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Όταν τον Αύγουστο του 2003 το χω-
ριό μας, τιμώντας τον φονευθέντα στον 
Εμφύλιο γενναίο Καστελλιώτη ανθυπο-
λοχαγό Δήμο Τσακρή, θα έκανε τα απο-
καλυπτήρια της προτομής του στον προ-
αύλιο χώρο της εκκλησίας, οι προσκε-
κλημένοι να τιμήσουν τ’ αποκαλυπτήρια 
βρέθηκαν απροσδόκητα μπροστά σε 
δώδεκα στρατηγούς Καστελλιώτες, που 
παρευρίσκονταν τιμής ένεκεν στην τελε-
τή. Και για την ιστορία ας τους απαριθ-
μήσουμε:
Ήταν εκεί τιμητικά παρόντες ο αντι-

πτέραρχος Αρχηγός της Αεροπορίας 
Αλέξανδρος Παπανικολάου, ο Υπαρ-
χηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού 
υποστράτηγος Αθανάσιος Παπανικο-
λάου, ο αντιστράτηγος Αρχηγός του 
Πυροβολικού Βασίλειος Λευκαδίτης, ο 

υποστράτηγος αρχηγός του Υγιειονομι-
κού Δημήτριος Διέννης, ο Διοικητής των 
ΜΟΜΑ υποστράτηγος Ευθύμιος Παπα-
νικολάου, ο Διοικητής του Στρατιωτικού 
Νοσοκομείου υποστράτηγος Μενέλαος 
Τσάκαλος ο υποπτέραρχος Μεταφορών 
της Αεροπορίας Παναγιώτης Παπαδά-
κης, ο υποστράτηγος των Διαβιβάσεων 
Κωνσταντίνος Κοτσίκης, ο Διοικητής στα 
ΛΟΚ υποστράτηγος Ευάγγελος Παπανι-
κολάου, ο υποστράτηγος του πυροβολι-
κού Κωνσταντίνος Μακρής, ο υποπτέ-
ραρχος της Αεροπορίας Ευθύμιος Κόλ-

λιας και ο σύζυγος της Καστελλιώτισσας 
Αμαλίας Μακρή αντιστράτηγος Σταύρος 
Θωμόπουλος, ο οποίος λόγω της συχνής 
παραμονής του στο χωριό μας, θεωρού-
σε τον εαυτό του Καστελλιώτη. Με την 
ευκαιρία ετοιμάστηκε η ομαδική αυτή 
παρουσία τους να αποθανατιστεί με μια 
αναμνηστική φωτογραφία, αλλά την τε-
λευταία στιγμή δύο από αυτούς εκτάκτως 
είχαν αποχωρήσει και η προσπάθεια μα-
ταιώθηκε.
Ένα μικρό χωριό, όπως τα Καστέλλια, 

να διαθέτει δώδεκα διαπρεπείς στρατη-

γούς στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εί-
ναι όχι μόνο πρωτόφαντο, αλλά πρωτά-
κουστο και απίστευτο. Και όμως και εδώ 
θριάμβευσε η μακρόχρονη καστελλιώτι-
κη παράδοση της θητείας των παιδιών 
της στις Επιστήμες, τα Γράμματα και στη 
Διοίκηση της χώρας μας και είναι χα-
ρακτηριστικό το συμβάν επί προεδρίας 
της Κοινότητάς μας από τον αείμνηστο 
Παναγιώτη Τσακνιά, όταν στο Συνέδριο 
των Προέδρων των Κοινοτήτων της Νο-
μαρχίας Φωκίδος ο τότε νεόφερτος Νο-
μάρχης ρωτούσε έναν προς έναν τους 
συμμετέχοντες Προέδρους, τι παράγει η 
Κοινότητά τους, ο ερωτηθείς τότε Πρόε-
δρος της Κοινότητάς μας ο Παναγιώτης 
Τσακνιάς απάντησε: Στρατηγούς και κα-
πνά!

Χ.-

ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ

ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 11 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ…ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Οι πυρκαγιές που δεν έγιναν στην περιοχή μας το 2021 
είναι πολύ πιθανόν να γίνουν το 2022 ή το 2023 κλπ. Και 
από πολλές αιτίες π.χ. αυτανάφλεξη από γυαλί λόγω υψηλών 
θερμοκρασιών, από βραχυκύκλωμα καλωδίων στο δίκτυο της 
ΔΕΗ, όπως έγινε προ 3-4 ετών στην είσοδο του χωριού μας 
ή ακόμη και από απροσεξία συγχωριανού μας, όπως έγινε 
το καλοκαίρι του 2020. Το ζητούμενο είναι με πιο τρόπο 
μπορούμε ν’ αποφύγουμε τις καταστροφικές επιπτώσεις 
που είδαμε σ’ άλλες περιοχές της πατρίδας μας και κυρίως 
πώς θα αποτρέψουμε την επέκταση της φωτιάς μέσα στο 
χωριό μας.
Αυτό, εκτιμούμε ότι μπορεί να γίνει μόνο με τη σωστή προ-
ετοιμασία. Αλλά ας δούμε πρώτα, ως παράδειγμα, τις φετινές 
προετοιμασίες που έγιναν από τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων 
αλλά και από τις τοπικές Αρχές. Δηλαδή εάν καθαρίστηκαν 
όλα τα οικόπεδα από αυτοφυή δένδρα, βάτα, χόρτα κλπ. 
Καθαρίστηκαν όλοι οι αγροτικοί δρόμοι και έγινε έλεγχος 
δυνατότητας πρόσβασης βαρέων πυροσβεστικών οχημάτων σ’ 
όλους τους χώρους με υψηλή βλάστηση και επικινδυνότητα.
Έγινε έλεγχος λειτουργίας των πυροσβεστικών κρουνών.
Έγινε ενημέρωση των κατοίκων του χωριού μας από βαθ-
μοφόρο του Πυροσβεστικού Σώματος για το σωστό τρόπο 
πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών καθώς και για τον 
τρόπο κατάσβεσης με χειροκίνητα μέσα (πυροσβεστήρες 
χειρός).
Και το απλούστερο αν σκεφθήκαμε ότι είναι απαραίτητο 
να έχουμε στο σπίτι μας, πάντα διαθέσιμο, ένα μακρύ και 
γερό λάστιχο ποτίσματος για κάθε ενδεχόμενο.
Την απάντηση στα ανωτέρω ερωτήματα τη γνωρίζουμε 
όλοι μας δε χρειάζονται σχόλια.
Κάποια σχόλια όμως είναι απαραίτητα για τη στάση όλων 
μας όταν άρχισαν οι μεγάλες πυρκαγιές στη χώρα μας και 
με θερμοκρασίες πάνω από 40c, που αντί, έστω και την 
τελευταία στιγμή, να κάνουμε αυτό που έπρεπε να είχαμε 
κάνει από την αρχή του καλοκαιριού, ατάραχοι παρακο-
λουθούμε τα καταστροφικά αποτελέσματα, σαν αυτά να 
γίνονται σ’ άλλη ήπειρο και όχι σε απόσταση 50-100 χλμ. 
Από την περιοχή μας (Εύβοια, Δωρίδα Φωκίδας). Κανένας 
δεν ανησύχησε, ούτε ιδιοκτήτης οικοπέδου, ούτε ο γείτονάς 
του που το έβλεπε ακαθάριστο, ούτε ο πρόεδρος του χωριού 
μας, ούτε το Κοινοτικό Συμβούλιο.
Αλλά αυτά πέρασαν για φέτος ας δούμε τι μπορούμε να 
κάνουμε για τον επόμενο χρόνο. Λοιπόν.
Το χωριό μας έχει εγκεκριμένο σχέδιο οικισμού από το 

1986 το οποίο περιλαμβάνει όλα τα σπίτια από τη μια άκρη 
ως την άλλη. Ορισμένα σπίτια στις άκρες του χωριού μπορεί 

Για την αμεσότερη ενημέ-
ρωση των συγχωριανών μας 
αναγνωστών της εφημερίδας 
σε θέματα που συζητήθηκαν 
και αφορούν το χωριό μας 
στη συνεδρίαση της 11ης Σε-
πτεμβρίου 2021 δημοσιεύου-
με αναλυτικά το Πρακτικό της 
Συνέλευσης παραλείποντας 
τα διαδικαστικά (πρόσκλη-
ση κλπ.), γιατί στη Συνέλευ-
ση αυτή θίχτηκαν, έστω και 
ακροθιγώς, όλα τα θέματα που 
απασχολούν τους κατοίκους 
του χωριού και τους περιστα-
σιακούς επισκέπτες που διαθέ-
τουν ιδιόκτητα σπίτια.

Παρέστησαν:
Α) Εκ μέρους της Κοινότητας 

Καστελλίων - Δήμου Δελφών ο 
πρόεδρος Γεώργιος Χαλατσάς 
και οι σύμβουλοι Νικόλαος Λί-
τσος, Νικόλαος Σκουρτιάς και 
Ιωάννης Π. Καρακώστας.

Β) Εκ μέρους της Δημοτικής 
Ενότητας Γραβιάς - Δήμου Δελ-
φών ο αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γρα-
βιάς Ιωάννης Δ. Μανανάς, ο 
Παναγιώτης Μέγκος, επικεφα-
λής της Δημοτικής Παράταξης 
«ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» 
και ο Ευστάθιος Λεοντίου, επι-
κεφαλής της Δημοτικής Πα-
ράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ».

Γ) Εκ μέρους των Τοπικών 
Φορέων η πρόεδρος του Συλ-
λόγου Γυναικών Καστελλίων 
Ελένη Λευκαδίτη και από την 
Επιτροπή Διαχείρισης της Δη-
μοτικής Βιβλιοθήκης Καστελ-
λίων οι Βαγγέλης Κωτσίκης και 
Θανάσης Σίμος.

Στο χώρο συνεδρίασης της 
Συνέλευσης παρέστησαν και 
45 κάτοικοι της Κοινότητας 
Καστελλίων.

Στη Συνέλευση αυτή επίσης 

παρέστη και ο Νικόλαος Παν. 
Τούμπας, υπάλληλος του Δή-
μου Δελφών στη Δημοτική 
Ενότητα Γραβιάς νια την τήρη-
ση των σχετικών Πρακτικών.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Καστελλίων Γεώργιος Βασ. Χα-
λατσάς κηρύσσει την έναρξη 
της συνεδρίασης της Συνέλευ-
σης των κατοίκων. Απευθύνε-
ται στους παριστάμενους στη 
Συνέλευση, τους καλωσορίζει 
και τους ευχαριστεί όλους για 
την ανταπόκρισή τους στην 
πρόσκληση και την παρουσία 
τους στη σημερινή συνέλευση 
των κατοίκων.

Ο πρόεδρος αναφέρει ότι 
αρχικά θα γίνει ενημέρωση 
των κατοίκων από αυτόν για 
τοπικά ζητήματα και θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος. Θα 

ακολουθήσουν κατά σειρά 
τοποθετήσεις & διατύπωση 
τυχόν ερωτημάτων εκ μέρους 
των παρισταμένων κατοίκων, 
κατά σειρά εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος. Εν συνεχεία θα 
ακολουθήσουν απαντήσεις 
επί των τιθέμενων ερωτημά-
των από τον πρόεδρο της Κοι-
νότητας και τον παριστάμενο 
αντιδήμαρχο Δ.Ε. Γραβιάς. Εάν 
κατά τη συζήτηση προκύψουν 
θέματα για τα οποία θα κρι-
θεί αναγκαίο να διατυπωθούν 
προτάσεις, αυτό θα γίνει με 
ψηφοφορία των παρόντων 
στη Συνέλευση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος 
αρχίζει με ενημέρωση των 
κατοίκων κάνοντας μια ανα-
φορά στο έργο του τοπικού 

Πραγματοποιήθηκε στις 
10.10.2021 στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Αμφίκλειας συνάντη-
ση με θέμα την συγκοινωνια-
κή απομόνωση της περιοχής 
μας, όπου συμμετείχαν δεκά-
δες εκπρόσωποι της αυτο-
διοίκησης και των συλλόγων 
της ευρύτερης περιοχής.
Αποφασίστηκε να συντα-

χθεί Ψήφισμα από την Επι-
τροπή που συστήθηκε και να 
προχωρήσουμε σε κινητοποι-
ήσεις μέχρι τη δικαίωση των 
δίκαιων και αυτονόητων αι-
τημάτων μας. 
Επιτροπή:
• Ανδριτσόπουλος Γιώρ-

γος Πρόεδρος Εκπολιτιστικού 
Συλλόγου Μπράλου

• Μερκούρης Σωτήρης Συ-
ντονιστής Πρωτοβουλίας Πο-
λιτών Αμφίκλειας 

• Σακκάς Λάμπρος Πρόε-
δρος Τοπικής Ενότητας Ελά-
τειας

• Σχοινάς Λουκάς Πρό-
εδρος Τοπικής Κοινότητας 
Μοδίου 

• Τοπάλη Έφη Πρόεδρος 
Τοπικής Κοινότητας Πολυ-
δρόσου

• Τσιάμης Κώστας Πρόε-
δρος Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας

• Τσιρνόβα Πετρούλα Αντι-
δήμαρχος Δήμου Αμφίκλειας 
– Ελάτειας

ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

Λόγω πληθώρας έκτα-
κτης και επίκαιρης ύλης 
πολλά άρθρα και σημειώ-
ματα αναβάλλονται για το 
προσεχές φύλλο.
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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 έφυγανΚο ι ν ω ν ι κ ά

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
– Την 1η Αυγούστου 2021 

ο Γιάννης Κων. Κυριαζής 
και η Κυριακή Γαβαθοπού-
λου βάφτισαν στα Καστέλ-
λια την κόρη τους Κυριακή. 
Νονά ήταν η Σταυρούλα Κ. 
Κυριαζή.

– Στις 2 Οκτωβρίου 2021 
η Χριστίνα Ιω. Κολύρη και 
ο Γιάννης Ντατσιονάκης βά-
φτισαν στα Καστέλλια το γιο 
τους Σταύρο.

– Ο Ιωάννης Νικ. Μακρής 
και η Νάνσυ Ευ. Δοσίδου 
βάφτισαν στη Θεσσαλονίκη 
την κόρη τους στις 10 Οκτω-
βρίου 2021 και της έδωσαν 
το όνομα Ευαγγελία.
Τα «Κ.Ν.» εύχονται σε 

όλους να τους ζήσουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ
– Πέθανε και κηδεύτηκε 

στην Αθήνα στις 18-6-2021 
ο Λάμπρος Κοτρώτσος, ετών 
96.

– Πέθανε στα Καστέλλια 
στις 11 Αυγούστου 2021 και 
κηδεύτηκε στην Καλοσκοπή 
την επομένη, ο Γιώργος Ξυ-
διάς, ετών 91.

– Πέθανε και κηδεύτηκε 
στην Αθήνα στις  18 Ιουνίου 
2021, ο Γιάννης Κατσόγιαν-
νος, ετών 75.

– Πέθανε και κηδεύτηκε 
στα Καστέλλια στις 10 Σε-
πτεμβρίου 2021 ο Γιώργος 
Πέτρου, ετών 96.

– Πέθανε και κηδεύτηκε 
στη Ν. Σμύρνη Αττικής, 
στις 28 Σεπτεμβρίου 2021 
ο Παναγιώτης Μαλεβίτης, 
ετών 89.

– Πέθανε και κηδεύτηκε 
στο Παλιοχώρι Φθιώτιδας 
στις 9 Αυγούστου 2021 η 
Μαγδαληνή Μερτζιάνη, το 
γένος Δημητρίου Ι. Πιπέλια, 
ετών 96.

– Πέθανε και κηδεύτηκε 
στη Γραβιά στις 23 Αυγού-
τσου 2021 η Βασιλική Κρέ-
μαστου, το γένος Γεωργίου 
Μακρή, ετών 62.

– Πέθανε και κηδεύτηκε 
στον Πειραιά στις 29 Ιουλί-
ου 2021 ο Αντώνης Λάμπρου 
Σταματέλος, ετών 75.

– Πέθανε και κηδεύτηκε 
στην Αυστραλία στις 22 Φε-
βρουαρίου 2021 ο Αντώνιος 
Χρήστου Σταματέλος, ετών 
86.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι.
– Ο Γιάννης Τριανταφύλ-

λου, εγγονός της Βαλσάμως 
Σταματέλου - Τριανταφύλ-
λου πέτυχε στο Τμήμα Ναυ-
τιλιακών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Πειραιά.

– Η Μαριλένα Αθ. Αρσέ-
νου, εγγονή Νικολάου Αρσέ-
νου και Κωνσταντίνου Μπα-

λωμένου πέτυχε στο Τμήμα 
Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής (15η).

– Η Ελευθερία Απ. Τσιρώ-
νη, εγγονή του Γιάννη και 
της Ελευθερίας Αγγελή πέ-

τυχε στο Τμήμα Οικονομι-
κών και Διεθνών Σπουδών 
του Παντείου Πανεπιστημί-
ου.

– Η Γεωργία Ι. Αναστασο-
πούλου του Δημητρίου και 
της Αικατερίνης Κοτρώτσου 
πέτυχε στο Τμήμα Οδοντια-
τρικής του ΕΚΠΑ.

Τα «Κ.Ν.» παρακαλούν 
θερμά όλους τους ενδια-
φερόμενους γονείς να μας 
ανακοινώνουν την επιτυ-
χία των παιδιών τους και 
να μας αποστέλλουν στο 
mail της εφημερίδας τα 
σχετικά. Κατά παράδοση 
δημοσιεύουμε και τις φω-
τογραφίες. Δεν εξαιρούμε 
κανέναν.

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ

Ένας αθόρυβος σεμνός συγ-
χωριανός μας μας άφησε χρό-
νους στις 18/6/2021 και κηδεύ-
τηκε στην Αθήνα, ο Γιάννης 
Κατσόγιαννος. Σπούδασε στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών Φυσική 

και Μαθηματικά που είχε πολύ 
μεγάλη επίδοση πλην στην ώρι-
μη σπουδή τους τα εγκατέλειψε 
λόγω του ότι επίστευε πως η μο-
νόπλευρη αφοσίωση στερεί τον 
κάθε άνθρωπο από την πανε-
λευθερία του. Έκτοτε ασχολή-
θηκε με μια ποικιλία από εργα-
σίες για την επιβίωση του μέχρι 
τη συνταξιοδότηση του. Στις 
πολύ επιλεγμένες σχέσεις που 
είχε υπήρξε πρόσχαρος και 
αγαπητός εμφορούμενος από 
ένα πλούσιο πνεύμα απλότητας 
και ξενοιασιάς. Ακριβώς με αυ-
τόν τον τρόπο ζωής του απέ-
κλεισε κάθε προσαρμογή σε 
δεσμευτική οικογενειακή ζωή 
την οποία απέκλειε συστηματι-
κά. Όσοι τον γνώρισαν έχουν 
πάντα να μιλούν γι’ αυτόν με τα 
πιο επαινετικά λόγια εξαίρο-
ντας τον ευγενικό και τον πλού-
σιο ανθρώπινο χαρακτήρα του. 
Τα «Κ.Ν.» απευθύνουν τα πιο 

θερμά και ειλικρινή συλλυπητή-
ρια στις αδελφές του, τα ανή-
ψια του και τους λοιπούς συγ-
γενείς του.

Δ.Χ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΥΔΙΑΣ
Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών 

στα Καστέλλια στις 11 Αυγού-
στου και κηδεύτηκε την επομέ-
νη στην Καλοσκοπή Φωκίδας 
(κατόπιν επιθυμίας του), ο Γε-
ώργιος Ι. Ξυδιάς. Γεννήθηκε 
στον Άγιο Χαράλαμπο Φθ/δας 
(1930). Ήταν παντρεμένος με 
την Μαρία Κ. Δανιήλ. Απέκτη-
σαν δύο παιδιά και τέσσερα εγ-
γόνια. Εγκαταστάθηκαν στα 

Καστέλλια το 1971 όπου και 
δούλεψε στα μεταλλεία από 
όπου και συνταξιοδοτήθηκε. 
Ήταν το μεγαλύτερο από τα 
τέσσερα παιδιά αγροτικής οικο-
γένειας και από μικρός μπήκε 
στα βάσανα της ζωής. Πόλε-
μος, κακουχίες, δουλειές στα 

χωράφια, στα πρόβατα και ότι 
άλλο απαιτούσε η ζωή τότε. Συν 
τοις άλλοις και η υποχρέωση να 
παντρέψει τις μικρότερες αδερ-
φές. Είχε όμως και ένα μεράκι. 
Να μάθει ένα μουσικό όργανο 
(βιολί). Παρά τις αντιρρήσεις 
των γονιών του π.χ. κλαριτζής 
θα γίνεις; (γιατί το θεωρούσαν 
ντροπή τότε) και ποιος θα κάνει 
δουλειές εδώ κ.λπ, τα κατάφε-
ρε -αριστερόχειρας γαρ-. Δια-
σκέδασε αρκετό κόσμο σε διά-
φορες κοινωνικές εκδηλώσεις 
με άλλους αξιόλογους συνα-
δέλφους του. Ήταν καθημερι-
νός θαμώνας στα καφενεία του 
χωριού και η απουσία του αι-
σθητή. Τον τελευταίο χρόνο 
προβλήματα υγείας λόγω και 
του προχωρημένου της ηλικίας 
τον καθήλωσαν στο κρεβάτι. 
«Έφυγε» ήρεμα και γαλήνια 
στο σπίτι του δίπλα στους δι-
κούς του ανθρώπους. ΚΑΛΟ 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ!!!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΛΕΒΙΤΣΗΣ

Ποτέ δεν μπορεί κάποιος να 
είναι όσο θα πρέπει προετοιμα-
σμένος για να αποδεχθεί το δυ-
σάρεστο που έρχεται.

Έτσι κι εμείς Πατέρα, παρό-
λο που βλέπαμε ότι ο αγώνας 
που έδινες για να κρατηθείς στη 
ζωή ήταν άνισος, όταν το πρωι-
νό της Τρίτης 28 Σεπτέμβρη πή-
ραμε το κακό μήνυμα, λυγίσαμε 
από τον πόνο για τον χαμό σου.
Από τότε που γεννήθηκες 

στην Κουκουβίστα, μέχρι το 
τέλος σου, οι προσπάθειες 
σου να ξεφύγεις πρώτα από 
τη σκληρή πραγματικότητα του 
κατεστραμμένου χωριού και 
στη συνέχεια να μπορέσεις να 
σταθείς όρθιος στην Αθήνα, να 
σπουδάσεις και να καταξιωθείς 
επαγγελματικά, ήταν συνεχείς 
και επίπονες.
Και, Πατέρα τα κατάφερες.
Θα σε ευγνωμονούμε πάντα 

για όσα μας έδωσες, για όσα 
μας δίδαξες. Από τη μικρή μας 
ηλικία ήσουν το παράδειγμα 
μας. Μας έδειξες το δρόμο της 
αρετής, της αγάπης και της τιμι-
ότητας, και στο τέλος μας είδες 
όπως ονειρευόσουν.
Υπήρξες υπόδειγμα καλού 

συζύγου και καλού οικογενει-
άρχη.
Εμείς τα παιδιά σου, η Μητέ-

ρα μας και τα εγγόνια σου που 
τόσο υπεραγαπούσες, είμαστε 
απαρηγόρητοι.
Θα σε θυμόμαστε πάντα με 

αγάπη και σεβασμό. Καλή ανά-
παυση εκεί που πήγες. Τα παι-
διά σου.

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΜΕΡΤΖΑΝΗ 

Η Μαγδαληνή Μερτζάνη σύ-
ζυγος Τηλεμάχου, το γένος Πι-
πέλια, απεβίωσε στις 9 Αυγού-
στου στο Παλαιοχώρι Δωριέων. 

Έφυγε πλήρης ημερών σε ηλι-
κία 96 χρόνων, αφού έζησε μια 
ευτυχισμένη ζωή με τον Τηλέ-
μαχο, τα παιδιά της, τα εγγόνια 
της και τα δισέγγονά της, χωρίς 
ιδιαίτερες δυσκολίες στη ζωή 
της, σκορπώντας την καλοσύνη 
της και απλόχερα δοτική στους 
συγγενείς, τους φίλους και τους 
συγχωριανούς.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ 
Αγαπημένε μου πατέρα, Με-

σολογγίτης γαμπρός ήρθες στα 
Καστέλλια, στο χωριό που εσύ 
αγάπησες και άφησες μέχρι τέ-
λους τις καλύτερες εντυπώσεις. 
Γιατί σε κάθε επίσκεψή μου στο 

χωριό χωρίς εσένα τον τελευ-
ταίο χρόνο εισέπραττα την εκτί-
μηση όλων αυτών που σε συ-
ντρόφευαν στο καφεδάκι, στη 
κουβεντούλα. Αυτή είναι και η 
μεγαλύτερη κληρονομιά για μια 
κόρη και ένα γιο, να ακούνε τα 
καλύτερα για τον πατέρα τους.
Πράγματι από μικρό παιδί 

αγωνίστηκες χωρίς τίποτα να 
σου χαριστεί, δημιούργησες 
με τη Γιούλα τη γυναίκα σου 
μια ωραία οικογένεια, είδες τα 
εγγόνια σου, τα καμάρια σου, 
όπως συνήθιζες να λες, να 
πραγματοποιούν τους στόχους 
τους και ύστερα έφυγες... πλή-
ρης ημερών χωρίς πόνο, χωρίς 
αρρώστιες, με καθαρό μυαλό 
μέχρι τέλους. Όλοι μας σε νο-
σταλγούμε και ευχόμαστε να 
πάρουμε τα χρόνια σου.

Κατερίνα Κοτρώτσου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ
Ο αγαπημένος μας παππούς, 

ο γνωστός στους Καστελλιωτες 
«Λιόλιος», έφυγε από τη ζωή, 
πλήρης ημερών, ήσυχος και με 
καθαρή συνείδηση, συμφιλι-
ωμενος με όλους και περιτρι-
γυρισμένος από πολλή αγάπη. 
Έφυγε λοιπόν σαν ένας άν-
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Στο επόμενο φύλλο τα «Καστελλιώτικα Νέα» θα 
κυκλοφορήσουν με τετρασέλιδο ΕΝΘΕΤΟ και με 

αποκλειστικό περιεχόμενο που αφορά τα σημερινά 
Καστέλλια: παρουσίαση δραστηριοτήτων (καταστήματα: 

ταβέρνες, καφέ - ψητοπωλεία, παντοπωλείο, 
κρεοπωλείο, φαρμακείο, οινοποιείο κλπ.

με δαπάνη της Νίκης Γεωργίου Μοσχολιού στη μνήμη 
του συζύγου της Γιώργου Μοσχολιού

Για να θυμόμαστε...

ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ
Η καπνοκαλλιέργεια στο χω-

ριό μας έφτασε στο απόγειό της 
κατά το μεσοπόλεμο, με απο-
τέλεσμα την αντίστοιχη οικονο-
μική, πνευματική, κοινωνική και 
πολιτική άνοδό του. Ο καλοκαι-
ρινός αυτός πυρετός επιστρά-
τευε όλη την οικογένεια, μικρούς 
και μεγάλους, για να προφτά-
σουν το πότισμα του καπνού, 
τον ξέφυλλο, το αρμάθιασμα 
των φύλλων στην καπνοβελόνα 
και τη δημιουργία αρμαθιών, το 
πέρασμά τους στα καπνόξυλα 
και το άπλωμα στις λιάστρες για 
να ξεραθούν. Υπήρχαν όμως και 
οι συνταξιούχοι, κυρίως οι δά-
σκαλοι του, που με την ευκαιρία 
με τις οικογένειές τους παρα-
θέριζαν στο Παλιό Καστέλλι. Ο 
χώρος του μοναστηριού του Αι-
Γιώργη γέμιζε από λατσουδένιες 
και σανιδένιες παράγκες και από 
παραθεριστές, γέμιζαν επίσης 
και τα μόνιμα κελλιά του. Εκεί 
κάθε χρονιά συναπαντιόνταν οι 
δάσκαλοι του χωριού, ο Σταθό-
πουλος με τα τρία παιδιά του, ο 
Αποστολόπουλος με τη γυναίκα 
του και τα τέσσερα από τα οχτώ 
παιδιά του, ο Ζάχος ο Κοτσίκης 
με τη γυναίκα και τα δυο του 
παιδιά, ο Μήτσος ο Σκωλίκης με 
τη γυναίκα του και τα δυο τους 
παιδιά, ο Μήτσος ο Παπαευ-
θυμίου με τη γυναίκα του και ο 
Αντρέας ο Παπανικολάου με τα 
αδέρφια του.
Ακόμα παραβρίσκονταν και οι 

απόστρατοι, ο Χρήστος Χαλα-
τσάς με τη γυναίκα και τα τρία 
παιδιά τους και ο απόστρατος 
της Χωροφυλακής Ηλίας Αυγε-
ρίου με τη γυναίκα και τα δυο 
τους παιδιά. Συμπαραθέριζαν 
και ατομικά ο Γιάννης Γρηγορί-
ου Λυκαυγέρης, ο Ηλίας Σπύρου 

Κυριαζής, ο Γιάννης Δημητρίου 
Βέλλιος (Γαλομητσόγιαννος), ο 
Αντρέας Κοτσίκης με τις δύο του 
θυγατέρες και άλλοι που συγκρο-
τούσαν μια ολόκληρη θερινή πα-
ροικία. Ακόμα στο Χρήστο Χαλα-
τσά φιλοξενούνταν κάθε χρονιά 
ο κουνιάδος του Ηλίας Γεωργίου 
Βέλλιος και ο αδελφός του Από-
στολος Χαλατσάς. Τα μουσικά 
τους όργανα έδιναν και έπαιρ-
ναν, ο Αλέκος Αποστολόπουλος, 
ο Ηλίας Βέλλιος και ο Θύμιος 
Σταθόπουλος, έπαιζαν βιολί. Ο 
Γιάννης Δημ. Βέλλιος και ο Γιώρ-
γης Χαλατσάς κιθάρα και οι Δη-
μήτρης Σταθόπουλος και ο Δη-
μήτρης Χαλατσάς μαντολίνο. Τα 
απογεύματα χαλούσε ο κόσμος 
από τις μουσικές και τα τραγού-
δια. Συναυλίες ολόκληρες έδιναν 
και έπαιρναν και γέμιζε ο τόπος 
μουσική. Τα βράδυ όλη η ομή-
γυρη μικροί και μεγάλοι συγκε-
ντρωνόταν και στρωνόταν κάτω 
από τα δέντρα και ο Γερο-Φαμέ-
λης με εκείνη την ανεπανάληπτη 
βαριά βιβλική φωνή, αφηγόταν 
παραμύθια. Ήταν η βραδινή μυ-
σταγωγία όλων. Τα παραμύθια 
του, αληθινά διαμάντια λόγου, 
διαρκούσαν από τέσσερις έως 
έξι συνέχειες. Η αφήγησή του 
ήταν συναρπαστική και καθή-
λωνε το ακροατήριό του. Όταν 
ήθελε αργά τα μεσάνυχτα, όταν 
πλέον η κατανυκτική απόλαυση 
όλων είχε φτάσει στο έπακρο, 
να τα διακόψει ψέλλιζε εκείνο το 
«ας τα κοντολογούμε, γιατί τα 
παιδιά νυστάζω εγώ» και έκλει-
νε το λόγο για να επαναλάβει τη 
συνέχεια την επόμενη βραδυά. 
Ανεπανάληπτες ώρες αληθινής 
πνευματικής μυσταγωγίας. Κι 
έχουν περάσει τόσα πολλά χρό-
νια.                                   Χ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Εμείς οι εκπρόσωποι του 

Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτει-
ας, του Δήμου Δελφών, των 
Δημοτικών κοινοτήτων, των 
Τοπικών κοινοτήτων, των 
τοπικών συλλόγων και κάτοι-
κοι 34 Δημοτικών Ενοτήτων 
και Κοινοτήτων των Νομών 
της Φθιώτιδας και Φωκίδας, 
εκπροσωπώντας περισσότε-
ρους από 20.000 κατοίκους, 
μετά από συνάντηση στις 10 

Οκτωβρίου στην Αμφίκλεια, 
με θέμα την συγκοινωνιακή 
απομόνωση της περιοχής 
μας,
Διαμαρτυρόμαστε για:
• Την αδικαιολόγητη συρ-

ρίκνωση των σιδηροδρομι-
κών δρομολογίων στην παλιά 
γραμμή Τιθορέα – Αμφίκλεια 
– Λιλαία – Μπράλος – Λιανο-
κλάδι από 16 την εβδομάδα 
σε μόλις 4 δρομολόγια την 
εβδομάδα. 

• Τη σχεδόν ολοκληρωτική 

απουσία δρομολογίων των 
ΚΤΕΛ στην περιοχή μας.
Επισημαίνουμε ότι:
• Τα μόλις 4 δρομολόγια 

που έχει βάλει πρόσφατα η 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, δεν καλύπτουν σε 
καμιά περίπτωση τις συγκοι-
νωνιακές ανάγκες της περι-
οχής μας. Όπως έχουν δρο-
μολογηθεί δεν είναι καθόλου 
λειτουργικά, με αποτέλεσμα 
να αλλοιώνεται η εικόνα των 
πραγματικών αναγκών και 
δυνατοτήτων της γραμμής.

• Δεν υπάρχει πλέον καμιά 
δυνατότητα για μετάβαση 
στην πρωτεύουσα της χώρας 
μας και αυθημερόν επιστρο-
φή, όπως υπήρχε πριν την 
συρρίκνωση των δρομολογί-
ων.

• Δεν υπάρχει πλέον δυ-
νατότητα για καθημερινή 
πρωινή άφιξη στην Αθήνα, 
όχι μόνο μέσω των σταθμών 
της παλιάς γραμμής Τιθορέα 
– Αμφίκλεια – Λιλαία – Μπρά-
λος – Λιανοκλάδι, αλλά ακό-
μα και μέσω σταθμών του 
Κεντρικού Σιδηροδρομικού 
Δικτύου όπως Τιθορέα, Λιβα-
διά και Θήβα, αφού εν έτει 
2021, η πρώτη άφιξη στην 
Αθήνα είναι στις 13:24, ενώ 
το πρωινό καθημερινό δρο-
μολόγιο της παλιάς γραμμής 
που εξυπηρετούσε και όλους 
τους άλλους σταθμούς μέχρι 
την Αθήνα, έφτανε στην Αθή-
να στις 9:24.

• Τα 16 δρομολόγια την 
εβδομάδα που ίσχυαν μέχρι 
το καλοκαίρι του 2020 και 
εξυπηρετούσαν τους σταθ-
μούς της παλιάς γραμμής 
ήταν τα μοναδικά δρομολό-
για και για τους σταθμούς: 
Κηφισσός του Νομού Φθιώ-
τιδας, Παρόρι, Δαύλεια, Χαι-
ρώνεια, Αλαλκομεναί, Υψηλά-
ντης, Αλίαρτος, και Τανάγρα 
του Νομού Βοιωτίας. 

• Η εξασφάλιση Δημόσιων 
Συγκοινωνιών είναι υποχρέ-
ωση του κράτους και προτε-
ραιότητα της Ε.Ε. ως κοινωνι-
κό αγαθό με ιδιαίτερο και ση-
μαντικό αναπτυξιακό ρόλο, 
το οποίο δεν επιτρέπεται να 
προσεγγίζεται αποκλειστικά 
και μόνο με οικονομικά κριτή-
ρια.
Διεκδικούμε τα αυτονόη-

τα:
• Την άμεση επαναφορά 

των 16 προηγούμενων δρο-
μολογίων του σιδηρόδρομου. 
Ιδίως εν όψει της νέας σύμ-
βασης Υποχρέωσης Δημόσιας 
Υπηρεσίας (ΥΔΥ) της ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ με το ελληνικό δημόσιο για 
τα επόμενα 15 χρόνια που θα 
υπογραφεί μέχρι τέλους του 
έτους.

• Την επαναφορά των πα-
λιότερων δρομολογίων των 
ΚΤΕΛ στην περιοχή μας και 
τη δρομολόγηση νέων που 
να συνδέουν τις κοινότητες 
της περιοχής μεταξύ τους 
και φυσικά με τη Λαμία και τη 
Λειβαδιά.
Καλούμε τους εκπροσώ-

πους μας στο κοινοβούλιο 
να αποδείξουν πρακτικά τις 
ευαισθησίες τους, στα δίκαια 
και αυτονόητα αιτήματα μας.
Δηλώνουμε ότι θα εντεί-

νουμε τις διαμαρτυρίες μας, 
και θα κλιμακώσουμε τις κινη-
τοποιήσεις μας μέχρι την τε-
λική δικαίωση των αιτημάτων 
μας.
Ακολουθούν 34 φορείς.

ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ
(Συνέχεια από σελίδα 1)

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
 ΕΥΡΩ
Γιώργος Ρωτούς 100
Μιχάλης Μάνος 50
Άρης Χ. Πιπέλιας 50
Γιάννα Παν. Σίμου 50
Νικόλαος Ιω. Μπαλωμένος 100
Σπύρος Παπασπύρου 50
Γιώργος Σερ. Χαμηλός 50
Αικατερίνη Γ. Παπανικολάου - Αναστοπούλου 50
Αργύρης Λαζαρίμος 30
Κώστας Μπαλωμένος 20
Γιάννης Γ. Αγγελής 20
Βασίλης και Μάγδα Αλεξοπούλου 100
Μαίρη Κωτσίκη - Κιούση 30
Γιάννης Χρ. Κολύρης 50
Θεοχάρης Νικ. Χουλιάρας 50

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• Στη μνήμη Ηλία Νικ. Σκουλίκη χρήματα μας απέστειλε:
- Η Νίκη Γ. Μοσχολιού 100.
• Στη μνήμη του Παναγιώτη (Τάκη) Μαλεβίτση χρήματα 

μας απέστειλαν:
- Ο Γιάννης Ηλία Μακρής 100.
- Η οικογένεια Παναγιώτη Μαλεβίτση 100.
- Ο Γιάννης Αθ. Μακρής 40.
• Στη μνήμη της συζύγου του Ευαγγελίας Καινούργιου - 

Χατζηιωάννου χρήματα μας απέστειλε:
- Ο Θωμάς Καινούργιος 100.
• Στη μνήμη του Λάμπρου Κοτρώτσου:
- Η οικογένεια Λάμπρου Κοτρώτσου 50.

Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους.

ΑΠΟΗΧΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 2021
Άλλο ένα καλοκαίρι απομακρύνθηκε σιγά-σιγά μπαίνοντας στο χαρτο-

φύλακα των αναμνήσεων. Ετούτη τη φορά οι συχνότητες πιάστηκαν σε 
ελάσσονα κλίμακα, μια μινοράντζα. Κάτι οι περιορισμοί χάριν ενός μι-
κροσκοπικού τέρατος που παίζει “φεύγα” με τη ζωή, κάτι ο μαχαλάς που 
αραιώνει χωρίς πλέον ν’ ακούγονται φωνές παιδιών στ’ αλώνια, οι ψίθυροι 
κουτσομπολιού των γυναικών με τον απογευματινό καφέ που έγιναν όρα-
μα, το καταπραϋντικό κουδούνισμα του κοπαδιού που βλέποντας ο Αίολος 
τον Ήφαιστο να μαίνεται το’ κλεισε σ’ έναν ασκό πηγαίνοντάς το στην 
πίσω μεριά του βουνού...τα τριζόνια ανήσυχα να ζητούν παρέα κάθε σού-
ρουπο... Και τη μέρα ένας Ήλιος θυμωμένος να κατεβαίνει με το άρμα του 
χαμηλά χωρίς να λογαριάζει.

- Ώωωωχ, ξανά βουνό; Τι θα πα να κάνουμε εκεί πάνω; Καλοκαίρι είναι, 
δεν πάμε καμιά θάλασσα; Θα πλήξουμε πάλι...
Κάπου όμως πάνω στο βουνό κρύβονται οι Μούσσες και λίγο πιο πέρα 

ο Ομφαλός της Γης. Τα Πύθεια περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους 
κάθε τέσσερα χρόνια. Μια μαγική πηγή δίνει γάργαρο νερό και φως στους 
ποιητές της. Η ρίγανη ευωδιάζει στης Αγγέλως τη Λάκα και οι απολιθωμέ-
νοι ιππουρίτες διηγούνται ιστορίες της θάλασσας μια φορά κι έναν καιρό, 
τώρα στην πλαγιά. Όπως έλεγε κι ο πατέρας, το βουνό άμα ξέρεις να 
το διαβάσεις έχει πολλά να σου πει. Το ποτάμι στέρφο απ’ το καταπότι 
αλλά τα έλυτρα ξετινάζουν τα διαπεραστικά τους μπλε φτερά και στήνουν 
χορό» Τα χελώνια μ’ όλο το βάρος που κουβαλούν στους ώμους τους βγά-
ζουν πού και πού το κεφαλάκι λέγοντας ‘ευχαριστώ’  στο Μεγάλο Πατέρα. 
Το ρολόι της εκκλησίας σημαίνει την ώρα επιβλητικά και βυζαντινές μελω-
δίες, άλλης εποχής ντύνουν το απόγιομα. Κάποια παιδιά ξαποσταίνουν απ’ 
το ποδήλατο με παγωτό. Κι οι παλιοί απ’ το κοιμητήριό μας, μας βλέπουν 
και χαίρονται. Ο ήλιος νυστάζει πίσω απ’ τα βουνά. Κι αυτό που μένει... οι 
οριογραμμές. Και μετά τ’ αστέρια, χυμένο γάλα στο μυστήριο, το μαύρο τ’ 
ουρανού. Η ώρα της νεράιδας.
Μισή ώρα πιο πέρα μια λίμνη, εκεί στη Δαμάστα όπου ο Ήφαιστος δου-

λεύει στο υπόγειο υπερωρίες, τρίβοντας θειάφι. Κάτω απ’ το φέγγος, ζε-
στές, υγρές φουσκάλες αναδύουν τα χνώτα της γης χαϊδεύοντας το γυμνά 
πέλματα. Η απόλυτη σύμπνοια με την υγρή φύση. Εισιτήριο για έναν κόσμο 
αλλοιώτικο, τον κόσμο των ονείρων καθώς η νύχτα συνεχίζει να γνέθει το 
πέπλο της. Μέχρι που ο θεός Ήλιος ξαναζώνει το άρμα του.
Η ώρα της θάλασσας, τρία τέταρτα παρακάτω, παίρνοντας την άδεια 

πρώτα απ’ τους τριακόσιους του Λεωνίδα. Σπάροι, κατακόκκινοι αχινοί, 
στρείδια...Πλουμιστά κόκκινα-πράσινα βότσαλα και το βαθύ μπλε. Το χάδι 
του ήλιου και μετά το δροσερό, κρουστό μπλε. Στην επιστροφή, σύκα απ’ 
τ’ αμπέλια. Και μετά το μεσημεριανό: σκορδοστούμπι, κολοκυθάκια τηγα-
νητά, φασολάκια φρέσκα, τζατζίκι, σαλάτα, φρούτα. Και τα μπαλκόνια να 
εύχονται ο ένας στον άλλον “Καλή Όρεξη”.
Η καμπάνα βαράει πέντε. Ποδήλατο, καφεδάκι και μετά το τρίψιμο της 

ρίγανης για το χειμώνα. Κι άλλες μελωδίες απ’ την Αγιά Σοφιά. Ο βραδι-
νός περίπατος, οι “καλησπέρες”. Κι η μπαταρία γεμίζει για το χειμώνα 
που ’ρχεται στον κόσμο της πόλης. Μέχρι το άλλο καλοκαίρι... Γι όσους 
ξέρουν να διαβάσουν το βουνό.                                                  ΙΟΛΗ

Αυτοί που μας έφυγαν
θρωπος ευτυχής, ακριβώς όπως 
ο ίδιος είχε ευχηθεί να φύγει. 
Ο μπάρμπα Λιολιος ήταν ένας 
γλυκύτατος και ευγενικός άν-

θρωπος, λάτρης της μουσικής, 
του χορού, της δηλωτής και της 
καλής μακαρονάδας. Γκρίνια-
ζε λίγο όταν ήθελε να περάσει 
το δικό του, σκάρωνε πλάκες 
στην κυρά του, την Παναγιώτα 
και χαιρόταν την ζωή σε όλα 
τα μικρά πράγματα της καθη-
μερινότητας. Μας έμαθε, με τις 
ιστορίες του και το παράδειγμα 
της ζωής του, να είμαστε μετρι-
οπαθείς, επιεικείς με τα λάθη 

των ανθρώπων, να συγχωρούμε 
για να μπορούμε να κοιτάμε στη 
ζωή μόνο μπροστά.  Ο παππούς 
μας ήταν περήφανος για μας. 
Εμείς είμαστε πιο περήφανοι 
για αυτόν και θα κουβαλάμε τις 
ιστορίες του και την ανάμνησή 
του για όσο θα έχουμε μνήμη. 
Η απώλεια του παππού μας, τε-
λευταία σε μια μακρά σειρά εκ-
προσώπων της γενιάς του, είναι 
για την οικογένειά μας, το τέλος 
μιας εποχής, περασμένης αλλά 
όχι ξεχασμένης, από τις εμπειρί-
ες της οποίας πρέπει να πάρου-
με μαθήματα.
Ευχαριστούμε θερμά όλους 

τους ανθρώπους που στάθηκαν 
δίπλα του και δίπλα μας όλες τις 
δύσκολες ώρες και, όπως επι 
λέξει θα έλεγε ο καλός μας ο 
παππούς, να έχετε όλοι τα χρό-
νια του, τα μυαλά του και την 
αγάπη των ανθρώπων.

Οι εγγονές του
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(Συνέχεια στη σελίδα 5)

συμβουλίου αναφερόμενος σε 
διάφορες μικροεργασίες που 
έγιναν στην Κοινότητα, όπως 
οι συντηρήσεις στο Κοινοτικό 
Κατάστημα, στο Κοινοτικό Ια-
τρείο και στις Στάσεις ΚΤΕΛ, 
η καθαριότητα- ευπρεπισμός 
κοινόχρηστων χώρων, δημο-
τικό φωτισμό κλπ. και γενικά 
σε θέματα που αφορούν την 
ύδρευση, την άρδευση του 
χωριού, πάντα με την υποστή-
ριξη του αντιδημάρχου Δ.Ε. 
Γραβιάς που ομολογουμένως 
ήταν άμεση, ειδικότερα δε σε 
ό,τι αφορά την παροχή υλικών 
και τη διάθεση μηχανημάτων, 
εργαλείων και εργατικού προ-
σωπικού όπου και όταν απαι-
τούνταν. Αναφέρθηκε στην 
ανάγκη επισκευής των αρδευ-
τικών τσιμενταυλάκων γενικά 
και στην ανάγκη άμεσης απο-
κατάστασης του οδοστρώμα-
τος του δρόμου μετά τα Κα-
στέλλια σε μήκος 4 χλμ. από 
την έξοδο του οικισμού μέχρι 
τη θέση «Λογγές» που είναι σε 
άθλια κατάσταση και εγκυμο-
νεί κινδύνους για ατυχήματα 
και υλικές ζημιές στα αυτοκί-
νητα. Έχουν γίνει για όλα αυτά 
οι απαραίτητες ενέργειες και 
παρεμβάσεις μέσω του Δήμου 
Δελφών. Επίσης αναφέρθηκε 
στις προσπάθειες που γίνονται 
μέσω του Δήμου Δελφών για 
την υλοποίηση του χρονίζο-
ντος έργου της ανακαίνισης 
του δημοτικού κτιρίου στην 
Κοινότητα Καστελλίων (πρώην 
κτίριο Λέζα). Και αυτό αναμέ-
νεται προσεχώς να τακτοποιη-
θεί από το Δήμο.

Ακολούθως ο πρόεδρος ανα-
φέρεται στο πρόβλημα που 
έχει δημιουργηθεί τον τελευ-
ταίο καιρό με το νερό ύδρευ-
σης. Ειδικότερα με αυτή την 
κάποια οσμή που έχει το νερό, 
πρόβλημα που προέκυψε αμέ-
σως μετά το καθάρισμα της 
δεξαμενής. Αυτό είναι πρωτο-
φανές. Το θέμα ψάχτηκε από 
παντού. Αρχικά υποθέσαμε ότι 
τούτο οφείλεται σε σπάσιμο 
που υπήρχε στον αγωγό της 
πηγής «Αντέλια». Κόψαμε το 
δίκτυο της πηγής αυτής έξω 
αλλά η γεύση του νερού συ-
νέχισε να υπάρχει. Ήρθαν και 
από την ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών 
και αφού ψάχτηκε από παντού 
το πρόβλημα, εφαρμόστηκε 
η μέθοδος της οξυγόνωσης 
στη δεξαμενή, αλλά και πάλι 
η γεύση στο νερό παρέμεινε. 
Το νερό μέχρι να πέσει στη δε-
ξαμενή δεν έχει κανένα θέμα 
στη γεύση του. Το πρόβλημα 
αυτό παρουσιάζεται, αφού 
πέσει στη δεξαμενή και μετά 
την εισαγωγή του στο δίκτυο 
ύδρευσης του χωριού. Δεν 
έχει ξαναδημιουργηθεί στο 
παρελθόν τέτοιο θέμα. Αυτό 
είναι πολύ περίεργο και δεν 
μπορούμε να διαπιστώσουμε 
την αιτία από την οποία μπο-
ρεί να προέρχεται. Αδειάσαμε 
τη δεξαμενή και την ξαναγε-
μίσαμε. Το πρόβλημα εξακο-
λουθεί να υπάρχει. Εάν συνε-
χιστεί το μόνο που μπορούμε 
να κάνουμε είναι να φέρουμε 
ειδικούς επιστήμονες ώστε 
το όλο θέμα να ερευνηθεί σε 
βάθος. Υπάρχει όμως και ένα 
θέμα με τα φρεάτια στο εξω-
τερικό δίκτυο ύδρευσης. Τα 
περισσότερα χρονολογούνται 
από πολύ παλιά, τα καπάκια 
είναι φθαρμένα και γενικά τα 

φρεάτια χρήζουν επισκευής 
όπως και οι υδρομαστεύσεις. 
Έγιναν πρόσφατα και χημικές 
αναλύσεις νερού. Το νερό δεν 
έχει κανένα πρόβλημα.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος 
έδωσε το λόγο στον αντιδή-
μαρχο Δ.Ε. Γραβιάς Ιωάννη 
Μανανά.

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γρα-
βιάς: Καλησπέρα σε όλους. 
Χαιρετίζω όλους τους παρι-
στάμενους στη σημερινή Συ-
νέλευση των κατοίκων Καστελ-
λίων. Αυτά που ειπώθηκαν από 
τον πρόεδρο της Κοινότητας 
δεν απέχουν από αυτά που θα 
σας πω εγώ. Όντως έχει γίνει 
από πλευράς δημοτικής αρχής 
μια πολύ μεγάλη προσπάθεια 
και υπάρχει πράγματι μια πολύ 
καλή συνεργασία με τον πρόε-
δρο. Από το Σεπτέμβριο 2019 
που αναλάβαμε δεν είχαμε 
ούτε εργάτες, ούτε εργαλεία, 
ούτε μηχανήματα. Καταφέρα-
με όμως και βάλαμε πολλά 
πράγματα σε μια σειρά και 
έτσι μπορούμε να ανταποκρι-
θούμε άμεσα και αποτελεσμα-
τικά σε πολλά προβλήματα της 
καθημερινότητας που υπάρ-
χουν στις Τοπικές Κοινότητες.

Για το Τεχνικό Πρόγραμ-
μα δεν κάναμε πολλά πράγ-
ματα, καθώς δύο δικαστικές 
αποφάσεις που προέκυψαν 
επιβάρυναν σε μέγιστο βαθ-
μό τα οικονομικά του Δήμου, 
επέφεραν πολύ μεγάλες λει-
τουργικές δυσκολίες και το ση-
μαντικότερο ανέτρεψαν τους 
χρονικούς προγραμματισμούς 
και τα οικονομικά δεδομένα 
ως προς την υλοποίηση των 
ενταγμένων στο Τεχνικό Πρό-
γραμμα έργων. Η ΣΑΤΑ της 
προηγούμενης χρονιάς δια-
τέθηκε να καλύψει το χρέος 
του Δήμου από δεδικασμένη 
δικαστική υπόθεση. Το έτος 
2021 όλο το βάρος της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας έπεσε στο πρό-
γραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», 
για να συγκεντρώσουμε τα 
απαραίτητα στοιχεία ώστε να 
υποβάλλουμε ολοκληρωμένες 
προτάσεις έργων για χρηματο-
δότηση, προκειμένου να προ-
χωρήσει με τον τρόπο αυτό 
η υλοποίηση του Τεχνικού 
Προγράμματος. Από 2/8/2021 
έχει υπογραφεί η εργολαβική 
σύμβαση του έργου «ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε ΓΡΑΒΙΑΣ», 
που ξεκινάει τώρα. Επίσης σε 
ό, τι αφορά την επισκευή- συ-
ντήρηση αρδευτικών τσιμε-
νταυλάκων, έχει ενταχθεί το 
έργο στο πρόγραμμα LEADER 
με προϋπολογισμό δαπάνης 
50.000,00€. Η καθυστέρηση 
του έργου όμως δεν οφείλεται 
σε δική μας υπαιτιότητα. Είναι 
θέμα πορείας υλοποίησης του 
προγράμματος. Όμως το έργο 
αυτό θα λύσει πάρα πολλά 
προβλήματα που υπάρχουν 
στους τσιμενταύλακες. Σε ό, τι 
αφορά τη συντήρηση του δη-
μοτικού κτιρίου στην Κοινότη-
τα Καστελλίων (πρώην κτίριο 
Λέζα), είχε γίνει αρχικά ένταξη 
του έργου αυτού στο Τεχνι-
κό Πρόγραμμα, αλλά κατόπιν 
αποφασίστηκε το έργο αυτό 
μαζί με το έργο του Κοινοτι-
κού Καταστήματος Γραβιάς, να 
ενταχθούν κατασκευαστικά σε 

ένα ενιαίο έργο. Η τροποποίη-
ση αυτή έγινε ώστε να μπορέ-
σουν να ενταχθούν επί πλέον 
χρήματα στην κατασκευή του 
έργου. Τώρα αναφορικά με το 
νερό ύδρευσης Καστελλίων. 
Έγιναν χημικές αναλύσεις του 
νερού. Το νερό είναι καλό. Η 
οσμή- γεύση που υπάρχει δεν 
προκύπτει από τις αναλύσεις 
αυτές. Έγινε παρέμβαση από 
την ΔΕΥΑ Δ. Δελφών και κατα-
βλήθηκαν προσπάθειες ώστε 
να αποκατασταθεί και αυτό 
το πρόβλημα. Το θέμα δεν το 
έχουμε αφήσει, το παρακολου-
θούμε πολύ στενά και θεωρώ 
ότι θα βγάλουμε αποτέλεσμα 
για τα αίτια που προκαλούν το 
πρόβλημα αυτό.

Καθαρισμός αρδευτικών 
τσιμενταυλάκων. Από το 2017 
τα αρδευτικά τσιμενταύλακα 
ανήκουν στους κατά τόπους 
ΤΟΕΒ και όπου δεν υπάρχει 
ΤΟΕΒ ανήκουν στην Περιφέ-
ρεια. Παρά ταύτα όμως, όπου 
μπορούμε ως Δήμος βοηθάμε. 
Έχουμε υποβάλλει στο Δήμο 
τον προϋπολογισμό δαπανών 
της Δ.Ε. Γραβιάς για το επόμε-
νο έτος 2022 και πιστεύω ότι 
και μέσω του Τεχνικού Προ-
γράμματος, θα μπορέσουμε 
να κάνουμε κάποια πράγματα 
που η Κοινότητα έχει ανάγκη.

Ακολουθούν ερωτήματα κα-
τοίκων και οι απαντήσεις των 
αντιδημάρχου & προέδρου 
Κοινότητας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αθανάσιος Λ. Παπαϊωάν-
νου: Εάν υπάρχει δημοτική 
απόφαση που να παρακάμπτει 
όλα τα προηγούμενα προβλε-
πόμενα ως προς την κοστολό-
γηση της κατανάλωσης νερού 
ύδρευσης στην Κοινότητα Κα-
στελλίων. Δηλαδή, από παλιά, 
επί πρώην Κοινότητας ακόμα, 
η χρέωση κατανάλωσης του 
νερού υπολογιζόταν μόνο την 
περίοδο από Ιούνιο έως Οκτώ-
βριο κάθε έτους και όχι για το 
υπόλοιπο διάστημα. Διότι το 
δίκτυο ύδρευσης του χωριού 
έγινε το έτος 1962 με προσω-
πική εργασία των κατοίκων. 
Έτσι ήρθε το νερό στο χωριό 
και έγιναν τα δίκτυα. Τώρα η 
ΔΕΥΑ άρχισε και χρεώνει κατα-
νάλωση για όλο το χρόνο. Δεν 
μπορεί το χωριό να πληρώνει 
υπέρογκα τέλη.

Αντιδήμαρχος Ιωάννης 
Μανανάς: Μετά τη λήψη από-
φασης από τη ΔΕΥΑ Δ.Δελφών 
για ενιαία τιμολογιακή πολι-
τική, διαφοροποιήθηκαν πολ-
λές αποφάσεις που υπήρχαν 
από πριν και ίσχυαν για την 
κοστολόγηση του νερού σε 
κάθε Κοινότητα.

Αθανάσιος Αλ. Σίμος: Η Κα-
θαριότητα είναι υποβαθμισμέ-
νη. Καθαρισμός οικοπέδων: Τι 
θα γίνει για όσους ιδιοκτήτες 
οικοπέδων δεν είναι εδώ να 
καθαρίσουν τα οικόπεδά τους; 
Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια 
οικόπεδα στο χωριό μας. 
Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. 
Κινδυνεύουμε για πυρκαγιά. 
Απαιτείται να ληφθεί κάποια 

απόφαση από το Δήμο για το 
θέμα αυτό.

Αντιδήμαρχος Ιωάννης 
Μανανάς: Διανοίχτηκαν ζώ-
νες και έγιναν κάποιες παρεμ-
βάσεις στο θέμα της καθαριό-
τητας. Για τον καθαρισμό των 
οικοπέδων υπάρχει παντού 
πρόβλημα. Θα πρέπει να ενη-
μερωθούμε. Να γίνει αυτοψία. 
Να προσπαθήσουμε με κάθε 
τρόπο να βρούμε τους ιδιο-
κτήτες. Στις μικρές κοινότητες 
έχουν εγκαταλειφθεί πολλά 
σπίτια και δε γνωρίζουμε τους 
κληρονόμους όσων έχουν 
αποβιώσει. Για να προλάβου-
με τις άσχημες συνέπειες πρέ-
πει να υπάρξει ενημέρωση και 
συνεργασία των κατοίκων με 
την Κοινότητα και το Δήμο, να 
ερευνήσουμε και να μάθου-
με τους ιδιοκτήτες σε κάθε 
περίπτωση, να ειδοποιηθούν 
και να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους.

Αθανάσιος Αλ. Σίμος: Σχε-
τικά με το κτίριο του Δημοτι-
κού Σχολείου. Όταν μπαίνουμε 
στην είσοδο, στο ισόγειο έχου-
με μπροστά μας μια αποθήκη. 
Δηλ. η είσοδος του κτιρίου 
έχει μεταβληθεί σε αποθήκη 
με κάθε είδους υλικά & αντι-
κείμενα. Και μετά έχουμε τις 
αίθουσες καθαρές. Είχαμε ζη-
τήσει να κατασκευαστεί μία 
αποθήκη στον υπαίθριο χώρο 
του Σχολείου, να εξυπηρετεί 
και τους Συλλόγους και τη Βι-
βλιοθήκη. Δεν μπορεί η είσο-
δος του κτιρίου να εμφανίζει 
αυτή την εικόνα. Προκαλού-
νται επιβαρυντικά σχόλια για 
όλους μας. Είπανε θα μας έδι-
ναν ένα κοντέϊνερ για να το 
κάναμε αποθήκη.

Πρόεδρος Συλλόγου Γυναι-
κών: Ελένη Λευκαδίτη. Στο 
σχολείο υπάρχει μεγάλο πρό-
βλημα. Έχει φουσκώσει όλος ο 
τοίχος από την υγρασία και το 
δάπεδο έχει βγάλει νερό.

Δημήτριος Δελμούζος: 
Ερώτηση στον Πρόεδρο. Επει-
δή όπως είπατε έργα από χρή-
ματα του Δήμου δεν μπορούν 
να γίνουν, έχουμε χορηγούς;

Πρόεδρος Κοινότητας: 
Έγιναν κάποια μικροέργα- πα-
ρεμβάσεις επισκευαστικού χα-
ρακτήρα- συντηρήσεων, όπως 
στο κτίριο Κοινοτικού Κατα-
στήματος, στο Ιατρείο, στις 
στάσεις ΚΤΕΛ κλπ, από 1-2 
ανθρώπους που είχαν εκδη-
λώσει ενδιαφέρον να βοηθή-
σουν την Κοινότητα, με δική 
μας υπόδειξη αλλά και με δι-
κές τους δαπάνες.

Γεωργία Παπανικολάου: Τι 
γίνεται με το θέμα της αποχέ-
τευσης, στο χωριό. Διότι στον 
υδραύλακα που περνάει μπρο-
στά από το σπίτι μου βρίσκω 
νερά βόθρων. Προχθές συ-
νέβη και κάποια επιμόλυνση 
παιδιού. Το θέμα είναι σοβαρό.

Πρόεδρος Κοινότητας: 
Αυτό είναι ένα θέμα, αλλά 
αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει 
άμεση λύση. Το πρόβλημα 
αυτό είναι από πολύ παλιά και 
κυρίως οφείλεται στην υψομε-
τρική διαφορά της θέσης όπου 
βρίσκονται κάποια σπίτια. Από 
ότι έχω πληροφορηθεί προ-
βλέπεται στην περίπτωση 
αυτή κάποιος «κόμπακτ» βιο-
λογικός καθαρισμός.

Αντιδήμαρχος Ιωάννης 
Μανανάς: Όπως είχε πει και 
ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Δ. Δελ-
φών, ένα «κόμπακτ» έργο Βιο-
λογικού Καθαρισμού. Θεωρώ 
ότι θα είναι σημαντική λύση 
στο πρόβλημα αυτό για τον 
οικισμό Καστελλίων.

Αθανάσιος Γ. Παπαϊωάν-
νου: Παρατηρείται το απαρά-
δεκτο φαινόμενο να ρίχνουν 
οι κάτοικοι σκουπίδια μέσα 
στα αυλάκια. Επίσης από τα 
σκουπίδια μέσα στους κάδους 
προκαλείται έντονη δυσοσμία. 
Οι κάδοι μυρίζουν άσχημα.

Αντιδήμαρχος Ιωάννης 
Μανανάς: Από την έναρξη της 
περιόδου της καραντίνας λόγω 
μέτρων κατά του κορωνοϊού 
Covid-19, παρατηρήθηκε ασυ-
νήθιστη αύξηση του πληθυ-
σμού στα χωριά με συνέπεια 
την αύξηση του όγκου των 
απορριμμάτων. Λαμβανομέ-
νου υπόψιν ότι είχαμε την ατυ-
χία να υπάρχουν 3 απορριμμα-
τοφόρα με σοβαρές βλάβες 
στο συνεργείο. Κατανοώ το 
θέμα. Και έγινε μεγάλη προ-
σπάθεια προς αυτή την κατεύ-
θυνση χάρη στο φιλότιμο ενός 
οδηγού, του Σωτήρη. Έχουμε 
λύσει σε μεγάλο βαθμό αυτό 
το πρόβλημα. Ειδικά το μήνα 
Αύγουστο καθημερινά οι κά-
δοι γέμιζαν από σκουπίδια.

Ιωάννης Π. Χαμηλός: Το 
κομμάτι του δρόμου από οικία 
Κ. Αυγερινού μέχρι θέση «Λογ-
γές», είναι σε άθλια κατάσταση 
το οδόστρωμα. Τι πρόβλεψη 
υπάρχει για την αποκατάστα-
σή του;

Αντιδήμαρχος Ιωάννης 
Μανανάς: Το είχαμε δει το 
πρόβλημα και είχαμε επισημά-
νει τα σημεία- τμήματα φθο-
ρών του οδοστρώματος. Όμως 
σήμερα το πρόβλημα έχει επε-
κταθεί ακόμα πιο πολύ. Τα αί-
τια είναι ο πάγος το χειμώνα, 
το νερό που διαφεύγει από 
τον υδραύλακα και τα μεγάλα 
φορτηγά που περνάνε. Σκο-
πός μας είναι να βοηθήσου-
με στην αποκατάσταση του 
τμήματος αυτού του δρόμου 
μέσω Τεχνικού Προγράμματος 
του Δήμου. Τα Καστέλλια είναι 
ένα χωριό με μεγάλη έκταση 
και απαιτούνται πάρα πολλά 
χρήματα για τη δημοτική οδο-
ποιία.

Πρόεδρος Κοινότητας: Να 
αναφέρω δύο θέματα. Πριν 2 
χρόνια υπήρχε ένα κυπαρίσσι 
στη μάνδρα του Δημοτικού 
Σχολείου που δημιουργούσε 
πρόβλημα. Κινδύνευε η μάν-
δρα να πέσει. Κόψαμε το κυ-
παρίσσι και δημιουργήθηκε 
ένα μεγάλο θέμα στο Δήμο 
Δελφών, ίσως και δικαιολο-
γημένα, καθώς δεν τηρήθη-
καν οι προβλεπόμενες από το 
νόμο διαδικασίες κοπής του 
δένδρου. Ήδη όμως υπάρχουν 
και άλλα επικίνδυνα δένδρα σε 
κάποια σημεία μέσα στο χωριό 
(Παιδικός Σταθμός- Μνημείο 
πεσόντων). Έχουμε κάνει σαν 
Τοπικό Συμβούλιο τις προβλε-
πόμενες ενέργειες και το θέμα 
έχει προωθηθεί αρμοδίως στις 
Υπηρεσίες του Δήμου Δελφών 
για τα περαιτέρω. Ήρθαν μάλι-
στα και μηχανικοί του Δήμου 
και έκαναν αυτοψία, κατέγρα-
ψαν τα δένδρα αιτιολογώντας 
την επικινδυνότητά τους. Η 
επικινδυνότητα των δένδρων 
όμως παραμένει ακόμα. Ανα-
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μένουμε τις τελικές ενέργειες 
για την κοπή των δένδρων.

Έχουμε κινήσει τις διαδικα-
σίες για κάποια παλιά εγκατα-
λειμμένα σπίτια. Έχει γίνει αυ-
τοψία από μηχανικούς προκει-
μένου να κριθούν επικίνδυνα 
από στατικής πλευράς. Μιλάμε 
για ετοιμόρροπα κτίσματα που 
είναι επικίνδυνα και έτοιμα να 
καταρρεύσουν. Πρόκειται για 
χρονοβόρα διαδικασία, όμως 
ο κίνδυνος πρόκλησης ατυ-
χημάτων από ενδεχόμενη κα-
τάρρευσή τους παραμένει και 
είναι υπαρκτός.

Βαγγέλης Κωτσίκης: Θέ-
λουμε σχετική ενημέρωση 
για το μικρό υδροηλεκτρικό 
έργο που πρόκειται να γίνει 
και αν είναι εντός των διοικη-
τικών ορίων της Κοινότητας 
Καστελλίων ή της Κοινότητας 
Καλοσκοπής;

Πρόεδρος Κοινότητας: 
Το Υδροηλεκτρικό έργο είναι 
εντός των ορίων της Κοινότη-
τας Καστελλίων. Γίνεται διάνοι-
ξη προβλεπόμενων δρόμων 
και δρόμου για να περνάει ο 
αγωγός του Υδροηλεκτρικού 
Έργου. Στα πλαίσια εκτέλεσης 
του έργου ήδη έχουν πέσει 
πολλά χρήματα σε εργολά-
βους με σκαπτικά μηχανήματα 
και χρήματα για λοιπές εργασί-
ες. Το έργο θα είναι πολύ καλό 
για την περιοχή μας

Επί τη ευκαιρία αυτή να σας 
αναφέρω ότι διαπιστώθηκε 
πως στους χάρτες του Εθνικού 
Κτηματολογίου υπάρχει παρα-
βίαση ορίων της Κοινότητας 
Καστελλίων πάνω στη Γκιώ-
να από την Κοινότητα Προ-
σήλιου. Διαμαρτυρήθηκε ο 
κτηνοτρόφος της Κοινότητάς 
μας Ασημάκης Κουδούνας, ότι 
δέχτηκε ενόχληση στο θερινό 
βοσκότοπο και στη θέση όπου 
κάθε χρόνο πηγαίνει το ποί-
μνιό του. Έχουν επεκτείνει τα 
όρια του Προσήλιου (πρώην 
Σεγδίτσα) μέσα στα όρια της 
Γραβιάς και έτσι έχει προκύ-
ψει ότι συνορεύουμε και με το 
Προσήλιο σε αρκετή έκταση. 
Ενώ στην πραγματικότητα βά-
σει των παλαιών αποφάσεων 
επιτροπών ορίων η Κοινότη-
τα Καστελλίων δε συνορεύει 
με την Κοινότητα Προσήλιου. 
Και έρχονται τώρα οι Σεγδι-
τσιώτες να διεκδικήσουν τόπο 
των Καστελλίων. Έχουμε πάρει 
απόφαση διαμαρτυρίας σαν 
Τοπικό Συμβούλιο για το θέμα 
αυτό, να μπουν στους χάρτες 
τα όρια των Κοινοτήτων στη 
σωστή τους θέση. Μπορεί να 
υπάρχει και σε άλλα σημεία της 
περιοχής μας ανάλογο θέμα.

Ζαχαρίας Νικ. Μακρής: 
Ερώτηση: Τι ανταποδοτικά 
οφέλη προβλέπεται ότι θα 
έχουμε ως Κοινότητα από το 
Υδροηλεκτρικό Έργο;

Πρόεδρος Κοινότητας: 
Αναφέρει τα προβλεπόμενα 
ανταποδοτικά οφέλη υπέρ 
των κατοίκων (μειώσεις μέσω 
λογαριασμών ρεύματος) και 
χρηματοδότηση του Δήμου 
υπέρ της Κοινότητας σε πο-
σοστά επί των κερδών της 
Εταιρίας που έχει αναλάβει 
την κατασκευή- διαχείριση του 
έργου. Επίσης, πέρα από αυτά, 
η Εταιρία θα κάνει και κάποια 
έργα στην Κοινότητα.

Αντιδήμαρχος Ιωάννης 
Μανανάς: Προβλέπεται να 
υπάρχουν ανταποδοτικά οφέ-

λη υπέρ του Δήμου Δελφών, 
όπως γίνεται και με το Υδροη-
λεκτρικό Έργο στις Κοινότητες 
Λιλαίας και Επταλόφου που 
αντιστοιχούν στο ποσοστό 2% 
επί των κερδών της διαχειρί-
στριας Εταιρίας.

Νίκος Σκουρτιάς (Κοινοτι-
κός Σύμβουλος): Έχουμε κά-
ποια ενημέρωση για το τι γί-
νεται με τα ανταποδοτικά των 
Μεταλλείων;

Πρόεδρος Κοινότητας: Να 
σας πω για ένα ακόμα θέμα. 
Έχει γίνει ενημέρωση μέσω 
Ίντερνετ για τα καυσόξυλα 
που θα παραχθούν από την 
περιοχή εκτέλεσης εργασιών 
του Υδροηλεκτρικού Έργου. 
Τα ξύλα θα τα πάρουν οι Κα-
στελλιώτες, αφού ακολουθη-
θεί κάποια σειρά προτεραιότη-
τας των δικαιούχων μονίμων 
κατοίκων (χαμηλοσυνταξιού-
χοι-άτομα με αναπηρίες κλπ.) 
μέσω Δασαρχείου, έναντι ενός 
συμβολικού τιμήματος.

Επίσης να σας αναφέρω ότι 
κατόπιν παρεμβάσεώς μου 
στην Εταιρία κατασκευής του 
Υδροηλεκτρικού Έργου «ΜΑΛ-
ΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», 
πρόκειται να γίνει αντικατά-
σταση του παλαιού εξ’ αμιά-
ντου υπόγειου αγωγού ύδρευ-
σης μήκους περ. 1.400 μ. που 
βρίσκεται στον παραποτάμιο 
χωματόδρομο και που θα το 
κάνει η ίδια η Εταιρία. Έχει 
ήδη γίνει σχετικό αίτημα στην 
ΔΕΥΑ Δ. Δελφών για έγκριση 
εκτέλεσης του έργου και έχει 
ληφθεί επί τούτου και απόφα-
ση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ.

Αθανάσιος Γ. Παπαϊωάν-
νου: Τι γίνεται με την κανονική 
επαναλειτουργία της γραμμής 
Τρένου στο Σ.Σ. Μπράλου. 
Θα περνάει μόνο 2 μέρες την 
εβδομάδα;

Αντιδήμαρχος Ιωάννης 
Μανανάς: Έχουν γίνει από 
πλευράς Δήμου ενέργειες. Επί 
του παρόντος η απάντηση που 
υπάρχει είναι ότι είναι ασύμ-
φορη η καθημερινή λειτουρ-
γία της γραμμής αυτής.

Ηλίας Λευκαδίτης: Θα πρέ-
πει να γίνει καθαρισμός της 
κοίτης του ποταμού διότι κιν-
δυνεύει η γέφυρα να κατα-
στραφεί.

Πρόεδρος Κοινότητας: Εί-
ναι στα υπόψιν. Θα πρέπει να 
γίνει κατάλληλη διαμόρφωση 
της κοίτης του ποταμού στο 
σημείο αυτό με μηχάνημα.

Νίκος Σκουρτιάς (Κοινο-
τικός Σύμβουλος): Αγαπητοί 
χωριανοί. Είναι πολλά τα θέμα-
τα που έχει το χωριό, αλλά δε 
θα σας κουράσω. Είμαι απογο-
ητευμένος από τη λειτουργία 
του Δήμου και του Τοπικού 
Συμβουλίου. Προσπαθήσαμε 
αυτά τα 2 χρόνια να διεκδικού-
με. Η απάντηση που λαμβά-
νουμε είναι ότι δεν έχει λεφτά 
ο Δήμος. Δε γίνονται κάποια 
πράγματα καθόλου. Τρομά-
ξαμε να κάνουμε μία γενική 
συνέλευση του χωριού από το 
μήνα Ιούλιο που είχαμε θέσει 
το θέμα με το πρόβλημα του 
νερού. Αρχίσαμε να μην εμπι-
στευόμαστε ούτε τον πρόεδρο 
ούτε την ΔΕΥΑ κλπ. Πριν από 
2 μήνες το νερό που έρχεται 
από Καλοσκοπή είχε θεραπεία 
από κιτρικό οξύ, αυτά μας είπε 

ο Σωτηρόπουλος. Μετά πα-
ρουσιάστηκε οσμή από χλώ-
ριο. Εγώ σκέφτηκα ότι για να 
ανεβάσεις το χλώριο σημαίνει 
ότι υπάρχει κάποιο πρόβλη-
μα. Σχετικά με τις αναλύσεις 
νερού. Οσμή και γεύση είναι 
αποδεκτά; Επί Αντιδημαρχίας 
Νικ. Μολιώτη το 2016 είχε ζη-
τηθεί από τη Δ/νση Υδάτων 
της Περιφέρειας η χαρτογρά-
φηση των πηγών περιφέρειας 
Καστελλίων με συντεταγμένες. 
Δεν έχουμε ενημέρωση τι έχει 
γίνει. Ένα άλλο πολύ σοβαρό 
θέμα είναι ότι έχουμε αρκετά 
πολύ παλιά τμήματα δικτύου 
ύδρευσης με κατασκευή από 
αμιαντοσωλήνες. Να ζητή-
σουμε από τη ΔΕΥΑ να αντι-
κατασταθούν τμηματικά όλα 
αυτά τα δίκτυα από αμίαντο. 
Θέμα επέμβασης μεταλλείων 
στη θέση «ΑΛΕΦΑΝΤΩ». Η τε-
λευταία απόφαση Διοικητικού 
Δικαστηρίου όπου είχε παρα-
πεμφθεί το θέμα, απέρριψε το 
αίτημα - προσφυγή των με-
ταλλείων για τυπικούς λόγους, 
(κάτι σχετικό με νομιμοποίηση 
του δικηγόρου της εταιρίας) 
και όχι για ουσιαστικούς. Άρα 
το θέμα- ζήτημα αυτό παρα-
μένει ακόμα ανοικτό. Δασικοί 
Χάρτες-Πηγές. Τα σύνορα των 
Καστελλίων «περπατάνε» ανα-
λόγως και κατά το δοκούν. 
Κάποιος ή δεν κάνει καλά τη 
δουλειά του ή κάποια πράγ-
ματα μπορεί να γίνονται και 
εσκεμμένα. Κάποιος ενεργεί 
σε βάρος της Κοινότητας μας. 
Λειτουργία Δήμου. Τέλη υπέρ 
Δήμου. Παντού δεν έχουμε λε-
φτά να γίνει κάτι στο χωριό. Το 
χωριό θα πρέπει σύσσωμο να 
διεκδικεί πράγματα συνεχώς. 
Άλλα θέματα: Τι γίνεται με τους 
κάδους για απόθεση ογκωδών 
αντικειμένων. Παντού πέφτουν 
σκουπίδια προς το ποτάμι. Τα-
κτοποίηση - χαρακτηρισμός 
Α’ ορόφου Κοινοτικού Κα-
ταστήματος. Ακόμα το θέμα 
παραμένει σε εκκρεμότητα. 
Υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα. 
Ο Δήμος και το κράτος οφεί-
λει να υποστηρίζει τις Τοπικές 
Κοινότητες. Από τη σημερινή 
συνέλευση θα πρέπει να βγει 
ένα ζουμί. Ένα διεκδικητικό 
πλαίσιο βασικών θέσεων - αι-
τημάτων που θα θέσει η Κοι-
νότητα. Ειδικότερα προτείνω 
η συνέλευση να αποφασίσει 
για τα εξής:

(Παραλείπονται οι παρακάτω 
προτάσεις του, γιατί περιέχονται 
συμπληρωμένες στις προτάσεις 
που τέθηκαν για ψηφοφορία).

ΝΙΚΟΣ ΛΙΤΣΟΣ (Κοινοτι-
κός Σύμβουλος): Καλησπέρα 
και από μένα σε όλους. Εγώ 
απλώς θα απαντήσω συνολι-
κά στα ερωτήματα του Νίκου 
Σκουρτιά. Ήσασταν σύμβου-
λος στην Κοινότητα επί μία 5/
ετία. Τα θέματα-προβλήματα 
που αναφέρετε δεν είναι τωρι-
νά, υπήρχαν και την προηγού-
μενη 5/ετία. Εσείς τι κάνατε για 
τα θέματα αυτά;

Αντιδήμαρχος Ιωάννης 
Μανανάς: Τα ογκώδη αντικεί-
μενα μπορούμε να τα παίρ-
νουμε και να τα διαθέτουμε 
στον ΧΥΤΥ. Καλό είναι να συ-
γκεντρώνονται και κατόπιν 
συνεννόησης με τον πρόεδρο 
να φορτώνονται και να αποθέ-

τονται στον ΧΥΤΥ. Το να απορ-
ρίπτονται σε διάφορα σημεία 
όπως στο χώρο του Μνημείου, 
αυτό είναι τουλάχιστον απα-
ράδεκτο. Σε ο, τι αφορά την 
κοστολόγηση του νερού. Τα 
άτομα με χαμηλά εισοδήματα 
να κάνουν αίτηση στην ΔΕΥΑ 
να υπαχθούν στο χαμηλό τιμο-
λόγιο. Χαρτογράφηση πηγών: 
Η ΔΕΥΑ ενημερώθηκε πριν 3 
μήνες για τα σημεία των πη-
γών ψηφιακά χαρτογραφημέ-
να.

Ιωάννης Αθ. Μακρής: Οι 
υδραύλακες του χωριού εί-
ναι σε άθλια κατάσταση και 
χρήζουν σε πολλά σημεία επι-
σκευής. Επίσης έχουν γεμίσει 
από σαπρόφυτα, που προφα-
νώς οφείλεται στην καλλιέρ-
γεια ιχθύων που υπάρχει στις 
μισθωμένες υδατοξαμενές της 
Κοινότητας από όπου περνάει 
το αρδεύσιμο νερό.

Αθανάσιος Κουτσοβέλης: 
Απευθύνεται σε οξύ τόνο στον 
Ιωάννη Αθ. Μακρή και λέει ότι 
υπάρχει έγγραφο από το Χη-
μείο της Λαμίας με εξέταση 
του νερού για το θέμα αυτό. 
Πηγαίνει βρίσκει το έγγραφο, 
το προσκομίζει και εν συνεχεία 
το παίρνει πάλι.

Ιωάννης Καρακώστας (Κοι-
νοτικός Σύμβουλος): Είμαι 
εκλεγμένος τοπικός σύμβου-
λος Καστελλίων. Σκέφτηκα 
πολλές φορές να παραιτηθώ. 
Βλέπω μια κατάσταση σαν να 
μην υπάρχουμε. Σκουπίδια, 
σακούλες παντού διάσπαρτα. 
Κατάσταση άκρως επικίνδυνη. 
Δεν έχει γίνει τίποτα με την 
καθαριότητα των οικοπέδων. 
Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος 
πυρκαγιάς στο χωριό. Αρδευ-
τικά αυλάκια.. Σε 5 σημεία 
μπορεί να επισκευαστούν. 
Πόσιμο νερό: Βακτηριδιακός 
έλεγχος έγινε;. Να εξηγήσουμε 
στους χωριανούς αν πίνεται ή 
δεν πίνεται το νερό. Παιδικές 
χαρές: Έγιναν κάποιες εργα-
σίες. Έπεσαν όμως τσιμέντα. 
Αυτό θεωρώ ότι είναι επικίν-
δυνο για τα μικρά παιδιά.

Πρόεδρος Κοινότητας: Οι 
εργασίες που έγιναν στις παι-
δικές χαρές προβλέπονταν 
σύμφωνα με μελέτη της Τε-
χνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

Παναγιώτης Μέγκος (Επι-
κεφαλής της Δημοτικής 
Παράταξης «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»): Είχαμε να έρ-
θουμε σε συνέλευση του χω-
ριού από Προεδρίας Σπύρου 
Κουτρούμπα. Ερχόμαστε στις 
συνελεύσεις των κατοίκων 
γιατί θέλουμε να ακούμε όλα 
τα θέματα που συζητούνται, 
να αντιληφθούμε την έκταση 
των προβλημάτων αλλά και τις 
απόψεις των δημοτών. Όμως 
θεωρώ ότι στη γενική συνέ-
λευση θα πρέπει να υπάρχει 
θεματολογία. Ακούστηκε ότι 
υπάρχει πρόβλημα χρημάτων 
του Δήμου. Αυτοί που διοι-
κούν θα πρέπει τις περισσό-
τερες φορές ανάλογα με τις 
περιστάσεις να εκμεταλλεύ-
ονται το αποτέλεσμα. Όταν 
κάποιος βάζει μία υπόθεση 

στο δικαστήριο και βγαίνει 
μια απόφαση, προσφεύγουμε 
στο Εφετείο. Αναφέρομαι στην 
υπόθεση της Ιτέας με την υπό-
θεση της πλατείας Θεάτρου. 
Θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή 
αδράνησε. Υπάρχουν ευθύνες 
που έχασε χρήματα ο Δήμος 
Δελφών. Πρέπει να αναδει-
κνύουμε τις ευθύνες και να 
τις αποδεχόμαστε. Θέμα Κοι-
νοτικής περιουσίας. Ο συγχω-
ριανός σας δημοτικός σύμ-
βουλος Δημήτρης Μπάκας, 
ετοίμασε ένα ερωτηματολόγιο 
για το Κτηματολόγιο και την 
Κοινοτική περιουσία που δι-
αβιβάστηκε στις Κοινότητες. 
Κάποιοι απάντησαν, κάποιοι 
όχι. Αυτό είναι πολύ σημαντι-
κό. Μπορεί να είμαστε Δήμος, 
αλλά τα περιουσιακά στοιχεία 
ανήκουν στην κάθε Κοινότητα. 
Θέμα με σύνορα Κοινότητας. 
Τα σύνορα των Κοινοτήτων 
έχουν καθοριστεί με διοικητι-
κές πράξεις σε προηγούμενα 
παλιά χρόνια. Μπορεί σήμερα 
να είμαστε ένας Δήμος. Όμως 
η κάθε Κοινότητα έχει τα δικά 
της διοικητικά όρια. Και αυτές 
οι αποφάσεις που καθόρισαν 
τα όρια της κάθε Κοινότητας 
ξεχωριστά εξακολουθούν να 
ισχύουν. Είναι πολύ σημαντι-
κό το θέμα των ορίων. Σε ό,τι 
αφορά την κατασκευή του Μι-
κρού Υδροηλεκτρικού έργου. 
Τι θα κερδίσουμε; Η εμπειρία 
δείχνει πως ό, τι έχει φτιαχτεί, 
το λογαριασμό στο τέλος πάλι 
εμείς τον πληρώνουμε. Τα 
ανταποδοτικά από ενεργεια-
κές επενδύσεις πάλι από μάς 
τα παίρνουν. Δεν έχω δει λο-
γαριασμό μειωμένο σε σχέση 
με προηγούμενο. Οι Εταιρίες 
μεταβιβάζονται, τα περιβαλλο-
ντικά δεν τηρούνται. Ζήτημα 
νερού: Στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση τρία πράγματα αποτε-
λούν βασική προτεραιότητα: 
1) Ύδρευση- Αποχέτευση, 2) 
Φωτισμός, 3) Δημοτική οδο-
ποιία. Το νερό θέλει προσοχή. 
Προβλέπονται διαφορετικά 
τιμολόγια στην κοστολόγηση 
της κατανάλωσης του νερού. 
Προτάσεις για το πρόβλημα 
που τέθηκε σχετικά με το 
νερό. Πρόταση Νίκου Σκουρ-
τιά αν πρέπει να πληρώσου-
με. Για να μην πληρωθεί το 
νερό, πρέπει να διεκδικηθεί. 
Το θέμα όμως με το νερό δεν 
έχει απαντηθεί. Διαφορετικά 
πέφτουμε σε αντιφάσεις. Οι 
πηγές του Δήμου Δελφών που 
διαχειρίζεται η ΔΕΥΑ είναι 178. 
Συγκεκριμένος αριθμός. Αυτό 
που δεν γνωρίζει η ΔΕΥΑ είναι 
τα δίκτυα ύδρευσης, οι θέσεις 
και οι διαδρομές των δικτύ-
ων. Η διεκδίκηση θα πρέπει 
να υπάρχει. Να διεκδικήσετε 
τα ζητήματα των λογαρια-
σμών. Δεν ξέρω εάν μπορού-
με να πάμε σε καθεστώς να 
πληρώνουμε για ένα τρίμηνο. 
Προσοχή να μη φτάσουμε σε 
σημείο για αυτό που δώσαμε 
να αρχίσουμε πάλι να ξανα-
χρεωνόμαστε.

Αντιδήμαρχος Ιωάννης 
Μανανάς: Δύο πραγματάκια 
μόνο επί των τοποθετήσεων 
των Παναγιώτη Μέγκου και 
Νίκου Σκουρτιά.: 1) Για το 
θέμα του νερού και των λογα-
ριασμών θα εμπιστευτώ τον 
Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Σωτηρό-
πουλο 2) Για το θέμα διάθε-
σης των χρημάτων του Δήμου, 
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

να είναι εκτός σχεδίου, αλλά είναι νόμιμα και αποτελούν 
συνέχεια του οικιστικού ιστού.
Επομένως, θεωρητικά, όλα τα οικόπεδα, αλλά και τα 
χωράφια που είναι κοντά σε σπίτια, με την έναρξη της 
πυροσβεστικής περιόδου πρέπει να είναι καθαρισμένα. 
Επειδή όμως η έκταση του χωριού μας είναι πολύ μεγάλη, 
εκτιμούμε, ότι είναι προτιμότερο και αποτελεσματικότερο, 
τα προληπτικά μέτρα να λαμβάνονται ανά γειτονιά με μέ-
ριμνα των κατοίκων της, οι οποίοι γνωρίζουν πρόσωπα και 
πράγματα και μπορούν εύκολα να ορίσουν την τελευταία 
γραμμή ανάσχεσης της φωτιάς, λαμβάνοντας υπόψη τη 
μορφολογία του εδάφους, δηλαδή εάν είναι κοντά σε άλσος, 
σε ποτάμι, σε κεντρικό δρόμο κ.λπ. Από αυτή τη νοητή 
γραμμή, που πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να απέχει τουλά-
χιστον 150-200 μέτρα από τα κοντινότερα σπίτια, πρέπει 
να γίνεται σχολαστικός καθαρισμός από αυτοφυή δένδρα, 
βάτα, χόρτα κλπ. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι 
μας προσπαθώντας την τελευταία μέρα να καθαρίσουμε το 
οικόπεδό μας, είναι η ύπαρξη αυτών των αυτοφυών δένδρων, 
κυρίως δρυς και αγκορτσιές, τα οποία πολλαπλασιάζονται 
πολύ εύκολα και καλύπτουν σύντομα το μεγαλύτερο μέρος 
του οικοπέδου. Στα δένδρα αυτά αναρριχώνται τα βάτα και 
έτσι σχηματίζεται ένα αδιαπέραστο τείχος βλάστησης, που 
είναι ότι καλύτερο για να φουντώνει η φωτιά. Το φαινόμενο 
που προαναφέραμε παρουσιάζεται σ’ όλες τις γειτονιές του 
χωριού μας και οφείλεται στην παύση της καλλιέργειας των 
χωραφιών μας. (Στην πραγματικότητα είναι οικόπεδα εντός 
σχεδίου) τα λεγόμενα γιούρτια, και από εκεί και πέρα η 
φύση που κανείς πλέον δεν την εμποδίζει κάνει την δουλειά 
της. Επομένως ο καθαρισμός των οικοπέδων από δένδρα και 
βάτα πρέπει να γίνει βαθιά κοντά στο χώμα, να επιλέγονται 
τα ξύλα που είναι κατάλληλα για το τζάκι του σπιτιού μας, 
ενώ τα κλαδιά, κυρίως της αγκορτσιάς που μπορεί να είναι 
βουνά ολόκληρα να καίγονται επί τόπου. Με αυτό τον τρό-
πο με την έναρξη της θερινής περιόδου, απομένει μόνο ο 
καθαρισμός από χόρτα, που θα είναι ευκολότερος και χωρίς 
μεγάλα έξοδα, περίπου 40-50€/στρέμμα. Ο καλοκαιρινός 
καθαρισμός των χόρτων είναι προτιμότερο να γίνεται με 
μηχανικά μέσα (τρακτέρ με καταστροφέα) ώστε να κατα-
στρέφεται τυχόν νέα βλάστηση από τα κομμένα δένδρα.
Επίσης τα οπωροφόρα και καλλωπιστικά δένδρα που συ-
νηθίζονται στο χωριό μας όπως καρυδιές, μηλιές, μουριές 
κλπ., πρέπει να κλαδεύονται συχνά και όχι να μεγαλώνουν 
ανεξέλεγκτα φθάνοντας τα δέκα μέτρα χωρίς να προσφέρουν 
κάτι περισσότερο στους ιδιοκτήτες.
Επίσης έργο των κατοίκων κάθε γειτονιάς είναι να υπεν-
θυμίζουν τις υποχρεώσεις που προαναφέραμε και σε όσους 
Καστελλιώτες απουσιάζουν για μεγάλα διαστήματα, ενώ τα 
ονόματα αυτών που αδυνατούν ή αδιαφορούν να δίνονται 
στον πρόεδρο της Κοινότητας για εφαρμογή της νόμιμης 
διαδικασίας επί του θέματος.
Εκτός από αυτά που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας 
είναι απαραίτητα και η βοήθεια του Δήμου Δελφών μέσω 
της Δ.Ε. Γραβιάς κυρίως για τον καθαρισμό των αγροτικών 
δρόμων, λόγω της μεγάλης έκτασης του χωριού μας. Επίσης 
να διατίθεται το κατάλληλο τεχνικό και βοηθητικό προσωπι-
κό για την ενίσχυση των Κοινοτήτων δεδομένου ότι με τον 
καλλικρατικό νόμο στους προέδρους των Κοινοτήτων δεν 
διατίθεται ούτε ποδήλατο για μετακίνηση μέσα στα χωριά 
τους. Έχουν μόνο γνωμοδοτικό ρόλο, αλλά πολλές φορές 
και έναν «ειδικό εκτελεστικό ρόλο», ώστε αναγκάζονται, εκ 
των πραγμάτων, να σηκώνουν τα μανίκια και με φτυάρια 
και τσουγκράνες να καθαρίζουν δρόμους, αυλάκια, οχετούς 
κ.λπ. και να μην ξεχνάμε ότι οι πρόεδροι των Κοινοτήτων 
έχουν ψηφισθεί από το λαό, έχουν δηλαδή πρωτογενή εξου-
σία, όπως ο δήμαρχος, ο βουλευτής και ο πρωθυπουργός 
της χώρας.
Επιμένουμε στην ενεργοποίηση των κατοίκων του χωριού 
μας ανά γειτονιά, που μπορεί να έχει πολύ θετικό αποτέλε-
σμα, διότι γνωρίζουν ότι οι ενέργειές τους έχουν έναν κοινό 
στόχο την προστασία της περιουσίας τους. Τη σπουδαιότητα 
ενεργοποίησης των κατοίκων ανά γειτονιά αναγνώρισε και 
η πολιτεία και με το νόμο 1337/14-3-83 άρθρο 30 θέσπισε 
την «Πολεοδομική Επιτροπή Γειτονιάς» που αναφέρεται 
και σε προβλήματα περιβάλλοντος. Όσοι χωριανοί μας το 
επιθυμούν ας μελετήσουν το νόμο και ας πράξουν κατά την 
κρίση τους.
Είναι γεγονός ότι η σωστή εφαρμογή μέτρων πρόληψης 
πυρκαγιών δεν είναι εύκολη υπόθεση, χρειάζεται πίστη ότι 
κάνουμε όλοι μαζί το σωστό για να προστατεύσουμε το χω-
ριό μας και την περιουσία μας. Η φωτιά αργά ή γρήγορα θα 
έλθει και στη γειτονιά μας και αν δεν λάβουμε τα μέτρα μας 
θα είναι ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ. Ενώ το κλίμα χειροτερεύει, με 
πολύ υψηλές θερμοκρασίες και καταστροφικές πλημμύρες 
το χωριό μας αναδασώνεται επικίνδυνα. Καλό χειμώνα!

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ…ΠΙΘΑΝΕΣ 
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Η ΚΛΑΣΣΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΑ

Κύριε διευθυντά,
Δεκαετία του 1980 ο Μίκης 

Θεοδωράκης πραγματοποιούσε 
περιοδεία ανά την Ευρώπη, δίνο-
ντας συναυλίες με έργα συμφω-
νικής μουσικής. Σε ένα μεγάλο 
αμφιθέατρο στην Κολωνία, άμα 
τη εμφανίσει του, έγινε μεγάλος 
πάταγος από τα χειροκροτήματα. 
Μετά τα πρώτα ακούσματα, χει-
ροκροτούσαν μόνο οι Γερμανοί.
Στο διάλειμμα, συνοδεύοντας 

τον Πρέσβη, που πήγε να τον 
χαιρετήσει, είχα την τιμή και τη 
χαρά να τον γνωρίσω από κοντά. 
«Δεν ευχαριστήσανε τους συμπα-
τριώτες μας απόψε» είπε με ένα 
(πικρόχολο;) χαμόγελο. «Οπότε, 
θα πρέπει να μας ξανάρθετε με 
μπουζούκια!», παρατήρησε προ-
σφυέστατα ο Πρέσβης.
Συμπέρασμα: Δεν έχουμε ιδέα 

από κλασική μουσική. Δεν μας 

δίδαξε κανείς, δεν έχουμε ακού-
σματα από την παιδική μας ηλι-
κία, δε την καταλαβαίνουμε, γι’ 
αυτό δεν μας αρέσει. Και όμως. 
Η μουσική παιδεία είναι καίριο 
μέλημα της «Πολιτείας» του Πλά-
τωνος. (Ο Πλάτων, του Πλάτω-
νος επιμένει η κα Γιουρσενάρ. 
Εντάξει, με τα δικά σας, λέει, 
αλλά ρωτήσατε τους αρχαίους αν 
τους αρέσει να τους αλλάζουν τα 
ονόματα; Κατά την μεγάλη Ελλη-
νίστρια οι αρχαίοι είναι ζωντανοί 
- αφού είναι αθάνατοι;- και μπο-
ρείς να συνομιλείς μαζί τους).

Ιωάννης Αθ. Μακρής
π. Εργατικός Σύμβουλος

στην Ελληνική Πρεσβεία Βόννης
Καστέλλια Παρνασσίδος

Σημ.: Δημοσιεύτηκε και στην 
εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 
στις 9 Σεπτεμβρίου 2021

* * *
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΡΘΡΟ

Αγαπητά «Καστελλιώτικα Νέα»,
Στο φύλλο με αριθ. 93 (β’ τρί-

μηνο ‘21) και υπό τον τίτλο «ΤΑ 
ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ» του Προ-
έδρου του Συλλόγου Κώστα Στο-
φόρου, διάβασα, μεταξύ άλλων, 
και τα παρακάτω τα οποία, νομί-
ζω ότι με τον τρόπο που παρου-
σιάζονται αφορούν κυρίως την 
κυβερνητική πολιτική και δεν 
συνάδουν με τους σκοπούς του 
Καταστατικού του Συλλόγου μας, 
που δημοσιεύτηκε με την από-
φαση 297/87 του Πρωτοδικείου 
της Άμφισσας, και οπωσδήποτε 
και με την εφημερίδα, και συ-
γκεκριμένα δεν εξυπηρετούν τη 
μελέτη και την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος του τό-
που, την αποκάλυψη και διάδο-
ση της πολιτιστικής κληρονομιάς 
σε συνδυασμό με την ανάπτυξη 
του πολιτιστικού επιπέδου και 
την οργάνωση της ψυχαγωγί-
ας και επιμόρφωσης του λαού 
και της νεολαίας του τόπου μας. 
Διατηρώ, βεβαίως, την επιφύ-
λαξη να υπάρχει μεταγενέστερη 
τροποποίηση του Καταστατικού 
που μου διαφεύγει, και η οποία 
επιτρέπει δημοσιεύματα μέσω 
της εφημερίδας τα οποία καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο εκφεύγουν του 
σκοπού της.
Πιο συγκεκριμένα:
1. ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ:
Αναφέρει ο Πρόεδρος του 

Συλλόγου ότι «είναι πραγματικά 
θλιβερή η κατάσταση εγκατάλει-
ψης της περιοχής μας με καθορι-
στικό ρόλο της Κυβέρνησης που 
κλείνει παντού τα υποκαταστήμα-
τά τους αφήνοντας τον χώρο για 
τα ιδιωτικά συμφέροντα».
Διέφυγε μάλλον της προσοχής 

του Προέδρου το γεγονός ότι και 
το 2017 και το 2018 τα ΕΛ.ΤΑ., 
για να αντιμετωπίσουν προβλή-
ματα ρευστότητας, κατακρατού-
σαν τα χρήματα που κατέβαλλαν 
οι πελάτες της Δ.Ε.Η. για την 
εξόφληση των λογαριασμών τους 
χωρίς να τα αποδίδουν ως όφει-
λαν στη Δ.Ε.Η. Τόσο καλά πήγαι-
ναν τα πράγματα στα ΕΛ.ΤΑ.
Παραπέρα, αν είχε ρίξει μια 

ματιά στα δημοσιευμένα οικονο-
μικά στοιχεία για το έτος 2019, 
και ιδιαίτερα στην έκθεση των 
Ορκωτών Ελεγκτών, τότε ίσως να 
μην έγραφε τα παραπάνω. Η έκ-
θεση έθετε ζήτημα συνέχισης της 
λειτουργίας των ΕΛ.ΤΑ.
Η νέα διοίκηση της εταιρίας 

προφανώς και έπρεπε να λάβει 
μέτρα για την εξυγίανσή της, και 
θέλω να πιστεύω ότι και το κλεί-

σιμο των καταστημάτων εντάσσε-
ται σε κάποιο γενικότερο πλάνο.
Συμφωνώ απερίφραστα με την 

επισήμανση ότι οι μέχρι τώρα 
εξυπηρετούμενοι από τα ΕΛ.ΤΑ. 
Γραβιάς θα υποβάλλονται στο 
εξής σε κόπο και έξοδα προκει-
μένου να ταξιδεύουν σε κοντινές 
πόλεις για τις συναλλαγές τους.
Πάντως, ούτε εγώ ούτε ο Πρό-

εδρος έχουμε όλα τα δεδομένα 
για να αποφανθούμε μετά βεβαι-
ότητας ότι η διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. 
κλείνει το κατάστημα της Γραβιάς 
για να τιμωρήσει τους Καστελ-
λιώτες, καθώς το ίδιο συμβαίνει 
και στην Αθήνα και πανελλαδικά.

2. ΤΟ ΤΡΕΝΟ:
Ποιες Κυβερνήσεις, Πρόεδρε, 

παρέδωσαν τον ΟΣΕ στα ιδιωτι-
κά συμφέροντα;
Κατ’ αρχάς ο ΟΣΕ εξακολου-

θεί να είναι εξολοκλήρου κρα-
τικός και να διαχειρίζεται το 
δίκτυο, την υποδομή, την κυκλο-
φορία, καθώς και τους σταθμούς 
που του ανήκουν.
Προφανώς αναφέρεστε στην 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Για την αποκατάσταση της αλή-

θειας σημειώνω τα ακόλουθα:
Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αποσπάστηκε το 

2007 από τον ΟΣΕ και το 2013 
το σύνολο των μετοχών της περι-
ήλθε στην πλήρη κυριότητα του 
ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο μέχρι το 2017 
ήταν ο μοναδικός μέτοχος της 
εταιρείας.
Τον Οκτώβριο του 2017 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
πώλησής της στον Όμιλο FS 
ITALIANE έναντι του ευτελούς 
τμήματος των €45εκ.
Πράγματι, όπως αναφέρετε, 

ο αγοραστής, όπως κάθε επεν-
δυτής, ενδιαφέρεται μόνο για 
τα κέρδη. Φαίνεται όμως ότι η 
γραμμή Τιθορέα - Λιανοκλάδι 
ήταν άγονη, δεν απέφερε κέρδη, 
και γι’ αυτό καταργήθηκε.
Ίσως αν η τότε πωλήτρια Κυ-

βέρνηση προέβαινε σε καταλλη-
λότερους χειρισμούς, έστω και 
με κάποια επιδότηση της γραμ-
μής αυτής, οι Ιταλοί να δέχονταν 
τη διατήρησή της, δεδομένου και 
του μηδαμινού τιμήματος.
Όμως αυτά είναι άλλα λόγια ν’ 

αγαπιόμαστε.
Θα θυμάται ο Πρόεδρος, ως 

έμπειρος, άλλωστε, δημοσιογρά-
φος, ότι η προηγούμενη Κυβέρ-
νηση είχε φέρει προς ψήφιση 
στην τότε Βουλή νομοσχέδιο για 
την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ αντί τιμήματος κοντά στα 
400εκ. € αν θυμάμαι καλά.
Ξεσηκώθηκαν τότε και οι πέ-

τρες, η πώληση ματαιώθηκε για 
να συντελεστεί τελικά έναντι 
45εκ. €.
Εν κατακλείδι, για το συγκεκρι-

μένο θέμα και κινητοποιήσεις, 
μαζικότατες μάλιστα, έγιναν, και 
τοπικοί Πρόεδροι και Δήμαρχοι 
είδαν τον τότε Πρωθυπουργό στη 
Λαμία, έθεσαν το ζήτημα αλλά 
μάλλον δεν πρόλαβε να το επι-
λύσει.
θα ήθελα τελειώνοντας να πω, 

χωρίς καμία αιχμή προς το πρό-
σωπο του κ. Προέδρου, ότι θα 
ήταν πολύ χρήσιμο για το χωριό 
μας να προτείνονται λύσεις για τα 
διάφορα προβλήματα που ταλα-
νίζουν τους κατοίκους του, αφού 
πρώτα τα επισημάνουμε.
Είναι πολύ εύκολη η καταγρα-

φή των δυσλειτουργιών, σε αντί-
θεση με την εξεύρεση λύσεων, 
και μάλιστα λύσεων πραγματο-
ποιήσιμων. Αυτά.

Αθήνα 30.9.2021
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία

Γιάννης Ηλία Μακρής

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Και αναπάντεχα το κακό 

ήρθε, ο κορωνοϊός έπληξε το 
χωριό μας. Κι έτσι ξεκίνησε η 
λήψη των διαφόρων μέτρων 
προφυλάξεως, αφού το φαι-
νόμενο, λόγω της εξελιγμέ-
νης επικοινωνίας έχει πια πά-
ρει παγκόσμιο χαρακτήρα. Όχι 
βέβαια πως τέτοια πανδημικά 
φαινόμενα δεν είχαν φανεί και 
κατά το παρελθόν. Αλλά λόγω 
του ότι οι επικοινωνιακές συν-
θήκες τότε ήταν περιορισμέ-
νες η διάδοσή τους παρέμενε 
περιορισμένη.
Η ολοσχερής θεραπεία του 

αναμένεται να υπάρξει, μό-
νον εάν υπάρξουν εμβολια-
σμοί με εμβόλιο ολοσχερούς 
εξαλείψεώς του ή φάρμακο 
που να τον εξαφανίζει. Ο προ-
ληπτικός εμβολιασμός, που 
είναι απαραίτητος για όλους, 
απλώς περιορίζει τη θανα-
τηφόρα δράση του. Όχι πως 
δεν είχαμε και κατά το παρελ-
θόν τέτοιες πανδημίες, αλλά 
ο χώρος της διάδοσής τους 
ήταν, λόγω της περιορισμένης 
επικοινωνίας των ανθρώπων, 
περιορισμένος. Ο λοιμός των 
αρχαίων Αθηναίων κατά την 
εποχή του Περικλέους, ήταν 
μια τέτοια πανδημία, όπως 
αργότερα η χολέρα και γύρω 
στα χίλια πεντακόσια μετά 
Χριστόν η πανώλη. Αυτή είχε 
προσβάλει όλη τη Νοτιοδυτι-
κή Ευρώπη (Γαλλία-Ισπανία-
Ιταλία), τα Βαλκάνια και την 
Τουρκία και που θανατηφόρα 
εξαφάνισε ολόκληρες πολι-
τείες και χωριά. Αλλά και πρό-
σφατα στις ημέρες μας είχαμε 
τέτοιες πανδημίες, που όμως 
ήταν μικρό έως ασήμαντο το 
πέρασμά τους. Τέτοιες ήταν η 
ισπανική γρίπη του χίλια εν-
νιακόσια δέκα επτά που έκαμε 
θραύση και στο χωριό μας, η 
ενδημούσα στις ημέρες μας 
γρίππη και ο δάγκειος πυρε-
τός το χίλια εννιακόσια είκοσι 
εννέα.
Έως ότου βρεθεί εξολο-

θρευτικό φάρμακο ή εμβόλιο 
για τον ιο, ας ακολουθήσουμε 
τα προτεινόμενα και ενδεικνυ-
όμενα μέτρα περιορισμού της 
διάδοσής του, όπως είναι η 
αποφυγή του συγχρωτισμού, 
η χρήση της μάσκας, ο εμ-
βολιασμός και η εφαρμογή 
με ιερότητα των μέτρων που 
προτείνει η πολιτεία.
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μας προέκυψαν 2 δικαστικές 
αποφάσεις και κατά συνέπεια 
υπήρξαν μεγάλες οικονομικές 
δυσκολίες στη λειτουργία του 
Δήμου.

Ευστάθιος Λεοντίου (Επι-
κεφαλής της Δημοτικής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙ-
ΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ»): 
Καλησπέρα σας. Χαιρετίζω τη 
Λαϊκή Συνέλευση του χωριού 
που είναι μία σοβαρή, σημα-
ντική διαδικασία. Πρόκειται 
για μια διαδικασία που προ-
βλέπει ο νόμος και που δεν 
έχει βέβαια αποφασιστικό χα-
ρακτήρα. Γι’ αυτό ερχόμαστε 
και εμείς ως δημοτικοί σύμ-
βουλοι να ακούσουμε τα προ-
βλήματα που προκύπτουν και 
όλο το ιστορικό και να σχη-
ματίζουμε άποψη. Θεωρούμε 
όμως ότι μπορεί η Συνέλευση 
των κατοίκων να αποκτήσει 
και αποφασιστικό χαρακτήρα 
αν γίνει υπόθεση του λαού. Θα 
πρέπει να γίνονται όχι μόνο 
μία αλλά και δύο και τρεις Λα-
ϊκές Συνελεύσεις το χρόνο και 
όσες φορές αυτό χρειάζεται, 
κάθε φορά που προκύπτουν 
προβλήματα, όπως ήταν το 
πρόβλημα με το νερό που 
ακούστηκε σήμερα. Το βά-
λαμε το ζήτημα αυτό και στο 
Δ.Σ του Δήμου Δελφών. Δεν 
πήραμε ακόμα απάντηση σαν 
Λαϊκή Συσπείρωση. Θεωρούμε 
πολύ σοβαρό και σημαντικό 
να διεκδικούμε πράγματα και 
λύσεις προβλημάτων με τις 
Λαϊκές Συνελεύσεις. Να δια-
μορφώνεται κάθε φορά ένα 
διεκδικητικό πλαίσιο προτάσε-
ων, όπως αυτό που έβαλε κά-
ποια θέματα σήμερα ο τοπικός 
σύμβουλος Νίκος Σκουρτιάς 
και θα πρέπει η Συνέλευση να 
πάρει απόφαση. Για το ζήτημα 
του νερού. Αυτό το αναγκαίο 
για την επιβίωση φυσικό αγα-
θό. Όλοι μιλάνε για το νερό. Τι 
γίνεται όμως στην πραγματικό-
τητα. Όλα τα νερά και υδατικά 
αποθέματα έχουν πάει σε ιδι-
ωτικό καθεστώς διαχείρισης. 
Πηγές - ποτάμια - ΕΥΔΑΠ κλπ, 
όλα σε βάρος των αναγκών 
επιβίωσης του λαού! Στην ίδια 
λογική διαχείρισης ποσίμου 
νερού είναι και ο Δήμος. Εμείς 
διεκδικούμε και θέλουμε να 
έχουμε πάντα φτηνό και άφθο-
νο ποιοτικό νερό.

Πρόεδρος Κοινότητας: 
Επειδή δε βλέπω να υπάρχουν 
άλλα θέματα, μετά τη συζήτη-
ση επί γενικών θεμάτων που 
έγινε σήμερα, υπάρχουν προ-
τάσεις να τεθούν προς ψηφο-
φορία από τη Συνέλευση;

Νικόλαος Σκουρτιάς (Κοι-
νοτικός Σύμβουλος). Προτεί-
νω να μπουν σε ψηφοφορία οι 
προτάσεις που έκανα εγώ στη 
Συνέλευση κατά την τοποθέ-
τηση μου.

Πρόεδρος Κοινότητας: Να 
τις επαναλάβετε να καταγρα-
φούν κατά σειρά.

Νικόλαος Σκουρτιάς (Κοι-
νοτικός Σύμβουλος):

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:
1) Άμεση αποκατάσταση 

προβλήματος οσμής ποσίμου 
νερού, χωρίς χρέωση κατα-
νάλωσης των κατοίκων από 

τέλος Ιουνίου και μετά μέχρι 
την επίλυση του θέματος αυ-
τού. Να ενημερωθεί η ΔΕΥΑ 
Δ. Δελφών.

2) Δέσμευση της ΔΕΥΑ 
Δ.Δελφών με χρονοδιάγραμ-
μα για τμηματική αντικατά-
σταση όλων των πεπαλαιω-
μένων τμημάτων εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης Καστελλίων 
καθώς και τμημάτων εξωτερι-
κού δικτύου ύδρευσης ΠΗΓΗ 
«ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ» - ΦΡΕΑΤΙΟ 
ΘΕΣΗ «ΒΥΘΙΣΜΑ» ΚΑΙ «ΔΕΞΑ-
ΜΕΝΗ - ΜΑΚΡΕΪΚΑ» όπου οι 
αγωγοί του ποσίμου νερού 
είναι με κατασκευή από αμί-
αντο. Θέλουμε νερό υγιές και 
εύγευστο.

3) Αλλαγή τιμολογιακής πο-
λιτικής της ΔΕΥΑ για τη χρέ-
ωση της κατανάλωσης πο-
σίμου νερού στα Καστέλλια. 
Να καθοριστεί χρέωση νερού 
σύμφωνα με το παλιό καθε-
στώς που υπήρχε στην Κοινό-
τητα. Δηλ. περίοδος χρέωσης 
1-6/31-10 ετησίως.

4) Χαρτογράφηση πηγών 
Καστελλίων με συντεταγμένες. 
Θέλουμε μία επίσημη απάντη-
ση εάν κινδυνεύουν να χαθούν 
τα νερά των πηγών από τις 
ερευνητικές μεταλλευτικές γε-
ωτρήσεις στην περιοχή.

5) Να οριστεί συγκεκριμέ-
νος χρόνος για να έρθουν στο 
χωριό δύο (2) μεγάλοι κάδοι 
απόθεσης ογκωδών- άχρη-
στων αντικειμένων.

6) Χαρακτηρισμός του Γηπέ-
δου Καστελλίων.

7)Τακτοποίηση- νομιμο-
ποίηση Α’ ορόφου (Ξενώνα) 
Κοινοτικού Καταστήματος Κα-
στελλίων (αλλαγή χρήσης από 
Γραφεία σε Ξενώνας).

8) Τα δημόσια κτίρια στα Κα-
στέλλια να είναι προς χρήση 
του χωριού.

9) Ακίνητη περιουσία της 
Κοινότητας Καστελλίων. Ποια 
είναι αυτή και τι έχει δηλωθεί 
στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Να 
έχουμε ενημέρωση.

10) Κατασκευή ενδιάμεσων 
φρεατίων στον εξωτερικό δί-
κτυο μεταφοράς νερού ύδρευ-
σης από Καλοσκοπή προς Κα-
στέλλια, προς αποσυμπίεση 
του νερού.

11) Αναφορικά με τις ενερ-
γούμενες υδροληψίες με φορ-
τηγά εργολάβων από τον εξω-
τερικό υδραύλακα Καστελλί-
ων. Έχει παρατηρηθεί ότι μέσα 
στους υδραύλακες αφήνονται 
πέτρες και γίνονται κάποιες 
ζημιές κατά την υδροληψία. 
Για οποιαδήποτε ζημιά προ-
ξενείται στους υδραύλακες 
υπαιτιότητα των εργολάβων, 
να είναι στην ευχέρεια του 
προέδρου της Κοινότητας να 
διακόπτει αμέσως το δικαίω-
μα υδροληψίας με ταυτόχρο-
νη υποχρέωση του εργολάβου 
για άμεση αποκατάσταση της 
ζημιάς.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας 
τέλος έφερε στη Συνέλευση 
για ψήφιση τις προτάσεις του 
Νικολάου Σκουρτιά, οι οποί-
ες εγκρίνονται δι’ ανατάσεως 
της χειρός. δια ανατάσεως της 
χειρός.

(Συνέχεια από τη σελίδα 6)
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ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ
Γράφει ο Κώστας ΣτοφόροςΚαλοκαιρινές εκδηλώσεις

Μπορεί το καλοκαίρι να μην 
είχαμε τις μεγάλες γιορτές στο 
χωριό μας, όμως τουλάχιστον 
υπήρξαν σημαντικές δράσεις 
για τα παιδιά.

-Η αρχή έγινε με τον 2ο Πο-
δηλατικό γύρο «Τάκης Ζεΐνης», 
που οργάνωσε η Κοινότητα και 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία και έχει κάθε δυνα-
τότητα να αναπτυχθεί ακόμη 
περισσότερο στο μέλλον.

- Η συνέχεια  με την κινημα-
τογραφική προβολή της ταινίας 
Αλλαντίν, ύστερα από πρωτο-
βουλία συγχωριανών μας.  Η 
προβολή συγκέντρωσε πλήθος 
παιδιών και έδωσε την ιδέα 
για να υπάρξουν οργανωμένες 
προβολές την επόμενη χρονιά, 
για μικρούς και μεγάλους.
Την επόμενη μέρα ακολού-

θησαν «Δωρικοί Αγώνες» με 
τρέξιμο, άλμα, τσουβαλοδρομί-
ες, αυγοδρομίες και ...λουκου-
μοδρομίες.
Ήταν μεγάλη η χαρά που ζω-

ντάνεψε και πάλι το παλιό μας 
σχολείο και η αυλή του γέμισε 
παιδικές φωνές, γέλια και παι-
χνίδια.
Το τετραήμερο ολοκληρώ-

θηκε με δυο εκδηλώσεις που 
οργάνωσε ο Προοδευτικός Σύλ-
λογος «Τα Καστέλλια»

-Μια μαγική βραδιά παραδο-
σιακού παραμυθιού από την 
Ομάδα Αφήγησης Παραμυθαν-

θός με τίτλο «Σ’ ένα καρπούζι 
μέσα δέκα ποντικοί». Ο Δημή-
τρης Μάλλης στη μουσική και 
στην αφήγηση μαζί με την Καλ-
λιρόη Μουλά, μας μετέφεραν 
σε έναν πραγματικά παραμυθέ-

νιο κόσμο. (Παρασκευή 20/8) 
-Την παρουσίαση του βιβλί-

ου «Στον ιστό της Αράχνης» 
του υπογράφοντος, την οποία 
ακολούθησε διασκεδαστική δη-
μιουργία ενός τρελού παραμυ-
θιού το Σάββατο 21/8.
Πιστεύουμε πως πρέπει να 

γίνουν ακόμη πιο συγκροτημέ-
να τέτοιου είδους εκδηλώσεις 
για παιδιά και σε συνεργασία 
με τους Συλλόγους των γειτο-
νικών χωριών.
Θα μπορούσε να οργανωθεί 

ένα μεγάλο Φεστιβάλ Βιβλί-
ου, το οποίο θα είχε μεγάλη 
ανταπόκριση και συνάδει με 
τη σημαντική συνεισφορά του 
χωριού μας στα γράμματα και 
στον πολιτισμό.
Απαραίτητο να αρχίσει να 

λειτουργεί και επισήμως η Δη-
μοτική μας Βιβλιοθήκη.
Σε κάθε περίπτωση καλού-

με τους εκπροσώπους των 
τοπικών Συλλόγων της περι-
οχής μας να επικοινωνήσουν 
μαζί μας (stoforos@yahoo.com 
-6938713290) προκειμένου να 
οργανώσουμε μια συνάντηση
ΟΠΟΥ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ …ΚΑ

ΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ
Μουσική

Αφιέρωμα στη μουσική δου-
λειά του συγχωριανού μας 
Λάμπρου Κάντζου, ο οποίος 
εξελέξη πρόσφατα και στο νέο 
ΔΣ του Συλλόγου μας, παρου-
σιάστηκε τον Σεπτέμβριο από 
τη συχνότητα του Kosmos 96,3  
ή 107 fm καθώς και από το 
διαδίκτυο. Μεταδόθηκε ένα  
mixtape (μουσική μίξη) αφι-
ερωμένο στις παραγωγές και 
επιρροές του στη βραδυνη 
ζωνη του Kosmos Lab. Ακού-
στηκαν μουσικές από: The Big 
Port - ODIOLAB - Labros Xp - 
BOODA PUNK

Εικαστικά
Η εικαστικός και εκπαιδευτι-

κός Αλεξάνδρα Τσακνιά τιμή-
θηκε μαζί με τους μαθητές της 
για την υλοποίηση έργων ζω-
γραφικής με θέμα τη Μάχη της 
Κ΄ρητης με αφορμή την επέτειο 
των 80 ετών.
Τις τιμητικές διακρίσεις απέ-

νειμε η Περιφέρεια Κρήτης σε 

εκδήλωση ου πραγματοποιήθη-
κε στις 19 Μαϊου στον περίφη-
μο «Κήπο» των Χανίων.

Επιστήμες
Ο Αλέξανδρος-Δημήτριος 

Καλιάν -εγγονός του Δημήτρη 
Χαλατσά, (γιος Ιόλης Χαλατσά-

Καλιάν και Ρον Καλιάν), τελείω-
σε το MSci του (Master of 
Science) στη Φυσική με 1st 
Class Honours (άριστα), από το 
πανεπιστήμιο King›s College 
του Λονδίνου. Τώρα ξεκινά δι-
δακτορικό PhD με το Πανεπι-
στήμιο Kings› College του Λον-
δίνου με υποτροφία σε συνερ-
γασία με την The UK Food 
Standards Agency. Θέμα :  
εφaρμογές τεχνητής νοημοσύ-
νης στη μοριακή τοξικολογία.

Κουζίνα
Τα καλύτερα ψητά -καθώς 

φαίνεται εξάγουμε γαστρονομι-
κό πολιτισμό- μπορεί κανείς να 
τα γευθεί στο SouvloπεραSμα 
που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ει-
ρήνης 174 στο Πέρα. Εκεί δρα-
στηριοποείται ο συγχωριανός 
μας Μάκης Ηλία Τσακρής. 
Όπως  σημειώνεται  στην 

ιστοσελίδα του ψητοπωλείου 
«Το αγαπημένο μας SouvloΠέ-
ραSμα «γεννήθηκε» από δύο 
επιθυμίες μας. Αρχικά, από την 
τοποθεσία την οποία επιλέξα-
με, το Πέραμα, το οποίο ανέ-
καθεν αποτελούσε Πέρασμα. 
Έπειτα, από την σκέψη μας 
πως θα ήταν μια «νόστιμη» 
και πρωτότυπη ιδέα, το  πέ-
ρασμα (η μετάβαση) από την 
παραδοσιακή σούβλα στο χω-
ριό  στην σύγχρονη σούβλα στο 
βαγόνι, χωρίς περιορισμό στην 
ώρα και την ημέρα, ανεξαρτή-
τως εορτών του Πάσχα ή της 
Τσικνοπέμπτης. Ως παιδιά, θυ-
μόμαστε το αρνί, το κοκορέτσι, 

ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Από τον Ανδρέα Κάντια, Πρέσβη/υπουργείο 

Εξωτερικών, λάβαμε χειρόγραφα Πρωτόκολ-
λα Ορκωμοσίας ανταρτών, μελών της Εθνι-
κής Αντίστασης, μεταξύ των οποίων και 35 
Καστελλιωτών που παραθέτουμε κατωτέρω
Πρωτόκολλον Ορκωμοσίας ανταρτών
Εν...σήμερον την...του μηνός...του έτους...

ενώπιον ημών των 1) Ταγματάρχου πεζικού 
Κρανιά Αριστείδου 2) Λοχαγού πεζικού Μαρ-
κοπούλου Βασιλείου, μελών του Εθνικού 
Αγώνος και των (παρατίθενται τα ονόματα 16 
μελών, 2 εφ. Ανθ/γών και 14 Ευελπίδων, τό-
πος καταγωγής κλπ.)

Ο Όρκος
Ορκίζομαι εις το όνομα του θεού και την τι-

μήν και την συνείδησίν μου ότι θα εργασθώ 
δια παντός τρόπου και μέσου και μέχρι τελευ-
ταίας ρανίδος του αίματος μου δια την επε-
λευθέρωσιν της πατρίδος μου εκ του ζυγού 
και την εκδίωξιν των βαρβάρων από τα άγια 
χώματα της, ότι θα εκτελώ άνευ αντιλογίας 
και δισταγμού τας διαταγάς των προϊσταμέ-
νων μου ηγετών του εθνικού αγώνος και ότι 

θα φυλάξω το μυστικόν της οργανώσεως μου 
μέχρι τέλους.

Τα ονόματα Καστελλιωτών
1) Κοτσίκης Αθανάσιος 2) Κοτσίκης Χαρά-

λαμπος 3) Τσάκαλος Ανδρέας 4) Λευκαδίτης 
Γεώργιος 5) Μοσχολιός Αριστείδης 6) Κο-
τσίκης Σωτήριος 7) Κοτσίκης Ηλίας 8) Μα-
κρής Αθανάσιος 9) Παπανικολάου Νικόλαος 
10) Παπανικολάου Γεώργιος 11) Κυριαζής 
Ηλίας 12) Πατέλης Ταξιάρχης 13) Κυριαζής 
Αντώνιος 14) Τσακρής Αλέξανδρος 15) Τσα-
κρής Ηλίας 16) Τσακρής Παναγιώτης 17) 
Τσακρής Νικόλαος 18) Μακρής Κων/νος 19) 
Κάντζος Ιωάννης 20) Φωκάς Αριστείδης 21) 
Μακρής Δημήτριος 22) Μακρής Ιωάννης 23) 
Τσάκαλος Ευάγγελος 24) Παπαϊωάννου Πα-
ναγιώτης 25) Παπαϊωάννου Πανουρ. Αθαν. 
26) Κάντζος Ζάχος 27) Βέλλιος Δρόσος 28) 
Μακρής Γεώργιος 29) Ζαγκανάς Ιωάννης 30) 
Καραπλής Γεώργιος 31) Βέλλιος Κων/νος 32) 
Τσακνιάς Αθανάσιος 33) Κυριαζής Ιωάννης Κ. 
34) Κυριαζής Ιωάννης Ν.

Ιωάννης Αθ. Μακρής

Λόγω της επικαιρότητας 
και της μεγάλης σημασίας 
της Συνέλευσης κατ’ εξαί-
ρεση, δημοσιεύουμε ολό-
κληρο το Πρακτικό της.
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ
Μέσα στο Σεπτέμβριο έγιναν επιτέλους οι 

αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων Διοικητικών 
Συμβουλίων, μετά την αναβολή τους λόγω 
κορωνοϊού. Οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις 
είχαν αναβληθεί για δύο περίπου χρόνια και 
έτσι οι απολογισμοί των απερχόμενων συμ-
βουλίων ήταν πολύ φτωχοί.
Τα νέα Διοικητικά Συμβούλια που προέκυ-

ψαν από τις παραπάνω εκλογές έχουν ως 
εξής:

Α. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ

«Η ΔΩΡΙΚΗ ΤΕΤΡΑΠΟΛΗ»
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Αχιλλέας Ευστ. Αγαπητός
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Δημ. Κάντζος
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Γ. Μά-

νταλος
Ταμίας: Ιωάννης Αθ. Παππάς
Μέλη: Αντριάννα Νικ. Σκουρτιά, Κων/νος Χρ. 

Χαλατσάς, Ιωάννης Σπυριδάκης
Εξελεγκτική Επιτροπή: Δημήτριος Χουλιά-

ρας, Νικόλαος Ανδρ. Σκουρτιάς, Νικόλαος 
Παρλιάρος
Αναπληρωματικά Μέλη: Λιάκος Ανδρέας, 

Γάτη Ευαγγελία και Σέκου Γιούργκεν

Β. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Ευδοξία Σωτηρίου - Κουτσουβέ-

λη
Αντιπρόεδρος: Μαρία Κ. Κυριαζή
Γενικός Γραμματέας: Αστερία Σπάρταλη - 

Τσολάνα
Ταμίας: Ελένη Λευκαδίτη
Μέλη: Σταθούλα Λαζαρίμου, Μήνα Μακρή, 

Μάγδα Μπίζου - Πέτρου, Λουίζα Μπαρδή, 
Πέπη Φίλιου - Σταματέλου
Αναπληρωματικά Μέλη: Στέλλα Μακρή, 

Βούλα Μανανά, Μαρία Τσακνιά
Εξελεγκτική Επιτροπή: Μαρία Κασσιού, 

Ζωή Προβιά, Αθανασία Κουτσουβέλη

Γ. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Κων/νος Στοφόρος
Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Κωτσίκης - υπεύθ. 

για την εφημερίδα «Καστελλιώτικα Νέα»
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Μπάκας
Ταμίας: Παρασκευή (Βίκυ) Παπανικολάου

Μέλη: Λάμπρος Στρ. Κάντζος, Παναγιώτης 
Παν. Μερμίρης, Βασιλική (Βάσω) Νικολακάκου
Αναπληρωματικά μέλη: Μενέλαος Εσκιτζό-

πουλος, Παναγιώτης (Πιτ) Αλ. Παπανικολάου
Εξελεγκτική Επιτροπή: Σεραφείμ Παπανι-

κολάου,Εύα Χαλατσά, Λένα Χαμοσφακίδου - 
Εσκιτζόπουλου
Τα «Καστελλιώτικα Νέα» εύχονται σε όλους 

και όλες που εκλέχτηκαν θερμά συγχαρητήρια 
και να ελπίζουμε σε καλά αποτελέσματα στο 
τέλος της θητείας τους.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΑ «Κ.Ν.»
Με την ευκαιρία αυτή επειδή ελπίζουμε 

όλοι σε νέο ξεκίνημα των Συλλόγων και κυρί-
ως στην αγαστή συνεργασία μεταξύ τους θα 
θέλαμε να επισημάνουμε ενδεικτικά κάποιες 
εφικτές συνεργασίες μεταξύ τους, αλλά και 
κατ’ επέκταση και συνεργασία με τη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη και την Τοπική Κοινότητα Καστελ-
λίων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των 
καταστατικών προβλέψεων του κάθε Συλ-
λόγου που όχι μόνο δεν αποκλείουν τέτοιες 
συνεργασίες αλλά αντιθέτως τις ενισχύουν με 
αναφορές στους καταστατικούς σκοπούς του 
κάθε Συλλόγου.
Ενδεικτικά επισημαίνουμε τομείς συνεργασί-

ας κατά προτεραιότητα:
– Συνέχιση με διεύρυνση της συμμετοχής 

παιδιών και ενηλίκων για τη συνέχιση το ΧΟ-
ΡΕΥΤΙΚΟ που μέχρι τώρα έχει να επιδείξει 
πολλές επιτυχίες και σημαντικές συμμετοχές.
Αν χρειαστεί, επειδή ακούσαμε για απροθυ-

μία συμμετοχής στο χορευτικό λόγω της με-
σολάβησης της απραξίας της περιόδου του 
κορωνοϊού, αλλά και για άλλους λόγους, ας 
γίνει προσπάθεια συμμετοχής και νέων και 
ενηλίκων από τη Γραβιά. Νομίζουμε ότι στο 
παρελθόν έγινε κάποιο βήμα προς αυτή την 
κατεύθυνση που λειτούργησε.

– Συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη για 
τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων όλο το χρόνο: 
Προβολές, ομιλίες, μουσική, παρουσίαση βι-
βλίων κ.λπ.

– Κοινή οργάνωση κάποιων μικρών εκδη-
λώσεων για το καλοκαίρι πλην εκείνων που 
φέρουν τη σφραγίδα και την ταυτότητα του 
κάθε Συλλόγου χωριστά.

– Συνεργασία με το Σύλλογο των Αθηνών 
για τη συνδιοργάνωση κοινών εκδηλώσεων το 
καλοκαίρι, κυρίως για παιδιά, καθώς και συμ-
μετοχή των Συλλόγων με συνεργασίες για την 
έκδοση, καθώς και τη συνέχιση της έκδοσης 
της εφημερίδας.

ΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΟΥ
Ερώτησ η στο Δ.Σ. του Δήμου Δελφών
Στη Γ.Σ. της Τοπικής Κοινότη-

τας Καστελλίων που έγινε στις 
11 Σεπτεμβρίου 2021 θίχτηκε 
και το θέμα: ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙ-
ΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ του Δήμου 
Δελφών. Με την αφορμή αυτή 
δημοσιεύουμε τη σχετική 
ερώτηση του συμπολίτη μας, 
δημοτικού συμβούλου Δημή-
τρη Μπάκα της παράταξης 
«ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» 
που υπόβαλε την παρακάτω 
ερώτηση προς την Πρόεδρο 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Δελφών με αριθμ. 
Πρωτ. 13196/19.7.2021 με 
θέμα: Όρια Κοινοτήτων του 
Δήμου Δελφών.

Η ερώτησή του σε γενικές 
γραμμές έχει ως εξής:

Στην αρχή επισημαίνει ότι ο 
Δήμος Δελφών δεν απάντησε 
στις ερωτήσεις που υπέβαλε 
σχετικά με το Κτηματολόγιο 
και τους Δασικούς χάρτες, 
όπου εκτός των άλλων, ανα-
φέρονταν και προβλήματα 
που υπάρχουν στα διοικητικά 
όρια μεταξύ των Κοινοτήτων 
και ρωτούσε τι ενέργειες κάνει 
και τι προτίθεται ο Δήμος να 
κάνει για τα θέματα που έχουν 
προκύψει, και, αν έχουν ενη-
μερωθεί οι Κοινότητες για το 
Κτηματολόγιο, που ζητάει επι-
βεβαίωση των ορίων τους σε 
ό,τι αυτό προτείνει.

Το Κτηματολόγιο δε γνω-
ρίζουμε με τι στοιχεία, εκτι-
μούμε όχι αυθαίρετα, ότι έχει 
αλλάξει τα όρια των Κοινοτή-
των, αυτά που ίσχυαν και λει-
τουργούσαν για εκατοντάδες 
χρόνια που δεν αφορούν λίγες 
δεκάδες μέτρα αλλά αφορούν 
προκλητικά πολλά χιλιόμετρα 
και μάλιστα σε χαρακτηριστι-
κές τοποθεσίες, όπως για πα-
ράδειγμα την κορυφή Λυρίτσα 
της Γκιώνας ή ακόμη και τις 
τοποθεσίες, όπου υπάρχουν 
και οικοδομικές κατασκευές 
υποδομής από τις Κοινότητες 
(ποτίστρες, δεξαμενές κ.λπ.) 
ακόμη και εκκλησίες. Όλες αυ-
τές οι «τροποποιήσεις» έγιναν 
σε συγκεκριμένο χρόνο που 
δρομολογούνταν νομοθετικές 
εξελίξεις (εγκρίσεις ΜΠΕ, με-
ταλλευτικά δικαιώματα κ.λπ.).

Είναι συνεπώς απαραίτητο 
να δοθούν στις Κοινότητες και 
στο Δημοτικό Συμβούλιο τα 
στοιχεία, καθώς και οι αποφά-
σεις που προκάλεσαν τις «τρο-
ποποιήσεις» αυτές.

Κάποιοι Πρόεδροι Τοπι-
κών Κοινοτήτων άδραξαν την 
ευκαιρία και απαίτησαν την 
εφαρμογή των τροποποιήσε-

ων των ορίων, αδιαφορώντας 
αν με αυτό τον τρόπο ζητούν 
την απομάκρυνση από πατρο-
γονικές εγκαταστάσεις και βο-
σκοτόπια και μάλιστα εκτοξεύ-
ονται και απειλές κυρώσεων.

Οι φωνές διαμαρτυρίας προ-
έρχονται από εκείνους που 
θίγονται άμεσα αυτόν τον και-
ρό και εκφράζεται με δυνατή 
αγανάκτηση και την κραυγή 
«Μη μας βάλετε να σκοτω-
θούμε μεταξύ μας». Είναι χα-
ρακτηριστικό, ότι όλοι αυτοί 
οι Πρόεδροι που απαιτούν και 
απειλούν, έχουν εκλεγεί με την 
υποστήριξη της παράταξης 
του Δημάρχου αν και δεν ήταν 
σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Ερωτήσεις προς τη Δημο-
τική Αρχή και κάθε υπεύθυ-
νο.

1) Θα δοθούν άμεσα στις 
κοινότητες, το Δ.Σ. και τη δη-
μοσιότητα, τα στοιχεία και οι 
αποφάσεις που προκάλεσαν 
τις τροποποιήσεις των ορίων 
των κοινοτήτων.

2) Πότε θα μας απαντήσετε 
στις από 23-2-2021 ερωτήσεις 
μας για να φανεί πως αντιμε-
τωπίζετε τα προβλήματα, τι 
ενέργειες έχετε κάνει και πώς 
βλέπετε να λύνονται.

3) Θα δοθούν στις κοινότη-
τες τα ιστορικά δικά τους όρια 
και θα ενημερωθούν πότε έγι-
νε η τροποποίηση και για ποιο 
σκοπό;

4) Τι μέτρα θα πάρετε για να 
μην προκύψουν καταστάσεις 
διχόνοιας και αντιπαράθεσης 
μεταξύ των δημοτών;

5) Θα αναλάβετε τις ευθύνες 
σας για τις ενέργειες παρατα-
ξιακών σας φίλων και προστα-
τευομένων σας.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο φύλλο 92 (νέα αρίθμηση)

των «Καστελλιώτικων Νέων» και 
στη σελίδα 8 στο δίστηλο δεξιά με 
τον τίτλο «ΣΤΑ ΠΕΤΑΧΤΑ» στους 
Ιδιωτικούς Ιερούς Ναούς αναφέρα-
με και τον ΙΕΡΟ ΝΑΟ Άγιος Ιωάν-
νης ως ιδιόκτητο ναό του Ιωάννη 
Μοσχολιού.
Όπως μας επισήμανε ο Παπα-

Κώστας Κάντζος ο παραπάνω Ναός 
δεν είναι ιδιόκτητος, αλλά κτίστηκε 
με χρήματα του Γιάννη Μοσχολιού 
ο οποίος κατά τα κρατούντα της 
Εκκλησίας θεωρείται – ονομάζε-
ται ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. 
Άλλοι ευεργέτες θεωρούνται: ο 
Νικόλαος Κοτσίκης, ο Παναγιώτης 
Βέλλιος και ο Γεώργιος Βέλλιος. 
Διορθώνουμε το παραπάνω και ας 
μας συγχωρηθεί η άγνοιά μας. 

το κοντοσούβλι και τα κεφαλά-
κια να έχουν την τιμητική τους 
μόνο στο πασχαλινό τραπέζι. 
Περνώντας τα χρόνια, είχαμε 
την λαχτάρα τα ψητά της σού-
βλας να έχουν θέση τόσο στο 
καθημερινό μας τραπέζι , όσο 
και στο αγαπημένο μας τυλιχτό 
σουβλάκι.
Αισθανόμαστε μεγάλη χαρά 

και ικανοποίηση που… η επιθυ-
μία μας, έγινε πράξη!»

(τηλέφωνο 21 0441 5362)
Παράδοση

Η Μαρία Κόντου, στη σελίδα 
του χωριού μας στο facebook 
συχνά μας θυμίζει παραδόσεις 
του χωριού μας. Εδώ μια σχε-
τική ανάρτηση για τον τρύγο:

«Τρύγος!!!! Εικόνες όμορφες 
νοσταλγικές βγαλμένες από το 
χρονοντούλαπο της ιστορίας, 
τότε που οι άνθρωποι πότιζαν 
τη γη με ιδρώτα πασχίζοντας 
για τα φτωχικά αγαθά της επι-
βίωσης.... από το Μάρτη ένας 
αγώνας δρόμου μέχρι το Σε-
πτέμβρη που θα έφτανε η ώρα 
της σοδειάς.... πριν μαζευτούν 
τα σταφύλια υπήρχε η διαδικα-
σία της προετοιμασίας.... να 
πλυθούν τα βαρέλια να ετοιμα-

στούν οι κάδες, και τα πατητή-
ρια.... και αφού όλα αυτά ήταν 
έτοιμα οικογένειες, γείτονες, 
και όλο το χωριό, σε μία επι-

στράτευση αγάπης και προ-
σφοράς.... γιατί έτσι ήταν οι 
άνθρωποι την εποχή εκείνη 
πρόσχαροι και αλληλέγγυοι.... 
και όταν η σοδειά ήταν καλή 
και γέμιζαν τα βαρέλια χαρές 
και πανηγύρια στην οικογέ-
νεια.... και εκεί στα βαρέλια 
αφού έβραζε ο μούστος, θα 
κλείνονται με ρετσίνι για να 

ανοίξουν εκεί γύρω στα Χρι-
στούγεννα τα «γιοματάρια» 
όπως έλεγαν οι παλιοί ....και η 
μάνα πάντα ακούραστη να βο-
ηθήσει να ετοιμάσει μουστα-
λευριά, να φτιάξει πετιμέζι.... 
ψωμί βρεγμένο με πετιμέζι το 
γλύκισμα των παιδιών... δύσκο-
λα χρόνια για αυτούς που τα 
έζησαν χωρίς υλικά αγαθά, 

αλλά πλούσιοι σε υλικά αξι-
ών.... για αυτό οι γενιές αυτές 
ανέδειξαν ανθρώπους με ήθος 
και αξιοπρέπεια!!!!ΑΞΕΧΑΣΤΑ 
ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ!!!! Μ.Κ.»

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ

Γράφει ο Κώστας Στοφόρος

Ο νικητής του φετινού ράλι «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» Φινλανδός ΚΑΛΕ ΡΟ-
ΒΑΝΠΕΡΑ με τον συνοδηγό του ΓΙΑΝΕ ΧΑΛΤΟΥΝΕΝ, με το αγωνι-
στικό ΤΟΥΟΤΑ YARIS, σε στάση για έλεγχο του αυτοκινήτου τους 
πριν την Ειδική Διαδρομή «ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ 2», στον ΠΛΑΤΑΝΑΚΟ 
(μνημείο εκτελεσθέντων), πριν τη διέλευση μέσα από το χωριό.

(ΦΩΤΟ Μάριος Βαρδακαστάνης)
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