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Ταχ. Γραφείο
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(Συνέχεια στη σελίδα 5)

Όσες φορές και αν αναφερθούμε σ’ 
αυτούς, γιατί η μεριμνά τους και η μέχρις 
αυτοθυσίας τους επί μία τεσσαρακονταε-
τία περίπου της διδαχής τους στα παιδιά 
του χωριού μας, δεν καλύπτει την οποια-
δήποτε ευγνωμοσύνη μας. Νεαροί και 
οι δυο ο Αθανάσιος Αποστολόπουλος 
και ο Ηλίας Σταθόπουλος εθήτευσαν 
στη μοναδικής φήμης τότε Μαράσλειο 
Παιδαγωγική Ακαδημία των Αθηνών με 
διάσημους πρωτοπόρους για την εποχή 
τους καθηγητές τους αείμνηστους Δελ-
μούζο, Παπαμαύρο, Γληνό και λοιπούς 
που μεταλαμπάδευσαν’ στους νεαρούς 
τότε φοιτητές τους το σύγχρονο παιδα-
γωγικό φως. Κι έτσι, όσοι τελείωναν τότε 

το διτάξιο δημοτικό μας σχολείο, μάθαι-
ναν γράμματα και διακρίνονταν από τα 
άλλα παιδιά κατά τη φοίτησή τους στα 
γυμνάσια και στα ανώτερα σχολεία της 
μέσης παιδείας.
Και γέμισαν την Ελλάδα με επιστή-

μονες, με γιατρούς, με μηχανικούς, με 
δικηγόρους, καθηγητές πανεπιστημίου, 
επιχειρηματίες και με εξέχοντες αξιωμα-
τικούς, Και έφτασε ένα μικρό χωριό με 

χίλιους τότε κατοίκους σε κάποια χρο-
νική στιγμή, να διαθέτει δώδεκα στρα-
τηγούς και μάλιστα έναν κι έναν όλους 
διαπρεπείς και διακεκριμένους, τον Αρ-
χηγό της Αεροπορίας, τον Αρχηγό του 
Πυροβολικού, τους δυο Υπαρχηγούς του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον Αρχηγό 
του Υγειονομικού και Διοικητές Ανωτά-
των Μονάδων και Νοσοκομείων κ,λπ. 
Αλλά ουδέν καλόν αμιγές κακού. Έτσι 

τα πλούσια πνευματικά σωθικά του χω-
ριού μας, επλούτισαν τη χώρα και απο-
γύμνωσαν το ίδιο.
Αλλά με την ευκαιρία ας ειπούμε και 

το άλλο. Όλοι αυτοί που ξεχώρισαν, πα-
ραμένοντας στο χωριό, πώς θα διαθέτο-
νταν εκτός και εάν ιδρυόταν κάποια με-
γάλη παραγωγική μονάδα που θα τους 
απορροφούσε. Όπως όμως και νάχει το 
πράγμα το αποτέλεσμα μετράει. Το έργο 
των αληθινών πνευματικών φάρων που 
στάθηκαν οι δυο αυτοί δάσκαλοι μας 
δεν αλλοιώνεται ποτέ και με τίποτα μέσα 
στα χρόνια. Είναι μια αιώνια προσφορά 
που λάμπει.

Χ.-

ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΣ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

Το τελευταίο διάστημα νιώσαμε όλοι μας την αλλαγή γεύσης 
στο πόσιμο νερό που σε λίγες μέρες χειροτέρεψε και το έκανε τε-
λείως ακατάλληλο και ίσως επικίνδυνο για πόση. Ο πρόεδρος της 
Κοινότητας, σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Δ. Δελφών έλαβαν δείγμα-
τα νερού για χημική ανάλυση και αναμένονται τα αποτελέσματα. 
Παρακαλούμε τον Πρόεδρο της Κοινότητας να διαβιβάσει στα 
«Καστελλιώτικα Νέα» αντίγραφο της χημικής ανάλυσης, ώστε να 
δημοσιευθεί στο πρώτο φύλλο της εφημερίδας, αφενός για ενη-
μέρωση των χωριανών μας και αφετέρου διότι είναι αναγκαίο για 
επιλογή συσκευής φιλτραρίσματος του νερού, σε όσους το επιθυ-
μούν.

Επιπλέον ο πρόεδρος της Κοινότητας σε συνεργασία με τη 
ΔΕΥΑ, πρέπει να διαπιστώσουν τα αίτια αλλοίωσης της γεύσης 
του νερού. Το τί πρέπει να γίνει αναφέρεται αναλυτικά στην πρό-
σφατη έγγραφη ερώτηση που έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος και 
συγχωριανός μας Δημήτρης Μπάκας προς το Δήμο Δελφών. Στην 
εξασέλιδη αυτή ερώτηση περιγράφονται αναλυτικά τα υπάρχο-
ντα προβλήματα των χωριών της ΔΕ Γραβιάς και ειδικότερα του 
χωριού μας και προτείνονται λύσεις για το πόσιμο νερό, την απο-
χέτευση και την άρδευση.

Η παραπάνω ερώτηση έγινε με αφορμή τη θολότητα και την 
έντονη οσμή που παρατηρήθηκε τις τελευταίες μέρες στο νερό 
του χωριού. Στο μεταξύ διορθώθηκε η σχετική βλάβη του δικτύου 
στη θέση «Αντέλεια» του Πάνω Καστελλίου.

Σε άλλες σελίδες της εφημερίδας δημοσιεύουμε σχετική ανα-
κοίνωση του Προέδρου της Τ.Κ. Καστελλίων Γεώργιου Χαλατσά με 
την κατάσταση που δημιουργήθηκε με το πόσιμο νερό, καθώς και 
τη χημική ανάλυσή του.

Τα Κ.Ν.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ. ΜΠΑΚΑ

Κύριε Πρόεδρε
Το τελευταίο διάστημα με 

πρωτοβουλία της ΔΕΥΑ του 
Δήμου μας, την οποία σαν 
παράταξη στηρίξαμε καθορι-
στικά και στηρίζουμε ενεργά, 
παρατηρείται μια προσπάθεια 
αναβάθμισης των υπηρεσιών 
ύδρευσης και αποχέτευσης 
του Δήμου.

Θα θέλαμε από όλη αυτή την 
προσπάθεια να μην μείνει έξω 
η Δ.Ε. Γραβιάς που φαίνεται 
να μην περιλαμβάνεται στον 
άμεσο και μεσοπρόθεσμο προ-
γραμματισμό.

Για να υπάρχει μια αποτύ-
πωση της πραγματικής κατά-
στασης σήμερα και να ανα-

δειχθούν τα πολλά και έντονα 
προβλήματα της περιοχής, 
ώστε άμεσα να προγραμματι-
σθεί η λύση τους ερωτώ κάθε 
υπεύθυνο, για όλες τις κοινό-
τητες της Δ.Ε. Γραβιάς και για 
κάθε μια ξεχωριστά. ΄Ήτοι: 

Δήμαρχο, Αντιδημάρχους, 
Προέδρους Κοινοτήτων και 
Συμβούλια Κοινοτήτων, Αρμό-
διες υπηρεσίες του Δήμου, Τε-
χνική, Περιβάλλοντος, Υγείας 
και Δ.Ε.Υ.Α. του Δήμου Δελφών.

Για την ΥΔΡΕΥΣΗ των Κοι-
νοτήτων

Είναι γνωστό ότι από τον 
Οκτώβριο του 2016 με απόφα-
ση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δι-

οίκησης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ χορηγήθηκε άδεια 
χρήσης νερού για υδρευτική 
χρήση στο Δήμο Δελφών για 
τη λειτουργία του υδρευτι-
κού δικτύου των Τ.Κ. της Δ.Ε. 
Γραβιάς.

Η απόφαση περιλαμβάνει 
ονομαστικά όλες τις πηγές νε-
ρού, τον κωδικό αριθμό της 
κάθε πηγής, στο Υδατικό δια-
μέρισμα Ανατολικής Στερεάς 
Ελλάδας (Υ.Δ.07), τον Κωδικό 
στη Λεκάνη Απορροής (GR23 
Βοιοτικού Κηφισσού) και τον 
κωδικό στο Υπόγειο Υδατικό 
Σύστημα (ΥΥΣ GR0700010 και 
GR 07000120).

Η κάθε πηγή ορίζεται στο 
χώρο με ακριβείς συντεταγ-
μένες ΕΓΣΑ 87 και αναφέρεται 
επίσης:

Η Μέση ημερήσια παροχή 
για τους μήνες Ιούλιο έως και 
Οκτώβριο. 

Η Μέση ημερήσια οικολογι-
κή παροχή για τους μήνες Ιού-
λιο έως και Οκτώβριο. 

Η Μέση ημερήσια παροχή 
για τους μήνες Νοέμβριο ως 
και Ιούνιο. 

Η εκμετάλλευση παροχής 
ανά έτος.

Ο σειριακός αριθμός υδρο-
μετρητή που έχει τοποθετηθεί 
σε κάθε πηγή. 

Τα συνοδά έργα κάθε πηγής 
τα οποία περιγράφονται και 
ορίζονται με συντεταγμένες 
ΕΓΣΑ 87.

Η ποσότητα νερού που χρει-
άζεται για την κάλυψη των 
αναγκών κάθε κοινότητας και 
από ποιες πηγές συγκεκριμένα 
αυτό θα προέλθει. 

Ορίζονται ζώνες απόλυτης 
προστασίας και ελεγχόμενης 
προστασίας.

Ορίζονται δεσμεύσεις και 
υποχρεώσεις των δικαιούχων, 

ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣΟΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΑΝ

Ξεκίνησαν απ’ το χω-
ριό μας δωδεκάχρο-

να παιδιά, συνήθως απόφοιτοι του εδώ Δημοτικού μας Σχο-
λείου. Διαβατήριό τους στον νέο τους κόσμο ήταν η ευχή των 
γονιών τους, ένα χαρτζιλίκι, κάποιες καλές νουθεσίες και πολ-
λές ευχές. Όπλα τους: το πείσμα, η θέληση, η εργατικότητα, η 
ευστροφία, η αποφασιστικότητα και η φιλοδοξία.
Κι έτσι μπήκαν στο τραίνο ή στο λεωφορείο και ξεκίνησαν 

την δική τους διαδρομή ζωής. Αφετηρία τους η αγκαλιά της 
οικογένειας στο μικρό σπίτι στο χωριό τους και τελικός προ-
ορισμός τους η μεγάλη πόλη, οι σπουδές, η αναζήτηση καλής 
τύχης και η προκοπή. Σταθερός στόχος τους ήταν ένα καλύτε-
ρο μέλλον, μια καλύτερη ζωή, που περικλείει το όραμα για τις 
σπουδές, τη γνώση, την κατάκτηση του ονείρου. Και βέβαια 
είχαν πάντα στο μυαλό τους να μη ξεχάσουν ποτέ τον τόπο 
καταγωγής, να τιμήσουν την οικογένεια τους, να στηρίξουν, 
όταν χρειαστεί, τους συγγενείς και φίλους που άφηναν πίσω.
Οι γενιές αυτές των παιδιών τελικά πρόκοψαν και πέτυ-

χαν τον στόχο τους. Από την δεκαετία του 20 ως και μετά το 
50, δεκάδες παιδιά από τα Καστέλλια ακολούθησαν αυτή την 
διαδρομή. Πολλοί δεν ζουν πια, όμως κάθε οικογένεια έχει 
πολλούς δικούς της να θυμάται και να αναφέρει. Επιτυχημέ-
νοι επιστήμονες, γιατροί, επιχειρηματίες, μηχανικοί, έμποροι, 
ακαδημαϊκοί, καλλιτέχνες και υψηλόβαθμα στελέχη στις Ένο-
πλές Δυνάμεις, γεννήθηκαν στο χωριό μας κι ακολούθησαν 
αυτή την πορεία. Πρόκοψαν, έκαναν αξιόλογες καριέρες αλλά 
και εξαιρετικές οικογένειες,. Ταξίδεψαν, διακρίθηκαν έζησαν 
ως γνήσιοι κοσμοπολίτες, έκαναν καλές γνωριμίες, διεύρυναν 
τον κοινωνικό κύκλο τους. «Πέτυχαν» με μια λέξη. 
Όμως- κι εδώ είναι το πιο σημαντικό- δεν ξέχασαν ποτέ 

τον τόπο καταγωγής τους. Με περηφάνεια δήλωναν παντού 
Καστελλιώτες, με μεγάλη χαρά δεν αφήναν την ευκαιρία να 
«ανοίξουν» τα φιλόξενα σπίτια τους στο χωριό για να υπο-
δεχτούν τους νέους φίλους τους. Σε κάθε ανάγκη δήλωναν 
την αλληλεγγύη και την υποστήριξή τους στους συμπατριώ-
τες τους και στήριζαν τις προσπάθειες των νεότερων με κάθε 
τρόπο. 
Σ αυτούς τους περήφανους και αξιέπαινους ανθρώπους εί-

ναι αφιερωμένο αυτό το άρθρο.
 Στη σκέψη αυτών των μαχητών της ζωής που τα κατά-

φεραν σε συνθήκες πολύ δύσκολες κι έκαναν πράξη το δικό 
τους success story, το δικό τους μικρό θαύμα. Με επιτυχημένη 
διαδρομή ζωής στην Ελλάδα,η στο εξωτερικό, όλοι τους είναι 
αξιέπαινοι και άξιοι μνείας. 
Θα ήταν άδικο να αναφέρουμε ονόματα όσων γνωρίζουμε 

ή θυμόμαστε και να ξεχάσουμε κάποιους. Έτσι, η κάθε οικο-
γένεια ας γράψει στην Εφημερίδα μας την ιστορία ζωής του 
δικού της ανθρώπου, παππού, πατέρα, ξαδέλφου η άλλου 
συγγενή. Είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής σ’ αυτούς που πά-
λεψαν κι έκαναν και το δικό μας μέλλον καλύτερο. 

 της Χριστιάνας Σταματέλου
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Τα ενυπόγραφα κείμε-

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

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

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

• Τα κείμενα δεν επιστρέ-
φονται.

Αυτοί που μας έφυγαν

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

Κο ι ν ω ν ι κ ά

Στον πατέρα μου
Σήμερα στα μέσα του καλο-

καιριού, μαζευτήκαμε σε τούτο 
το μικρό χωριό της Ρούμελης 
να παρασταθούμε στο κλείσι-
μο του κύκλου του πατέρα μου, 
Ηλία Σκουλίκη του Νικολάου 
και της Ευθυμίας, ο οποίος ορ-
μώμενος το 1934 από το μέρος 
τούτο, επιστρέφει για πάντα 
πίσω.
Ο Ηλίας αγαπούσε τη ζωή 

και όλοι το γνωρίζατε αυτό. 
Αγαπούσε και τους ανθρώπους 
όμως, και μάλιστα με έναν 
ωραίο, δικό του τρόπο, που δεν 
είχε μέσα την συναλλαγή αλλά 
την συνδιαλλαγή με την έννοια 
της μοιρασιάς απόψεων, ιδεών, 
αισθημάτων και συναισθημά-
των.
Άνθρωπος διαλεκτικός, κατα-

δεκτικός, απλός και προσηνής, 
παρακινούσε τον συνάνθρωπό 
του να νιώθει την ανάγκη να 
ψάξει να βρει τον Ηλία, την 
ψυχή της παρέας, να ακούσει 
τις ατάκες του, που ταυτόχρονα 
ήταν σχεδόν πάντα και οι συμ-
βουλές του.
Ήταν όμως και ο Ηλίας αυ-

τός που ήθελε και επιθυμούσε 
την ανθρώπινη επαφή, γιατί 
πάντα πίστευε ότι με αυτό τον 
τρόπο ανανεώνεται η ζωή, η 
καθημερινότητα, και μόνο έτσι 
μαλακώνουν οι άκαμπτες πτυ-
χές των ανθρώπων, έτσι γίνεται 
το αμόνι βαμβάκι.
Έπαιζε με τις λέξεις, με τρό-

πο απλό, δωρικό, αλλά ουσι-
αστικό, και ταίριαζε την ρίμα 
εύκολα στα δεκάδες ποιήματα 
που σκάρωνε, είτε για εμάς 
τους γιους του, είτε για τον μο-
νάκριβο εγγονό του, Ηλία.
Το κινητό του πάτερα έχει 

μέσα 800 επαφές! Ζώντων, 
νεώτερων από αυτόν, οι οποί-
οι επιζητούσαν την παρέα του 
Ηλία σε όλα τα στάδια της πο-
ρείας του.
Ο Ηλίας ήταν ο «γεφυρωτής», 

αυτός που έφερνε κοντά τα 
μέρη, που «ίσαζε» την διαφορά, 
αλλά έβαζε και την πινελιά του, 
με το πηγαίο χιούμορ του και 
παράλληλα αποστασιοποιείτο, 
όταν το θεωρούσε αναγκαίο. 
Άνθρωπος της πιάτσας με θη-
τεία στην τράπεζα, έξω με τους 
ανθρώπους, και όχι πίσω από 
έναν υπολογιστή, προσέφερε, 
πιστεύω, στην τοπική αγροτική 
κοινωνία. Άνθρωπος και του 
εμπορίου συνάμα.
Σε έβλεπε λοιπόν, και σε 

έβγαζε ακτινογραφία, πριν μι-
λήσεις, και με δυο τρεις εύστο-
χες ερωτήσεις σε προσέγγιζε με 
τρόπο γνήσιο, τρόπο παλαιάς 
κοπής. Έτσι κέρδιζε τους αν-
θρώπους αλλά έτσι ένιωθε και 
ο ίδιος ωραία. Πιστεύω ότι αυτό 
τον έκανε να νιώθει πλούσιο. 
Σήμερα, που είδα και ένιωσα 
την ανταπόκριση και ενδιαφέ-

ρον όλων σας, και όλων αυτών 
που επικοινώνησαν μαζί μας, 
είμαι σίγουρος ότι έτσι είναι τα 
πράγματα.
Όπως γνωρίζετε, τον χτύπησε 

η αρρώστια νωρίς, στα 70 περί-

που. Δεν λύγισε αλλά το αντι-
μετώπισε με αξιοπρέπεια. Βοη-
θός η μητέρα μας, πάντα εκεί, 
πάντα παρούσα, και με κοινή 
αισιοδοξία παλέψανε μαζί, και 
πράγματι μπορώ να πω ότι, αν 
και, «τραυματισμένος ο αυτός», 
όπως μου έλεγε, τα κατάφερε, 
το πάλεψε. Νίκησε με τον νου 
και προχώρησε για ακόμη 17 
χρόνια.
Δεν είναι και μικρό αυτό το 

χρονικό διάστημα και ήταν αρ-
κετό να δει εμάς να μεγαλώ-
νουμε αλλά και τον εγγονό του 
Ηλία, με τον οποίο ήταν παπ-
πούς και φίλος συνάμα.
Ο Ηλίας ανέπτυσσε σχεδόν με 

όλους τους ανθρώπους δυο του-
λάχιστον σχέσεις: παππούς και 
φίλος, μπαμπάς και συνεργά-
της, φίλος και αδελφός, δάσκα-
λος και μαθητής, κοκ. Για αυτό 
ίσως δεν έφευγε εύκολα από 
την θύμηση του κόσμου όσο 
ζούσε, αλλά πιστεύω και ούτε θα 
φύγει εύκολα στο μέλλον.
Έζησε πολλά, είδε πόλεμο, 

είδε ανάπτυξη, είδε και τον νέο 
πόλεμο, την πανδημία του κο-
ρωνοϊού. Αντιμετώπισε και τις 
συνέπειες αυτού του σύγχρονου 
πολέμου, χωρίς όμως να τον 
βρει ο κορωνοϊός, αλλά μπαι-

νοβγαίνοντας στα νοσοκομεία, 
δεκάδες φορές τον τελευταίο 
χρόνο, πότε για 10, πότε για 
20 μέρες, πότε για μήνα, ερ-
χόμενος αντιμέτωπος με ένα 
πολύ δύσκολο, αν όχι εχθρικό 
και απάνθρωπο περιβάλλον, 
για έναν άνθρωπο με σοβαρές 
δυσκολίες που είχε ανάγκη από 
σωστή και αποτελεσματική πε-
ρίθαλψη, ειδικά το τελευταίο 
έτος της ζωής του.
Ούτε και αυτό τον λύγισε, το 

πάλεψε και έβγαινε κάθε φορά 
με εξιτήριο, από δωμάτια που 
είχαν οι άλλοι τον ιό και αυ-
τός όχι, πριν ακόμη εμβολια-
στεί, και περίμενε την επόμενη 
φορά, μαζί με την μάνα μου, 
την επόμενη εισαγωγή, να δού-
με τι θα συμβεί ή τι δεν θα συμ-
βεί. Και όμως, μέσα σε αυτή την 
θολή και αβέβαια κατάσταση, 
ποτέ δεν έχασε τα λογικά του, 
την καθαρότητα του μυαλού 
του, και πάντα, μόλις έβλεπε 
ξανά τον εγγονό του έπαιρνε 
μια ακόμη ανάσα, και κινούσε 
μπροστά, πάντα έβλεπε την αι-
σιόδοξη πλευρά.
Αυτό έπραξε και στο τέλος. 

Απαιτήθηκε ξανά χειρουργείο. 
Για τρίτη φορά. Οι πιθανότητες 
επιβίωσης λίγες, αν πετύχαινε 
το χειρουργείο. Έγιναν ελάχι-
στες από την δίμηνη αναμονή 
στα νοσοκομεία λόγω κορωνο-
ϊού. Εξασθένησε και άλλο, το 
τόλμησε όμως.
Εάν μη έλπηται ανέλπιστον, 

ουκ εξευρήσει. - Αν δεν ελπίζεις 
το ανέλπιστο, δεν θα το βρεις. 
Όπως είπε ο Ηράκλειτος.
Έδωσε άλλη μια μάχη, άνι-

ση, γιατί του κλέψαν όσα πυρο-
μαχικά είχε ακόμη, και αν και 
την έχασε, ουσιαστικά νίκησε. 
Βγήκε από το χειρουργείο και 
δεν έβγαινε από την μονάδα 
εντατικής θεραπείας, αν δεν τον 
χαιρετούσαμε πρώτα, έστω και 
χωρίς να μας μιλά.
Δεν ήθελε κλάματα ο Ηλίας, 

ούτε στην ζωή ούτεςς στο θάνα-
το. Χαρά και ανθρώπους ήθελε, 
και σήμερα πιστεύω, αν τον ρω-
τάγαμε, τι να κάνουμε τώρα, θα 
μας έκλεινε πονηρά το μάτι, θα 
μας έβαζε λίγο κρασί στο ποτή-
ρι και θα σκάρωνε μια ακόμη 
όμορφη παρέα. 

Νίκος Ηλία Σκουλίκης

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στις 11 Ιουλίου 2021 ο 

Αθανάσιος Ραμογιαννόπου-
λος και η Ζωή Μανανά βά-
πτισαν το γιο τους και τον 
ονόμασαν Νικόλαο-Ραφαήλ.
Τα «Κ.Ν.» εύχονται να 

τους ζήσει.

ΘΑΝΑΤΟΙ
– Πέθανε στον Πειραιά και 

κηδεύτηκε στα Καστέλλια 
στις 6 Ιουλίου 2021, η Αρχο-
ντούλα (Τούλα) Σπήλιου, το 
γένος Μιχάλη Μοσχολιού, 
ετών 80.

–  Πέθανε στην Αθήνα και 
κηδεύτηκε στα Καστέλλια 
στις 15 Ιουλίου 2021, ο Ηλί-
ας Νικ. Σκουλίκης, ετών 87.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Στο Θ΄ Μαθητικό Λογοτε-

χνικό Διαγωνισμό των Σχο-
λείων της Α΄ Δ/νσης Β΄βάθ-
μιας Εκπαίδευσης Αθήνας, 
που προκήρυξε η Γ΄ Ένωση 
Λειτουργών Μέσης Εκπαί-
δευσης Αθήνας, απονεμήθη-
κε το Α΄ βραβείο παραμυθιού 
με θέμα «Ο ξυλοκόπος που 
έγινε βασιλιάς», στον μαθη-
τή του Β΄ Γυμνασίου Βασίλη 
Καούνη, εγγονό του Ηλία Ι. 
Σκωλίκη.
Τα «Κ.Ν.» του εύχονται 

να έχει πάντα επιτυχίες στη 
ζωή του.

Σημ.: Όσοι Καστελλιώτες 
αναγνώστες πληροφορούνται 
αντίστοιχες διακρίσεις να μας 
ενημερώνουν στο mail της 
εφημερίδας.

ΗΛΙΑΣ ΝΙΚ. ΣΚΟΥΛΙΚΗΣ

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ (ΤΟΥΛΑ) ΣΠΗΛΙΟΥ
Στις 6 Ιουλίου 2021, έφυγε από τη ζωή, στα 80 της χρόνια η Αρ-

χοντούλα (Τούλα) Σπήλιου το γένος Μιχαήλ Μοσχολιού. Ενταφι-
άστηκε στα Καστέλλια, 
παρουσία οικείων, συγ-
χωριανών και φίλων.
Γεννημένη στο χω-

ριό μας, μεγάλωσε 
στον Πειραιά όπου κα ι 
δημιούργησε την οικο-
γένειά της με τον Από-
στολο Σπήλιο.
Τα τελευταία χρόνια 

μοίραζε το χρόνο της 
ανάμεσα στον Πειραιά 
και τα αγαπημένα της 
Καστέλλια. 
Θλίψη προκάλεσε η 

απώλειά της στην οι-
κογένεια, τους οικεί-
ους και τους γνωστούς 
της. Δυσαναπλήρωτο 
το κενό για όλους.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπού-

νται τους οικείους τους.

Η ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ

Το Σάββατο 26 Ιουνίου η 
ιστορικός Μαρία Ευθυμίου 
έδωσε διάλεξη στο Χάνι της 
Γραβιάς. Η διάλεξη άρχισε στις 
8.45΄ και τελείωσε στις 11.30΄. 
Στο χώρο παραβρισκόταν ο 
δημοσιογράφος Μάκης Προ-
βατάς που συνεργάσθηκε με 
τη Μαρία Ευθυμίου για τη δη-
μιουργία του βιβλίου «Ρίζες 

και Θεμέλια» στο οποίο πραγ-
ματεύεται τα ισχυρά σημεία 
του ελληνισμού στη διάρκεια 
των 4.000 ετών καταγεγραμ-
μένης ιστορίας, που ήταν και 
το κύριο θέμα της διάλεξης. 
Την επιμέλεια της παρουσί-
ασης είχε το βιβλιοπωλείο 
«ΕΠΙΠΕΔΟ» από τη Λαμία, το 
οποίο διέθεσε και ένα μεγάλο 
αριθμό του προαναφερόμε-
νου βιβλίου. 

Τη διάλεξη παρακολούθη-
σε μεγάλος αριθμός πολιτών 
κυρίως από Καστέλλια και 
Μπράλλο και λιγότερο από τα 
άλλα χωριά της περιοχής. Η 
ατμόσφαιρα ήταν φορτισμέ-
νη συναισθηματικά και από 
την ιστορικότητα του χώρου, 
ειδικά φέτος που συμπληρώ-
θηκαν 200 χρόνια από την 
Ελληνική Επανάσταση, αλλά 
και από τη δύναμη του λό-
γου της Ευθυμίου που μας 
συγκλόνισε. Η Μ. Ευθυμίου 
αναφέρθηκε αναλυτικά στις 
καλές πλευρές της ιστορίας 
μας ενώ απέφυγε, παρά το ότι 
προκλήθηκε από το ακροατή-
ριο, να αναφερθεί και στις με-
λανές σελίδες της, διότι όπως 
μας εξήγησε, η λήθη είναι το 
καταλληλότερο φάρμακο να 
προσπεράσουμε όλοι μαζί 
γεγονότα που δεν θέλαμε να 
επαναληφθούν.

Συγχαίρουμε όλους όσοι 
βοήθησαν στην πραγματο-
ποίηση αυτής της παρουσία-
σης. Το γεγονός είναι από τα 
σπουδαιότερα των τελευταί-
ων ετών στην περιοχή μας.

Του συνεργάτη μας
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ΚΑ ΣΤΕΛ ΛΙΩ ΤΕΣ:
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ, ΒΟΗΘΑΤΕ 
ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Για να θυμόμαστε...

ΤΟ ΑΤΥΧΟ ΣΧΕΔΙΟ
Στο Μεσοπόλεμο και πριν 

την Κατοχή το χωριό μας είχε 
την καλή τύχη ο ένας από τους 
δύο Γενικούς Διευθυντές του 
που διέθετε τότε το Υπουργείο 
Γεωργίας να είναι Καστελλιώ-
της, ο Ασημάκης Μακρής, ενώ 
ο άλλος ήταν ο Γρηγόρης Μα-
ντανίκας από την Ντερνίτσα. 
Κάτοχος σε όλο το άπλωμά 
της και το βάθος της θέσε-
ως που κατείχε ο Ασημάκης 
Μακρής διακρινόταν για τη 
μεγάλη δραστηριότητά του 
και τον ασίγαστο ζήλο για 
την επιτυχία των πολλαπλών 
υπηρεσιακών προγραμμάτων 
του που σχεδίαζε. Αγαπώ-
ντας μέχρι τρέλας το χωριό, 
ερεύνησε από κάθε πλευρά, 
εάν ο χώρος που διέθετε και 
εκτεινόταν το Παλιό Καστέλλι 
μετά την επίσημη διάλυση του 
1864, αν παρέμενε Κοινοτικός 
ή είχε περιέλθει στο Δημόσιο. 
Όταν διαπίστωσε και βεβαι-
ώθηκε ότι ο χώρος παρέμεινε 
κοινοτικός» έβαλε αμέσως τα 
χαρτογραφικά συνεργεία που 
διέθετε το Υπουργείο να τον 
χαρτογραφήσουν. Πράγμα-
τι ο χώρος αυτός εκτεινόταν 
αρχόμενος από τη θέση «Λογ-
γές» και συνέχιζε περιμετρικά 
στις επόμενες τοποθεσίες που 
ακολουθούσαν από «Κοφνά» 
σε «Πούλια - Κρανόρεμα» - ση-
μερινό δρόμο 51ου χιλιόμετρου 
- Καλοσκοπής κι από εκεί στου 
Παππά τις Λάκκες πάνω από 
το Χάνι Ζαγγανά και ύστερα 
κατεβαίνοντας αριστερά στα 

«Καραμπετσέϊκα χωράφια» 
ως τη «Βρυσούλα» και το Βρυ-
σελόρεμα και συνέχεια κόβο-
ντας δεξιά στον «Αντρώνη» 
ως το ποτάμι και από δεξιά 
μέχρι «Λογγές». Το χώρο στον 
οποίο παλιά απλωνόταν το 
Παλιό Καστέλλι, αρχίζοντας 
από Ψωρολίθι - Άι Γιάννη - Χάνι 
Ζαγγανά - Κεφαλαίϊκα - Καρα-
μπετσέϊκα - Άι Γιώργη - Τρού-
πη - Βύθισμα - Ρέμα Αντέλλια 
- Ψωρολίθι, παράγγειλε να τον 
χαράξουν πολεοδομικά σε τε-
τράγωνα έως πεντακόσια τε-
τραγωνικά μέτρα το καθένα 
για να κληρωθούν ως οικόπεδα 
στους κατοίκους. Και παραπέ-
ρα να προβλεφθούν κοινόχρη-
στοι χώροι, δηλαδή δρόμοι, 
πλατείες και χώροι για ανέγερ-
ση Κοινοτικού Γραφείου, Σχο-
λείου, Εκκλησιών, Γηπέδου, Λέ-
σχης, Κεντρικής Αγοράς κ.λπ. 
και όπως ο ίδιος έλεγε, όρισε 
μελετητές για τον ηλεκτρο-
φωτισμό, την ύδρευση και την 
αποχέτευση, Δηλαδή το κάτι 
άλλο, κοσμογονία. Εκτός από 
τη χαρτογράφηση του όλου 
χώρου, η οποία πράγματι έγι-
νε, δεν υπάρχουν παντελώς 
στοιχεία για την όποια παρά 
πέρα εξέλιξη. Καλό θα ήταν να 
ερευνηθούν όλα αυτά στα Αρ-
χεία του Υπουργείου Γεωργίας 
και να περιέλθουν αντίγραφα 
στα χέρια της Κοινότητας, με 
την αναμένουσα επιφύλαξη 
κάποια φορά για το μέλλον να 
συναποφασίσουν οι Καστελ-
λιώτες. Ο Παλιός

Η ΛΑΪΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Στα χρόνια της Κατοχής, 

προ του πρωταρχικού μελή-
ματος της επιβίωσης όλα τα 
υπόλοιπα κυρίως η δημόσια 
ζωή και η διοίκηση είχαν σιγή-
σει. Πού μέριμνα για τέτοιες 
πολυτέλειες εκείνες τις ώρες 
που όλα κρέμονταν σε μια 
κλωστή. Όμως οι εαμικές ορ-
γανώσεις που κυριαρχούσαν 
στη χώρα μοιραία από ανάγκη 
είχαν στοιχειοθετήσει για την 
ομαδική ζωή ανάλογες λαϊκές 
λειτουργίες, τις πιο πολλές 
πρωτόφαντες, σχηματίζοντας 
ένα προσαρμοσμένο διοικητι-
κό μηχανισμό, προκειμένου ν’ 
αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες 

δημιουργούμενες νέες ανάγκες.
Η επέκτασή μας σ’ αυτά 

παρέλκει, ούτε είναι δυνατή, 
αφού οι νέες τότε διοικητικές 
υποκαταστάσεις καταλαμβά-
νουν για κάθε μια περίπτωση 
μιαν αντίστοιχη λαϊκή, γεγονός 
που απαιτεί παράθεση με το 
πώς και τι αναπληρώθηκαν 
για την περίσταση. Επόμενο 
ήταν να δημιουργούνται δια-
φορές που χρειάζονταν επί-
λυση. Δικαστήρια δεν υπήρχαν 
κι’ έτσι εκ των ενόντων έπρε-
πε να σταθεί κάτι ανάλογο για 
να λύνονται οι διαφορές. Έτσι 
θεμελιώθηκαν τα Λαϊκά Δικα-
στήρια.

ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
Ψηφίζονταν μεταξύ των 

πολιτών ενός χωριού ή μιας 
πόλης πέντε ώριμης ηλικίας 
πολίτες και δύο αναπληρω-
ματικοί και σχημάτιζαν το Λα-
ϊκό Δικαστήριο. Σ’ αυτό ο πιο 
γηραιότερος εκλεγόταν ως 
Πρόεδρος με αναπληρωτή τον 
αμέσως γεροντότερο σε ηλικία, 
αλλά μεταξύ των εκλεγμένων. 
Μια ή δύο εκ των προτεινό-
μενων έπρεπε πάντοτε να εί-
ναι γυναίκα. Βέβαια στα χέρια 
τους δεν είχαν κανένα κώδικα 
ή άλλο γραπτό οδηγό για να 
εφαρμόσουν, ούτε τηρούσαν 
πρακτικά. Δίκαζαν δημόσια, 
χρησιμοποιώντας κάποιο σχο-
λείο και εξέταζαν μάρτυρες. Η 
απόφασή τους λαμβανόμενη 
κατά πλειοψηφία, ανακοινω-
νόταν στους ενδιαφερόμενους 
και εφαρμοζόταν. Δεν υπήρ-
χαν ένδικα μέσα, γι’ αυτό οι 
ενδιαφερόμενοι έπρεπε να την 
αποδεχτούν έτσι κι αλλιώς και 
να την εκφράσουν.

Και για μεν τις αστικές δι-
αφορές τα πράγματα ήταν 
απλά. Ο ηττημένος διάδικος 
υποχρεωτικά εφάρμοζε το 
ο,τι είχε αποφασιστεί σε βά-
ρος του. Δικαστικές δαπάνες 
δεν υπήρχαν. Για τις περιπτώ-
σεις των ποινικών υποθέσεων 
όμως, δεν υπήρχε ούτε φυλά-
κιση ούτε οποιασδήποτε μορ-
φής κράτηση. Ο καταδικασμέ-
νος υποχρεωνόταν να μετέχει 
στην κατασκευή δημοσίων 
έργων κοινής ωφέλειας, χω-
ρίς κανένα αντάλλαγμα. Μόνο 
ήταν προκαθορισμένος ο χρό-
νος συμμετοχής του. Τα Λαϊκά 
Δικαστήρια της Κατοχής ήταν 
μια νότα επιλύσεως διαφορών 
με βάση τη λογική και το κοινό 
αίσθημα και την τιμωρία με κα-
ταναγκασμό του καταδικασμέ-
νου να μετέχει στην παροχή 
εργασίας υποχρεωτικά επί κα-
θορισμένου χρονικού διαστή-
ματος, χωρίς ανταμοιβή.

Ο Παλιός

Αυτοί που μας έφυγαν
Εις Μνήμη Αλεξάνδρας Ζαχ. Τσακρή

Κόρη Καστελιώτισα. 
τίμησε με την σειρά της, αυτή 

της Οικογένειας της, το Χωριό 
της, 
Τα Καστέλια, Ορμώμενοι και 

οι Δυο Γονείς της.
Του Πατέρα της Ζαχ. Νικ. 

Τσακρή, και της Μητέρας της, 
Δέσποινας Γεωργ. Παπαγεωρ-
γίου.
Γεννημένη στην Λαμία, τε-

λειώνοντας Άριστα τα Γυμνα-
σιακά της Χρόνια, μοιράζοντας 
έως τότε με την Οικογένεια της, 
την Ζωή της και την Αγάπη της 
για τα Καστέλια όπως της την 
μετέδωσαν οι Γονείς της, με τα 
βιβλία της και στο Χωριό της, 
για το Όνειρο της Ιατρικής.
Εισήχθη στην Ιατρική Σχολή 

της Αθήνας, εκπληρώνοντας 
Πρώτη από τα 3 Αδέλφια της, 
που την Ακολούθησαν, την Αγά-
πη και τον Πόθο του Πατέρα 
της, αυτό της Ιατρικής.
Της Ιατρικής, που υπηρέτησε 

ο Πατέρας της για τους Ανθρώ-
πους του Χωριού Του Πρώτα, 
της μεγάλης Οικογένειάς Του, 
και των Συνανθρώπων του σε 
όλη την Δωριέα Περιοχή, επι-
στρέφοντας ο ίδιος, Επιστημο-
νικά Εφοδιασμένος την δεκαε-
τία ‘50, στην Ρίζα που είχε την 
τύχη να Γεννηθεί και Ευδοκιμή-
σει.
Χρεωμένη και Εμβολιασμένη 

και από το πρώτο Γιατρό που 
είχαν να Δώσουν από την συ-
γκρότηση τους  τα Καστέλια,. 
Τον Πάππο της, Παπαγεωργίου 
Γεώργιο, πατέρα της Μητέρας 
της, που διακόνησε  την Ιατρι-
κή, Αναβάτης, κατ’ Οίκον Επι-
σκέπτης στα λασπωμένα μονο-
πάτια της Φωκίδας, με Διάγνω-
ση και Θεραπεία με το λυχνάρι.
Δεν περισσεύει στήλη στα 

Καστελλιώτικα, να θυμίσουμε 
τα Μικρότερα Αδέλφια που σ’ 
Ακολούθησαν στο Όνειρο των 
Γονιών σου, 
της Μαρίας Τσακρή, σήμερα 

Δντρια της Οφθ/κής του Ευαγ-
γελισμού, 
του Θανάση Τσακρή και του 

μικρότερου σου Γιώργου, όλοι 
με Σεμνότητα, Σιωπηροί για τις 
Ηχηρές τους Διακρίσεις,, στην 
Ανώτατη Θέση ο Καθένας τους, 
όπως Εσύ, να προσφέρουν 

Αφειδώς την Γνώση και όσα 
πλείστα, 
Ανάργυρα, Σας και Μας 

«Όρισαν» αυτοί οι Γονείς να 
πορευτούμε. Και εμείς με την 
σειρά μας στους Ακόλουθους. 
Στο προπατορικό Έντιμο και 
Ανάργυρο του Ζαχαρία Τσα-
κρή.
στα 34 σου Αντίκρισες την 

Αλεξάνδρα, στον Μικρόκο-
σμο της Ιατρικής σου, ότι δεν 
θα ήθελες να Απαντήσεις για 
Κανένα Άνθρωπο και Ασθε-
νή σου. Και το επιβεβαίωσε ο 
Αναμφισβήτητος. ο Άνθρωπός 
σου.
με την Επομένη του στην 

Μάχη, 
με την Απρόσκλητη να μην 

έχει λογιάσει Aπέναντί της, τον 
Άνθρωπό σου Νίκο και τον 
Αδελφό σου Θανάση. 
με Αρωγούς τους, Όσους 

Πλείστους σε Λάτρεψαν. 
Και ξεκινάει η Οδύσσεια, 

κρατώντας τα Πανιά, με τον 
Σύντροφο της Ζωής σου Νίκο, 
τον μικρότερο Αδελφό σου 
Θανάση, και την Αδελφή της 
Οικογένειας Μαρία, με το ταξί-
δι για την Ιθάκη, να διαρκεί 3 
Δεκαετίες, από την Σύντομη της 
Δεκαετίας του Ομήρου.
Με Πραότητα & Δύναμη Ψυ-

χής, Ηρεμία, Στωικότητα και 
Ιώβεια Καρτερικότητα,
αλλά και Χαρές. με Αισιοδο-

ξία, 
με Δημιουργία και Οικογέ-

νεια να αυγατίζει με τα πανέ-
μορφα Κορίτσια σου, 
και με Ζωγραφισμένο, και 

Ανεξίτηλο το Χαμόγελο, και την 

Καλοσύνη στο Πρόσωπό σου. 
Όπως σε Ζήσαμε Κοριτσά-

κι, Φοιτήτρια, Όμορφη Γιατρό 
μας.
Εμείς, στις 3 αυτές δεκαετίες 

Αισιοδοξίας, Χαράς, και Οι-
κογενειακής Δημιουργίας και 
Ευτυχίας σου, δεν ζήσαμε τις 
Συμπληγάδες σου. Αρκούσε ο 
Γιατρός, Άνθρωπός σου Νίκος, 
ο Αδελφός, Αδελφή σου Θανά-
σης, Μαρία και στην Προσμο-
νή, για τον Αγώνα τους, τα Παι-
διά σου, με εμάς Χαρούμενους 
και Αισιόδοξους για την Φαρέ-
τρα των Γιατρών σου.
Με την Αγάπη για τους Λα-

τρεμένους σου, για την μεγάλη 
σου Οικογένεια, και την Ζωή, 
Κατόρθωσες να Εξαπλασιάσεις 
το προσδόκιμό σου, της «ωμής» 
5ετίας του βιβλίου σου, που 
ήταν η σωστή απάντηση στην 
φοιτητική εξεταστική της Πα-
θολογίας σου, με την απόκλιση 
της 5ετίας, να Απορρίπτεται.
Διαψεύδοντάς τους, και Υπεν-

θυμίζοντάς τους για 30 Χρόνια, 
ότι δεν υπάρχουν Ασθένειες, 
αλλά “Ασθενείς”.
Αλεξάνδρα με την επόμενη 

μας μέρα
για την Μάνα σου, και Γλυ-

κιά μας Θεία, στην 10η δεκαε-
τία της Ζωής της, να βιώνει τον 
Αβάσταχτο πόνο της Απώλειας 
του Πρώτου της Βλαστάρι
για τον Άνθρωπο της Ζωής 

σου Νίκο, να ζει, χωρίς την Ζωή 
του
για τα Αδέλφια σου, η βου-

βαμάρα, περιστοιχίζοντας την 
Οδύνη της Μάνας σας 
για την Μεγαλύτερη σου Οι-

κογένεια, ένθεν, κακείθεν, 
Τσακρέικο, Κωσταρέικο, χωρίς 
την Λατρεμένη τους με το Γα-
λήνιο, Χαμογελαστό και Πανέ-
μορφο Καλοσυνάτο Πρόσωπο 
Ξαδέλφη τους.
με τα Κορίτσια σου όμως, και 

τα Αδέλφια σου, σαν μια Στα-
γόνα Όλοι τους, στην Ευγένεια, 
την Σεμνότητα και την Ομορφιά 
του Χαρακτήρα και Προσώπου 
τους, να μας Σε Θυμίζουν 
Καλή Αντάμωση Αλεξάνδρα 

Μας

Αλεξάνδρα, Θανάσης, Νί-
κος, Του Θείου Ηλία Τσακρή

ABRUZZO - ΦΩΚΙΔΑ: ΒΙΟΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ…
…Ήταν η δεύτερη επίσκεψη μου στο Lanciano, 

μια μικρή πόλη στο νομό του Abruzzo, στην επαρχία 
Chieti κοντά στη Pescara. 
Βρεθήκαμε εκεί σε μια συνάντηση μουσείων από 

διάφορες χώρες της Ευρώπης και γνωρίσαμε μικρά, 
αλλά γεμάτα σημασία μέρη της πόλης και της γύρω 
περιοχής. 
Σε απόσταση περίπου τριών ωρών από τη Ρώμη, 

θα μπορούσα να παρουσιάσω αναλογίες με τον 
νομό καταγωγής μου, τη Φωκίδα, που συνέχεια φθί-
νει, χωρίς να αξιοποιεί κανένα από τα σημαντικά 
πλεονεκτήματά της. Βουνά και θάλασσες, έφοροι 
κάμποι και οροπέδια, αρχαιολογικοί χώροι μοναδι-
κοί στον κόσμο… 
Κι όμως, κυριαρχεί η εγκατάλειψη. Δεν υπάρχει 

κανένα όραμα και μακρόπνοος προγραμματισμός 
και ο τόπος αργοσβήνει έχοντας πλέον από τους πιο 

ηλικιωμένους πληθυσμούς στην Ελλάδα.
…Και βρίσκομαι αίφνης στο Crecchio, ένα μικρό 

μεσαιωνικό χωριό, όπου το αξιοθέατο του είναι ένας 
παλιός πύργος. Στη στέρνα του ανακαλύφθηκαν 
βυζαντινές αρχαιότητες και στον πύργο δημιουργή-
θηκε Βυζαντινό Μουσείο. Το χωριό είναι απίστευτα 
φροντισμένο, διαθέτει καταλύματα και χώρο εκδη-
λώσεων καθώς κι ένα εξαιρετικό εστιατόριο.
Πάνω από μια ρεματιά καταφέρνει αν έχει πολ-

λούς επισκέπτες έχοντας αναδείξει και τα ελάχιστα 
αξιοθέατά του. Τα αντίστοιχα χωριά στη Φωκίδα 
είναι στην εγκατάλειψη. Χαρακτηριστικά στο χωριό 
μου τα Καστέλλια και τα άλλα χωριά της περιοχής 
που αποτελούσαν τη Δωρική Τετράπολη, όχι μόνο 
δεν έχουν αναδειχθεί τα μνημεία, αλλά δεν υπάρχει 
ούτε καν ενημερωτική πινακίδα στις παρατημένες 
αρχαιότητες που βρίσκονται στο έλεος των αρχαιο-
καπήλων αλλά και της εταιρίας που εκμεταλλεύεται 
τον βωξίτη καταστρέφοντας ανεπανόρθωτα το περι-
βάλλον…
Κτηνοτρόφοι και αγρότες είναι στο έλεος μεσα-

ζόντων και …καιρικών συνθηκών, χωρίς ουσιαστική 
βοήθεια, ενημέρωση και στήριξη.
Αντιθέτως, κοντά στο Lanciano έχουν αναπτύξει 

τον αγροτουρισμό με θαυμάσια αποτελέσματα. 
Επισκεφθήκαμε ένα τέτοιο κτήμα, το Agriturismo 
Caniloro, μια μι- (Συνέχεια στη σελίδα 4)
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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.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Μία ακόμη διάκριση του χωριανού μας Παναγιώτη 

Παπαδάκη Υποπτεράρχου ε.α. από την Εταιρεία Βιο-
γραφικών Ερευνών who is who. Έργο της παραπάνω 
εταιρείας που εδρεύει στη Βιέννη και δραστηριοποιεί-
ται σ’ όλο τον κόσμο, είναι να εντοπίζει και να καταγρά-
φει τις σημαντικότερες προσωπικότητες κάθε χώρας 
που με το έργο τους πρόσφεραν στην πρόοδο και ευη-
μερία της πατρίδας τους.

Στη μεγάλη εγκυκλοπαίδεια που αφορά τη χώρα μας 
και στη σελίδα 804 καταγράφεται αναλυτικά το πλού-
σιο βιογραφικό του Παναγιώτη Λ. Παπαδάκη που δικαι-
ολογεί απόλυτα την ανθολόγησή του ως διακεκριμένης 
προσωπικότητας της πατρίδας μας, ενώ τιμής ένεκεν, 
του απονεμήθηκε και το έμβλημα της εταιρείας (φωτο)

Ένα αντίτυπο της παραπάνω εγκυκλοπαίδειας ο Πα-
ναγιώτης Παπαδάκης δώρισε στη Δημοτική Βιβλιοθή-
κη του χωριού μας, ώστε με το συνολικό συγγραφικό 
του έργου (οκτώ βιβλία) που ήδη βρίσκονται στη Βιβλι-
οθήκη,να παρουσιάζεται όλη η επαγγελματική και κοι-
νωνική του δραστηριότητα.

Θερμά συγχαρητήρια και ευχές για νέες διακρίσεις.
Παπαδάκης Κ. Παναγιώτης
Θ.: Υποπτέραρχρς ε. α. & Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ελληνι-

κής Αεροπορικής Βιομηχανίας E.A.B. Α.Ε. - ΔΥ.:  Τανά-
γρα Τ.Θ. 23, 32009, Σχηματάρι Βοιωτίας - Γ: Kαστέλλια 
Φωκίδος, 1931 - ΟΣ.: Αριστέα Παπαδάκη - Σκλαβενί-
του Λυκειάρχης, Φιλόλογος) - Παι: Αθηνά Παπαδάκη - 
Μουρλά (Μαθηματικός),  Ευθαλία (Φιλόλογος, Dr. Καθ. 
Πανεπιστημίου) - Γο.: Κωνσταντίνος Π. Παπαδάκης,  
Αθηνά Λ. Κόλλια - ΣΠ.: Ο παππούς του Παναγιώτης Η. 
Παπαδάκης ήταν ο πρώτος Πρόεδρος του χωριού Κα-
στέλλια του Νομού Φωκίδος με αξιόλογη κοινωνική και 
πατριωτική δράση - Ε.: Απόφοιτος της Σχολής Ικάρων 
(Σ.Ε.Φ.Α.) το 1955. Το 1960  Ανωτάτη Βιομηχανική Σχο-
λή (Κ.Ο.Δ.). 1963 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Προσωπικού 
Αγωγών Καυσίμων. 1967 Σχολή Επιτελών Εφοδιασμού 
στις Η.Π.Α. 1970 Σχολή Επιτελών Αεροπορίας. 1974 Κέ-
ντρο Eκπαιδεύσεως Εκπαιδευτών Εδάφους. 1979 Σχο-
λή πολέμου Αεροπορίας (Σ.Π.Α./ ΑΝΩΤ). Γνωρίζει την 
Αγγλική γλώσσα. Έλαβε μέρος σε διάφορα επιμορφω-
τικά σεμινάρια α) Πρόβλεψη και Έλεγχος Αποθεμάτων 
της Εταιρείας Επιχειρησιακών ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.), 1969, 
β) Γραμμικός Προγραμματισμός επί προβλημάτων 
βελτιστοποίησεως της Ε.Ε.Ε.Ε., 1973, γ) Συναλλακτική 
Ανάλυση στη Διοίκηση του Οργανισμού MORAX Α.Ε. 
1990 - Κ.: Διοικητής Μοιρών Διοικητικής Μέριμνας και 
Εφοδιασμού σε Πολεμικές και Μονάδες Διοικητικής 
Μέριμνας Διευθυντής Οικονομοτεχνικών Δραστηριο-
τήτων στο Κρατικό εργοστάσιο Αεροπλάνων (Κ.Ε.Α.). 
Επικεφαλής ειδικής ομάδας βοήθειας Π.Α. στην Ελλη-
νική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε., σε θέματα 
Οργανώσεως Διοικήσεως και Ελέγχου. Β’ αεροπορικός 
ακόλουθος στην Ελληνική Πρεσβεία της Washington 
D.C. Η.Π.Α. επί διετία. Διευθυντής Εφοδιασμού - Με-
λετών - Προγραμμάτων- Οργανώσεως σε μεγάλες Δι-
οικήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.). Διετέλεσε 
Καθηγητής της 36ης Σχολής Μαθητείας του Υπουργεί-
ου Εργασίας 1960-67 και συνιδρυτής της. Καθηγητής 
σε παραγωγικές σχολές της Π.Α. 1970-75 - Δ.: «Στρα-
τιωτικοί Αγωγοί Καυσίμων», Αεροπορική Επιθεώρη-
ση (1973) επιτελική μελέτη. «Καύσιμα», Εκπαιδευτικό 
Εγχειρίδιο EE-108 προς χρήση των παραγωγικών Σχο-
λών της Πολεμικής Αεροπορίας, σ. 129 «Ο ρόλος του 
Εφοδιασμού στη Διοικητική Μέριμνα και οι Μεταφορές 
Επιφάνειας», Αεροπορική Επιθεώρηση (1977) επιτελι-
κή μελέτη. «Τεχνοοικονομική και Παραγωγικότης στην 
Ελληνική Αεροπορία», Αεροπορική Επιθεώρηση (1977) 
επιτελική μελέτη. Αρθρογραφία στον τοπικό τύπο της 

Φωκίδας και σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες των 
Ενόπλων Δυνάμεων και της Αεροπορικής Ακαδημίας 
της Ελλάδας - Δι.: Έχει τιμηθεί με πέντε παράσημα και 
άλλες τιμητικές διακρίσεις όπως: Δίπλωμα συμμετο-
χής του στους XI Μεσογειακούς Αγώνες στην Αθήνα το 
1991. Τρείς εύφημους μνείες τα έτη 1959, 1960, 1961 
της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας για τις προσφερ-
θείσες υπηρεσίες πέραν του καλώς νοουμένου καθήκο-
ντος. Certifi cate of Service του Department of the air 
Force της Αμερικανικής Αεροπορίας το έτος 1968 για 
αναγνώριση των προσφερθεισών επιτυχών υπηρεσι-
ών σε εκπαιδευτικό πρόγραμ μα της Αεροπορίας στην 
Αμερική. Απονομή τιμητικής πλακέτας «τιμής ένεκεν» 
για την υπερβάλλουσα προσφορά του στο Σύνδεσμο 
Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα-
λείας του Νομού Φωκίδας - Μ: Ιδρυτικό μέλος και κατά 
καιρούς αιρετός Αντιπρόεδρος και Πρόε δρος του Δ.Σ. 
του Συνδέσμου Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων και 
Σωμάτων Ασφαλείας του Νομού Φωκίδας. Μέλος της 
ΚΙ.Π.Α.Ε.Α. (Κίνηση για τον Πολυμερή Αφοπλισμό, την 

Ελευθερία και την Ασφάλεια της Ευρώπης) από το 
1987. Ειδικός Σύμβουλος στο πολιτικό Γραφείο του 
Υπουργού Μεταφορών - Επικοινωνιών 1989. Αντιπρό-
εδρος του Δ.Σ. της «ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» Αερο-
δρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα 1990-1993. 
Σύμβουλος Μονίμου Απασχολήσεως με καθήκοντα και 
αρμοδιότητες Β. Γενικού Διευθυντού της «ΑΕΡΟΛΙ ΜΗΝ 
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» 1991-93. Ισόβιο μέλος της Αεροπορι-
κής Ακαδημίας της Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε.) από το 1997 και 
Α΄ Αντιπρόεδρος αυτής από το 2001. Συνεργάτης της 
ομάδος Κοινοβουλευτικού Έργου της Νέας Δημοκρα-
τίας (Ν.Δ.) σε θέματα Aιγαίου - Μεταφορών - Επικοινω-
νιών - Εθνικής Αμυνας. Γραμματέας του τομέα Αιγαίου 
της ομάδας Διαρκών Επιτροπών της Βουλής των Ελλή-
νων της Νέας Δη μοκρατίας σε θέματα Εθνικής Αμύνης 
κι Εξωτερικών. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής 
Αεροπορικής Βιομηχανίας (Ε.Α.Β.) Α.Ε. από το έτος 2004 
- Χ.: Η συγγραφή και η φύση - Γλ.: Αγγλικά - Email: pan.
papadakis@yahoo.gr.

Μερικές ιστορικές πληροφορίες
για το Κάστρο των Καστελλίων

Τα Καστέλλια είναι χωριό της 
Φωκίδας με 549 κατοίκους. Το όνο-
μα του το πήρε από το καστέλλι, 
το κάστρο, τα ερείπια του οποίου 
υπάρχουν σε λόφο σε μικρή από-
σταση από το χωριό, που βασικά 
είναι ένας πύργος με μικρό περίβο-
λο...

...Το κάστρο βρίσκεται σε βραχώ-
δη πυραμιδοειδή λόφο πάνω από 
το σημείο αυτό. Στον ίδιο λόφο 
βρίσκονται και τα απομεινάρια της 
ακρόπολης της αρχαίας Πίνδου. Το 
κυρίως τμήμα της αρχαίας πόλης 
πάντως βρίσκεται στην απέναντι 
πλαγιά από την άλλη μεριά του πο-
ταμού, κοντά στο εκκλησάκι Άγιος 
Γεώργιος.
Η μικρή κοιλάδα του ποταμού 

Πίνδου στην άκρη της οποίας είναι 
το χωριό Καστέλλια, στην αρχαιό-
τητα ήταν γνωστή ως Δωρίς...

...Η κεντρική Στερεά Ελλάδα είχε 
γίνει αντικείμενο διεκδίκησης ανά-
μεσα στο Δεσποτάτο της Ηπείρου, 
τους Φράγκους, αλλά και την Αυ-
τοκρατορία της Νίκαιας. Το 1254 το 
Δεσποτάτο της Ηπείρου αποδέχθη-
κε την επικυριαρχία της Νίκαιας και 
η συμφωνία επισφραγίστηκε με τον 
γάμο της Μαρίας, κόρης του αυτο-
κράτορα Θεόδωρου Β’ Λάσκαρη Βα-
τατζή με τον Νικηφόρο Άγγελο, γιο 
του δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ 
Β’ Κομνηνού Δούκα Αγγέλου. Στο 
πλαίσιο εκείνης της συμφωνίας, το 
Δεσποτάτο παραχώρησε κάποιες 
περιοχές στη Νίκαια και μεταξύ 
αυτών ήταν και η Γραβιά. Εν μέσω 

αυτής της ταραγμένης περιόδου, 
εκεί περί τα μέσα του 13ου αιώνα, 
φαίνεται ότι ιδρύθηκε το μεσαιω-
νικό κάστρο στα Καστέλλια αξιο-
ποιώντας και τα τείχη της αρχαίας 
ακρόπολης.

...Το 1264 πέθανε ο Μιχαήλ Β’ 
της Ηπείρου και τον κληρονόμησαν 
οι γιοί του Νικηφόρος και Ιωάννης. 
Τα Καστέλλια ανήκαν τώρα στον 
Ιωάννη ο ο οποίος ήταν θεωρητι-
κά υποτελής του Βυζαντινού αυ-
τοκράτορα αλλά στην ουσία ήταν 
ο ηγέτης ενός ανεξάρτητου νέου 
κρατιδίου, του Βασιλείου της Θεσ-
σαλίας με έδρα την Υπάτη («Νέαι 
Πάτραι»)...

...Ο Ιωάννης Δούκας προσπάθη-
σε να ανεξαρτητοποιηθεί εντελώς 
από το Βυζάντιο, αλλά αυτό είχε 
σαν αποτέλεσμα την πολιορκία της 
Υπάτης από τα στρατεύματα του 
Αυτοκράτορα Μιχαήλ Η’ Παλαιο-
λόγου, το 1273. Ο Ιωάννης τότε 
κατέφυγε στην Θήβα όπου ζήτησε 
την βοήθεια του Jean de La Roche 
(Ιωάννη ντε Λα Ρος), Δούκα των 
Αθηνών, ο οποίος ανταποκρίθηκε, 
και με την βοήθεια του απώθησε τα 
Βυζαντινά στρατεύματα (που απο-
τελούνταν κυρίως από Κουμάνους 
και Τούρκους μισθοφόρους).
Σαν ανταμοιβή και για να επι-

σφραγιστεί αυτή η νέα συμμαχία, ο 
Ιωάννης Α’ πάντρεψε τη φημισμέ-
νη για την ομορφιά της κόρη του 
Ελένη Αγγελίνα Κομνηνή με τον 
αδελφό του Δούκα των Αθηνών, 
Γουλιέλμο ντε Λα Ρος δίνοντας για 

προίκα τέσσερα κάστρα, ένα εκ 
των οποίων ήταν τα Καστέλλια. 
Έτσι τα Καστέλλια έγιναν μέ-

ρος του Δουκάτου των Αθηνών, 
το οποίο μετά από εκείνες τις εξε-
λίξεις έφτασε στο απόγειο της δύ-
ναμης του...

...Το Δουκάτο των Αθηνών κατα-
λύθηκε το 1311, μετά τη μάχη του 
Αλμυρού, από τους μισθοφόρους 
της Καταλανικής Εταιρείας. Τα Κα-
στελλια έγιναν μέρος της Καταλα-
νικής επικράτειας και παρέμειναν 
σε αυτό το καθεστώς μέχρι την επι-
κράτηση των Τούρκων στην περιο-
χή, το 1392. Επί Τουρκοκρατίας δεν 
φαίνεται να χρησιμοποιήθηκε...

...το κάστρο θα μπορούσε να χα-
ρακτηριστεί «Αρχαίο» (αφού ήταν 
η ακρόπολη της αρχαίας Πίνδου) 
ή «Υστεροβυζαντινό» (αφού επα-
νιδρύθηκε από το Δεσποτάτο της 
Ηπείρου) ή «Φράγκικο» (αφού αξιο-
ποιήθηκε και ίσως ενισχύθηκε τον 
καιρό του Δουκάτου των Αθηνών) 
ή ακόμα και «Καταλανικό» (αφού οι 
Καταλανοί τo κατείχαν τον περισ-
σότερο καιρό).
Δηλαδή, μόνο «Ενετικό» δεν ήταν 

το κάστρο. Στον Καστρολόγο τo κα-
τατάσσουμε στα «Φράγκικα» επειδή 
χρησιμοποιήθηκε κυρίως από Φρά-
γκους και Καταλανούς και επειδή 
δεν είναι εξακριβωμένο ότι πραγ-
ματικά ιδρύθηκε από το Δεσποτάτο 
της Ηπείρου.

Πηγή: www.kastra.eu/kastler.
psd?kastro=kastelli

Με αφορμή την Προκήρυξη του Ζ΄ Διαγωνισμού Διηγήματος «ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΞΕ-
ΦΛΟΥΔΑΣ» με θέμα «Το Κάστρο» δημοσιεύουμε το παρακάτω σχετικό σημεί-
ωμα για ενημέρωση των αναγνωστών μας.

Έμβλημα της Εταιρεί-
ας Βιογραφικών Ερευ-
νών «who is who», που 
μου απονεμήθηκε (5-
12-2006), επειδή είμαι 
ανθολογημένος ως 
διακεκριμένο μέλος 
στην εγκυκλοπαίδεια 
Βιογραφιών των σημα-
ντικότερων προσωπι-
κοτήτων της Ελλάδας. 
Η έδρα της εταιρείας 
αυτής ευρίσκεται στη 
Βιέννη και οι δραστη-
ριότητές της εκτείνο-
νται σ’ όλο τον κόσμο.

κρή οικογενειακή επιχείρη-
ση, όπου όλα παράγονται 

στο κτήμα. Τροφές, ζωοτροφές και ζώα. Όλα τα προϊόντα 
εξαιρετικά- χειροποίητα και μπορείς είτε να γευματίσεις 
εκεί είτε να αγοράσεις από το πωλητήριο. Μπορείς αν 
συμμετέχεις και να παρακολουθήσεις τις δουλειές στο 
αγρόκτημα. Η γιαγιά της οικογένειας με εκπληκτικό τρόπο 
έφτιαξε μπροστά μας κάθε είδος ζυμαρικών. 
Αντίστοιχα στη δική μας περιοχή οι κτηνοτρόφοι αφήνο-

νται στην τύχη τους και πολλοί οδηγούνται σε απίστευτα 
αδιέξοδα. Δεν υπάρχει καμιά οργανωμένη ενημέρωση. «Ο 
καθένας για τον εαυτό του και ο θεός εναντίον όλων!
Αντιθέτως στην περιοχή του Lanciano όχι μόνο υπάρχει 

ενημέρωση, αλλά και συνεργασία των φορέων. Σκεφτεί-
τε πως βρεθήκαμε εκεί 45 άνθρωποι από τόσες χώρες σε 
πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος που περιέλαβε και 
την παραγωγή του τόπου…
Τα ίδια και στη θάλασσα, όπου φυλάσσονται ως «κόρη 

οφθαλμού» τα περίφημα Traboccho καλύβες κατασκευα-
σμένες στη θάλασσα, στηριγμένες πάνω σε ψηλά ξύλινα 
δοκάρια που χρησιμοποιούνταν και εν μέρει χρησιμοποι-
ούνται για το ψάρεμα (άλλα έχουν γίνει εστιατόρια όπου 
δεν μπορείς να βρεις τραπέζι).
Η παλιά γραμμή του τρένου μετακινήθηκε και στο χώρο 

που υπήρχε δημιούργησαν έναν πραγματικά … «μεγάλο 

περίπατο» πλάι στην παραλία, όπου περπατάς σε μια πολύ 
μεγάλη έκταση απολαμβάνοντας το τοπίο. 
Σκέφτομαι την ίδια στιγμή πόσο παρατημένη είναι η 

διαδρομή Ιτέα -Γαλαξίδι, ένας τόπος μοναδικής φυσικής 
ομορφιάς που καταστρέφεται και πάλι από τα μεταλλεία 
βωξίτη, ενώ το πάγιο αίτημα για έναν αξιοπρεπή εθνικό 
δρόμο που να συνδέει την Ιτέα με την Αθήνα και με την 
Πάτρα, μονίμως μένει στα …σχέδια. Να μη μιλήσω για 
την ακτοπλοϊκή επικοινωνία με την Πελοπόννησο (και όχι 
μόνο)…
Θλιβερές οι συγκρίσεις κι ας έχουμε τέτοια φυσική 

ομορφιά και προϊόντα που θα μπορούσαν να κατακτήσουν 
τον πλανήτη … 
Κι όλα ξεκινάνε από τον Πολιτισμό: Δεν είναι τυχαίο πως 

το Lanciano, μια πόλη 36 χιλιάδων κατοίκων έχει πολλά 
βιβλιοπωλεία, εκδοτικούς οίκους, κινηματογράφους, θέα-
τρο/ όπερα και αποπνέει γενικότερα πολιτισμό σε όλες τις 
εκφάνσεις της καθημερινότητας. Όλα είναι διατηρημένα, 
το κάθε μνημείο και χωριό της περιοχής αναδεικνύει ό,τι 
σημαντικό διαθέτει. Τα βουνά που υπάρχουν από τη μια 
πλευρά έχουν επίσης προστατευθεί και αναδειχθεί…

Κώστας Στοφόρος
ΥΓ. Απόσπασμα από το άρθρο μου που δημοσιεύτηκε 

στην εφημερίδα «Δρόμος της Αριστεράς» το Σάββατο 24 
Ιουλίου 2021

ABRUZZO - ΦΩΚΙΔΑ: ΒΙΟΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ…
(Συνέχεια από τη σελίδα 3)
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Φιλέλληνες, 1821 και περί ξανθού γένους
Κύριε διευθυντά
Έμεινα έκπληκτος με όσα δή-

λωσε ο μητροπολίτης Βολοκο-
λάμσκ Ιλαρίων: «Ελπίζω», λέει, 
«ο ελληνικός λαός δεν θα ξεχά-
σει τα κατορθώματα των Ρώσων 
πολεμιστών, που συνέβαλαν στην 
απελευθέρωση της Ελλάδας από 
τον τουρκικό ζυγό και έχυσαν το 
αίμα τους σε ελληνικό έδαφος» 
(«Κ», 13/12/2020).
Όμως δεν αναφέρει κανένα 

τέτοιο όνομα. Μήπως, γιατί δεν 
υπάρχει; Ιδού, τι υπάρχει:

• Κατά την Επανάσταση του 
1821, κατέβηκε στην επαναστα-
τημένη χώρα πλήθος ετερόδοξων 
φιλελλήνων Άγγλων (Λόρδος 
Βύρων), Γάλλων, Γερμανών, Ιτα-
λών, Ελβετών -ακόμη και από 
τη μακρινή Αμερική έσπευσαν- 
αλλά δεν γνωρίζω έστω και ένα 
όνομα ομόδοξου Ρώσου που να 
έχυσε το αίμα του για την Ελλά-
δα. Αν υπάρχει, θα πρέπει να το 
γνωρίζουμε για να το μνημονεύ-
ουμε και να το τιμούμε.

• Η Μεγάλη Αικατερίνη, πο-
λεμώντας τους Τούρκους, έστει-
λε στην Ελλάδα τον εραστή της 
Ορλώφ για να ξεσηκώσει τους 
Έλληνες, όπως και έγινε. Τον 
ανακάλεσε όμως σύντομα, με συ-
νέπεια οι Τούρκοι να πνίξουν στο 
αίμα τον Μοριά, Οι κλέφτες, οι 
Κολοκοτρωναίοι, μόλις γλίτωσαν 
καταφεύγοντας στα αγγλοκρα-
τούμενα Επτάνησα.

• Στη ναυμαχία του Ναυαρί-
νου, οι Ρώσοι συνέπραξαν με 
τους Άγγλους και τους Γάλλους 
στην καταστροφή του τουρκοαι-
γυπτιακού στόλου, που υπήρξε 
η αφετηρία για την ανεξαρτησία 
μας, την οποία δεν μπορέσαμε 
να επιτύχουμε μόνοι μας, λόγω 
του εμφυλίου. Πέρα από το γεγο-
νός ότι οι τρεις ναύαρχοι έδρα-
σαν αυτοβούλως -εγκαλέστηκαν 
γι' αυτό από τις κυβερνήσεις 
τους, οι οποίες στο πλαίσιο της 
Ιεράς Συμμαχίας ήταν εχθρικές 
προς κάθε παρόμοιο κίνημα- δεν 
θα πρέπει να παραβλέψουμε ότι 
στο Ναυαρίνο υποθηκεύθηκε η 

ανεξαρτησία της πατρίδας μας, 
με την «εγγύηση» των τριών προ-
στάτιδων Δυνάμεων,

• Με τη συνθήκη του Αγίου 
Στεφάνου (1878) διαμελίστηκε η 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, σύμ-
φωνα με τους όρους που υπαγό-
ρευσε η νικήτρια Ρωσία. Εκείνο 
που μας πλήγωσε και μας πόνεσε 
αφάνταστα ήταν η δημιουργία 
της Μεγάλης Βουλγαρίας (έκτα-
ση 163 χιλ. τ.χλμ, - σημερινή 
Ελλάδα 123 χιλ, τ.χλμ.). Η ελλη-
νική Μακεδονία παραχωρήθηκε 
στους αδελφούς Βουλγάρους μέ-
χρι κάτω, το Αιγαίο.
Ευτυχώς, η επαίσχυντη και κα-

ταστροφική για τον ελληνισμό 
αυτή συνθήκη ακυρώθηκε με 
την επέμβαση της «πονηράς αλε-
πούς» Αγγλίας, συνεπικουρού-
μενης από την Αυστρία, για δικά 
τους, προφανώς, συμφέροντα. 
Ή μήπως, δεν θα έπρεπε;

• Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο, στο πλαίσιο συμμαχικών 
δεσμεύσεων, αποστείλαμε στην 
Ουκρανία εκστρατευτικό σώμα 
προς... αναχαίτιση της πλημμυρί-
δας των μπολσεβίκων. Οι Ρώσοι 
δεν το ξέχασαν και βοήθησαν τον 
Κεμάλ για τον πρόσθετο λόγο ότι 
αυτός πρώτος αναγνώρισε το σο-
βιετικό καθεστώς. Είναι η πρώτη 
φορά που δικαίως πάθαμε από 
τη Ρωσία, τσαρική ή σοβιετική. 
Απλή μόνο αναφορά στον ρόλο 
της σοβιετικής Ρωσίας στον ελλη-
νικό Εμφύλιο και στη σημερινή, 
ευνοϊκή για τους Τούρκους, πολι-
τική Πούτιν.
Τέλος, υπάρχουν και οι προ-

φητείες, Η μία έλεγε ότι το «ξαν-
θό γένος» θα μας απαλλάξει από 
τον τουρκικό ζυγό και η άλλη, 
πιο πρόσφατη, λέει ότι οι Ρώσοι 
θα πάρουν την Πόλη και θα τη 
χαρίσουν στους Έλληνες! Όταν 
υπάρχουν Έλληνες που πιστεύ-
ουν τέτοια παραμύθια, γιατί όχι 
και ο μητροπολίτης Ιλαρίων να 
μη μιλάει για ρωσικό φιλελληνι-
σμό;
Ιωάννης Αθ. Μακρής
Καστέλλια Παρνασσίδας

* * *
Καστέλλια 14-06-2021
Προς την Εφημερίδα Καστελλιώτικα ΝΕΑ
Διάβασα στην Εφημερίδα σας 

στο με αριθ. 92 φύλλο που δη-
μοσιεύσατε έστω και καθυστερη-
μένα την από 7-11-2011 αίτησή 
μου και σας ευχαριστώ.
Στη συνέχεια αυτής σας στέλ-

νω απάντηση της με αριθμόν 
30397/24-11-2011 Φωτοαντί-
γραφο της Δημοτικής Ενότητας 
Γραβιάς που μου χορηγεί αντί-

γραφα των αποφάσεων 9/16-
6-2011 και 12/21-6-2011 που 
αφορούν τις θέσεις ΝΕΡΑ 5, 6 
και 7 αποκαλύψεις, αυτές δεν 
έχουν καμιά σχέση με τη γέφυρα 
Πόρος.

Με εκτίμηση
Ηλίας Λευκαδίτης
Συνταξιούχος

Κοιν. υπάλληλος Καστελλίων

* * *
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΓΡΑΒΙΑ 24 -11- 2011
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                  Αριθ. Πρωτ. 30397
ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Καστέλλια         ΠΡΟΣ: τον κ. Ηλία Ν. Λευκαδίτη
Ταχ. Κωδ.: 330 57 Γραβιά                          ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ                                                          
Πληροφορ.: Νικ. Τούμπας
Τηλ.: 22653-50914
FAX: 22650-91128
Ε-mail: n.toumpas@0640.syzefxis.gov.gr

KOIΝ: 1. κ. Δήμαρχο Δελφών
               Πλ. Κεχαγιά - Τ.Κ. 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
           2. κ. Πρόεδρο Τ.Κ. Καστελλίων
                                            ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση αποφάσεων Τοπικού Συμβουλίου Καστελλίων
ΣΧΕΤ.: Η από 7-11-2011 αίτησή σας
Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής, σας χορηγούμε επικυρωμένα 

αντίγραφο των υπ’ αριθ. 9/16-6-2011 & 12/21-6-2011 αποφάσεων 
Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καστελλίων που αφορούν επιφα-
νειακές αποκαλύψεις μεταλλείων στην περιοχή της Τοπικής Κοινότη-
τας Καστελλίων - θέσεις ΝΕΡΑ 5-6-7 (υπόλοιπο κοιτάσματος βωξίτη) 
και αποκατάσταση περιβάλλοντος, για ενημέρωσή σας.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΝΑΣ

εν προκειμένω του Δήμου που 
αφορούν την αποφυγή απώλει-
ας ύδατος, την προστασία από 
ρύπανση, τη διάθεση λυμάτων 
και αποβλήτων, την προστασία 
του περιβάλλοντος, την τή-
ρηση των ορών της σχετικής 
ΑΕΠΟ, την τήρηση των όρων 
της χορηγηθείσας αδείας, προ-
ϋποθέσεις, υποχρεώσεις και 
διαδικασία σε περίπτωση ερ-
γασιών καθαρισμού της υδρο-
ληψίας και ορίζει ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΟΡΟΥΣ που αφορούν

• Μέτρα για την ποιότητα του 
ύδατος.

• Χρήση των αποτελεσμάτων 
των μετρήσεων ποσοτικών και 
ποιοτικών παραμέτρων.

• Καταλληλότητα των υλικών 
(σωληνώσεων κ.λπ.).

• Προστασία των πηγών.
• Την τοποθέτηση υδρομε-

τρητών και τον τρόπο χρήσης, 
καταγραφής και κοινοποίησης 
των μετρήσεων.

• Εξασφάλιση οικολογικής 
παροχής και επαρκούς ποσό-
τητας για την άρδευση.

• Κάλυψη των έργων υδρο-
ληψίας για αποκλεισμό ατυχη-
μάτων.

• Υποχρεώσεις του Δήμου 
Δελφών.

• Και τέλος ορίζει τον έλεγχο 
της τήρησης των όρων της και 
τον τρόπο επιβολής των προ-
βλεπομένων διοικητικών και 
ποινικών κυρώσεων.

• Μετά τα παραπάνω προκύ-
πτουν οι ακόλουθες τουλάχι-
στον ερωτήσεις:

• Τι έφταιξε και το νερό την 
3-7-2021 στα Καστέλλια έγινε 
θολό με έντονη οσμή και ακα-
τάλληλο όχι μόνο για πόση 
αλλά για κάθε οικιακή χρήση; 
Ποιος είναι υπεύθυνος, τι μέ-
τρα ελήφθησαν;

• Σε ποιες κοινότητες υπάρ-
χουν ακόμη τμήματα ή ολό-
κληρο δίκτυο ύδρευσης από 
αμίαντο και σε ποιες θέσεις συ-
γκεκριμένα, με το μήκος τους;

• Όπου υπάρχει δίκτυο από 
αμίαντο αυτό λειτουργεί ανε-
ξάρτητα από το υπόλοιπο ή το 
ένα διαδέχεται το άλλο;

• Ποιες είναι σήμερα οι παρο-
χές νερού από κάθε πηγή και οι 
μετρήσεις δείχνουν σταθερό-
τητα, αύξηση ή μείωση;

• Πότε έγινε για τελευταία 
φορά η καλλιέργεια - συντήρη-
ση της κάθε πηγής συγκεκρι-
μένα. Πού αυτό δημοσιοποιεί-
ται και τηρούνται ημερομηνίες 
και περιγραφή εργασιών που 
έγιναν;

• Υπάρχουν άλλες πηγές που 
δεν ανήκουν στο υδρευτικό 
δίκτυο; Αυτές συντηρούνται 
έστω σαν οικολογική παροχή, 
και από ποιον; Που διατηρού-
νται στοιχεία;

• Υπάρχει σε όλες τις πηγές η 
απαραίτητη οικολογική παρο-
χή;

• Κάθε πότε γίνονται μετρή-
σεις ποιότητας του νερού; 
Αφορούν όλες τις πηγές; Που 
αυτές ανακοινώνονται; Και το 
περιεχόμενο τους διασφαλίζει 
τη δημόσια υγεία;

• Επειδή οι πηγές έχουν άμε-
ση σχέση με τη μεταλλευτική 
περιοχή επιβάλλονται μετρή-

σεις για να διαπιστωθεί αν το 
νερό περιέχει βαρέα μέταλλα 
και άλλες χημικές ουσίες όπως 
μόλυβδο, υδράργυρο, νικέλιο, 
κάδμιο, αρσενικό κ.λπ., πολυ-
κυκλικούς αρωματικούς υδρο-
γονάνθρακες, επικίνδυνες πο-
λυφαινόλες κ.λπ. ή ραδιενεργά 
στοιχεία. Έχουν γίνει ποτέ τέ-
τοιες μετρήσεις; Και αν όχι για-
τί; Η εταιρεία εκμετάλλευσης 
των μεταλλείων από την ΑΕΠΟ 
είναι υποχρεωμένη να διενερ-
γεί τέτοιες μετρήσεις ο Δήμος 
έχει ενδιαφερθεί αν γίνονται 
και με ποια αποτελέσματα;

• Τηρούνται τα μέτρα που 
ορίζονται στις ζώνες απόλυτης 
και ελεγχόμενης προστασίας κι 
αυτό ελέγχεται και από ποιον; 
Τα έργα που γίνονται τελευταία 
για τη ΜΥΗΕ ή οι γεωτρήσεις 
της μεταλλευτικής εταιρείας 
παραβιάζουν τα μέτρα αυτά;

• Αξιοποιείται η ύπαρξη 
υδρομετρητών για τη διαπί-
στωση απώλειας νερού και αν 
αυτή προέρχεται από διάτρη-
το δίκτυο, το οποίο εκτός της 
απώλειας μπορεί να επιφέρει 
και εισροή βλαβερών ουσιών 
στο δίκτυο ή οφείλεται σε ανε-
ξέλεγκτες υδροληψίες;

• Με τι τρόπο και σε ποια 
χρονικά διαστήματα γίνεται 
καθαρισμός του πόσιμου νε-
ρού, καθιζήσεις και απολύμαν-
ση; Ποιες χημικές ουσίες και σε 
τι ποσότητες εισάγονται στο 
νερό; Υπάρχει ημερολόγιο με 
τις πράξεις αυτές. Από ποιον 
και τι τρόπο ελέγχεται;

• Τηρούνται στο σύνολό 
τους όσα οι αποφάσεις του Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ορίζουν; Από ποιον και με τι  
μηχανισμό ελέγχονται και που 
αναφέρονται;

• Έχει προγραμματισθεί η 
αντικατάσταση του αμιαντικού 
δικτύου όπου υπάρχει ώστε να 
υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση 
των δημοτών και να διασφαλι-
σθεί η δημόσια υγεία; 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Στις περισσότερες κοινότη-

τες της Δ.Ε. Γραβιάς το πρό-
βλημα της αποχέτευσης είναι 
τεράστιο και οξυμένο. Σε κά-
ποιες φαίνεται ότι δεν υπάρχει 
εκεί όμως, είναι πιο μεγάλο. 
Οι ερωτήσεις μας πιστεύουμε 
ότι θα συμβάλλουν στη λύση 
των προβλημάτων και είναι οι 
εξής:.

1) Ποιες κοινότητες διαθέ-
τουν αποχετευτικό δίκτυο, αν 
αυτό λειτουργεί και αν καλύ-
πτει όλη την έκταση της κάθε 
κοινότητας;

2) Όπου υπάρχει αποχετευτι-
κό δίκτυο είναι μόνο λυμάτων 
ή εισέρχονται και όμβρια ύδα-
τα.

3) Στις κοινότητες που δεν 
υπάρχει δίκτυο ή δεν λειτουρ-
γεί τι γίνονται τα λύματα; Υπάρ-
χουν λύματα (κουζίνες, πλυ-
ντήρια, μπάνια κ.λπ.) τα οποία 
αποχετεύονται στα αρδευτικά 
αυλάκια;

Όπου υπάρχουν βόθροι, 
υπάρχουν προδιαγραφές γι’ 
αυτούς; (στεγανοί, απορροφη-
τικοί, συνδυασμός αυτών, δια-
στάσεις, υλικά κ.λπ.).

Χρησιμοποιούνται βυτία 
αναρρόφησης και μεταφοράς 
λυμάτων και που αυτά αποθέ-
τουν;

4) Στις κοινότητες που λει-
τουργεί η αποχέτευση. Που κα-
ταλήγουν τα λύματα; Τι μέτρα 
προστασίας του περιβάλλο-
ντος και της δημόσιας υγείας 
λαμβάνονται; Είναι αυτά ελεγ-
μένα και εγκριθέντα από τις 
υπεύθυνες δημόσιες αρχές; Με 
τίνος ευθύνη λειτουργούν;

5) Τι ενέργειες, μέτρα και 
έργα προγραμματίζονται και 
για πότε για να λυθεί και να 
λειτουργεί νόμιμα και όπως 
επιβάλλεται η αποχέτευση λυ-
μάτων στη Δ.Ε. Γραβιάς του 
Δήμου Δελφών σε όλες τις κοι-
νότητές της;

ΑΡΔΕΥΣΗ
Τον περασμένο αιώνα στις 

κοινότητες της Δ.Ε. Γραβιάς, 
αυτόνομες κοινότητες τότε, 
είχε αναπτυχθεί το δίκτυο άρ-
δευσης σε μεγάλη έκταση των 
κοινοτήτων είτε με αρδευτικά 
τσιμενταύλακα για πότισμα 
με κατάκλυση είτε εκεί που 
δημιουργήθηκε αναδασμός, 
με δίκτυο υποπίεσης τροφο-
δοτούμενο από δεξαμενές και 
γεωτρήσεις.

Τότε υπήρχε και μια, για τα 
δεδομένα της περιοχής, αξιό-
λογη γεωργική παραγωγή. Τις 
τελευταίες δεκαετίες τα τσι-
μενταύλακα εξαφανίζονται, οι 
σύνοδοι δρόμοι καλύπτονται 
από ανεξέλεγκτη βλάστηση, 
τα δίκτυα υπό πίεση ρημάζουν, 
η παραγωγή εξαφανίζεται. Η 
περιοχή ερημώνει. Δεν μπο-
ρούμε να μιλάμε για πρόοδο 
αν δεν εξασφαλισθεί η άρδευ-
ση της περιοχής. Μεγάλο πρό-
βλημα χρήσης του ποτιστικού 
νερού η μόλυνση του από ανε-
ξέλεγκτες παροχές προς αυτό 
από οικιακές χρήσεις.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Με ποιους τρόπους γίνεται η 

άρδευση στις κοινότητες της 
Δ.Ε. Γραβιάς και ποιες οι πηγές 
νερού για αυτήν.

Εκτός του δικτύου τσιμε-
νταύλακων το οποίο αρδεύει 
με βαρύτητα υπάρχει σε κοινό-
τητες και δίκτυο που λειτουρ-
γεί υπό πίεση.

Σε ποια κατάσταση λειτουρ-
γίας βρίσκονται τα δίκτυα αυτά 
και πόση έκταση αρδευόμενης 
γης καλύπτουν σε κάθε κοινό-
τητα.

Υπάρχουν γεωτρήσεις σε 
λειτουργία και με ποιου την 
ευθύνη λειτουργούν και πόση 
ποσότητα παρέχουν.

Τα υπάρχοντα νερά καλύ-
πτουν την έκταση που εξυπη-
ρετούν τα δίκτυα και αυτή τι 
ποσοστό είναι στη συνολική 
καλλιεργήσιμη γη της κάθε 
κοινότητας.

Έχει γίνει ή προγραμματίζε-
ται μελέτη αξιοποίησης όλων 
των παροχών; Και αν αυξηθεί 
η ποσότητα στην ύδρευση τι 
προβλήματα θα δημιουργη-
θούν στην άρδευση; Πώς θα 
λυθούν αυτά;

Η μελέτη αυτή θα συνδυα-
σθεί με το ΣΧΟΑΠ της Δ.Ε.;

Δ. ΜΠΑΚΑΣ

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ 
ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Δ. ΜΠΑΚΑ
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ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΜΑΣ
ΜΙΑ ΑΡΙΣΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

Το να κατεβαίνουμε στο ποτάμι, όταν ερχό-
μαστε στο χωριό, είναι μία από τις αγαπημένες 
μας δραστηριότητες, με το μικρό μας γιο. Όλοι 
γνωρίζουμε πόσο όμορφα είναι, το νερό ρέει 
κρυστάλλινο κάτω από τις πυκνές φυλλωσιές των 
πλάτανων και τους πρωτογενείς ήχους της φύ-

σης...Δεν είναι, όμως, μόνο αυτό. Αποτελεί έναν 
μοναδικό τρόπο επιμόρφωσης των παιδιών μας, 
με την ίδια τη φύση. Γίνονται κοινωνοί της φύ-
σης. Στο ποτάμι μαθαίνουν να γίνονται εξερευνη-
τές. Στο ποτάμι του χωριού μας, αρκεί να σταθούν 
παρατηρητές, για να ανακαλύψουν ένα θαυμαστό 
οικοσύστημα! Βατράχια, φρύνοι (μπράσκες), σα-
λαμάνδρες, γυρίνοι (κεφαλάδες), λιβελούλες, νε-
ρονύμφες, λιμνόφιδα, τυφλίτες, τυφλίνοι, κονά-
κια, νεροχελώνες, αλλά και καβούρια και γόνος 
ψαριών! Ναι, όλα αυτά απαρτίζουν την πανίδα 
του οικοσυστήματος του ποταμιού μας. Όλα αυτά 
συντηρούν μια πλήρη και μάλιστα πλούσια, για το 
μέγεθος του οικοσυστήματος, τροφική αλυσίδα! 
Και δεν είναι μονάχα αυτά. Από αυτά τρέφονται 
και τα πουλιά, αλλά και άλλα ζώα. Βρήκαμε κε-
λύφη καβουριών, που σημαίνει πως το σύστημα 
λειτουργεί και μάλιστα αρμονικά. Τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια εμφανίστηκαν στα νερά του Κα-
νιανίτη πλάσματα που από μόνα τους αποτελούν 
δείκτες υγείας για το ποτάμι, όπως ο γόνος ψα-
ριών (σε διάφορα στάδια ανάπτυξης) αλλά και ο 
σχεδόν αποκλειστικός τους θηρευτής, το λιμνόφι-
δο. Μερικοί λένε ότι τα ψάρια είναι πέστροφες, 

οι οποίες, με κάποιο τρόπο έφτασαν εκεί. Η αλή-
θεια είναι, ότι σε όποιο είδος κι αν ανήκουν, το 
γεγονός στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι ότι 
δεν ‘έσκασαν’ εκεί για λίγο και μετά - παφ - εξα-
φανίστηκαν. Πριν από τέσσερα χρόνια τα πρωτο-
παρατηρήσαμε κι από τότε και μέχρι τώρα, είναι 
εκεί. Τό ’χουν κάνει σπίτι τους. Αυτό έδωσε στα 
καβούρια, τα λιμνόφιδα και τις νεροχελώνες την 
ευκαιρία να κάνουν κι αυτές ένα ‘πέρασμα’, από 
εκεί κι έτσι, υπάρχει, πια, ένα αυτοσυντηρούμενο 
σύστημα.
Κάθε πλάσμα, μέσα αλλά και γύρω από το 

ποτάμι μας, είναι μια αφορμή για τα παιδιά μας 
να μάθουν ότι όλα αυτά τα ζουλάπια, δεν είναι 
απλά εικόνες στο κινητό, στην τηλεόραση ή στον 
υπολογιστή κι ότι ζουν γύρω τους. Μια αφορμή 
να τους μάθουμε πώς λέγονται, πώς τρέφονται, 

με τι, πώς προστατεύονται από τους φυσικούς 
τους εχθρούς...Όταν τα παιδιά μας μάθουν για 
τα ξεχωριστά αυτά πλάσματα, που ζουν μέσω του 
ποταμιού, ευαισθητοποιούνται για το περιβάλλον 
και τη φύση. Θα το ξανασκεφτούν πριν ρίξουν 
απορρίμματα, μπουκάλια και σακούλες. Θα μά-
θουν, επίσης, να μην φοβούνται τα πλάσματα 
αυτά. Όταν, πλέον, θα έχουν συνειδητοποιήσει 
ότι δεν είναι τέρατα που μόνο σκοπό τους έχουν 
να μας κάνουν κακό, δεν θα είναι άγνωστα γι’αυ-
τά, αλλά θα τα έχουν πιάσει, με τα ίδια τους τα 
χέρια (κανένα από τα πλάσματα που αναφέρο-
νται, στο άρθρο, δεν είναι επικίνδυνα, ούτε καν 
δηλητηριώδη). Θα μάθουν, αν όχι απαραίτητα, να 
τα προστατεύουν, αλλά τουλάχιστον να μην έχουν 
σαν πρώτη ενστικτώδη παρόρμηση να σκοτώ-
σουν έντομα ή φίδια που δεν είναι επικίνδυνα, 
επειδή απλά δεν αναγνωρίζουν το είδος.
Στις όχθες του ποταμιού βρίσκεται μια ξύλινη 

καλύβα, καμωμένη από κλαριά και φύλλα δέ-
ντρων, δημιούργημα παιδιών προηγούμενης γε-
νιάς. Την τελευταία φορά, που κατεβήκαμε στο 
ποτάμι, τη βρήκαμε μισογκρεμισμένη, με τα κλα-
ριά αραιωμένα, άλλα πεσμένα, θύματα, πιθανόν, 

κάποιας χειμερινής πλημμύρας. Να μια ευκαιρία 
για δραστηριότητα, λοιπόν! Εμείς σκεφτήκαμε, 
στην τελευταία μας εξερεύνηση, να φέρουμε δικό 
μας αντίσκηνο. Κάτι που αντιμετωπίστηκε με με-
γάλο ενθουσιασμό, από τον πιτσιρικά μας, που 
με μεγάλο κέφι την έστησε κι έβαλε τα πασαλά-
κια, στο χώμα, με τον πατέρα του.
Τελικά, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε ευ-

καιρία που μας παρέχει η θαυμαστή φύση, του 
χωριού μας και για να την αγαπήσουν και τα 
παιδιά μας. Όχι από μακριά, ούτε μέσα από 
τις καφετέριες, (καλές κι αυτές, αλλά στην ώρα 
τους!!!), ούτε μέσα από τάμπλετς (tablets), κινητά 
και ούτω καθεξής. Μια ευκαιρία εκμάθησης, που 
δεν θα τη βρουν, ούτε και μέσα σε βιβλία, αλλά 
με τη   ΦΥΣΙΚΗ επαφή και το άγγιγμα.
Παραθέτουμε τις φωτογραφίες που τραβήξαμε 

με τα κινητά μας για να τραβήξουμε περισσότερο 
το ενδιαφέρον και την προσοχή σας. Αξίζει τον 
κόπο...

Αλέξανδρος Σίμος - Κορίννα Κωτσίκη

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΡΩΪΝΟ
Εκτός από τα «μπάνια του 

Λαού» που τους καλοκαιρινούς 
μήνες δίνουν και παίρνουν και πά-
σαν νόσον και πάσαν... θεραπεύ-
ουν, η εφημερίδα μας έχει και μία 
ενδιαφέρουσα πρόταση, για μία 
εκδρομούλα στην πρωτεύουσα 
του νομού μας την Άμφισσα. Συ-
γκεκριμένα:
Επίσκεψη στο μικρό αλλά αξιό-

λογο Αρχαιολογικό Μουσείο της 
πόλης. Ιδιαίτερη προσοχή να δο-
θεί και στον εξωτερικό χώρο του 
Μουσείου στις πέτρινες στήλες 
που αναγράφεται το χωριό μας. 
Πληροφορίες στο τηλ. 22650-
23344.
Στη συνέχεια για καφέ στο «Με-

γάλο Καφενείο» που βρίσκεται 
στην άνω πλατεία της πόλης. Στο 
χώρο αυτό γυρίσθηκε από τον 
σκηνοθέτη Αγγελόπουλο η ταινία 
«ΘΙΑΣΟΣ».
Στη συνέχεια επίσκεψη στα 

ψηλά της πόλης στη Χάρμαινα, 
που βρίσκεται περίπου 400 μέτρα 
μετά το Νοσοκομείο. Στο χώρο 
λειτουργούσαν για πάρα πολλά 
χρόνια τα ξακουστά βυρσοδεψεία 
της πόλης, ενώ η τελευταία συ-
νεχής λειτουργία τους ήταν περί-
που από το 1850 - 1990. Σήμερα 
λειτουργεί μόνο ένα. Στην περιο-
χή υπάρχουν πολλά παλιά ιδιό-

κτητα κτίσματα με ενδιαφέρουσα 
αρχιτεκτονική. Τρία απ’ αυτά που 
ανήκουν στο Δήμο Δελφών έχουν 
ανακαινισθεί και στεγάζουν διά-
φορες Δημοτικές δραστηριότητες, 
όπως τη μόνιμη έκθεση με τα αν-
θίβολα (προσχέδια) του μεγάλου 
ζωγράφου Παπαλουκά, ο οποίος 
έχει κάνει και τις αγιογραφίες στη 
Μητρόπολη της Άμφισσας και 
το καφέ - μπαρ - εστιατόριο του 
Ηλία που είναι και ο Διαχ/στής 
αυτού του Δημοτικού χώρου.
Σε ένα ακόμη όμορφο και ευρύ-

χωρο κτίσμα που χρησιμοποιού-
νταν για την πλύση των δερμάτων 
με τρεχούμενο νερό, το οποίο ρέει 
ακόμη, φιλοξενούνται κατά και-
ρούς διάφορες εκθέσεις. Το μήνα 
Ιούλιο και από τις 17 - 31 στο 
χώρο θα γίνει η έκθεση ζωγραφι-
κής του Μάνθου Χριστόπουλου με 
τίτλο «ΘΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΘΡΗΝΟΙ».
Αυτά για τη Χάρμαινα και αν 

θέλετε πίνετε έναν ακόμη καφέ 
κάτω από τον πλάτανο του χώ-
ρου ψημένο με μεράκι από τον 
Ηλία. Και βέβαια αν έχετε ακόμη 
διάθεση, η Ιτέα και το Γαλαξίδι 
απέχουν 15 - 30 λεπτά από την 
Άμφισσα. Και όλα αυτά καιρού 
και κορονοϊού επιτρέποντος.
Καλά να περάσετε.

Του συνεργάτη μας

Ο ΓΚΑΣΤΡΩΜΕΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ

Παλιά συνήθεια των κατοίκων της υπαίθρου ήταν τα τοπωνύμιά 
τους να δίνονται από τη μορφολογία του εδάφους, της φύσης ή 
από θρύλους, δοξασίες κ.λπ. Κάπως έτσι θα έγινε και με τον «Γκα-
στρωμένο Βράχο» που πράγματι είναι μια επιμήκης προεξοχή ενός 
βράχου, στην κάθετη και απόκρημνη πλευρά του προς Τσούκα, 
σε ύψος 150-200 μέτρα πάνω από την Εθνική οδό Θερμοπυλών - 
Ναυπάκτου, σε απόσταση δύο χιλιομέτρων περίπου από τη Γραβιά 
(φωτό).

«Γκαστρωμένος Βράχος» λεγόταν εδώ και έναν αιώνα περίπου, 
έτσι λέγεται ακόμα και σήμερα. Η ονομασία του επικράτησε στην 
περιοχή, προφανώς λόγω του ασυνήθιστου ονόματος ενός βρά-
χου, αλλά επιπλέον διότι βρισκόταν κοντά στα γεωγραφικά όρια 
μεταξύ Γραβιάς και Βάργιανης, και ακλόνητος όπως ήταν, θα βοή-
θησε στην επίλυση των διαφορών μεταξύ των κτηνοτρόφων των 
δύο χωριών για τους βοσκοτόπους, που τότε ήταν πολύτιμοι για τη 
βοσκή των ζώων. 

Στο χωριό μας όμως κυκλοφορούσε μέχρι τελευταία και μια εύ-
θυμη ιστοριούλα για το θέμα μας. Κάποιος Καστελλιώτης ονόματι 
Μήτρος, αρραβωνιάστηκε μια κοπέλα από τη Βάργιανη και, θερ-
μόαιμος όπως ήταν, την πολιορκούσε στενά για καμιά προκαταβο-
λή στα χάδια, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μετά το στεφάνι Μήτρο μ’, 
μετά το στεφάνι, επαναλάμβανε συνεχώς η αρραβωνιάρα και τον 
κρατούσε σε απόσταση. Ε, κάποια μέρα αγανάκτησε και ο Μήτρος 
και την απείλησε, ότι έτσι και περάσει τον «Γκαστρωμένο Βράχο», 
δηλαδή μετά το στεφάνι, θα καλοπεράσει. Η ιστορία μαθεύτηκε 
και στο χωριό μας και οι Καστελλιώτες «συνειδητοποίησαν» ότι ο 
«Γκαστρωμένος Βράχος» δεν είναι μόνο γεωγραφικό όριο για τους 
βοσκοτόπους της περιοχής αλλά και όριο που οι γαμπροί του χω-
ριού μας αποκτούν συζυγικά δικαιώματα στις νύφες από Βάργιανη. 
Στα σοβαρά βέβαια αξίζει να πούμε ότι το χωριό μας πήρε αρκετές 
νύφες από τη Βάργιανη και όλες αποδείχθηκαν άξιες γυναίκες και 
καλές μανάδες και σύζυγοι. Αυτά τότε παλιά, σήμερα όμως ο βρά-
χος φαίνεται ότι κοιλοπονάει, γιατί συχνά πέφτουν πέτρες στο δρό-
μο, μικρές μεν, αλλά επικίνδυνες για τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Μα 
το πιο σοβαρό είναι ότι λίγο πιο πάνω από την κοιλιά του βράχου 
εξέχει ένας άλλος μεγάλος βράχος που δημιουργεί ανησυχία στους 
διερχόμενους οδηγούς, κυρίως αυτούς που κατευθύνονται προς 
Λαμία και έχουν καλύτερη ορατότητα στο φαινόμενο. Οι υπεύθυ-
νοι του Δήμου ή της περιφέρειας ας ρίξουν μία προσεκτική ματιά 
στο πρόβλημα. Στην εποχή μας είναι αρκετά εύκολο να γίνει και με 
ένα drone.   Του συνεργάτη μας
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΣΤΑ ΚΑΣΤΕΛΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ

Από ιδιώτη οικόπεδο 
τρίφατσο εντός οικισμού 
άρτιο και οικοδομήσιμο 
δηλωμένο στο κτηματο-
λόγιο 231,31 τ.μ.

Τηλ επικοινωνίας:
1) 6974929454 Παπαγεωρ-

γίου-Ορφανίδου Καλλιόπη 
2) 6977432701 Ορφανίδης 

Κων/νος

ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  ΕΥΡΩ

Νίκη Γ. Μοσχολιού ............................................................ 150
Μαίρη Κουσουρή .............................................................. 100
Κώστας Μοσχολιός ............................................................. 50
Αρετή Σκωλίκη .................................................................. 100

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΟΝΤΩΝ

• Στη μνήμη ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΤΣΑΚΡΗ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:
- Αλεξάνδρα Ηλία Τσακρή ............................................. 100
- Αλέξανδρος Νικ. Τσακρής ............................................. 50
- Θανάσης Ηλία Τσακρής ................................................. 50
- Νίκος Ηλία Τσακρής ....................................................... 50
- Χαράλαμπος Παπαδημητρίου
  γιος της Αλεξάνδρας Τσακρή ........................................ 50
• Στη μνήμη Ιωάννου Ε. Ματσάκου:
- Αικατερίνη Ματσάκου ................................................... 50

Κατ’ αρχήν ζητάμε συγγνώ-
μη απ’ τους φίλους κτηνιά-
τρους, που ανακατευόμαστε 
στα χωράφια τους.
Μα εδώ δεν πρόκειται να 

διαμφισβητήσουμε ή να συ-
ζητήσουμε τίποτε επιστημο-
νικά θέματα ολκής.
Τουναντίον, πρόθεσή μας 

είναι να ξαναθυμίσουμε τα 
παλιά κτηνιατρικά του χωριού 
μας, το πώς και ποιος και με  
ποιο τρόπο αντιμετώπιζαν τις 
λογής-λογής αρρώστιες των 
ζώων.

1. ΤΟ ΦΟΒΕΡΟ ΞΩΤΙΚΟ...
Ο ΛΙΑΡΑΚΗΣ

...ΗΤΑΝ «Ο ΑΝΘΡΑΞ»
Για «το Λιαράκη» πολλά 

έχουν να ειπούν οι Τσοπανα-
ραίοι. Ερχόταν σαν ίσκιος, σα 
με βούξη τη νύχτα μέσα στο 
κοπάδι και έμοιαζε σα μικρό 
μαύρο κατσίκι. Κατ’ άλλους 
σαν όρθιο κριάρι, τέλος κατ’ 
άλλους με φωνή και σκέρτσα 
ανθρώπου. Ίσκιωνε το κοπάδι 
και τέσσερα, πέντε, έξι ή και 
παραπάνω ζωντανά ψοφού-
σαν επί τόπου.
Φάρμακο κανένα γιατί τα 

ξωτικά δεν πολεμιούνται.
Έλεγαν πως με τη φωτιά 

τη μεγάλη ή με το τουφεκίδι 
ή με το διάβασμα του Παπά 
δεν ξαναπάταγε ο Λιαράκης 
σε μαντρί ή σε στρούγκα.
Όσοι έτυχε να το πάθουν 

καθένας έχει και μια ξεχωρι-
στή εμπειρία.
Ο μακαρίτης ο Μπαλονι-

κολός έλεγε πως μια χρονιά 
παρά κάτι να τον σκιώσει κι’ 
αυτόν ο Λιαράκης.
Ο Γιώργος ο Παπαδάκης 

στον «Αβράδυαγο», του φά-
νηκε πώς να τον φωνάζη με 
τόνομά του.
Από κει απ’τους Χλωμήσι-

ους ο μακαρίτης ο Μπουρχα-
ντώνης επανειλημμένως τον 
είχε τουφεκίσει και δεν ξανα-
πάταγε στα δικά του.
Με το λιγόστεμα των κοπα-

διών, άλλαζε κι ο Λιαράκης 
κατοικία.
Φαίνεται πως προγκάει στο 

άκουσμα των Τρανζίστορς, 
που κατάντησε απαραίτητο 
στα μαντριά και δεν ξαναπα-
τάει.
Ας αφήσουμε, όμως, τ’α-

στεία. Τώρα η Επιστήμη τον 
Λιαράκη τον λέει «άνθρακα» 
και τον θεραπεύει με τα δικά 
της μέσα.
Κι έτσι πάθαμε, ότι, έπαθε η 

ανθρωπότητα με τις τελευταί-
ες φωτογραφίες της σελήνης.
Οι κτηνίατροι μας χάλασαν 

την ποίηση, μας χάλασαν μια 
εποχή.

2. ΠΛΑΣΤΗΡΙ - ΣΑΚΑΗ
- ΠΛΑΝΤΑΜ

Ασφαλώς οι περισσότε-
ροι -όσοι δεν ξέρουν ότι το 
πλαστήρι, το σακαή και το 
πλαντάμ είναι αρρώστιες των 
υποζυγίων ζώων, ιδίως δε 
των αλόγων- θα νομίσουν 
ότι πρόκειται για βρισιές, 
που λέγονται συνήθως στα 

ζώα αυτά. Ακριβώς, οι βρι-
σιές αυτές, που τις περισσό-
τερες φορές βγαίνουν από 
αγανάκτηση, είναι κατάρες 
για τα απείθαρχα ζώα, που 
ο παθός την ώρα εκείνη, τα 
καταριέται να αρρωστήσουν. 
Τι είναι όμως οι αρρώστιες 
αυτές; Είναι διάφοροι όγκοι 
ή πρηξίματα των υποζυγίων 
δυσθεράπευτα. Σήμερα βέ-
βαια η κτηνιατρική όλα αυτά 
τα θεραπεύει, μια χαρά και 
γρήγορα. Αλλά εμείς μιλάμε 
για την εποχή εκείνη των κτη-
νοτρόφων του χωριού μας, 
του Καραδούκα, του Περδί-
κη, του Γραβιοπανουργιά και 
όλων εκείνων που «είχαν 
ιδέα» επάνω στις αρρώστιες 
αυτές και τους καλούσαν 
ως θεραπευτές να δώσουν 
τα φώτα τους στη θεραπεία 
των άρρωστων ζώων. Ένας 
τρόπος θεραπείας ήταν οι ζε-
στές κομπρεσσες με τσόλια 
σε βραστό νερό ή με ρετσίνι 
ή και καμιά φορά γιακή. Άλ-
λος τρόπος ήταν το χάραμα, 
δηλαδή μικρή παρακέντηση 
στο πονεμένο μέρος, ώστε να 
γίνει αιμορραγία και έμμεσα, 
αντίδραση του ζώου στην αρ-
ρώστια. Άλλος τρόπος ήταν 
το σούβλισμα με πυρωμένο 
τσαγκαροσούβλι στο πονεμέ-
νο μέρος. Και εδώ επροκα-
λείτο μικρή αιμορραγία, αλλά 
ζεματιότανε το άνοιγμα με το 
πυρωμένο σουβλί και γινό-
ταν απ’ έξω τεχνητή πληγή, 
που με τις μέρες οδηγούσε 
στη θεραπεία του αρρωστη-
μένου ζώου. Θα ρωτήσετε, 
αν με όλα αυτά τα γιατροσό-
φια υπήρχε και αποτέλεσμα. 
Τις περισσότερες φορές, θες 
από μόνα τους, θες από τη 
θεραπευτική αγωγή, τα ζα 
γινόντανε καλά και σπάνι-
ες είναι οι περιπτώσεις των 
απωλειών. Το δε χάσιμο ζώου 
την εποχή εκείνη, σήμαινε οι-
κονομική καταστροφή στην 
οικογένεια.

3. ΟΙ ΚΟΤΟΨΕΙΡΕΣ
Και ποιος δεν γνωρίζει τη 

συνηθισμένη αυτή αρρώ-
στεια των κοτιών και ποιος 
δεν μπήκε μέσα σε κοτέτσι, 
χωρίς έστω και μια φορά να 
γεμίσει κοτόψειρα.
Παλιότερα πολλοί άφηναν 

τις ίδιες τις κότες να πολε-
μήσουν τον εχθρό από μόνες 
τους. Κι αυτές με θαυμαστή 
οξυδέρκεια, χώνοντας τα 
φτερά τους μέσα στην άμμο 
ή στο ξερό χώμα, έπαιρναν 
κυλιόμενες αμμόλουτρα χω-
ματόλουτρα με σύστημα που 
κατέληγε σε πλήρη απαλλα-
γή τους.

Αλλά άμα έπιαναν οι κούρ-
νιες απ’ αυτό το είδος, τα 
πράγματα δυσκόλευαν και 
δεν ήταν αποτελεσματικά, 
ούτε τα χωματόλουτρα ούτε 
τα αμμόλουτρα.
Εκεί πια η συνδρομή του 

νοικοκύρη ήταν αναπόφευ-
κτη.
Εκτός από το πλύσιμο του 

κοτετσιού με τενεκέδες νερό, 
το ασβέστωμα, ήταν ένα κι 
ένα που κατέληγε σχεδόν να 
εξαφανίζει τον κίνδυνο.
Αργότερα όμως τα πράγμα-

τα έγιναν επιστημονικότερα. 
Ανακαλύφθηκε η πρακτική 
αλοιφή λάδι, ξύδι και θειάφι.
Αυτό πλέον θεωρήθηκε πα-

νάκεια. Αλλά και πάλι από 
μόνο του δεν ήταν αρκετό, 
γιατί κακές συναναστροφές 
με ξένες κότες ξανάφερνε 
το ίδιο αποτέλεσμα κι έτσι 
ήταν απαραίτητο να γίνονται 
όλα μαζί. Δηλαδή πλύσιμο, 
ασβέστωμα, το κασόνι με την 
άμμο και το άλειμμα με το 
λαδόξιδο και το θειάφι.
Στις μέρες μας είναι ζήτημα, 

αν υπάρχει σε κανένα κοτέ-
τσι το είδος αυτό. Πάντως, 
τα σύγχρονα ορνιθοτροφεία 
στο σημείο τούτο, στέρησαν 
τη γραφικότητα κι αυτής της 
γνήσιας λαϊκής θεραπευτικής.

4. Η ΝΤΡΕΛΛΑ
Εδώ πια μπαίνουμε σε χει-

ρουργικές δουλειές, σε επεμ-
βάσεις με εργαλεία, με πρά-
ματα.
Πολλές φορές τα πρόβατα, 

σπανιότερα τα γίδια, τα πιάνει 
«ντρέλλα».
Είναι ένα πράγμα αλλόκο-

το, παράξενο, και το ζωντανό 
παύει να τρώει κι αρχίζει να 
γυρίζει γύρω-γύρω.
Το πράμα δεν πάει καλά και 

προκειμένου να ψοφήσει γί-
νεται η επέμβαση.
Η «ντρέλλα» αποδίδεται σε 

σκουλήκι από κάθισμα μύγας, 
που από μέσα στα ρουθούνια 
προχωράει μέσα στο μυαλό.
Τότε αρχίζει το ζωντανό να 

γυρνάει τις γυροβολιές. Αυ-
τές, να πούμε είναι οι κλινι-
κές ενδείξεις. Στην περίπτωση 
ενδείκνυται η επέμβαση. Ο 
τσοπάνης πιάνει το ζωντανό 
μέσα στα γόνατα του, του 
χαράζει το κεφάλι και του 
διαλέει τα σκουλήκια. Τις 
περισσότερες φορές το ζώο 
θεραπεύεται. Αν, όμως, η εγ-
χείριση αποτύχει πριν πάει για 
«ψόφο», πάει γρηγορότερα 
για σφάξιμο.

Το δύσκολο σ’ αυτές τις πε-
ριπτώσεις είναι να γίνει ορθή 
η διάγνωση. Δηλαδή από πια 
μεριά του κεφαλιού έχουν 
μπει τα σκουλήκια για να γίνει 
η ανάλογη τομή.
Κλινικό σύμπτωμα επιβοη-

θητικό της διαγνώσεως είναι 
η μεριά από την οποία γυρ-
νάει. Αν γυρνάει από δεξιά 
το άνοιγμα θα γίνει στο δε-
ξιό λοβό, αν από αριστερά 
τ’ αντίθετο. Αν χαμηλώνει το 
κεφάλι προς τα κάτω στα πό-
δια του το κακό είναι μπρο-
στά.
Αν κυλιέται αριστερά η δε-

ξιά το κακό είναι πίσω αρι-
στερά ή δεξιά ανάλογα. Αυτά 
είναι σαν αν πούμε η ακτινο-
γραφία της περιπτώσεως, προ 
της επεμβάσεως
Τώρα τα λιγοστά ζωντανά, 

που υπάρχουν δεν αρρω-
σταίνουν φαίνεται. Κοντεύει 
σχεδόν να εξαφανισθεί και η 
«ντρέλλα» και οι ειδικοί χει-
ρουργοί.

5. Η ΠΑΡΜΑΡΑ
Έχουν και τα ζωντανά την 

ημιπληγία τους ή τους ρευ-
ματισμούς τους. Και μπορεί 
να μείνουν σακάτικα, να πια-
στούν είτε απ’ το ένα είτε 
και από περισσότερα άκρα και 
τότε ή περπατούν με κόπο ή 
σωριάζονται στην προσπάθεια 
τους να περπατήσουν. Για-
τί βλέπεις, αυτά δεν έχουν 
δεκανίκια, ούτε και αναπηρι-
κά καροτσάκια. Είναι μία από 
τις βαριές τους αρρώστιες. Η 
παρμάρα.
Παλιότερα, το πρώτο πράγ-

μα που κάναν οι τσοπαναραί-
οι, ήταν ν’ απομακρύνουν και 
ν’ απομονώσουν το πειραγμέ-
νο ζώο, για να μη κολλήσουν 
και τ’ άλλα, όπως έλεγαν και 
προσπαθούσαν να το θερα-
πεύσουν.
Φαίνεται, παίρνοντας για μο-

τίβο το επιχειρούσαν σχεδόν 
τα ίδια και για τα ζωντανά, 
πισινά, πύρωναν κεραμίδια 
και τα τύλιγαν τ’ ακουμπού-
σαν στα πιασμένα άκρα. Αν 
πάλι μπροστινά, περιτύλιγαν 
τα ποδάρια τους με πανιά και 
έβρεχαν στο ζεστό νερό άλλα 
πανιά και τα σκέπαζαν, δυο - 
τρεις φορές την ημέρα.
Αν πάλι πιάνονταν από 

μπροστινά και πισινά, ζέ-
σταιναν μια παλιοβελέντζα ή 

παλιόκαπα και την έρριχναν 
πάνω στο ζωντανό, μήπως και 
γειάνει. Τέλος, αν δε γλύτωνε 
από τη παρμάρα με τις πε-
ριποιήσεις αυτές, ψοφώντας, 
το απομάκρυναν για το φόβο 
της μεταδόσεως.
Αυτά για τους παλιότερους. 

Τώρα που τη παρμάρα τη θε-
ραπεύουν με τις ενέσεις, δεν 
υπάρχουν γιδοπρόβατα.

6. Η ΚΑΣΙΔΑ
Συνήθως για ανθρώπους 

φαλακρούς ή για όσους πέ-
φτουν τα μαλλιά τους, γίνεται 
η προσωνυμία αυτή: «Κασίδα 
και κασιδιάρης και κασιδιαρι-
κο κεφάλι», όπως λένε. Είναι 
η αλωπεκίαση εις το επίσημο 
όνομά της. Πάντως, η αρρώ-
στια κασίδα είναι η αρρώστια 
κυρίως των αλόγων, αλλά και 
των άλλων υποζυγίων. Πρέ-
πει να την ξεχωρίσωμε από 
την ψώρα και από την αλο-
γοπιτουρίδα, που είναι άλλες 
αρρώστειες που έχουν βέβαια 
σχέση με το δέρμα του ζώου, 
αλλά δεν είναι κασίδα. Φερ’ 
ειπείν, αν στην περίπτωση, 
που το ζωντανό είναι άρρω-
στο από αλογοπιτουρίδα, δεν 
μαδάει μεν, αλλά λέπια πολ-
λά κάτω από το μαλλί του 
ζώου αρχίζουν να πέφτουν, 
όπως γίνεται με την πιτυρίδα 
των μαλλιών του ανθρώπου. 
Εκεί η θεραπεία είναι ακάθαρ-
το πετρέλαιο και το γιάτρεμα 
είναι σίγουρο και εξασφαλι-
σμένο. Δεν συμβαίνει όμως 
το ίδιο με την κασίδα. Αυτή 
παρουσιάζει συνεχή πτώση 
του τριχωτού του δέρματος, 
τόπους-τόπους, ιδίως, στα 
καπούλια και μπροστά στ’ 
αυτιά και στο λαιμό και στα 
γόνατα, και μπορεί ακόμα 
να είναι καθολική σε όλο το 
σώμα του ζώου, οπότε κα-
ταντάει μια αληθινή πληγή, 
γιατί μετά από την πτώση του 
τριχωτού στα γόνατα και στα 
καπούλια, το δέρμα πετσώ-
νει, ενώ στο υπόλοιπο σώμα 
βγάζει μικρά σπιθουράκια, 
που καταλήγουν σε πληγές. 
Πραγματικά, η κασίδα, φοβε-
ρή αρρώστια, είχε κι αυτή τα 
φάρμακα της, όταν υπήρχαν 
άλογα και άλλα υποζύγια. 
Βασικό φάρμακο το πετρέ-
λαιο, ανακατεμένο με θειάφι 
ή και πλύσιμο με δυνατό ξίδι. 
Βέβαια, το φάρμακο, σπάνια 
σταματούσε το κακό, γιατί 
τις περισσότερες φορές το 
κασιδιάρικο ζώο φαίνεται ότι 
εστερείτο της αδήλου ανα-
πνοής, ή για άλλους λόγους, 
που αρμόδιοι είναι οι κτηνί-
ατροι, και εφ’ όσον δεν το 
πρόφταιναν, αδυνάτιζε, μέρα 
με την ημέρα και ψοφούσε.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ
Από το υπό έκδοση βιβλίο ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ

Του ΔΗΜ. ΧΡ. ΧΑΛΑΤΣΑ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
Γ. Αντιπάτη

Πρώην Ευθυμίου Αποστολόπουλου

Εγχώρια προϊόντα αρίστης ποιότητοςΕγχώρια προϊόντα αρίστης ποιότητος

Φιλική εξυπηρέτηση

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ
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ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ

Το νερό …νεράκι;
Σε έναν νομό που υδρεύει 

όλη την Αθήνα. Σε ένα χω-
ριό που βρίσκεται κάτω από 
τη Γκιώνα και το χωρίζει στη 
μέση ένα ποτάμι. Σε ένα χω-
ριό που το νερό στο αυλάκι 
τρέχει χειμώνα -καλοκαίρι για 
να ποτίζουμε. Σε μια περιοχή 
γεμάτη πηγές…

…Είναι τρελό να έχουμε μο-
νίμως πρόβλημα με το νερό, 
όπως κι αν το δει κανείς.
Πότε δεν φτάνει και κόβε-

ται. Πότε μυρίζει. Πότε έχει 
άλλα προβλήματα.
Σύμφωνα με την ενημέ-

ρωση εκ μέρους του κυρίου 
Σωτήρη Σωτηρόπουλου προ-
έδρου της Δημοτικής Επιχεί-
ρησης Ύδρευσης-Αποχέτευ-
σης (ΔΕΥΑ) Δήμου Δελφών, 
ο οποίος ανήρτησε στο face-
book και τα σχετικά έγγραφα 
για τον έλεγχο της ποιότητας 
του νερού η οποία πραγματο-
ποιήθηκε από τα «Αναλυτικά 
Εργαστήρια Αθηνών», όλα …
πάνε καλά: 

«Μετά τις μικροβιολογικές 
και τα βαρέα μέταλλα δεί-
χνουν ότι το νερό είναι άρι-
στης ποιότητας και μπορείτε 
να πιείτε άφοβα. Η χλωρίω-
ση της δεξαμενής παράλληλα 
με τη θεραπεία του δικτύου 
λόγω αλάτων με κιτρικό οξύ 
δημιούργησαν τη γεύση που 
λέγατε. Ποτέ δεν ήταν επικίν-
δυνο για τη δημόσια υγεία και 
με τη ρύθμιση του χλωρίου 

το νερό έρχεται στην αρχική 
του κατάσταση»
Ωστόσο το πρόβλημα υπάρ-

χει όπως επιμένουν πολλοί 
κάτοικοι του χωριού, με απο-
τέλεσμα είτε να καταναλώ-
νουν εμφιαλωμένο νερό, είτε 
να χρειάζονται φίλτρα. Όλα 
αυτά στο χωριό μας. Με το 
κάποτε εξαιρετικό νερό του.
Προφανώς το δίκτυο είναι 

παλαιωμένο και τα ημίμετρα 
δεν αρκούν. Δεν είμαι ειδι-
κός για να γνωρίζω ποια είναι 
η βέλτιστη λύση πάντως θα 
πρέπει αν αναζητηθεί και να 
εφαρμοστεί.
Το ζήτημα του νερού πρέ-

πει αν είναι η πρώτη προτε-
ραιότητα για όλους.
Είναι προφανές πως δεν λύ-

νονται τα ζητήματα με αντι-
παραθέσεις στα κοινωνικά δί-
κτυα. Μια Συνέλευση των κα-
τοίκων με την παρουσία των 
ειδικών ώστε να εξηγηθούν 
και να συζητηθούν όλα είναι 
μάλλον απαραίτητη.
Προσπαθώντας να διασταυ-

ρώσω τις πληροφορίες, όντας 
μακριά από τα Καστέλλια έχω 
ακούσει τις πιο αντίθετες από-
ψεις και πραγματικά μου είναι 
αδύνατον να βγάλω άκρη μέ-
χρι την ώρα που γράφονται 

αυτές οι γραμμές…

Ταχυδρομείο, τρένο 
κ.α.

Είναι πραγματικά θλιβερή η 
κατάσταση εγκατάλειψης της 
περιοχής μας με καθοριστικό 
το ρόλο της Κυβέρνησης. Τα 
Ταχυδρομεία που κλείνουν 
παντού τα υποκαταστήματά 
τους αφήνοντας τον χώρο 
για τα ιδιωτικά συμφέροντα, 
είναι χαρακτηριστικό στοιχείο 
της νεοφιλελεύθερης ιδεολη-
ψίας. Οι εταιρείες κούριερ και 
ταχυμεταφορών έχουν γίνει 
πραγματικά χρυσωρυχεία 
στην εποχή της πανδημίας και 
είναι απορίας άξιον γιατί την 
ίδια ώρα κάποια αποφασίζουν 
να συρρικνώσουν τα ΕΛΤΑ.
Για την περιοχή μας είναι 

καθοριστικό το κλείσιμό τους 
καθώς οι άνθρωποι πλέον θα 
πρέπει να εξυπηρετούνται 
στην Αμφίκλεια. Στην περί-
πτωση των ηλικιωμένων είναι 
εξωφρενικό. Αλλά και όσοι δι-
αθέτουν ΙΧ είναι απαράδεκτο 
να πρέπει να μπουν σε τέτοια 
διαδικασία και έξοδα…
Για το τρένο τα έχουμε ξα-

ναπεί. Εδώ ευθύνονται όλες 
οι Κυβερνήσεις που παρέ-
δωσαν τον ΟΣΕ στα ιδιωτικά 
συμφέροντα τα οποία φυσικά 
ενδιαφέρονται μόνο για τα 
κέρδη και όχι για τις ανάγκες 
των ανθρώπων….
Ο βουλευτής του νομού εί-

ναι πραγματικά ανύπαρκτος, 
ενώ οι χλιαρές αντιδράσεις 
του δήμου δεν φέρνουν κα-
νένα αποτέλεσμα.
Μόνο μαζική κινητοποίηση 

θα μπορούσε να φέρει καρ-
πούς. Με επιστολές δεν γίνε-
ται αγώνας…
Για αν μη μιλήσω για τον 

άθλιο δρόμο που μας συνδέει 
με την Άμφισσα, για την ανύ-
παρκτη στήριξη των επιχειρη-
ματιών του τουρισμού αλλά 
και των κτηνοτρόφων μας και 
όλων των παραγωγών…
Γενικότερα η περιοχή μας 

έχει αφεθεί στην τύχη της και 
οι μόνοι που ωφελούνται είναι 
αυτοί που αρπάζουν τον ορυ-
κτό μας πλούτο.

Ποδηλατικός γύρος
Το Σάββατο 14 Αυγού-

στου στις 7 το απόγευμα, 
θα πραγματοποιηθεί ο 2ος Πο-
δηλατικός γύρος Καστελλίων 
«Τάκης Ζεΐνης», θεσμός 
που ξεκίνησε πέρσι με πρω-

τοβουλία του προέδρου του 
χωριού Γιώργου Χαλατσά και 
σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυ-
χία.
Πιστεύουμε πως φέτος θα 

έχουμε ακόμη περισσότερες 
συμμετοχές.
Ο Σύλλογός μας θα δωρίσει 

-κατόπιν κλήρωσης- βιβλία σε 
συμμετέχοντες.

Ο Παραμυθανθός 
πάλι στο χωριό μας!
Μετά τις δυο επιτυχημέ-

νες βραδιές παραμυθιού που 
οργάνωσε πέρσι ο Σύλλογος 
μας, η ομάδα αφήγησης πα-
ραμυθιού «Παραμυθαν-
θός» θα έρθει πάλι στο χω-
ριό μας την Παρασκευή 20 
Αυγούστου, όπου στις 8 
το βράδυ, στο προαύλιο του 
σχολείου θα παρουσιάσουν 
«Λαϊκά Παραμύθια» για μι-
κρούς και μεγάλους.

Στον ιστό 
της Αράχνης

Το Σάββατο 21 Αυγού-
στου στο προαύλιο του 
σχολείου, στις 8 το βρά-
δυ θα παρουσιάσω κι εγώ το 
νέο μου βιβλίο «Στον ιστό της 
Αράχνης- από τη Ρώμη στην 
Κατάνια και στην Κεφαλο-
νιά», σε μια εκδήλωση που 
οργανώνει ο Προοδευτικός 
Σύλλογος «Τα Καστέλλια». 
Στη συνέχεια θα φτιάξουμε 
παραμύθια μαζί με τα παιδιά.

Πλησιάζοντας τα δυο χρόνια σαν 
Πρόεδρος κοινότητας του χωριού 
μας, αισθάνομαι ότι θα ήθελα να κά-
νουμε πολύ περισσότερα από αυτά 
που προσπαθούμε και θέλουμε.
Την πρώτη χρονιά προσπαθήσαμε 

να κάνουμε καθαρισμό οικοπέδων 
και εγκαταλελειμμένων οικιών. Τη 
δεύτερη να ρίξουμε την ευθύνη στον 
κορωνοϊό και γι’ αυτό πολλοί ιδιοκτή-
τες δεν έπραξαν αυτά που πρέπει.
Το μέγα θέμα που προέκυψε μέσα 

στο καλοκαίρι ήταν το νερό. Οι λο-
γαριασμοί και η  ποιότητα. Προσπα-
θήσαμε και ανατρέψαμε τα υπέρογκα 
ποσά που χρεώθηκαν σε κάποιους 
συγχωριανούς μας όπως και κινη-
θήκαμε άμεσα με τις υπηρεσίες του 
Δήμου για τον εντοπισμό της βλάβης 
που δημιουργούσε την αλλοίωση της 
γεύσης του νερού. Σε ένα τόσο με-
γάλο δίκτυο φρεατίων είναι φυσικό 
φαινόμενο παρόλο που γίνεται όχι 
απόλυτη αλλά σχετική συντήρηση να 
υπάρχουν προβλήματα.
Δεν μπορούμε να τα βάλουμε με 

το Θεό και τη φύση και να αποτρέ-
ψουμε την καθίζηση του εδάφους. 
Έγινε καθίζηση, έσπασε ο σωλήνας, 
εισέρρευσαν χώματα εντοπίστηκε 
και φτιάχτηκε. Μην ξεχνάμε μια δι-
αρροή νερού εάν δεν είναι εμφανής 
και δεν γίνει άμεσα αντιληπτή όπως 
η προαναφερόμενη στη θέση Αντέ-
λια- δημιουργεί πρόβλημα.
Στο χωριό μας δυστυχώς δεν 

υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης με συ-
νέπεια πολλά λήμματα να πέφτουν 
στο αυλάκι, οι συγχωριανοί να ανα-
γκάζονται να ποτίζουν το περιβόλι 
απ’ τις βρύσες και έτσι οι λογαρια-
σμοί να διογκώνονται. Ας ελπίσουμε 
ότι στο μέλλον θα βρεθεί λύση.
Περιπατητικό μονοπάτι. Έγινε το 

ξεκίνημα για δημιουργία μονοπατιού 
και θα προωθήσουμε το θέμα και τα 
ανταποδοτικά αποτελέσματα θα μεί-
νουν. Χρειάζεται τρόπος εξεύρεσης 
βοήθεια όλων των συγχωριανών.

Όρια κοινότητας. Βρήκαμε παρα-
ποίηση, θα διορθωθεί με ενέργειες 
της κοινότητας προς τις αρμόδιες 
αρχές.
Το χωριό μας διαθέτει μια κατα-

πληκτική βιβλιοθήκη χάρη στη δωρεά 
του συγχωριανού μας Δημήτριου Χα-
λατσά.
Η πρόεδρος του συλλόγου γυναι-

κών Λευκαδίτη Ελένη κάνει υπεράν-
θρωπες προσπάθειες να αξιοποιη-
θεί το νεόκτιστο κτίριο του Συλλόγου 
Γυναικών προς όφελος του χωριού.
Ο υδραύλακάς μας φέτος δεν κα-

θαρίστηκε πλην μεμονωμένων τμη-
μάτων, θέλω να σας γνωρίσω ότι η 
κοινότητα έκανε αυτό που έπρεπε, 
όμως δεν εξαρτάται τίποτα από αυ-
τήν όσο και αν φωνάζει.
Έγινε μια καταπληκτική δουλειά 

στο ποτάμι και το νερό θα ήταν πολύ 
περισσότερο ώστε να μην τρέχει κα-
νείς συγχωριανός σε αμπολές, αλλά 
ο υδραύλακας δε χωράει μεγάλη 
ποσότητα γιατί είναι διαλυμένος και 
χρήζει ολόκληρης επισκευής.
Το υδροηλεκτρικό έργο θα είναι 

ότι καλύτερο νια το χωριό μας και 
τα αποτελέσματα θα φανούν σε δύο 
χρόνια.
Εγκαταλελειμμένες και επικίνδυ-

νες οικίες:
Γίνεται τόση μεγάλη προσπάθεια 

απ’ την κοινότητα να φύγουν οι ντρο-
πές του χωριού μας αλλά υπάρχουν 
εμπόδια.
Όλοι οι παλιοί Πρόεδροι ανταπο-

κρίνονται άμεσα σε ότι βοήθεια χρει-
αστούμε.
Υπάρχουν συγχωριανοί που παρό-

λο που πέρασαν προβλήματα υγείας 
δε παύουν να ενδιαφέρονται για τη 
καλυτέρευση του χωριού μας.
Φέτος ο ποδηλατικός γύρος στη 

μνήμη του φίλου μας Τάκη Ζεΐνη θα 
γίνει στις 14 Αυγούστου Σάββατο 
στο Λυκόρραχο.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Γ. Χαλατσάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ

ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ

Γράφει ο Κώστας Στοφόρος
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