
Οι δήμοι συγκροτούν τον 
πρώτο βαθμό Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης και ως έκφραση 
της λαϊκής κυριαρχίας απο-
τελούν θεμελιώδη θεσμό του 
δημόσιου βίου των Ελλήνων.
Ο τρόπος λειτουργίας της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ρυθ-
μίζεται και επιβάλλεται από 
όσα ο νόμος 3852/2010 ορί-
ζει με όσες τροποποιήσεις 
έχουν προκύψει από τότε ή 
θα προκύψουν.
Δημοσιεύουμε τα άρθρα 

82 και 84 του αρχικού νόμου 
που αφορούν: το άρθρο 82 
τις αρμοδιότητες του προέ-
δρου τοπικής κοινότητας και 
το άρθρο 84 τις αρμοδιότητες 
του συμβουλίου τοπικής κοι-
νότητας.
Έτσι θα γνωρίζουμε τις αρ-

μοδιότητες και τις υποχρε-
ώσεις των εκλεγμένων για 
να ζητάμε και να ενισχύουμε 
από αυτούς αυτά που είναι 
αρμόδιοι. Η τήρηση του νό-
μου από τα δημόσια πρόσω-
πα αποτελεί την ποιότητα 
της δημοκρατίας και δεν είναι 
αγκυλώσεις, γραφειοκρατία 
κ.λπ.
Οι αποφάσεις για μεγάλα ή 

μικρά θέματα και ειδικά αυτά 
που προσδιορίζουν την ταυ-
τότητα του τόπου λαμβάνο-
νται εκεί που πρέπει, δηλαδή  
από τους εκλεγμένους αυ-
τούς που πρέπει και με τον 
τρόπο που ορίζεται από το 
νόμο. Δεν είναι θέμα διαβού-
λευσης μεταξύ φίλων, κολλη-
τών, κολάκων και συμφερο-
ντολόγων στο καφενείο ή στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η δημόσια συζήτηση γίνε-

ται ανοιχτή με επιχειρήματα 
και κανόνες, είναι καθήκον 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣ
Αρμοδιότητες Τοπικής Κοινότητας

των επικεφαλής της Τ.Α. 
κατά τόπο να την προκαλούν 
και να την οργανώνουν.
Είναι υποχρέωση του οργα-

νισμού Τ.Α. εφ’ όσον εισπράτ-
τει χρήματα από τους δημό-
τες και το κράτος να αντα-
ποκρίνεται στην επισκευή 
των βλαβών, την κατασκευή 
έργων και στη λύση όλων των 
προβλημάτων των δημοτών.
Η λειτουργία μέσω ζητια-

νιάς εκτός από ανικανότητα 
κρύβει και κατασπατάληση 
του δημοσίου χρήματος.
Όσο για τον εθελοντισμό 

που άνοιξε κουβέντα, αυτός 
θέλει ειδικό έδαφος και ειδικό 
σπόρο να ευδοκιμήσει.
Δυστυχώς στον τόπο μας 

και το έδαφος και ο σπόρος 
περιέχουν πολύ μα πάρα 
πολύ τοξικότητα για να ευδο-
κιμήσει κάτι τέτοιο.

Άρθρο 82
Αρμοδιότητες προέδρου 

τοπικής κοινότητας - εκπρο-
σώπου τοπικής κοινότητας
Ο πρόεδρος της τοπικής 

κοινότητας ή ο εκπρόσωπος 
ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιό-
τητες:
α) μεριμνά για την καλή κα-

τάσταση του δικτύου εσω-
τερικής και αγροτικής οδοποι-
ίας της τοπικής κοινότητας, 
εποπτεύοντας τις εργασίες 
συντήρησης και υποβάλλο-
ντας προς την τεχνική υπη-
ρεσία δια του αρμόδιου αντι-
δημάρχου, σχετικό υπόμνημα 
όπου αναγράφεται το εί δος 
των εργασιών, ο τόπος και ο 
χρόνος που έγιναν αυ τές,
β) μεριμνά για την καθαρι-

ότητα των κοινόχρηστων χώ-
ρων και συνεργάζεται με την 
αρμόδια υπηρεσία του δή μου 

για την καλή τήρηση αυτής,
γ) λαμβάνει μέτρα για την 

άμεση αποκατάσταση των 
ζημιών επείγοντος χαρακτή-
ρα στα δίκτυα ύδρευσης και 
αποχέτευσης και σε εξαιρε-
τικές περιπτώσεις αναθέτει 
την εκτέλεση των εργασιών 
αποκατάστασης ζημιών μι-
κρής κλίμακας εάν από την 
καθυστέρηση αποκατάστα-
σης δημιουργείται άμεσος 
κίνδυνος για την επαρκή 
υ δροδότηση της τοπικής κοι-
νότητας, ενημερώνοντας εγ-
γράφως για το λόγο αυτόν 
τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή 
τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,
δ) μεριμνά για την αποκα-

τάσταση ζημιών και την καλή 
λειτουργία του δικτύου δημο-
τικού φωτισμού και συνερ-
γάζεται γι’ αυτό με την αρμό-
δια υπηρεσία του δήμου,
ε) μεριμνά για την καλή κα-

τάσταση και την ασφάλεια 
των εγκαταστάσεων των 
παιδικών χαρών και συνεργά-
ζεται με τον υπεύθυνο λει-
τουργίας των παιδικών χα-
ρών του δήμου,
στ) μεριμνά για την εύρυθμη 

λειτουργία, τη συντήρηση και 
την ευταξία του κοιμητηρίου 
της τοπικής κοινότητας, προ-
εγκρίνει την κατασκευή οικο-
γενειακών τάφων και λοιπών 
ταφικών μνημείων και εκδίδει 
τις άδειες ταφής, παράτασης 
ταφής και ανακομιδής οστών,
ζ) καταγράφει τα μέσα και 

το ανθρώπινο δυναμικό που 
μπορεί να συμβάλλει στην 
αντιμετώπιση φυσικών κατα-
στροφών και είναι υπεύθυνος 
της ομάδας πυρασφάλει ας 
της τοπικής κοινότητας. Για 
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Ταχ. Γραφείο
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(Συνέχεια στη σελίδα 4)

Τρύγος - Θέρος - Πόλεμος. Πού είναι 
εκείνα τα αλησμόνητα χρόνια της παν-
στρατιάς όλου του χωριού μικρών και 
μεγάλων για ένα τριήμερο, αλλά και για 
πολλούς και πενθήμερο για τον τρύγο 
των αμπελιών. Είναι αλήθεια, πως ο ση-
μερινός χώρος των αμπελιών δεν έχει 
καμιά απολύτως σχέση με το πώς ήταν 
εκείνο των καιρό.
Σήμερα πολλά αμπέλια έγιναν λιο-

στάσια, άλλα ξεριζώθηκαν και έγιναν 
σταροχώραφα ή έχουν αφεθεί μπαΐ-
ρια, άλλα -τα περισσότερα- έχουν εγκα-
ταλειφθεί και έχουν ρημάξει και λίγα 
πολύ-λίγα σώζονται και θυμίζουν τον 
παλιό πλούσιο καλό καιρό. Άθελα έρ-
χονται στο νου οι παλιοί δραγάτες ο 
Γερο-Λαμπρίκος, ο Μαυροκορδάτος, ο 
Καπνιάς, αλλά και οι μεταγενέστεροι ο 

Σακαλέξης, ο Γαλανογιώργης κι άλλοι 
κι άλλοι με τις δραγασιές τους, που στή-
νονταν για τη φύλαξη των αμπελιών. Η 
μία στον «ψηλό Πλάτανο», η άλλη στου 
«Μαργαρίτη την Αγκορτσιά» και η τρίτη 
στηνόταν στις «Κοκκινόγνιες» με ψηλές 
στροπίνες. Τις ημέρες εκείνες όλοι ήσαν 
στο πόδι. Από το πρωί με τρυγολόγους 
(μικρά κλαδευτηράκια) με μαχαίρια και 
πολλούς με τα χέρια, άρχιζαν το κόψιμο 
των σταφυλιών και μαζώνονταν μέσα σε 
κοφίνια ή σε ποδιές και από εκεί μετα-
φερόντουσαν στην άκρη του αμπελιού, 

που ήταν στημένη η σταφυλοκάδη με το 
στούμπο και τη δούλευε συνήθως ένα 
από τα παιδιά του σπιτιού.
Ρίχνονταν μέσα τα τρυγημένα στα-

φύλια και με το στούμπο συνθλίβονταν 
και γίνονταν μούστος. Ύστερα από την 
κάδη ρίχνονταν στις γιδιές και με το ζο 
μεταφέρονταν στο σπίτι και αδειάζονταν 
μέσα στην τραπεζονιά. Η τραπεζονιά 
ήταν η μεγάλη κάδη του σπιτιού που χω-
ρούσε όλη τη σοδειά και μέσα έβραζαν 
τα στουμπισμένα σταφύλια-τσίπουρα με 
το μούστο για πέντε με έξι ημέρες, οπότε 

από την κάνουλα της τραπεζονιάς που 
από μέσα, για να μη φράζει από τα στη-
μένα σταφύλια είχε προσαρμοσθεί για 
φίλτρο ένα μικρό δέμα από σπαράγγια 
κι από εκεί ο μούστος ριχνόταν στα βα-
ρέλια.
Κατά τον τρύγο των σταφυλιών πάνω 

στα κλήματα αφήνονταν τα μικρά άγου-
ρα ή ασήμαντα μικρά υπολείμματα στα-
φυλιού ατρύγητα. Ήσαν τα περίφημα 
βοτρύδια ή κοκρύδια, όπως τα λέγαμε 
με την καστελλιώτικη παραφθορά της 
λέξης. Αυτά γίνονταν αντικείμενο για 
εμάς τα παιδιά μεταγενέστερων εκστρα-
τειών, για περιμάζεψή τους.
Τα είπαμε όλα για τον τρύγο που έχει 

γίνει ιστορία πια. Τι μένει; Ας ευχηθού-
με: και από του χρόνου καλύτερα.

Χ.-

ΤΡΥΓΟΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων βωξιτών στην περιοχή μας 

περνάει πλέον την εκατονταετία. Όταν έγιναν οι πρώτες ανασκα-
φές και οι πρώτες εξορύξεις, πολλοί ήσαν εκείνοι που το εθεώρη-
σαν μέγα πλουτοφόρο γεγονός για όλη την περιοχή μας. Σιγά-σιγά 
όμως οι αρνητικές επιπτώσεις της εκμετάλλευσης με τις ζημίες 
που υπέστη ο χώρος, άρχισαν οι σχετικές αντιδράσεις.
Ναι μεν για πολλούς Καστελλιώτες βρέθηκε μια δουλειά, εκτός 

της γεωργίας και των καλλιεργειών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα 
την αποκομιδή ικανοποιητικών ημερομισθίων και την παρά πέρα 
ασφάλιση των εργαζομένων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
και συνταξιοδότησή τους, πλην οι αρνητικές επιπτώσεις στο πε-
ριβάλλον ήσαν πολλαπλές και τεράστιες. Και πρώτα απ’ όλα η 
αποψίλωση των δασών και οι μεγάλοι κραδασμοί που ήταν συνε-
πακόλουθο των εκρήξεων της εξορύξεως, έτσι που να ταρακου-
νιούνται στα καλά καθούμενα σπίτια, άνθρωποι και τα σύμπαντα 
γύρω. Εδώ μια μεγάλη μερίδα Καστελλιωτών δραστηριοποιήθηκε 
εναντίον των εταιρειών που είχαν την εκμετάλλευση των μεταλ-
λείων με ατέλειωτους δικαστικούς αγώνες, χωρίς όμως κανένα 
αποτέλεσμα^ αφού το Ελληνικό Κράτος πρώτο και καλύτερο από 
την εκμετάλλευση αυτή αποκόμιζε σημαντικά οφέλη.
Έτσι από ένα χρονικό σημείο και πέρα κατεσίγασαν οι ποικίλες 

αντιδράσεις, αφού ήσαν τελείως άκαρπες. Και οι εκμεταλλεύτριες 
εταιρείες πέρασαν κάθε όριο σεβασμού των νομίμων, αφού πλέον 
η εξόρυξη γινόταν επιφανειακή και η απογύμνωση του περιβάλ-
λοντος έφτανε στο έπακρο. Η δικαιολογία ήτο πλέον φυσιολογική 
για τις εταιρείες, οι οποίες με το κόστος που είχε η υπόγεια εξόρυ-
ξη των μεταλλευμάτων, δεν ήτο δυνατόν στη διεθνή αγορά να συ-
ναγωνιστούν τους προσφερόμενους σε χαμηλότερες τιμές βωξίτες 
ιδιαίτερα των Ινδιών. Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται απρόσκοπτα 
και χωρίς κανένα περιορισμό μέχρι σήμερα, με πλήρη περιφρόνη-
ση και αδιαφορία για όλες τις μέλλουσες επιπτώσεις που θα έχει 
στον ευρύτερο χώρο για πολλές εκατονταετίες.
Όπως συνάγεται αβίαστα πλέον από όλα τα συμβαίνοντα σή-

μερα, δεν υπάρχει κανενός είδους πρόνοια για το μέλλον αυτού 
του τόπου, που παραμένει τελείως ανυπεράσπιστος και άξιος της 
τύχης του.

Καστελλιώτικη ΣυνάντησηΟ Προοδευτικός Σύλλογος «Τα Καστέλλια»και η εφημερίδα «Καστελλιώτικα Νέα»σας καλούν σε μια Καστελλιώτικη Συνάντησητην Παρασκευή 22 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ
στο ουζερί Πόρτο Κάγιο.Θα έχουμε την ευκαιρία με μεζέ και κρασάκινα συζητήσουμε, να γνωριστούμε καλύτερακαι να διασκεδάσουμε παρέα.Πόρτο Κάγιο, Γαρυττού 112 Αγία Παρασκευή -κοντάστο Μετρό Χαλάνδρι- τηλ. 210 6003352/6974586419
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Τα ενυπόγραφα κείμε-

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

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

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

• Τα κείμενα δεν επιστρέ-
φονται.

Αυτοί που μας έφυγαν
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (ΦΡΟΣΩ) ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ-ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

(το γένος Μαργαρίτας Κυριαζή) 
Κάποτε όλοι έχουμε να κά-

νουμε ένα ταξίδι στην αιωνιότη-
τα. Άλλοι φεύγουν γρήγορα άλ-
λοι ταξιδεύουν πολύ αργότερα. 
Έτσι και η θανούσα αγαπημένη 

σύζυγος, μητέρα, γιαγιά έφυγε 
από κοντά μας αυτό το καλο-
καίρι.
Οι αναμνήσεις πολλές !
Οι θύμησες επίσης…
Η καθημερινότητα δύσκολη, 

αφού μια αόρατη δύναμη σε 
πήρε από κοντά μας.

Πονάει η απουσία σου, η έλ-
λειψή σου σε κάθε βήμα μας. 
Στάθηκες πλάι μας στις χαρές 

και στις λύπες μας και κατά-
φερες να αναθρέψεις τέσσερα 
παιδιά και δυο εγγόνια με ιδα-
νικά και όνειρα. Καλόκαρδη 
και καλόψυχη, ευγενική και χα-
ρούμενη ψυχή με ανθρωπιά και 
πληθωρική καλοσύνη.
Έζησες για τον καλό μας πα-

τέρα, έζησες για μας τα παιδιά 
σου, έζησες για τα εγγόνια σου 
που σε λατρέψαμε και ήμασταν 
δίπλα σου στις δύσκολες ώρες. 
Έζησες για τους συνανθρώ-
πους σου που είχαν την ανάγκη 
της ηθικής συμπαράστασή σου.
Η ανάσα σου και η σκιά σου 

θα μας ακολουθούν πάντα. Δεν 
θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
Να χαμογελάς εκεί που βρί-

σκεσαι… Να μας νοιάζεσαι… 
Να μας προσέχεις…
Ο σύζυγός σου Παναγιώτης
Τα παιδιά σου Χριστίνα,

Δημήτρης, Κώστας, Γεωργία, 
Γιάννης, Μαργαρίτα
Τα εγγόνια σου

Αργύρης, Παναγιώτης

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΣΗΜΑΚΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Με καθυστέρηση πληροφο-

ρηθήκαμε τον αδόκητο θάνατο 
της Φωτεινής στα σαράντα τρία 
μόλις χρόνια της ζωής της.
Αφού πάλεψε γενναία επί 

πολύ με τη φοβερή αρρώστια 
της εποχής, στο τέλος δεν άντε-
ξε και υπέκυψε στο μοιραίο. 
Νικήθηκε από την αρρώστια, 
αφήνοντας πίσω της μια μικρή 
κόρη.
Οι γονείς της Φωτεινής είναι 

απαρηγόρητοι. Ανήμποροι και 
οι ίδιοι από τα δικά τους προ-
βλήματα υγείας δε μπορούν ν’ 
αντέξουν αυτό που τους συνέ-
βη. Αν και δε μπορούν ν’ αντέ-
ξουν αυτό που τους συνέβη. Αν 
και χτυπημένοι από τον απρό-
σμενο θάνατο του παιδιού τους 
έχουν την υποχρέωση να μεγα-
λώσουν και το μικρό παιδί της 
κόρης τους.
Σε τέτοιες περιπτώσεις ελάχι-

στα πράγματα μπορούν να πα-

ρηγορήσουν και ν’ ανακουφί-
σουν μια τέτοια σκληρή πραγ-
ματικότητα.
Ο Θεός να τους δίνει παρη-

γοριά, δύναμη και αντοχή και 

προπαντός υγεία για να μπο-
ρέσουν ν’ αντέξουν τη μεγάλη 
τους απώλεια.

ΚΑΤΙΝΑ ΙΩ. ΣΚΟΥΛΙΚΗ 
Στις 21 Αυγούστου έφυγε από 

κοντά μας η Κατίνα Σκουλίκη 
και, κηδεύτηκε στα Καστέλλια 
με τη συμμετοχή πολλών συγ-
χωριανών μας.
Παντρεμένη με το Γιάννη 

Σκουλίκη ήταν σαν ζευγάρι πά-
ντοτε αγαπημένοι και αποτελού-
σαν μια υποδειγματική οικογέ-
νεια. Απέκτησαν δύο παιδιά το 
Λάμπρο και τη Δήμητρα που τα 
είδαν να μεγαλώνουν και να 
προκόβουν στη ζωή τους, να 
παντρεύονται και ν’ αποκτούν 
απ’ αυτά εγγόνια.
Ο Λάμπρος υπηρέτησε στην 

Ελληνική Αστυνομία, ενώ η 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
– Ο Ανάργυρος Τζίμας και 

η Ελισάβετ Δημ. Βέλλιου βά-
πτισαν την κόρη τους Φωτει-
νή στις 7 Ιουλίου 2019 στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 
Μπαρούκας Καστελλίων.

– Ο Περικλής Χαρμπίλας 
και η Μαριάννα Γ. Καρδά-
κου βάπτισαν την κόρη τους 
Αφροδίτη στις 8 Σεπτεμβρίου 
2019 στη Γλυφάδα.

– Ο Γιώργος και η Σοφία 
Μπαλωμένου βάπτισαν την 
κόρη τους Κωνσταντίνα στις 
29 Σεπτεμβρίου 2019 στον 
Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής 
Βάργιανης.
Νονοί της: η Εύα Σωτηρί-

ου και ο Θανάσης Κουτσου-
βέλης (junior).
Τα «Κ.Ν.» εύχονται στους 

γονείς τους να ζήσουν και να 
είναι πάντα ευτυχισμένα.

ΓΑΜΟΙ
– Ο Στάθης Γ. Κοντολάτης 

και η Ιωάννα Καναβέλλη πα-
ντρεύτηκαν στο Δημαρχείο 
Χαϊδαρίου στις 28 Σεπτεμβρί-
ου 2019.

– Η Κωνσταντίνα Αγ. Μα-
ντζίνου και ο Ιωάννης Γκε-
λαούζος παντρεύτηκαν στο 
Δημαρχείο Δελφών στην Άμ-
φισσα στις 21 Σεπτεμβρίου 
2019.

– Η Παμαγιώτα Θεοχ. Χου-
λιάρα και ο Πανουργιάς Πα-
παϊωάννου παντρεύτηκαν 
στον Αγιώργη Μπαρούκας 
στις 21 Σεπτεμβρίου 2019. 
Την ίδια μέρα βάφτισαν και 
το γιο τους Παναγιώτη.
Τα «Κ.Ν.» τους εύχονται να 

ζήσουν και να ευτυχήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ
– Απεβίωσε στην Αγία Πα-

ρασκευή Αττικής και κηδεύ-
τηκε στις 6 Μαρτίου 2019, η 
Φωτεινή Ασημάκη Παπανι-
κολάου, ετών 43.

– Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 8 Ιουλίου 
2019, η Φρόσω Καρακώστα, 
ετών 80.

– Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 14 Ιουλί-
ου 2019, ο Στάθης Αγαπητός, 
ετών 67.

– Απεβίωσε στην Αθήνα 
και κηδεύτηκε στα Καστέλ-
λια στις 3 Αυγούστου 2019, ο 
Παναγιώτης (Τάκης) Ζεΐνης, 
ετών 54.

– Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 21 Αυ-
γούστου 2019, η Αικατερίνη 
(Κατίνα) Ιω. Σκουλίκη, ετών 
89.

– Απεβίωσε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 23 Αυ-
γούστου 2019, ο Δήμος (Μά-
κης) Τσακρής, ετών 67.

– Απεβίωσε στην Αθήνα και 
κηδεύτηκε στη Λαμία στις 17 
Σεπτεμβρίου 2019, η Δανάη 
Τζωρζοπούλου (κόρη της Βά-
σως Π. Πιπέλια), ετών 33.

– Απεβίωσε στην Αθήνα-
και κηδεύτηκε στη Γραβιά ο 
Γιώργος Τραμπάκλος στις 7 
Σεπτεμβρίου 2019, ετών 82.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
– Η οικογένεια Νίκου Απο-

στολόπουλου ευχαριστεί θερ-
μά τους συγχωριανούς της 
Καστελλιώτες για την οικο-
νομική βοήθεια που πρόσφε-
ραν για την αποκατάσταση 
των ζημιών που προκλήθη-
καν από πυρκαγιά στο σπίτι 
τους.
Ιδιαίτερα ευχαριστεί για 

την προσφορά τους το Εκ-
κλησιαστικό Συμβούλιο, τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Κα-
στελλιωτών και το Χάνι Γρα-
βιάς.

– Η Επιτροπή Διαχείρισης 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Καστελλίων ευχαριστεί:

• την Άννα Ουγούρογλου 
για την προσφορά βιβλίων 
στη Βιβλιοθήκη.

• τη Δημοτική Βιβλιοθή-
κη Άμφισσας για τη διάθεση 
πολλαπλών αντιτύπων τριά-
ντα επτά (37) τόμους βιβλίων 
για τον εμπλουτισμό της Βι-
βλιοθήκης.

• τον Εκδοτικό Οργανι-
σμό Λιβάνη ΑΒΕΕ, Εκδόσεις 
«ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ» ΑΒΕ για τη 
διάθεση πενήντα (50) τόμων 
βιβλίων των εκδόσεών τους 
για τον εμπλουτισμό της Βι-
βλιοθήκης.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
– Η Αλεξάντρα Τσακρή - 

Παπαδημητρίου εκφράζει 
τα θερμά συγχαρητήριά της 
και εύχεται καλή σταδιοδρο-
μία στην ανηψιά της Νεφέλη 

Παΐζη, κόρη της Μαρίας Τσα-
κρή και του Βασίλη Παΐζη, 
που αρίστευσε κατά την απο-
φοίτησή της από την Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου 
Πατρών.

– Τα «Καστελλιώτικα Νέα» 
συγχαίρουν και εύχονται 
καλή σταδιοδρομία στη Στε-
φανία Νάκο, κόρη του Γιώρ-
γου και της Δάφνης Νάκο, 
που αποφοίτησε με άριστα 
από το Παιδαγωγικό Τμήμα 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(Ρόδος).

ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΑΕΙ
– Η Παναγιώτα Δημ. Ανα-

στασοπούλου, εγγονή του 
Λάμπρου και της Γιούλας 
Κοτρώτσου στο Τμήμα Φαρ-
μακευτικής του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών.

– Η Ελπίδα Κων. Αυγερι-
νού στο Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας (Λάρισα).

– Η Μαργαρίτα Κανελλο-
πούλου, κόρη της Γεωργίας 
Μαργαρίτη Παππά στο Τμή-
μα Γαλλικής Γλώσσας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

– Η Βασιλική - Ελπίδα 
(Βάνα) Καραγιάννη, κόρη 
του Γιάννη και της Παρα-
σκευής Καραγιάννη στο 
Τμήμα Φιλολογίας του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων.

– Η Μαρία Ιω. Λιάκου, κόρη 
της Γεωργίας Αποστολοπού-
λου στο Τμήμα Οικονομικών 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

– Ο Αλέξανδρος Μπούζα, 
γιος τουΣωκράτη και της 
Μερίτα (Ρίτα) Μπούζα, στη 
Σχολή Μονίμων Υπαξιωμα-
τικών του Πολεμικού Ναυ-
τικού.

– Ο Δημήτρης Νάκο, γιος 
του Γιώργου και της Δάφνης 
Νάκο, στην Ανωτέρα Σχολή 
Τουριστικών Επαγγελμάτων 
Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.).

– Η Σταυρούλα Παναγιω-
τοπούλου, εγγονή του Λου-
κά Δούκα, στο Μαθηματικό 
Τμήμα του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης.

– Η Αντριάννα Νικ. Σκουρ-
τιά, στο Τμήμα Προσχολικής 
Αγωγής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (Βόλος).

– Η Φωτεινή Νικ. Τατατσι-
κίδου, εγγονή της Ευθυμίας 
Χουλιάρα, στο Τμήμα Περι-
φερειακής και Οικονομικής 
Ανάπτυξης του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου (Άμφισσα).

– Η Χριστίνα Κων. Χαλα-
τσά στο Χημικό Τμήμα του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

– Ο Δημήτρης Σπ. Ευθυ-
μίου, εγγονός του Αγγελή 
Κοτσιμπού (Αποστολιά), στο 
Τμήμα Περιφερειακής Ανά-
πτυξης του Παντείου Πανε-
πιστημίου.

ΕΚΛΟΓΗ
Ο Αντιπρόεδρος του Συλ-

λόγου μας και Δημοτικός 
Σύμβουλος του Δήμου Δελ-
φών κατά τη συγκρότηση 
του Προεδρείου του Δημοτι-
κού Συμβουλίου του Δήμου 
Δελφών εξελέγη Γραμματέας 
αυτού, μετά από πρόταση της 
δημοτικής παράταξης «ΠΟ-

ΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ».
Τα Κ.Ν. εύχονται καλή δύ-

ναμη.

ΜΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο προηγούμενο φύλ-

λο των «Καστελλιώτικων 
Νέων» αρ. φύλλο 86 (267) 
και στη σελίδα 7 εκ παραδρο-
μής στο Σημείωμα με τίτλο: 
Η Πολιτιστική και Κοινω-
νική Προσφορά του Συλλό-

γου Γυναικών Καστελλίων 
από αβλεψία παρεισέφρησε η 
πρόταση: «...Στη διοργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων 
συμμετέχει ως συνδιοργανω-
τής και ο δεύτερος Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Καστελλίων» 
αντί του ορθού: «Ο Σύλλογος 
Γυναικών Καστελλίων ορ-
γανώνει κάθε χρόνο τον Αύ-
γουστο, τον ετήσιο χορό του 
Συλλόγου».
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Αυτοί που μας έφυγαν

Δήμητρα ασκεί το επάγγελμα 
της Οδοντιάτρου και υπηρετεί 
συγχρόνως ως καθηγήτρια της 
ειδικότητάς της στην Επαγγελ-
ματική Εκπαίδευση.
Η Κατίνα υπήρξε υποδειγ-

ματική μητέρα και σύζυγος και 
παράλληλα με το σπίτι και την 
ανατροφή των παιδιών της, 
ασχολιόταν με τις αγροτικές 
δουλειές.
Τα τελευταία χρόνια ασχολιό-

ταν με τη φροντίδα του κήπου 

της που αποτελούσε καμάρι για 
όλη τη γειτονιά.
Η Κατίνα υπήρξε ένας πολύ 

καλός και πρόσχαρος άν-
θρωπος, πολύ κοινωνική και 
εξωστρεφής όσο μπορούσε. 
Πάντοτε είχε να πει έναν καλό 
λόγο για τον καθένα, και αγα-
πούσε πολύ τους ανθρώπους.
Η απουσία της μας έγινε ήδη 

αισθητή στη γειτονιά. Πραγμα-
τικά μας λείπεις Κατίνα, και ιδι-
αίτερα, στον Αλέκο…!

ΔΗΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΤΣΑΚΡΗΣ
Πέθανε ξαφνικά και κηδεύτηκε στα Καστέλλια στις 23 Αυγούστου 

2019 ο Δήμος (Μάκης) Τσακρής, ετών 67. Η προσέλευση και η συμ-
μετοχή του κόσμου στην εξόδιο ακολουθία ήταν πάνδημη, τόσο από 
τους συγχωριανούς του Καστελλιώτες, όσο και από τους φίλους του 
των Αθηνών. Ο Μάκης ήταν εξόχως δημοφιλής και πολύ αγαπητός.
Τον Μάκη αποχαιρέτησαν στο Ναό ο Θανάσης Ηλία Τσακρής και 

ο ανεψιός του Παναγιώτης Αντ. Τσακρής ως εξής:
Για αυτούς που αγαπάμε, 

υπάρχει ο φόβος, και είναι κα-
θημερινός. Να μην συμβεί κάτι 

στον άνθρωπό σου, τον λατρε-
μένο σου. Αυτός ο φόβος ξε-
φεύγει και εμφανίζεται και σε 
εφιάλτη. Οπότε, σου προβάλλε-
ται και ο Αλεξανδρινός. Να σου 
θυμίζει, επίμονα ότι, «ο εφιάλ-
της θα φανεί τελικά, και οι Μή-
δοι θα διαβούν».
Εφιάλτης, όταν γνωρίζεις, 

ότι ο σύντροφός σου ήδη, από 
την 4η δεκαετία της ζωής του, 
στην αρχή που γεννοβολάνε οι 
καρποί της προσπάθειάς του, 
από την οικογένειά του, και τον 
επαγγελματικό του ιδρώτα, σου 
λένε, ότι πρέπει να περάσει τις 
Συμπληγάδες.
Και αυτή η ανησυχία γίνεται 

πιο φανερή και αγωνιώδης, 
αλλά και χαρούμενη όμως και 
αισιόδοξη συγχρόνως, όταν 
γνωρίζεις για τον άνθρωπό 
σου, ότι παραμένει ο αμέριμνος 
καβαλάρης, Μάκης.
Φύσει ελεύθερος στην ζωή 

του, χωρίς περιορισμούς για 
τον ίδιο, υπερασπιζόμενος το 
ίδιο και για τους ανθρώπους 
του, ανυπάκουος, και με καλο-
σύνη και με χαμόγελο και εδώ, 
για όποιον παραβιάζει τους 
αδέσμευτους κανόνες της ζωής 
του.
Ανεξάρτητος δια βίου, στον 

ελεύθερο επαγγελματικό του 
αγώνα και η ζωή του ξένοιαστη, 
και με νέα σχέδια συνεχίζεται.
Και μετά την συνάντησή του 

με τους Λαιστρυγόνες πριν 7 
χρόνια.
Ατσάκιστος και εδώ, με τον 

ευθυτενή βηματισμό του να επι-
στρέφει την επόμενη στιγμή για 
τον στόχο του. Και πριν από 2 
χρόνια με τους Κύκλωπες αυτή 
τη φορά, ασυγκίνητος τους συ-
νάντησε και προσπέρασε, συ-
νεχίζοντας αμέριμνος, με της 
ζωής του το χαμόγελο, και με 
κρεσέντο αισιοδοξίας για τα 
σχέδιά του, για το όνειρό του.

Σήμερα μάθαμε, μετά από 2 
χρόνια, που άλλη μια φορά σε 
‘περισυλλέξαμε’, κάνοντάς μας 

τη χάρη, να σε δούμε άλλη μια 
φορά, στο γνωστό σου σκοτεινό 
ναρκοπέδιο, για να σε χαιρό-
μαστε στα εγγύς και μελλοντικά 
σου σχέδια, ότι μετά την έξοδό 
σου στο διπλανό ναρκοπέδιο, 
ζήτησες πίτσα, αλλά, όμως μην 
το μάθει η Όλγα. Και, όπως 
κανείς δεν ήταν ικανός να σου 
αρνηθεί, αμέσως τους το πέτυ-
χες, παρασύροντάς τους στην 
ανορθόδοξη λύση κάθε παρέκ-
κλισης από την ελευθερία. 
Σήμερα μάθαμε για την πί-

τσα, σήμερα μάθαμε ότι την 
χαρήκατε και με αυτούς που 
κέρδισες και εκείνο το βράδυ.
Μάκη δεν έζησες για να χα-

ρείς τα νέα σου όνειρα, αλλά 
έζησες πολλά πολλά χρόνια, 
σαν ανέμελο παιδί, για τα ελεύ-
θερά σου όνειρα.
Μετά τον Αύγουστο είχατε ρα-

ντεβού, κερδίζοντας την εμπι-
στοσύνη και της γιατρού σου, 
ζητώντας σου, να πετάξετε οι 
δυο σας στους ουρανούς σου. 
Σήμερα και εγώ, εδώ μαζί 

σου, με την προτίμησή σου, χω-
ρίς γραβάτα, και αξύριστος.
Μάκη το Καστέλλι, θα σε φι-

λοξενήσει στη γη του, αλλά έχα-
σε ένα λατρεμένο του παιδί για 
αυτό το ίδιο.
Η οικογένειά μας, δεν πτώ-

χευσε ξαφνικά σε μια στιγμή 
από χθες. Ακρωτηριάστηκε.
Για την φαμίλια σου, η ίδια 

γνωρίζει τι της έδωσες μια ζωή 
και τι της πήρες σήμερα. Για 
μας τα Καστέλια, θα είναι ακό-
μη πιο διαφορετικά από σήμε-
ρα.
Μάκη, είναι πολλά, να σε 

θυμίζουν, δίνοντάς μας, μα-
θήματα ελευθερίας, ανεξάρτη-
του μαχητή ζωής, με συνοδό 
το χαμόγελο, την αισιοδοξία 
και καλοσύνη, να κερδίζεις 
την εκτίμηση, όλων, όσων σε 
αντάμωσαν, και την πραγματι-

κή αγάπη όσων επιδίωκαν και 
χαίρονταν να σε ζούνε, ακόμη 
και να σε σκέφτονται. 
Καλό σου ταξίδι Μάκη στον 

δικό σου ουρανό, που τόσο 
αγαπούσες να πετάς και εκεί. 

Θανάσης Ηλ. Τσακρής

* * *
Αγαπημένε μου Μάκη
Και «ξημερώνοντας μέρα 

κακή» για μας, είπες να μας 
αφήσεις. Ανέβηκες σε τραίνο 
που φεύγει και χάνεται στον 
ορίζοντα και δεν ξαναπερνά-
ει από το σταθμό που έφυγε. 
Έφυγε όμως μόνο η υλική σου 
υπόσταση. Άφησες πίσω τόσα 
να σε θυμίζουν και να γεμίζουν 
θλίψη αλλά και νοσταλγία και 
αγάπη αυτούς που σε γνωρί-
ζουν. Τα τραγούδια, την κιθά-
ρα, το συγκρότημα, τις βόλτες 
και τα παιχνίδια στο χωριό και 
στην πόλη, τους δίσκους- τη 
μεγάλη αγάπη σου για τη μου-
σική- τις δουλειές που έστησες, 
τις γωνιές που αγάπησες, την 
παιγνιώδη διάθεσή σου, το φι-
λελεύθερο πνεύμα σου, την πα-
ντοτινή εφηβική σου αντίληψη 
για τα πράγματα. Κι έτσι έκλει-
σες και τώρα το μάτι και είπες 
να ανέβεις λίγο ψηλότερα από 
εκεί που πέταγες με το αερο-
πλάνο και ν’ αγναντεύεις όλους 
εμάς από ψηλά κι εμείς να μα-
ντεύουμε ποιο φωτάκι αναβο-
σβήνει στο νυχτερινό ουρανό.
Αγαπημένε μου Μάκη, συνο-

δοιπόρε στα καλοκαίρια μας 
στο χωριό αυτό, σε αποχαιρετώ 
τώρα που τέλειωσε το τελευταίο 
παιχνίδι σου, η τελευταία γύρα 
σου στους δρόμους του χωριού 
και σου εύχομαι καλή ξεκούρα-
ση όταν θα παίζεις «ακομπα-
νιαμέντα» με την κιθάρα σου, 
όπως από παιδί σε γνώρισα.
Καλό ταξίδι.
Παναγιώτης Αντ. Τσακρής

* * *
Παρακάτω παραθέτουμε κι 

άλλους αποχαιρετισμούς των 
φίλων του Αντώνη Σφακιανάκη, 
Αντώνη Παπαδάκη, καθώς και 
άλλου φίλου του απ’ τα Καστέλ-
λια με στοιχεία: ΚΜ και οι φίλοι 
του απ’ το χωριό.
Αναδημοσιεύουμε επίσης και 

αποχαιρετισμό της φίλης του 
Πέπης Ρηγοπούλου που δημοσί-
ευσε η «Εφημερίδα των Συντα-
κτών».
Ο ήλιος ανέτειλε δειλά
πίσω από τα γνώριμα βουνά
έν’ αεράκι ούριο φυσά
χαϊδεύοντάς σου τα μαλλιά.
Ιδανικός καιρός για πτήση.
Γιατί όμως βιάστηκες να σηκω-
θείς ψηλά
με τα δικά σου τα φτερά.
Το σχέδιο πτήσης σου λιτό
γραμμένο με χέρι σταθερό.
Τρεις αράδες τυπωμένες
στην ψυχή μας χαραγμένες.
Αναταράξεις μηδενικές.
Απώλειες φίλων τραγικές.
Προορισμός το άπειρο.
Τώρα εκεί ψηλά θα συναντάς
μόνο του αέρα τα κενά
και όχι των ανθρώπων την καρ-
διά,
που τόσο σ’ εξόργιζε συχνά.
Απόμεινα μόνος μου τώρα πια
να πετάω νοερά,
δίπλα σου περήφανα παντοτινά.
Καλό σου ταξίδι της καρδιάς μου
φίλε παιδικέ: Αγαπημένε.

Αντώνης Σφακιανάκης

* * *
Έφυγες νωρίς,
πολύ νωρίς ρε Δήμο ...
και φεύγοντας, ξεκόλλησες
κομμάτια μονάκριβα
απ’ την καρδιά

και την ψυχή μου ...
που απόμεινε
βουβό ορφανοπαίδι,
ανήμπορη να θρηνήσει
τέτοιονα  χαμό ...
Έφυγες...
κι άφησες άναυδα
της επίγειας ύπαρξής σου
τα μελλούμενα όνειρα,
διάφανα να εξαϋλώνονται...
διαγράφοντας ένα τελευταίο
παράλογο
αποχαιρετιστήριο ερωτηματι-
κό!...
Έφυγες νωρίς...
αναπάντεχα κι απρόσμενα ...
εξ αδοκήτω ...
το χτύπημα, αβάσταχτο !
η απώλεια, ανείπωτη !
βαθειά, αόρατη πληγή στο μέτω-
πό μου !...
Μόνη παρηγοριά,
η βαθειά αγάπη που μας έδεσε,
άχρονη και άφθαρτη ! ...
που πάντα καθρεφτιζόταν
στο καθάριο,
γελαστό σου βλέμμα
κι έλαμπε σαν ανοιξιάτικος κή-
πος!
Καλήν αντάμωσιν, αδερφέ !!...
Δευτέρα 26 του Αυγούστου 2019

Αντώνης Παπαδάκης

* * *
Τ’ αεροπλάνο

Ήτανε όνειρο ζωής να πάρω 
αεροπλάνο,
για να πετάξω γρήγορα προτού 
εγώ πεθάνω.

Καρδιά γιατί με πρόδωσες πάνω 
στα όνειρά μου,
τώρα που θα πέταγα με τα χρυσά 
φτερά μου.

Θα πέταγα στον ουρανό να πάω 
στο χωριό μου,
για ν’ αγναντεύω από ψηλά το 
όμορφο σπιτικό μου.

Έτοιμο σχεδόν το αεροδρόμιο 
έξω απ’ το χωριό μου,
να’ναι καλά οι φίλοι μου, έμεινε 
στο όνειρό μου.

Της μοίρας όμως το γραπτό, 
όλα έμελλε να τ’ αλλάξει
και η ψυχή σου Μάκη μου, στα 
ουράνια να πετάξει.
Κ.Μ. και οι φίλοι σου στο χωριό

* * *
Ο αεροβάτης

Πέπη Ρηγοπούλου
Πάμε λοιπόν κι ας μας λιθοβο-
λούν
Και ας μας νομίζουν αεροβάτες
Πώς περνάμε τις νύχτες και τις 
μέρες μας
Ενας θεός το ξέρει

Οδυσσέας Ελύτης
Σκέφτομαι ότι στον ύπνο του 

θα έβλεπε συχνά ότι πετάει. 
Ονειρα πτήσης, απογείωσης, 
κατανίκησης της βαρύτητας. 
Μια μικρή αγωνία μέχρι να 
ξεπεράσουμε το φράγμα που 
στήνουν τα καλώδια του ηλε-
κτρικού, επίτηδες λες φτιαγμέ-
να για να μας παγιδέψουν, να 
μας κόψουν τα φτερά, να ακυ-
ρώσουν την έφοδό μας προς τα 
επουράνια. Και μετά η ελεύθε-

ρη πτήση στους αιθέρες, πάνω 
από χώρες που πάντα μας περί-
μεναν γιατί μας γνώριζαν κι ας 
μην είχαμε ποτέ γνωριστεί.
Ο προσωκρατικός Παρμενί-

δης είχε διαλέξει για όχημά του 
προς τα επουράνια ανάκτορα 
της θεάς της σοφίας ένα φτερω-
τό άρμα. Και η θεά, όταν έφτα-
σε στις πύλες του παλατιού της, 
τον δέχτηκε με τα λόγια «καλώς 
τον κούρο», με άλλα λόγια «κα-
λώς το παλικάρι». Ο Φρόιντ 
μάς έμαθε ότι τα όνειρα της 
πτήσης σημαίνουν ότι μέσα μας 
βγάζει φτερά η επιθυμία για δύ-
ναμη και για έρωτα. Οπως συμ-
βαίνει και με τον φτερωτό ερα-
στή του πλατωνικού «Φαίδρου», 
που πρώτα ανατριχιάζει από τον 
πόθο κι έπειτα βγάζει πούπουλα 
και, τέλος, φτερά για να πετάξει 
στον υπερουράνιον τόπον.
Οι γενναίοι όμως δεν αρκού-

νται στα όνειρα και τις ψυχανα-
λυτικές ή φιλοσοφικές ερμη-
νείες. Επιμένουν να πετάξουν 
αυτοπροσώπως. Οχι κατ’ όναρ 
αλλά καθ’ ύπαρ. Στον ξύπνιο 
τους! Ο Μάκης Τ., μουσικός, όχι 
μόνο με χρυσή καρδιά αλλά και 
χρυσοχέρης, ένας μοναδικός 
τεχνίτης/δημιουργός, έφτιαξε 
κομματάκι κομματάκι, εξάρτη-
μα εξάρτημα το αεροπλάνο του. 
Το συναρμολόγησε μαστορικά 
έτσι που ήταν έτοιμο να πετάξει. 
Και παραλλήλως έκανε τα ανα-
γκαία μαθήματα για να αποκτή-
σει δίπλωμα πιλότου.
Δεν απέμενε παρά να βρει 

έναν γενναίο και πιστό συνεπι-
βάτη και έναν διάδρομο απο-
γειώσεως. Ο συνεπιβάτης μα-
θαίνω ότι βρέθηκε και πιστεύω 
ότι θα τον ακολουθούσε πιστά, 
τουλάχιστον μέχρι δευτέρου ή 
τρίτου ουρανού. Τελευταία πρά-
ξη πριν από τη μεγάλη μέρα, ο 
Μάκης εξασφάλισε έναντι λογι-
κού τιμήματος έναν διάδρομο 
προσγειώσεως. Επέστρεψε γα-
ληνεμένος στο σπίτι και έπεσε 
να κοιμηθεί. Λίγες ώρες μετά 
ακούστηκε από το δωμάτιό 
του ένας παράξενος ήχος. Ο 
τελευταίος ήχος που οι θνητοί 
εκπέμπουμε πριν από την απο-
γείωση για το ταξίδι χωρίς επι-
στροφή. Αγνοώ αν είχε στόχο 
να ιδρύσει έναν ακόμα Μαύρο 
γάτο, επέκταση του μπαρ των 
Εξαρχείων, κάπου στα σύννε-
φα ή αν σκόπευε, ως επίμονος 
ροκάς, να δώσει μια συναυλία 
για τους εκεί παρεπιδημούντες 
ροκ αετούς.
Γράφω και τα δάκρυά μου 

κυλούν. Η προσπάθειά μου να 
παρηγορήσω και να παρηγορη-
θώ είναι καταδικασμένη. Αλλά 
την ίδια ώρα τον σκέφτομαι να 
πετάει.
Τα «Καστελλιώτικα Νέα» και 

ο Προοδευτικός Σύλλογος ΤΑ 
ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ εκφράζουν τα θερ-
μά συλλυπητήρια στη σύζυγό 
του Νατάσα και τα παιδιά του 
Νίκο και Αλέξανδρο.

ΣΤΑΘΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
Θυμάμαι που ήμουνα παιδί 

και πήγαινα κάθε πρωί σε ένα 
μικρό σχολείο απ’ το χέρι με 
έπιανες και τη καρδιά μου ζέ-
σταινες πάντοτε εμείς οι δυο. 
Ένιωθα τόση σιγουριά σαν να 
μουν μέσα σε αγκαλιά και εσύ 
χαμογελούσες τα όνειρά μου 
σου λεγα το βράδυ όσα έβλεπα 
και εσύ τα εξηγούσες.
Τις πρώτες μέρες που έφυ-

γες τίποτα δεν υπήρχε κοίταζα 
τη καρέκλα σου που είχε μείνει 
άδεια έφευγα από το σπίτι μας 
και γύριζα να δω 
που πάντα ήσουν 
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την κατάρτιση του σχεδί ου 
πρόληψης πυρκαγιών και άλ-
λων φυσικών καταστρο φών 
συνεργάζεται με τα αρμόδια 
όργανα του δήμου ενώ κατά 
τη διάρκεια επιχειρήσεων 
αντιμετώπισης πυρκα γιών ή 
φυσικών καταστροφών τίθε-
ται στη διάθεση των αρμοδί-
ων αρχών,
η) είναι υπεύθυνος για την 

προστασία της δημοτικής 
περιουσίας στα όρια της το-
πικής κοινότητας και έχει κα-
θήκον νσ αναφέρει αμελλητί 
στον δήμαρχο ή στον αρμό διο 
αντιδήμαρχο ζημίες ή προ-
σβολές των ιδιοκτησιακών δι-
καιωμάτων του δήμου,
θ) εισηγείται στο τοπικό 

συμβούλιο θέματα της αρμο-
διότητάς του και εκτελεί τις 
αποφάσεις του τοπικού συμ-
βουλίου,
ι) ενεργεί πληρωμές από 

την πάγια προκαταβολή, που 
συνιστάται κατά τις σχετικές 
διατάξεις.

Άρθρο 84
Αρμοδιότητες συμβουλίου 
τοπικής κοινότητας

Το συμβούλιο στα όρια της 
τοπικής κοινότητας ασκεί τις 
ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Διατυπώνει γνώμη στο 
δημοτικό συμβούλιο για:
α) τον ορισμό των υπηρε-

σιακών μονάδων του δήμου 
που υπάρχει ανάγκη να λει-
τουργήσουν στην περιφέρειά 
του,
β) την αξιοποίηση των ακι-

νήτων του δήμου, που βρί-
σκονται στην τοπική κοινό-
τητα,
γ) την πολεοδομική ανά-

πτυξη και ανάπλαση της 
περιο χής.
δ) τον τρόπο διάθεσης των 

βοσκήσιμων εκτάσεων που 
βρίσκονται στην περιφέρεια 
της τοπικής κοινότητας,
ε) την εκμίσθωση χωρίς 

δημοπρασία δημοτικών δασι-
κών εκτάσεων, που βρίσκο-
νται στην περιφέρεια της το-
πικής κοινότητας,
στ) για την εκποίηση, εκμί-

σθωση, δωρεάν παραχώρη ση 
χρήσης, ανταλλαγή και δω-
ρεά, περιουσιακών στοι χείων 
του δήμου που βρίσκονται 
στα όρια της τοπικής κοινό-
τητας.

2. Προτείνει στην επιτροπή 
ποιότητας ζωής:
α) τους χώρους λειτουρ-

γίας των λαϊκών αγορών και 
τις θέσεις που επιτρέπεται η 
άσκηση υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου, η λειτουργία των 
εμποροπανηγύρεων, των χρι-
στουγεννιάτικων αγορών και 
γενικά των υπαίθριων ε μπορ-
ικών δραστηριοτήτων στην 
περιφέρεια του,
β) τους χώρους στάθμευ-

σης οχημάτων.
3. Με αιτιολογημένη από-

φασή του, που λαμβάνεται 
με την απόλυτη πλειοψηφία 
των μελών του, εισηγείται 
στο δημοτικό συμβούλιο, 
όταν ληφθεί από αυτό σχετι-
κή από φαση, για τη χορήγη-
ση χρηματικών βοηθημάτων 
και ει δών διαβίωσης ή περί-
θαλψης σε οικονομικά αδύνα-

τους κατοίκους και πολύτε-
κνους, καθώς και τη μείωση 
δημοτι κών φόρων ή τελών ή 
απαλλαγή από αυτούς για τα 
προ βλεπόμενα από τις ισχύ-
ουσες διατάξεις πρόσωπα, 
κα θώς και τα πρόσωπα που 
χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» 
και «διοικητικής βοήθειας».

4. Η αποδοχή κληροδοτή-
ματος, κληρονομιάς ή δωρε-
άς, η οποία διατίθεται ρητά 
και αποκλειστικά για τοπική 
κοινότητα, γίνεται από την 
οικονομική επιτροπή μετά 
α πό σύμφωνη γνώμη του οι-
κείου συμβουλίου.

5. Προωθεί τον εθελοντισμό 
και συνεργάζεται με ομά δες 
εθελοντών για την εξυπηρέ-
τηση των αναγκών της τοπι-
κής κοινότητας.

6. Το δημοτικό συμβούλιο 
στην αρχή κάθε δημοτικής 
περιόδου, με απόφασή του, 
που λαμβάνεται με την από-
λυτη πλειοψηφία του συνό-
λου των μελών του, μπορεί 
να αναθέτει στα συμβούλια 
τοπικών κοινοτήτων την 
άσκη ση και άλλων αρμοδιο-
τήτων, εκτός από:

i. την έκδοση κανονιστικών 
πράξεων,

ii. την επιβολή φόρων, τε-
λών και δικαιωμάτων,

iii. τη σύναψη δανείων,
iv. τη σύσταση και λειτουρ-

γία δημοτικών ιδρυμάτων και 
λοιπών δημοτικών νομικών 
προσώπων, καθώς και για 
την εκλογή των μελών των 
συλλογικών οργάνων που τα 
διοικούν και

v. τις αποφάσεις που κατά 
ειδικές διατάξεις λαμβάνο-
νται με ειδική πλειοψηφία 
των μελών του δημοτικού 
συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή αναρτά-

ται στην ιστοσελίδα του δή-
μου και δημοσιεύεται σε μία 
(1) τουλάχιστον εφημερίδα 
του νομού.

7. Αν για οποιονδήποτε 
λόγο το συμβούλιο της τοπι-
κής κοινότητας δεν ασκεί τις 
παραπάνω αρμοδιότητες, 
τότε τις ασκεί ο δήμος με τα 
αρμόδια όργανά του. Σχετι κή 
διαπιστωτική πράξη εκδίδει 
το δημοτικό συμβούλιο, μετά 
από σχετική εισήγησή του 
κατά τόπο αρμόδιου αντιδη-
μάρχου.

8. Στις τοπικές κοινότητες 
στις οποίες εκλέγεται τοπι-
κός εκπρόσωπος αυτός ασκεί 
και τις αρμοδιότητες του συμ-
βουλίου της τοπικής κοινότη-
τας.

9. Με απόφαση του δημάρ-
χου μετά από εισήγηση της 
εκτελεστικής επιτροπής ορί-
ζονται υπάλληλοι του δήμου 
για τη γραμματειακή εξυπη-
ρέτηση των συμβουλίων των 
τοπικών κοινοτήτων, του 
εκπροσώπου της τοπικής 
κοινό τητας, τη στελέχωση 
των υπηρεσιών του δήμου 
που ε δρεύουν σε τοπικές κοι-
νότητες, καθώς και για την 
παρο χή «διοικητικής βοήθει-
ας» των κατοίκων και διατί-
θενται κατάλληλοι χώροι και 
εξοπλισμός για τις ανάγκες 
της τοπικής κοινότητας.

Δ. Μπάκας

Αρμοδιότητες Τοπικής Κοινότητας

Λόγω μεγάλης σε έκταση και όγκο επίκαιρης 
ύλης αναβάλλονται για επόμενα φύλλα προ-
γραμματισμένες δημοσιεύσεις.

(Συνέχεια από σελίδα 1)

Αυτοί που μας έφυγαν

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) ΖΕΪΝΗΣ (ΖΙΝΟΤΑΚΗΣ)
Ο Ζινοτάκης έχασε δυστυχώς 

τη μάχη με την αρρώστια, και 
μάλιστα, σε πολύ μικρό χρονι-

κό διάστημα. Έφυγε ξαφνικά 
και πρόωρα από κοντά μας στα 
πενήντα τέσσερά του χρόνια.
Τα μικρά προβλήματα υγείας 

που τον συνόδευαν από τα πρώ-
τα σχεδόν χρόνια της γέννησής 
του, δε στάθηκαν ικανά να εμπο-
δίσουν την ανάπτυξη, την εξέλι-
ξη και την κοινωνική του ένταξη, 
παρά το έλλειμμα της κατάλλη-
λης εκπαίδευσης που έπρεπε να 
είχε λάβει απ’ την αρχή. Παρά 
ταύτα κατάφερε ο ίδιος σταδια-
κά ν’ αντισταθμίσει με δική του 
ατομική προσπάθεια.
Η καθημερινή του σχεδόν 

παρουσία στο χώρο της αγο-
ράς έδινε ζωή και ζωντάνια στο 
χωριό με τον τρόπο του. Παί-
ζοντας χαρτιά με πολύ χιούμορ 
αντιμετώπιζε τόσο τη νίκη όσο 

και την ήττα. Και με χαρακτη-
ριστικές απαντήσεις (ατάκες) 
αντιμετώπιζε τον καθένα που 
τον πείραξε πάντοτε όμως, με 
φιλική διάθεση.
Ήταν πάντοτε καλά ενημε-

ρωμένος και πλήρως πληροφο-
ρημένος για ό,τι συνέβαινε στο 
χωριό. Ήταν η βασική πηγή 
πληροφόρησης και ενημέρω-
σης, όσων έλειπαν για μεγάλο 
διάστημα από το χωριό.
Όταν τον συναντούσαμε 

φτάνοντας στο χωριό, έσπευδε 
να μας κατατοπίσει και να μας 
πληροφορήσει «να μας πει τα 
νέα», για ό,τι είχε συμβεί στο 
χωριό στη διάρκεια της απου-
σίας μας.
Ήταν πάντοτε ευχαριστη-

μένος, φιλικός, καλοδεκτικός 
με τον τρόπο του, προσεκτι-
κός και πάντοτε περιποιητικός. 
Απολάμβανε τη συντροφιά και 
χαιρόταν την παρέα που ήταν 
πάντοτε της δικής του επιλογής. 
Αν και έχασε μέσα σε λίγα 

χρόνια και τους δύο γονείς του, 
υπήρξε πολύ τυχερός, αφού 
τον φρόντιζαν και του συμπα-
ραστέκονταν με πολλή αγάπη 
και έγνοια ο αδελφός του και η 
νύφη του. Τα δε ανίψια του τον 
υπεραγαπούσαν.
Θα μας λείψουν οι πετυχη-

μένες του ατάκες, τα εύστοχα 
πειράγματά του και ιδιαίτερος 
τρόπος της εκφοράς των όσων 
έλεγε. 

ΔΑΝΑΗ ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Η Δανάη Τζωρτζοπούλου 

έφυγε, σε ηλικία μόλις 33 ετών, 
ξαφνικά και απροσδόκητα από 

κοντά μας στις 17-9-2019 και 
κηδεύτηκε στη Λαμία στις 19-
9-2019. Ήταν κόρη του Δημη-
τρίου Τζωρτζόπουλου, συνταξι-
ούχου Φιλολόγου και Σχολικού 
Συμβούλου και της Βασιλικής 
Πιπέλια, εν ενεργεία καθηγή-
τριας Μαθηματικών και με κα-
ταγωγή από τα Καστέλλια: είναι 
κόρη του Παναγιώτη Πιπέλια 
και της Ιωάννας Ν. Διέννη. 
Η Δανάη γεννήθηκε στη Λα-

μία το 1986 και ολοκλήρωσε 
τις εγκύκλιες σπουδές της στο 

3ο  Γυμνάσιο και το 3ο Λύκειο 
της Φθιωτικής πρωτεύουσας. 
Σπούδασε ιατρική στην Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη-
νών και εξειδικεύτηκε περαιτέ-
ρω στη Γερμανία και στη Σου-
ηδία. Ήταν ένα χαρισματικό 
άτομο και είχε αναπτύξει  πολύ-
πλευρη δημιουργική δραστηρι-
ότητα, με ευρεία αναγνώριση, 
τόσο στον τομέα της επιστήμης 
της όσο και στον τομέα του σύγ-
χρονου χορού, με πολλαπλές 
συμμετοχές σε φεστιβάλ χορού 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη, 
καθώς επίσης στη ζωγραφική 
και τη γραφιστική με εξίσου 
υψηλές επιδόσεις. Ομιλούσε 
άπταιστα Γερμανικά, Αγγλικά 
και Γαλλικά και είχε καλή γνώ-
ση της σουηδικής γλώσσας.
Επιζητούσε πάντα να δίνει 

βαθύτερα νοήματα στη ζωή της 
και με ένα μόνιμο χαμόγελο 
ζωγραφισμένο στο πρόσωπό 
της έδινε τον καλύτερο εαυτό 
της για τον συνάνθρωπο. Ήταν 
πάντα πρόθυμη να πράξει το 
βέλτιστο και το άριστο. Ο αδό-
κητος θάνατος έκοψε το νήμα 
της ζωής της πάνω στο άνθος 

εκεί να με αποχαι-
ρετήσεις στεκόσουν 
στο παράθυρο μέχρι 

να δεις να φύγω και όταν με 
περίμενες στο σπίτι να γυρίσω 
κατέβαινες μες την αυλή να με 
προϋπαντήσεις για μένα πάντα 
ρώταγες πως πέρασα τι κάνω. 
Και τώρα μόνη μου γυρνώ δεν 
είσαι να με περιμένεις δε χαιρε-
τάς να φύγω και η καρέκλα σου 
μονάχη της κρυώνει!

Μαρία-Αχιλλέας
Ο Στάθης ο Αγαπητός γεν-

νήθηκε στις 2-12-1952 στα 
Καστέλλια όπου και μεγάλωσε. 
Παντρεύτηκε μια υπέροχη γυ-
ναίκα  τη Βάσω όπου  πορεύ-
τηκαν μαζί για 36 χρόνια ως 
που τους χώρισε ο θάνατος. 
Απέκτησαν μαζί δυο παιδιά με-
γαλώνοντάς τα με πολύ αγάπη 
και φροντίδα. Δυστυχώς στις 
14-07-2019 έφυγε από τη ζωή 
τόσο αναπάντεχα και ήσυχα, 
περήφανος όπως ήθελε.
Αγαπητός θα μείνει για πάντα 

στη μνήμη μας.

της ηλικίας της και δεν της επέ-
τρεψε να ολοκληρώσει το έργο 
που είχε αρχίσει με ενθουσια-
σμό και διάθεση για προσφο-
ρά.
Σε λίγες ημέρες επρόκειτο να 

μετεγκατασταθεί στη Στοκχόλμη 
για να συνεχίσει την επαγγελ-
ματική της σταδιοδρομία στην 
Ιατρική, αλλά δυστυχώς δεν 
πρόλαβε. Υπέστη αιφνίδιο σοκ 
ως αποτέλεσμα Ιού και πρωτο-
εμφανιζόμενου σακχαρώδους 
διαβήτη. Μετά από βραχύβια 
νοσηλεία στον «Ευαγγελισμό» 
και παρά την προσωρινή σταθε-
ροποίηση της κατάστασής της 
υπέστη καρδιακή ανακοπή και 
τελικά υπέκυψε.

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΡΑΜΠΑΚΛΟΣ

Μου είναι απίστευτο, αγαπη-
μένε μου Γιώργο, ότι έφυγες. 
Πώς είναι δυνατό να είμαστε 
μαζί στη χρονιάρικη συνάντη-

ση το Δεκαπενταύγουστο, με τα 
καθιερωμένα φαγοπότια μας 
χαρούμενοι και γελούμενοι 
εκεί στην ταράτσα του σπιτιού 
μου όλοι μαζί μεταξύ μας. Μας 
ήρθε κεραυνός σ’ όλους και θα 
κάνουμε πολλούς καιρούς να 
συνέλθουμε.
Ξεκίνησες σαν παιδί γεμάτος 

ζωή και ξεχώριζες απ’ τους άλ-
λους με τα όσα διαλογιζόσουν 
και έπραττες. Ακολούθησες το 
δρόμο που διάλεξες και μετά 
από τα γυμνασιακά χρόνια κα-
τατάχτηκες στην αστυνομία, 
όπως το ήθελες, και διέπρεψες. 
Ήσουν ο μοναδικός. Η καλή 
τύχη σ’ έφερε να γνωριστείς 
με την Εύη την εκλεκτή κατόπιν 
σύζυγό σου, που εγώ σας πά-
ντρεψα και βάφτισα και το αγα-
πημένο μας βλαστάρι τη Ζέφη. 
Και όλα ήσαν ειρηνικά και δι-
αστρωμμένα σε μια γαλήνη και 
σε μια ήρεμη και ζηλευτή ζωή. 
Και ξάφνου αναπάντεχα έπεσε 
η αστραπή. Γιώργο, ώρα σου 
καλή! Και το χώμα που σε σκε-
πάζει να είναι ελαφρύ. Όλοι 
μας και ιδιαίτερα η Εύη και η 
Ζέφη θε να είμαστε πάντα δί-
πλα σου με τη φωτεινή θύμηση 
σου.

Δημήτρης  Χαλατσάς

ΚΑ ΣΤΕΛ ΛΙΩ ΤΕΣ:
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟ 
ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ, 
ΒΟΗΘΑΤΕ ΕΤΣΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΩΝ
Παναγιώτης Κ. Παπαδάκης

Υπτχος (Ε) ε.α.
Μία ακόμη τιμητική διάκριση προστέθηκε 

στο πλούσιο βιογραφικό του συμπολίτη μας 
Καστελλιώτη υποπτεράρχου ε.α. Παναγιώτη 

Κ. Παπαδάκη.
Το Δ.Σ. της Αε-

ροπορικής Ακα-
δημίας Ελλάδος 
(Α.ΑΚ.Ε.) σε ειδι-
κή συνεδρίασή 
της αποφάσισε 
ομόφωνα την 
ανακήρυξή του 
σε επίτιμο Α΄ 
Αντιπρόεδρο της 
Α.ΑΚΕ.
Η ανακήρυξή 

του επισφραγί-
ζει την πολυετή 
και πολύτιμη 
προσφορά και 
συμβολή του 
στην επιτυχία 

του εθνικού σκοπού της Α.ΑΚΕ, του οποίου 
από το 1997 υπήρξε ισόβιο μέλος.
Τα «Καστελλιώτικα Νέα» πολλάκις στο πα-

ρελθόν, αλλά και πρόσφατα έχουν δημοσιεύ-
σει εκτεταμένως τις δραστηριότητές του στην 
Πολεμική Αεροπορία και όχι μόνο.
Έχουν δημοσιεύσει άρθρα του, παρουσιά-

σει βιβλία του, συμμετοχές του σε κοινωνικές 
εκδηλώσεις και έχουν εκτενώς αναφερθεί και 
περιγράψει τις υψηλές θέσεις που κατείχε δι-
αδοχικά και σε ορισμένες περιόδους σε κρατι-
κούς οργανισμούς και άλλους φορείς.
Έχουν επίσης παρουσιάσει διεξοδικά και 

σε πολλά φύλλα, τόσο την πολυετή συνδικα-
λιστική του δράση ως Προέδρου του «Συνδέ-
σμου Αποστράτων ΕΔ και Σωμάτων Ασφαλεί-
ας Νομού Φωκίδας», όσο και τη συγγραφική 
του δραστηριότητα (βιβλία, άρθρα, κ.λπ.).

* * *
Μάκης Τσελεντής ή «Dr MaKeys»
Γεννήθηκε στην Αθήνα και άρχισε να ασχο-

λείται με τη μουσική από την ηλικία των εννέα 
ετών. Είναι Οργανίστας & Πιανίστας και πα-
ράλληλα Συνθέτης, Ενορχηστρωτής, Μηχανι-
κός Ήχου και Μουσικός Παραγωγός.
Από το 1978 άρχισε τις σπουδές του στη 

μουσική, τα Ανώτερα Θεωρητικά, την Ενορ-
χήστρωση και την Σύνθεση, με τους Ν.Καριώ-
τη, Μ.Τραυλό, Γ.Παπαϊωάνου και Μ.Αλεξίου, 
καθώς και στην Μουσική Τεχνολογία με τους 
Δ.Καμαρωτό και G.Schubert και έχει μεταπτυ-

χιακό τίτλο (Master) στις Καλές Τέχνες από το 
Πανεπιστήμιο του York (UK) και Διδακτορικό 
στην Ακουστική και Ηχητική Μηχανική από 
το Πανεπιστήμιο του Columbia (USA). Έχει 
τίτλους ειδίκευσης στην ερμηνεία της Μουσι-
κή Baroque και της Αναγεννησιακής Μουσικής, 
καθώς και στις Σύγχρονες Μουσικές του 20ου 
αιώνα.
Από το 1985 συμμετέχει σε Χορωδίες και 

Φωνητικά σύνολα, ενώ παράλληλα ήταν Μα-
έστρος της Παιδικής χορωδίας του Δήμου Με-
ταμόρφωσης μέχρι το 1995.
Είναι καθηγητής στο Σύγχρονο Ωδείο Αθη-

νών από το 1987 μέχρι σήμερα και συνεργάτης 
του Κ.ΣΥ.Μ.Ε. (Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής 
Έρευνας) από το 1986, με ενεργό συμμετοχή 
σε προγράμματα διάσωσης και ψηφιοποίησης 
της Παραδοσιακής Ελληνικής μουσικής.
Το 1989 δημιούργησε το πρώτο τμήμα Μου-

σικής Τεχνολογίας, στο Σύγχρονο Ωδείο Αθη-
νών και το 1997 δημιούργησε την τεχνική σχο-
λή ήχου & εικόνας «Media Audio Visual» μαζί 
με συνεργάτες του. Το 2005 δημιούργησε το 
Hi-End «Studio R-mic Athens» (για Recording, 
Mixing & Mastering) και έχει κάνει την παραγω-
γή και την ηχοληψία σε περισσότερα απο 300 
μουσικά άλμπουμ στην Ελλάδα, την Ευρώπη 
και την Αμερική.
Εκτός Ελλάδος έχει συνεργαστεί και παίξει με 

πολλούς επώνυμους καλλιτέχνες της Πόπ, Ρόκ 
και Τζαζ μουσικής σε Ευρώπη και Αμερική.
Στην Ελλάδα είναι μέλος της μπάντας 

«2002GR» που θεωρείται η πιο παλιά εν ενερ-
γεία Ποπ-Ροκ μπάντα έχοντας πολλούς χρυ-
σούς και πλατι-
νένιους δίσκους 
στο ενεργητικό 
της. Το 2019 η 
μπάντα γιόρ-
τασε την 45η 
επέτειο από 
την κυκλοφορία 
του πρώτου 
της μουσικού 
άλμπουμ. Πα-
ράλληλα συμ-
μετέχει και σε 
πολλά μουσικά 
σχήματα της εγχώριας Rock, Hard και Jazz μου-
σικής.
Η προσωπική του δισκογραφία κινείται στο 

χώρο της Jazz-Rock-Ethnic-Fusion με μινιμαλι-
στικά μουσικά στοιχεία.
Είναι ο πρώτος και μόνος Έλληνας ορ-

γανίστας (μέχρι το 2019) που είναι Official 
Hammond Artist, ενώ το 2017 είχε ανακηρυχθεί 
και βραβευτεί ως Artist of the Year.

ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ
(Απόσπασμα που αφορά τον Μουσταφά Κεμάλ)
Με την ευκαιρία της επιστολής του συμπολίτη μας Γιάννη Αθ. Μα-

κρή, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 5 Οκτω-
βρίου 2019 με τίτλο: Ο Έλληνας ανθυπολοχαγός στο Αϊδίνιο και ο 
έμπορος Νικολαΐδης που ήταν ο Μουσταφά Κεμάλ, αποφασίσαμε για 
πληρέστερη ενημέρωση των αναγνωστών μας Καστελλιωτών, που δε 
διάβασαν την επιστολή, να δημοσιεύσουμε ολόκληρο το σχετικό από-
σπασμα από το Σχεδίασμα Απομνημονευμάτων του Χρήστου Δ. Χαλα-
τσά, που έχει δημοσιεύσει ο γιος του Δημήτρης Χ. Χαλατσάς.

...Ένα βράδυ που γύρισε από τα 
υψώματα του Ομερλού πίσω στο Αϊ-
δίνι, γιατί όλους τους αξιωματικούς 
τους είχε προσκαλέσει ο Διοικητής 
τους σε σύσκεψη και για την ενη-
μέρωσή τους σχετικά με το μέτωπο 
της Μικράς Ασίας, αλλά και για την 
παραπέρα μέλλουσα δράση τους, 
σε ένα από τα κεντρικά καφενεία 
του Αϊδινίου που το κρατούσε Έλ-
ληνας, μπήκε να πιει καφέ.
Εκεί, σε μία από τις γωνιές του 

καφενείου παρατήρησε έναν πα-
ράξενο τύπο Τούρκου καλοντυμέ-
νου, με αυστηρό παρουσιαστι κό 
και φοβερά διαπεραστικό βλέμμα 
και θωριά στρατιωτική, να είναι πε-
ρικυκλωμένος από Τούρκους καμιά 
δεκαριά νέους, στους οποίους και 
μιλούσε έντονα. Αυτού του είδους 
η συντροφιά δεν του άρεσε και 
τον έβαλε σε υποψίες και για να 
συνεννοηθεί, φώναξε τον καφετζή 
για διερ μηνέα και προσκάλεσε τον 
άγνωστο ξένο Τούρκο με τη στρα-
τιωτική θωριά και το διαπεραστικό 
βλέμμα, να πλησιάσει προς το μέ-
ρος του. Πράγματι, εκείνος πλησί-
ασε και απευθύνθηκε σ’ αυτόν με 
άπταιστα ελ ληνικά, ρωτώντας τον 
πατέρα μου, τι θέλει ακριβώς. Πρώ-
τα τον ρώτησε, ποιος είναι και γιατί 
έχει έρθει στο Αϊδίνιο. Και εκείνος 
του απήντησε ότι είναι Έλληνας και 
λέγεται Νικολαΐδης από τη Θεσσα-
λονίκη. Και έχει έρθει για εμπόριο 
στο Αϊδίνιο.
Ο πατέρας μου δεν πείσθηκε για 

όλα αυ τά τα παράξενα και τον ρώ-
τησε, τι είδους εμπόριο θα έκανε 
στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο 
τάχα έμπορος Νικολαΐδης στις απα-
νωτές ερωτή σεις βρέθηκε σε αδιέ-
ξοδο, και άρχισε να τα μασάει. Τότε 
του είπε να ση κώσει τα χέρια του 
ψηλά, προτείνοντας το πιστόλι του 
για να τον ψάξει. Από την έρευνα 
βρέθηκε πάνω του ένα ρεβόλβερ, 
δηλαδή βρέθηκε ότι οπλοφορούσε 
και μάλιστα στις τσέπες του είχε 
και τέσσερα κουτιά με σφαίρες 
του πιστολιού. Όταν τον ρώτησε, 
πώς δικαιολογεί την οπλοφο ρία 
ένας έμπορος, του απήντησε ότι 
οπλοφορουσε για να υπερασπιστεί 
τον εαυτό του, εάν του επετίθεντο 
άτακτοι Τούρκοι, οι Τσέτες. Επειδή 
όμως όλα αυτά δεν ήταν πειστικά 
και τα χαρτιά του ήταν μεν ελληνι-
κά, αλλά ύποπτα, τον προσεκάλεσε 
να τον ακολουθήσει μέχρι την Διοί-
κηση της μονάδας, για να ελεγχθεί 
η παρουσία του. Πράγματι ακολού-
θησε, και εκεί από τον διοικητή και 
τον υπασπιστή του Συντάγματος 
υποβλή θηκε σε εξαντλητική ανά-
κριση.
Το πράγμα άρχισε να παίρνει 

διαστά σεις, διότι από την πρόχειρη 
ανάκριση που έγινε στον εμφανιζό-
μενο ως Νικολαΐδη, προέκυπτε ότι 
τα πράγματα δεν ήσαν απλά, αλλά 
κυλούσαν κάτω από κάποια οργα-
νωμένη ομάδα, η οποία διέθετε 
και χρήματα και στηρίγματα στρα-
τιωτικά, και τα οποία οδηγούσαν 
σε μια ανασύνταξη των Τούρκων 
κάτω από νέα ηγεσία, για την εκ-
δίωξη του σουλτάνου και την ανά-
ληψη στρατιωτικής πρωτοβουλίας 
καθαρά μεταξύ αξιωματικών. Όλα 
τα στοιχεία, τα οποία προέκυπταν 
από την ανάκριση του φερομένου 
ως Νικολαΐδη, οδηγούσαν σε ένα 
τέτοιο συμπέρασμα και οι υποψίες 
ενι σχύονταν ακόμη περισσότερο. 

Τότε διατάχθηκε να προσέλθει και 
ο Έλ ληνας, ο ιδιοκτήτης του καφε-
νείου, ο οποίος εγνώριζε πρόσω-
πα και πράγματα. Ο λοχαγός της 
μονάδος τον εξήτασε για πολλές 
ώρες εξα ντλητικά, και πήρε θετι-
κές πληροφορίες απ’ αυτόν. Ακόμη 
τον ρώτησε, εάν είχε γνώση, ποιοι 
ήσαν οι νεαροί Τούρκοι που μέσα 
στο καφενείο του, είχαν υποδε-
χθεί τον Νικολαϊδη. Ο καφεπώλης, 
που αν θυμάμαι καλά, ονομαζόταν 
Ανδρονίδης ή κάτι παρόμοιο, ήταν 
κατηγορηματικός, ότι τις τελευταί-
ες εβδομάδες μέσα στο καφενείο 
του οι συγκεντρώσεις των νέων απ’ 
ότι πήρε το αυτί του, μιλούσαν για 
πολιτική αλλαγή και φανερά αντι-
στρατεύονταν κατά του Σουλτάνου.
Ο ίδιος ο καφεπώλης κατέθετε, 

ότι υποπτεύονταν κάποια οργάνωση 
να δημιουργείται. Ήταν ολοφάνερο 
ότι αυτή ήταν η αποστολή του τάχα 
Νικολαϊδη και στη σύσκεψη αποφα-
σίστηκε να μη συλλάβουν, ούτε να 
καλέσουν τους νεαρούς Τούρκους 
του Αϊδινίου, για να μην δημιουρ-
γηθούν υπόνοιες και οπωσδήποτε 
κά ποια αναταραχή. Ο καφεπώλης 
υπέδειξε και ένα-δυο άλλα άτομα 
του Αϊδινίου, τα οποία πρόθυμα 
προσήλθαν στο Διοικητήριο και που 
διαβε βαίωσαν επίσης, ότι τελευ-
ταία παρατηρούν κάποια ιδιάζουσα 
κίνηση με ταξύ των νέων Τούρκων 
ιδιαίτερα. Και κάποιος απ’ αυτούς 
διαβεβαίω σε, ότι είχε μια πληροφο-
ρία για διακίνηση όπλων και εξοπλι-
σμό, όχι μό νο των άτακτων, αλλά και 
των λοιπών Τούρκων της περιοχής, 
για να χτυπήσουν σε δεδομένη στιγ-
μή τον Ελληνικό Στρατό.
Ύστερα απ’ όλα αυτά ο διοικητής 

με τα νέα στοιχεία που προέκυψαν 
από τις πληροφορί ες, συνέχισε 
μαζί με τον υπασπιστή την ανάκρι-
ση του τάχα Νικολαΐδη. Αυτός όμως 
συνεχώς έπεφτε σε αλλεπάλλη-
λες αντιφάσεις, και ως ύπο πτο τον 
έκλεισαν στο Δημοτικό Σχολείο του 
Αϊδινίου υπό κράτηση και με δρα-
στήρια φρούρηση. Η σύσκεψη που 
επακολούθησε έλαβε τον χαρα-
κτήρα Έκτακτου Στρατοδικείου, και 
αποφασίστηκε το πρωί να τον του-
φεκίσουν. Η απόφαση αυτή της Διοι-
κήσεως, ως μονάδος, διαβιβάστηκε 
στο Στρατηγείο της Σμύρνης. 
Το πρωί όμως, κατέφθασε έφιπ-

πος αγγε λιοφόρος από τη Σμύρνη 
με τη διαταγή, ότι ο έμπορος Νικο-
λαΐδης, νομίμως κυκλοφορεί και ν’ 
αφεθεί ελεύθερος. Όπως και έγινε. 
Από εκεί και πέρα ο Κεμάλ πέρασε 
τις γραμμές προς τα στρατόπεδα 
των Τούρκων, και ορ γάνωσε στη 
συνέχεια τους Νεότουρκους με τη 
βοήθεια και την ανοχή και των συμ-
μάχων, με αποτέλεσμα οι Νεότουρ-
κοι να παραμερίσουν τον Σουλτάνο 
και με επικεφαλής τον Κεμάλ, να 
ρίξουν τα Ελληνικά Στρατεύ ματα 
στη θάλασσα.
Όταν σε λίγες μέρες κυκλοφό-

ρησε η φωτογραφία του Κεμάλ και 
στις ελληνικές μονάδες, όλοι στο 
πρόσωπο του αναγνώ ρισαν τον 
έμπορο Νικολαΐδη, τον οποίο τε-
λευταία στιγμή τον γλίτωσε η ξένη 
προπαγάνδα, μέσω του αρμοστή 
της Σμύρνης Στεργιάδη, ο οποίος 
και είχε διατάξει να αφεθεί ελεύθε-
ρος. Σίγουρα, εάν είχε εκτελεστεί, 
θα είχε αλλάξει ο ρους της ιστορίας 
στο Μικρασιατικό Μέτωπο...

Δ.Χ.

ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ…

ΟΙ ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
Το ποτάμι που περνάει μέσα 

από το χωριό μας και το χωρίζει 
σε δύο συνοικισμούς το ΔΩΘΕ και 
το ΠΕΡΑ Καστέλλι ευνόησε τη λει-
τουργία υδρόμυλων (νερόμυλων) 
και στις δύο όχθες του. Στους νε-
ρόμυλους αυτούς γινόταν το άλε-
σμα της παραγωγής δημητριακών, 
κυρίως σιταριού και καλαμποκιού, 
όχι μόνο του χωριού, αλλά και της 
πολύ ευρύτερης περιοχής.

Μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα 
καλύπτονταν οι ανάγκες σε αλεύ-
ρι του Μπράλλου, του Παλαιοχω-
ριού, της Γραβιάς, της Βάργιανης, 
της Γλούνιστας, του Σκαμνού, του 
Ελευθεροχωριού, του Αποστολιά, 
του Οινοχωρίου και της Οίτης 
(Γαρδικιού) από τους νερόμυλους 
των Καστελλίων.

Τα Καστέλλια είχαν τέσσερις μύ-
λους (νερόμυλους) σε διαφορετικά, 
διαδοχικά σημεία της όχθης του 
ποταμιού μας Κανιανίτη, παραπό-
ταμου του Φωκικού Κηφισσού, σε 
μεγάλη για τότε απόσταση ο ένας 
από τον άλλο. Από την ΠΕΡΑ μεριά 
του χωριού που συνεκδοχικά το 
λέμε Πιπεριώτικα και από τη ΔΩΘΕ 
μεριά που το λέμε Λυκόρραχα.

Στα Πιπεριώτικα υπήρχε ο μύ-
λος του «Ζήτρου» και ο μύλος του 
«Μαξούτη», ενώ στα Λυκόρραχα ο 
μύλος του «Παπαγεωργίου» και ο 
μύλος του «Κουτρούμπα».

Το 1941 κατασκευάστηκε από 
τον Τσιρομήτσο, Δημήτριο Λυ-
καυγέρη, ο πέμπτος μύλος στις 
Λογγιές της Γκιόνας, πιο γνωστός 
ως μύλος του «Καρεκλά», σε θέση 
όπου υπήρχε παλαιότερα ο νερό-
μυλος του Πάνω χωριού (Παλαιο-
καστέλλι), πιο γνωστός ως μύλος 
του «Στοφόρου». Αυτός λειτουρ-
γούσε μόνο το καλοκαίρι, γιατί 
βρισκόταν ψηλότερα στο ποτάμι 
και είχε επαρκή ποσότητα νερού. 
Η θέση του ήταν στο «Πλατανάκι», 
εκεί όπου σήμερα είναι οι εγκατα-
στάσεις καλλιέργειας της «Ορεινής 
πέστροφας» του Θανάση Κουτσο-
βέλη.

Κατά τη δεκαετία του 1930 στην 
αγροτική και κτηνοτροφική κοι-
νωνία των Καστελλίων οι τεχνο-
λογικές καινοτομίες της εποχής 
φαίνεται να συνυπάρχουν με τις 
παλιότερες παραδοσιακές τεχνι-
κές, με τις οποίες συνυπήρχαν 
παράλληλα και αλληλοσυμπληρώ-

νονταν, καλύπτοντας το κενό που 
δημιουργούσε η έλλειψη επαρ-
κούς νερού τους καλοκαιρινούς 
μήνες, με αποτέλεσμα να υπάρξει 
αδήριτη ανάγκη το κενό αυτό να 
καλυφτεί με τη λειτουργία μηχα-
νοκίνητου μύλου.

Τέτοιος «μηχανοκίνητος μύλος» 
προέκυψε με ευρεσιτεχνία «πατέ-
ντα» του ανήσυχου και εφευρετι-
κού μυαλού του συμπολίτη μας 
Κώστα Βέλλιου, ο οποίος μετέτρε-
ψε το σιδηροπρίονο που χρησι-
μοποιούσε στο ξυλουργείο του σε 
μύλο άλεσης δημητριακών, δίνο-
ντας οριστική λύση στο πρόβλη-
μα της έλλειψης επαρκούς νερού 
τους καλοκαιρινούς μήνες για να 
λειτουργούν οι νερόμυλοι.

Ο συγκεκριμένος μύλος κινού-
νταν με μονοκύλινδρη πετρελαι-
ομηχανή αγορασμένη από κα-
ράβι με ιπποδύναμη 15 αλόγων. 
Τα μηχανικά μέρη της εξαίρετης 
αυτής πετρελαιομηχανής κείτο-
νται σήμερα εγκαταλειμμένα και 
σκουριασμένα στο πλινθόκτιστο 
οίκημα στο παρακείμενο και μισο-
γκρεμισμένο σπίτι ιδιοκτησίας των 
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ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ

Συνεχίζουμε και στο σημερινό φύλλο τη δημοσίευση συνοπτικών 
σημειωμάτων που αφορούν «διακεκριμένες προσωπικότητες» συγ-
χωριανών μας από το χώρο των επιχειρήσεων (εμπόριο, βιοτεχνία, 
βιομηχανία), καθώς και από το χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών.

Ανάμεσα στις διακεκριμένες αυτές προσωπικότητες του επιχειρη-
ματικού κόσμου που γεννήθηκαν στα Καστέλλια και προόδευσαν, 
αναδείχτηκαν, διακρίθηκαν στον τομέα τους και καταξιώθηκαν από 
την κοινωνία είναι οι καστελλιώτες της Αμερικής.

Στο σημερινό φύλλο παρουσιάζουμε τους αδελφούς Παπαϊωάν-
νου (Παπαδάκη) και το Γιάννη Πατέλη.

Ο Δημήτρης Π. Παπαδάκης 
γεννήθηκε στα Καστέλλια το 
1892 και πέθανε στην Αμερική 
(ΤΕΞΑΣ) στις 29 Ιουλίου 1968. 
Ήταν γιος του Πανουργιά και 
της Ελένης Παπαϊωάννου και 
αδέλφια του ήταν ο Σταμάτης, ο 
Θανάσης, ο Γιάννης, ο Παναγιώ-
της, ο Αντώνης και η Ελένη. Στην 
Αμερική άλλαξε το επώνυμό του 
για λόγους συντομίας σε Παπα-
δάκης.

Σε ηλικία 16 ετών μετανά-
στευσε στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες Αμερικής προς αναζήτηση 
τύχης. Αρχικά εργάστηκε στη 
Νέα Υόρκη και αργότερα πήγε 
στην Αλάσκα και στη συνέχεια 
στην Ουάσιγκτον. Μέχρι το 
1921 δούλεψε σκληρά σε διά-
φορες εργασίες, ενώ το 1926 
εγκαταστάθηκε στο Χιούστον 
του Τέξας, όπου συνεχίστηκε με 
τον αδελφό του Σταμάτη, τον 
οποίο είχε καλέσει στην Αμερι-
κή. Η επιχείρηση των Αδελφών 
Παπαδάκη είχε την επωνυμία: 
«Κόνεϋ Άιλαντ Papadakis» και 
περιλάμβανε αλυσίδα έξι κατα-
στημάτων – εστιατορίων, πέντε 
στο Χιούστον του Τέξας και ένα 
στη Νέα Υόρκη.

Είναι γνωστό στους Καστελ-
λιώτες ότι οι αδελφοί Παπαδά-
κη είχαν αγοράσει πολύ μεγάλη 
έκταση με σκοπό να ιδρύσουν 
φάρμα που να παράγει προ-
ϊόντα για την προμήθεια των 
καταστημάτων και στη θέση 
αυτή εντοπίστηκε πετρέλαιο 
και φυσικό αέριο, αλλά η εκμε-
τάλλευση των πηγών αυτών δε 
θεωρήθηκε εκμεταλλεύσιμη και 
γι’ αυτό εγκαταλείφτηκε η αξιο-
ποίησή της.

Οι επιχειρήσεις των αδελφών 
Παπαδάκη αναπτύχτηκαν ση-
μαντικά και αυτό το αναγνώρι-
σαν οι κάτοικοι του Χιούστον, 
οι οποίοι ήταν και οι άμεσα εν-
διαφερόμενοι καταναλωτές και 
αποδέκτες των προσφερόμε-
νων υπηρεσιών των επιχειρή-
σεών τους, ώστε ο Τζον Φέρμεν, 
εξέχουσα μορφή του Χιούστον 
εκφράστηκε με θαυμασμό, εκτί-
μηση και σεβασμό γράφοντας 
στον ημερήσιο τοπικό τύπο: 
«Οι επιχειρήσεις των αδελφών 
Παπαδάκη αποτελούν την οικο-
νομία της πόλης». Ο Δημήτρης 
Παπαδάκης δεν ξέχασε τους 
εδώ δικούς του ανθρώπους, 
γονείς, αδέλφια και ανίψια του 
τους οποίους, όπως συζητιόταν 
παλιά στο χωριό τους βοήθη-
σε οικονομικά. Αλλά και στην 
Κοινότητα Καστελλίων δώρησε 
2.000 δολλάρια για την ανέγερ-
ση Κοινοτικών Λουτρών κατά 
την πρώτη επίσκεψή του στο 
χωριό το 1963. Την εποχή εκείνη 
το χωριό δεν είχε ηλεκτροδοτη-

Γίνονται προσπάθειες για το χωριό 
μας. Εμείς θα βοηθήσουμε;

Αντιγράφω από την ανάρτη-
ση του συγχωριανού μας Δη-
μήτρη Βέλλιου στο facebook, 
θέλοντας κι εγώ να επισημά-
νω τα πρώτα θετικά δείγματα 
γραφής του νέου προέδρου 
του χωριού μας Γιώργου Χα-
λατσά: 

«Πιστεύω ότι έχει ανοίξει 
ένα μεγάλο θέμα, που εκτός 
από οικονομικό, είναι πρωτί-
στως και ΗΘΙΚΟ.
Και αναφέρομαι συγκεκρι-

μένα στην προσπάθεια που 
κάνει τον τελευταίο καιρό ο 
Γ. Χαλατσάς.
Ο Γιώργος διακατέχεται 

από έναν υπέρμετρο ενθουσι-
ασμό και με μεγάλο φιλότιμο 
προσπαθεί να ανταποκριθεί 
στις μεγάλες ομολογουμέ-
νως ανάγκες του χωριού μας. 

Όμως κάποια πράγματα τον 
ξεπερνούν και δεν είναι στις 
δυνατότητές του ούτε τις οι-
κονομικές βεβαίως να αντα-
ποκριθεί.
Όσοι έχουμε κάποια ηλικία, 

θα θυμόμαστε ασφαλώς ότι 
το τσιμενταύλακο και άλλα 
μικρά έργα μέσα και έξω από 
το χωριό μας είναι αποτέλε-
σμα εθελοντικής εργασίας 
των πατεράδων και των παπ-
πούδων μας....
Δεν φτάνουν λοιπόν τα 

«μπράβο» ούτε τα «συγχαρη-
τήρια» στον Χαλατσά, διότι 
έχει βρεθεί απελπιστικά μό-
νος του, χωρίς καν τη συν-
δρομή των Πολιτιστικών Συλ-
λόγων του Χωριού που εκ του 
καταστατικού τους, στο κάτω 
-κάτω, έχουν την υποχρέωση 

να συνδράμουν…
Και επειδή όλα αυτά που 

χρειάζονται αν γίνουν -τα 
λίγα, τα ελάχιστα- χρειάζο-
νται υλικά, από σήμερα έχει 
ανοιχτεί ένας πιστωτικός λο-
γαριασμός στην μάνδρα υλι-
κών των Κοντολάτη -Λάντζου, 
όπου ο καθένας μας μπορεί 
να πάει να αφήσει ό,τι μπορεί, 
δεν μετράει το ποσό, αλλά η 
κίνηση και η πρόθεση!!!...» 
Μια δική μου παρατήρηση: 

Άδικο θεωρώ το σχόλιο για 
τους Συλλόγους του χωριού 
που μέχρι σήμερα είναι 
αυτοί που προσφέρουν σε 
όλους τους τομείς, δεχόμενοι 
μάλιστα αυστηρότατη κριτική 
για κάθε τους πράξη, αλλά 
σπανίως βοήθεια και στήριξη.

Κ.Σ. 

Τα «Καστελλιώτικα Νέα» εφεξής δεν θα αναδημοσιεύ-
ουν άρθρα, σημειώματα, επιστολές κ.λπ., καθώς και κεί-
μενα από το διαδίκτυο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου θα ανα-
δημοσιεύονται μόνο αποσπάσματα.

θεί από τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ στα Κα-
στέλλια ήρθε το 1965. 

Διαπιστώνοντας ότι κανένα 
σπίτι στο χωριό δε διέθετε μπά-
νιο (λουτρό) σκέφτηκε να προ-
τείνει τη λύση Κοινοτικών Λου-
τρών. Με δαπάνες του θέλησε 
να χρηματοδοτήσει την ανέγερ-
σή τους και για το σκοπό αυτό 
παρέδωσε στον Πρόεδρο της 
Κοινότητας επιταγή 500 δολλα-
ρίων ως προκαταβολή για την 
εκπόνηση των σχεδίων για να 
ξεκινήσει το έργο. Ο δωρητής 
εξέφρασε την επιθυμία,όπως 
τα Λουτρά ανεγερθούν πλησί-
ον των γραφείων και αποθηκών 
του Γεωργικού και Πιστωτικού 
Συνεταιρισμού Καστελλίων, για-
τί κατά τη γνώμη του η θέση 
αυτή ενδεικνυόταν για την πλή-
ρη εξυπηρέτηση των κατοίκων. 
Την εκπόνηση των σχεδίων είχε 
εγκρίνει ο ίδιος ο δωρητής, γι’ 
αυτό και παρέδωσε στον Πρόε-
δρο της Κοινότητας άλλα 1500 
δολλάρια για την πραγματοποί-
ηση του έργου. Η κατάληξη της 
δωρεάς αυτής είχε την τύχη,ό-
σων προσπαθειών αναφέρουμε 
σε σχετικό άρθρο μας στα «Κα-
στελλιώτικα Νέα» με τίτλο: Προ-
βληματισμοί. Συσχετίστε το.

Κατά τη δεύτερη επίσκεψή 
του το 1966 στη χώρα μας και 
στο χωριό μας και παρότι πλη-
ροφορήθηκε για την τύχη της 
πρώτης δωρεάς, που ειρήσθω 
εν παρόδω, είχε δηλώσει ότι 
θα συμπλήρωνε τη δωρεά για 
τα Κοινοτικά Λουτρά, αν το 
ποσό δεν επαρκούσε,βοήθησε 
και πάλι οικονομικά το χωριό 
προσφέροντας χρήματα για τη 
μικρή ανακαίνιση του καμπα-
ναριού της εκκλησίας με επι-
μαρμάρωση και αντικατάσταση 
του εκκρεμούς ρολογιού του 
κωδωνοστασίου, οι εργασίες 
των οποίων έγιναν αργότερα με 
χρηματοδότηση του αδελφού 
του Σταμάτη.

Ο ίδιος ο Δημήτρης Παπαδά-
κης, πρέπει να τονιστεί ιδιαίτε-
ρα, στάθηκε ως πατέρας του 
αδελφού του Σταμάτη και της 
οικογενείας του. Ο ίδιος δεν 
απόκτησε οικογένεια. Όσοι Κα-
στελλιώτες τον επισκέφτηκαν 
στο Χιούστον τους φιλοξένησε 
πλουσιοπάροχα και τους βοή-
θησε όσο μπορούσε όχι μόνο 
οικονομικά.

Ο Δημήτρης Παπαδάκης τίμη-
σε πραγματικά τα Καστέλλια και 
γενικότερα την πατρίδα μας στη 
δεύτερη πατρίδα του. Ποτέ δεν 
ξέχασε την πρώτη του πατρίδα 
και τα περισσότερα χρόνια της 
ζωής του τα πέρασε στη δεύ-
τερη πατρίδα του την Αμερική. 
Πρόθεσή του και όνειρό του 
ήταν πάντα να βοηθήσει με 

κάθε τρόπο το χωριό του.

Β) ΣΤΑΜΑΤΗΣ Π. ΠΑ-
ΠΑΔΑΚΗΣ

Ο Σταμάτης Π. Παπαδάκης 
ήταν ο μικρότερος αδελφός 
του Δημήτρη, ο οποίος τον 
προσκάλεσε να μεταναστεύσει 
στην Αμερική. Ο Σταμάτης Πα-
παδάκης έφτασε στην Αμερική 
το 1919. Πέθανε στο Χιούστον 
το 1974. Συνεταιρίστηκε με τον 
αδελφό του και υπήρξε και αυ-
τός μεγαλοεπιχειρηματίας στην 
πόλη του Χιούστον της πολιτεί-
ας του Τέξας. Και τα δύο αδέλ-
φια υπήρξαν αληθινά κοσμή-
ματα για τα Καστέλλια και την 
Ελλάδα στο Χιούστον.

Ο Σταμάτης έχει χαρακτηρι-
στεί από Καστελλιώτες που τον 
επισκέφτηκαν στο Χιούστον, ως 
ένας αληθινός πατριδολάτρης 
Καστελλιώτης που έζησε στην 
ξενιτιά. Υπήρξε ένας καλός, ευ-
φυής και χαριτωμένος άνθρω-
πος που αγαπούσε υπερβολικά 
το χωριό του και την πατρίδα 
του.

Ένα χαρακτηριστικό στιγμιό-
τυπο που, όπως διηγούνται όσοι 
τον επισκέφτηκαν, ήταν το εξής: 
Όταν έφτανε στο Χιούστον η 
εφημερίδα μας «Καστελλιώτικα 
Νέα» μια ορισμένη μέρα μάζευε 
γύρω του τους συγγενείς του και 
τους φίλους του, και είχε αρκε-
τούς, και τους διάβαζε σαν Ευ-
αγγέλιο με αναλύσεις και σχόλια 
αναπολώντας τις μέρες της νιό-
της του, τα πρόσωπα, τα τοπία 
και τα πράγματα που αγαπούσε 
στο χωριό του.

Ο Σταμάτης, σε αντίθεση με 
τον αδελφό του Δημήτρη, πα-
ντρεύτηκε τη σύζυγό του Ελένη, 
ελληνίδα με καταγωγή από την 
Πελοπόννησο. Μαζί της από-
κτησε τρία παιδιά που τους έδω-
σε τα ονόματα: Δημήτρης (Τζιμ), 
Πανουργιάς και Τασία, που ερ-
γάζονται και ζουν στην Αμερική 
έχοντας σπουδάσει σε αμερικά-
νικα Κολλέγια.

Σε γράμμα του στο Βασίλη 
Λευκαδίτη –τον είχε επισκεφτεί 
το 1961 στο Χιούστον– γράφει 
επί λέξει: «Έχω 55 χρόνια που 
έφυγα απ’ τα Καστέλλια αλλά 
δεν έχω αλλάξει, ούτε έχω ξε-
χάσει τα παιδικά μου χρόνια 
και ποτέ δεν ξέχασα ότι είμαι 
Καστελλιώτης». Στο Χιούστον 
φιλοξενήθηκαν και άλλοι Κα-
στελλιώτες εκτός από τον Βα-
σίλη Λευκαδίτη, όπως ο Αλέκος 
Παπανικολάου, ο Νίκος Κυρια-
ζής (Καρφής), καθώς και ο Γιάν-
νης και η Χρυσούλα Τσακρή που 
ζούσαν στην Αλάσκα.

Ο Σταμάτης Παπαδάκης ήθε-
λε να χρηματοδοτήσει την ανα-
κατασκευή του Ναού του Μο-
ναστηρίου του Αγίου Γεωργίου 
στο Παλιοκαστέλλι. Όταν όμως 
πληροφορήθηκε ότι η προκατα-
βολή της δωρεάς του αδελφού 
του καταναλώθηκε σε άλλες 
εργασίες της Κοινότητας και δε 
χρησιμοποιήθηκε για το σκοπό 
που τα διέθεσε ο αδελφός του 
υπαναχώρησε και έτσι ματαιώ-
θηκε και η δεύτερη δωρεά των 
αδελφών Παπαδάκη.

Τον Απρίλιο του 1989 επισκέ-
φτηκε τη χώρα μας η σύζυγος 
του Σταμάτη Ελένη συνοδευό-
μενη από τον εγγονό τους Ηλία 
Ζέρβο. Εκτός από τα αξιοθέατα 
της χώρας μας η Ελένη επισκέ-
φτηκε τους συγγενείς του άντρα 
της στα Καστέλλια, αλλά και 
συγγενείς και φίλους στην Αθή-
να και την Πελοπόννησο (τον 
τόπο της καταγωγής της).

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΤΕΛΗΣ
Ένας άλλος Καστελλιώτης που 

μετανάστευσε στην Αμερική, 
αλλά επέστρεψε στη χώρα μας 
και στο χωριό του, ήταν ο Γιάν-
νης Πατέλης, πατέρας του σιδη-
ρουργού Ταξιάρχη που τον θυ-
μούνται οι μεγαλύτεροι. Ποιος 
ήταν όμως ο Γιάννης Πατέλης;

Ήταν σαφώς ένα δημιουργικό 
μυαλό με καινοτόμες ιδέες και 
μεγάλη εφευρετικότητα, ο οποί-
ος ύστερα από δύο διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας είχε ως κατάληξη 
το ψυχιατρείο και για μικρό διά-
στημα και τη φυλακή. Το εφευ-
ρετικό αυτό δαιμόνιο ξεκίνησε 
από το χωριό μας ως σιδηρουρ-
γός και στο σιδηρουργείο του 
μαθήτευσαν όλοι σχεδόν οι κα-
τοπινοί του Καστελλιώτες σιδη-
ρουργοί που δεν ήταν και λίγοι.

Σε ηλικία 18 χρόνων στο χω-
ριό εφεύρε τη βαμβακομηχανή 
και αργότερα εργάστηκε για 
τρία χρόνια ως μηχανικός στο 
πολεμικό ναυτικό. Από την αρχή 
εκδηλώθηκε το δημιουργικό και 
εφευρετικό του δαιμόνιο που 
δεν περιοριζόταν στις απλές σι-
δηρουργικές κατασκευές που 
ήταν απαραίτητες στους Κα-
στελλιώτες της εποχής,όπως 
ήταν τα γεωργικά εργαλεία: 
αλέτρια, υνιά, τσαπιά, κασμάδες, 
σκεπαρνιές, φτυάρια, διάφορες 
σιδηροκατασκευές, όπως κά-
γκελα με μαιάνδρους, κλειδα-
ριές, σιδερόπορτες για τα σπίτια 
και τις αποθήκες κ.λπ.

Το έτος 1920 μετανάστευσε 
στην Αμερική. Αφού εργάστηκε 
για πολλά χρόνια σε τομείς της 

ειδικότητάς του, δηλαδή στο μη-
χανολογικό και μηχανουργικό 
τομέα κατάληξε να εφεύρει το 
ραδιοστάτη. Για την εφεύρεσή 
του αυτή πήρε δίπλωμα ευρεσι-
τεχνίας που συνοδευόταν και με 
το ποσό των 3.000 δολλαρίων, 
πολύ μεγάλο ποσό για την επο-
χή του.

Η αυστηρή τήρηση από μέ-
ρους του των μυστικών της 
εφεύρεσής του τον ενέπλεξε 
στα γρανάζια της γραφειο-
κρατίας και των δικαστηρίων, 
μάλλον από φθόνο και κακό-
τητα κάποιων με κατάληξη το 
ψυχιατρείο και στη συνέχεια τη 
φυλακή, όπου και έγκλειστος 
ακόμη συνέχισε να εργάζεται. Η 
επίδοσή του και η διαγωγή του 
στη φυλακή,καθώς και η επι-
μονή του για την υποστήριξη 
της εφεύρεσής του, τελικά, τον 
απάλλαξαν από κάθε κατηγο-
ρία.

Ύστερα από πολλές ταλαιπω-
ρίες και βάσανα στην ξένη χώρα 
κι εντελώς καταστραμμένος οι-
κονομικά επέστρεψε στη χώρα 
και το χωριό του λίγο πριν τον 
πόλεμο, αφού είχε τύχει κι άλ-
λων διακρίσεων στην Αμερική. 
Είχε τελειώσει μόνο το δημοτικό 
σχολείο, αλλά η επαγγελματική 
του ανέλιξη στηρίχτηκε στην 
έμφυτη δημιουργικότητα και τις 
πηγαίες εφευρετικές του ικανό-
τητες που τον οδήγησαν στα δι-
πλώματα ευρεσιτεχνιών.

Όταν έφτασε στο χωριό του, 
επιστρέφοντας από την Αμερι-
κή, συνέχισε την εργασία του με 
τη συμπαράσταση και τη βοή-
θεια του επίσης σιδηρουργού 
γιου του Ταξιάρχη Πατέλη.

Πέθανε πλήρης ημερών και 
ενταφιάστηκε στο νεκροταφείο 
του χωριού μας.

Σε συζητήσεις μεταξύ των 
συγχωριανών της εποχής της 
επιστροφής του από την Αμε-
ρική διατυπώνονταν δύο εκδο-
χές σχετικά με το αν ο Γιάννης 
Πατέλης κατέληξε στο χωριό 
του εντελώς καταστραμμένος 
οικονομικά ή ότι επέστρεψε 
με ένα αρκετά μεγάλο για την 
εποχή ποσό δολλαρίων. Σύμφω-
να με τους απογόνους του για 
την οικονομική του κατάστα-
ση μάλλον ισχύει ότι η αλήθεια 
βρίσκεται στη μέση. Δηλαδή, 
δεν έφερε χρήματα (δολλάρια) 
αλλά μετοχές και ομολογίες με-
γάλων αμερικανικών τραπεζών, 
τα οποία από τύχη καταστράφη-
καν. Οπότε «άνθρακες ο θησαυ-
ρός». Ήταν σαν να μην υπήρχαν 
ποτέ.

Βαγγέλης Κωτσίκης

ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑNΝΟΥ (ΠΑΠΑΔΑΚΗ)
Α) ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
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Την παρακάτω επιστολή μας διαβίβασε ο συγχωριανός μας 
Ηλίας Λευκαδίτης (αφορά τον περσινό Δεκαπενταύγουστο).

Δεκαπενταύγουστος στα Καστέλλια
Αγαπητοί Καστελλιώτες
Λέγομαι Στέλιος Μάλης, κα-

τάγομαι από τη Μήλο και ο 
πατέρας μου εργαζό ταν στα 
μεταλλεία του Αποστολιά από 
το έτος 1935 με εργοδότη τον 
Ηλιόπουλο μαζί με τον Γιάννη 
Μανούκο, Καστελλιώτη.
Το έτος 1941 περίπου στην 

Κατοχή που υπήρχε η πείνα 
ο Μανούκος έκανε τον καπε-
τάνιο (Πλιατσικολόγο) έπιασε 
ένα γυρολόγο του αφαίρεσε 
την πραμάτια του και τέλος 
ρώτησε τη γυναίκα του: - Να 
τα πάρω όλα; Και αυτή τoυ 
απάντησε: - Και την ομπρέλα 
καπετάνιε.
Επισκέπτομαι συχνά το αγα-

πημένο χωριό τα Καστέλλια 
το δεκαήμερο του Αυγούστου 
που έχω πολλούς φίλους του 
πατέρα μου και δικούς μου.
Φέτος (2018) το δεκαπεν-

θήμερο του Αυγούστου επι-
σκέφθηκα το αγαπημένο μου 
χωριό τα Καστέλλια και περί-
μενα να χτυπήσει χαρμόσυνα 
η καμπάνα της Ευαγγελίστριας 
να προσκυνήσουμε την Πανα-
γιά και μετά έξω να συναντή-
σουμε τους συγγενείς και φί-
λους και να ανταλλάξουμε τις 
ευχές μας όπως κάθε χρόνο.
Σε λίγο άκουσα να χτυπάει 

η καμπάνα του Νεκροταφεί-

ου. Ρώτησα τους χωριανούς 
και μου είπαν ότι εδώ και λίγα 
χρόνια λειτουργεί την ημέρα 
αυτή στο μικρό εκκλησάκι της 
Παναγίας. Πήγα και εγώ. Ο 
ιερέας λειτουργούσε, δεν χω-
ρούσαμε να προσευχηθούμε 
και ο κόσμος γυρνούσε πάνω 
από τα μνήματα, αντί χαράς 
έκλεγε τα αγαπημένα του 
πρόσωπα. Μου θύμισε το τρα-
γούδι «Κλαίει η μάνα μου στο 
μνήμα, κλαίει, κλαίει και η Πα-
ναγιά....)».
Στη συνέχεια την Κυριακή 

πήγα στον ιερό ναό Ευαγγελι-
στρίας και μου φάνηκε ότι κάτι 
να λείπει από μέσα. Διαπίστω-
σα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. 
Οι αδελφοί Αδάμ, καπνέμπο-
ροι και η Δάφνη Μακρή είχαν 
δωρίσει δυο μεγάλα μανου-
άλια τα οποία ο Παπαχαρά-
λαμπος ηλεκτροδότησε και 
διακοσμούσαν τον Ιερό Ναό 
Ευαγγελιστρίας. Έφυγαν αυτά; 
πού πήγαν; Και ο Ναός έμεινε 
αδειανός. Μου θύμισε ότι κά-
ποιος την πρωτοχρονιά πήγε 
στο φούρνο να ψήσει μια χήνα 
και όταν πήγε να την πάρει ο 
φούρναρης του απάντησε ότι 
η χήνα πέταξε.
Έτσι, έφυγα από τα αγαπη-

μένα μου Καστέλλια απογοη-
τευμένος.                 Στ. Μάλης

Το χωριό αλλάζει όψη
Το χωριό αλλάζει όψη, όχι 

σιγά – σιγά, όπως συνήθως 
λέμε, αλλά γρήγορα, πολύ 
γρήγορα, αλματωδώς. Μακά-
ρι αυτός ο ενθουσιασμός να 
κρατήσει μέχρι τέλους κι εμείς 
εδώ είμαστε (όσοι θα είμαστε) 
για μια νέα τετραετία, παρά 
τις αντιδράσεις από μερικούς 
αμφισβητίες (στην Ελλάδα 
ζούμε).
Ήδη, η νέα Κοινοτική Αρχή, 

προτού ακόμη αναλάβει κα-
θήκοντα, έστρωσε με άσφαλτο 
το δρόμο μέχρι Παλιό Καστέλ-
λι που ήταν αδιάβατος. Παρά 
ταύτα, δεν γλίτωσε τις συκο-
φαντίες, έστω και βλακώδεις.
Στο μέσον της γειτονιάς μου, 

μπροστά στο εμβληματικό 
Μακραίϊκο πηγάδι, υψωνόταν 
από χρόνια μια ζούγκλα, ένας 
λόφος από βάτα, ξερά χόρ-
τα και δέντρα, με κίνδυνο να 
καεί το μισό χωριό, αν έπαιρ-
νε φωτιά, επειδή υπάρχουν 
γύρω δεξαμενές πετρελαίου. 
Κλήθηκαν και παρέστησαν 
ο Δήμος, η Πυροσβεστική, η 
Δασική. Αποτέλεσμα μηδέν. 
Μέσα σε δύο μέρες ο χώρος 
είχε καθαριστεί με ενέργειες 

και προσωπική εργασία του 
Κοινοτάρχη. Σημειωτέων, ότι 
χάνει μεροκάματα από τη δου-
λεία του στην Άμφισσα, προ-
κειμένου να ασχοληθεί με την 
αποκατάσταση του Κοινοτικού 
Γραφείου, όπως θα κάνει και 
με το Ιατρείο.
Ήδη, άρχισε το ξήλωμα μιας 

άλλης μεγαλύτερης ζούγκλας 
– ολόκληρου λόφου – στα Δι-
αννέϊκα, όπου θα αποκαλυ-
φθεί και το σιδηρουργείο του 
μπάρμπα Γιώργη Διέννη, του 
«χαλκιά», ένα κομψοτέχνη-
μα παλαιάς λιθοδομής, εκατό 
χρόνων και πλέον.
Επ’ ευκαιρία, να συγχαρώ 

τους κληρονόμους της οικίας 
Καραπλή που επιτέλους απο-
κάλυψαν, μέσα από μια οργι-
αστική βλάστηση, ένα κτίριο, 
στολίδι του χωριού. Απομένει 
ο καθαρισμός από τα γύρω 
ερείπια.
Τέλος, πιστεύω, ότι οι βελτι-

ώσεις θα συνεχιστούν σύμφω-
να με τις «προγραμματισμένες 
δηλώσεις», αλλά και με νέες 
ιδέες που ποτέ δεν λείπουν.
Καλή συνέχεια.

Ιωάννης Αθ. Μακρής
Οι επιστολές των αναγνωστών εκφράζουν τις δικές τους
προσωπικές και μόνο απόψεις και όχι της εφημερίδας.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
(Συνέχεια από τη σελίδα 5)

Ζητάμε την οικονομική ενίσχυση όλων
προκειμένου να συνεχίσουμε την έκδοση 

των «Καστελλιώτικων Νέων»

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  ΕΥΡΩ
Νικόλαος Χρόνης  300
Ιόλη Χαλατσά - Kalian  50
Αθανάσιος Αλ. Σίμος  30
Παναγιώτης Αλ. Σίμος  30
Λουκάς Δούκας  20
Μαργαρίτης Παπάς  20
Αχιλλέας Κατσάρας  20
Κώστας Μπαλωμένος  20
Μακρή - Φράγκου Ευαγγελία  20

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΟΝΤΩΝ
• Στη μνήμη Στάθη Αγαπητού χρήματα μας απέστειλαν:
- Νικόλαος Χρόνης 50 ευρώ
- Βούλα Χρόνη 50 ευρώ
- Χρυσάνθη Χρόνη - Αγοριανίτη 50 ευρώ 
• Στη μνήμη Μαρίας Σταματέλου - Τσακνιά χρήματα μας απέ-

στειλαν:
- Πόπη Ηλ. Μοσχολιού 50 ευρώ
- Νίκη Ηλ. Μοσχολιού 50 ευρώ
• Στη μνήμη Φρόσως Καρακώστα χρήματα μας απέστειλε:
- Γεώργιος Ηλ. Βέλλιος 50 ευρώ
• Στη μνήμη Παναγιώτη (Τάκη) Ζεΐνη χρήματα μας απέστειλε:
- Οικογένεια Αθανασίου Νικ. Τσακρή 50 ευρώ
- Οικογένεια Χαράλαμπου (Μπάμπη) Ζεΐνη 50 ευρώ
• Στη μνήμη Δήμου (Μάκη) Τσακρή χρήματα μας απέστειλε:
- Οικογένεια Αθανασίου Νικ. Τσακρή 50 ευρώ
- Νατάσσα Δ. Τσακρή και τα παιδιά της 50 ευρώ

κληρονόμων του Κώστα Βέλλιου.
Οι τέσσερις νερόμυλοι

Καστελλίων
1. Ο μύλος του Παπαγεωργίου 

ή μύλος του Γιατρού
Ο μύλος του «Γιατρού», ήταν ο 

τελευταίος από τους μύλους που 
σταμάτησε τη λειτουργία του, κα-
τασκευάστηκε στο τέλος του 19ου 
αιώνα από τον Αθανάσιο Παπαευ-
θυμίου, παπά και δάσκαλο, και το 
Χρήστο Παπαγεωργίου, δάσκαλο 
με τον οποίο ήταν συγγενείς εξ 
αγχιστείας (σύγαμπροι). Ο πρώτος 
από τους δύο συνεταίρους είχε το 
25% και ο δεύτερος το 75% της 

ΟΙ ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ
ιδιοκτησίας του μύλου.

Το 1918 η κυριότητα του μύλου 
πέρασε εξολοκλήρου στην οικογέ-
νεια Παπαγεωργίου και μεταβιβά-
στηκε από πατέρα σε γιο: από το 
Χρήστο Παπαγεωργίου στο Γιώργο 
(γιατρό), εξού και η ονομασία «ο 
μύλος του γιατρού», και από εκεί-
νον στον δικό του γιο το Χρήστο. 
Ο μύλος ανακαινίστηκε το 1930. 
Το 1937 κτίστηκε, προστέθηκε κα-
λύτερα, ένα δεύτερο δωμάτιο που 
χρησίμευε ως σπίτι του μυλωνά. Η 
λειτουργία του μύλου σταμάτησε 
το 1965, όταν το χωριό ηλεκτρο-
δοτήθηκε από τη ΔΕΗ.

Στο μύλο του γιατρού εργά-
στηκαν διάφοροι μυλωνάδες, άν-

θρωποι που ήταν αναγκασμένοι 
να κάνουν και άλλα επαγγέλματα 
για να ζήσουν. Οι μυλωνάδες που 
δούλεψαν στο μύλο του «Γιατρού» 
ήταν οι Ασημάκης Παπανικολά-
ου, Γιώργος Ελευθερίου (Καρές), 
Βαγγέλης Παπαευθυμίου, Πέτρος 
Κωστούλας, Γιώργος Ευαγ. Παπα-
ευθυμίου, Αποστόλης Χουλιάρας 
για πολλά χρόνια (1937 – 1950) και 
σε κάποια χρονικά διαστήματα ερ-
γάστηκε και ο αδελφός του Νίκος 
Χουλιάρας.

Από το 1950, έως το 1965 μυ-
λωνάς ήταν ο μικρασιάτης πρό-
σφυγας Γιώργος Τσουράπας. Είναι 
ο μοναδικός μύλος που σώζεται 
ως κτήριο που θυμίζει το μύλο. 
Βρίσκεται κάτω ακριβώς από το 
Νεκροταφείο, δίπλα στο γεφύρι.

2. Ο μύλος του Κουτρούμπα ή 
ο Βελλιέικος μύλος

Ο μύλος του Κουτρούμπα ή Βελ-
λιέικος μύλος κτίστηκε το 1880. 
Πρώτος ιδιοκτήτης του ήταν κά-
ποιος Τσάκαλος (από τις οικογένει-
ες Τσακαλαίων του χωριού). Από 
αυτόν τον αγόρασε μια οικογένεια 
εμπόρων οι Βελλιαίοι και συγκε-
κριμένα ο Δημήτριος Βέλλιος 
(Βελλιομήτρος). Το 1937 ο Σπύρος 
Κουτρούμπας αγόρασε το 50% 
του μύλου. Ο Σπύρος (Κουτρου-
μποσπύρος) ήταν αρχικά ξυλουρ-
γός (μαραγκός) και αποφάσισε να 
στραφεί σ’ ένα επάγγελμα που θε-
ωρούνταν ιδιαίτερα προσοδοφό-
ρο και ασφαλές για τη συντήρηση 
της οικογένειάς του. Αυτό γιατί ο 
μύλος είχε άμεση σχέση με τη δι-
ατροφή των ανθρώπων και έτσι ο 
μυλωνάς δεν αντιμετώπιζε πρό-
βλημα επιβίωσης, ακόμη κι όταν 
τα χρόνια ήταν δύσκολα. Μυλω-
νάδες στο μύλο του Κουτρούμπα 
ή Βελλιέικο μύλο, που ειρήσθω εν 
παρόδω, ήταν ο προτελευταίος μύ-
λος του χωριού που σταμάτησε τη 
λειτουργία του το 1963 περίπου, 
ήταν ο ίδιος ο Σπύρος Κουτρού-
μπας και ο γιος του Ταξιάρχης που 
μαθήτευσε κοντά του από τα μι-
κρά του ακόμη χρόνια. Στο μύλο 
δούλεψαν κατά περίπτωση και οι 
άλλοι μυλωνάδες του χωριού. Ο 
μύλος του Κουτρούμπα βρισκόταν 
δίπλα στο κτίριο του Συλλόγου Γυ-
ναικών και συγκεκριμένα στη θέση 
που είναι σήμερα κτισμένη η μεζο-
νέτα του Μάκη Χαλατσά.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΕΦΑΝΤΩ
Προς την Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου Κα Χρυσούλα Πονήρη 
- Σεγδίτσα 
Δήμου ΔΕΛΦΩΝ - Πλατεία Κεχαγιά  
- ΑΜΦΙΣΣΑ
ΘΕΜΑ: ΑΛΕΦΑΝΤΩ Ερωτήσεις 

σχετικά με την πορεία της υπόθε-
σης
Κα Πρόεδρε
Στο Δ.Σ. της 12-11-2018 του 

Δήμου Δελφών, ελήφθη ομόφωνη 
απόφαση να ξεκινήσει η διαδικασία 
με την οποία θα ζητήσει ο Δήμος 
μας από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Περιφέρειας, να ανακηρύξει το 
δάσος της Αλεφάντως στα Καστέλ-
λια επίσημα και τυπικά «ΠΡΟΣ-
ΤΑΤΕΥΤΙΚΟ», σύμφωνα με τον 
Ν.998/1979 και όπως αυτός τρο-
ποποιήθηκε με τον Ν.3208/2003, 
έτσι ώστε αυτό να απολαμβάνει τα 
ευεργετήματα που ορίζονται από 
τη σχετική νομοθεσία.
Παρακαλώ να μεταβιβάσετε στον 

Δήμαρχο Παναγιώτη Ταγκαλή τις 
παρακάτω ερωτήσεις :
Ερώτηση 1η:
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συ-

γκεκριμένη διαδικασία και εάν τα 
αποτελέσματά της μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στο επικείμενο 
δικαστήριο στο Διοικητικό Πρωτο-
δικείο Λειβαδιάς στις 17/10/2019, 
όπου εκδικάζεται η προσφυγή της 
μεταλλευτικής εταιρείας για άρση 
της απόφασης της Διεύθυνσης Δα-
σών Φωκίδας η οποία αφορούσε με 
τη σειρά της την άρση της άδειας 
επέμβασης στη συγκεκριμένη πε-
ριοχή. 
Ερώτηση 2η: 
Η νομική υποστήριξη και η εξου-

σιοδότηση για παρέμβαση στο δι-
καστήριο του ορισμένου δικηγόρου 
υπέρ των αποφάσεων του Δήμου 
ισχύει σήμερα; 

Ο ερωτών
Δημοτικός σύμβουλος
Δημήτρης Μπάκας

Οι ερωτήσεις αυτές τέθηκε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο της 
13.9.2019 προφορικά, προ ημε-
ρησίας διάταξης.
Ο Δήμαρχος δήλωσε ανενημέ-

ρωτος και ζήτησε γραπτή ερώτη-
ση για να απαντήσει αφού ενημε-
ρωθεί.
Παρόντες ήταν ο πρώην Δή-

μαρχος , η πρώην αρμόδια, και 
τοπικά  και θεματικά, αντιδήμαρ-
χος καθώς και ο πρόεδρος του 
Τ.Σ. Καστελλίων. Καμία ενημέ-
ρωση.
Η ερώτηση έγινε γραπτά 

και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου 
19547/23.9.2019.
Ο Δήμαρχος απάντησε προφο-

ρικά στο Δ.Σ. της 30.9.2019 και 
ενημέρωσε το Σώμα ότι: Η νομική 
υποστήριξη ισχύει για το προστα-

τευτικό δάσος της Αλεφάντως 
δεν έγινε τίποτε. Καμία ενέργεια 
δεν διαπίστωσε.
Ο πρώην δήμαρχος αντέδρασε 

αλλά δεν γνώριζε τι έχει γίνει. 
Η πρώην αντιδήμαρχος, ο πρόε-
δρος του Τ.Σ. Καστελλίων ούτε 
κουβέντα. Από το Δασαρχείο 
εξηγήθηκε ότι καμία ενέργεια 
δεν έγινε από την πλευρά του 
Δήμου, αν και του ζητήθηκαν συ-
γκεκριμένα πράγματα. Εκτός της 
γνωστοποίησης της απόφασης 
του Δ.Σ. και κάποια τηλέφωνα 
γενικώς. Έτσι και από τη μεριά 
του Δασαρχείου δεν έγινε τίπο-
τα. Πάμε λοιπόν στο δικαστήριο 
της 17.10.2019 χωρίς πιο πολλά 
ισχυρά και καθοριστικά όπλα, ενώ 
υπήρχε η δυνατότητα.
Και ενώ δεν έγινε τίποτε, κα-

νένας δεν ενδιαφέρθηκε για τα 
περαιτέρω. Πρώην και νυν. Δή-
μαρχοι, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι 
και σύμβουλοι Κοινότητας. Καμία 
ενέργεια.
Στο μεταξύ το μόνο που έγινε 

ήταν μια «φημολογούμενη» και 
αστήριχτη στην ουσία της ενημέ-
ρωση από τοπικό σύμβουλο στο 
Τοπικό Καστελλίων που κατέληξε 
σε ένα ευχολόγιο χωρίς ουσία.
Κάπως έτσι έγιναν τα πράγμα-

τα, από αδιαφορία, ανικανότητα, 
χωρίς να αποκλείεται ο δόλος 
και στην πλατεία Θεάτρου στην 
Ιτέα που την πληρώνει πανάκριβα 
όλος ο Δήμος και όλοι οι Δημό-
τες.

Δ. Μπάκας

Από τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις
Σύλλογος Γυναικών Καστελλίων
Στις 16 Αυγούστου 2019 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Κα-

στελλίων οργάνωσε και πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία τον 
ετήσιο χορό τους και τη γιορτή της «Καστελλιώτικης Πίτας» στο 
προαύλιο της εκκλησίας. Όλα πήγαν πολύ καλά. Οργάνωση, εξυ-
πηρέτηση, χόρεψαν οι περισσότεροι και όλοι έφυγαν ευχαριστημέ-
νοι. Μεγάλη ήταν και η επιτυχία της λαχειοφόρου αγοράς.



ΣΕΛΙΔΑ 8 ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Γράφει ο Κώστας Στοφόρος
Μια εξήγηση πρώτα απ’ όλα. Αν και χρόνια 

γράφω αυτή τη τη στήλη, υπήρξε συμπατριώτης 
ο οποίος θεώρησε ότι δολίως δεν υπήρχε η υπο-
γραφή μου στο προηγούμενο φύλλο της εφημε-
ρίδας. Για κάθε κριτική που κάνω συνηθίζω να 
βάζω το όνομά μου και να παίρνω την ευθύνη 
των όσων γράφω σε αντίθεση με τους … «κριτι-
κούς» των καφενείων που κρύβονται πίσω από 
την ανωνυμία. Έτσι βάζω το όνομά μου πάνω – 
πάνω, όχι από έπαρση, αλλά για να μην υπάρ-
χουν παρεξηγήσεις…. 

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΜΑΣ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού μας «Δω-

ρική Τετράπολις», για άλλη μια φορά επεφύλαξε 
την πιο ευχάριστη έκπληξη.
Με αφορμή την επέτειο 30 ετών από την ίδρυ-

ση του συνδύασε τη θρησκευτική Πανήγυρη με 
Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών.
Τον χορό άνοιξαν τα παιδιά του χορευτικού του 

Πολιτιστικού μας Συλλόγου και πραγματικά μας 
μάγεψαν! Θαυμάσιοι και οι ενήλικες, ενώ πολύ 
όμορφοι ήταν οι χοροί απ’ όλη την Ελλάδα που 
χόρεψαν οι χορευτές του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Προσηλίου Φωκίδας, του Ομίλου Παράδοσης 
-Λαογραφίας Καμμένων Βούρλων και του Εκπο-
λιτιστικού Συλλόγου Υπάτης «Αινιάνες».
Βεβαίως τη μεγάλη διαφορά φέτος έκανε η εκ-

πληκτική ορχήστρα του Νίκου Φιλιππίδη (κλαρί-
νο) με τη Λευκοθέα Φιλιππίδη και τον Θεόφιλο 
Κολοτούρο.
Η παράδοση και η ποιότητα συνδυάστηκαν με 

τη διασκέδαση. Οι εκατοντάδες άνθρωποι που 
ήρθαν στο πανηγύρι μας όχι μόνο από τα Κα-
στέλλια και τα κοντινά χωριά αλλά και από τη 
Λαμία, τα Τρίκαλα κ.α. διασκέδασαν με την ψυχή 
τους!
Να λοιπόν που ο Πολιτισμός μπορεί να συμβα-

δίζει με τη διασκέδαση.
Θερμά συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν, 

τόσο για την επιλογή, όσο και για την άψογη δι-
οργάνωση.
Να σημειώσω όμως ότι πολλοί λίγοι είναι αυ-

τοί που βοηθούν ώστε να πετύχουν τέτοιες προ-
σπάθειες και πάρα πολλοί όσοι έχουν έτοιμα τα 
βέλη της -συνήθως κακόπιστης- κριτικής… 
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ ονομα-

στικά στην πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Γεωργία Αποστολοπούλου, που μέσα σε μεγάλες 
δυσκολίες κάθε είδους έφερε εις πέρας ένα εξαι-
ρετικό έργο!

ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Είχε προηγηθεί του πανηγυριού ένα διήμε-

ρο εκδηλώσεων για τα παιδιά. Ο Πολιτιστικός 

Σύλλογος Καστελλίων Φωκίδας «Δωρική Τε-
τράπολις» διοργάνωσε το 2ο Παιδικό Φεστιβάλ 

Φαντασίας, Δημιουργίας και Παιχνιδιού με το 
χαρακτηριστικό όνομα «Παιδική Χαρά» στις 20 
και 21 Αυγούστου 2019 στο Δημοτικό Σχολείο 

Καστελλίων. Τις δραστηριότητες του φεστιβάλ 
συντόνισαν οι συγγραφείς Λιλή Γάτη και Αναστα-
σία Καρανάσιου. 
Την πρώτη μέρα είχαμε αφηγήσεις λαϊκών πα-

ραμυθιών από την Ήπειρο, τη Μικρά Ασία και 
την Αστυπάλαια, από τις δυο συντονίστριες και 
τον υπογράφοντα, ενώ τα παιδιά δημιούργησαν 
τα δικά τους βιβλία με παραμύθια.
Η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη σε ξέφρενο 

παιχνίδι. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δυο ηλικια-
κές ομάδες και έπαιξαν μέχρι που …δεν βλέπαμε 
άλλο!
Δημιουργική διασκέδαση και ευκαιρία να γνω-

ριστούν. Είναι εντυπωσιακό ότι και μετά το φε-
στιβάλ τα παιδιά συνέχισαν τα παιχνίδια τους 
δίνοντας ζωντάνια στο χωριό μας!

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ …ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ…
Σωστά κάποιος συγχωριανός επεσήμανε ότι 

μερικοί Καστελλιώτες οδηγοί, τρέχουν μέσα στο 
χωριό λες και βρίσκονται στην …παραλιακή.
Μεγάλος ο κίνδυνος για όλους και ειδικά για 

τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Θα πρέπει να 
ληφθούν μέτρα επειγόντως, πριν θρηνήσουμε 
θύματα.
Ειδικά στις δυο πλατείες κάτι ριζικό πρέπει να 

γίνει…
…ΚΑΙ Η ΜΠΑΡΟΥΚΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΚΙΝΓΚ!

Με θλίψη είδα ότι στην ιστορική βρύση του 
χωριού μας, τη Μπαρούκα, δεν μπορείς πια να 
προσεγγίσεις, να πιείς λίγο νερό και να ρεμβά-
σεις κάτω από τη σκιά των δέντρων.
Αντί για χώρος αναψυχής έχει γίνει πάρκινγκ 

ερπυστριοφόρων. ¨Όταν τόλμησα να γράψω στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτώντας και σχε-
τικές φωτογραφίες δέχτηκα επίθεση.
Κύριο επιχείρημα πως είμαι …ξένος! Άρα δεν 

έχω λόγο. Τόσο καλά. Τόσο απλά.
Ερχόμαστε -λέει- στο χωριό για λίγες μέρες και 

δημιουργούμε προβλήματα… 
Λυπάμαι αλλά θα θίγω τα κακώς κείμενα και θα 

περιμένω από τους αρμόδιους να επιληφθούν.
Θεωρώ απαράδεκτο να είναι πάρκινγκ η βρύ-

ση -σίγουρα μπορεί αν βρεθεί άλλος χωρός και 
το παλιό -παρακείμενο- πρώην γήπεδο- να έχει 
γίνει χώρος εναπόθεσης οικοδομικών υλικών.
Οι παλιότεροι θυμόμαστε ότι εκεί είχαν γίνει 

αγώνες ακόμη και με σωματεία εξ Αθηνών και 
είχαν γνωρίσει δόξες οι πρόχειρες κερκίδες του.
Πριν από μερικά χρόνια με μέλη του Πολιτι-

στικού Συλλόγου καθαρίσαμε τη βρύση πλάι στο 
ποτάμι που ήταν θαμμένη στις λάσπες. Τώρα 
είδα πως τρέχει δειλά – δειλά νερό, αλλά ούτε 
εκεί έχει γίνει κάποια παρέμβαση για να δημι-
ουργηθεί χώρος αναψυχής.
Η βρύση αυτή, σύμφωνα με την επιγραφή έχει 

φτιαχτεί το 1910 κι εγώ ο …ξένος θυμάμαι να πη-
γαίναμε εκεί για να πάρουμε νερό με τους τενε-
κέδες…
Αξίζει πιστεύω να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Να 

τιμούμε τους προγόνους που με μεγάλο μόχθο 
έφτιαξαν το χωριό μας. Η περιφρόνηση προς τα 
σύγχρονα μνημεία είναι περιφρόνηση προς αυ-
τούς…

ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΧΘΟΝΕΣ
Αντί μονοιασμένα να αναζητούμε λύσεις για 

το χωριό και να αξιοποιούμε κάθε άνθρωπο που 
μπορεί να βοηθήσει μερικοί αρέσκονται να δια-
χωρίζουν τους Καστελλιώτες σε «ντόπιους» και 
«ξένους». Σε «αυτόχθονες» και «ετερόχθονες» 
για να θυμίσω τον διαχωρισμό που γινόταν μετά 
την Επανάσταση του ’21 και μόνο διχασμό και 
καταστροφές έφερε στη χώρα.
Για όλους αυτούς έχω μια πρόταση. Να κάνουν 

μια βόλτα ως το Νεκροταφείο, να περιδιαβούν 
τους τάφους και να καταλήξουν στο μνημείο που 
εμπνεύσθηκε ο Χαράλαμπος Στοφόρος.
Διαβάστε προσεκτικά την επιγραφή: Είναι αφι-

ερωμένο στον άνθρωπο που «Γεννήθηκε, έζησε, 
μετοίκησε, αναπαύεται στον Ιερό Τόπο της Δωρι-
κής Γης ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ».
Από εκεί και πέρα όλοι κρινόμαστε από τα όσα 

κάνουμε -ή δεν κάνουμε - για το χωριό μας.
ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Χρειάζονται και αξίζουν κάθε στήριξη οι άν-
θρωποι που όχι μόνο κρατούν, αλλά και λειτουρ-
γούν άψογα τα καταστήματα του χωριού μας.
Ας τα προτιμούμε. Έχουν ποιότητα, εξυπηρέτη-

ση και πολύ καλές τιμές. Πιστεύω όλοι θέλουμε 
να παραμείνουν ανοικτά.
Τι λέτε κι εσείς; 

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜ. ΜΠΑΚΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΣΠΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ
Το ιστορικό αναφέρεται στη πρώτη δήλωση που δημο-
σιεύτηκε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας Κ.Ν.

Η απόπειρα δολοφονίας χα-
ρακτήρα απέτυχε παταγωδώς.

Ήταν μια απόπειρα μελετη-
μένη και καλά οργανωμένη σε 
τρία στάδια φαινομενικά άσχε-
τα μεταξύ τους τα οποία όμως 
όλως τυχαία λειτούργησαν συ-
ντονισμένα, με την εκλογή μου 
σε δημοτικό σύμβουλο, με συ-
γκεκριμένο στόχο και για εκμε-
τάλλευση του αποτελέσματος. 

Απέτυχε από την αρχή γιατί 
δεν μπορούσε να απαντήσει 
σε θεμελιώδη ερωτήματα που 
ετέθησαν και αποκάλυπταν τη 
προβοκάτσια. 

Απαντήσεις δεν υπήρχαν ή 
ήταν αστήρικτες, άθλιες και 
γελοίες. Δεν έπεισαν κανέναν. 
Η υπόγεια κάτω από τη λάσπη 
μετάδοση, με την οποία προσ-
δοκούσαν να αποφύγουν ερω-
τήσεις, δεν τους απέδωσε. Δεν 
περίμεναν την άμεση αντίδρα-
σή μου και την επίσκεψη στην 
υπηρεσία για ξεκαθάρισμα του 
θέματος.

Κατέρρευσε όταν η δημόσια 
υπηρεσία, το ένα και πλέον κα-
θοριστικό από τα τρία στάδια 
πάνω στο οποίο στηρίχθηκε 
το όλο αφήγημα, όταν προ-
κλήθηκε μετά από γραπτή 
επίσημη αίτησή μου, δήλωσε 
γραπτά και επίσημα ότι: δεν 
έγινε οποιαδήποτε γνωστο-
ποίηση και οποιαδήποτε 
κοινοποίηση διότι τέτοια 
θέματα, έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα και υφίστανται 
περιορισμοί ως προς το δι-
καίωμα πρόσβασης τρίτων. 

Άρα αν ο υπάλληλος έκανε 
τέτοια γνωστοποίηση, που 
δένει τη προβοκάτσια και επι-
καλούνται οι συκοφάντες, τότε 
γνώριζε, όπως και κάθε πολί-
της γνωρίζει, ότι η ενέργειά 
του ήταν υποβολιμαία και αυ-
τός παραβιάζει τους κανόνες 
της υπηρεσίας του ήταν δηλα-
δή επίορκος και αναξιόπιστος. 
Σε ποια μαρτυρία στηρίχθηκαν 
λοιπόν, για να εκτοξεύσουν τη 
λάσπη και τη συκοφαντία. 

Αν θεωρήσουμε τη δημόσια 
υπηρεσία αναξιόπιστη τότε το 
αφήγημα καταρρέει από την 
αρχή. Δεν μπορεί μια απόπει-
ρα δολοφονίας χαρακτήρα να 
στηριχθεί σε κάτι αναξιόπιστο. 

Αν τη θεωρήσουμε αξιόπι-
στη, τότε οι τελικοί ενεργού-
ντες είναι υπόλογοι και πρέπει 
να δικαιολογήσουν τις πηγές 
και τις πράξεις τους. 

Η μόνη λογική υπόθεση 
που μένει είναι ότι την ανυ-
πόγραφη επιστολή της προ-
βοκάτσιας συνέταξαν οι ίδιοι 
και περίμεναν τρία χρόνια να 
αξιοποιήσουν την επίσκεψη 
της υπηρεσίας. Κάθε εξήγηση 
ερευνητέα. 

Το σίγουρο είναι ότι η υπό-
θεση, όπως όλες οι υποθέσεις 
συκοφαντίας, λάσπης και δο-
λοφονίας, βρωμάει από μα-
κριά. 

Είναι αλήθεια το βαθύ σκο-
τάδι έρχεται από εκεί που δεν 
το περιμένεις. 

Η απόπειρα δολοφονίας χα-
ρακτήρα είναι του ίδιου επι-
πέδου με αυτήν της φυσικής 
δολοφονίας. Η δεύτερη μπο-

ρεί να γίνει και με διάφορες αι-
τίες όπως αμέλεια, εν βρασμώ, 
άμυνα κ.λπ. 

Η πρώτη γίνεται αποκλειστι-
κά με δόλο μετά από απόφα-
ση, σκέψη, μελέτη και οργά-
νωση της πράξης. 

Ενώ την επιχείρηση συκοφα-
ντίας, λάσπης και απαξίωσης 
την είχαν στήσει καλά οργα-
νώνοντας και εκτελώντας την 
προβοκάτσια της τάχα «καταγ-
γελίας», είχαν πάρει και θέσεις 
μάλιστα να απολαύσουν την 
εκτέλεση, απέτυχαν παταγω-
δώς και έμειναν έκθετοι και 
υπόλογοι. 

Δεν μπορεί μια δολοφονία 
προσωπικότητας και χαρακτή-
ρα να εκτελεσθεί έστω και με 
τη συνεργασία: 

Από θρασύτατους  επαγγελ-
ματίες απατεώνες.

Από υπαλλήλους που τυχόν 
παραβιάζουν τους κανονι-
σμούς της υπηρεσίας τους. 

Από κοινωνικά και κάθε εί-
δους κομματικά σκύβαλα. 

Από λαμόγια και πληρωμέ-
νους ρουφιάνους που αποσκο-
πούν στο δικό τους μικροσυμ-
φέρον, αξιοποιώντας καταστά-
σεις και συγκυρίες, στηριγμένο 
σε λάσπες και αποκαΐδια. 

Από ρεμβασιστές που ψά-
χνουν ικανοποίηση εκτιμώ-
ντας ότι εμποδίστηκαν σε 
εφαρμογή των σχεδίων τους. 

Από παλαιότερους και νεό-
τερους που επιβουλεύονται 
τον πλούτο της περιοχής και 
με την απαξίωσή μας πιστεύ-
ουν ότι τους ανοίγει ο δρόμος. 

Από αποτυχημένους πολιτι-
κάντηδες που αποκαλύφθηκε 
ο ρόλος τους και που οδη-
γούσαν οι προσπάθειές τους 
και οι προτάσεις τους. Πολλοί 
οι χαρακτήρες ελάχιστα δε τα 
πρόσωπα.

Η απόπειρα δολοφονίας χα-
ρακτήρα και προσωπικότητας 
έγινε. Έκαναν κάθε δυνατή 
προσπάθεια να πετύχει, το 
ότι απέτυχαν δεν απαλλάσσει 
ούτε συγχωρεί κανέναν. Αυτό 
θα τους χαρακτηρίζει εσαεί. Το 
ότι διάλεξαν αυτό τον τρόπο 
για να με πλήξουν δείχνει την 
ένδεια να βρουν το παραμικρό 
εναντίον μου.

Η γνώμη του καθένα είναι 
σεβαστή, η κάθε γνώμη και 
άποψη. Αυτή όμως δεν μπορεί 
να στηρίξει μια πράξη λάσπης, 
συκοφαντίας, απαξίωσης, δο-
λοφονίας. Η πράξη τιμωρείται 
σαν τέτοια χωρίς ελαφρυντικό. 

Ένα είναι σίγουρο: Ότι θα 
ανταποκριθώ στα καθήκοντά 
μου, με όσες δυνάμεις διαθέτω, 
εκεί που με εξέλεξε η κοινωνία 
του Δήμου μας, προβάλλοντας 
και διεκδικώντας τις θέσεις για 
τις οποίες ψηφίστηκα. 

Ευχαριστώ την εφημερίδα 
μας «Καστελλιώτικα Νέα» που 
αξιολόγησαν σωστά τη σπου-
δαιότητά του, του πρωτόγνω-
ρου για το χωριό μας, θέματος 
και μου έδωσαν βήμα να ενη-
μερώσω γραπτά και να υπερα-
σπιστώ τη προσωπικότητα και 
την αξιοπρέπειά μου. 

Δ. Μπάκας
Σεπτέμβριος 2019

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ

Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας για 
μικρό διάστημα να μην αποστέλλουν χρή-
ματα στον τραπεζικό λογαριασμό που δη-
μοσιευόταν στην εφημερίδα. Θα ακολουθή-
σει νέα δημοσίευση.
Όσοι επιθυμούν να στείλουν χρήματα 

ν’ ακολουθήσουν τον κλασικό τρόπο που 
ίσχυε στο παρελθόν.
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