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Ασφαλώς το μεγάλο μέρος των συγ-
χωριανών μας, αν όχι όλοι, δεν γνω-
ρίζει, πως γιορταζόταν το Πάσχα πριν 
από πολλά - πολλά χρόνια και παλιότε-
ρα. Η Ανάσταση τότε γινόταν στις τρεις 
το πρωί και η ακολουθία της κρατούσε 
έως τις πέντε, οπότε όλοι γυρνούσαν με 
τα πασχαλινά κεριά αναμμένα και σταύ-
ρωναν με τον καπνό τους τις πόρτες 
των σπιτιών και επακολουθούσε μετά 
την κλασική μαγειρίτσα, η προετοιμασία 
των αρνιών.
Συνήθως όλα τα σπίτια διέθεταν 

μανάρια, αρνιά που τα διέτρεφαν για 
τη Λαμπρή, όπως ανάλογα τα χοιρι-
νά για τα Χριστούγεννα. Το ψήσιμό 
τους γινόταν στους λάκκους, όπως και
σήμερα, μόνο που γινόταν πιο μεγάλη 
μεζεδολογία στη Θράκα και κρασοκα-

τάνυξη, όσο να ψηθούν τα αρνιά.
Χαρακτηριστικό ήταν επίσης το μεγά-

λο τουφεκίδι στο λάκκο κατά τη διάρ-
κεια του ψησίματος. Κατά τη μεσημε-
ριανή ευωχία των ψημένων αρνιών σε 
κάθε οικογένεια επακολουθούσαν τρα-
γούδια πασχαλινά, αλλά και κλέφτικα. 
Το απόγευμα, μετά την απογευματινή 
εκκλησία της αγάπης γίνονταν εναγκα-
λισμοί και ασπασμοί, ιδιαίτερα μεταξύ 
εκείνων που είχαν διαφορές μεταξύ 
τους και υπήρχε κάποια διάσταση.
Η αγάπη της Ανάστασης έσβηνε όλες 

τις διαφορές, δίνοντας συγχώρεση ο 
ένας στον άλλο και επακολουθούσε 
ο χορός «κλειστός» γύρω από την εκ-
κλησία. Η παράσταση γινόταν σε δύο 
κύκλους. Στο χορό των ανδρών (έξω 
κύκλος) και στο χορό των γυναικών 
μέσα κύκλος). Τόσο οι άντρες όσο και 
οι γυναίκες, χόρευαν ζωσμένοι με τα 
χέρια τους σταυρωτά (όπως το χορό 
της τράτας). Δεν λάβαιναν μέρος μου-
σικά όργανα, αλλά ο χορός χορευόταν 
τραγουδιστά με εναλλαγή στο τραγούδι 
των αντρών να ανταπαντά ο χορός των 

γυναικών. Πρώτος άρχιζε λέγοντας το 
πρώτο ημιστίχιο ο χορός των ανδρών, 
το οποίο επαναλάμβανε ο χορός των 
γυναικών κ.ο.κ. μέχρι το τέλος. Ο χο-
ρός αυτός χορεύτηκε στο χωριό μας για 
τελευταία φορά στο τέλος της δεκαετίας 
1920-1930. Με παραλλαγές συνεχίστη-
κε, με όργανα για πολλές δεκαετίες,μέ-
χρι τις αρχές της δεκαετίας του 2010. 
Τα πιο παλιά χρόνια τον χορό των αν-
δρών έσερνε ο Γερομυλιόρδος (Μήτρος 
Παπανικολάου), των δε γυναικών η 
Γεροηλιούσα ή Βέλλιαινα (Παναγιού 
συζ. Ηλ. Βίλλιου). Το τραγούδι που τρα-
γουδιόταν, ήταν το γνωστό των αντρειω-
μένων: «Τρεις αντρειωμένοι βούλονται 
τον Άδη να πατήσουν» κ.λπ. Να’ μαστε 
καλά να τους θυμόμαστε.
Κι από χρόνου καλύτερα.        Χ.-

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

ΤΟ ΧΑΝΙ ΖΑΓΓΑΝΑ
Το χωριό μας από τη συγκρότησή του σε κοινότη-

τα σαν εξοχή και διέξοδό του, είχε πάντοτε το Χάνι 
του Ζαγγανά, το οποίο λειτουργούσε κανονικά και 
μόνιμα σαν Εξοχικό Κέντρο. Επειδή όμως με διάθεση 
κατοχής γινόταν χρήση όλου του περιβάλλοντος 
χώρου από τους κληρονόμους του, ο οποίος ως 
κοινόχρηστος ανήκε στο Δημόσιο και, δεδομένου ότι 
στα κτήματά του δεν χωρεί κατοχή και χρησικτησία, 
εκίνησε σειρά δικών για την αναγνώριση του χώρου 
του. Έτσι, ύστερα από πολύχρονες διαδικασίες που 
είχε κινήσει το Δασαρχείο Αμφίσσης, καθορίστηκε με 
σειρά δικαστικών αποφάσεων και με σχεδιαγράμμα-
τα τελικά ο χώρος που ανήκε στους κληρονόμους 
με εκείνον του Δημοσίου. Ο χώρος των κληρονόμων 

είναι μόνο αυτός που είναι κτισμένος και εχρησι-
μοποιείτο για κυλικείο και αναψυκτήριο και τίποτε 
άλλο, με μόνη ισόβιο πρόσβαση των κληρονόμων 
μέσω αυτής στο κτίσμα. Τίποτε άλλο. Όλος ο υπό-
λοιπος χώρος μαζί με την πηγή του νερού, είναι 
δημόσια και κοινόχρηστα.
Δυστυχώς τα πράγματα στο χώρο αυτό σήμε-

ρα είναι άλλα. Έχει «καταπατηθεί» ολόκληρος με 
ιδιοποίηση και της πηγής, χωρίς να μπορεί κανείς, 
όχι μόνο να καθίσει στη σκιά των πλατανιών, αλλά 
ούτε να πιει νερό. Μάλιστα οι πινακίδες της ΕΛΠΑ 
που κατευθύνουν τους επισκέπτες στο Χάνι, δηλαδή 
εκείνη που είναι στη διασταύρωση μπρος στην οικία 
του Παχόγιαννου με εκείνη που ήταν τοποθετημένη 

στην παρακαμπτήριο της οδού 51ου χιλιομέτρου 
προς Καλοσκοπή - Μαυρολιθάρι, που είχε πάλι την 
ένδειξη «προς Χάνι Ζαγγανά», έχουν καταστραφεί 
και στο δημόσιο χώρο τον κοινόχρηστο έχει το-
ποθετηθεί ένα κοντέινερ με πλήρη ιδιοποίηση και 
αποκλεισμό καθενός επισκέπτη που θα ήθελε, έστω 
να πιει νερό.
Στην απαράδεκτη αυτή παρανομία το Δασαρχείο 

Αμφίσσης κατά περίεργο τρόπο κωφεύει.
Είναι καιρός η Τοπική Κοινότητα Καστελλίων, μέσω 

του Δήμου Δελφών που ανήκει, να λάβει πρωτοβου-
λία πλήρους άρσης της παρανομίας και παράδοσης 
του κοινοχρήστου δημοσίου χώρου και της πηγής 
στους Καστελλιωτες και στους λοιπούς επισκέπτες.

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ
Είχαμε φύγει από το χωριό 

μας Καθαρή Δευτέρα 2 Μαρ-
τίου. Ήταν μια μέρα -που θα 
αποδεικνυόταν- αξέχαστη. Η- 
λιόλουστη, γεμάτη χαρούμενες 
φωνές, μουσικές, ευχάριστες 
συναντήσεις με αγκαλιές και 
φιλιά στα κατάμεστα καφενεία 
και τα ταβερνάκια μας. Σα να 
λέμε η χαρά της ζωής….
Επιστρέψαμε στις 14 Μαρ-

τίου, Σάββατο, ενώ την προη-
γούμενη είχαν ήδη ληφθεί τα 
πρώτα μέτρα για Πανελλαδικό 
κλείσιμο εστιατορίων & καφέ. 
Φτάσαμε βράδυ στο Λυκόρρα-
χο. Αγνώριστο! Πάει η χαρά 
της ζωής που είχαμε αφήσει, 
συναντήσαμε σκοτάδι και σιω-
πή. Όλα κλειστά & σκοτεινά. 
Κλειστή η «Χρυσάνθη», κλει-
στός ο «Κατσούλης», κλειστή 
η «Oksana». Στο μισοσκόταδο 
συναπαντήσαμε τους φίλους 
μας Θανάση Πέτρου, Νατάσ-
σα Τσακρή και τον γιατρό μας 
Θύμιο Αποστολόπουλο να μας 
ρωτούν -τηρώντας την απόστα-
ση ασφάλειας- για τα νέα της 
Αθήνας. Η σιωπή και το σκο-
τάδι του χωριού, προμήνυε σ’ 
εμάς «τους Αθηναίους» πως 
εκεί δεν …παίζουν. Η επόμενη 

μέρα ξημέρωσε και μας επιβε-
βαίωσε πως οι Καστελλιώτες 
είχαν αποφασίσει να τηρήσουν 
τα μέτρα με ευλαβική συνέπεια. 
Μπήκαμε στην 14ήμερη κα-

ραντίνα, τηρήσαμε τις αποστά-
σεις, μιλήσαμε με αγαπημένους 
συγγενείς, γείτονες και φίλους 
από απόσταση κι έτσι ενταχθή-
καμε στην καθημερινότητα της 
καραντίνας στα Καστέλλια. 

«Πώς ήταν λοιπόν η κα-
ραντίνα στο χωριό μας;» θα 
αναρωτηθείτε όσοι δεν είσα-
στε εκεί. Σίγουρα πολύ πιο ευ-
χάριστη από την Αθήνα, ή τα 
μεγάλα αστικά κέντρα, είναι 
η άμεση απάντηση. Είχαμε τη 
χαρά ν’ απολαύσουμε τη φύση, 
τις εναλλαγές του τοπίου, να 
βγούμε στην αυλή, τον κήπο, 
να πάμε μια βόλτα στο ποτάμι, 
ν’ ανασάνουμε. Στους 2,5 μήνες 
της καραντίνας ζήσαμε όλες τις 
αλλαγές της φύσης. Χιόνισε δυο 
φορές στον Παρνασσό και την 
Γκιώνα, έβρεχε με το τουλούμι 
για μέρες, έκανε ήλιο, έκανε 
και καύσωνα. Είδαμε τις κε-
ρασιές ν’ ανθίζουν, να βγάζουν 
φύλλα, να δένουν κεράσια, τις 
μουριές να μπουμπουκιάζουν 
και να πρασινίζουν, τα πλατά-

νια να πετάνε, τις αγκορτσιές 
κατάλευκες. Κάποια στιγμή όλο 
το χωριό γέμισε ολάνθιστες πα-
σχαλιές και μοσχοβόλησε από 
άκρη σ άκρη, κι αμέσως μετά 
«πνίγηκε» στα τριαντάφυλλα… 
Ακούσαμε τ’ αηδόνια στο πο-
τάμι, είδαμε τις καρακάξες να 
χτίζουν φωλιές. Λες και η φύση 
ήθελε ν’ αποδείξει τη δύναμή 
της, την κυριαρχία της.
Υπήρχε βέβαια και η καθη-

μερινότητα του χωριού, που 
δεν είχε καμία σχέση με την 
προηγούμενη ζωή. Έρημοι οι 
δρόμοι, όλοι έκαναν τα απο-
λύτως απαραίτητα. Κλειστές οι 
Παιδικές χαρές, κλειστός ο παι-
δικός Σταθμός, τα πιτσιρίκια 
μαντρωμένα στα σπίτια, ούτε 
παιδικές φωνές στους δρόμους, 
ούτε παιχνίδια… 
Καθημερινό «σημείο συνά-

ντησης» για πολλούς ήταν ο 
Γιώργος, το παντοπωλείο μας.  
Έτοιμο και φορτωμένο κα-
λούδια για την αντιμετώπιση 
της καραντίνας. Το ίδιο και το 
κρεοπωλείο του Σπύρου και της 
Ζωής Κουτρούμπα. Πανέτοι-
μοι, με αντισηπτικά και όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας 
παρέδιδαν τις παραγγελίες. Οι 

κόρνες του ψωμά, του ψαρά, 
του ευκαιριακού μανάβη έδι-
ναν το στίγμα και επιβεβαίω-
ναν ότι «τίποτε δε θα μας λεί-
ψει». Μετά όμως πάλι σιωπή…
Οι βόλτες πολλές… Κάθε 

μέρα περπάτημα ως το γραφικό 
εκκλησάκι του Αη Γιώργη, στο 
πέρα χωριό, στην Μπαρούκα. 
Δύσκολος ο ανήφορος, σταμα-
τούσαμε όμως για χαιρετισμούς 
από απόσταση σε σπίτια φίλων. 
Κατηφορίζοντας, μάς κακο-
φαινόταν να βλέπουμε κλειστό 
και σκοτεινό το καφέ μπαρ του 
«Σπυριδάκη», σκοτεινή και την 
«Μιράντα». Σημάδι ελπίδας κι 
αισιοδοξίας ο φωτεινός πρά-
σινος σταυρός του φαρμακεί-
ου του Παναγιώτη Χρηστίδη 
που αναβόσβηνε σταθερά…. 
Άλλες αγαπημένες καθημερι-
νές οι βόλτες ως του Λασπά το 
δέντρο, ή το Νεκροταφείο, και 
κάποιες λίγες φορές πήγαινε- 
έλα ποδαράτο στη Γραβιά. Αρ-
κετοί οι περιπατητές που συνα-
ντούσαμε, σταθερή παρουσία ο 
Θανάσης και η δυναμική Κατί-
να Πέτρου, ο Δημήτρης Βέλλιος 
με το στυλάτο ποδήλατό του κι ο 
Γιώργος Βέλλιος με τον όμορφο 
σκύλο του.…

Ο Γιάννης, ο άντρας μου, 
φανατικός λάτρης του χωριού 
μας, κάθε μέρα είχε ως πρώτη 
του φροντίδα ν’ ανεβάσει μια 
φωτογραφία, ώστε να δώσει 
στίγμα στους απανταχού Κα-
στελλιώτες και φίλους. Έκανε 
κι ένα βίντεο που αποτύπωνε το 
σιωπηλό χωριό, που μας γέμισε 
θλίψη. 
Και κάπως έτσι μας βρήκε το 

Πάσχα. Μοναχικό, ιδιαίτερο… 
Τι κι αν το τραπέζι μας ήταν γε-
μάτο, η μοναξιά κι η υπόκωφη 
σιωπή που επικρατούσε ήταν 
πρωτόγνωρη για τα έθιμά μας. 
Κλειστά τα σπίτια. Ο παπα- 
Κώστας λειτούργησε κεκλει-
σμένων των θυρών, χτύπησαν 
οι καμπάνες της Σταύρωσης, 
χτύπησαν και της Ανάστασης. 
Έπεσαν ορισμένα βεγγαλικά 
και τουφεκιές στην Ανάσταση, 
τα σπίτια ήταν φωτισμένα κι 
όλοι ήταν μέσα… Άνθρωπος 
πουθενά! Και ξαφνικά φάνηκε 
στον ουρανό ένα κόκκινο αερό-
στατο που, τηρώντας το έθιμο, 
«αμόλησαν» οι γιοι του Μάκη 
και της Νατάσσας Τσακρή. 
Μεγάλη συγκίνηση… Όσο για 
τις σούβλες και τους λάκκους, 
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σπούδασε δασκάλα και πα-
ντρεύτηκε στην Άμφισσα με το 
στέλεχος της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας τον Αντρέα Κανελ-
λόπουλο.
Ο Μαργαρίτης υπήρξε κοσμο-

αγάπητος, προσιτός και πρόθυ-
μος πάντοτε συμπαραστάτης 
στα κοινά και την πρόοδο του 
χωριού μας. Δεν είναι υπερβο-
λή να ειπούμε ότι ο θάνατός του 
αφήνει ένα μεγάλο κενό στην 
καθημερινή ζωή του χωριού 
μας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΠΕΛΙΑΣ
Πέθανε στην Αθήνα και κη-

δεύτηκε στα Καστέλλια στις 31 
Μαρτίου 2020 ο συγχωριανός 

μας Γιάννης Δημ. Πιπέλιας, 
ετών 93.
Ο Γιάννης γεννήθηκε και 

μεγάλωσε στα Καστέλλια και 
στη συνέχεια ήλθε στην Αθή-
να, όπου έζησε μέχρι το θάνατό 
του. Αγαπούσε πολύ το χωριό το 
οποίο επισκεπτόταν πολύ συχνά 
και έμενε για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα, ιδιαίτερα μετά τη 
συνταξιοδότησή του, έχοντας 
δικό του σπίτι.
Στην επαγγελματική του ζωή 

παράλληλα με την κύρια εργα-
σία του ως πολιτικό προσωπι-
κό στη Στρατιωτική Υπηρεσία 
(ΑΒΥΠ) εργαζόταν και στον 
ιδιωτικό τομέα τα απογεύματα. 
Ήταν πολύ δραστήριος και ερ-
γατικός, ευχάριστος στις παρέ-
ες του και πολύ φιλικός προς 
όλους.
Παντρεύτηκε τη συνάδελφό 

του Χαρούλα Τσακιρέλη και 
απόκτησαν έναν γιο το Δημή-
τρη. Ο Γιάννης υπήρξε καλός 
σύζυγος και πατέρας και πολύ 
καλός Καστελλιώτης.
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια 

αρρώστησε πολύ βαριά, αλλά 
με συνεχή και αποτελεσματική 
φροντίδα της γυναίκας του και 

γάζονται, να παντρεύονται και 
να αποκτούν και εγγόνια και να 
πετυχαίνουν στη ζωή τους.

Ήταν πολύ αγαπητός στους 
συγχωριανούς του γιατί ήταν 
ένας καλός και ευχάριστος άν-
θρωπος. Εργάστηκε πολύ σκλη-
ρά στη ζωή του γιατί η εργασία 
του κτηνοτρόφου και αγρότη 
ήταν πολύ σκληρή και δύσκολη. 
Παρόλα αυτά τα κατάφερε μια 
χαρά σαν καλός οικογενειάρ-
χης που ήταν.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ
Στις 25 Ιανουαρίου 2020 ανα-

πάντεχα έφυγε από κοντά μας 
ένας συμπολίτης μας από τους 
πιο πετυχημένους της γενιάς 
του, ο Μαργαρίτης Παππάς, 

δευτερότοκος γιος του Γιάννη 
Παππά και της Βασιλικής Μαρ-
γαρίτη Βέλλιου συζύγου Γιάννη 
Παππά. Σχεδόν από τα εφηβι-
κά του χρόνια ασχολήθηκε με 
τα γεωργικά μηχανήματα και 
τα φορτηγά και κατά μοναδικό 
τρόπο, εξυπηρέτησε το χωριό 
μας σχεδόν για μια πεντηκο-
νταετία, εργασία που συνεχίζει 
επάξια ο γιος του Γιάννης. Είχε 
την καλή τύχη να σμίξει με τη 
σύντροφό του την Μαρία Απο-
στολοπούλου από το Οινοχώρι 
και ν’ αποκτήσουν, εκτός από 
τον Γιάννη και τη Γεωργία που 

Τριμηνιαία Έκδοση
«ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»
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Α.Φ.Μ. 090381071
ΚΩΔΙΚΟΣ: 4490

Εκδότης
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Τηλ.: 6938-713290

E-mail: stoforos@yahoo.com

Αρχισυνταξία
Βαγγέλης Κωτσίκης

E-mail: kotsikisv@gmail.com
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΜΠΑΣΙΟΣ
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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

Κο ι ν ω ν ι κ ά

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
- Η Δήμητρα Ηλ. Τσακρή 

και ο Γιάννης Κεφάλας στις 
13 Οκτωβρίου 2019 βάπτι-
σαν την κόρη τους Χαρίκλεια 
- Μαρία στον Ι.Ν. Παναγιά 
Γιάτρισσα του Λουτρακίου 
Αττικής.
Τα «Κ.Ν.» τους εύχονται 

να τους ζήσει και να είναι κα-
λότυχη.

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Πέθανε και κηδεύτηκε 

στα Καστέλλια στις 24 Ιανου-
αρίου 2020 ο Ανδρέας Κορο-
μπίλης, ετών 84.

- Πέθανε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 25 Ιανου-
αρίου 2020 ο Μαργαρίτης Ι. 
Παππάς, ετών 87.

- Πέθανε στην Αθήνα και 
κηδεύτηκε στα Καστέλλια 
στις 31 Μαρτίου 2020 ο Γιάν-
νης Δημ. Πιπέλιας, ετών 93.

- Πέθανε και κηδεύτηκε 
στη Λαμία στις 5 Απριλίου 
2020 η Γεωργία Αλεξοπού-
λου-Τρικαλιάρη, κόρη της 
Δεσπούλας Ηλ. Παπαδάκη, 
ετών 65.

- Πέθανε και κηδεύτηκε 
στο Ακρωτήρι Χανίων στις 
11 Μαΐου 2020 η Μαρία, σύ-
ζυγος Αλέξη Σίμου, το γένος 
Λιάκου, ετών 96.

- Πέθανε στην Αθήνα και 
κηδεύτηκε στο Χλωμό Κα-
στελλίων στις 18 Μαΐου 2020 
ο Σταύρος Καραπαναγιώτης, 
ετών 93.

- Πέθανε και κηδεύτηκε 

στον Πειραιά η Βάσω Ηλία 
Αποστολοπούλου, σύζυγος 
Αθανασίου Ράπτη, ετών 52.

- Πέθανε στον Πειραιά και 
κηδεύτηκε στα Καστέλλια η 
Τασία Κ. Τσακνιά, το γένος 
Παναγ. Αποστολόπουλου, 
ετών 93.

- Πέθανε και κηδεύτηκε 
στον Πειραιά η Ελένη Γεωρ-
γίου Παπανικολάου.

- Πέθανε και κηδεύτηκε 
στην Αθήνα η Αγνή, σύζυ-
γος Παναγιώτη Αθ. Τσακρή, 
ετών 99.

- Πέθανε στον Πειραιά 
όπου κι έγινε η πολιτική της 
κηδεία στις 31 Μαΐου 2020, η 
Μαρία Παπαϊωάννου, σύζυ-
γος Μηνά Γάτη, ετών 65.

- Πέθανε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 8 Ιουνίου 
2020, η Μαρία σύζυγος του 
Γεωργίου Β. Πέτρου, ετών 
89.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται 

τους οικείους των θανόντων.

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ

Πέθανε και κηδεύτηκε στα 
Καστέλλια στις 24 Ιανουαρίου 
2020 ο Ανδρέας Κορομπίλης, 
ετών 84.
Ο Ανδρέας Κορομπίλης 

υπήρξε ένας πολύ εργατικός 
και φιλήσυχος άνθρωπος, κα-
λός σύζυγος και πατέρας. Με-
γάλωσαν με τη γυναίκα του με 
μεγάλη αγάπη και φροντίδα τα 
παιδιά τους, που τα είδε να ερ-

του γιου του κατάφερε να ζήσει 
για δεκατρία περίπου χρόνια.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥ-
ΛΟΥ - ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗ
Την Κυριακή 5 Απριλίου 

2020 έφυγε απ’ την ζωή η Γε-
ωργία Αλεξοπούλου - Τρικαλιά-
ρη (κόρη της Δεσπούλας Πα-
παδάκη) σε ηλικία 65 χρόνων, 

βυθίζοντας στο πένθος τους δι-
κούς της ανθρώπους και όλους 
όσους την γνώριζαν. Η Γεωρ-
γία δούλευε για 30 χρόνια στο 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της 
Λαμίας και μετά στη Περιφέ-
ρεια Στερεάς Ελλάδος. Αφήνει 
πίσω της τον σύζυγό της Χρή-
στο Τρικαλιάρη, τους δύο γιους 
της Γιώργο και Γιάννη και τα 
δυο λατρεμένα της εγγόνια.

ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞ. ΣΙΜΟΥ
Στις 11 Μαΐου 2020 έφυγε 

από τη ζωή η Μαρία Σίμου, το 
γένος Λιάκου, ετών 96 και κη-

δεύθηκε στο Ακρωτήρι Χανίων 
Κρήτης που ζούσε τα τελευταία 
χρόνια στο σπίτι του γιου της Πα-
ναγιώτη. Με το θάνατο της κυρα 
Μαρίας έγινε φτωχότερο και το 
χωριό μας σε μάνες της παλιάς 
εποχής, αυτές που γεννήθηκαν 
και μεγάλωσαν την περίοδο του 
μεσοπολέμου αλλά και βίωσαν 
στη συνέχεια τις συμφορές του 
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και 
του εμφυλίου. Οι δυσκολίες 
όμως αυτές σφυρηλάτησαν την 
ψυχή και το κορμί τους και με 
γενναιότητα πάλεψαν με τη γη, 
αλλά και συνεργάστηκαν με σε-
βασμό μαζί της και πρόκοψαν, 
έγιναν καλές μάνες, σύντροφοι, 
νοικοκυρές και μπόρεσαν να 
μεταδώσουν στη νέα γενιά, τη 
δικιά μας γενιά, το σθένος και 
το όραμα για μια καλύτερη κοι-
νωνία, για μια πιο δίκαιη πατρί-
δα. Μ’ αυτά τα εφόδια η κυρα 
Μαρία μαζί με τον σύντροφο 
της ζωής της, τον Αλέξη Σίμο, 
δίπλα - δίπλα και στα ίσια, στο 
θέρο, τον όργο, τον τρύγο, το 
χωράφι, το περιβόλι και επιπλέ-
ον, το φαΐ, το νοικοκυριό, το 
κέντημα, το πρωϊνό άναμμα του 
τζακιού στο παγωμένο σπίτι και 
τόσα άλλα ακόμη.
Γέννησε δυο γιους και τους 

προσέφερε απλόχερα τη στορ-
γή και τη φροντίδα της και κάθε 
μέρα, πρωί και βράδυ, άπλωνε 
το ροζιασμένο απ’ την πάλη με 
τη γη χέρι της για ένα χάδι σ’ 

αυτό που θεωρούσε το θαύμα 
της δημιουργίας της, τα παιδιά 
της, ώστε ήρεμη και δικαιωμένη 
να πάρει κουράγιο για τον αγώ-
να της επόμενης ημέρας. Είχε 
επίσης δύο εγγόνια και δύο δι-
σέγγονα. Δυστυχώς εκτός από 
δύσκολα παιδικά χρόνια, είχε 
και δύσκολα γεράματα, από 
τη νόσο των ηλικιωμένων, την 
άνοια. Της σταθήκαμε και τη 
φροντίσαμε μέχρι την τελευταία 
της ώρα. Στο καλό κυρα Μαρία.
Είμαστε περήφανοι που γεν-

νηθήκαμε από αυτή τη Μάνα. 
Τα παιδιά της

ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ένας ακόμη Καστελλιώτης 

έφυγε από κοντά μας. Ο Σταύ-
ρος Καραπαναγιώτης, ετών 93. 
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο 
Χλωμό αλλά αργότερα εγκα-
ταστάθηκε στην Αθήνα. Ήταν 
ένας χαμογελαστός και καλοσυ-

νάτος άνθρωπος. Ήταν παντρε-
μένος και είχε τρία παιδιά και 
ένα εγγόνι. Κηδεύτηκε στις 18 
Μαΐου 2020 στη γειτονιά που 
μεγάλωσε, στον Άγιο Αθανάσιο 
Χλωμού. Ας είναι ελαφρύ το 
χώμα που θα τον σκεπάσει.
Τα παιδιά και το εγγόνι του

ΤΑΣΙΑ σύζυγος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΑΚΝΙΑ
Έφυγε από τη ζωή πλήρης 

ημερών σε ηλικία 93 ετών η 
Τασιά Τσακνιά, που πέθανε 
στον Πειραιά και κηδεύτηκε στα 
Καστέλλια. Η Τασία ήταν κόρη 
πολυμελούς οικογένειας και πα-
ντρεύτηκε στα Καστέλλια, όπου 
έζησε και εργάστηκε σκληρά 
γιατί ο σύζυγός της ήταν κτηνο-
τρόφος. Και ήταν υποχρεωμένη 
να εργάζεται στο σπίτι και στα 

χωράφια και συγχρόνως να βο-
ηθάει τον άντρα της στην κτηνο-
τροφία.
Ήταν πολύ ήσυχη και ερ-

γατική γυναίκα,καλή σύζυγος 
και μητέρα. Ευτύχησε να δει τα 
παιδιά της να μεγαλώνουν, να 
παντρεύονται, να της χαρίζουν 
εγγόνια που τα είδαν να προ-
κόβουν στη ζωή τους. Παρά τις 
δυσκολίες της ζωής λόγω των 
ειδικών συνθηκών είχε την τύχη 
να περάσει τα πολλά τελευταία 
της χρόνια ήσυχα, ήρεμα και ευ-
τυχισμένα και να απολαμβάνει 
τις φροντίδες των παιδιών της.

ΣΗΜ.: Οι υπόλοιπες ΝΕΚΡΟ-
ΛΟΓΙΕΣ θα δημοσιευτούν στο 
επόμενο φύλλο, με την προϋπό-
θεση ότι θα μας στείλουν φωτο-
γραφίες τους. (Διευκολύνονται 
με τα Ε-mail της εφημερίδας).
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ»
Ο Σύλλογος Γυναικών Καστελλίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

«Η ΠΡΟΟΔΟΣ» ευχαριστεί τους παρακάτω για την προσφορά 
χρημάτων για τις ανάγκες του Συλλόγου:

- Τον Νικόλαο Μιχ. Μοσχολιό που προσέφερε 150 ευρώ.
- Τη Χριστίνα Σταματέλου που προσέφερε 100 ευρώ.
- Τη Νίκη Γεωργ. Μοσχολιού που πρόσφερε 50 ευρώ.
- Το Γεώργιο Γιαννόπουλο και τη σύζυγό του Τασία Κοντο-

λάτη για την προσφορά γλυκών που μοίρασε ο Σύλλογός 
μας στους ηλικιωμένους του χωριού μας στις γιορτές των 
Χριστουγέννων.
Τους ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά τους.

Για το Δ.Σ. Η Πρόεδρος Ελένη Λευκαδίτη (Συνέχεια στη σελίδα 8)

Τα χρόνια μετά το τέλος 
του εμφυλίου πολέμου, ιδιαί-
τερα της δεκαετίας του πε-
νήντα και το μισό της δεκα-
ετίας του εξήντα, ήταν πολύ 
δύσκολα για τους κατοίκους 
του χωριού μας.

Ο καπνός
Η κύρια τότε ασχολία τους 

ήταν η καλλιέργεια καπνού, 
η τιμή του οποίου, λόγω της 
ποιότητάς του, ήταν πολύ χα-
μηλή. Αν δε συνυπολογίσουμε 
και την καταστροφή υπολο-
γίσιμου μέρους της σοδειάς 
τους, ύστερα από τον ενδε-
λεχή έλεγχο του γνωστού 
Μπάρμπα Γιάννη εκ μέρους 
του  Οργανισμού  Καπνού 
που τότε έδρευε στο Βόλο, 
η κατάσταση αυτή οδηγούσε 
πολλές φορές σε απόγνωση 
εκείνους που έβλεπαν τους 
κόπους τους να καίγονται, σε 
συγκεκριμένο σημείο κοντά 
στην παλιά γέφυρα του χω-
ριού.
Η καταστροφή αυτή επι-

βαλλόταν από τον Μπαρμπα 
Γιάννη με τη δικαιολογία ότι ο 
καπνός αυτός ήταν ακατάλλη-
λος προς εμπορία. Ποτέ μου 
δεν πείστηκα ότι έτσι είχαν 
τα πράγματα και μένω, μέχρι 
και σήμερα, με τη βεβαιότη-
τα ότι γινόταν κατ’ επιταγή 
του Οργανισμού Καπνού, γιατί 
επρόκειτο για ιδιαίτερο προϊ-
όν που επιβάρυνε κάποιο δη-
μόσιο προϋπολογισμό.
Η συμπεριφορά αυτή του 

πιο πάνω υπαλλήλου προξε-
νούσε έντονη δυσαρέσκεια. 
Προς αποφυγή όμως περαι-
τέρω μακρηγορίας δε θα ανα-
φερθώ σε περιστατικά που 
απειλήθηκαν σοβαρά επεισό-
δια.

Άλλες καλλιέργειες
Παράλληλα, καλλιεργού-

σαν, αποκλειστικά για τον 
δικό τους βιοπορισμό, σιτη-
ρά, όσπρια, λαχανόκηπους, 
εξέτρεφαν πουλερικά, κότες 
κυρίως, και από λίγα αιγοπρό-
βατα (τα μανάρια).
Να σημειώσουμε εδώ ότι 

την εποχή εκείνη, εκτός από 
το κρεοπωλείο του Τάκη Πέ-
τρου, δε λειτουργούσαν άλλα 
οργανωμένα κρεοπωλεία.
Ο Γιάννης Κουτρούμπας 

(Κουτρουμπόιαννος) όταν συ-
μπλήρωνε ανάλογες παραγ-
γελίες, έσφαζε κανένα τράγο 
στο πλάι του καταστήματος 
Λέζα, το κρέας του οποίου 
μοίραζε ευθύς αμέσως, και 
για το λόγο ότι ψυγεία δεν 
υπήρχαν ακόμα.
Οι μήνες Μάϊος, Ιούνιος 

και Ιούλιος ήταν από τους 
δυσκολότερους για τους Κα-

στελλιώτες επειδή ήταν ανα-
γκασμένοι να ασχολούνται 
συγχρόνως με πολλές γεωρ-
γικές εργασίες. Συγκεκριμέ-
να, φύτευαν τα καπνά τους, 
θέριζαν παραδοσιακά με το 
δρεπάνι τα σιτηρά τους, κου-
βαλούσαν με τα ζώα τους τα 
δεμάτια του θερισμένου στα-
ριού στις θημωνιές, αλώνιζαν 
με τις αλωνιστικές μηχανές 
της εποχής, κουβαλούσαν το 
άχυρο στους αχυρώνες τους 
για χειμωνιάτικη τροφή των 
ζωντανών τους, ενώ παράλ-
ληλα ετοίμαζαν τα περιβόλια 
τους.
Όποιος έζησε τα χρόνια 

εκείνα στο χωριό, ασφαλώς 
θα θυμάται τα τραβηγμένα 
από την κούραση πρόσωπα 
των χωριανών μας.

Το νερό στις Αράδες
Έρχομαι τώρα στο κυρίως 

θέμα. Στις πρώτες ημέρες 
του Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, 
το νερό που χρησιμοποιούσαν 
για το πότισμα των καλλιερ-
γειών, έμπαινε στις αράδες. 
Αυτό γινόταν διότι το νερό 
δεν αρκούσε να ποτίζουν όλοι 
όλες τις ημέρες.
Υπενθυμίζουμε εδώ ότι δεν 

υπήρχαν ακόμη τα τσιμενταύ-
λακα, με αποτέλεσμα, αρκετό 
νερό να χάνεται στις διαδρο-
μές μέσα από χωμάτινα αυ-
λάκια.
Τότε λοιπόν, όπως κάθε 

χρονιά, το διαθέσιμο νερό 
μοιραζόταν, ανάλογα, στους 
δύο οικισμούς του χωριού 
μας (το Λυκόρραχο και τον 
Αι Γιώργη Μπαρούκας), και 
ήταν στη διάθεση καθημερινά 
είκοσι περίπου οικογενειών 
από κάθε οικισμό. Αυτό είχε 
καθοριστεί με ακρίβεια ώστε 
να επαναλαμβάνεται κάθε 
οκτώ ημέρες.
Είμαστε λοιπόν στη φάση 

που το νερό άρδευσης μπήκε 
στις αράδες.
Άρχων της τήρησης της 

όλης διαδικασίας ήταν ο νε-
ροκράχτης, άτομο συνετό, 
ικανό να ανταπεξέλθει στις 
δυσκολίες του καθήκοντος, 
οριζόμενο από την κοινοτική 
Αρχή. Η αμοιβή του καταβαλ-
λόταν σε^είδος από τους χω-
ριανούς.
Προχωρώντας το καλοκαίρι, 

το νερό λιγόστευε με απο-
τέλεσμα να μην επαρκεί για 
συνεχές πότισμα κατά την 
ημέρα της αράδας από όλους 
που το εδικαιούντο για το συ-
γκεκριμένο 24ωρο.
Σε συνεννόηση μεταξύ 

τους, έκαναν χρήση του νε-
ρού, την ίδια μέρα, εκ περι-
τροπής ο καθένας, και για 

όση ώρα επέτρεπε η ποσό-
τητα του.
Ήταν τέτοια η απελπισία 

των χωριανών μας που έβλε-
παν ότι δεν θα κατόρθωναν 
να ποτίσουν όλες τις καλλι-
έργειες τους την ημέρα αυτή, 
με ότι αυτό συνεπαγόταν, 
με επακόλουθο το ξέσπα-
σμα καυγάδων μεταξύ τους, 
επειδή κάποιος πίστευε ότι 
τον αδικούσε το μοίρασμα. 
Μιλάμε για καυγάδες μετα-
ξύ αδελφών, εξαδέλφων και 
συγγενών.
Η παρέα της γειτονιάς της 

δικής μας (τα Μακρεϊκα) είχε 
την αγαθή τύχη να έχει στην 
αράδα της το δάσκαλο Γιάν-
νη Ζαγγανά, άνθρωπο ήρεμο, 
συμβιβαστικό και δίκαιο. Στις 
περιπτώσεις αυτές (των καυ-
γάδων), καλούνταν αμέσως 
να παρέμβει για τη διευθέτη-
ση της κρίσης, και, πράγματι, 
η διαμεσολάβηση του ήταν 
πάντοτε αποτελεσματική.
Ας είναι αιώνια η μνήμη του. 

Πέρα των ανωτέρω, ανέκυπτε 
και το θέμα της παρακολού-
θησης της ώρας για την εναλ-
λαγή των χρηστών του νερού.
Ρολόγια, βέβαια, δεν υπήρ-

χαν και ο καθένας είχε την 
ευθύνη να παρακολουθεί τις 
ώρες ακούοντας το ρολόι 
της εκκλησίας, πράγμα αρ-
κούντως δύσκολο λόγω της 
φούριας για το πότισμα αλλά 
και της απόστασης της εκκλη-
σίας. Τότε, προς εξασφάλιση 
του αδιάβλητου της διαδικα-
σίας και αποφυγή κρίσεων, 
αναλάμβανε ρόλο η Μαργα-
ρίτα η σύζυγος του Γιώργη 
Μακρή (Γκολετσογιώργη) η 
οποία μαζί με τον άνδρα της 
έκαναν τις καλοκαιρινές τους 
διακοπές στο χωριό.
Καθόταν λοιπόν στο χαγιάτι 

του σπιτιού τους, θέση περίο-
πτη για την περίσταση και σαν 
άλλος Στρατηγός κατεύθυνε 
τον πόλεμο της ώρας.
Ηχεί ακόμα στα αφτιά μου 

η φράση της «κόψτε το το 
νερό»
Έτσι περνούσαν τα καλο-

καίρια εκείνα στο χωριό μας 
περιμένοντας το χειμώνα να 
μαζευτούν στα σπίτια τους 
για να ξεκουραστούν, όσο 
βέβαια ήταν δυνατό, γιατί οι 
αγροτικές δουλειές δεν τε-
λείωναν ποτέ. Ερχόντουσαν 
το ταμπάκιασμα του καπνού, 
το γνέσιμο, ο αργαλειός και 
άλλες δουλειές του σπιτιού 
που είχαν παραμεληθεί κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Αυτά για την ώρα.
Εύχομαι σε όλους μας Καλό 

Πάσχα και υπομονή για την 
αλώβητη έξοδο από την παν-
δημία του κορωνοϊού.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία
Γιάννης Ηλία Μακρής

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΑ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ

Πέντε Ιούνη παγκόσμια ημέρα 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ο αρχισυντά-
κτης της εφημερίδας έδωσε στο 
τυπογραφείο την ύλη για το νέο 
φύλλο της. Την ίδια ώρα το κέντρο 
της Αθήνας είχε πλημμυρίσει από 
χιλιάδες κόσμο που διαδήλωναν 
για το περιβάλλον. Επιστήμονες, 
πολίτες, περιβαλλοντικές οργανώ-
σεις, ομάδες κινημάτων, δημοτικές 
παρατάξεις κ.λ.π. προσπαθούσαν 
να σώσουν τον τόπο τους από την 
επενδυτική λεηλασία, διαμαρτύρο-
νταν: «Η λεηλασία του περιβάλλο-
ντος πρέπει να σταματήσει».
Τα «Κ.Ν.» εξέφρασαν την επι-

θυμία, επειδή ο τόπος μας είναι 
πολύπαθος από τη ληστρική και 
καταστροφική εκμετάλλευση του 
ορυκτού πλούτου και τη μόνιμη μη 
αναστρέψιμη καταστροφή του πε-
ριβάλλοντος, να δημοσιευθεί ένα 
σημείωμα για το πώς ο νέος νόμος 
επηρεάζει τα πράγματα σχετικά με 
τις εξορύξεις στη Φωκίδα.
Το περιβάλλον και επιδημίες
Ο άνθρωπος δεν είναι ιδιοκτήτης 

αλλά μέρος του φυσικού πλούτου 
αυτού του πλανήτη. Η επιβίωση 
και παραμονή που πάνω σ’ αυτόν, 
εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα 
του αέρα που αναπνέει του νερού 
που πίνει από τη θερμοκρασία του 
πλανήτη από την επιβίωση όλων 
των ζωϊκών και φυτικών ειδών.
Το περιβάλλον κατά και μετά την 

πανδημία του κορωνοϊού χρειάζεται 
προστασία και όχι ευκαιρία για πε-
ρισσότερη λεηλασία.
Η συνεχής καταστροφή του φυ-

σικού πλούτου, των οικοσυστημά-
των, η ατμοσφαιρική ρύπανση και 
η υποβάθμιση της βιοποικιλότητας, 
θα φέρει όλο και περισσότερο τους 
ανθρώπους αντιμέτωπους με απει-
λητικούς ιούς και πανδημίες.
Οι θάνατοι από τον covid-19 εί-

ναι περισσότεροι σε περιοχές με 
αυξημένη μόλυνση του περιβάλλο-
ντος.

Παρουσίαση του Νόμου
Στην προσπάθεια για μια ελάχι-

στα αξιοπρεπή παρουσίαση έπρεπε 
τουλάχιστον να διαβασθεί ο σχετι-
κός νόμος, ο οποίος αποτελείται 
από δώδεκα κεφάλαια και εκατόν 
τριάντα έξι άρθρα, είναι 150 σελί-
δες ΦΕΚ. Ασχολείται με χίλια δύο 
πράγματα τελείως διαφορετικά 
μεταξύ τους προσδιορίζει και κατο-
χυρώνει πολιτικές και συμφέρονται 
για την εξέλιξή τους.
Ούτε νομικοί είμαστε, ούτε σχε-

τικοί, ούτε τόσο μεγάλη αντίληψη 
διαθέτουμε ώστε να μπορούμε να 
ισχυριστούμε ότι κατανοήσαμε ένα 
τόσο μεγάλο πλήθος δεδομένων, 
στη διατύπωση των οποίων και 
ένα σημείο στίξης, ένα κόμμα, έχει 
τεράστια σημασία, ώστε να αναλύ-
σουμε το νόμο, τα φανερά και κρυ-
φά σημεία, σε κάθε άρθρο του.
Εκείνο που μένει όμως, από την 

ανάγνωση και με την ελάχιστη πο-
λιτική εμπειρία, αβίαστα και χωρίς 
περιστροφές είναι ο τίτλος του ση-
μειώματός μας. Αυτό προσδιόρισε 
το περιεχόμενο και το ύφος του 
σημειώματος.
Πριν λίγες μέρες ψηφίσθηκε από 

την κυβερνητική πλειοψηφία στη 
Βουλή ο νόμος 4685/20 με τίτλο 
«Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής 
Νομοθεσίας». Από αυτούς που το 
ψήφισαν υποστηρίχθηκε ότι προ-
ωθεί την προστασία του περιβάλ-
λοντος. Σε κάποια αποστροφή του 
λόγου αναφέρθηκαν απροκάλυπτα 
στον πραγματικό στόχο. «Είναι προ-
φανές ότι πρόθεση του νομοσχεδί-

ου είναι να διευκολύνει επενδυτικά 
σχέδια που λιμνάζουν σε διάφορα 
συρτάρια» ή «είναι κόκκινο χαλί 
για επενδυτές» καταδεικνύοντας 
πώς η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται 
το περιβάλλον μόνο σαν ένα πόρο 
εκμετάλλευσης, χωρίς καμία αντά-
ξιαανάγκη προστασίας του, όχι 
λόγω ομορφιάς, όπως αναφέρθηκε, 
αλλά γιατί είναι προϋπόθεση ζωής 
και υγείας. Τα δημόσια αγαθά δεν 
μπορεί να ρυθμίζονται από την αγο-
ρά και τους κανόνες της. Το κυνήγι 
του κέρδους εμποδίζει τις κυβερ-
νήσεις σ’ όλο τον κόσμο και την Ελ-
λάδα να αποδεχθούν την απλή αυτή 
αλήθεια. Και αυτό προκύπτει από 
την κρίση τους σαν εκφραστές συμ-
φερόντων του κεφαλαίου. Το οποίο 
ενδιαφέρει μόνο η κερδοφορία.
Όλες αυτές οι επενδύσεις που 

θα ξεκινήσουν, αφού τις ξεμπλο-
κάρει ο νέος νόμος δεν θα είναι 
«επενδύσεις» καταστροφής αλλά 
«επενδύσεις» αναβάθμισης του 
περιβάλλοντος, γιατί αυτό τους 
έλειπε και δεν γίνονταν. Ήθελαν 
σώνει και καλά αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος για να γίνουν. Ούτε 
κέρδη τους ενδιέφεραν ούτε λη-
στρική και τσάμπα εκμετάλλευση 
των πλουτοπαραγωγικών πηγών 
και του εργατικού δυναμικού της 
χώρας. «Ευτυχώς» κατάφεραν να 
επικρατήσουν οι απόψεις τους και 
να κατοχυρωθούν νομικά.
Οι αντιδράσεις των φορέων
Από τα κόμματα της αντιπολί-

τευσης στο σύνολό τους όσο και 
από όλους τους περιβαλλοντικούς 
φορείς, συλλογικότητες και κοινω-
νικές οργανώσεις, αυτοδιοικητικές 
παρατάξεις, που το ζουν στον τόπο 
τους, ο νόμος χαρακτηρίζεται ως 
έγκλημα και του καταμαρτυρούν.

1. Ότι ο νόμος ψηφίστηκε σε μια 
πρακτικά κλειστή Βουλή λόγω κα-
ραντίνας και απαγόρευσης συνά-
θροισης πολιτών, ώστε να γίνει η 
αναγκαία διαβούλευση.

2. Καταργεί την ουσία της προ-
στασίας των περιοχών Natura 2000 
και προωθεί ακόμη και εκμεταλλευ-
τικές δραστηριότητες και εξορύξει 
υδρογονανθράκων σε περιοχές 
προστασία της φύσης.

3. Καταργεί την αυτοτέλεια των 
φόρων Διαχείρισης Προστατευομέ-
νων Περιοχών και απορρυθμίζει την 
περιβαλλοντική νομοθεσία. Προω-
θεί πολιτικές του παρελθόντος που 
συρρίκνωναν το περιβάλλον και αμ-
φισβητούσαν την προστασία του.

4. Εκχωρεί τον έλεγχο των Με-
λετών Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων σε ιδιώτες και επιβάλλει 
ασφυκτικές προθεσμίες για γνωμο-
δοτήσεις των υπηρεσιών, χωρίς να 
τους δίνει τα απαραίτητα εργαλεία, 
μετατρέποντας την όλη διαδικασία 
της αδειοδότησης σε αδιάφανη και  
διάτρητη.

5. Προωθεί αλόγιστη επέκταση 
των βιομηχανικών ΑΠΕ, κυρίως των 
αιολικών που έχουν ήδη προκαλέ-
σει υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
και οικονομική επιβάρυνση των κα-
ταναλωτών.

6. Νομιμοποιεί αυθαίρετα εντός 
δασικών εκτάσεων και κατά περί-
πτωση εντός υγροτόπων και ρεμά-
των. 

7. Απλοποιεί τις διαδικασίες 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
και δεν λαμβάνει μέτρα κατά της 
υποβάθμισης των ρεμάτων από 
την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών 
και βιομηχανικών λυμάτων μέσα σε 
αυτά.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (Ν. 4685/20)

Το περιβάλλον και οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας
Προσφορά στο μεγάλο κυρίως ξένο κεφάλαιο
για ανεξέλεγκτη και ληστρική εκμετάλλευση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Μέσα στον οικισμό Κα-
στελλίων και στο κέντρο 
του χωριού πωλείται ΟΙ-
ΚΟΠΕΔΟ 450 τ.μ. άρτιο και 
οικοδομήσιμο. Είναι καλή 
ευκαιρία.

Πληροφορίες: Κιν. 690 
6597610
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Το έτος 1995 στην εφημερίδα 
«τα Καστελλιώτικα Νέα» είχα 
γράψει για τα ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΤΟΥ 
2000 τα εξής:
Τον Μάρτιο του 1986 στην 

εφημερίδα «τα Καστελλιώτικα 
Νέα» είχα γράψει ένα άρθρο με 
θέμα: «Τα Καστέλλια χθες, σήμε-
ρα, αύριο». Εκεί τόνιζα ότι ο παν-
δαμάτωρ χρόνος θα επιφέρει την 
φθορά των ελάχιστων φορέων 
της ζωντανής ιστορίας του χω-
ριού μας και θα εξασθενίσει τις 
τυχόν υπάρχουσες μνήμες και για 
αυτό να αντισταθούμε στην κατα-
στροφική ισοπέδωση του χρόνου 
και η κοινωνία πρέπει να πραγ-
ματοποιήσει έρευνα σε βάθος 
για μια ολοκληρωμένη συγγραφή 
της ιστορίας του τόπου μας κ.τ.λ.
Επίσης έκανα συγκεκριμένες 

εισηγήσεις, τις οποίες οι εν-
διαφερόμενοι μπορούν να τις 
βρουν, ανατρέχοντες στο αρχείο 
της εφημερίδας μας. Ομοίως στο 
φύλλο της εφημερίδας του Απρι-
λίου του 1988 είχα γράψει ένα 
άρθρο σχετικό με τα προβλήματα 
επιβιώσεως του χωριού μας με 
θέμα «Αναδασμός». Εκεί τόνιζα 
τη σημασία που έχει για το χωριό 
μας «ο ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ» και έκανα 
εισηγήσεις για την υλοποίηση του.
Αρκετοί από τους συγχωρια-

νούς μας που πρόσεξαν τα πα-
ραπάνω άρθρα, τα βρήκαν άκρως 
ενδιαφέροντα, ρεαλιστικά και 
εφαρμόσιμα, συγχαίροντάς με για 
τις σωστές σκέψεις (εισηγήσεις) 
που διατυπώνονται σ’ αυτά με 
σαφήνεια. Εξ όσων γνωρίζω, ο τ. 
Πρόεδρος της κοινότητός μας Ζ. 
Μακρής με το γραμματέα αυτής, 
είχαν ασχοληθεί με τα θιγόμενα 
θέματα και κυρίως με το θέμα 
του αναδασμού, αλλά συναντού-
σαν διάφορες δυσχέρειες ένε-
κα των οποίων πιστεύω ότι είχε 
εγκαταλειφθεί η προσπάθεια. Η 
κοινότητα, όμως, έχει συνέχεια 
και κατά την άποψή μου, θα πρέ-
πει να συνεχίσει τις προσπάθειες 

για υλοποίηση, ο καταξιωμένος 
απ’ τους συγχωριανούς μας δρα-
στήριος πρόεδρος μας, με τους 
εκλεκτούς επιτελείς του, εφόσον 
βέβαια τα θέματα αυτά κριθούν 
αναγκαία και συμφέροντα για το 
χωριό μας.
Εκτός όμως από τα παραπάνω 

και για όσους βλέπουν «πέρα 
από την μύτη τους», θα πρέπει 
να έχουν διαπιστώσει εδώ και 
αρκετό καιρό ότι το χωριό μας 
συρρικνώνεται, οι θάνατοι αυξά-
νονται σταδιακά, λόγω γήρανσης 
του πληθυσμού, οι ηλικιωμένοι 
άνω των 65 ετών έχουν σχεδόν 
διπλασιασθεί, οι ελάχιστοι νέοι 
το εγκαταλείπουν η υπογεννητι-
κότητα έχει φτάσει στο απροχώ-
ρητο και εμείς όλοι τι κάνουμε; 
Περιμένουμε από την πολιτεία; 
Η οικογένεια που σύμφωνα με 
το άρθρο 21 του συντάγματος 
αποτελεί το «θεμέλιο συντηρή-
σεως του Έθνους» αγνοείται 
συστηματικά από την πολιτεία 
της οποίας ο καθοριστικός ρό-
λος λείπει από το δημογραφικό 
σχεδιασμό και προγραμματισμό. 
Κατά την αντίληψη μου από τις 
βασικές αιτίες της αρνητικής δη-
μογραφικής εξέλιξης του χωριού 
μας (εκτός από την αστυφιλία 
και την μετανάστευση) ήταν και 
είναι η εγκατάλειψη των γεωργι-
κών εργασιών και του αγροτικού 
περιβάλλοντος.
Γιατί όμως πολλοί, εγκατέ-

λειψαν τις γεωργικές εργασίες 
και το αγροτικό περιβάλλον του 
χωριού μας; Μήπως ο αγροτικός 
κλήρος ήτο μικρός και διασκορπι-
σμένος στα τέσσερα σημεία του 
ορίζοντα; Μήπως το κράτος δεν 
τους έδωσε κίνητρα; Μήπως οι 
συγχωριανοί μας που ήσαν καλο-
βολεμένοι στις μεγάλες πόλεις ή 
και στο εξωτερικό δεν σκέφτηκαν 
να δώσουν με μικρές τιμές ή και 

να δωρίσουν ακόμη μέρος των 
κτημάτων τους τα οποία, ούτε τα 
εκμεταλλεύονται, ούτε γνώριζαν 
που ακριβώς είναι τα όρια τους 
(σύνορα); Μήπως οι εκάστοτε 
πρόεδροι κοινότητας και δημο-
τικοί σύμβουλοι σκέφτηκαν ποτέ 
τον αναδασμό ή έλαβαν δραστικά 
μέτρα για να απαλύνουν το πρό-
βλημα; Την απάντηση από τα πα-
ραπάνω κρίσιμα ερωτήματα, ας 
την δώσει ξεχωριστά στον εαυτό 
του ο κάθε ερωτώμενος, μήπως 
αποφασίσει έστω και τώρα να 
αφυπνίσει για το καλό του χω-
ριού μας και της πατρίδας μας. 
«Ολα τα παραπάνω είναι διαπι-
στώσεις που προέκυψαν και από 
απόψεις αρκετών συγχωριανών 
μας, οι οποίοι προβληματίζονται 
για το μέλλον του τόπου μας και 
αναζητούν και αναμένουν λύσεις 
απ’ όπου μπορούν να προέλθουν.
Χωρίς να διεκδικώ τον τίτλο 

του ειδικού ή του υπερπατριώτη 
αλλά απλώς του σκεπτόμενου 
πολίτη που ενδιαφέρεται για τον 
τόπο του και την πατρίδα του και 
επειδή πιστεύω ότι η δημιουργική 
αναθέρμανση συνδέεται με την 
αναζωογόνηση της υπαίθρου έχω 
να προτείνω τα εξής:

• Να αναληφθούν τα απαιτού-
μενα δραστικά μέτρα εκ μέρους 
της κοινότητας για την πραγματο-
ποίηση του ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ.

• Να συγκροτηθεί ένας φο-
ρέας ή μια επιτροπή από την 
κοινότητα με εξέχοντα μέλη που 
διαμένουν κατά προτίμηση στο 
χωριό (τ. Πρόεδροι κοινότητας-
ιερέας κλπ) με σκοπό να δέχε-
ται δωρεές χρημάτων, κτημάτων, 
οικοπέδων, οικιών κτλ) προκει-
μένου αφού συγκεντρωθούν σε 
ικανοποιητικό αριθμό να δοθούν 
σε οικογένειες νέων ζευγαριών 
τα οποία θα αναζητηθούν μεταξύ 
των ομοεθνών μας Ποντίων, Βο-
ρειοηπειρωτών κ.λπ. και οι οποίοι 
θα αναλάβουν την υποχρέωση να 
παραμείνουν μονίμως στο χωριό 
μας. Εξυπακούεται ότι το ίδιο και 
κατά προτεραιότητα θα ισχύσει 
και για τα ζευγάρια του χωριού 
μας.
Επειδή πιστεύω ότι τα αναγρα-

φόμενα αφενός μεν είναι απολύ-
τως αναγκαία για να αναζωογο-
νηθεί το χωριό μας, αφ’ ετέρου 
δε υλοποιήσιμα, προτίθεμαι να 
θέσω στη διάθεση της επιτροπής 
που προτείνω να συγκροτηθεί 
για «καλή αρχή» 4 στρέμματα 
περίπου χωράφι, εξ αυτών που 
διαθέτω στο χωριό. Επίσης ευελ-
πιστώ ότι τη χειρονομία μου αυτή 
θα την ακολουθήσουν και άλλοι 
συγχωριανοί μου που πράγματι 
αγαπούν το χωριό μας, ώστε και 
εμείς οι Καστελλιώτες να δια-
μορφώσουμε τη δική μας δημο-
γραφική πολιτική της επόμενης 
δεκαετίας.
Τα παραπάνω αναγραφόμενα, 

όπως μου λένε και οι νουνε-
χείς αγαπητοί μας συμπατριώ-
τες (όπου και αν ανήκουν), ότι 
μπορούν να ταχτοποιηθούν από 
τα δραστήριο νέο πρόεδρο της 
κοινότητας μας κ. Γεώργιο Χαλα-
τσά και τους εκλεκτούς επιτελείς 
του, που πιστεύω ότι συμφωνούν, 
για να βοηθηθούν οι συμπατρι-
ώτες μας, που επιθυμούν να 
επανέλθουν στο χωριό ή που 
είναι στο χωριό αλλά δεν έχουν 
αρκετά κτήματα. Με το τρόπο 
αυτό δεν θα γίνουν μετανάστες 
στον τόπο μας, και θα ενισχυθεί 

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
ο πληθυσμός και η οικονομία του 
χωριού μας. Αλλά και οι συμπα-
τριώτες μας που θα συμβάλλουν 
στο εγχείρημα αυτό θα κάνουν 
μια πατριωτική ενέργεια για το 
καλό του χωριού μας.
Με άπειρη εκτίμηση σεβασμό 

και αγάπη προς όλους τους εκλε-

κτούς συμπατριώτες μας που θα 
ασχοληθούν με το σοβαρότατο 
τούτο θέμα.
Παναγιώτης Κ. Παπαδάκης
Υποπτέραρχος ε.α.

Επίτιμος Α΄ Αντιπρόεδρος Αερο-
πορικής Ακαδημίας της Ελλάδος
Πρόεδρος Συνδέσμου Απόστρα-
των Ενόπλων Δυνάμεων και 
Σωμάτων Ασφαλείας

Ν. Φωκίδας

Κύριε διευθυντά
Παραθέτω ανέκδοτο που 

αφορά στον γερο-Πανουργιά, 
όπως το άκουσα απ’ τον παπ-
πού μου, δισέγγονο της αδελ-
φής του αρματολού («Κ» 21-12-
2019).
Το να φωνάξεις κάποιον με 

το όνομα του συμπαθούς τετρα-
πόδου ήταν και είναι βέβαια μία 
βρισιά, εκτός αν προερχόταν 
από τον γερο-Πανουργιά. Στη 
γλώσσα που μιλούσε αυτός, το 
«γάιδαρε» δεν εσήμαινε τίποτε 
άλλο από απλή φιλοφρόνηση. 
«Τι γίνεσαι, βρε γάιδαρε, πώς 
έχεις τη φαμίλια, βρε γάιδαρε, 
γιατί δεν περνάς από το σπίτι, 
βρε γάιδαρε;» Γάιδαρε σκέτο, 
χωρίς το συμπάθιο. Όλοι ήξε-
ραν την καλή του την καρδιά 
και κανείς δεν τον παρεξηγού-
σε, ώσπου κάποιος θεώρησε 
τον εαυτό του θιγέντα και του 
έκανε μήνυση επί εξυβρίσει.
Την ημέρα της δίκης τα Σά-

λωνα σχεδόν ερήμωσαν. Ο γε-
ρο-Πανουργιάς κατηγορούμε-
νος! Αυτό το χάζι δεν ήθελε να 
το χάσει κανείς. Την ορισμένη 
ώρα προσήλθε ο κατηγορούμε-
νος, πέρασε με δυσκολία το πε-
λώριο σώμα του μέσα από το 
πλήθος, έφτασε μπροστά στην 
έδρα, χαιρέτησε με το προσή-
κον σέβας τους δικαστές και 
κάθισε στο εδώλιο, σκορπίζο-
ντας γυροβολιά τα πλούσια λαγ-

γιόλια (πτυχές) της φουστανέ-
λας του. Ύστερα από τα τυπικά, 
ο πρόεδρος που ήξερε κι αυτός 
απ’ την καλή τον γέρο αρματο-
λό προσπάθησε απ’ την αρχή 
να δημιουργήσει το κατάλληλο 
κλίμα, ώστε να δώσει την ευ-
καιρία στον μηνυτή να ανακα-
λέσει, πριν ακόμη ακουστεί η 
απολογία του κατηγορουμένου 
που με τη γλώσσα που είχε και 
μπορούσε να τα κάνει θάλασ-
σα. «Εσύ, τι λες τώρα, κύριε...» 
«Με είπε γάιδαρο...» αποκρίθη-
κε αυτός δειλά δειλά. Οπότε, 
ο γέρος δεν κρατήθηκε άλλο. 
Πετάχτηκε επάνω και λέει με 
τη βροντερή φωνή του: «Εγώ σε 
είπα γάιδαρο, βρε γάιδαρε;».
Τρανταχτά γέλια δόνησαν την 

αίθουσα. Οι απόξω ρωτούσαν 
γιατί γελάνε οι απομέσα. Το 
γέλιο είναι κολλητικό, ευτυ-
χώς. Ο πρόεδρος, γελώντας κι 
αυτός κάτω από τα μουστάκια 
του, προσπαθούσε να επιβάλει 
ησυχία, κουνώντας πέρα δώθε 
το κυπρί. Ο μηνυτής κοίταζε με 
το στόμα ανοιχτό, μέχρι που ξέ-
σπασε κι αυτός σε γέλια. Αυτή 
ήταν η ικανοποίηση που πήρε 
μηνύοντας τον γέρο στρατηγό. 
Ένα δυνατό γέλιο και μια δυ-
νατή ρακή που κεράστηκαν αυ-
τός και το ακροατήριο από τον 
αθώο κατηγορούμενο.

Ιωάννης Αθ. Μακρής
Καστέλλια Παρνασσίδος

Η δικαίωση του αρματολού
γερο-Πανουργιά που μοίραζε 
φιλοφρονήσεις σε «γαϊδάρους»

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
ανήμερα το Πάσχα, δεν είδαμε 
….Μας έλειψε πολύ το γλέντι 
που κάναμε κάθε χρόνο στη 
φιλόξενη αυλή του παπα-Χαρά-
λαμπου Κουτρούμπα, μαζί με 
την Αλεξάνδρα, τα παιδιά και 
τα εγγόνια τους. 
Τις μέρες που ακολούθησαν 

το Πάσχα ήταν όλοι ευχαρι-
στημένοι που ο νομός μας δεν 
είχε κανένα κρούσμα, και ανοί-

γοντας ο καιρός αυξήθηκαν οι 
περιπατητές, ανάμεσα σ αυτούς 
ήταν και πολλοί μαθητές…Σα 
να φύσηξε αέρας δημιουργί-
ας, οι φρέζες πήραν μπρος και 
ξεχορτάριαζαν, άρχισαν να 
φυτεύονται τα περιβολάκια. Ο 
Γιώργος Χαλατσάς ο πρόεδρος, 
αλώνιζε με το μηχανάκι του το 
χωριό κι έβαψε μόνος του όλα 

τα παγκάκια... 
Κι έτσι πέρασε ο καιρός κι η 

καραντίνα. Για άλλη μια φορά 
επιβεβαιώσαμε το πόσο τυχε-
ροί νοιώθουμε που υπάρχει το 
χωριό στη ζωή μας. Όπως ήταν 
καταφύγιο για αποδράσεις 
στα παιδικά μας χρόνια, τώρα 
λειτούργησε ως εστία προφύ-
λαξης. Μια φωλιά ασφάλειας 
στην καραντίνα. 
Ωστόσο δε θα ξεχάσουμε 

ποτέ ότι την άνοιξη του 2020 τη 
ζωή στο χωριό μας, σημάδεψε η 
απουσία ζωής, οι γείτονες και 
φίλοι που έλειπαν, τα κλειστά 
σπίτια, οι παιδικές φωνές που 
για 2,5 μήνες σιώπησαν, υπα-
κούοντας υποδειγματικά στο 
«Μένουμε Σπίτι». 

Χριστιάνα Σταματέλου -
Κυπουργού

ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ
(Κορωνοϊός, Πανώλης, Ισπανική Γρίπη, Δάγκειος, Εξανθηματικός Τύφος)
Είναι πρωτοφανής για τα ιστορικά του πλανήτη μας η επικίν-

δυνη διάδοση του κορωνοϊού σ’ ολόκληρη την Υδρόγειο, και στη 
Χώρα μας φυσικά. Και όσον αφορά την εμφάνισή της, εάν είναι 
προμελετημένη ή τυχαία, κυκλοφορεί πληθώρα επισήμων και 
ανεπισήμων εκδοχών που δεν ξέρει κανείς, τι να πρωτοπιστέψει. 
Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό, αλλά η πάγια ανατροπή του 
καθημερινού μας βίου, έτσι ώστε να έχουν παραλύσει τα πάντα 
στην καθημερινή μας διαβίωση, με αβέβαιο το μέλλον.
Απ’ αρχής της εμφάνισής της η Χώρα μας, χάρις στη συνερ-

γασία επιστήμης και πολιτικής, με μία πρωτόφαντη στα χρονικά 
του δημόσιου βίου μας προσήλωση και συμμετοχή του συνόλου 
σχεδόν των συμπολιτών μας, προσαρμόστηκε και διατήρησε με 
θρησκευτική πίστη θα έλεγε κανείς τις δημόσιες οδηγίες και υπο-
δείξεις, με αποτέλεσμα σαν Χώρα να έχομε παγκοσμίως τα πρω-
τεία της μικρότερης απώλειας λόγω θανατηφόρων κρουσμάτων.
Ιδιαίτερα εμείς ως Καστελλιώτες θα πρέπει να αισθανόμαστε 

υπερήφανοι, γιατί η ιδιαιτέρα μας πατρίδα, η Φωκίδα, είναι το 
ένα από τα τρία διαμερίσματα της πατρίδας μας (τα άλλα είναι 
η Ευρυτανία και η Λακωνία), που δεν είχε κανένα θανατηφόρο 
κρούσμα.
Η αλήθεια είναι ότι και παλαιότερα στον τόπο μας εμφανί-

στηκαν επιδημίες αλλά και πρόσφατα, όχι όμως τέτοιας ολκής 
και τέτοιου επιπέδου. Βέβαια σημαδιακά αναφερόταν η πάλαι 
ποτέ, θερίσασα πόλεις και χωριά μεγάλη επιδημία της πανώλης 
(η πανούκλα), περισσότερο όμως σαν ιστορικό γεγονός, αλλά και 
η νεότερη του χίλια εννιακόσια δέκα επτά ισπανική γρίππη που 
είχε επίσης μεγάλες απώλειες και αποδεκατισμούς.

 Οι παλιότερες επί των ημερών μας επιδημίες ήσαν μικρότερης 
θνησιμότητας, όπως ο δάγκειος πυρετός του χίλια εννιακόσια 
είκοσι εννιά και μεταγενέστερα ο εξανθηματικός τύφος και άλλες 
ακόμη μικρότερες, χωρίς τίποτε το αξιοσημείωτο. Αλλά φαίνεται, 
πως οι αιώνες εκράτησαν για επίστεψη όλων την επιδημία των 
επιδημιών, τη σύγχρονη παγκόσμια πανδημία με τον κορωνοϊό. 
Ας παραμείνουμε προσηλωμένοι με ιερή πίστη στα επιτασσόμε-
να από την πολιτεία σαν ένας άνθρωπος, σα μια πυγμή, μέχρι 
την απαλλαγή μας από τον πέλεκυ που επικρέμαται καθημερινώς 
επί των κεφαλών μας.

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

Φωτογραφία του Γιάννη Κυπουργού
με κλειστά τα «καφέ» του Λυκόρραχου
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ΔΙΑΠΡΕΠΕΙΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ

Συνεχίζουμε και στο σημερινό φύλλο τη δημοσίευση 
συνοπτικών σημειωμάτων που αφορούν «διακεκριμέ-
νες προσωπικότητες» συγχωριανών μας από διάφορους 
χώρους και τομείς της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής 
ζωής.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΧ. ΤΣΑΚΡΗΣ
Καθηγητής Μικροβιολογίας – Διευθυντής 

Εργαστηρίου Μικροβιολογίας και Αντιπρύ-
τανης Διοικητικών Υποθέσεων του Εθνικού 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον Καστελλιώτες, 

γνωρίζουμε τον Αθανάσιο Ζ. Τσακρή από την Τηλεόρα-
ση και τις Εφημερίδες. Τα τελευταία πολλά χρόνια είναι 
προβεβλημένο και διακεκριμένο μέλος, παλαιότερα 
του ΚΕΛΠΝΟ, και σήμερα του ΕΟΔΥ (Εθνικός Οργανι-
σμός Δημόσιας Υγείας).

Ο Αθανάσιος Τσακρής κατάγεται από τα Καστέλλια 
και είναι γιος του Ζαχαρία Τσακρή και της Δέσποινας 
Παπαγεωργίου. Είναι τρίτης γενιάς γιατρός, αφού για-
τρός ήταν ο παππούς του Γιώργος Παπαγεωργίου και 
ο πατέρας του Ζαχαρίας Τσακρής, γιατροί επίσης είναι 
και τα τρία αδέλφια του και τα δύο ξαδέρφια του.

Τα «Κ.Ν.» και άλλες φορές έχουν γράψει για τον Αθα-
νάσιο Ζαχ.  Τσακρή.  Άλλωστε, δεν έχει ανάγκη της 
δικής μας προβολής. Χαιρόμαστε που ένας δικός μας 
άνθρωπος, καταξιωμένος και διαπρεπής επιστήμονας 
και με χαμηλό προφίλ προβάλλεται από τα ΜΜΕ πανελ-
λήνιας εμβέλειας. Εμείς στις στήλες της Καστελλιώτικης 
εφημερίδας μας θα αρκεστούμε σε συνοπτική παρά-
θεση των κυριότερων βιογραφικών του στοιχείων. Για 
περισσότερα στοιχεία που αφορούν το επιστημονικό 
έργο του Καθηγητή και Αντιπρύτανη του ΕΚΠΑ, μπορεί 
όποιος το επιθυμεί, να προστρέξει σε επιστημονικά πε-
ριοδικά, ελληνικά και ξένα, καθώς και έγκυρα sities.

Γεννήθηκε το 1962 στη Λαμία, όπου και τελείωσε τις 
εγκύκλιες σπουδές του και στη συνέχεια φοίτησε το 
1985 στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
από όπου αποφοίτησε το 1985.

Το 1990 προσλήφτηκε ως βοηθός στο Νοσοκομείο 
North Midlex του Λονδίνου και προάχτηκε σε επιμελη-
τή του Εργαστηρίου Έρευνας και έλαβε την ειδικότητα 
Εργαστηριακού Λοιμωξιολόγου. Στη συνέχεια πήρε το 
διδακτορικό του δίπλωμα στην Κλινική Μικροβιολογία 
από το London School of Hygine and Tropical Medicine 
στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Είναι επίσης Fellow Ια-
τρικής Μικροβιολογίας και Ιολογίας στο Royal College 
of Pathologists (FRCPath) του Λονδίνου.

Έχει υπηρετήσει ως επισκέπτης Καθηγητής στο 
Division of Ihfections Discases, Department of Medicine, 
Bath Israel Deacones Medical Center, Harwartd Medical 
School, Boston, M.A.

Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβά-
νουν τους μηχανισμούς αντιμικροβιολογικής αντοχής 
στα gran-αρνητικά βακτήρια, στην ανάπτυξη διαγνω-
στικών μεθόδων διερεύνησης καρβατινασών, την επι-
δημιολογική επιτήρηση των λοιμώξεων και την ανάλυ-
ση μοριακών μηχανισμών αντοχής.

Είναι συγγραφέας περισσότερων από 280 πλήρων 
δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 
αξιολογητής ερευνητής ερευνητικών προγραμμάτων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους διεθνείς Οργα-
νισμούς και Editor ή μέλος Συντακτικών Επιτροπών σε 
Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Καθηγητής Πειραματικής Υδραυλικής

στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Ο Παναγιώτης Ν. Παπανικολάου είναι σήμερα καθη-
γητής του ΕΜΠ με λαμπρές μεταπτυχιακές και διδακτο-
ρικές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Είναι γιος του Νικολάου Π. Παπανικολάου (Κολιότα) 
και της Βαρβάρας Παπανικολάου - Χασιακού. Γεννήθη-
κε στα Καστέλλια το 1955, όπου τελείωσε και το Δημο-
τικό Σχολείο.

Εισήχθη 5ος στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του 
ΕΜΠ το 1973 και αποφοίτησε 3ος το 1978. Έλαβε υπο-
τροφία του ΙΚΥ για κάθε έτος σπουδών (πέντε φορές), 
το βραβείο Πίππα (ΕΜΠ) και το βραβείο 17ης Νοέμβρη, 
TEE (1977, 1978). Μεταπτυχιακός Υπότροφος Graduate 
Research Assistant (GRA) του California Institute of 
Technology (CALTECH) στην Pasadena της California 
στις ΗΠΑ, έλαβε το MS (Μάστερ) το 1979 και το PhD 
(Διδακτορικό) το 1984.

Εργάστηκε ως Μεταδιδακτορικός Υπότροφος και 
Ερευνητής στις ΗΠΑ, στο τμήμα Επιστήμης Περιβάλ-
λοντος στο CALTECH (1985-86) και ως Ερευνητής στο 

τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών του UC San 
Diego (1997-1990) και στο τμήμα Πολιτικών Μηχανι-
κών του USC (1990, 6 μήνες). Επέστρεψε στην Ελλάδα 
το 1990 και εργάστηκε ως Ερευνητής στο τμήμα Χημι-
κών Μηχανικών του ΑΠΘ (1991-1992) και στη Σχολή 
Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ (1992-1995).

Το 1996 εντάχθηκε στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως συμβασιούχος Ανα-
πληρωτής Καθηγητής, ενώ εξελέγη ως Επίκουρος Κα-
θηγητής το 2000 και Αναπληρωτής Καθηγητής το 2007 
στο ίδιο τμήμα. Από το 2009 εργάστηκε στη Σχολή 
Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ ως Επίκουρος και από 
το 2015 ως Αναπληρωτής Καθηγητής στη Σχολή Πολι-
τικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Το γνωστικό αντικείμενο 
οπουδήποτε υπηρέτησε ήταν ‘Πειραματική Υδραυλική’.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συνοψίζονται στην 
ανάπτυξη και υλοποίηση εξελιγμένων πειραματικών 
τεχνικών βασιζόμενων σε θεμελιώδεις ιδιότητες μονο-
χρωματικής ακτινοβολίας (ακτίνων laser), πειραματική 
ρευστομηχανική, τύρβη, μεταφορά μάζας και θερμότη-
τας σε τυρβώδεις ροές, υδραυλική των ανοικτών αγω-
γών και εφαρμογές της ρευστομηχανικής (ανάπτυξη 
μοντέλων και σχεδιασμός) σε ερευνητικά ή και εφαρ-
μοσμένα προγράμματα. Έχει συγγράψει 65 επιστημονι-
κές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με 
κρίση ενώ οι αναφορές από τρίτους ξεπερνούν τις 650 
(Scopus) and 1200 (Google Scholar Citations).

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα ανέπτυξε 
επαγγελματική δραστηριότητα είτε ως σύμβουλος 
είτε ως μέλος μελετητικών σχημάτων, είτε ως εμπειρο-
γνώμων, όπου συμμετείχε σε μεγάλο αριθμό μελετών 
υδραυλικών κυρίως έργων υποδομής, μελετών διαχεί-
ρισης υπόγειων υδροφορέων και μελετών περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων.

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΔΟΥΡΟΣ
Περιφερειακός Σύμβουλος
Στερεάς Ελλάδας (Φωκίδα)

Ένας ακόμη συμπολίτης μας που επισκέπτεται και μέ-
νει αρκετά στο χωριό, όπου έχει δικό του σπίτι, το σπίτι 
του παππού του Χαράλαμπου Γραμματικού.

Είναι γιος της Ελένης Γραμματικού και του Κώστα 
Δούρου από τη Γραβιά.

Ο Χρήστος Δούρος είναι εφοριακός το επάγγελμα 
(στέλεχος του ΣΔΟΕ). Έχει εκλεγεί στις τελευταίες Πε-
ριφερειακές Εκλογές Περιφερειακός Σύμβουλος Φωκί-
δας.

Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας, καθώς και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Οικο-
νομικών της ΕΝΠΕ.

Τα «Κ.Ν.» τον συγχαίρουν για την επιτυχία του και του 
εύχονται καλή επιτυχία στο έργο του. 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Στο περασμένο φύλλο μας από λάθος το 
όνομα του ΛΟΥΚΑ ΔΗΜ. ΜΠΑΚΑ. Ζητούμε συγγνώμη.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΚΡΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020, στην εκπομπή «Κινη-
ματογραφικοί Δημιουργοί» στο Κανάλι της Βουλής 
παρουσιάστηκε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στη ζωή 
και το έργο ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες 
σκηνοθέτες: Του Καστελλιώτη Δημήτρη Μακρή.

Ο Δημήτρης Μακρής γεννήθηκε το 1937. Σπούδασε 

κινηματογράφο στη Ρώμη και εργάστηκε για ένα διά-
στημα στο Μιλάνο, γυρίζοντας διάφορα ντοκιμαντέρ. 
Το 1974 γύρισε το μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ Εδώ 
Πολυτεχνείο, ταινία αφιερωμένη στα ευρωπαϊκά αντι-
φασιστικά κινήματα, η οποία άνοιξε την ίδια χρονιά το 
Φεστιβάλ της Βενετίας.

Το 1978 σκηνοθέτησε την πρώτη του μεγάλου μή-
κους ταινία μυθοπλασίας, Η καγκελόπορτα, βασισμένη 
στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ανδρέα Φραγκιά, το 
θέμα της οποίας αντιμετώπισε προβλήματα με τη 
λογοκρισία.

Στη φιλμογραφία του, που διακρίνεται για την κοι-
νωνικοπολιτική της τοποθέτηση, περιλαμβάνονται 
ταινίες όπως: Η απαγωγή του Φανφάνι (1975, βασι-
σμένη στο ομώνυμο έργο του Ντάριο Φο), Θεόδωρος 
Αγγελόπουλος: Ταξίδι στην ιστορία (1977), Το φράγμα 
(1982, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 
Σπύρου Πλακοβίτη), Οι Κεκαρμένοι (1986) Μια... τολ-
μηρή ιστορία (1993), Προπατορικό Αμάρτημα (1999), 
Όσο υπάρχει αλκοόλ (2002), Χαιρέτα μας τον πλάτανο 
(2004), Το συμπόσιο του Πλάτωνα (2009), Αλκιβιάδης, 
ο Ατίθασος μαθητής του Σωκράτη (2016) κ.α.

Για τον Μάιο είχε προγραμματιστεί τιμητική εκδή-
λωση από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών. 
Παράλληλα εκδήλωση ετοίμαζε και ο Προοδευτικός 
Σύλλογος «Τα Καστέλλια», όπου παρουσία του Δημή-
τρη Μακρή θα προβαλλόταν και η τελευταία κινημα-
τογραφική του ταινία.

Οι εκδηλώσεις αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας, 
όμως ελπίζουμε να πραγματοποιηθούν το Φθινόπωρο.

Μελλοντικά σχεδιάζουμε έναν «Μαραθώνιο» προβο-
λής των ταινιών του στο χωριό μας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΑΚΡΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Ο συγχωριανός μας. Καθηγητής και Διευθυντής του 

Εργαστηρίου Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΕΟΔΥ για 
τον κορωνοϊό, Αθανάσιος Τσακρής, επεσήμανε -ήδη 
από τον Μάρτιο- σημαντικές παραμέτρους για την 
αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας.

Ας διαβάσουμε προσεκτικά (πολλά ισχύουν και για 
σήμερα):

Απολυμάνσεις
Οι απολυμάνσεις περισσότερο παρέχουν βοήθεια 

στον ψυχολογικό τομέα, μιας και κρατούν 2 έως 3 
ημέρες.

Γι’ αυτό χρειάζεται από όλους συνεργασία και να 
λαμβάνονται όλα τα σχετικά μέτρα.

Περιστατικά
Πολλά τα περιστατικά με ήπια κλινική εικόνα κυ-

κλοφορούν ανάμεσα μας, χωρίς να το καταλαβαίνει 
κανένας και αυτά είναι που συμβάλουν στη διασπορά.

20% περισσότερα μπορεί να είναι τα πραγματικά 
περιστατικά του κορονοϊού.

Δεύτερη φάση με αλυσίδες μετάδοσης
Περάσαμε στη δεύτερη φάση.
Τώρα δημιουργούνται οι αλυσίδες μετάδοσης.
Οι επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες γιατί δημιουρ-

γούνται οι αλυσίδες μετάδοσης του ιού.
Έχει σημασία η επιβράδυνση της εξάπλωσης.
Πρώτο επιδημικό κύμα
Το πρώτο επιδημικό κύμα πρέπει με προσπάθειες 

μας να είναι ήπιο. 
Εξαρτάται, αυτό το κύμα από το πόσο θα πάρουμε 

μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας.
Ενίσχυση των νοσοκομείων. Πρωτοβάθμιας περί-

θαλψης.
Προστασία ευπαθών ομάδων
Να προστατεύσουμε όλοι, πέραν από τον εαυτό μας, 

και τις ευπαθείς ομάδες, από εκεί θα έχουμε και τις 
απώλειες από αυτόν τον νέο ιό.

Πηγή: www.especial.gr
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ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ –ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ ΚΑΙ ΕΞΕΧΟΝΤΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ– ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ

Η Εφημερίδα μας είναι μέσο επικοι-
νωνίας για όλους τους Καστελλιώτες, 
όπου και αν ευρίσκονται. Δεν είναι 
λοιπόν ενδεδειγμένο και πρέπον και 
θα είναι εκτός του σκοπού και της απο-
στολής της, εάν παραλείπει και αφήνει 
απέξω τις όποιες δραστηριότητες και 
τοποθετήσεις μιας μερίδας Καστελλι-
ωτών. Βέβαια οι προηγούμενοι καιροί 
για διαφόρους λόγους που είναι γνω-
στοί σε όλους και τους παραλείπουμε, 
δεν άφηναν περιθώρια ν’ ασχοληθεί η 
εφημερίδα μας με τις αντίθετες από το 
σύνολο δραστηριότητες αυτών των 
σημερινών μελών της Καστελλιώτικης 
οικογένειας. Επειδή είτε το θέλουμε 
είτε όχι και αυτοί δεν έπαψαν ούτε 
στιγμή να αγαπούν το χωριό της κα-
ταγωγής τους και έκαμαν την εποχή 
εκείνη ό,τι περνούσε από το χέρι τους 
για την υποστήριξη και την περιφρού-
ρηση του χωριού μας και την υπόστα-
ση του από τη πλευρά τους και με το 
δικό τους τον τρόπο και τις δικές τους 
τις δυνατότητες.

Γνωρίζουμε από τη στιγμή αυτή 
που γράφονται οι σειρές αυτές, ότι 
είναι δεδομένες οι αντιδράσεις που 
θα προκύψουν. Όμως αισθανόμαστε 
υπόλογοι απέναντι στην ιστορία του 
χωριού μας, για το λόγο αυτό που 
απέχει πολύ από τη διάρκεια των και-
ρών και το μέλλον, όπου πλέον θα έχει 
κατασιγάσει το παν και τα προσωπικά 
δεδομένα και θα παραμείνουν μόνα 
τα γεγονότα του παρελθόντος.

Άλλωστε εφ’ όσον με τη χάραξη των 
ονομάτων τους στο Ηρώο του χωριού, 
σημαίνει την επίσημη αναγνώριση της 
δραστηριότητας τους από την Πολι-
τεία, θα επιχειρήσουμε συνοπτικά να 
εμφανίσομε αυτές τις δραστηριότητες 
δύο Καστελλιωτών και ξεκινάμε με τον 
πρώτο.

* * *
ΝΙΚΟΣ ΔΙΕΝΝΗΣ ή «ΠΑΠΟΥΑΣ»

Ο Νίκος Διέννης ή «ΠΑΠΟΥΑΣ» γεν-
νήθηκε στα Καστέλλια το 1917 και 
υπήρξε κομμουνιστής, αντιστασιακός, 
καπετάνιος του ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ. 

Πρόκειται για το σημαντικό στέλεχος 
του αντάρτικου της κατοχής το Νίκο 
Διέννη. Εκ προοιμίου από τις ομολογί-
ες που έχομε υπ’ όψη μας, πρέπει να το 
ειπούμε ότι ό,τι του ζητήθηκε επί Κατο-
χής από Καστελλιώτη το διεκπεραίωσε 
αμέσως και γενικότερα έκαμε ότι του 
ήταν δυνατό για την περιφρούρηση 
του χωριού μας, για να παραμείνει ανέ-
παφο και να μην καεί, όπως έγινε με 
πολλά άλλα χωριά. Μετά τις εγκύκλιες 
σπουδές του δημοτικού, εφοίτησε στο 
γυμνάσιο του Δαδιού, όπου διακρίθη-

κε για τις επιδόσεις του. Τελειώνοντας 
το γυμνάσιο προετοιμάστηκε, συμβου-
λευόμενος και τους στρατιωτικούς του 
χωριού μας, με προορισμό να δώσει 
εξετάσεις στη Σχολή των Ευελπίδων, 
όπου όμως δεν πέτυχε. Ο ίδιος υπο-
στήριζε, ότι ταξιδεύοντας για Αθήνα 
με το τρένο μπήκε στο μάτι του κάποιο 
καρβουνάκι από τους καπνούς της μη-
χανής και το ερέθισε και τον έκοψαν 
στα προκαταρκτικά τεστ υγείας των 
υποψηφίων. Τελικά επέτυχε στις εξε-
τάσεις της Γυμναστικής Ακαδημίας και 
έγινε γυμναστής.

Στην αρχή, πριν ξεκινήσει τα αντάρ-
τικο στο χωριό, ήταν ο οργανωτής του 
Συλλόγου 2888 του χωριού μας όπου 
οργάνωσε τους αργόσχολους την επο-
χή εκείνη φοιτητές και μαθητές του 
γυμνασίου ομαδικά να συμπορεύο-
νται, ξεδιαλεγοντας τον αριθμό 2 της 
φιλίας των πυθαγορείων κι από εκεί 
και πέρα θεμελίωσε το μοίρασμα του 
εικοσιτετραώρου σε τρεις δραστηριό-
τητες όλων των μελών του Συλλόγου: 
8 ώρες ύπνο, 8 ώρες εργασία και 8 
ώρες μάθηση και ψυχαγωγία. Έτσι από 
τους καθηγητές, δασκάλους και φοι-
τητές οργανώθηκαν για τους μαθητές 
του γυμνασίου φροντιστήρια για όλα 
τα μαθήματα και ανάλογη ψυχαγωγία 
όλων με ποικίλες εκδηλώσεις χορών 
με όργανα που έπαιζαν οι ίδιοι, διαλέ-
ξεις, γιορτές κλπ. 

Βέβαια όπως φαίνεται δεν εδίστασε 
να πλησιάσει ορισμένους από τους νέ-
ους, για να τους μυήσει στην κομμουνι-
στική ιδεολογία. Πάντως όταν άρχισαν 
να φαίνονται οι πρώτοι αντάρτες με 
τον Δημήτριο Δημητρίου, Νικηφόρο,  
ήρθε στο χωριό μαζί με τον Καστελ-
λιώτη Γιώργο Χουλιάρα, (τον κατόπιν 
Περικλή του αντάρτικου, υπάλληλο της 
Ηλεκτρικής Εταιρείας στη Λαμία) που 
είχαν βάλει στόχο να τον συλλάβουν 
οι Γερμανοί για αντιγερμανική δρά-
ση, ένας από τους αποφυλακισμένους 
των φυλακών με το όνομα Θανάσης 
Κλάρας (προτού γίνει Άρης Βελουχιώ-
της). Το φθινόπωρο του 1941 έγινε 
κάτι που τιμά το χωριό μας για την 
πρωτοπορία του, ένα προοίμιο, ας το 
ειπούμε, της Εθνικής Αντίστασης που 
επακολούθησε.

Έγινε μια συνάντηση όλων όσων εί-
χαν στην Περιοχή μας έντονη την ελ-
ληνική τους συνείδηση να πολεμήσουν 
τον κατακτητή. Ήταν η συνάντηση στο 
χωριό μας στον Μύλο του Ζήτρου. Εκεί 
παρεβρέθηκαν: εκτός από τον Γιώρ-
γο Χουλιάρα και το Θανάση Κλάρα, ο 
Θόδωρος Καμάρας και ο Γιάννης Αλε-
ξάνδρου φοιτητής της Νομικής (κα-
πετάν Διαμαντής αργότερα) από την 
Αγόριανη, οι Αλέκος Δρούκαλης και 
κάποιος άλλος μαζί του από το Δαδί, οι 
αδελφοί Κώστας και Απόστολος Απο-
στολόπουλοι που σκότωσαν ένα Ιταλό 
που επιτέθηκε στην πανέμορφη αδελ-
φή τους από το Σκαμνό Φθιώτιδας, 
Γιαταγάνας από Λαμία, Θύμιος Καψής 
από Δρυμαία φοιτητής νομικής (Ανά-
ποδος). Οι Καστελλιώτες Ν. Διέννης 
γυμναστής, Πανουργίας Π. Παπαϊω-
άννου φοιτητής πολιτικών επιστημών, 
Δημ. Σταθόπουλος φοιτητής Νομικής, 
Σπύρος Στοφόρος, Απόστολος Χουλιά-
ρας και Δημήτρης Χαλατσάς φοιτητής 
Νομικής και άλλοι συνολικά τριάντα 
περίπου νοματαίοι, όπου μπήκαν οι 
βάσεις για ένοπλο αγώνα αντίστασης. 
Στη συνάντηση που έγινε στον Μύλο 
του Ζήτρου, ο Νίκος Διέννης, έδειχνε 
θιγμένος. άγνωστο γιατί, με κάθετη 
διαφωνία με τα όσα έλεγε ο Θανάσης 
Κλάρας.

Η διάσταση αυτή συνεχίστηκε και 

έτσι ο Νίκος Διέννης, όταν ο Άρης με-
σουρανούσε, βρέθηκε σε υποδεέστε-
ρη θέση, σχεδόν παραμερισμένος.

Ο Νίκος Διέννης είναι από τους 
πρώτους που προσχωρεί στον ένο-
πλο αντάρτικο αγώνα κατά των κα-
τακτητών. Εκτιμώντας την αδάμαστη 
θετικότητα του και τα οργανωτικά του 
προσόντα την άλλη χρονιά επί κεφα-
λής ογδόντα ανταρτών του Εθνικοαπε-
λευθερωτικού κινήματος αποστέλεται 
στην Πελοπόννησο, αγωνιζόμενος για 
τη διοργάνωση των οργανώσεων τους, 
όπου αυτές είχαν ανάγκη.

Εκεί, όπως ο ίδιος διηγόταν, του δό-
θηκε μεταξύ σοβαρού και αστείου το 
όνομα «Παπούας». Όταν ρωτήθηκε 
ποιο όνομα είχε για τον ένοπλο αγώ-
να απάντησε: Δεν έχω τέτοιο όνομα, 
γιατί είμαι Παπούας κι εγώ της Γουι-
νέας Πολεμιστής ανώνυμος της φυλής 
τους. Δεν άργησε να του κολλήσουν 
γελώντας το όνομα αυτό.

Επιστρέφοντας, για ένα μεγάλο δι-
άστημα διατέλεσε Πολιτικός καθοδη-
γητής μεγάλου τμήματος του ΕΛΑΣ 
και του απονεμήθηκε ο βαθμός του 
αντισυνταγματάρχου. Μετά τη Συνθή-
κη της Βάρκιζας ξαναβγαίνει στο βου-
νό, οπότε του ανατίθεται η διοίκηση 
του Αρχηγείου Δωρίδος. Είναι περιττό 
να παρακολουθήσουμε τη δράση του 
στον εμφύλιο, που επακολούθησε.

Στις 30 Μαΐου 1949 ο Νίκος Διέννης 
προσβάλλεται από μελιταίο πυρετό 
και ευρισκόμενος στην Περιοχή της 
Καλοσκοπής, συλλαμβάνεται από τις 
ένοπλες δυνάμεις και μεταφέρεται στη 
Λαμία και στη συνέχεια της 10 Ιουλίου 
1949 δικάζεται από το Στρατοδικείο 
Λαρίσης και καταδικάζεται πεντάκις εις 
θάνατον οπότε και εξετελέσθη.

Σαν επίλογο όλης αυτής της περι-
πετειώδους ζωής του Νίκου Διέννη, 
μένει να προσθέσουμε: υπήρξε πά-
ντοτε Καστελλιώτης και το απέδειξε 
έμπρακτα, όσες φορές χρειάστηκε και 
του ζητήθηκε.

* * *
ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ

Γεννήθηκε το 1907 και ήταν το δεύ-
τερο παιδί της οικογένειας του Μή-
τρου Κρεμμύδα. Στην ηλικία των είκοσι 
τριών ετών βρέθηκε στην Αθήνα, όπου 
παρέμεινε επτά περίπου χρόνια, βοη-
θός μάγειρα και μυήθηκε στο κομμου-
νισμό. Μελέτησε με πάθος τα μαρξιστι-
κά βιβλία που τον εφοδίασαν, ώστε να 
εξελιχθεί σε αξιόμαχο στέλεχος.

Μπαίνοντας πλέον στην Κατοχή, 
όταν οι μονάδες των Γερμανο-Ιταλών 
άρχισαν να εξουσιάζουν όλη την Πε-
ριοχή και το χωριό μας, ο Νίκος ο 
Διέννης, προτού βγει στο αντάρτικο 
και άρχισε να προσηλυτίζει νέους στο 
κομμουνιστικό κόμμα, πρώτα και κα-
λύτερα πλησίασε το Γιώργο, που του 
ανέθεσε και πήρε επάνω του όλη τη 
λειτουργία του χωριού από κάθε πλευ-
ρά. Ήταν πλέον ο υπεύθυνος.

Πρώτα απ’ όλα οργάνωσε μαχητική 
ομάδα για την ασφάλεια του χωριού 
και για εφεδρική συμμετοχή της σε 
τυχόν προγραμματισμένες επιχειρή-
σεις κατά των κατακτητών. Ο οπλισμός 
της ήταν γκράδες, που είχαν πάρει οι 
παλιότεροι από τη θητεία τους στο 
στρατό και μάλινχερ, που είχαν οι 
νεότεροι. Ακόμα διέθετε ένα αντιαρ-
ματικό πολυβόλο με καμμιά εκατο-
στή βλήματα, που ήταν από τον πα-
ρατημένο οπλισμό των Άγγλων κατά 
την αποχώρηση τους, κρυμμένο στα 
τσακνέικα μαντριά. Στελέχωσε την πο-
λιτική ομάδα και μερίμνησε για την 
τροφοδοσία των ανταρτών, για την 

περίπτωση που θα περνούσαν απ’ το 
χωριό μας και ενίσχυσε τις επιμελητεί-
ες τους με τρόφιμα. Είχε σε ετοιμότητα 
τους δύο γερμανομαθείς του χωριού 
φοιτητές, για κάθε είδους προσέγγιση 
με τους κατακτητές. Φρόντιζε διακρι-
τικά και με πολύ μεγάλη επιμέλεια να 
διατηρεί σε ισορροπία τις σχέσεις με 
τους αντιφρονούντες συμπολίτες μας, 
έτσι ώστε να αποφευχθεί το κάψιμο 
του χωριού μας. Επιστράτευσε όσους 
έπαιζαν μουσικά όργανα για καθημε-
ρινά γλέντια της νεολαίας. Μερίμνησε 
για τη λειτουργία της Κοινότητος, σε 
ύδρευση, άρδευση και στην παροχή 
ποικίλων εξυπηρετήσεων, ιδρύοντας 
στην παράπλευρη αίθουσα του Κοινο-
τικού Γραφείου ιατρείο, για την παροχή 
ιατρικής περίθαλψης στους συγχωρια-
νούς μας. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε 
στη λειτουργία των μαθητικών φρο-

ντιστηρίων την πραγμάτωση, όπως και 
πρώτα, όλων των εορταστικών θρη-
σκευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων 
και υπηρετώντας με κάθε λεπτομέρεια 
σε ότι προέκυπτε στο μεταξύ. Από και-
ρού εις καιρόν με ομιλίες του, πότε 
στην αγορά του Λυκόρραχου πότε 
στης Μπαρούκας, ενημέρωνε με κάθε 
λεπτομέρεια τους συγχωριανούς μας. 
Άριστος ομιλητής, απλός και γλαφυ-
ρός, πάντα εύστοχος και πειστικός. Ο 
Γιώργος δεν οπλοφόρησε ποτέ, ούτε 
χύθηκε ποτέ αίμα εξ αιτίας του.

Όλα αυτά συντελούνταν με την ακρί-
βεια ρολογιού, μέχρι τη Συμφωνία της 
Βάρκιζας. Μετά την παράδοση των 
όπλων από τον ΕΛΛΑΣ, σιγά-σιγά άρ-
χισε το κυνήγι προς τους αριστερούς. 
Έτσι πήρε το σχέδιο και το Γιώργο. Την 
ημέρα κρυβόταν στις εγκαταστάσεις 
των μεταλλείων της Κάνιανης και το 
βραδάκι από το λυκορραχίσιο λιβάδι 
επέστρεφε σε συγγενικά σπίτια, όπου 
έτρωγε και κοιμόταν, για να σηκωθεί 
χαράματα και να επαναλάβει τα ίδια. 
Φαίνεται όμως πως προδόθηκε, οπότε 
οι ένοπλες δυνάμεις που περιπολού-
σαν στην Περιοχή του έστησαν ενέδρα 
και αντί να τον πιάσουν αιχμάλωτο, 
αφού ήταν άοπλος, στη θέση Νίκου-
Ταράτσα στο γεφυράκι της οδού Κα-
στελλίων-Κάνιανης, με δύο ριπές τον 
τραυμάτισαν βαριά και τον μετέφε-
ραν στα Παλιουρέικα τα σπίτια, όπου 
έσπευσε για περίθαλψη ο δάσκαλος 
Αποστολόπουλος, λέγοντας του: - «Αμ 
Γιώργη αυτές οι δουλειές δεν βγάζουν 
ποτέ σε καλό». Ο Γιώργος απαντώντας 
-«Δάσκαλε δεν υπήρχε μυαλό», ξεψύ-
χησε. Μετά για να πεισθεί το χωριό ότι 
εξοντώθηκε, τον μετέφεραν νεκρό στο 
Καφενείο του Σταμάτη απ’ όπου και 
κηδεύτηκε. Ήταν η 6-12-1948.

Άλλος τέτοιος Καστελλιωτης δεν πέ-
ρασε ποτέ.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Του Βαγγέλη Κωτσίκη

Η ΕΘΙΜΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΑ «ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ»
Ζ. Ζώα και πουλιά
Στα «Καστελλιώτικα» ποιήματα 

τη δική τους θέση έχουν τα πουλιά 
και τα ζώα που «διασκορπισμένα» 
αναφέρονται και περιγράφονται 
μέσα στα ποιήματα σε περισσό-
τερους στίχους, ενώ σε τέσσερα 
ποιήματα περιγράφονται πιο ανα-
λυτικά, όπως: «Σκυλιά», «Γερά-
κι», «Παγάνα», «Του Στοφόρου η 
σκύλα».

«Σκυλιά»
Τις νύχτες και τις μέρες
-τις βροχερές και ξέρες-
τη σιγαλιά μεσ’ το χωριό
στα κατοικιά τ’ ακίνητα,
τη σχίζουν τα μοτοσακό
τη σπάνε τ’ αυτοκίνητα.
Δε φαίνεται ένα σκυλί

ούτε σε μάντρα ούτε σ’ αυλή.
-πούντες κείνες οι χρονιές-
το σκυλομάνι το τρανό,
που γιόμιζαν οι στράτες
κι έτρεμαν οι διαβάτες,
πήγαινε γόνα τ’ αλυχτό
στις κοντινές τις γειτονιές
πουν’ τες εκείνες οι χρονιές!

«Γεράκι»
Μάτα ήρθε το γεράκι

κότες για να μας αρπάξει,
την καρδιά μας να μας κάψει,
πάλι αχός, πάλι φαρμάκι.
Μέσα στην αυλή μας νίλα,
ήχου! Ξεφωνίζουν όλοι

και με πέτρες και με ξύλα,
με τα χέρια πετροβόλι,
με φωνή σαν τη σειρήνα

να το στρώσουμε στην πρέσα
κι ο γέρος από μέσα

ξεκρεμάει την καραμπίνα.
Ήχου! Μήπως και γυρίσει
πάλι δώθε κατ’ τη ρούγα
δώσει στόχο και φτερούγα,
ο γέρος να το τουφεκίσει.
Ήχου! Να προγκήξει πρώτα!..
Τριγυρνώντας δώθε-πέρα

να και τα φτερά του στρώνει...
Μπρος στα μάτια μας γειτόνοι,

χύμηξε σαν τον αγέρα
και μας άρπαξε την κότα.

«Παγάνα/λύκος»
Κάποια φορά κι έναν καιρό
που είχε ανθρώπους το χωριό
κείνα τα χρόνια τα παλιά

που ήταν οι στάνες με σκυλιά
και βόσκαγαν τα πράματα
νύχτα κι ως τα χαράματα,
ήμερα και μ’ αγάπη,
εφάνηκε ζουλάπι.
Μεγάλη κακοσημαδιά
καταλαλιά κι αναποδιά,
ριχνόταν στα κοπάδια,
έπνιγε γίδες και τραγιά,
κατσίκια, πρόβατα κι αρνιά,
έπνιγε και κριάργια.
Όλοι αναταράχτηκαν

τσοπάνηδες και χωριανοί
κοιτάχτηκαν, συνάχτηκαν
σαν μια λαλιά σα μια φωνή
εβάρεσε η καμπάνα
κι εκίνησε η παγάνα.
Μπροστά οι τουφεκάδες
με δίκανα και γκράδες,

με σφαίρες και μ’ αρματωσιά
και μ’ ένα σύννεφο σκυλιά
και πίσω τα παιδόπουλα
με ξύλα και με ρόπαλα,
επήραν σβάρνα την πλαγιά

(«Χλεβίνα» και «Κατακαλιά»)
να ρίξουν, αν μπορέσουνε,
το λύκο να βαρέσουνε,
(-στην τσάκα το τομάρι
τρόπαιο και καμάρι-).
Ολημερίς γυρίζανε
τσίριζαν - ξεφωνίζανε
μέχρι τα σουρουπώματα,
που η φωνή  τους έσπασε,
γύριζαν πίσω πτώματα

ψόφιοι, μπαϊλντισμένοι,
άπραγοι, τελεμένοι,

(τους την έσκασε, ο λύκος).

«Του Στοφορου η σκύλα»
Τα χρόνια εκείνα τα παλιά
τα ξένοιαστα, τ’ αλλιώτικα

- χόρευε μπραλλιώτικα
και πήδα καστελλιώτικα -
τα χρόνια εκείνα τα παλιά
ο μακάριος Στοφόρος

- Αγιοργιώτες και Χλωμίσιοι
φίλοι μου Μυρμηγκιαρίσιοι
ο μακάριος Στοφόρος
είχε μια μαύρη σκύλα
(γιουχαϊτό και νίλα)

παντού χαλούσε ο κόσμος
παντού γενόταν ντόρος.
Πρώτη σε γάμο σε προικιά
σε γλέντια ή σ’ αναποδιά
πρώτη μπροστά στα ίσα
σε στρούγκες σε βαφτίσια,
απ’ τη Γραβιά ως το Παληχώρ’
μπροστά κι η σκύλα του Στο-

φόρ’(ου)

Χαρακτηριστικοί τύποι ανθρώ-
πων στα «Καστελλιώτικα»
«Ο Περικλέας»
Εποχικός, πλανόδιος μανάβης 

απ’ την Κουκουβίστα (Καλοσκοπή). 
Γύρω στο Μάη μ’ ένα γάιδαρο 
βαριοφορτωμένο με δύο κασόνια 
για καφάσια που ήταν γεμάτα με 
φρεσκοκομμένα κεράσια κατέβαι-
νε στο χωριό μας. Γύριζε όλο το 
Καστέλλι για να πουλήσει τα κε-
ράσια του και δεν άφηνε μονοπάτι 
για μονοπάτι που να μην πάει, για 
να κάνει την προκοπή του, δηλαδή 
να μαζέψει χρήματα.
Περπατούσε αργά πίσω απ’ το 

γάιδαρο του μασουλώντας από 
συνήθεια τα σαγόνια του, και τον 
ακολουθούσε σαν κολιτσίδα η μι-
κροπαρέα, που άπλωνε συνέχεια 
το χέρι στα κασόνια για να πάρει 
δύο τρία κεράσια.
Αυτός, όπως ήταν φυσικό, τα 

τσιγκουνευόταν, έβριζε, θύμωνε, 
τα φίλευε όμως από ένα το κα-
θένα και τα έδιωχνε. Τα παιδιά 
βέβαια έμειναν ανικανοποίητα. Τον 
είχαν βάλει στο μάτι και τι έκα-
ναν; Με τις χούφτες τους γεμάτες 
«αλογόμυγες» που ‘βρισκαν στ’ 
αλώνι, τις αμόλαγαν στο ζο και 
ο γάι δαρος τιναζόταν πέρα και 
κλωτσούσε στον αέρα, με απο-
τέλεσμα τα καφάσια να τινάζονται 
και να σκορπίζουν και να πέφτουν 
κάτω τα κεράσια. Ακολου θούσε η 
παρέα, τ’ άρπαζε απ’ το. δρόμο 
και «περιδρόμιαζαν».

«Ο Μπίλας (Κατής)»
Ο Μπίλας, καταγόταν απ’ την 

Ήπειρο και ήταν ειρηνοδίκης στην 
Γραβιά (και γι’ αυτό Κατής). Ήταν 
θεριό, είχε μεγάλη κοιλιά (αφού 
για ν’ ανέβει τα σκαλιά τον βα-
στούσαν δύο-δύο). Είχε βροντερή 
και βραχνή φωνή και μιλούσε τρε-
βλά και κάπως αργά.
Στα «Καστελλιώτικα» ποιήμα-

τα με τον τίτλο «Κατής» ο Δη-
μήτρης Χρ. Χαλατσάς περιγράφει 
πολύ εύγλωττα και παραστατικά το 
σκηνικό μιας δίκης πρώτου βαθ-
μού που διεξαγόταν στη Γραβιά 
με αντιδίκους, μάρτυρες, δικολά-
βους και ειρηνοδίκη. Να πώς τις 
σκηνοθετεί ο ποιητής με έμμετρο 
τρόπο:

-Αμ τι, αμ τι;
θα σε πάω πέρα κει (Γραβιά)
θα σε πάω στον κατή (Μπίλας)
να σε πιάσ’ απ’ τ’ αφτί

να σε κάτσ’ στο σκαμνί (εδώλιο)

να σε βάλ’ φυλακή.
Για να μάθ’ ς άλλ’ βολά

ν’ απολά τα ζα
μεσ’ στα ξένα σπαρτά

να βοσκάν απολ’ τά (ελεύθερη 
βοσκή)

θα πληρώσεις τη ζημιά
θα πληρώσεις ακριβά (απειλή 

καταδίκης)
Μετά την καταγγελία (μήνυση) η 

υπόθεση έφτασε στον ειρηνοδίκη. 
Ο ειρηνοδίκης (Μπίλας) ακολου-
θούσε κατά κανόνα για την έρευ-
να της υπόθε σης, τη μέθοδο της 
«αυτοψίας».
«Όχι εδώ στη Γραβιά, (δικαστή-

ριο)
θα πεισθώμεν καλώς,
επειδή συναφώς
διά ταύτα ρητώς
αναβάλλεται δια

επιτόπου ματιά» (αυτοψία)
Η επί τόπου ματιά είχε τον 

ιδιαίτερο σκοπό της που για το 
συγκεκριμένο ειρηνοδίκη δεν ήταν 
άλλος απ’ το «φαΐ».

Αφού στον έναν αντίδικο
«με κρασιά, με πιοτά
με ταψιά, με τυριά
με πλαστήρια ψωμιά,
κοτόπουλα ψητά»

Έτρωγε καλά στου άλλου το 
σοφρά έλεγε:

«-Για να μη σχολιαστώ
και στον άλλον θα μπω

(τον αντίδικο λέω
πρέπει να μπω, δε φταίω)
να με ιδεί το χωριό
και στου άλλου το βιο»

Και συνέχιζε και εδώ, νηστικός 
απ’ την αρχή το γερό φαγοπότι μέ-
χρι το απόβραδο. Και το σούρουπο 
με κοιλιά σα γιδιά γύριζε πίσω στη 
Γραβιά. Η απόφαση για την περι-
γραφόμενη υπόθεση... γνωστή.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ
- αλυχτό, το = το αλύχτισμα, το 
γάβγισμα
- απολ’τά, επίρ. = ελεύθερα, χω-
ρίς περιορισμό
- απολά, ρ = σχολάει, απελευθε-
ρώνει
- βολά, η = η φορά π.χ. μια φορά
- γιδιά, η = το δέρμα της γίδας, το 
ασκί από το δέρμα της γίδας
- γκράδες, οι = είδος όπλου του 
1897 (εφευρέτης Gras)
- δικολάβος, ο = ο πρακτικός δι-
κηγόρος
- ζουλάπ, το = το άγριο ζώο
- καταλαλιά, η = το χτύπημα πάνω 
στο κεφάλι, το χαστούκι, το ράπι-
σμα
- κατής, ο = ο δικαστής (τουρκ. 
λέξη)
- κολιτσίδα, η = ο ενοχλητικός, ο 
ανεπιθύμητος
- πλαστήρι, το = το ξύλινο επίπε-
δο στρογγυλό σκεύος της κουζίνας 
για άνοιγμα φύλλων πίτας
- παγάνα, η = η ενέδρα, το καρτέρι 
για άγρια ζώα
- σοφράς, ο = το στρογγυλό χαμη-
λό τραπέζι φαγητού
- τσάκα, η = η ξύλινη διχάλα, η πο-
ντικοπαγίδα, η παγίδα για πουλιά

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
 ΕΥΡΩ
Πιπέλιας Δημήτρης Ιωάννου 50
Τσακνιάς Νικόλαος Κων/νου 50
Μακρή - Μπρόφα Αικατερίνη 20
Παππά Μαρία Μαργαρίτη 20
Μακρή Δήμητρα Αντωνίου 20
Άγνωστος* 50
Μακρής Παναγιώτης Ιωάννη 50
Τσάκαλος Άγγελος Ανδρέα 30
Λαζαρίμος Αργύρης 30

* Παράκληση: Αν κάποιος έδωσε χρήματα κατά το 3ήμερο 
της Αποκριάς για την εφημερίδα «Κ.Ν.» και δεν είδε γραμ-
μένο το όνομά του να τηλεφωνήσει (στα τηλέφωνα ή στα 
e-mail της εφημερίδας).

Παρακαλούμε τους αναγνώστες μας για μικρό διάστημα 
να μην αποστέλλουν χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό 
που δημοσιευόταν στην εφημερίδα. Θα ακολουθήσει νέα 
δημοσίευση.
Όσοι επιθυμούν να στείλουν χρήματα ν’ ακολουθήσουν 

τον κλασικό τρόπο που ίσχυε στο παρελθόν.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Πωλούνται στα Καστέλ-
λια αγροτεμάχια από 1-40 
στρ. περίπου.

Πληροφορίες: 22650 
91477, 6983 527076

ΟΧΙ ΜΕΣΙΤΕΣ.

Προετοιμασίες
Ο κίνδυνος και τα προβλή-

ματα από την πανδημία του 
κορωνοϊού φαίνεται ότι θα 
μας ταλαιπωρήσουν για και-
ρό ακόμη. Γι’ αυτό ας τηρού-
με τις οδηγίες των ειδικών, 
είναι για το καλό μας.
Επειδή όμως, έστω και 

έτσι, η ζωή συνεχίζεται, ας 
έρθουμε στα δικά μας και 
τις εργασίες της εποχής 
ενόψει της καλοκαιρινής πε-
ριόδου,με σκοπό να αποφύ-
γουμε και άλλες αναποδιές, 
αρκετές μας έφερε ο νέος 
χρόνος.
Καθαρισμός οικοπέδων
Και ας αρχίσουμε με τον 

καθαρισμό των οικοπέδων 
από τα χόρτα. Το περασμέ-
νο καλοκαίρι επηρεασμένοι 
ίσως από τις μεγάλες πυρκα-
γιές όλης της χώρας, κάναμε 
αρκετά καλό καθαρισμό, ας 
προσπαθήσουμε και φέτος. 
Για τους Καστελλιώτες που 
δεν μένουν μόνιμα στο χω-
ριό, η εφημερίδα μας είχε 
προτείνει και στο παρελθόν, 
τη δημιουργία, με μέριμνα 
της κοινότητας, ενός μητρώ-
ου με τα τηλέφωνα κάθε ιδι-
οκτήτη,ώστε να τους γίνεται 
έγκαιρα η υπενθύμιση της 
υποχρέωσής τους.
Καθαρισμός αγροτικών

δρόμων
Επίσης καθαρισμός με μη-

χανικά μέσα πρέπει να γίνει 
σ’ όλους τους αγροτικούς 
δρόμους του χωριού μας. Οι 
δρόμοι αυτοί δεν εξυπηρε-
τούν μόνον πέντε-δέκα Κα-
στελλιώτες που ασχολούνται 
με τη γεωργία, αλλά αποτε-
λούν και ένα οδικό δίκτυο για 
έκτακτες ανάγκες και κυρίως 
για πυρκαγιές. Η βλάστηση σ’ 
όλη την περιοχή των Καστελ-
λίων και όχι μόνο, είναι τόσο 
πυκνή που σε περίπτωση 
πυρκαγιάς θα είναι αναγκαία 
ή άμεση παρέμβαση βαρέ-
ων πυροσβεστικών οχημάτων 
και με αγροτικούς δρόμους 
κλειστούς από χαντάκια, δέν-
δρα κ.λπ. η φωτιά θα κάνει 
τη δουλειά της και ανάλο-
γα με την κατεύθυνση του 
αέρα μπορεί να τη δούμε και 
στις αυλές των σπιτιών μας. 
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, 
ήδη έχουμε και στο παρελ-

θόν αντιμετωπίσει παρόμοια 
προβλήματα. Η κοινότητα και 
κυρίως η Δημοτική Ενότητα 
Γραβιάς να πάρουν έγκαιρα 
τα αναγκαία μέτρα. Ένα καλό 
παράδειγμα έχουμε με την 
καλή κατάσταση του αγρο-
τικού δρόμου δίπλα από το 
εργοστάσιο ξυλείας Χαμηλού 
έως το κτήμα Γκλέτσα.
Επισκευή και αντικατάστα-
ση κάδων απορριμμάτων
Επισκευή και αντικατάστα-

ση κάδων απορριμμάτων. Οι 
περισσότεροι απ’ αυτούς και 
κυρίως οι μεταλλικοί έχουν 
τρυπήσει στη βάση τους και 
τα απορρίμματα με τη βοή-
θεια από τις γάτες πέφτουν 
στο δρόμο με συνέπεια να 
δημιουργούν εικόνα αντιαι-
σθητική και επικίνδυνη. Ας 
γίνει η απαραίτητη επιθεώρη-
ση από την Κοινότητα και ας 
δρομολογηθούν οι απαραίτη-
τες ενέργειες για επισκευή 
και αντικατάστασή τους.
Καθαρισμός αυλακιών
Ο καθαρισμός των αυ-

λακιών, κυρίως στο δίκτυο 
εντός του χωριού μας που 
εξυπηρετεί το πότισμα των 
περιβολιών. Εδώ μπορούμε 
να βοηθήσουμε όλοι μας, ας 
πάρουμε το τσαπί και ας κα-
θαρίσουμε το κομμάτι που 
περνάει μπροστά από το σπί-
τι μας. Όλοι ξέρουμε ότι οι 
πόροι που διατίθενται στην 
κοινότητα για το σκοπό αυτό 
είναι μηδαμινοί, κυρίως αυτή 
την περίοδο.
Υπέρβαση ορίων ταχύτητας
Υπέρβαση ορίων ταχύτητας 

εντός του χωριού μας. Στις 
εισόδους του χωριού υπάρ-
χουν πινακίδες με όριο ταχύ-
τητας 40 χλμ./ώρα. Κι’ όμως 
πολλοί θερμόαιμοι τρέχουν 
και με 80-90 χλμ. Το πρό-
βλημα είναι σοβαρό και θα 
έχουμε σύντομα ατυχήματα. 
Προτείνουμε οι αρμόδιοι να 
μελετήσουν τα μέτρα πρόλη-
ψης που εφαρμόσθηκαν στην 
Μαριολάτα μετά το θάνατο 
κάποιου νέου ανθρώπου. 
(π.χ. φώτα να αναβοσβήνουν, 
διαγραμμίσεις πεζών κ.λπ.). 
Και βέβαια υπάρχει και η 
Αστυνομία, αν την καλέσου-
με για παρακολούθηση του 
προβλήματος, οι κλήσεις θα 
είναι αρκετές.

ΕΝΟΨEI ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
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ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ

Γράφει ο Κώστας Στοφόρος
- Αυτή τη φορά η στήλη μάλλον 

μόνο καλά έχει να σας μεταφέρει
- Τα ...ανάποδα έρχονται από την 

Πολιτεία με τον περιβαλλονοκτόνο 
νόμο που ψηφίστηκε εν μέσω παν-
δημίας και έχει καταδικαστεί από το 
σύνολο των περιβαλλοντικών οργα-
νώσεων. Πιστεύω πως θα υπάρξουν 
πολλές αρνητικές επιπτώσεις και για 
την περιοχή μας.
Θα πρέπει εγκαίρως, πολίτες και αρ-

χές να πάρουμε τα μέτρα μας ώστε να 
προστατέψουμε τα βουνά και τα χω-
ριά μας από αδηφάγα επιχειρηματικά 
συμφέροντα -με την κάκιστη έννοια 
του όρου.
Αυτά, και πάω στα καλά:
ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ  ΠΑΝΔΗΜΙΑ:

ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ 1
Η πανδημία μας κράτησε μακριά 

από το αγαπημένο μας χωριό... Όμως 
το σύνολο των συγχωριανών μας, οι 
αρχές και οι επαγγελματίες του τόπου 
φέρθηκαν με μεγάλη υπευθυνότητα 
κι έτσι -όπως άλλωστε σε όλη τη Φω-
κίδα- δεν υπήρξε ούτε ένα κρούσμα!
Όσοι επισκεφθούμε το χωριό το 

προσεχές διάστημα θα πρέπει να δεί-
ξουμε κάθε σοβαρότητα στην τήρηση 
των κανόνων υγιεινής ώστε να συνε-
χίσουν τα Καστέλλια να είναι καθαρά 
από κορονοϊό.
Να πούμε ακόμη ότι όλη η Ελλάδα, 

πέραν του κυρίου Τσιόδρα, ενημερω-
νόταν υπεύθυνα για την πανδημία 
από τον συγχωριανό μας, Καθηγητή 
μικροβιολογίας και μέλος της επι-
τροπής εμπειρογνωμόνων, Αθανάσιο 
Τσακρή!

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Μέσα στην πανδημία ο δραστήριο 

πρόεδρος του χωριού μας Γιώργος 
Χαλατσάς όχι μόνο δεν έμεινε αδρα-
νής, αλλά φρόντισε, με τη βοήθεια 
συγχωριανών μας να γίνει μια σειρά 
έργων στα Καστέλλια.
Από το καθάρισμα των αυλακιών, 

μέχρι τη διαμόρφωση της πλατείας 
του ιατρείου που τόσα χρόνια είχε 
αφεθεί στην τύχη της κι από τις καμέ-
νες λάμπες που αλλάζονται, μέχρι την 
φροντίδα για τις στάσεις του λεωφο-
ρείου, έντονη είναι η δραστηριότητα 
της τοπικής κοινότητας.
Μερικά παραδείγματα:
- Με την οικονομική στήριξη από τις 

αδελφές Μοσχολιού, Πόπη (Καλλιό-
πη) και Νίκη, φτιάχτηκαν τα παγκά-
κια του χωριού, ενώ διαμορφώθηκε 
και ο χώρος αναψυχής κάτω από το 
σχολείο, εκεί όπου βρίσκεται και η 
προτομή του μεγάλου ευεργέτη του 
χωριού μας.
Βάφτηκαν ακόμη τα παγκάκια στον 

Αι Θανάση, στον δρόμο προς τον 
Αποστολιά, δύο στο ποτάμια, προς 
το Νεκροταφείο, στα Μακραίικα, στο 
ιατρείο - όπου προστέθηκε και νέο 
παγκάκι.
Τα παγκάκια στη στροφή και στο 

ιατρείο τα έφτιαξε ο Νίκος Λίτσος με 
βοηθό τον γιο του.

 - Ανακαινίστηκε η στάση στα Λυ-
κόρραχα με την οικονομική συνδρομή 
της Ζωής Λιάπη και του συζύγου της 
Στέλιου
Πολλά ακόμη τα έργα που θα σας 

παρουσιάσουμε και με την πρώτη ευ-
καιρία επιστροφής στο χωριό!
1ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΚΑ
ΣΤΕΛΛΙΩΝ ΤΑΚΗΣ ΖΕΪΝΗΣ
Όμως θα μου επιτρέψετε να σταθώ 

λίγο παραπάνω σε μια είδηση που με 
συγκίνησε. Ίδια γενιά βλέπετε κι εγώ 
κι ο Γιώργος ο Χαλατσάς κι ο Τάκης ο 
Ζεΐνης. Ο Τάκης έφυγε πρόωρα από 
τη ζωή...
Ο Γιώργος, ως πρόεδρος πια της 

Κοινότητας φρόντισε να υλοποιήσει 
μια ιδέα που θα κρατήσει ζωντανή τη 
μνήμη του Τάκη.
Έτσι την Κυριακή 2 Αυγούστου διορ-

γανώνεται ο 1ος Ποδηλατικός γύρος 
Καστελλίων «Τάκης Ζεΐνης» καθώς ο 
Τάκης -όπως γνωρίζουμε ήταν λάτρης 
του ποδηλάτου.
Όπως ανακοινώθηκε, ο γύρος -εις 

μνήμην του αγαπημένου φίλου και 
συγχωριανού Τάκη Ζείνη- θα ξεκινήσει 
στις 11 π.μ. από το σταυροδρόμι στα 
Λυκόρραχα, μπροστά στα δυο καφέ, 
θα προχωρήσει προς τον Άγιο Αθανά-
σιο, θα ακολουθήσει την κάτω στροφή 
δεξιά προς Άγιο Νικόλαο, στροφή Δη-
μοτικού Σχολείου και κατάβαση προς 
Πιπεριώτες, μετά Ιατρείο, Μερμυγκιά-
ρης -προς Άγιο Γεώργιο, στροφή Μπα-
κέϊκα- Τσικνή προς ταβέρνα Μιράντα, 
στροφή δεξιά κι αριστερά προς Λυ-
κόρραχα, τερματισμός στο σταυρο-
δρόμι στα καταστήματα.
Προσοχή:
- Δεν θα είναι αγώνας δρόμου. Όλοι 

μαζί θα ξεκινήσουμε και όλοι μαζί θα 
τερματίσουμε.

- Επιτρέπονται και ηλεκτρικά ποδή-
λατα

- Εξοπλισμός - ένα μπουκάλι νερό
- Συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι
- Μπορούν να λάβουν μέρος και 

ποδηλάτες από άλλα χωριά
Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΝΘΟΣ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ!

Για τον Αύγουστο προγραμματίζει ο 
Σύλλογός μας δυο βραδιές παραμυ-
θιού με μια από τις πιο σημαντικές 
ομάδες παραμυθάδων, τον «Παραμυ-
θανθό».
Την πρώτη βραδιά θα παρουσια-

στούν παραμύθια για ενήλικες και τη 
δεύτερη για όλους τους μικρούς μας 
φίλους.
Η αφήγηση συνοδεύεται και από 

ζωντανή μουσική!
Την πρώτη βραδιά την αφορμή δί-

νει το βιβλίο του υπογράφοντος «Η 
συνωμοσία της Χιονάτης», όπου οι 
ήρωες των παραμυθιών εμφανίζονται 
κυριολεκτικά αγνώριστοι, σε μικρές 
ιστορίες που έρχονται να ανατρέψουν 
κάθε είδους στερεότυπα.
Η αφήγηση μπλέκει με τη μουσική 

από jazz standarts, με μελωδίες γνω-
στές που αγαπήσαμε.
Τη δεύτερη βραδιά θα ακούσουμε 

παραμύθια από αυτά που παρουσιά-
στηκαν μέσα στην πανδημία και μέσω 
διαδικτυου με τον γενικό τίτλο «Παρα-
μύθια για να κάνουμε κουράγιο»
Οι παραστάσεις του «Παραμυθαν-

θού», εκτός των άλλων, χαρακτηρί-
ζονται από τη χρήση μουσικής που 
σηματοδοτεί αφηγηματικά, συμπλη-
ρώνει και αλληλεπιδρά με την αφή-
γηση. Ήχοι, μουσικές και τραγούδια, 
που γράφονται ειδικά για τα παρα-
μύθια, παρουσιάζονται ζωντανά από 
τους μουσικούς και τους αφηγητές 
επί σκηνής.

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
paramythanthos/
ΟΜΑΔΑ  ΑΦΗΓΗΣΗΣ  ΠΑΡΑΜΥ

ΘΑΝΘΟΣ
Αφήγηση: Δημήτρης Μάλλης - Καλ-

λιρρόη Μουλά
Μουσική: Δημήτρης Μάλλης

8. Παραβιάζει συνταγματικές διατάξεις, 
ευρωπαϊκές οδηγίες και Διεθνείς Συμβάσεις.
Να αναφέρουμε όσα ξεχωρίσαμε στο νέο 

νόμο και έχουν ενδιαφέρον για τον τόπο μας.
α) Αμέσως στο αρ. 1 ο νέος νόμος προβλέ-

πει «η ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλ-
λοντικών Όρων) έχει διάρκεια ισχύος δεκα-
πέντε έτη. Το παρόν ισχύει και για τις ΑΕΠΟ 
που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δημοσίευση 
του παρόντος». Η ΑΕΠΟ για 9.244 στρέμμα-
τα που βρίσκονται στη Φωκίδα από τον Απο-
στολιά έως την Αγ. Ευθυμία και το Λιδωρίκι 
εγκρίθηκε στις 22.12.2003 και είχε ισχύ για 
πέντε χρόνια. Δηλαδή έως 31.12.2008. Είχε 
στηριχθεί στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων που είχε υποβληθεί αρμοδίως στις 
24.12.99 και το Νομαρχιακό Συμβούλιο Φω-
κίδας γνωμοδότησε θετικά στις 6.10.2000. 
Είναι μια ΜΠΕ που όπως αποδείχθηκε είναι 
τελείως αναξιόπιστη, ελλιπής και παραπλα-
νητική. Αναφέρει, όπως είναι γνωστό, ότι η 
Αλεφάντω δεν είναι ορατή από τα Καστέλλια 
και απέχει 2 χιλιόμετρα. Για αυτό στην ΑΕΠΟ 
δεν προβλέπεται κανένα μέτρο προστασίας, 
ανταποδοτικότητας ή αντισταθμιστικό ούτε 
αναφέρονταν στην τεράστια ζημιά που θα 
προκληθεί. Ίσα-ίσα άλλη υπηρεσία βεβαίωνε 
ότι η εξόρυξη στην Αλεφάντω είναι συμφέ-
ρουσα για την οικονομία.
Η ΑΕΠΟ αυτή τροποποιήθηκε στις 

31.8.2010, αφού είχε λήξει δυο χρόνια πε-
ρίπου πριν, δηλαδή ήταν ανύπαρκτη. Πως 
τροποποιήθηκε ανύπαρκτη απόφαση χωρίς 
ντροπή αλλά με πολύ σκοπιμότητα, η νέα 
ΑΕΠΟ ήθελε νέα ΜΠΕ και μπορεί να έβγαιναν 
τα άπλυτα στη φόρα. Συμβαίνει στην  Ελλη-
νική Πολιτεία των «άριστων» όταν κουμάντο 
κάνει η πραγματική εξουσία των αφεντικών.
Αυτή η νέα ΑΕΠΟ έληγε σε πέντε χρόνια 

δηλαδή στις 31.8.2015. Ήρθε μετά ο νόμος 
4014/2011 ο οποίος έδινε στις ΑΕΠΟ διάρ-
κεια 10 έτη. Εδώ θεωρήθηκε, από ποιον; ότι 
τα 10 έτη αρχίζουν στις 31.8.10 που βγήκε η 
τροποποιητική ΚΥΑ και όχι στις 22.12.2003 
που ήταν η αρχική. Έτσι η ΑΕΠΟ ίσχυαν μέχρι 
31.8.2025. Ήρθε πάλι ο νέος νόμος 4685/20 
με την παραπάνω διάταξη να φέρει την ΑΕΠΟ 
τρεις μήνες πριν τη λήξη της να ισχύει μέχρι 
31.8.2025. Αποτέλεσμα: μια ΜΠΕ συνταχθεί-
σα και εγκριθείσα το 2000 με πλήθος ψευ-
δών και παραπλανητικών στοιχείων, ελλιπής 
και προκατασκευασμένη, που δεν έχει καμιά 
σχέση με το νόμο του 2011 αφού έχει συ-
νταχθεί σύμφωνα με το νόμο του 1986, ρυθ-
μίζει για είκοσι πέντε χρόνια τις τύχες του 
περιβάλλοντος στη Φωκίδα. Αυτοί που τότε 
την ενέκριναν, υπηρεσίες, υπάλληλοι, εκλεγ-
μένοι, διοικούντες κ.λπ. παρατρεχάμενοι ενώ 
εδώ και χρόνια έχουν αποκαλυφθεί τα ψεύ-
τικα και παραπλανητικά στοιχεία δεν κάνουν 
τίποτα να διορθώσουν. Να σημειώσουμε ότι 
η σύμβαση παραχώρησης εκμετάλλευσης 
του μεταλλείου λήγει στις 6.3.2026 (και αυτή 
έληγε πριν το 1965 αλλά με διάφορα ΤΕΡ-
ΤΙΠΙΑ έφθασε το 2026) δηλαδή με την ίδια 
απαράδεκτη ΜΠΕ θα έχουν περιβαλλοντική 
αδειοδότηση για πάντα. Και αυτό το ήξεραν 
από πριν, ενώ έληγε η ΑΕΠΟ δεν έκαναν κα-
μιά διαδικασία για έκδοση νέας ΜΠΕ και νέας 
ΑΕΠΟ. Και ήρθε η κυβέρνηση και άβουλη να 
ψηφίσει νόμο όπως τον ήθελαν και εντός της 
προθεσμίας που ήθελαν. Τι καραντίνες και 
ιοί, η εξουσία δεν καταλαβαίνει από αυτά.

Η Αλεφάντω
Με αυτό το νόμο η εκμετάλλευση της Αλε-

φάντως έχει περιβαλλοντική αδειοδότηση και 
είναι πρακτικά αδύνατο να αλλάξει. Εξ άλλου 
από τους ντόπιους παράγοντες κάθε βαθμί-
δας κανένας δεν ενδιαφέρεται ούτε καν να 
κρατηθούν τα προσχήματα. Καμιά κινητοποί-
ηση για τον απαράδεκτο χαρακτηρισμό της 
περιοχής αποκλειστικής μεταλλευτικής πε-
ριοχής στο αναθεωρημένο χωροταξικό της 
Περιφέρειας.
Δυο χρόνια μετά την ομόφωνη απόφαση 

του Δ. Συμβουλίου για ανακήρυξη του δά-
σους της Αλεφάντως ως «προστατευτικό» 
η δημοτική αρχή, όπως και η προηγούμενη 
αλλάζει συνεχώς την πηγή χρηματοδότησης 
δημιουργίας φακέλου μέχρι στο τέλος, όπως 
γίνεται συνήθως, να απενταχθεί η χρηματο-
δότηση και πάλι από την αρχή. Το δικαστήριο, 
την απόφαση του οποίου περιμένουμε, κα-
μιά σχέση δεν έχει με την ΑΕΠΟ. Αφορά την 

άδεια επέμβασης στην Αλεφάντω, η οποία αν 
δοθεί δεν θα μπορούσε να εφαρμοσθεί γιατί 
θα είχε λήξει η ΑΕΠΟ. Ενώ τώρα αν χαθεί το 
δικαστήριο χαθήκαμε!
Το θέμα δεν αφορά μόνο την Αλεφάντω 

αλλά και άλλες περιοχές του χωριού, του 
Δήμου, του Νομού. Το πρόβλημα με τις ΑΕΠΟ 
είναι ότι δεν εφαρμόζονται. Οι υπηρεσίες 
ελέγχου δικαιολογούνται, κάποιες φορές 
αληθινά, αναφέροντας έλλειψη προσωπικού 
και μέσων, αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων, 
το κακόκαιρο, τις άδειες και ότι άλλο μπο-
ρεί κάποιος να φανταστεί. Το σίγουρο είναι 
ότι δεν κάνουν κανένα έλεγχο, καλύπτονται 
από τους πολιτικούς τους προϊσταμένους 
και αν κάνουν μπορεί να «εκτεθούν» κιόλας. 
Σε κανέναν χώρο η εκμετάλλευση, εκσκαφή 
και αποκατάσταση δεν έγινε σύμφωνα με την 
ΑΕΠΟ.
Άλλο ζήτημα με τις ΑΕΠΟ είναι ότι δεν 

αξιολογούνται αν τα μέτρα που προτείνονται 
είναι επαρκή, αν λειτουργούν και αν χρειά-
ζονται τροποποίηση ή αλλαγή ή ενίσχυση. 
Βέβαια ενώ δεν εφαρμόζονται και δεν ελέγ-
χονται πως θα αξιολογηθούν. Για αυτά τα ζη-
τήματα ο νέος νόμος καμιά πρόνοια.
β) Στους χώρους της Κοινότητας και του 

Δήμου υπάρχουν πολλές εκμεταλλεύσεις 
κοντά στη Λυρίτσα που ανήκουν οι Ειδικές 
Ζώνες Διατήρησης και στις Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας του δικτύου Natura 2000. Η με-
ταλλευτική δραστηριότητα δεν απαγορεύεται 
εκ προοιμίου. Υπάρχει όμως συγκεκριμένη 
νομοθεσία για τον τρόπο άδειας σε αυτές τις 
περιοχές. Άδειες έχουν δοθεί, η νομοθεσία 
ποτέ δεν έχει εφαρμοσθεί.
Στην εργασία μου του 2015 με τίτλο «Η ΙΣ-

ΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥ-
ΤΟΥ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ» αναφέρω σχετικά στην 
ενότητα 8. Και καταλήγω:

«Από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι 
οι εξορύξεις εντός των περιοχών Natura 
είναι καταστροφικές για τα οικοσυστήματα 
και όλα τα δήθεν μέτρα και όροι είναι για τα 
προσχήματα και καταντούν επικίνδυνα διότι 
συγκαλύπτουν το έγκλημα.
Προκαλώ τον οποιονδήποτε να επισκεφθεί 

σήμερα τον τόπο εξορύξεων στις ΛΑΚΕΣ ΛΥ-
ΡΙΤΣΑΣ τόπο που ανήκει στις ΕΖΔ και ΖΕΠ του 
όρους Γκιώνα (έκανα μάλιστα και επίσημη 
αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία) να μας βρει 
έστω και έναν από τους περιβαλλοντικούς 
όρους που εφαρμόζεται. Μια βαρβαρότητα, 
ένας βiασμός συντελείται στην περιοχή».
Τώρα με το νέο νόμο ο βιασμός θα γίνεται 

με τις ευλογίες του.
γ) Οι φορείς Διαχείρισης Προστατευομέ-

νων Περιοχών ήταν ανεξάρτητοι επιστημονι-
κοί / περιβαλλοντικοί φορείς,επόπτευαν τις 
προστατευόμενες περιοχές και γνωμοδο-
τούσαν για τα σχέδια διαχείρισης των Π.Π. 
και τυχόν δραστηριότητες μέσα σ’ αυτές. 
Υπήρχαν μέχρι τώρα οι φορείς της Οίτης 
και του Παρνασσού που συνεργάζονταν και 
είχαν αναπτύξει αξιόλογη δραστηριότητα 
προσπαθώντας να καλύψουν και τη Γκιώνα η 
οποία για ευνόητους και σαφείς λόγους δεν 
«επιτρεπόταν» να έχει φορέα. Ποτέ κανένας 
παράγοντας διοικητικός ή εκλεγμένος όλων 
των βαθμίδων δεν το έθεσε. Όταν εμείς το 
θέσαμε σαν πολίτες στο ΔΣ πριν δυο-τρία 
χρόνια πέρα από την αδιαφορία του δημάρ-
χου και των δημοτικών συμβούλων του τότε, 
δεχθήκαμε και την αντίδραση συμβούλων της 
αντιπολίτευσης για τους δικούς τους λόγους.
Τώρα η όλη προστασία περνάει σε δημόσια 

υπηρεσία,άμεσα εξαρτώμενη από την κυβέρ-
νηση και την πολιτική της, η οποία μέχρι να 
ιδρυθεί στελεχωθεί και δουλέψει θα έχουν 
καταστραφεί τα πάντα. Η Γκιώνα πάντως πα-
ραμένει και με το νέο νόμο εκτός προστατευ-
ομένων περιοχών.
Στα θέματα αυτά θα επανέλθουμε αναγκα-

στικά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
1) Τα «Κ.Ν.» περιμένουν τις απόψεις και 

άλλων αναγνωστών - αρθρογράφων με τις 
δικές τους απόψεις για τον νέο Νόμο για το 
Περιβάλλον.

2) Οι συνεργάτες και οι άλλοι αρθρογρά-
φοι για τα κείμενα που μας αποστέλλουν θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψει τους το περιε-
χόμενο του μονόστηλου της εφημερίδας στη 
σελίδα 2 με τον τίτλο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Δ. ΜΠΑΚΑΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (Ν. 4685/20)
(Συνέχεια από τη σελίδα 3)



<<
  /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


