για την υπερά-
σπιση της τιμής και της υπόλη-
ψής μου και να αποκαλυφθεί 
γιατί η ενέργεια και γιατί τώρα 
μετά τρία χρόνια.
Το πιο δυσάρεστο όμως είναι 

ότι το πήραν οι καθ’ εξιν «φι-
λαλήθεις» «αμόλυντοι» και το 
έκαναν σημαία, δρώντας υπό-
γεια και συστηματικά, για να με 
απαξιώσουν να με διαβάλλουν 
και κατά συκοφάντηση μιας και 
δεν είχαν κουβέντα να πουν για 
όσα έχω γραπτά και επίσημα 
καταθέσει για τα προβλήματα 
του χωριού και τη στάση τους.
Δεν φθάνει που απέκτησαν 

τον τίτλο της πιο άχρηστης κοι-
νοτικής αρχής που πέρασε από 
το χωριό, δε φθάνει που γέμι-
σαν το χωριό λύματα για ρου-
σφετολογικούς λόγους, θέλουν 
στα τελευταία τους να το γεμί-
σουν λάσπες και συκοφαντίες.
Γεννάει ουσιαστικά ερωτή-

ματα και έντονες υπόνοιες η 
ταχύτητα και η χωρίς στοιχεία 
αποδοχή της συκοφαντίας και 
η ταχύτητα εξάπλωσής της.
Είναι σαφές για να καταμαρ-

τυρείς κάτι, χρειάζονται αποδεί-
ξεις. Όταν αυτές δεν υπάρχουν 
είναι καραμπινάτη συκοφαντία 
και διώκεται.
Είναι προφανές τίποτα δεν 

μας κάνει να οπισθοχωρήσου-
με. Όλα στην επιφάνεια.

Δ. ΜΠΑΚΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΚΑ

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ

ΝΕΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑЇΔΑΡΙΟΥ Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
(με καταγωγή από Καστέλλια)

Ισχύει και εφαρμόζεται πλήθος παροιμιών όπως «Το μήλο κάτω από τη μη-
λιά…» ή καλύτερα «σόι πάει το βασίλειο» αν και εδώ το σόι είναι δημοκρατικό 
με ιστορία πολλών δεκαετιών. Ο Βαγγέλης «πατάει» στα Καστέλλια και με τα 
δυο του ποδάρια. Το… «γηγενές»: Μητέρα του η Δήμητρα Καψή, το γένος 
Αθανασίου Αποστολοπούλου (πολυπληθέστατο και «βαρβάτο» σόι, παροιμι-

ώδης η φράση «οι Αποστολοπουλαί-
οι έρχονται»). Tο… «σώγαμπρο»: Πα-
τέρας του ο Κυριάκος Ντηνιακός, 
αδελφός της Αργυρούλας Τσακάλου, 
συζύγου του αειμνήστου ιατρού Με-
νελάου Τσακάλου. Εδώ έγκειται και 
η ιδιαιτερότητα. Ο μπαμπάς Κυριά-
κος έχει χρηματίσει ούτε λίγο ούτε 
πολύ είκοσι χρόνια (πέντε τετρα-
ετίες!!!!!) δήμαρχος Χαϊδαρίου, τις 
περιόδους 1982-1993 και 1998-2005. 
Λαμβάνοντας κολοσσιαία ποσοστά 
και απολαμβάνοντας διακομματικής 
αποδοχής, εκτίμησης και σεβασμού 

ο Κυριάκος Ντηνιακός έχει δικαίως τη θέση στις συνειδήσεις των κατοίκων 
του Χαϊδαρίου ως «Ο Δήμαρχος». Προφανώς κάτι έκανε πάρα πολύ σωστά…

Ένα από τα σωστότερα, η εκλεκτή οικογένεια. Μαζί με την Δήμητρα ανέ-
στησαν δύο εξαιρετικά παιδιά που έκαναν λαμπρές σπουδές. Ο γιος τους 
Βαγγέλης, γεννημένος το 1979, παντρεμένος με τη Στεφανία Μαντά και 
«φρέσκος» μπαμπάς νεογέννητου αγοριού, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και 
ήδη δώδεκα χρόνια «μάχιμος» δικηγόρος Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπου-
δές στο εμπορικό δίκαιο στο London School of Economics, με τη διατριβή 
του να βαθμολογείται με άριστα, έχοντας διδάξει σε μεταπτυχιακούς φοιτη-
τές, έχοντας παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων σε εσωτερικό και εξωτερι-
κό και έχοντας αναπτύξει εντυπωσιακές κοινωνικές δράσεις, ουδέποτε λη-
σμόνησε το Χαϊδάρι όπου μεγάλωσε και λάτρεψε. Υποψήφιος Δήμαρχος το 
2014, «έχασε» τον δεύτερο γύρο για ελάχιστες (105) ψήφους. Ως Δημοτικός 
Σύμβουλος όμως και επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης έδωσε τα… 
«διαπιστευτήριά του», με αποτέλεσμα, στις πρόσφατες Δημοτικές Εκλογές 
η παράταξή του «Χαϊδάρι ξανά» να πρωτεύσει με 41,06 % στις 26-05-2019 
και ο ίδιος, την επόμενη Κυριακή 02-06-2019 να εκλεγεί πανηγυρικά νέος 
Δήμαρχος Χαϊδαρίου λαμβάνοντας ποσοστό 54,06 %.                                 ΠΠ



<<
  /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


