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(Συνέχεια στη σελίδα 8) (Συνέχεια στη σελίδα 5)

Το όνειρο της χρονιάς. Μιλάμε για 
το παζάρι κατά το τριήμερο του Αγίου 
Πνεύματος κάτω εκεί στο Ρεσνίκο με 
το Γερο-Τσαρέλη, που είχε από μέρες 
πιάσει τη βρύση με ποτήρι νερό και 
λουκούμι μια δραχμή, ως το Χαράλα-
μπο το Σπυρόπουλο με τις καρέκλες 
κάτω απ’ τα πλατάνια, που τρατάριζε 
κρύο νερό με βανίλια, που το γλύκος 
της δεν έμοιαζε ούτε με της κερήθρας 
το μέλι, ούτε με το γλυκό το κυδώνι 
που έδενε η μάνα μας και τρατάριζε 
τους μουσαφιραίους του σπιτιού και 
που το κλέβαμε ασύστολα. Σου ‘ρχό-
ταν να φας και το κουταλάκι που το 
σκέπαζε η βανίλια. Παρά πέρα αράδες 
οι σούβλες με τα κοκορέτσια. Μπροστά 
και οι πραμάτειες. Άλλες πάνω στους 
πάγκους, άλλες κάτω από τις τέντες 

με τα τόπια τα ντρίλια υφάσματα και 
τα λουλουδιαστά γυναικεία φουστάνια, 
αλλά και τις κάπες, τις βελέντζες και τις 
γενωτές, που κατάχαμα όμορφα στοι-
βαγμένες ,προκαλούσαν τους πελάτες. 
Καθένας από καιρό κάτι είχε στο νου 
του ν’ αγοράσει. Ούτε μπορούμε να 
ξεχάσουμε εκείνα όλα τα καλούδια για 
τον παιδόκοσμο: Τις σφυρίχτρες και τις 
καραμούζες, τις ροκάνες και τα ψάθινα 
καπέλα με γραμμένο στη γύρω κορδέλα 
του το όνομα ενός από τα πολεμικά 
πλοία μας, όπως ΛΗΜΝΟΣ - ΝΙΚΗ και 

άλλα και άλλα.
Και δεν ήταν μόνο αυτά. Σωροί τα 

παιχνίδια: Τι καραμούζες, τι πιπερίγκια, 
σφυρίχτρες και τύμπανα, τι στεφάνια 
και τι και τι δεν ήταν που περίμενε το 
μουστερή για να τ’ αγοράσει και τι δεν 
ποζάριζε για να τρελλάνει τον παιδό-
κοσμο: Τι τρενάκια κι αυτοκίνητα, κού-
κλες και σπιτάκια. Μπούκωνε το μάτι 
και δεν ήξερες τι να πρωτοχαζέψεις. 
Από εδώ χύμα κάτω μαχαίρια, τσεκού-
ρια, δρεπάνια σουβαλιώτικα, από .κει 
κάπες, καρδάρες, βεδούρια, τσόλια, 

γενωτές και βελέντζες. Παρά πέρα λο-
ταρίες, γλυκίσματα να τρώει η φτώχια, 
χαλβάδες σαπουνέ φαρσαλινούς κι από 
πάνω στο ξέλακκο του Αϊ Κωνσταντίνου 
το μουλαροπάζαρο: Άλογα, μουλάρια, 
γαϊδουράκια και γίδες γαλάριες, μα-
νάρες. Όλα ήταν για πούλημα. Τους 
φορούσαν μάλιστα γύρω από το λαιμό 
μια πλατανόβεργα με τα πυκνά φύλλα 
της για σημάδι, ότι πωλιούνται.
Δεν έλειπε και το γλέντι, για τους 

αβάσταγους μερακλήδες. Πλάι από τις 
ψησταριές οι κομπανίες με τα όργανα 
και οι χορευταράδες που επιδεικτικά το 
‘ριχναν έξω. Στο παζάρι στο Ρεσνίκο 
τότε που γινόταν τελειωτικό ξεπεντάρι-
ασμα. Τότε. Μια φορά κι έναν καιρό, 
που δέναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα.

Χ.-
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ΕΡΩΤΗΣΗ Α:
Ζητήματα Κτηματολογίου
Προτάσεις - Ερωτήσεις
Κύριε Πρόεδρε,
Είναι γνωστό ότι στο πλαίσιο σύ-

νταξης του Κτηματολογίου βρισκό-
μαστε στη φάση ανάρτησης των 
Κτηματολογικών στοιχείων. Ήδη 
έγινε η προανάρτηση για όλες 
εκείνες τις περιοχές του Δήμου 
μας που δεν ήταν στο Κτηματο-
λόγιο και εντάσσονται τώρα. (Στις 
6-5-2022 έληξε ο χρόνος ενστά-
σεων σε αυτό το στάδιο).
Δε γνωρίζουμε αν έχει γίνει από 

το Δήμο η υποβολή των περιουσι-
ακών του στοιχείων στις περιοχές 
αυτές. Αν δεν έχει γίνει πρέπει να 
γίνει το συντομότερο δυνατόν για 
να συμπεριληφθούν στην ανάρτη-
ση που θα ακολουθήσει και έτσι 
ο Δήμος να έχει δικαίωμα υποβο-
λής·ενστάσεων σε κάθε απόπειρα 
σκόπιμης ή εκ παραδρομής, από 
άγνοια ή ιδιοτέλεια, βλάβης ή ιδιο-
ποίησης της δημοτικής περιουσίας 
και τελικά κατοχύρωση αυτής.
Ακόμη θα μπορεί να υποβληθεί 

ένσταση μιας κοινότητας προς 
άλλη για το σωστό καθορισμό των 
ορίων μεταξύ τους.
Υπάρχει δυνατότητα αυτά να γί-

νουν σε επόμενο χρόνο αλλά με 
πολύ πιο δύσκολες, ακριβές και 
αναποτελεσματικές διαδικασίες.
Στα κτηματολογικά στοιχεία που 

αναρτήθηκαν δεν έχουν πρόσβαση 
ούτε οι δημότες, ούτε οι δημοτικοί 
σύμβουλοι, ούτε οι πρόεδροι των 
κοινοτήτων, εφ’ όσον η είσοδος 
στην ανάρτηση γίνεται με κωδι-
κούς μη διαθέσιμους.
Επίσης οι λίστες ακινήτων που 

συντάχτηκαν από την Sunair A.E., 
ανάδοχο εταιρεία για την υποβο-
λή δηλώσεων των ακινήτων του 

Δήμου Δελφών στο Κτηματολόγιο 
δεν κοινοποιήθηκαν στους δημοτι-
κούς συμβούλους ούτε και στους 
δημότες, με σκοπό και τελικό επι-
διωκόμενο αποτέλεσμα τη διασφά-
λιση της περιουσίας του Δήμου.
Να σημειώσουμε:
Οι Πρόεδροι και τα Τοπικά 

Συμβούλια των κοινοτήτων είναι 
σύμφωνα με το νόμο, υπεύθυνοι 
και υπόλογοι για τη διασφάλιση 
της περιουσίας των κοινοτήτων, 
αλλά όπως προκύπτει από όλη 
τη διοικητική δομή, οργάνωση και 
λειτουργία των Κοινοτήτων αλλά 
και από τις έγγραφες απαντήσεις 
τους, σε σχετικές γραπτές ερω-
τήσεις μας μέσω της προέδρου 
του Δ.Σ., δε γνωρίζουν και δεν 
μπορούν να υποστηρίξουν την 
περιουσία των Κοινοτήτων τους 
έναντι κάθε και με όποιον τρόπο 
επιβουλής. Πολλοί δε από αυτούς, 
αν όχι όλοι, ζητούν τη βοήθεια 
των ηλικιωμένων συγχωριανών 
τους, προηγούμενων προέδρων 
και τοπικών συμβούλων, ή άλλους 
που λόγω του επαγγέλματος τους 
γνωρίζουν.
Άρα υπάρχει άγνοια και επο-

μένως ισχυρή ανησυχία για τη 
διασφάλιση της δημοτικής περι-
ουσίας.
Υπολογίζοντας στις καλές σας 

υπηρεσίες και την άσκηση της 
επιρροής σας προτείνουμε:
Σε κάθε Κοινοτικό γραφείο κάθε 

Τοπικής Κοινότητας και σε χώ-
ρους εύκολα προσβάσιμους να 
αναρτηθούν, από τους κοινοτάρ-
χες με τη βοήθεια και κάθε είδους 
υποστήριξη των αρμοδίων υπη-
ρεσιών του Δήμου, του αρμόδιου 
αντιδημάρχου και της αναδόχου 
εταιρείας:
α) Η λίστα ακινήτων της Κοινό-

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ

Ερωτήσεις προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δήμου 
Δελφών του Δημοτικού Συμβούλου Δημ. Μπάκα

Αν και κινδυνεύω να χαρα-
κτηριστώ γραφικός θα το τολ-
μήσω και θα ξαναγράψω για 
τα «θέματα - προβλήματα του 
χωριού»:
Πριν τρία ακριβώς χρόνια 

και στον αριθμ. φύλλου 84 
(265) των «Κ.Ν.» εγκαινιάσαμε 
τις στήλες με τίτλο: ΘΕΜΑΤΑ 
- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
και αρχίσαμε με την ενδεικτι-
κή καταγραφή των προβλη-
μάτων, που εμείς θεωρούσαμε 
ως σημαντικά και περιμέναμε 
και τις δικές σας προτάσεις 
- αντιρρήσεις ή ακόμη και τις 
διαφορετικές απόψεις, ώστε 
να συμπληρώσουν τη δική μας 
καταγραφή. Αφήσαμε εκτός 
καταγραφής το μεγάλο πρό-
βλημα της εκμετάλλευσης των 
βωξιτών στην ΑΛΕΦΑΝΤΩ, 
χρόνιο και περίπλοκο πρόβλη-
μα -πολλών δεκαετιών- που 
τη λύση αναμένουμε να τη δώ-
σουν τα δικαστήρια.
Η προσπάθειά μας, πλην 

μιας ή δύο περιπτώσεων, δεν 
έτυχε της αποδοχής που ανα-
μέναμε, και έτσι δεν επανήλ-
θαμε για μεγάλο χρονικό διά-
στημα. Με αφορμή τις κατά 
καιρούς αιτιάσεις -σε επίπεδο 
καφενείων- και παρά την απο-
γοήτευση που εισπράξαμε από 
τη γενική αδιαφορία των συγ-
χωριανών μας εμείς θα επα-
νέλθουμε επικαιροποιώντας τα 
θέματα - προβλήματα που πα-
ραμένουν, σχεδόν άλυτα, πλην 
ελάχιστων περιπτώσεων τις 
οποίες και επικροτούμε.
Όπως και στο προηγούμενο 

φύλλο 84 (265) των «Κ.Ν.» προ 

ΘΕΜΑΤΑ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
τριετίας, έτσι και τώρα κατα-
γράφουμε, τα ίδια άλυτα προ-
βλήματα, σχολιάζοντας μόνο 
τις επιμέρους παρεμβάσεις 
που άμβλυναν την κατάσταση 
κυρίως σε επίπεδο αισθητικής 
βελτίωσης.
Τα θέματα - προβλήματα τα 

κατατάξαμε σε 4 κύριες κα-
τηγορίες και αυτή τη φορά 
ευελπιστούμε,ότι κάποιοι συγ-
χωριανοί μας θα ανταποκρι-
θούν στις εκκλήσεις μας και θα 
συμμετάσχουν στέλνοντας τις 
απόψεις τους, όποιες κι αν εί-
ναι αυτές, για να τις δημοσιεύ-
σουμε στις στήλες των «Κ.Ν.» 
με τίτλο: ΘΕΜΑΤΑ - ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.
Α: ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ ΠΡΟ-

ΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ
- Αποχέτευση - Βόθροι - 

Υδρορροές -Λύματα σε αυλά-
κια
Δεν νοείται εν έτει 2022 το 

χωριό μας, που δεν έλυσε μέ-
χρι τώρα το θέμα της αποχέ-
τευσης, να μην κάνει τίποτε 
απολύτως για το θέμα των βό-
θρων. Μεγάλος αριθμός των 
βόθρων δεν καλύπτει τις ελά-
χιστες προδιαγραφές βόθρου, 
αφού τα λύματα κουζινών 
κ.λπ. οδηγούνται στα αυλάκια 
άρδευσης και στις δυο πλευρές 
του χωριού, ΠΕΡΑ ΚΑΙ ΔΩΘΕ, 
μολύνοντας τον περιβάλλοντα 
χώρο κ.λπ.

- Δίκτυο ύδρευσης, δεξαμε-
νή, πηγές, σωληνώσεις αμι-
άντου
Στο δίκτυο ύδρευσης (πη-

γές, δεξαμενή, αντικατάστα-
ση σωληνώσεων) πρέπει η 

Τ.Κ. Καστελλίων και ο Δήμος 
Δελφών να απαιτήσουν από 
τη ΔΕΥΑ του Δήμου Δελφών, 
που είναι η αρμόδια δημοτική 
επιχείρηση,να λύσει οριστικά 
το θέμα της ύδρευσης. Ήτοι: 
καθαρισμός δεξαμενής, εντο-
πισμός και διοχέτευση στο 
δίκτυο ύδρευσης των πολλών 
πηγών μας από τις οποίες επί 
δεκαετίες υδρευόταν το χωριό, 
επικαιροποίηση και βελτίωση 
των συμφωνιών με την Τ.Κ. 
Καλοσκοπής, για τη συνεχή 
εξασφάλιση ενίσχυσης του δι-
κτύου μας, όταν υπάρχει ανά-
γκη, καθώς και την απαίτηση 
για άμεση αντικατάσταση των 
αμιαντοσωλήνων όπου αυτές 
υπάρχουν. Είναι άνιση η με-
ταχείριση και άδικη η συμπε-
ριφορά των υπευθύνων που 
επέτρεψαν, ώστε κάποιοι συγ-
χωριανοί μας να υδρεύονται 
ακόμη με σωλήνες αμιάντου.

- Αρδευτικό δίκτυο και αυ-
λάκια
Φέτος το θέμα είναι απογοη-

τευτικό: Χρόνο με το χρόνο τα 
κεντρικά αυλάκια, αλλά και όλα 
τα δευτερεύοντα καταστρέφο-
νται (διαβρώνεται ή σπάει το 
τσιμέντο σε πάρα πολλά ση-
μεία), δεν επισκευάζονται και 
δεν καθαρίζονται έγκαιρα όταν 
πρέπει με αποτέλεσμα σε ένα 
ή δύο χρόνια να μην υφίστα-
νται πλέον. Φέτος η αρχική 
κατασκευή των υδραυλάκων 
συμπληρώνει 70 χρόνια ζωής. 
Δεν νομίζετε ότι κάτι πρέπει 
να γίνει και μάλιστα άμεσα;

- Απομάκρυνση ποιμνιοστα-
σίων εκτός οικισμού
Πρέπει να φύγουν, εκτός 

οικισμού, και όσα από αυτά 
ακόμη δεν το έχουν πράξει μέ-
χρι τώρα.

- Καθαριότητα - Ανακύκλω-
ση - Ογκώδη αντικείμενα

• Κάδοι απορριμμάτων - 
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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
– Ο Γιώργος Χαρ. Πέτρου 

και η Νίκη Αλούπη βάπτισαν 
στις 30 Απριλίου 2022 στην 
Ευαγγελίστρια Καστελλίων 
το γιο τους και του έδωσαν 
το όνομα Χαράλαμπος.

– Ο Περικλής Χαρμπίλας 
και η Αριάννα Καρδάκου 
βάπτισαν στον Άγιο Νικό-
λαο Αναβύσσου στις 15 Μα-
ΐου 2022 το γιο τους και του 
έδωσαν το όνομα Βασίλειος.

– Ο Ανδρέας Αγουρόπου-
λος παππούς και οι γονείς 
του βάπτισαν στις 26 Ιουνί-
ου 2022 το γιο και εγγονό 
και του έδωσαν το όνομα Αν-
δρέας.
Τα «Κ.Ν.» εύχονται να 

τους ζήσουν και να ευτυχή-
σουν.

ΘΑΝΑΤΟΙ
– Πέθανε στη Λαμία και 

κηδεύτηκε στα Καστέλλια 
στις 2 Απριλίου 2022, η Ευ-
γενία Ιω. Παπαδάκη, ετών 
93.

– Πέθανε στον Πειραιά και 
κηδεύτηκε στα Καστέλλια 
στις 18 Απριλίου 2022 ο Πέ-
τρος Παπουτζής, ετών 70.

– Πέθανε και κηδεύτηκε 
στην Μεταμόρφωση Αττι-
κής στις 28 Απριλίου 2022 η 
Μαγδαληνή Ιω. Μακρή - Πα-
γουρτζή, ετών 87.

– Πέθανε και κηδεύτηκε 
στου Παπάγου στις 4 Μαΐου 
2022 ο Αθανάσιος Παν. Πα-
πανικολάου, ετών 95.

– Πέθανε και κηδεύτηκε 

στα Καστέλλια στις 23 Μαΐ-
ου 2022 ο Θεόδωρος Λιάπης, 
ετών 69.

– Πέθανε στον Πειραιά και 
κηδεύτηκε στα Καστέλλια η 
Ντίνα Παν. Ελευθερίου.

– Πέθανε στην Αθήνα και 
κηδεύτηκε στην Πετρούπο-
λη Αττικής στις 12 Ιουνίου 
2022 η Γιώτα Κασσιού, σύ-
ζυγος Λαυρέντη Μπεσμέρ-
τη, ετών 66.

– Πέθανε και κηδεύτηκε 
στην Αδελαΐδα της Αυστρα-
λίας ο Παναγιώτης Χ. Τσά-
καλος, ετών 92.

– Πέθανε και κηδεύτηκε 
στη Λαμία ο Ιωάννης Κολο-
κυθάς.

– Πέθανε και κηδεύτηκε 
στη Λαμία ο Χρήστος Σκού-
ρας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
– Η οικογένεια Κώστα 

Κυριαζή ευχαριστεί θερμά 
όλους τους χωριανούς της 
για τα ιδιαίτερα καλά λόγια 
με την ευκαιρία του θανά-
του του Κώστα Κυριαζή.

Η σύζυγος Αγγελική
Τα παιδιά του
Τα εγγόνια

Κωνσταντίνος και Αγγελική
– Η Επιτροπή Διαχείρισης 

της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Καστελλίων ευχαριστεί θερ-
μά τη Νάντια Βαλαβάνη για 
την προσφορά βιβλίων και 
επίπλων στη Βιβλιοθήκη.

– Η Επιτροπή Διαχείρισης 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Καστελλίων ευχαριστεί θερ-
μά το Γιώργο Ηλία Βέλλιο 
για την προσφορά επίπλων 
στη Βιβλιοθήκη.

– Ο Προοδευτικός Σύλ-
λογος ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ και 
τα ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ 
ευχαριστούν θερμά την οι-
κογένεια του Γιώργη Χ. Χα-
λατσά για την προσφορά της 
επανέκδοσης του βιβλίου με 
τίτλο: «Ψυχή βαθειά» προς 
ενίσχυση του Συλλόγου και 
των «Κ.Ν.».

– Η Πρόεδρος του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Γυναικών 
Γραβιάς «ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ 
ΓΡΑΒΙΑΣ» ευχαριστεί θερ-
μά εκ μέρους του Δ.Σ.του 
Συλλόγου τους διοργανωτές 
που μας έδωσαν την ευκαι-
ρία να τιμήσουμε, να κά-
νουμε ένα αφιέρωμα, στον 
μεγάλο ήρωα και αγωνιστή 
της Μάχης της Γραβιάς και 
ήρωα της Επανάστασης του 
1821 Οδυσσέα Ανδρούτσο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
• Ο Σύλλογος Γυναικών 

Καστελλίων ανακοινώνει 
ότι:
Τη Δευτέρα 23/5/2022 ο 

Σύλλογος Γυναικών Κα-
στελλιων «η Πρόοδος» πραγ-
ματοποίησε την ετήσια εκ-
δήλωσή του για την γιορτή 
της μητέρας. Η εκδήλωση 
έγινε στο Καφέ Κάστρο του 
χωριού μας και στέφθηκε με 
επιτυχία. Μας τίμησαν πάνω 
από 70 γυναίκες του χωριού 
αλλά και από τα γύρω χωριά.
Ευχαριστούμε όλες τις 

γυναίκες για την συμμετο-
χή τους και την τιμή που 
μας έκαναν να παρευρεθούν 
στην όμορφη εκδήλωση και 
ευχόμαστε να είμαστε όλοι 
καλά ώστε κάθε χρόνο να 

βρισκόμαστε και να διασκε-
δάζουμε. Συνεχίζουμε δυ-
ναμικά με εκδηλώσεις τον 
Αύγουστο και με όνειρα για 
τον Σύλλογό μας αλλά και το 
όμορφο χωριό μας. Το καθιε-
ρωμένο πανηγύρι μας θα γί-
νει στις 16 Αυγούστου 2022.
Με εκτίμηση για το Δ.Σ

Η πρόεδρος
Σωτηρίου Ευδοξία

• Ο Προοδευτικός Σύλ-
λογος ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ 
ανακοινώνει ότι: Πρόκειται 
να προβεί στην επανέκδοση 
του βιβλίου του Γιώργου Χ. 
Χαλατσά «ΨΥΧΗ ΒΑΘΕΙΑ» 
και τα έσοδα θα διατεθούν 
για την ενίσχυση του Συλ-
λόγου και της εφημερίδας 
«Καστελλιώτικα Νέα».

• Ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος Καστελλίων ανακοινώ-
νει ότι: Διοργανώνει τις κα-
λοκαιρινές πολιτιστικές εκ-
δηλώσεις. Στις 20 Αυγούστου 
2022 τη Βραδιά Νεολαίας και 
στις 22 Αυγούστου 2022 το 
Κοινοτικό Πανηγύρι μας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τον λατρευτό μας πατέρα, 
Στρατηγό Αθανάσιο Παπανικο-
λάου κηδέψαμε στις 4 Μαΐου 
στο κοιμητήριο Παπάγου με 
όλες τις στρατιωτικές τιμές.
Θυμόμαστε τον εκλιπόντα ως 

τον αφοσιωμένο επαγγελματία, 
υποδειγματικό αξιωματικό.
Για μας, τη μητέρα μας και 

τα εγγόνια του ήταν συνέχεια 
εκεί να μας φροντίζει με αγά-
πη, τρυφερότητα και σοφία, 
πάντα φυσικά με το απίθανο 
χιούμορ του και τα συνεχή του 
πειράγματα.
Είχε ένα απίστευτο κύκλο φί-

λων σε όλα τα μέρη που υπη-
ρέτησε και έζησε. Οι εκδηλώ-
σεις αγάπης τους τότε αλλά και 
αυτές τις δύσκολες ώρες μας 
έχουν συγκινήσει βαθειά.
Η έγνοια του και το ενδι-

αφέρον για τους όλους τους 
συγγενείς υπήρξε αμείωτη ως 
το τέλος.
Βέβαια αγαπούσε ξεχωριστά 

και έμπρακτα τους Καστελλιώ-
τες συμπατριώτες του. Ο Κο-
λιοτονάσος τους είχε πάντα 
στην καρδία του.
Η ανάμνησή του θα μας συ-

ντροφεύει πάντα.
Πέγκυ και Κωστής
Παπανικολάου

Ακολουθούν οι επικήδειοι 
αποχαιρετισμοί των:
Α: Υποστρατήγου Σταύρου 

Παπασταθόπουλου, Διοικη-
τού Στρατιωτικής Σχολής Ευ-
ελπίδων
Ο Αντιστράτηγος ε.α. Παπα-

νικολάου Αθανάσιος του Πα-
ναγιώτη γεννήθηκε στο χωριό 
Καστέλλια του νομού Φωκίδας 
το έτος 1927 και αποφοίτησε 
από τη Στρατιωτική Σχολή Ευ-
ελπίδων το 1949, ως Ανθυπο-
λοχαγός (MX).
Κατά τη διάρκεια της στα-

διοδρομίας του υπηρέτησε σε 
διάφορες Μονάδες του Όπλου 
του, σε Επιτελεία Σχηματισμών 
και στο Γενικό Επιτελείο Στρά-
του, με σημαντικότερες θέσεις 
τις εξής:

• Διευθυντής Διεύθυνσης 
Μηχανικού (ΔΜΧ)/Ι\/ης Με-
ραρχίας

• Διευθυντής 3ου Γραφείου/ 
Διεύθυνσης Μηχανικού/ΓΕΣ

• Διευθυντής Διεύθυνσης 
Μηχανικού (ΔΜΧ)/ΑΣΔΕΝ

• Διευθυντής 3ου Επιτελικού 
Γραφείου του ΓΕΣ

• Διευθυντής Διεύθυνσης 
Μηχανικού (ΔΜΧ)/ΓΕΣ

• Διοικητής Στρατιωτικής 
Σχολής Ευελπίδων και τέλος,

• Β’ Υπαρχηγός ΓΕΣ, στο 
βαθμό του Αντιστράτηγου όπου 
και τερμάτισε ευδοκίμως της 
σταδιοδρομία του.
Φοίτησε κατά τη διάρκεια 

της σταδιοδρομίας του στα διά-
φορα σχολεία του Όπλου του, 
καθώς επίσης και:

• στη Σχολή Τεχνικής Εκ-
παίδευσης Αξιωματικών Μη-
χανικού

• στη Σχολή Μηχανικού του 
Στρατού των Η.Π.Α.

• στη Σχολή Ειδικών Όπλων 
Ενόπλων Δυνάμεων (ΣΕΟΕΔ)

• στη Ανωτάτη Σχολή Πο-
λέμου

• στη Σχολή Εθνικής Άμυ-
νας
Έλαβε μέρος στις πολεμικές 

επιχειρήσεις έτους 1949.
Τιμήθηκε με τα παρακάτω 

παράσημα και μετάλλια για 
τις υπηρεσίες που προσέφερε 
στην πατρίδα:

• Πολεμικός Σταυρός Γ΄ Τά-
ξεως

• Μετάλλια Στρατιωτικής 
Αξίας Α΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξεως

• Χρυσός Σταυρός του Τάγ-
ματος των Ταξιαρχών

• Χρυσός Σταυρός του Βασι-
λικού Τάγματος του Γεωργίου 
Α’

• Σταυρός των Ταξιαρχών 
του Βασιλικού Τάγματος του 
Φοίνικος

• Σταυρός των Ανώτερων 
Ταξιαρχών του Τάγματος της 
Τιμής
Ο Αντιστράτηγος Παπανικο-

λάου Αθανάσιος υπήρξε ένα 
άξιο στέλεχος που εκπλήρω-
σε το καθήκον του με πλήρη 
αφοσίωση και αγάπη προς την 
Πατρίδα.
Σε όλες τις θέσεις που υπη-

ρέτησε διακρίθηκε για τον 
επαγγελματισμό του, το ήθος 
του και τη διάθεση προσφο-
ράς του. Διαπαιδαγώγησε με 
τη στάση του και την εν γένει 
συμπεριφορά του όλους τους 
υφισταμένους του, αποτελώ-
ντας το κατάλληλο παράδειγ-
μα προς μίμηση για αυτούς, 
ενώ κέρδιζε πάντα το σεβασμό 
προϊσταμένων και ομοιόβαθ-
μών του.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γί-

νει στη θητεία του, ως Διοικη-
τής της Στρατιωτικής Σχολής 
Ευελπίδων, όπου αφιέρωσε 
όλη του την ενεργητικότητα 

για τη βελτίωση της Σχολής, 
σε όλους του τομείς δραστη-
ριοτήτων της και ολοκλήρωσε 
το σχεδιασμό μετεγκατάστασης 
της από το Πεδίο του Άρεως 
στις σύγχρονες εγκαταστάσεις 
της, στη Βάρη Αττικής.
Οι σύγχρονοι Έλληνες Αξι-

ωματικοί εκφράζουμε στον 
αείμνηστο Στρατηγό τη βαθιά 
ευγνωμοσύνη μας για τα όσα 
προσέφερε στον Στρατό μας 
και τις ένοπλες Δυνάμεις μας 
και του υποσχόμαστε ότι θα 
αποτελούν οδοδείκτη των προ-
σπαθειών μας για την περαιτέ-
ρω βελτίωση των δυνατοτήτων 
τους.
Η δε προσφορά του προς 

την Πατρίδα θα αποτελεί δι-
αρκώς φάρο αναμμένο που 
θα καθοδηγεί προς τη σωστή 
πορεία όλες τις επερχόμενες 
γενεές.
Απευθυνόμενοι στην οικογέ-

νεια του αείμνηστου Στρατη-
γού, της εκφράζουμε τα θερμά 
και ειλικρινή μας συλλυπητή-
ρια και της ευχόμαστε από 
καρδιάς Ο Πανάγαθος Θεός 
να τον αναπαύσει και να τον 
κατατάξει εν μέσω των Αγγέ-
λων στον Παράδεισο. Επίσης, 
ευχόμαστε όπως απαλύνει τον 
πόνο τους η υπερηφάνεια που 
θα πρέπει να αισθάνονται από 
τη μεγάλη παρακαταθήκη που 
αφήνει ο Στρατηγός.
Αιωνία σας η μνήμη Στρα-

τηγέ.
Καλό σας ταξίδι.
Β: Αντιναυάρχου Π.Ν. ε.α. 

Παναγιώτη Ραδίτσα
Αποχαιρετούμε σήμερα με 

πόνο ψυχής, έναν άνθρωπο 
αγαπητό, ένα Στρατηγό σεβα-
στό από όλους της μεγάλης 
οικογένειας του Ελληνικού 
Στρατού. Έναν άνθρωπο που 
υπήρξε, πρότυπο Αξιωματικού, 
μέντορας για πολλούς, λατρε-
μένος σύζυγος, αγαπημένος 
πατέρας, τρυφερός παππούς, 
αγαπητότατος συγκάτοικος.
Τον Στρατηγό δεν τον γνώρι-

σα όταν ήταν εν ενεργεία. Πώς 
θα μπορούσα άλλωστε αφού 
ανήκαμε σε διαφορετικούς 
κλάδους των Ενόπλων Δυνά-
μεων, Στρατό εκείνος, Ναυτι-
κό εγώ, ενώ παράλληλα όταν 
αυτός έφτανε στο τέλος της, 
όπως πριν λίγο ακούσαμε, λα-
μπρής σταδιοδρομίας του, ως 
ΒΎ/ΓΕΣ εγώ ήμουν στην αρχή 
της δικής μου στα υποβρύχια. 
Τον πρωτογνώρισα το 1998 
ως συγκάτοικο στην ίδια πολυ-
κατοικία και ήταν ήδη αρκετά 
χρόνια σε αποστρατεία. Δεν θα 
μιλήσω λοιπόν για τον στρατι-
ωτικό αλλά για τον άνθρωπο, 
όπως τον γνώρισα.
Τον διέκρινε η ηρεμία και η 

πραότητα του χαρακτήρα του, η 
ευγένεια και η γλυκύτητα στην 
συμπεριφορά του, η διάθεση 
του να βοηθά όπου έβλεπε να 
υπάρχει ανάγκη, το αδιάλειπτο 
ενδιαφέρον του για τα προ-
βλήματα και τις ανάγκες των 
συγκατοίκων του.
Θυμάμαι το ζεστό του καλω-

σόρισμα στον νέο γείτονα της 
διπλανής του πόρτας, το χιου-
μοριστικό «επιτέλους και ένας 
ναυταίος στην πολυκατοικία», 
το σοβαρό «ότι θελήσεις εδώ 
είμαστε», όταν πρωτοήρθαμε 
στην πολυκατοικία. Θυμάμαι 
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την άμεση αντίδραση του και 
ουσιαστική βοήθεια που έδωσε 
στην γυναίκα μου, όταν πήρε 
φωτιά η κουζίνα μας και εγώ 
ήμουν ταξίδι. Θυμόμαστε το 
κατευναστικό του πνεύμα όταν 
στις συνελεύσεις της πολυκα-
τοικίας «άναβαν τα αίματα».
Ο ήρεμος και στοιχειοθε-

τημένος λόγος του και ο σε-
βασμός που ενέπνεε, ήταν το 
κλειδί για την επίλυση των 
όποιων διαφορών.
Το ρητό «ΟΥΔΕΝ ΜΟΡΦΩ-

ΝΕΙ ΟΣΟΝ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓ-
ΜΑ ΚΑΙ ΟΥΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ 
ΟΣΟΝ Η ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ», είχε 
την απόλυτη εφαρμογή στην 
ζωή του.
Σεβαστέ μας Στρατηγέ, όλοι 

εμείς οι συγκάτοικοι σας, σας 
ευχαριστούμε που ήσασταν 
παρών στην ζωή μας με τον 
όποιο τρόπο, σας ευχαριστού-
με για το χαμόγελο σας, την 
ήρεμη δύναμη που εκπέμπατε, 
το ενδιαφέρον σας, τις συμ-
βουλές σας, την αγάπη σας.
Στην σύζυγο σας, τα αγαπη-

μένα σας παιδιά και εγγόνια, 
που ήταν πάντα στο πλευρό 
σας, ευχόμαστε ο Θεός να δί-
νει δύναμη. Τους εκφράζουμε 
την βαθιά μας λύπη και τα ειλι-
κρινή μας συλλυπητήρια.
Σεβαστέ μας Στρατηγέ, όλοι 

εμείς που σας γνωρίσαμε, 
θα σας θυμόμαστε με αγάπη. 
Καλό ταξίδι Στρατηγέ, καλό 
παράδεισο και όπως ευχόμε-
θα εμείς οι υποβρύχιοι, «καλή 
ανάδυση στην γειτονιά των Αγ-
γέλων».
Γ: Της εκπροσώπου του 

προοδευτικού Συλλόγου ΤΑ 
ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ και ανιψιάς Βί-
κυς Α. Παπανικολάου
Αγαπημένε θείε Θανάση
Με μεγάλη λύπη και σεβα-

σμό ήρθαμε εδώ να αποχαιρε-
τήσουμε έναν από τους τελευ-
ταίους πατριάρχες της οικογέ-
νειας Παπανικολάου. Μαζί με 
τα αδέλφια και τα ξαδέλφια 
σου υπήρξες ταγός σ’ αυτή τη  
δύσκολη διαδρομή της ζωής. 
Τα παραδείγματα, οι στόχοι 
και τα ιδανικά σας, οδήγησαν 
τα παιδιά και τα ανήψια σας 
να προχωρήσουν ακόμη πιο 
δυνατά.
Ήσουν πάντα κοντά μας μια 

ανοιχτή αγκαλιά για όλους μια 
γλυκιά κουβέντα μια πατρική 
σωστή συμβουλή. Πάντα θα εί-
σαι στην καρδιά μας και στην 
ψυχή μας. Σε παρακαλώ τώρα 
που θα συναντήσεις τα αδέρ-
φια σου Νίκο-Θύμιο (Κουζινο), 
τα ξαδέλφια σου Μάκη (Τσου-
ρικ) Γιάννη (Κοτσανη) Αλεκο 
(Μαναρακι) εκεί που παίζετε 
την πρέφα σας πες τους ότι 
τα παιδιά και τα εγγόνια τους 
εξακολουθούν και συνεχίζουν 
την παράδοση της οικογένειας 
άξιοι απόγονοι και να είναι σί-
γουροι ότι και η επόμενη γενιά 
θα πάει ακόμα πιο ψηλά.
Αλησμόνητε Καστελλιώτη 

στρατηγέ Θανάση Παπανι-
κολάου ως εκπρόσωπος του 
Δ.Σ. του Προοδ. Συλλόγου τα 
Καστέλλια συμμετέχουμε και 
εμείς στο πένθος της οικογέ-
νειάς σου. Υπήρξες ενεργό και 
σημαίνον μέλος του συλλόγου 
μας από την έναρξή του. Η 
παρουσία σου συνεχής σε όλες 
τις εκδηλώσεις.
Στις συνελεύσεις οι προτά-

σεις και οι παραινέσεις σου 
σοβαρές σωστές και πάντα τις 
υπολογίζαμε. Η δε συμβολή 

σου στην έκδοση της εφημε-
ρίδας «Καστελλιώτικα Νέα» 
υπήρξε σημαντικότατη.
Αφενός η οικονομική ενίσχυ-

ση που την παρείχες με μεγάλη 
προθυμία, αφετέρου με τα άρ-
θρα που έστελνες έδειχναν την 
μεγάλη αγάπη που έτρεφες για 
το χωριό μας.
Καλό ταξίδι στρατηγέ
Καλό ταξίδι αγαπημένε θειε 

Θανάση
Η ανιψιά σου

και ταμίας του Συλλόγου
Βίκυ Αλεξ. Παπανικολάου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΑΠΗΣ
Στις 23 Μαΐου 2022 απεβίω-

σε ο Θεόδωρος Λιάπης. Γεννη-
μένος το 1953 στην Πολύδρο-

σο Παρνασσίδας, παντρεύτηκε 
το 1978 τη Δήμητρα Σεγδί-
τσα και απόκτησαν έναν γιο 
το Σπύρο Λιάπη. Ήταν ένας 
άνθρωπος ήσυχος, πάντοτε 
γελαστός και με ένα πλατύ 
χαμόγελο. Απόκτησε και δύο 
εγγονάκια που τα αγαπούσε 
πολύ, αλλά και αυτά τον λά-
τρευαν υπερβολικά. Ο θάνατός 
του υπήρξε μια μεγάλη απώ-
λεια για το χωριό μας. Όσοι 
τον είχαν γνωρίσει μόνο καλά 
λόγια μπορούν να πουν για το 
Θόδωρο. Δυο πράγματα που 
τον χαρακτήριζαν σαν άνθρω-
πο ήταν η καλοσύνη του και το 
χαμόγελό του. Οι συγχωριανοί 
του δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ.

ΠΕΤΡΟΣ Α.
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Στις 15 του Απρίλη 2022 
έφυγε από κοντά μας ο αγαπη-
μένος μας σύζυγος, πατέρας 

και παππούς Πέτρος Α. Πα-
πουτσής σε ηλικία 70 ετών. Ο 
θάνατος του άφησε πίσω του 
ένα μεγάλο κενό στους ανθρώ-
πους που τον αγαπήσαμε. Γεν-
νήθηκε στο Κερατσίνι τον Σε-
πτέμβριο του 1951, όπου έζησε 
το μεγαλύτερο μέρος της ζωής 
του και εργάστηκε στα καράβια 
ως καραβομαραγκός. Τελευ-

ταίος γιος μιας πολύτεκνης οι-
κογένειας. Η καταγωγή του 
ήταν από τις Σπέτσες όμως η 
γνωριμία του με την πολυαγα-
πημένη του σύζυγο και μητέρα 
μας Ευαγγελία Δ. Παπουτσή 
(το γένος Τσακνιά) ήταν η αφε-
τηρία για το μέρος που λάτρε-
ψε, τα Καστέλλια. Αγάπησε το 
χωριό μας από την πρώτη στιγ-
μή που ήρθε σαν γαμπρός και 
ως το τέλος της ζωής του περ-
νούσε τον περισσότερο χρόνο 
του εδώ. Λάτρευε την μητέρα 
μας και δημιούργησαν μαζί μια 
όμορφη οικογένεια αποκτώ-
ντας δύο γιους. Την τελευταία 
δεκαετία είχε την ευλογία να 
χαρεί και τις δύο εγγονές του. 
Υπήρξε πάντα δοτικός με τους 
ανθρώπους και ιδίως με τα 
παιδιά στα οποία είχε αδυνα-
μία. Αγαπούσε πολύ και την 
θάλασσα την οποία επισκεπτό-
ταν σε κάθε του ευκαιρία. 
Όνειρο ζωής ήταν η μόνιμη 
εγκατάσταση στο χωριό, δυστυ-
χώς όμως δεν κατάφερε να το 
πραγματοποιήσει καθώς έφυγε 
εντελώς απρόσμενα από την 
ζωή. Ο πόνος μας για τον ξαφ-
νικό χαμό του είναι μεγάλος, 
κρατάμε την αγάπη του και την 
καλοσύνη του και θα τον θυ-
μόμαστε πάντα για όλα αυτά 
που μας πρόσφερε.
Καλό σου ταξίδι Πατέρα!
Δήμος & Αντώνης

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΑΚΡΗ 
- ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ

Την Παρασκευή 28 Απριλίου 
2022 αποχαιρετήσαμε την πο-
λυαγαπημένη μας μητέρα, για-

γιά, θεία, αδελφή και πολύτιμη 
φίλη Μαγδαληνή Παγουρτζή 
(το γένος Ιωάννου Μακρή).
Γεννημένη το 1935 στα Κα-

στέλλια, που τόσο αγαπούσε, 
πέρασε εκείνα τα δύσκολα 
χρόνια ως άριστη μαθήτρια 
και σκληρά εργαζόμενη νέα. 
Συνέχισε την πορεία της στην 
Αθήνα, όπου δημιούργησε οι-
κογένεια με τον Αντώνιο Πα-
γουρτζή, δουλεύοντας παράλ-
ληλα αδιάλειπτα ως αυτοδη-
μιούργητη επαγγελματίας, ως 
έμπορος.
Ευτύχησε να δει τα εγγόνια 

της να μεγαλώνουν και βίωσε 
την χαρά να πλαισιώνεται από 
μια όμορφη, μεγάλη οικογέ-
νεια.
Η αγάπη της για τη ζωή, η 

πάντα αισιόδοξη διάθεση της, 
ο καλός της λόγος για τον πλη-
σίον και η ακάματη εργατικότη-
τα της αποτελούν παράδειγμα 
για όλους εμάς που την ζήσαμε 
από κοντά.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα 

που την σκεπάζει...
Η οικογένειά της

ΝΤΙΝΑ ΠΑΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Έφυγε από τη ζωή πλήρης 
ημερών η σύζυγος του Καστελ-
λιώτη ζωγράφου Πάνου Ελευ-
θερίου, Ντίνα.
Η Ντίνα μετά από το θάνατο 

του αγαπημένου της συντρό-
φου έχασε κάθε διάθεση για 

ζωή, κλείστηκε στον εαυτό της 
και πεισματικά αρνιόταν ακόμη 
και να τρέφεται κανονικά, οπό-
τε και μοιραία κατέληξε.
Τόσο πολύ της στοίχισε η 

απώλεια του αγαπημένου και 
λατρευμένου συζύγου της -με 
τον οποίο ήταν παντρεμένη και 
έζησαν μαζί για πολλές δεκαε-
τίες από τη μικρή τους ηλικία- 
οπότε ήταν αναπόφευκτο να 
μην αντέξει να ζει χωρίς αυ-
τόν. Ήταν πράγματι τόσο πολύ 
δεμένοι και αχώριστοι μεταξύ 
τους. Δεν είναι υπερβολή να 
πω ότι δεν έχω ξανασυναντήσει 
τόσο ευτυχισμένο και δεμένο 
ζευγάρι και για τόσο μεγάλο 
χρονικό διάστημα.
Όσοι γνωρίσαμε και συνα-

ναστραφήκαμε για πολλές δε-
καετίες τη Ντίνα και τον Πάνο 
έχουμε να θυμόμαστε μόνο κα-
λές και εξαιρετικά ευχάριστες 
στιγμές από την κοινή μας στε-
νή και ειλικρινή φιλία τόσο στα 
Καστέλλια όσο και στην Αθήνα. 
Και συναντιόμαστε πάρα πολ-
λές φορές και διασκεδάζαμε 
και γλεντούσαμε σαν να μη μας 
απασχολούσε σχεδόν τίποτε. 
Άλλοι χρόνοι,άλλοι καιροί.
Η Ντίνα όλα αυτά τα χρόνια 

της κοινής πορείας και ζωής 
με τον Πάνο, δημιούργησε μία 
εξαιρετική και δεμένη οικογέ-
νεια αποκτώντας και μεγαλώ-
νοντας δυο γιους τον Γιώργο 
και τον Τριαντάφυλλο που συ-
μπαραστάθηκαν και στους δύο 
γονείς τους τα τελευταία ιδίως 
χρόνια.
Η Ντίνα όλα αυτά τα χρόνια 

παραστεκόταν και απολάμβανε 
την αναγνώριση του άνδρα της 
ως ταλαντούχου και επιτυχη-
μένου ζωγράφου, ώστε και η 
ίδια απεφάσισε να ασχοληθεί 
με μια παράλληλη απασχόληση 
στον ίδιο τομέα με το σύζυγό 
της. Για πολλά χρόνια διατη-
ρούσε συναφές κατάστημα, το 
οποίο εμπορευόταν πίνακες 
ζωγραφικής, κορνίζες, διάφο-
ρα υλικά ζωγραφικής κ.λπ.
Ντίνα, σε αποχαιρετούμε με 

πολλή-πολλή αγάπη και θα σε 
θυμόμαστε σαν έναν εξαιρετι-
κό και σπάνιο άνθρωπο που 
είχαμε την ανέλπιστη τύχη να 
γνωρίσουμε.             Β.Κ.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩ.
ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Έφυγε από τη ζωή σε μεγά-
λη ηλικία η Ευγενία Παπαδάκη 
σύζυγος του Γιάννη Ηλία Πα-

παδάκη. Η Ευγενία ήταν μια 
αξιαγάπητη και ευγενική γυναί-
κα. Φιλική προς όλους με ήρε-
μο, πράο και σπάνιο χαρακτή-
ρα. Με το σύντροφό της Γιάννη 
έζησαν πολλά χρόνια μαζί πε-
ρισσότερο καιρό στη Λαμία και 
στη συνέχεια στην Αθήνα και 
στα Καστέλλια.
Μεγάλωσαν δύο παιδιά που 

τα είδαν να μεγαλώσουν, να 
πετυχαίνουν επαγγελματικά, 
να παντρεύονται και να τους 
χαρίζουν εγγόνια που υπερα-
γαπούσαν. Αγαπούσε πολύ το 
χωριό μας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. 
ΤΣΑΚΑΛΟΣ

Ο Παναγιώτης Τσάκαλος, 
πιο γνωστός στο χωριό ως Θε-
οτόκης, έζησε τα πρώτα είκοσι 

και κάτι χρόνια της ζωής του 
στα Καστέλλια βοηθώντας τον 
πατέρα του στο μαγαζί του 
(μπακάλικο και καφενείο) και 
στις αγροτικές εργασίες.
Στη συνέχεια ακολούθησε 

και αυτός το δρόμο της ξενιτιάς 
πηγαίνοντας στην Αυστραλία 
για αναζήτηση καλύτερης ζωής 
ως μετανάστης.
Στη μακρινή Αυστραλία και 

συγκεκριμένα στην Αδελαΐδα 
που εγκαταστάθηκε αργότερα 
εργάστηκε σκληρά και κατά 
γενική ομολογία πρόκοψε και 
δημιούργησε οικογένεια (δύο 
κόρες και έναν γιο). Στη δεκα-
ετία του ’70 ήλθε μερικές φο-
ρές στην Ελλάδα και έμεινε για 
ένα μικρό χρονικό διάστημα 
στο χωριό, όπου τα παιδιά του 
πήγαν ένα χρόνο στο δημοτι-
κό σχολείο. Επέστρεψε στην 
Αυστραλία, όπου τα παιδιά του 
σπούδασαν και αργότερα όλη 
η οικογένεια, με εξαίρεση το 
γιο του, εγκαταστάθηκαν μό-
νιμα στην Ελλάδα. Οι κόρες 
του παντρεύτηκαν με Καστελ-
λιώτες, απέκτησαν παιδιά και 
εργάστηκαν στο χωριό.
Με την αρχή της κρίσης επέ-

στρεψαν στην Αυστραλία, όπου 
ζουν και εργάζονται μέχρι σή-

Αυτοί που μας έφυγαν
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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.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ
Καθηγητής Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώ-

σεων - Περιβαλλοντικής Γεωμορφολογίας
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τ. 

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Φοιτητικής Μέριμνας

του π. T.E.I. Στερεάς Ελλάδας
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΩΗΣ - ΣΠΟΥΔΕΣ 

- ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ο Αριστείδης Κ. Μερτζάνης γεννήθηκε το 1957 

στη Λαμία και έλκει την καταγωγή του από το γειτο-
νικό μας χωριό, τον Μπράλο, γενέτειρα του πατέρα 
του Κωνσταντίνου Αρ. Μερτζάνη, όπου διατηρεί και 
την πατρογονική κληρονομιά. Είναι παντρεμένος με 
την Οικονομολόγο Ευσταθία (Έφη) Μακρή και έχουν 
αποκτήσει δυο παιδιά τον Κωνσταντίνο και την Αση-
μίνα (Σεμίνα). Αγαπημένος τόπος διακοπών, ξεκού-
ρασης, συλλογισμού, αλλά και. «ορμητήριο» για κο-
ντινές φυσιολατρικές «αποδράσεις», στις γειτονικές 
βουνοκορφές, είναι τα Καστέλλια, τόπος καταγωγής 
της συζύγου. Δεν παραλείπει να αναφερθεί στον 
Ηλία Νικ. Μακρή, που πάντα στηρίζει τις προσπάθει-
ες του για τη μελέτη του περιβάλλοντος της Γκιώνας, 
του Παρνασσού, της Οίτης, των Βαρδουσίων και του 
Καλλίδρομου και τον έχει «μυήσει» στις ορειβατικές 
διαδρομές, στα περιπατητικά μονοπάτια και στις 
ομορφιές του τόπου.

Ανέμελα μαθητικά χρόνια στην Αθήνα. Αριστού-
χος, στο Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της 
Μπολώνιας (Bologna-Ιταλία), μετεκπαιδεύεται στη 
Φλωρεντία (Firenze-Ιταλία), με υποτροφία από το 
Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας. Εκπόνησε, με 
υποτροφία ως Ειδικός Μεταπτυχι ακός Υπότροφος 
(Ε.Μ.Υ), τη Διδακτορική Διατριβή του, στο Γεωλογικό 
Τμήμα του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών. Σήμερα είναι Καθηγητής στο Γεωπονι-
κό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διατέλεσε Αντιπρύτανης 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας 
του T.E.I. Στερεάς Ελλάδας καθώς και Αντιπρύτανης 
επί της Φοιτητικής Μέριμνας και Προσωπικού του π. 
T.E.I. Στερεάς Ελλάδας (2013-2019).

Έχει συγγράψει και έχει συμμετάσχει στη συγγρα-
φή, πλέον των εκατόν είκοσι (120) επιστημονικών 
δημοσιεύσεων σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων καθώς και εκλα-
ϊκευμένων άρθρων. Αρκετές από τις επιστημονικές 
εργασίες και εκλαϊκευμένα άρθρα του, αφορούν 
στην Προστασία του Περιβάλλοντος των ορεινών 
όγκων της Οίτης, της Γκιώνας και του Παρνασσού, 
στις επιπτώσεις που προκαλούνται από τις ανε-
ξέλεγκτες ανθρωπογενείς επεμβάσεις καθώς και 
στην Οικο-Τουριστική αξιοποίηση τους, με κύριο 
στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων Περιβαλλοντι-
κών χαρακτηριστικών, της Βιο-Γεωποικιλότητας, της 
Ιστορικής και Πολιτιστικής κληρονομιάς και της 
Παράδοσης της περιοχής.

Μαζί με τον Γ. Βαβίζο έχουν συγγράψει τα βιβλία 
«Περιβάλλον - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων» και «Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
- Οδηγός Εκπόνησης & Ελέγχου Μελετών Προέγκρι-
σης Χωροθέτησης (ΚΥΑ. 69269/5387/90)».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Κ. ΜΕΡΤΖΑΝΗ

Ο Αριστείδης Κ. Μερτζάνης, είναι Καθηγητής στο 
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συ-
στημάτων Εφοδιασμού (ΔΙΓΕΣΕ), της Σχολής Εφαρ-
μοσμένων Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνω-
στικό αντικείμενο «Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων - Περιβαλλοντική Γεωμορφολογία». Στο 
πλαίσιο αυτό,  εργάζεται για την ενσωμάτωση των 
στόχων της  «Αειφόρου  Ανάπτυξης»  στις επιχειρή-
σεις και για τη μείωση του «Περιβαλλοντικού Αποτυ-
πώματος» (Environmental Footprint) σε όλα τα στά-
δια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με απώτερο σκοπό 
την Προστασία του Περιβάλλοντος και την αντιμε-
τώπιση της Κλιματικής Αλλαγής {Climate Change) ή 
κατ’ άλλους της Κλιματικής Κρίσης (Climate Crisis). 
Υπηρέτησε ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Δασοπονίας 
και Διαχείρισης φυσικού Περιβάλλοντος (στο πρώην 
T.E.I. Λαμίας και πρώην T.E.I. Στερεάς Ελλάδας) και 
πρόσφατα, το έτος 2019, ως μέλος ΔΕΠ στο Γενι-
κό Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Διατέλεσε Διευθυντής του Εργαστηρίου Αγροδασο-
πονίας, Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Προστατευόμενων Περιοχών 
(Agroforestry, Environmental Impact Assessment, 
Environment and Protected Areas Management 
Laboratory) του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχεί-
ρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, του T.E.I. Στερεάς 
Ελλάδας (10.04.2018 - 29.01.2019). Μετά τις προ-
πτυχιακές του σπουδές στο Γεωλογικό Τμήμα του 
Πανεπιστημίου της Μπολώνιας (Bologna-Ιταλία), 
του χορηγήθηκε υποτροφία από το Υπουργείο Εξω-
τερικών της Ιταλίας, για την παρακολούθηση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αεροφω-
τογραμμετρία και Φωτοερμηνεία για τη Διαχείριση 
των Αγροτικών & Φυσικών Πόρων» στο Υπερπόντιο 
Αγρονομικό Ινστιτούτο και το Πολυτεχνείο της Φλω-
ρεντίας (Firenze-Ιταλία). Τη Διδακτορική Διατριβή 
του, εκπόνησε με υποτροφία ως Ειδικός Μεταπτυ-
χιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ), στο Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Από το 1981 και μέχρι το διορισμό του στο T.E.I. 
Λαμίας, το 2005, δραστηριοποιήθηκε ως Μελετητής 
Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων. Κατείχε υψηλού 
επιπέδου (Γ τάξης) επαγγελματικό πτυχίο Μελετητή 
Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
σε συγκεκριμένες κατηγορίες Μελετών (κατηγορίες: 
20 Γεωλογικές Μελέτες και Έρευνες & 27 Περιβαλ-
λοντικές Μελέτες) του νόμου 716/77 και έχει εκπο-
νήσει περισσότερες από διακόσιες πενήντα (250) 
μελέτες για τον Δημόσιο αλλά και για τον Ιδιωτικό 
Τομέα, Διατέλεσε Μέλος του Διοικητικού Συμβου-
λίου της Ανώνυμης Εταιρείας Περιβαλλοντικών και 
Αναπτυξιακών Μελετών, με την επωνυμία «ECO-
CONSULTANTS S.A,» (1992-2000) καθώς και Αντι-
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας 
αυτής (2000-2004).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, εστιάζουν κυρί-
ως, στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος 
και των φυσικών πόρων, στην εκτίμηση των Επιπτώ-
σεων στο Περιβάλλον από ανθρωπογενείς επεμ-
βάσεις και δραστηριότητες (Environmentahmpact 
Assessment) καθώς και στην αξιολόγηση των παρα-
γόντων που συμμετέχουν στην αύξηση του Περιβαλ-
λοντικού Αποτυπώματος (Environmental Footprint) 
και στην Κλιματική Αλλαγή (Climate Change). Επίσης, 
η διαχείριση και προστασία των «Προστατευόμενων 
περιοχών» (εθνικών πάρκων, εθνικών δρυμών και 
υγροτοπικών οικοσυστημάτων), περιλαμβάνονται 
στους τομείς ενδιαφέροντός του.

Με την υποστήριξη του CLUB ALPINO ITALIANO/
COMMISSIONE CENTRALE PER LA TUTELA 
DELL’AMBIENTE MONTANO (Ορειβατική Λέσχη Ιτα-
λίας/Κεντρική Επιτροπή για την Προστασία του 
Ορεινού Περιβάλλοντος) με έδρα το Μιλάνο της 
Ιταλίας, Δημόσιο Ιταλικό φορέα που αριθμεί πλεό-
ντων 320.000 ενεργών μελών, ο Αριστείδης Μερ-
τζάνης συμμετείχε στη διοργάνωση επιστημονικών 
ημερίδων, στην Ελλάδα και στην Ιταλία, για την 
περιβαλλοντική προστασία των ορεινών όγκων της 
περιοχής. Στις πρωτοβουλίες αυτές, συνέδραμαν 
εθελοντικά, ο φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Οίτης και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Παρνασσού. Στο πλαίσιο αυτό, κατεβλήθησαν σημα-
ντικές προσπάθειες για την ανάδειξη και αξιοποίηση 
των μονοπατιών στους ορεινούς όγκους της Οίτης 
και του Παρνασσού. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ορει-
βατικές/φυσιολατρικές διαδρομές «Το μονοπάτι του 
Ηρακλή» (II sentiero di Ercole) και «Το μονοπάτι 
των βοσκών» (II sentiero dei pastori), στον Εθνικό 
Δρυμό Οίτης καθώς και «Το μονοπάτι της Τιθορέας» 
{II senitero cli Tithorea) και «Το μονοπάτι Κορύκειο 
Άντρο» (II sentiero del Korikion Andron), στον Εθνι-
κό Δρυμό Παρνασσού, που έχουν προβληθεί στην 
Ιταλία και προτείνονται νια επίσκεψη, στους Ιταλούς 
φυσιολάτρες/ορειβάτες, μέσα από το Πρόγραμ-
μα MEDIMONT PARKS - Montagne Mediterranee 
Protette (Προστατευόμενα Βουνά της Μεσογείου), 
που υλοποιεί το CLUB ALPINO ΙTALIANO.

Για τις δράσεις αυτές και ειδικότερα για την προ-
βολή του φυσικού περιβάλλοντος και την ανάδειξη 
και αξιοποίηση ορεινών μονοπατιών στους εθνικούς 
Δρυμούς της Οίτης, του Παρνασσού, αλλά και της 
Βόρειας Πίνδου, η Ιταλική Ορειβατική Λέσχη {Club 
Alpino Italiano), κατά τη διάρκεια τεχνικής-επιστη-
μονικής συνάντησης στο εθνικό πάρκο Matese, στην 
Ιταλία (2014), απένειμε βραβείο-τιμητική διάκριση 
στον Αριστείδη Μερτζάνη, ως επιβράβευση για την 
ιδιαίτερη συμβολή του, στη διακρατική συνεργασία 
στο «Πρόγραμμα Medimont Parks (Προστατευόμε-
να βουνά της Μεσογείου)».

Ο Αριστείδης Μερτζάνης, διατέλεσε σε θέσεις ευ-
θύνης σε Φορείς του Δημοσίου, όπως: α) Εκπρόσω-

πος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΥΠΕΚΑ), σε άμισθη θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του «φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης» 
(2011-2015) και β} Αναπληρωτής Ειδικός Επιστή-
μονας, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του «Φορέα 
Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού» (από το 2010, 
μέχρι την κατάργηση του το 2022).

Έχει πλούσια συμμετοχή και διοικητική εμπειρία, 
σε Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και T.E.I. Στερεάς Ελλάδας):

- Μέλος του  Πρυτανικού  Συμβουλίου,  Μέλος 
της Συγκλήτου  και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου 
Ένταξης, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(29.07.2019 -13.04.2022).

- Μέλος της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Δασολογίας και Διαχείρισης φυσικού Περιβάλλο-
ντος της Σχολής Επιστημών των φυτών (07.09.2021 
- 01.02.2022) και Μέλος της Συνέλευσης του Γενικού 
Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(16.04.2019 -13.04.2022).

-Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοι-
τητικής Μέριμνας (27.07.2018 -29.01.2019), Αντιπρύ-
τανης επί της φοιτητικής Μέριμνας και Προσωπικού 
του T.E.I. Στερεάς Ελλάδας (03.10.2016 - 26.07.2018) 
και Αναπληρωτής Πρόεδρος T.E.I. Στερεάς Ελλάδας 
(17.09.2013-30.11.2013).

- Πρόεδρος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας 
(ΜΟ.ΔΙ.Π.) του T.E.I. Στερεάς Ελλάδας (08.10.2018-
29.01.2019).

- Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τ,Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (15.11.2018 
-2.01.2019).

Έχει διδάξει σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Ενδεικτικά αναφέρονται, το Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Δι-
αχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσε-
ων», στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, το Π.Μ.Σ. «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, 
Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική», Κατεύ-
θυνση «Αναπτυξιακός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, 
Έργα Υποδομής και Πρόληψη Φυσικών Κινδύνων», 
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και το 
Π.Μ.Σ. «Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος», 
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης έχει 
διατελέσει Καθηγητής: α) στη Σχολή Τοπογραφίας 
της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) για τη 
διδασκαλία μαθημάτων στους Αξιωματικούς της 
Σχολής Τοπογραφίας (1996 - 2013), β) στη Σχολή 
Ξεναγών Αθηνών του Ελληνικού Οργανισμού Του-
ρισμού (Ε.Ο.Τ.) γιατη διδασκαλία του μαθήματος 
«Οικολογία και Προστασία Περιβάλλοντος» (1992-
1993) και γ) στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 
& Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) για τη διδασκαλία του 
μαθήματος «Διαχείριση Φυσικών Πόρων & Περιβάλ-
λον» (1994-1996), στους Δόκιμους υπαλλήλους της 
Δημόσιας Διοίκησης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

Με τη γυναίκα του και τις κόρες τους

Με τη γυναίκα του και τo γιο τους
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ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ

τητας αυτή υπεβλήθη ή θα υπο-
βληθεί μαζί με το επικαιροποιημέ-
νο Ε9 που αφορά το κάθε ακίνητο, 
απαραίτητο στοιχείο για τη δήλω-
σή του, και πως αυτό, (στοιχεία 
έκτασης κλπ) συμπεριελήφθη ή θα 
συμπεριληφθεί στη δήλωση.
β) Σε χάρτη ανάλογης κλίμα-

κας, ώστε να είναι ευδιάκριτες 
και αναγνωρίσιμες οι τοποθεσίες, 
τα όρια των κοινοτήτων, με τις 
σχετικές αποφάσεις που τα ορί-
ζουν και σημειωμένα τα τοπωνύμια 
που τα προσδιορίζουν στις αποφά-
σεις. Επίσης ευδιάκριτα με άλλο 
χρώμα γραμμής να φαίνονται τα 
όρια όπως αναφέρονται στο υπό 
πρόταση κτηματολόγιο και έχουν 
εφαρμοσθεί για τή πληρωμή παρα-
βόλων από αυτό, με τις σχετικές 
αποφάσεις που εφαρμόσθηκαν και 
προέκυψαν αυτά.
γ) Η διαδικασία, ο χρόνος και 

ο τόπος που κάθε δημότης θα 
μπορεί, να διατυπώσει, γνώμη, 
προτάσεις, ενστάσεις, παραλεί-
ψεις κ.λπ.
δ) Η διαδικασία, τα εργαλεία και 

ο τρόπος που κάθε Τ.Κ. θα υπο-
βάλει τις ενστάσεις της, αν χρει-
ασθεί και προς το Κτηματολόγιο.
Είναι η τέταρτη φορά που θέ-

τουμε γραπτά το θέμα του Κτημα-
τολογίου, από τις πρώτες μέρες 
της θητείας μας και περιμένουμε 
την ανταπόκρισή σας.
Για την ανάδειξη του θέματος 

θα επισημάνουμε περιπτώσεις 
από την Τ. Κοινότητα Καστελλί-
ων ενδεικτικά του προβλήματος, 
που βέβαια περιμένουμε απαντή-
σεις από τους υπεύθυνους, και 
σίγουρα αντίστοιχα θα υπάρχουν 
σε πολλές κοινότητες, αναδεικνύ-
οντας ταυτόχρονα τα πολλαπλά 
αδιέξοδα και νέα προβλήματα που 
δημιουργούνται. Σαν βάση πήραμε 
τις απαντήσεις των Τ.Σ. στις από 
31-10-2019 έγγραφες ερωτήσεις 
μας, που έχουν δημοσιευτεί και 
στα «Κ.Ν.».
Επιγραμματικά τις αλλαγές των 

ορίων και τα λοιπά θέματα του 
κτηματολογίου αφορούν:
Α: Τα ακίνητα που δεν αναφέ-

ρονται από την Τ. Κοινότητα Κα-
στελλίων ότι της ανήκουν:
α) Το ακίνητο στα βόρεια του οι-

κισμού της Τ. Κοινότητας Καστελ-
λίων στη θέση Άγιος Αθανάσιος 
Λυκόρραχου.
β) Το ακίνητο στα νότια και ανα-

τολικά του οικισμού της Τ. Κοινό-
τητας Καστελλίων στη θέση Άγιος 
Αθανάσιος Χλωμού.
γ) Το ακίνητο στα νότια και δυ-

τικά του οικισμού της Τ.Κοινότη-
τας Καστελλίων στη θέση Άγιος 
Γεώργιος Μπαρούκας, καθώς και 
το σύνολο της έκτασης του λιβα-
διού - βοσκότοπου έκτασης 242 
στρεμμάτων που ανήκει στην Τ. 
Κοινότητα Καστελλίων και προήλ-
θε μετά τη διάλυση - κατάργηση 
των μοναστηριών στα οποία ανήκε 
μέχρι το έτος 1835 (Γενικά Αρχεία 
του Κράτους. Φάκελοι Μοναστη-
ριακών Φ115 και αρ. εγγράφου 
2058.
δ) Στη λίστα δεν αναφέρονται 

καθόλου ιδιοκτησίες που παραχω-
ρήθηκαν στο Δήμο για τη διαπλά-
τυνση δρόμων πλάτους 6 μέτρων.
ε) Καμία αναφορά δε γίνεται 

σε δρόμους μικρού πλάτους ανα-
γκαίους στην πρόσβαση σε ιδιο-
κτησίες.
Β: Ακίνητα που έλειψαν οι ιδιο-

κτήτες τους και χρησιμοποιούνται 
πολλά χρόνια από την Τ. Κοινότη-

τα Καστελλίων.
Τέτοιο ακίνητο είναι η Αποθήκη 

του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κα-
στελλίων στον οποίο ανήκαν όλες 
οι οικογένειες του χωριού.
Γ: Όρια της Τ. Κοινότητας Κα-

στελλίων.
Τα όρια μεταξύ των Κοινοτήτων 

του Νομού ορίστηκαν από διοι-
κητικά δικαστήρια και τις επιτρο-
πές ιθύνσεως (καθορισμού) των 
ορίων. Τα όρια καθορίστηκαν τη 
δεκαετία του 1910 και έγιναν κά-
ποιες διορθώσεις και διευκρινί-
σεις τη δεκαετία του 1960.
Από τότε καμία κοινότητα δεν 

έθεσε θέμα ορίων με διπλανή της 
και πολλές μάλιστα έκαναν δηλώ-
σεις κατάπληξης χαρακτηρίζοντας 
ανεύθυνες κάποιες κινήσεις την 
δεκαετία του 1980 για το θέμα 
ορίων και μάλιστα ερήμην των Κοι-
νοτήτων απειλώντας με αναζήτηση 
ευθυνών των υποκινητών.
Τα όρια των κοινοτήτων όπως 

τα προτείνει το Κτηματολόγιο, εμ-
φανίσθησαν στην ανάρτηση των 
Δασικών Χαρτών, σε πολλές πε-
ριπτώσεις καμία σχέση δεν έχουν 
με την πραγματικότητα. Εφαρμό-
στηκαν όμως κατά τη διαδικασία 
υποβολής δηλώσεων μιας και 
αυτές ήταν κατά κοινότητα. Αυτό 
δημιούργησε και δημιουργεί τερά-
στια προβλήματα και πολλοί πλή-
ρωσαν πρόσθετα παράβολα.
Χαρακτηριστικά σημεία των 

ορίων αυτών είναι:
Α: Στα Βόρεια
1) Οι υδατοδεξαμενές στη θέση 

«μύλος του Καρεκλά». 2) Η τοπο-
θεσία του Πύργου της Τ.Κ. των Κα-
στελλίων. 3) Ο χώρος κατασκευής 
του Υδροηλεκτρικού Σταθμού. 4) 
Η χορτολιβαδική έκταση στη θέση 
Λογγιές. 5) Οι εγκαταστάσεις 
του Καστελλιώτη εκτροφέα ζώων 
Γιάννη Γ. Μοσχολιού. 6) Όλος ο 
χώρος εξόρυξης μεταλλευμάτων 
αριστερά της ροής του ποταμού.
Β: Στα Δυτικά
Εδώ η μετάθεση των ορίων 

αφορά σε χιλιόμετρα, υπερπήδη-
ση της Τ. Κοινότητας Γραβιάς από 
το Προσήλιο (Σεγδίτσα) και εκεί 
που δεν υπήρχαν καθόλου όρια 
Προσηλίου Καστελλίων τώρα έγι-
ναν και σε αρκετά μεγάλο μήκος. 
Έτσι, η μετατόπιση ορίων αφορά 
συγκεκριμένα:

1) Την κορυφή Λυρίτσα της 
Γκιώνας (Μ’τσέσι για τους Κα-
στελλιώτες) 2) Τη Λούτσα Κα-
στελλίων, όπου έχουν κατασκευ-
αστεί έργα για τις ανάγκες των 
κτηνοτρόφων από τη δεκαετία 
του 1960 3) Την εγκατάσταση του 
Καστελλιώτη κτηνοτρόφου Ασημ. 
Κουδούνα εδώ και εξήντα του-
λάχιστον χρόνια στη θέση Βαθύ 
Γούπατο 4) Τη θέση γεωτρήσεων 
για ανεύρεση μεταλλεύματος 5) 
Τη Λούτσα Γραβιάς στη θέση που 
υπάρχουν τα ίδια έργα με αυτά 
των Καστελλίων για τις ανάγκες 
των κτηνοτρόφων Γραβιάς.
Γ: Στα Νότια
Ο τόπος που ήταν το παλιό 

χωριό Χλωμός, όπου υπάρχει το 
εκκλησάκι του Αγίου Αθανασίου 
δεν ανήκει πλέον στα Καστέλλια 
αλλά στη Γραβιά.
Από όλα τα παραπάνω προκύ-

πτουν τουλάχιστον τα παρακάτω 
ερωτήματα για τα οποία περιμέ-
νουμε σαφείς απαντήσεις.
Να επισημάνουμε ότι δεν εί-

ναι η πρώτη φορά που τα θέτου-
με. (Βλέπε επιστολή μας με Αρ. 
Πρ. 13196/19-7-2021) αλλά δεν 

Χώροι γύρω από τους κάδους: 
Το πρόβλημα των απορριμμά-
των βρίσκεται σε σχετικά καλή 
κατάσταση, αφού η αποκομιδή 
τους γίνεται σε προγραμματι-
σμένα και τακτά διαστήματα.
Οι κάδοι σήμερα δεν είναι 

αρκετοί και δεν είναι και σω-
στά κατανεμημένοι χωροταξι-
κά. Οι περισσότεροι κάδοι είναι 
φθαρμένοι, τις περισσότερες 
φορές μένουν ανοικτοί, είναι 
βρώμικοι και οι χώροι γύρω 
απ’ αυτούς, μετά το πέρασμα 
του απορριμματοφόρου μέ-
νουν με πολλά απορρίμματα 
και έξω από τους κάδους επί 
πολλές μέρες.

• Κάδοι ανακύκλωσης: 
Ισχύει το ίδιο με τους κάδους 
απορριμμάτων, αλλά εδώ 
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 
στη διαλογή. Σ’ αυτό την ευ-
θύνη την έχουμε εμείς οι ίδιοι. 
Οι δημότες όμως δεν έχουν 
την ευθύνη για την αυθαίρετη 
μετακίνηση, χωρίς άμεση αντι-
κατάσταση, από τη μόνιμη και 
σταθερή τους θέση επί πολλά 
χρόνια και η τοποθέτησή τους 
σε άλλα σημεία.

• Χώροι εναπόθεσης βα-
ριών και ογκωδών αντικειμέ-
νων - απορριμμάτων: Εννο-
ούμε τη διαχείριση ογκωδών 
αντικειμένων (μπάζα, κλαδιά, 
φύλλα δέντρων, στρώμα-
τα,παλιά έπιπλα, ηλεκτρικές 
συσκευές κ.λπ. Στο θέμα αυτό 
δεν έχουμε αντιληφθεί τι ακρι-
βώς εφαρμόζεται και με ποιο 
τρόπο γίνεται η εναπόθεσή 
τους και σε ποιους συγκεκρι-
μένους χώρους.
Για όλα τα παραπάνω προ-

βλήματα - θέματα καθαριότη-
τας κ.λπ. δεν μπορούμε να τα 
περιμένουμε όλα από τις κοι-
νοτικές αρχές, αν και πληρώ-
νουμε δημοτικά τέλη. Δε φαίνε-
ται να είναι τόσο δύσκολο όταν 
πέφτει στην αντίληψή μας ότι 
ο κάδος είναι ανοιχτός ή βρώ-
μικος ή έχουν πέσει σκουπίδια 
να επεμβαίνουμε εμείς οι ίδιοι 
ή θα πρέπει μόνοι μας να κα-
θαρίζουμε το αυλάκι που περ-
νάει έξω από το σπίτι μας, να 
ειδοποιούμε ή να τηλεφωνούμε 
στις τοπικές αρχές για να λά-
βει γνώση.

- Εγκαταλειμμένα σπίτια, 
ξέφραγα οικόπεδα, εγκατα-
λειμμένα αυτοκίνητα, τρα-
κτέρ, λάστιχα κ.λπ.: Ύστερα 
από τις συνεχείς οχλήσεις και 
το κάλεσμα των Προέδρων 
της Τ.Κ. Καστελλίων στον το-
μέα αυτό έχουν γίνει σοβαρές 
προσπάθειες και αυτό το βλέ-
πουμε όλοι μας. Πρέπει προς 
την κατεύθυνση αυτή να συ-
γκλίνουν οι δράσεις όλων μας 
(τοπικών αρχών και κατοίκων), 
ώστε να γκρεμιστεί το κάθε 
ετοιμόρροπο ή ερειπωμένο 
κτήριο, αποθήκη, βοηθητικός 
και άλλος χώρος
Και σήμερα ακόμη, παρά τις 

συνεχείς οχλήσεις υπάρχουν 
μέσα στον οικισμό του χωριού 
και μένουν εντελώς αφρόντι-
στα και απεριποίητα για λό-
γους κυρίως κληρονομικούς ή 
και από αδιαφορία των ιδιο-
κτητών τους, που έχουν κατα-
ντήσει χαλάσματα, έτοιμα για 
κατάρρευση, και όπως είναι 
φυσικό, εγκυμονούν κινδύνους 
τόσο για τους διερχόμενους, 
όσο και για τους γείτονες κυ-
ρίως και αποτελούν εστίες μό-
λυνσης, πέραν του ότι κάποια 
από αυτά έχουν μετατραπεί 
σε χωματερές.

Υπάρχουν ακόμη περιπτώ-
σει υπό κατάρρευση παλιών 
σπιτιών,παρά τις πραγματικά 
αξιέπαινες προσπάθειες που 
έχουν γίνει και από τις τοπικές 
αρχές.
Κλασικό παράδειγμα μισο-

γκρεμισμένων, ετοιμόρροπων, 
έτοιμων προς κατάρρευση,αλ-
λά και εστία μόλυνσης είναι το 
μισογκρεμισμένο διόροφο πέ-
τρινο και το παρακείμενο επί-
σης ετοιμόρροπο πλινθόκτιστο 
κτήριο ιδιοκτησίας των κληρο-
νόμων Κωνσταντίνου Βέλλιου, 
που διασπά την ενότητα του 
αναδιαμορφωμένου και πανέ-
μορφου χώρου γύρω από τα 
χαλάσματα αυτά.
Το σπίτι αυτό όχι μόνο δεν 

έχει καμία πολιτιστική ή πα-
ραδοσιακή αξία, αλλά ούτε και 
το πριονιστήριο - μηχανικός 
μύλος, φέρει έστω και ένα ελά-
χιστο δείγμα λαογραφικής ή 
άλλης αξίας.
Όπως είχαμε γράψει στα 

«Κ.Ν.» στο σημείωμά μας με 
τίτλο: Οι νερόμυλοι Καστελ-
λίων, σημειώναμε, ότι ο Κώ-
στας Βέλλιος με μια δικής του 
έμπνευσης πατέντα μετέτρεψε 
το πριονιστήριό του σε μηχα-
νικό μύλο που λειτούργησε 
για περίπου μια δεκαετία. Η 
μηχανή και το πριονιστήριο 
είναι τόσο πολύ σκουριασμέ-
να και κατεστραμμένα χωρίς 
καμία, όπως είπαμε αξία, τι 
αξία μπορεί να έχει μια μηχανή 
πλοίου 15 ίππων της δεκαετί-
ας του ’50 ή ποια αξία μπο-
ρεί να έχει το σκουριασμένο 
πριόνι, που τέτοια υπάρχουν 
σε καλή κατάσταση στα Λαο-
γραφικά Μουσεία της Ελλάδας. 
(Με την ευκαιρία τα Καστέλλια 
είναι από τα ελάχιστα χωριά 
που δεν έχουν Λαογραφικό 
Μουσείο. Πώς να καταδεχτού-
με λοιπόν να εντάξουμε στην 
κουλτούρα μας και Λαογρα-
φικό Μουσείο. Μας πέφτει 
πολύ).
Όποιος εμπόδισε και με 

όποιο τρόπο επενέβη για να 
μην κατεδαφιστούν τα επι-
κίνδυνα αυτά κτήρια, πρέπει 
να μην αγαπά το χωριό και 
να μην ενδιαφέρεται για την 
πρόοδο και τον πολιτισμό 
του. Όποιοι από τους συγ-
χωριανούς μας εμπόδισαν την 
κατεδάφιση των παραπάνω 
κτηρίων ας συναισθανθούν το 
τι έπραξαν και ας ζητήσουν 
έστω μια ειλικρινή συγγνώμη 
εκ των υστέρων, βλέποντας 
τη χαρακτηριστική «ασχήμια» 
αυτού του χώρου σήμερα.

- Άνοιγμα παρόδων, σοκα-
κιών κ.λπ. για την ελεύθερη 
πρόσβαση: Κάποια βήματα 
προς αυτήν την κατεύθυνση 
έχουν ήδη γίνει. Η προσπάθεια 
πρέπει να συνεχιστεί, ώστε να 
είναι εξασφαλισμένη η ελεύθε-
ρη πρόσβαση κάθε ενδιαφερό-
μενου μέχρι και του τελευταίου 
σπιτιού του χωριού.

- Χάραξη μονοπατιών και 
διόδων προσπέλασης παράλ-
ληλα με την κοίτη του ποτα-
μού: Η χάραξη θα πρέπει να 
είναι τέτοια, ώστε οι διαδρο-
μές εκατέρωθεν (και από τις 
δύο πλευρές του γεφυριού) να 
προσφέρονται για περπάτημα 
σε μικρούς και μεγάλους μέχρι 
το Μύλο του Γιατρού από την 
μία πλευρά ή από την αντίθε-
τη πλευρά μέχρι και το Δημό-
σιο Δρόμο.

- Διαμόρφωση του χώρου 
γύρω από το γεφύρι: Η δι-
αμόρφωση θα πρέπει να ξε-

κινήσει και να περιλαμβάνει 
το χώρο (δρόμος, οικόπεδο) 
που έχει κτιστεί το οίκημα του 
Συλλόγου Γυναικών μέχρι την 
πλαγιά (πρανές) του όχτου 
που ενώνει όλο το χώρο, όπου 
γίνονται οι καλοκαιρινές εκδη-
λώσεις της Νεολαίας. Για τη 
διαμόρφωση υπάρχουν πολλές 
εναλλακτικές και υλοποιήσιμες 
προτάσεις. Μια φιλότιμη προ-
σπάθεια (απόπειρα) του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου δεν είχε 
αίσια έκβαση, γιατί ο Σύλλογος 
δεν φρόντισε προηγουμένως 
να πάρει την τυπική άδεια που 
χρειαζόταν,πράγμα πολύ εύ-
κολο. Κάποιοι που ενδιαφέρο-
νται για το χωριό περισσότερο 
από άλλους είχαν επιστήσει 
την προσοχή τόσο της Τ.Κ., 
όσο και των Συλλόγων ότι για 
να έχουν αποτέλεσμα οι δρά-
σεις τους και να μην εκτοξεύει 
ο ένας έναντι του άλλου μομ-
φές εκ των υστέρων και με 
άδικο τρόπο, θα πρέπει όλοι 
να δρουν θεσμικά και ύστερα 
από ειλικρινή συνεργασία. Ο 
Πρόεδρος της Τ.Κ. αντιλήφθη-
κε,έστω και με καθυστέρηση, 
μετά την εμπειρία του στα 
κτήρια του Κώστα Βέλλιου, 
ότι πρέπει όλες οι παρεμβά-
σεις να γίνονται με συνεργασία 
των εμπλεκόμενων και μέσα 
στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο.

- Επισήμανση με πινακίδες 
διαδρομών περιπάτου μέσα 
στο χωριό: Οι τοπικές αρχές 
με τη συνεργασία των τοπι-
κών συλλόγων θα πρέπει να 
ορίσουν ποιες είναι αυτές οι 
διαδρομές και να τις ανακοινώ-
σουν. Ο τρόπος που γίνονται 
οι ανακοινώσεις-προσκλήσεις 
όλων των φορέων (τοπικών 
και συλλόγων) είναι άλλωστε 
αναποτελεσματικός. Το λάθος 
όλων μας είναι ότι αναρτούμε 
τις ανακοινώσεις σε 5 σημεία 
(κυρίως στα καταστήματα του 
χωριού). Έτσι, το μήνυμα φτά-
νει σε ελάχιστους καθυστερη-
μένα και χωρίς αποτέλεσμα. 
Εδώ πλην των άλλων την ευ-
θύνη και αρμοδιότητα έχουν οι 
Τοπικές αρχές και όχι οι Σύλ-
λογοι. Ο πρόεδρος ας ανακοι-
νώσει σημεία του χωριού και 
χώρους που θα βλέπουν οι χω-
ριανοί τις ανακοινώσεις. Καλύ-
τερος και αμεσότερος τρόπος 
είναι ο τηλεβόας ή ένα άλλο 
αντίστοιχο σύγχρονο μέσο.

- Η κυκλοφορία των αυ-
τοκινήτων και των δίτροχων 
μέσα στο χωριό: Όσο και να 
φαίνεται περίεργο οι δρόμοι 
του χωριού, λόγω της μεγάλης 
έκτασής του και του διαχω-
ρισμού σε γειτονιές, αλλά και 
το ανάγλυφο του όλου χώρου 
του χωριού, έχει πολλά σημεία 
χωρίς ορατότητα. Το πως δεν 
έχουν συμβεί ατυχήματα μέχρι 
τώρα είναι ανεξήγητο. Δεν τη-
ρούνται τα όρια κυκλοφορίας 
μέσα στο χωριό, δεν δίνεται 
καμιά προσοχή στις διασταυ-
ρώσεις. Κλασικό παράδειγμα 
η διασταύρωση της πλατείας 
του Λυκόρραχου. Τα πιο επι-
κίνδυνα σημεία, όπου υπάρχει 
κίνδυνος σύγκρουσης αυτοκι-
νήτων ή αυτοκινήτων και δί-
τροχων (μοτό, ποδήλατα) είναι 
τα σημεία: Στο Λυκόρραχο το 
σταυροδρόμι που συναντά-
ει κανείς ερχόμενος από τον 
Αποστολιά (κανείς σχεδόν δεν 
κόβει ταχύτητα και δεν ελέγχει 
τη διασταύρωση), στη συνέ-
χεια σε απόσταση 30 μέτρων, 

ΘΕΜΑΤΑ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

(Συνέχεια στη σελίδα 6)
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Από την ιστορία του χωριού μας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ

πήραμε απαντήσεις. Πιστεύουμε 
τώρα να υπάρξει ανταπόκριση 
ερωτώντες τα παρακάτω:

1) Τι πρόσθετες ενέργειες 
πέρα από τις ως τα τώρα θα κά-
νει ο Δήμος, για να περιληφθούν 
στις δηλώσεις του Κτηματολογίου 
όλα τα περιουσιακά του στοιχεία;

2) Η μη δήλωση στο Κτηματο-
λόγιο περιουσιακών στοιχείων ση-
μαίνει την απώλειά τους. Ποιος θα 
ευθύνεται για αυτό; Εκτός από τον 
Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας, 
σε ποιον άλλο θα αποδοθούν ευ-
θύνες αστικές, ποινικές, διοικη-
τικές, κλπ., για τουλάχιστον μη 
διασφάλιση δημοτικής περιουσίας; 
Πώς διασφαλίζεται ότι αυτό δεν 
έγινε από δόλο, ή σκοπιμότητα για 
ατομικό συμφέρον κ.λπ.;

3) Το Κτηματολόγιο δεν μπορεί 
να λειτουργεί αυθαίρετα, εφαρμό-
ζει το νόμο και σχετικές νόμιμες 
αποφάσεις. Ποιος, πότε και πώς 
και σε γνώση ποιων, έδωσε νό-
μιμα στοιχεία στο Κτηματολόγιο 
για την τροποποίηση των ορίων 
των κοινοτήτων και με τι στοι-
χεία αυτό θεώρησε ότι αυτά είναι 
ικανά να αλλάξουν οριστικές και 
αμετάκλητες σύμφωνα με το νόμο 
αποφάσεις;

4) Αν στη διαμάχη των κτηνο-
τρόφων Καστελλίων - Προσηλί-
ου το καλοκαίρι του 2021 είχα-
με ακραίες βίαιες καταστάσεις, 
ποιος θα κατηγορείτο σαν ηθικός 
αυτουργός;

5) Ποια κοινότητα και για πους 
λόγους έθεσε ή θέτει θέμα αλλα-
γής των ορίων της;

6) Τι ενέργειες θα κάνει ο Δή-
μος για τη διασφάλιση των ορίων 
των κοινοτήτων όπως αυτά ορί-
σθηκαν από την αρχή;

7) Στην ερώτηση του Κτηματο-
λογίου προς τους Προέδρους των 
Τ. Κοινοτήτων αν συμφωνούν με 
τα προτεινόμενα όρια,
α) αν κάποιος Πρόεδρος, ενώ 

παραβιάζονται τα αρχικά όρια 
έστω και αν δεν το γνωρίζει σε 
βάρος άλλης κοινότητας απαντή-
σει «ναι», τότε μπορεί να κατη-
γορηθεί ως καταπατητής ξένης 
περιουσίας και μαζί με αυτόν ποιοι 
άλλοι ως συνεργάτες του;
β) αν κάποιος Πρόεδρος, ενώ 

παραβιάζονται τα αρχικά όρια σε 
βάρος της κοινότητας του απαντή-
σει «ναι», τότε μπορεί να κατηγο-
ρηθεί ότι δεν διασφάλισε την κοι-
νοτική περιουσία και μαζί με αυτόν 
ποιος άλλος θα κατηγορηθεί για 
συνεργασία, συναυτουργία, κ.λπ.;

Δ. Μπάκας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες 

πληροφορίες και για το πλήρες 
περιεχόμενο της ερώτησης απευ-
θυνθείτε στον Δημοτικό Σύμβουλο 
του Δήμου Δελφών της Δημοτικής 
Κίνησης «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗ-
ΝΙΟ»: Δημ. Μπάκα
Τηλέφωνα  επ ικο ι νων ίας : 

694817420....
210-2844518
Email: dimitrisbks@yahoo.gr

ΕΡΩΤΗΣΗ Β:
Δημοτική Βιβλιοθήκη

Καστελλίων
Κύριε Πρόεδρε
Η Βιβλιοθήκη των Καστελλίων 

εντάχτηκε στον ΟΕΥ του Δήμου 
Δελφών με τροποποίηση που έγι-
νε το 2017 (ΦΕΚ 3698/Τ.Ε./19-
10-2017).
Σύμφωνα με το αρθ. 70 του Ν. 

3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε 
με το αριθ. 75 του Ν, 4555/2018 
πρέπει να συγκροτηθεί Επιτροπή 

η οποία θα έχει ρόλο εισηγητικό 
σε όλα τα θέματα που αφορούν τη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστελλίων.
Το θέμα της συγκρότησης Eπι-

τροπής ήρθε στο Δ.Σ. του Δή-
μου τον Απρίλιο του 2020 αλλά 
αποσύρθηκε διότι η εισήγηση δεν 
ήταν σύμφωνη με τα προβλεπό-
μενα από τους παραπάνω νόμους 
όπως αναλυτικά αποκαλύφθηκε 
τότε.
Από τότε και για δύο και πλέον 

χρόνια μετά το θέμα δεν ξανάρθε 
από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.
Αποτέλεσμα αυτού είναι η Βι-

βλιοθήκη, η οποία στήθηκε από 
προσφορές και πολύ δουλειά από 
Καστελλιώτες να μην μπορεί να 
λειτουργήσει και τυπικά ούτε στα 
ελάχιστα, ενώ ο Δήμος έχει προ-
μηθευτεί τον αναγκαίο εξοπλισμό.
Οι ερωτήσεις είναι:
• Γιατί καθυστερεί η συγκρό-

τηση της Επιτροπής Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Καστελλίων;

• Τι έχει α Δήμος προγραμμα-
τίσει για τη λειτουργία της;

• Πώς σχεδιάζετε να διαμορ-
φωθεί και αξιοποιηθεί ο περιβάλ-
λον χώρος της Βιβλιοθήκης που 
είναι το προαύλιο του πρώην Δ. 
Σχολείου;
Με την ευκαιρία και επειδή δε 

γνωρίζω, λόγω συνθηκών, πότε 
και πώς θα συζητηθεί το θέμα, 
θα μου επιτρέψετε να επισημάνω 
τα εξής:
Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο 

κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχο-
λείου, ένα κτίριο κατασκευασμένο 
πριν εκατό χρόνια.
Για τη Βιβλιοθήκη έχει παραχω-

ρηθεί ο πρώτος όροφος του κτιρί-
ου το δάπεδο του οποίου είναι από 
οπλισμένο σκυρόδεμα με επικάλυ-
ψη μωσαϊκού και προδιαγραφές 
της εποχής του. Δηλαδή έλλειψη 
αντισεισμικού κανονισμού, προδι-
αγραφών αδρανών, τσιμέντου και 
σιδήρου, έλλειψη μηχανών παρα-
σκευής σκυροδέματος μεταφοράς 
και άντλησης αυτού.
Δεν είναι γνωστό το πάχος του 

σκυροδέματος η ποσότητα και ο 
τρόπος τοποθέτησης του οπλι-
σμού.
Το βάρος των τόμων της Βιβλι-

οθήκης, που υπερβαίνουν αυτή τη 
στιγμή τις 15.000 χιλιάδες, είναι 
πάρα πολύ μεγαλύτερο από το 
βάρος 40-50 μαθητών κάτω των 
12 ετών που ήταν η χρήση του. 
Και αυτό για όλη τη διάρκεια της 
κάθε ημέρας και όχι για τις ώρες 

σχολείου. Αυτό το βάρος είναι 
ανομοιόμορφα κατανεμημένο σε 
ζώνες και δεν είχε παρθεί υπ’ όψη 
κατά τη κατασκευή.
Τα εκατό και πλέον έτη της 

ύπαρξης και ένας αρκετά μεγά-
λος μελλοντικός χρόνος της από 
εδώ και πέρα ζωής του κτιρίου, 
δημιουργούν καταστροφή του σκυ-
ροδέματος και του οπλισμού μει-
ώνοντας καθοριστικά τις ιδιότητες 
τους, τις ικανότητες τους και τις 
αντοχές τους. Αυτά σε μια έντονα 
σεισμογενή περιοχή.
Έγινε έλεγχος στατικότητας του 

κτιρίου από τη Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Δήμου Δελφών 
τον Οκτώβριο του 2018 (Αρ. Πρ. 
21541/2018) και στην αναλυτική 
έκθεση που συντάχθηκε αναφέ-
ρεται:

«Η στατική επάρκεια έναντι σει-
σμού είναι αβέβαιη».

«Η χρήση - λειτουργία του 
πρώην σχολείου σαν δημοτική βι-
βλιοθήκη κρίνεται τουλάχιστον με 
βάση τον κανονισμό φορτίσεων μη 
επιτρεπτή».
Τα πολλά σκαλοπάτια για να 

ανέβει κάποιος στον 1ο όροφο κά-
νουν αδύνατη τη πρόσβαση ΑΜΕΑ 
και ηλικιωμένων στη Βιβλιοθήκη.
Για τους παραπάνω λόγους 

εκτιμώ ότι η τοποθέτηση της Βι-
βλιοθήκης στον 1ο όροφο είναι μια 
πολύ επικίνδυνη και μη λειτουργι-
κή τοποθέτηση. Π ροτείνω αυτή να 
μεταφερθεί άμεσα στο ισόγειο του 
κτιρίου με φροντίδα του Δήμου και 
ο πάνω όροφος να αξιοποιηθεί 
αλλιώς από συλλόγους με όρους 
και προϋποθέσεις, αν το επιθυ-
μούν βέβαια/ που έχουν τώρα το 
ισόγειο, για χρήσεις με ηπιότερες 
δράσεις χωρίς μεγάλα φορτία ή 
να αξιοποιηθούν από το Δήμο νια 
κάλυψη επειγόντων αναγκών του 
και δράσεων που τώρα είναι ανύ-
παρκτη.
Άμεσα πρέπει ακόμη να γίνει 

ράμπα στην είσοδο του κτιρίου 
για πρόσβαση σ’ αυτό ΑΜΕΑ και 
ηλικιωμένων.
Επίσης ένας χώρος αποθήκης 

είναι απαραίτητος για τη λειτουρ-
γία του κτιρίου με χρήσεις όπως 
παραπάνω.
Το προαύλιο θα πρέπει να δι-

αμορφωθεί σε ένα χώρο συγκέ-
ντρωσης των κατοίκων με χρήσεις 
συμβατές με τη βιβλιοθήκη και τις 
άλλες χρήσεις του κτιρίου μετά 
από προτάσεις μιας αρχιτεκτονι-
κής μελέτης.

Δ. Μπάκας

(Συνέχεια από τη σελίδα 5)

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
 ΕΥΡΩ
Γιάννης Παππάς 20
Νίκος Σκουρτιάς 20
Φωτεινή Τσακρή 50
Γιάννης Αντωνίου 50
Πόπη Μοσχολιού 100
Πάνος Μαργιόλης (γιος της Νίκης Ηλ. Μοσχολιού) 100
Μπάμπης Τσάκαλος (Αυστραλία) 300
Άδωνης Γερομήτσος 50
Βούλα Χρόνη 100
Χρυσάνθη Χρόνη - Αγοριανίτου 100
Σταμάτης (Τάκης) Γραβιάς (Αυστραλία) 50
Μαγδαληνή Γάτσου 100
Νίκος Χρόνης 300
Αρετή Σκωλίννη 100
Σίσσυ Α. Τσάκαλου 100
Ευθυμία Κόλλια - Λαλά 100
Κατερίνα Παγουρτζή 50
Σπύρος Θ. Λιάπης 20
Ευθυμία Κοντολάτη 50
Παντελής Κοπελιάς 30

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΟΝΤΩΝ
• Στη μνήμη της Ελένης Αποστολοπούλου
- Η οικογένεια Βασιλείου Αλεξόπουλου 100
- Η Λουκία Παπαϊωάννου 50
- Η Ελένη Ραφτοπούλου 50
• Στη μνήμη του συζύγου της Κώστα Κυριαζή
- Η Αγγελική Κυριαζή 50
• Στη μνήμη του Αθανάσιου Παπανικολάου
- Η οικογένεια Παναγιώτη Ευθ. Παπανικολάου 100
• Στη μνήμη του Πέτρου Παπουτσή
- Η Ευαγγελία Τσακνιά και ο Αντώνης Παπουτσής  50
- Η οικογένεια Δήμου Παπουτσή 50
• Στη μνήμη της Μαρίνας Στοφόρου
- Η Μίνα και ο Νικόλαος Κασσιός 50

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

ΒΙΒΛΙΑ / ΑΡΧΕΙΟ ΖΕΪΝΗ
• Αγόρασαν οι: 1) Γιάννης Παππάς 2) Γιάννης Αθ.Μακρής 
3) Κώστας Γεωργούντζος 4) Αλέκα Τσακνιά 5) Κώστας 
Αυγερινός 6) Μπάμπης Ζεΐνης 7) Γιώργος Βασ. Χαλατσάς 
8) Θανάσης Πέτρου 9) Γιάννης Κυπουργός και Χριστιάνα 
Σταματέλου 10) Ντίνα Σκουρτιά 11) Νίκος Σκουρτιάς 12) 
Ευαγγελία Πέτρου 13) Γιάννης Αντωνίου 14) Γιάννης Αντω-
νίου 15) Σάκης Μπαλωμένος 16) Σάκης Μπαλωμένος(30) 
17) Θανάσης Μερμίρης 18) Νίκος Ιω. Μακρής 19) Σίσσυ Α. 
Τσάκαλου 20) Βαγγέλης Ιω. Μακρής 21) Κωνσταντίνα Ζεΐνη 
22) Κωνσταντίνα Ζεΐνη 23) Κωνσταντίνα Ζεΐνη 24) Αθανάσιος 
Αποστολόπουλος 25) Αθανάσιος Αποστολόπουλος 26) Αθα-
νάσιος Αποστολόπουλος 27) Δημήτρης Παναγ. Μερμίρης 
28) Παντελής Κοπελιάς

Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΑΣ
Η κάθοδος των Δωριέων είναι ένα ιστορικό γεγονός, που το 

αναφέρουν όλοι σχεδόν οι αρχαίοι συγγραφείς. Αλλά και στα με-
ταγενέστερα χρόνια, το γεγονός αποτέλεσε αντικείμενο πληθώ-
ρας ιστορικών μελετών και σχολίων. Και η εφημερίδα μας, πρώτη 
και καλύτερη, στην προμετωπίδα της αναφέρει: «Καστέλλια, 
το κέντρο της αρχαίας Δωρίδας». Τα Καστέλλια βρίσκονται στο 
Κέντρο της Δωρικής Τετράπολης της Μητρόπολης των Δωριέων: 
Κυτινίου - Ερινεού - Βοΐου και Πίνδου ή Ακύφαντος». Καίτοι όμως 
στην περιοχή βρίσκονται τα ερείπια και των τεσσάρων αυτών 
οικισμών, από της πλευράς της προβολής τους στο κοινό, δεν 
έχει γίνει απολύτως καμιά κίνηση. Το μόνο που παραμένει σε 
έρευνα, είναι ο προσδιορισμός της θέσεως του καθενός των 
οικισμών της Τετράπολης. Τα αρχαία ερείπια είναι διάσπαρτα 
στο βορειοδυτικό χώρο της Δωρικής Κοιλάδας και διαπιστωμένα 
βρίσκονται στο Παλιόκαστρο Χλωμού και τη Σκαλούλα Γραβιάς, 
στην αρχή της εισόδου της «Στενής Ρεματιάς» πάνω από το 
Νεκροταφείο Καστελλίων, στη θέση «Πύργος» μέσα στη κοίτη 
του Κηφισσού και πιο πάνω στο χώρο του «Παλιού Καστελλιού». 
Μεγάλη διαφωνία έχει ανακύψει μεταξύ των ερευνητών ως προς 
τη θέση του καθενός οικισμού της Δωρικής Τετράπολης, η οποία 
εσχάτως επιδεινώθηκε, όταν στο Παλιοχωρι βρέθηκαν επιγραφές 
της δωρικής πόλεως Κυτινίου και εντοπίσθηκε εκεί η θέση της. 
Πέρα όμως από όλα αυτά εμείς ως Καστελλιώτες που βρίσκονται 
στο επίκεντρο, οφείλομε για το κοινό και τους επισκέπτες να το 
προβάλομε τουλάχιστον στις επίσημες μέρες φωταγωγώντας το. 
Στην είσοδο της κοίτης του Κηφισσού, πάνω από το νεκροταφείο 
του χωριού που πιθανολογείται η θέση της αρχαίας Ερινεού, 
πρέπει να φωταγωγηθούν τα ερείπια που βρίσκονται εκεί του 
αρχαίου πύργου, καθώς και ο υπάρχων μικρός τύμβος και η 
μεγάλη μαρμάρινη λάρνακα. Επίσης στο Παλιόκαστρο Χλωμού, 
πρέπει να φωταγωγηθούν τα ερείπια του τείχους του. για τον 
«Πύργο» και το «Παλιοκαστέλλι» δεν γίνεται λόγος, γιατί προς το 
παρόν δεν είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό. Καλό θα είναι η 
πρόταση μας αυτή, να μη μείνει στα χαρτιά, αλλά οι αρμόδιοι να 
αναλάβουν σοβαρά την πραγμάτωσή της.                        Χ.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ Χ. ΧΑΛΑΤΣΑ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΥΧΗ ΒΑΘΕΙΑ»
Γεγονός είναι, ότι το βιβλίο 

δεν πρόφτασε καλά-καλά να 
κυκλοφορήσει και έγινε ανάρ-
παστο, αφού εξαντλήθηκε σε 
λίγες μόνο μέρες. Η ωμή αλή-
θεια και η άφοβη ειλικρίνεια 
του Δήμου του Πολύχρονου, 
το καθιέρωσε αμετάκλητα 
με το ανεπανάληπτο πυκνό 
δωρικό του ύφος. Μάλιστα 
έφτασε ώστε οι εμπορικοί κι-
νηματογραφιστές, μετά από 
δέκα περίπου χρόνια από την 
κυκλοφορία του, να χρησιμο-
ποιήσουν ασύδοτα τον κρα-
ταιά ορθογώνιο τίτλο του, ως 
τίτλο κινηματογραφικής τους 
ταινίας «Ψυχή Βαθειά» βγά-
ζοντας έτσι στους πέντε δρό-
μους τα άγια των αγίων. Το 

τόλμημα μοιάζει παράταιρο 
και κλούβιο σε μια οποιαδή-
ποτε υποτυπώδη σύγκρισή 
του. Άλλο η δονισμένη ψυχή 
βαθειά να γράφεται ξέθωρη 
φωτογραφημένη κατά τον 
ευτελή τρόπο της βιομηχα-
νικής δημοσιογραφίας, για 
το ψάρεμα συγκαταβατικών 
αναγνωστών ως μελλόντων 
τηλεθεατών μηδαμινού έως 
ελαχίστου διαφέροντος και 
άλλο να βγαίνει μέσα από το 
αντάρτικο κλαρί απ’ τα βρά-
χια, τα διάσελα  και τις ράχες 
των βουνών, τα καρκάνια, τα 
τσιμάρια και τις σκασμάδες 
μέσα απ’ τα δασιά στήθια του 
Δήμου του Πολύχρονου.

Δημήτρης Χαλατσάς
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ΘΕΜΑΤΑ/ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
(Συνέχεια από τη σελίδα 5)

που είναι το σπίτι του Ηλία 
Παπανικολάου, η διασταύρω-
ση της πλατείας κ.λπ. Από 
την άλλη μεριά του χωριού τα 
Πιπεργιώτικα η διασταύρωση 
μπροστά στο σπίτι του Γιάννη 
Αντωνίου, στο σπίτι του Κων-
σταντίνου Παπαδάκη, η δια-
δρομή προς την πλατεία και 
τα Λεζέικα και αλλού είναι τα 
πιο επικίνδυνα σημεία. Επίσης 
θα πρέπει κάθε παιδί ή μεγάλο 
παιδί που οδηγεί ποδήλατο ή 
μοτοσικλέτα να φοράει απα-
ραιτήτως κράνος.
Β: ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Στην ιδιοκτησία της Τοπικής 

Κοινότητας Καστελλίων του 
Δήμου Δελφών ανήκουν κά-
ποια κτήρια και οικόπεδα (γή-
πεδο και άλλα), τα οποία ακό-
μη και μετά την ανάληψη του 
νέου Προέδρου της Τ.Κ., εξα-
κολουθούν να βρίσκονται σε 
πολύ κακή κατάσταση,παρά 
τις κάποιες εξωτερικές αισθη-
τικές παρεμβάσεις, βελτιώσεις 
και εξωραϊσμούς σε σημεία 
βιτρίνα του χωριού μας,που 
δεν περιποιούν ιδιαίτερη τιμή 
για το χωριό μας, για όσους 
κατοικούμε σ’ αυτό μόνιμα ή 
περιστασιακά.

- Το Κοινοτικό Κατάστημα:
Στο προ τριετίας σημείωμά 

μας γράφαμε επί λέξει:
- Κοινοτικό κατάστημα
«Το Κοινοτικό κατάστημα 

αποτελεί το χαρακτηριστικότε-
ρο παράδειγμα της αδιαφορίας 
και της αποτυχίας όλων σχεδόν 
των κοινοτικών αρχών που δι-
οίκησαν το χωριό μας.
Εξακολουθεί να βρίσκεται 

ωστόσο στη θέση του για να 
μας θυμίζει την αποτυχία όλων 
μας, αρχών και κατοίκων.
Στέκεται πλήρως εγκαταλειμ-

μένο, αφρόντιστο και χωρίς 
καμιά προσπάθεια ανακαίνισης 
(βάψιμο κ.λπ.) διαμόρφωσης 
του αύλειου χώρου, δεντροφύ-
τευσης κ.λπ.
Μια συνοπτική περιγραφή 

δείχνει την κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται για όσους δεν 
έτυχε να το δουν από κοντά.
Το υπόγειο είναι γεμάτο βρώ-

μικα νερά που αναβλύζουν συ-
νέχεια χωρίς ν’ αντιμετωπίζε-
ται έστω με μια αντλία η αναρ-
ρόφησή τους. Κάποια στιγμή θα 
υπάρξει θέμα που θα επηρεά-
σει τη στατικότητα του κτηρίου.
Το ισόγειο, σε πιο ανεκτή κά-

πως κατάσταση, αλλά πλήρως 
εγκαταλειμμένο κι αυτό.
Το ανώγειο (όροφος) που 

προοριζόταν για ξενώνας και 
λειτούργησε για κάποιο χρονικό 
διάστημα ως τέτοιος, σήμερα 
όταν σε συζητήσεις αναφέρεται 
ο όρος «ξενώνας» προκαλεί γέ-
λιο. Ένας χώρος που χρησιμο-
ποιήθηκε ελάχιστα για το σκο-
πό για τον οποίο προοριζόταν. 
Ενώ έχει υπογραφεί σύμβαση 
εκμετάλλευσης του ξενώνα, ο 
επιχειρηματίας βρίσκοντας ως 
πάτημα ότι το κτήριο δε διαθέ-
τει νόμιμη άδεια, δεν πληρώνει 
μίσθωμα κι έτσι το αποτέλεσμα 
είναι «μια τρύπα στο νερό». 
Αντιπροσωπευτικό και κλασικό 
παράδειγμα κοινοτικής διαχεί-
ρισης και συγχρόνως παρά-
δειγμα προς αποφυγή. Μήπως 
θα ήταν καλύτερα να γκρεμιστεί 
και στη θέση του να γίνει ένα 
πάρκινγκ που είναι και περισ-
σότερο χρήσιμο και απαραίτη-
το;»
Έκτοτε ,  επί  προεδρίας 

Σπύρου Κουτρούμπα αντιμε-
τωπίστηκε το πρόβλημα του 
υπογείου με την τοποθέτηση 
αντλίας για την απορρόφηση 

των νερών, καθαρίστηκε το 
υπόγειο και καθαρίστηκε επί-
σης και η δεύτερη αίθουσα - 
αποθήκη του κτηρίου.
Από τον σημερινό Πρόεδρο 

έγινε προσπάθεια ανακαίνισης 
(βάψιμο, καθαρισμός κ.λπ.) δι-
αμορφώθηκε ο αύλειος χώρος 
και ηλεκτροφωτίστηκε εντυ-
πωσιακά. Από έλλειψη πληρο-
φόρησης - ενημέρωσης (ο νέος 
Πρόεδρος δε συνεργάζεται με 
τους Τοπικούς Συλλόγους, τη 
Βιβλιοθήκη και τα «Καστελλιώ-
τικα Νέα», για τα οποία μάλι-
στα μιλάει απαξιωτικά, χρησι-
μοποιώντας κατά κόρον μόνο 
τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύω-
σης για να προβάλει επιλεκτι-
κά ό,τι εντυπωσιάζει και έχει 
απήχηση, στη δε Βιβλιοθήκη, 
αν και είναι μέλος της Επιτρο-
πής Διαχείρισης δεν την έχει 
επισκεφτεί ποτέ, παρά μόνο 
όταν λαμβάνουν χώρα εκδη-
λώσεις).
Το αποτέλεσμα είναι να μην 

γνωρίζουμε μέχρι σήμερα τι 
έχει γίνει με το θέμα της νο-
μιμοποίησης και αδειοδότησης 
του «Ξενώνα». Δε γνωρίζουμε 
επίσης αν με την τελευταία 
προθεσμία που είχε δοθεί για 
την τακτοποίηση όμοιων πε-
ριπτώσεων έγιναν οι απαραί-
τητες ενέργειες, ώστε να γίνει 
η νομιμοποίηση της άδειας για 
τη λειτουργία του «Ξενώνα».

- Κοινοτικό Ιατρείο: Για το 
Κοινοτικό Ιατρείο γράφαμε 
προ τριετίας:

- Κοινοτικό ιατρείο
«Με τη συγκυρία της μη στε-

λέχωσής του με αγροτικό για-
τρό για μεγάλο διάστημα στέκει 
κι αυτό σχεδόν εγκαταλειμμένο 
και αφρόντιστο. Εξωτερικά κα-
ταβάλλονται προσπάθειες να 
διατηρείται σε καλή κατάσταση 
και γίνεται ο απαραίτητος κα-
θαρισμός του αύλειου και πε-
ριβάλλοντα χώρου. Εσωτερικά 
τόσο το ιατρείο όσο και το σπίτι 
του γιατρού χρειάζεται βάψι-
μο και διάφορες μικροεπισκευ-
ές. Θα χρειαστεί όμως και μια 
ισχυρή πίεση προς τις αρμόδιες 
αρχές για την κάλυψη της θέ-
σης γιατρού, ώστε να σωθεί και 
το κτήριο».
Και το Κοινοτικό Ιατρείο - 

χώρος βιτρίνα- βάφτηκε εξω-
τερικά, εξωραΐστηκε ο εξωτε-
ρικός αύλειος χώρος και φω-
ταγωγήθηκε εντυπωσιακά. Γι’ 
αυτές τις παρεμβάσεις εμείς 
χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Οι επεμ-
βάσεις αυτές όμως θα πρέπει 
να γίνουν και στα άλλα κοινο-
τικά κτήρια.
Πέραν τούτων σήμερα το ια-

τρείο λειτουργεί κάποιες μέρες 
την εβδομάδα. Είναι κι αυτό 
μια πρόοδος. Τελευταία πλη-
ροφορηθήκαμε ότι και πάλι δεν 
υπάρχει γιατρός.

- Κτήριο (πρώην Δημοτικού 
Σχολείου)
Γράφαμε προ τριετίας:
«Στο κτήριο σήμερα στεγάζο-

νται τόσο η Δημοτική Βιβλιοθή-
κη Καστελλίων (όροφος), όσο 
και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Κα-
στελλίων (ισόγειο). Απαιτείται η 
άμεση κατασκευή αποθηκευτι-
κών χώρων για να καλυφτούν 
οι ανάγκες των παραπάνω. 
Υπενθυμίζουμε ότι για το παρα-
πάνω κτήριο υπάρχει δικαστική 
εκκρεμότητα για κακοτεχνίες 
κ.λπ. και οι παρεμβάσεις - διορ-
θώσεις στο κτήριο έχουν ανα-
σταλεί».
Ο αύλειος χώρος σήμερα 

εξακολουθεί να είναι παραμε-
λημένος, οι μπασκέτες έχουν 

χαλάσει, τα χόρτα ύστερα από 
συνεχείς οχλήσεις κόπηκαν, η 
φύλαξη είναι ανύπαρκτη, η 
πόρτα από την κάτω πλευρά 
μόνιμα ανοικτή, χωρίς κλειδα-
ριά ή έστω ένα σύρτη.
Οι τουαλέτες και οι νιπτήρες 

του πρώην Δημοτικού Σχολεί-
ου δεν λειτουργούν κ.λπ.

- Κτήριο Λέζα (Δωρεά Γιάννη 
Μοσχολιού)
Γράφαμε στο προ τριετίας 

σημείωμα:
«Άλλο παράδειγμα χαρακτη-

ριστικό της κοινοτικής διαχείρι-
σης για το οποίο έχουμε γράψει 
και άλλοτε. Τρέφω μια ελπίδα 
σε υπόσχεση που έδωσε στο 
σημερινό Πρόεδρο Σπύρο Κου-
τρούμπα η αντιδήμαρχος Δημο-
τικής Ενότητας Γραβιάς Μαρία 
Ανδρεοπούλου, ότι το κτήριο 
Λέζα θα μπει σε πρόγραμμα για 
να ολοκληρωθεί στο προσεχές 
μέλλον».
Αν και ακούσαμε εκ νέου 

από τον νυν αντιδήμαρχο ότι 
το κτήριο Λέζα προχωρεί δεν 
βλέπουμε μέχρι σήμερα να γί-
νεται τίποτα.
Γ: ΑΛΛΑ ΚΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΗ-

ΚΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 
(Νομικά Πρόσωπα)
Γράφαμε στο προ τετραετί-

ας σημείωμα:
- Το κτήριο της Εκκλησίας 

(Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας). 
Κτίστηκε για να στεγάσει τη Βι-
βλιοθήκη και το Μουσείο που 
στεγάζονταν στο Παλιό Δημο-
τικό Σχολείο (κατεδαφίστηκε το 
1980). Στο κτήριο αυτό σήμερα 
υπάρχουν κάποια εκθέματα λα-
ογραφικού ενδιαφέροντος. Το 
κτήριο λόγω έλλειψης πόρων 
της Εκκλησίας είχε την τύχη των 
άλλων κτηρίων που περιγράφη-
καν παραπάνω. Επειδή υπήρ-
χαν προβλήματα στη στέγη και 
μπήκε και υγρασία απέξω, πολ-
λά εκθέματα και κυρίως βιβλία 
καταστράφηκαν ολοσχερώς. 
Και δεν έφτανε μόνο αυτό, είχα-
με και επίθεση ποντικιών, που 
ολοκλήρωσαν την καταστροφή. 
Το κτήριο αυτό τόσο εξωτερικά 
όσο και εσωτερικά χρειάζεται 
ισχυρή απολύμανση και μυο-
κτονία και άμεσες επισκευές.
Γι’ αυτό θα πρέπει να επιδι-

ωχθεί στενή συνεργασία Εκκλη-
σιαστικού Συμβουλίου, Τοπικών 
Αρχών και των παλιών ιδρυτι-
κών καταστατικών μελών για 
την ίδρυση από την αρχή νέου 
Λαογραφικού Μουσείου. Να γί-
νει ό,τι έγινε με τη Βιβλιοθήκη. 
Συνεργασία φορέων, προσωπι-
κή εθελοντική εργασία, χορηγί-
ες τόσο σε χρήματα όσο και σε 
αντικείμενα λαογραφικού ενδι-
αφέροντος που, όπως είμαστε 
σε θέση να διαβεβαιώσουμε, 
υπάρχουν πολλά και διαθέσιμα. 
Η πρωτοβουλία του εγχειρήμα-
τος πρέπει να ξεκινήσει από 
τον Πρόεδρο του Εκκλησιαστι-
κού Συμβουλίου (ιερέα Παπα-
κώστα Κάντζο) και ν’ ακολου-
θήσουμε και οι άλλοι.
Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει 

καμία παρέμβαση. Ας αποφα-
σίσουν επιτέλους οι τοπικές 
αρχές και οι σύλλογοι του χω-
ριού να συνεργαστούν μεταξύ 
τους και να συζητήσουν με τον 
Πρόεδρο του Εκκλησιαστικού 
Συμβουλίου (ιερέα Παπακώ-
στα Κάντζο) για την ίδρυση 
αποκλειστικά Λαογραφικού 
Μουσείου, όπως προβλέπει το 
Καταστατικό που αναφέρεται 
παραπάνω.
Είναι ντροπή για το χωριό 

να μένει ανεκμετάλλευτος ένας 

τέτοιος χώρος.
Για τα τρία παρακάτω κτί-

ρια - οικόπεδα επίσης γράφα-
με προ τριετίας:

- Κτήριο Αποθήκης Γεωργι-
κού Συνεταιρισμού

«Η ευθύνη του κτηρίου ανήκει 
σε άλλο φορέα. Η νέα κοινοτική 
αρχή ας ασχοληθεί με το θέμα 
συνεργαζόμενη με τον αρμόδιο 
φορέα. Εκείνο που πρέπει να 
γίνει σήμερα, είναι να προσε-
χτεί ο περιβάλλον χώρος για να 
εναρμονιστεί περιβαλλοντικά 
ως ενιαία ενότητα την οποία 
διασπά και η μισογκρεμισμένη 
οικία και αποθήκη κληρονόμων 
Κ. Βέλλιου».

- Γήπεδο Μπαρούκας
«Όπως έχει ζητήσει και ο 

σημερινός Πρόεδρος Σπύρος 
Κουτρούμπας ζητάμε κι εμείς 
την άμεση περίφραξη,τον κα-
θαρισμό του χώρου και τη δια-
μόρφωσή του προκειμένου να 
εκπληρώνει τον αρχικό σκοπό 
για τον οποίο φτιάχτηκε».

- Παιδικές Χαρές
«Οι παιδικές χαρές που λει-

τουργούν στο χωριό και αθλού-
νται και παίζουν τα παιδιά, 
χρειάζονται φροντίδα (βάψιμο, 
επισκευές, αντικατάσταση κά-
ποιων ήδη φθαρμένων, καθώς 
και συμπλήρωσή τους με την 
προμήθεια και άλλων παιγνι-
διών (οργάνων). Πέραν τούτων 
χρειάζονται από τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες του Δήμου Δελφών η 
χορήγηση άδειας και πιστοποί-
ησης. Πρόκειται και για τις τρεις 
Παιδικές Χαρές που βρίσκονται 
στις θέσεις του χωριού, Μπα-
ρούκα, Άγιο Αθανάσιο Χλωμού 
και Άγιο Αθανάσιο Λυκόρρα-
χου».
Για το κτήριο Αποθήκης Γε-

ωργικού Συνεταιρισμού και το 
Γήπεδο Μπαρούκας τίποτε 
από όσα γράφαμε δεν έχει γί-
νει.
Για τις Παιδικές Χαρές έχουμε 

νέα: Η Παιδική Χαρά στον Άγιο 
Αθανάσιο Χλωμού δεν υπάρχει 
πια. Η Παιδική χαρά Μπαρού-
κας παραμένει σε αχρησία και 
είναι και επικίνδυνη.
Η μόνη Παιδική Χαρά που 

αντικαταστάθηκε και στη θέση 
της δημιουργήθηκε νέα σύγχρο-
νη αλλά με ελάχιστα παιχνίδια 
Παιδική Χαρά, νομίζουμε ότι 
δεν έχει ολοκληρωθεί η δια-
μόρφωση του όλου χώρου και 
δε γνωρίζουμε αν έχει πάρει 
πιστοποίηση ή όχι. Η έλλειψη 
πληροφόρησης που λέγαμε 
παραπάνω.
Δ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Στο σημείο αυτό θα προσπα-

θήσουμε με τη μορφή ερωτήσε-
ων ν’ απευθυνθούμε στις τοπι-
κές αρχές να μας απαντήσουν 
γραπτά: ποια είναι η εξέλιξη 
και τι πρόκειται να πράξουν 
για τα παρακάτω θέματα, που 
και προφορικά έχουν διατυπω-
θεί σε κάθε ευκαιρία:

- Τι γίνεται με την πρόοδο της 
κατασκευής του Υδροηλεκτρι-
κού έργου. Ουδείς έχει πληρο-
φορηθεί για την εξέλιξή του. 
Επικρατεί πλήρης άγνοια. Δι-
ευκρινίζουμε ότι η πλειοψηφία 
των κατοίκων το θέλει το έργο.

- Με δεδομένο ότι ο κοινοτι-
κός φωτισμός είναι επαρκής 
και καλύπτει όλο το χωριό με 
ικανοποιητικό τρόπο παρατη-
ρείται το εξής περίεργο.
Το ΠΕΡΑ ΜΕΡΟΣ, τα Πιπερ-

γιώτικα, έχει εντυπωσιακό και 
άπλετο φωτισμό τόσο στα πιο 
επίκαιρα σημεία του συνοικι-

σμού (κοινοτικό κατάστημα, 
ιατρείο, γεφύρι),όσο και στην 
βασική πλατεία και ορθώς την 
έχει. Στην πλατεία του ΔΩΘΕ 
ΧΩΡΙΟΥ τα Λυκόρραχα η κε-
ντρική πλατεία με τα γύρω κα-
ταστήματα φωτίζονται μόνο με 
δύο κοινές λάμπες κοινοτικού 
φωτισμού. Εδώ πέραν των άλ-
λων συμβαίνει και το εξής απα-
ράδεκτο φαινόμενο. Τους θερι-
νούς μήνες, κυρίως Ιούλιο - Αύ-
γουστο τα παιδιά όλου σχεδόν 
του χωριού τα τελευταία χρό-
νια, συγκεντρώνονται και παί-
ζουν στο χώρο της διασταύρω-
σης των δύο κεντρικών δρόμων 
στους οποίους κυκλοφορούν 
ή σταθμεύουν αντικανονικά ή 
πάνω στη διασταύρωση ή στο 
πλάι των δύο Καφέ - Ψητοπω-
λείων και της Ταβέρνας τα αυ-
τοκίνητα.
Τα παιδιά αναγκαστικά συ-

γκεντρώνονται σ’ αυτό το ση-
μείο, γιατί οι γονείς που τα συ-
νοδεύουν εκείνες τις ώρες βρί-
σκονται στο χώρο αυτών των 
καταστημάτων και δεν μπορεί 
να γίνει διαφορετικά.
Για τη στάθμευση δε φαίνεται 

να υπάρχει λύση, το μόνο που 
μπορεί και πρέπει οπωσδήπο-
τε να γίνει είναι τα αυτοκίνητα 
να μην σταθμεύουν μπροστά 
στα καταστήματα εστίασης. Η 
άναρχη και συνεχής κυκλοφο-
ρία (κάποιοι οδηγοί δεν τηρούν 
καν τους κανόνες κυκλοφορίας 
μέσα στο χωριό) και τρέχουν 
χωρίς λόγο απερίσκεπτα και 
επικίνδυνα, όπως σημειώσαμε 
και σε άλλο σημείο.
Δεν νομίζει ο Πρόεδρος της 

Τ.Κ. Καστελλίων ότι πρέπει κάτι 
να κάνει τόσο για τον επαρκή 
και άπλετο φωτισμό όσο και 
για την κυκλοφορία των αυ-
τοκινήτων και την προστασία 
των παιδιών; Ας μας εξηγήσει 
σχετικά γιατί αδιαφορεί παρά 
τις οχλήσεις που του γίνονται 
συνέχεια; Υπάρχει κάποια δι-
καιολογία; Ας μας απαντήσει 
σχετικά, μέσω της Καστελλιώ-
τικης εφημερίδας και όχι από 
τα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, που εκεί βαθμολογείται 
με άριστα, τόσο για την άμεση 
στόχευση όσο και για την ατο-
μική του προβολή. Δεν έχουμε 
τίποτε προσωπικό με τον ίδιο. 
Απλώς τον θαυμάζουμε για την 
αδιαφορία του στη λύση των 
προβλημάτων του χωριού και 
την αντίδρασή του στην κα-
λόπιστη κριτική. Ό,τι πράττει 
έγκαιρα και σωστά το επικρο-
τούμε και τον επαινούμε γι’ 
αυτά, για όσα όμως αδιαφορεί 
και αναβάλλει θα συνεχίσουμε 
να τον επικρίνουμε καλόπιστα.

- Γιατί ο αύλειος χώρος του 
πρώην δημοτικού σχολείου εί-
ναι αδιαμόρφωτος, απεριποί-
ητος, εγκαταλειμμένος, με τις 
δύο μπασκέτες χαλασμένες και 
σκουριασμένες; Γιατί ο αύλειος 
χώρος μένει ανοιχτός όλη τη 
μέρα, χωρίς κανένα έλεγχο;
Όσοι δεν συμφωνούν με 

τις επισημάνσεις μας αυτές 
ας διατυπώσουν έγγραφα τις 
αντιρρήσεις τους ή αν έχουν να 
προτείνουν κάτι διαφορετικό 
να το πράξουν. Εμείς δε θα δι-
αφωνήσουμε μαζί τους για ό,τι 
προτείνουν. Δε θα διστάσουμε 
όμως να τους ψέξουμε για την 
αδιαφορία τους. Πώς τα κατα-
φέραμε ως Καστελλιώτες και 
καταντήσαμε έτσι αδιάφοροι 
για τα κοινά σε απίστευτο βαθ-
μό θα πρέπει να έχει την εξή-
γησή του. Ας μας βοηθήσουν σ’ 
αυτό οι ειδικοί δίνοντάς μας μια 
αληθοφανή απάντηση. Εμείς 
σηκώνουμε τα χέρια και...αδυ-
νατούμε να το εξηγήσουμε.

Βαγγέλης Κωτσίκης
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Το Λαϊκό Δικαστήριο στο χωριό μας

(Λάβαμε από τη μακρινή Αυστραλία το παρακάτω γράμμα και 
τις φωτογραφίες από τον Σταμάτη (Τάκη) Γραβιά και το δημο-
σιεύουμε με κάποιες συντακτικές και γραμματικές παρεμβάσεις)

Πολλές φορές οι αντάρτες 
την περίοδο της Κατοχής και 
αργότερα συνεχίστηκε και στον 

Εμφύλιο, είχαν την ανάγκη 
ζώων για να κάνουν διάφορες 
δουλειές, κυρίως για μεταφο-
ρές διάφορων φορτίων και για 
μεταφορές προσώπων.
Έρχονταν λοιπόν στο χω-

ριό μας και ζητούσαν από τον 
υπεύθυνο του χωριού, που 
ήταν ο Τσουτσοβασίλης (Βασί-
λης Χαλατσάς) και αυτός όριζε 
ποιον κάτοχο ζώου θα τους 
παραχωρούσε για τις ανάγκες 
τους.
Πρώτη επιλογή ήταν η Τσα-

κναλέξω, η μάνα μου, που 
βέβαια είχε πλέον απελπιστεί, 
γιατί είχε επιλεγεί πολλές φο-
ρές γι’ αυτές τις αγγαρίες. Μία 
φορά μάλιστα είχε κάνει έναν 
ολόκληρο μήνα να γυρίσει 

πίσω στο σπίτι της, χήρα γυ-
ναίκα. Όλο αυτό το διάστημα, 
σε μια στάση στην Κουκουβί-
στα, μάζεψε λίγα καρύδια και 
με το λίγο ψωμί που είχε στο 
τράστο της (ταγάρι) και πέρασε 
με αυτά το μήνα που έλειπε.
Δεν πέρασε πολύς καιρός 

που γύρισε σπίτι της και πάλι 
τη φωνάξανε για νέα αγγαρία. 
Δηλαδή, η ίδια το πίστευε ότι 
ήταν το θύμα του Τσουτσουβα-
σίλη και γι’ αυτό τον έστειλε 
στο «διάβολο» και αρνήθηκε 
να εκτελέσει την αγγαρία.
Μετά την άρνηση, την ειδο-

ποίησαν να παρουσιαστεί στο 
Λαϊκό Δικαστήριο* που συνε-
δρίαζε στο χώρο του Δημο-
τικού Σχολείου. Η απόφαση 
που βγήκε έκρινε ένοχη την 
κατηγορούμενη για την άρνη-
ση προσφοράς της εργασίας 
(αγγαρίας) και της επέβαλε 
ως πρόστιμο να καταβάλει 20 
οκάδες καλαμπόκι.
Και στο σημείο αυτό συνέβη 

το εξής παράξενο περιστατικό: 
Κάποιος νεαρός που βρισκό-
ταν έξω από το «λαϊκό δικα-
στήριο» και χωρίς να το γνω-
ρίζει η κατηγορούμενη μίλησε 
στον εκπρόσωπο. (Εδώ θέλω 
να γράψω δυο λόγια, όπως τα 

θυμόταν και μου τα διηγήθηκε 
η μάνα μου).
Ο νεαρός είπε στους δικα-

στές: Ντροπή σας, αίσχος, που 
θα βρει 20 οκάδες καλαμπόκι 
να σας δώσει η πάμπτωχη αυτή 
γυναίκα που με δυσκολία με-
γαλώνει το παιδί της; Αντί να 
της δώσετε εσείς της ζητάτε 
να σας δώσει αυτή; Είπε και 
άλλα πολλά καλά λόγια για τη 
μάνα μου.
Ύστερα απ’ αυτά το δικαστή-

ριο κατάλαβε το λάθος του, συ-
νεδρίασε και πάλι, και ο Πρό-
εδρος απάγγειλε την αθώωση 
της κατηγορούμενης.
Ποιος νομίζετε ότι ήταν αυ-

τός ο νεαρός που μίλησε έτσι 
στους δικαστές υποστηρίζοντας 
τη μάνα μου; Ήταν ο φοιτητής 
της Νομικής Μήτσος Σταθό-
πουλος που εκτέλεσαν οι Γερ-

μανοί στην «Ξεριώτισσα» της 
Λαμίας, για μία άλλη ανάλογη 
παρέμβασή του, αλλά στους 
Γερμανούς εκείνη τη φορά.
Και τώρα θα σας περιγράψω 

ένα άλλο περιστατικό που σχε-
τίζεται με το Λαϊκό Δικαστήριο 
της εποχής.
Πρόεδρος του Λαϊκού Δι-

καστηρίου ήταν ο Τσακνοθα-
νάσης (Αθανάσιος Τσακνιάς) 
ο τσοπάνης πρώτος ξάδελφος 
της κατηγορούμενης μάνας 
μου.
Πάλι αγγαρία ήταν η μάνα 

μου το βράδυ που πήρανε τα 
εμπορεύματα από το μαγαζί 
του Σκωλικονίκου (Νικόλαου 
Σκωλίκη). Αυτοί που μπήκαν 
και πήραν τα πράγματα δεν 
σπάσανε την πόρτα όπως εί-
χαν ειπεί, αλλά η πόρτα ήταν 
ανοιχτή και όλα ήταν συμφω-
νημένα.
Άλλη ιστορία, τρίτη στη σει-

ρά, είναι με τον Εθνικό Στρατό, 
που φόρτωσαν πράγματα από 
τον Χλωμό για να τα πάνε στην 
Πάνω Αγόριανη που μάχονταν 
οι αντάρτες με τον στρατό και 
να τα παραδώσουν σε κάποιον 
που λεγόταν Κουτσοπέταλος.
Αγαπητέ Βαγγέλη, σε ευχα-

ριστώ για το ενδιαφέρον σου 

για μένα και να με συγχωρείς 
για την ανορθογραφία μου. Τα 
λίγα γράμματα που έμαθα στο 
χωριό την περίοδο της κατο-
χής, τα έμαθα όχι στο κτήριο 
του Δημοτικού Σχολείου -που 
το είχαν επιτάξει οι Γερμανοί- 
αλλά στην ΑΠΟΘΗΚΗ του ΚΟ-
ΛΟΚΥΘΑ δίπλα στο μαγαζί του 
Νικόλαου Σκωλίκη, όπου γίνο-
νταν τα μαθήματα με δάσκαλο 
τον Παναγιώτη Λιάκο από το 
Χλωμό.

Χαιρετισμούς στους απαντα-
χού Καστελλιώτες
Με φιλικούς χαιρετισμούς

Σταμάτης Γραβιάς,
ο γιος της Τσακναλέξως

ή Τάκης Γραβιάς
Έτσι με ξέρανε στο χωριό 

μας.
(Για την αντιγραφή Β.Κ.)

* Για τα Λαϊκά Δικαστήρια 
έχουμε γράψει σε προηγούμε-
νο φύλλο μας.

* * *
Παιδιά και κορίτσια

Κύριε διευθυντά,
Εδώ στα χωριά μας αν ρωτή-

σεις κάποιον πόσα παιδιά έχει, 
θα λάβεις απάντηση: τέσσερα, 
δύο παιδιά και δύο κορίτσια! 
Κάποιοι «πρωτευουσιάνοι», 
πρώην χωρικοί, θα σου εξη-
γήσουν ότι αυτό οφείλεται στο 
ότι στα χωριά υποβαθμίζονταν 
τα κορίτσια έναντι των αγο-
ριών. Αυτό ισχύει, σαν γενι-
κή αρχή (και όχι μόνον στα 
χωριά) αλλά η συγκεκριμένη 
διάκριση δεν οφείλεται σε «ρα-
τσισμό», αλλά στο ότι η μέση 
λέξη «τέκνα» που δηλώνει και 

τα δυο φύλα, έχει ξεχαστεί ή 
τείνει να ξεχαστεί οπότε μένει 
το «παιδί», παις, το αγόρι, ως 
επικρατέστερο, που δηλώνει 
και τα δύο γένη. Αυτά, καθ’ 
υπόθεσιν - δεν είμαι ειδικός 
γλωσσολόγος.
Ο καθηγητής προς την τάξη: 

«Λαμβάνομεν φυάλην ύδατος». 
Και προς τον μαθητή: «Πιάσε 
το μπουκάλι με το νερό»! Δεν 
είναι κατάρα, είναι ευλογία, 
πλούτος. Είναι ελληνικά.

17/06/2022
Ιωάννης Αθ. Μακρής
Κατέλλια Παρνασσίδος

* * *
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Στο Αρχείο της εφημερίδας 
μας «Καστελλιώτικα Νέα» βρή-
καμε ένα ιδιόγραφο Σημείωμα 
του Ηλία Δ. Μακρή με ημερο-
μηνία 11.12.1979, που είχε 
αποστείλει ο ανηψιός του Δη-
μήτρης Βασ. Μακρής και περι-
είχε 48 παροιμίες με την παρά-
κληση να δημοσιευτούν. Επει-
δή δεν είχαν δημοσιευτεί μέχρι 
τώρα παραθέτουμε μερικές απ’ 
αυτές που χρησιμοποιούσαν οι 
παλιότεροι Καστελλιώτες:

• Κάλλιο γλώσσα οχιάς, 
παρά κακιάς γυναίκας.

• Ύφασμα και γυναίκα μην 
τα βλέπετε τη νύχτα.

• Η υπομονή κατορθώνει πε-
ρισσότερα απ’ τη δύναμη.

• Όποιος μιλάει σπέρνει και 
όποιος ακούει θερίζει.

• Όποιος πολύ απλώνεται 
γρήγορα μαζεύεται.

• Κάλιο χρυσό όνομα παρά 
χρυσό φόρεμα.

• Καλύτερα σε καλύβι που 
γελούν παρά σε παλάτι που 
κλαίνε.

• Το χρυσό χαλινάρι δεν κά-
νει καλύτερο το άλογο.

• Η καινούργια λύπη ξυπνάει 
την παλιά.

• Ο γάμος είναι άνθηση της 
επιτυχίας του ανθρώπου ή μα-
ρασμός.

• Η ευτυχία είναι αδελφή της 
δυστυχίας.

• Η καλή φήμη ανοίγει όλες 
τις πόρτες.

• Ο ξένος και ο στραβός εί-
ναι ένα πράγμα.

• Τι να την κάνεις την τύχη,ό-
ταν δεν έχεις μυαλό.

• Η εργασία πληρώνει το 
χρέος, η τεμπελιά τη μεγαλώνει.

• Ο φόβος κάνει πόδια και η 
πείνα κάνει δόντια.

• Η ευτυχία δένει τους φί-
λους,μα η δυστυχία τους δοκι-
μάζει.

• Από τον καρπό κρίνεται το 
δέντρο και από τα έργα ο άν-
θρωπος.

• Μην αρχίζεις τίποτα πριν 
λογαριάσεις το τέλος.

Ηλίας Δ.Μακρής

Η μετανάστευση των συγχω-
ριανών μας, άρ χισε στο τέλος 
του προπερα σμένου αιώνα. 
Πρώτος που άνοιξε το δρό-
μο, ήταν ο Γυφτογιαννάκης, 
αδερφός του Γυφτολούκα, του 
πρώτου Χαλκιά (σιδερά) του 
χωριού (πεθερού του Ηλία Ι. 
Βέλλιου και του Θανάση Παν. 
Παπαϊωάννου), ο οποίος με-
τανάστευσε στην Αφρική και 
εγκαταστάθηκε στην Ταγκανί-
κα, όπου πρόκο ψε και ποτέ δεν 
επέστρεψε στο χωριό, αλλά 
εκεί έζησε και απεβίωσε.
Στη συνέχεια στις αρχές 

του περασμένου αιώνα μέχρι 
το 1912, μια πληθώρα νέων 
Καστελλιωτών πήγε για την 
ανεύρεση τύχης στην Αμερι-
κή. Μεταξύ αυτών ήταν ο Δή-
μος Γ. Τσακνιάς, ο Ιωάννης Ν. 
Δροσόπουλος, ο Ευστάθιος Ηλ. 
Ζεΐνης, ο Γιάννης Ι. Προ βιάς, 
ο Παναγιώτης Ν. Παπανικολά-
ου, ο Γεώργιος Σ. Χα μηλός, ο 
Ιωάννης Λ. Κόλλιας, ο Σπύρος 

Ι. Κυριαζής, ο Γιώρ γος Ι. Κυ-
ριαζής, ο Ιωάννης Λυκαυγέ-
ρης, (Καντέλης), Παναγιώτης 
Δ. Προβιάς, Ιωάν νης Γ. Μακρής 
(Μακρόγιαννος), Αντώνης Λ. 
Σταματέλος, Νικόλαος Ηλ. Σκω-
λίκης, Αθανάσιος Ι. Αποστολό-
πουλος, Ιωάννης Πατέλης, Θε-
οχάρης Χουλιάρας, ο Απόστο-
λος Ι. Κυριαζής, ο Γιώργος Ν. 
Δροσόπουλος, ο Γιώργος Δ. 
Μακρής, ο Ηλίας Δ. Μακρής, ο 
Ιωάννης Ν. Μακρής, ο Γιώρ γος 
Π. Μακρής, ο Ιωάννης Ν. Μπά-
κας, ο Νικόλαος Ι. Κοτσίκης, ο 
Ανδρέας Δ. Αποστολόπουλος, 
ο Αναστάσιος Γ. Χα λατσάς, ο 
Γιάννης Γ. Χαλα τσάς, ο Χρή-
στος Ι, Χαλατσάς, ο Γεώργιος 
Σ. Μπάκας, ο Νι κόλαος Κ. Κά-
ντζος, ο Βασίλης Γ. Πέτρου, 
ο Παναγιώτης Γ. Πιπέλιας, ο 
Ιωάννης Μαργαρί τη Βέλλιος, ο 
Γεώργιος Ι. Βέλλιος, ο Ευστά-
θιος Ι. Τσακνιάς, ο Σταμάτης 
Λ. Σταματέλος, ο Γρηγόρης Β. 
Κά ντζος, ο Δημήτριος Τ. Λέζας, 

ο Αναστάσιος Π. Λέζας, ο Δη-
μήτριος Πανουργιά Παπαδάκης, 
ο Σταμάτης Πανουργιά Παπα-
δάκης, ο Αντώνης Παν. Παπαϊ-
ωάννου, ο Αθανάσιος Δημ. Τσα-
κνιάς, ο Ηλίας Θ. Η λιόπουλος, 
ο Δημήτριος Ευθ. Βέλλιος και 
άλλοι. Απ’ αυ τούς την αγγλική 
γλώσσα, αλλά και την ελληνι-
κή, δηλα δή εγγράμματοι ήταν 
ο Ιωάν νης Ν. Δροσόπουλος, ο 
οποί ος και καθοδηγούσε τους 
λοιπούς που ήσαν αγράμμα τοι, 
και ο οποίος όμως είχε ά δοξο 
τέλος, διότι ως πιο ε γκρατής 
οικονομικώς δολο φονήθηκε, 
για να του πάρουν τις οικονο-
μίες του. Επίσης εγ γράμματοι 
και κάτοχοι της αγ γλικής ήταν 
και ο Γεώργιος Ι. Βέλλιος και 
ο Χρήστος Ι. Χα λατσάς. Οι ερ-
γασίες που κα ταγίνηκαν ήταν 
χειρωνακτικές (εργάτες στην 
κατασκευή σιδηροδρομικών 
γραμμών ή υπηρετικό προσω-
πικό εστια τορίων ή εργάτες σε 
εργο στάσια).
Οι περισσότεροι, μετά από 

παραμονή ολίγων χρόνων, επέ-
στρεψαν με λίγες οικονομίες 
πίσω στο χωριό μας. Τελικά 
μόνιμα παρέμειναν οι α δελφοί 
Τζήμ και Σταμάτης Παπαδάκης 
στο Χιούστον του Τέ ξας, που 
έκαναν πολύ μεγά λη προκοπή. 
Ο Ευστάθιος Ζεΐνης, ο Ηλίας 
Ηλιόπουλος, ο Ιωάννης Προ-
βιάς (Σακκάς), ο Νικόλαος Κ 
τσίκης με πολύ μεγάλη επίσης 
προκοπή, με λειτουργία νυκτε-
ρινού κέ ντρου στο Μπρόντγου-
έϊ στη Ν. Υόρκη, ο Γεώργιος Ι. 
Βέλ λιος, που τελευταία είχε 
με ταναστεύσει από τις Η.Π.Α. 
στον Καναδά, για εξεύρεση κα-
λύτερης τύχης, ο Γεώργιος Ι. 
Κυριαζής, ο Ιωάννης Πατέ λης 
κ.λπ. Επίσης στην Αλά σκα των 
Η.Π.Α. μετανάστευ σαν ο Ιωάν-
νης Π. Τσακρής και προηγουμέ-
νως η σύζυγός του Χρυσούλα 
Κ. Βέλλιου.
Στην Αυστραλία μετανά-

στευσαν, και αφού παρέμει ναν 
ορισμένα χρόνια, επέ στρεψαν 
πάλι στο χωριό μας, οι Ιωάννης 
Ν. Μακρής (Μπαλόγιαννος) και 
Ιωάννης Δ. Μακρής (Σπαγόγιαν-
νος).
Τέλος στο Αλγέρι πρώτα 

και ύστερα στη Γαλλία μετα-
νάστευσε ο Θεόδωρος Κ. Προ-
βιάς, ο οποίος εγκαταστά θηκε 
εκεί και ποτέ δεν επέ στρεψε.
Παράλληλα, όταν άρχισε η 

εκμετάλλευση των Μεταλ-
λείων Λαυρίου στις αρχές του 
περασμένου αιώνα από την 
Εταιρεία Σερπιέρι, εκεί για την 
ανεύρεση καλύτερης τύ χης 
εγκαταστάθηκαν εργαζό μενοι 
στα μεταλλεία οι Αθα νάσιος 
Δ. Χαλατσάς, Ευθύ μιος . Χα-
λατσάς, Κων/νος Δ. Χαλατσάς, 
Χρήστος Δ. Χαλα τσάς, Χρή-
στος Ι. Χαλατσάς, Αναστάσι-
ος Γ. Χαλατσάς, Γεώρ γιος Χρ. 
Χαλατσάς, Ιωάννης Προβιάς, 
(Σακκάς), Γεώργιος Χαμηλός 
κ.λ.π., που ορισμένοι απ’ αυ-
τούς εγκατέλειψαν το Λαύριο 
και έφυγαν για την Αμερική.
Η εσωτερική μετανάστευση 

εντός της Ελλάδος στην Αθή-
να, Θεσσαλονίκη, κ.λ.π. είχε 
αρχίσει έντονη και συνεχίστη-
κε πιο έντονη μετά τον Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο. Αξιοσημείω-
τη είναι η εγκατάσταση των 
αδελφών Δημητρίου Κοτσιμπού 
(Κοτσιμποδημητράκη) στην 
Ελευθερούπολη (Πράβιτ) της 
Μακεδονίας, όπου επρόκοψαν 
με την εμπορία κρέατος.

(Συνεχίζεται)

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΩΝ
(σε Αφρική, Αμερική, Αυστραλία, Καναδά, Αλγέρι, Βραζιλία)
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ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΡΑΠΛΗ
Παραθέτουμε μερικές φωτογραφίες από το εσωτερικό της οικίας Καραπλή που κτίστηκε το 1935 

και διαφέρει από όλη την μέχρι τότε τεχνοδομή των σπιτιών του χωριού.
Διαθέτει ισόγειο και πρώτο όροφο, μεγάλα σαλόνια,σύγχρονες κουζίνες και μπάνια (μπανιέρες), 

μπαλκόνια στο πίσω μέρος πάνω και κάτω, εσωτερική ξύλινη σκάλα, μεγάλα δωμάτια και μεγάλα 
παράθυρα, η στέγη έχει πρόσφατα αποκατασταθεί, όπως ήταν περίπου αρχικά. Διαθέτει υπόγειο που 
εκτείνεται σε όλη την επιφάνεια του ισογείου, δεξαμενή νερού και κρασιού, φούρνο,πηγάδι,πλυστα-
ριό και από την πλευρά της πρόσοψης έχει μια κυκλοτερή επέκταση προς τα έξω που αυξάνει το 
εμβαδόν του σαλονιού του ισογείου και προσδίδει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που το διαφορο-
ποιεί από όλες τις τότε υπάρχουσες οικοδομές στο χωριό.

Παραθέτουμε επίσης και κάποιες φωτογραφίες από μερικά έπιπλα και σκεύη που διασώθηκαν 
από το πέρασμα του χρόνου, αλλά και τη καταλήστευση κάποιων. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που 
συνδέεται με την οικία Καραπλή και τους τελευταίους ενοίκους, τη μητέρα των γιατρών ιδιοκτητών 
Αικατερίνη και την αδελφή Μαργάρω (Μαργαρίτα) ήταν ο παπαγάλος που τον θυμόμαστε μέχρι το 
1980 περίπου.

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ

Γράφει ο Κώστας ΣτοφόροςΠηνελόπη Δέλτα,
Λαϊκά Παραμύθια
και Παραμυθανθός

Για τρίτη συνεχόμενη χρο-
νιά θα είναι μαζί μας η Ομάδα 
Αφήγησης Παραμυθανθός, 
για δυο ξεχωριστές εκδηλώ-
σεις.

Παρασκευή 26 Αυγούστου, 
8 μμ, Αυλή Παλιού Δημοτικού 
Σχολείου Καστελλίων

«Η μαγεία της Πηνελόπης 
Δέλτα»
Με αφορμή το βιβλίο του 
Κώστα Στοφόρου «Η Πηνελό-
πη στη Χίο», παρουσιάζουμε 
τον μαγικό κόσμο της Πηνε-
λόπης Δέλτα, με αφηγήσεις 
και μουσικές
Σάββατο, 27 Αυγούστου, 8 
μμ, Αυλή Παλιού Δημοτικού 
Σχολείου Καστελλίων

«Παραμύθια και μύθους 
που τραγούδησε ο τζίτζικας»
Λαϊκά παραμύθια απ΄ όλον 
τον κόσμο, μύθοι, μουσικές 
και τραγούδια. 
Αφήγηση: Δημήτρης Μάλ-
λης - Καλλιρρόη Μουλά
Μουσική: Δημήτρης Μάλ-
λης

ΤΑΓΑΡ
Με μεγάλη χαρά ενημερω-
θήκαμε από τον συγχωρια-
νό μας Λάμπρο Κάντζο για 
τη δημιουργία της ομάδας 
TAGAR (ΤΑΓΑΡ) -μίας κοινό-
τητα πολιτισμού με έδρα τα 
Καστέλλια Φωκίδος η οποία 
δραστηριοποιείται στην πα-
ραγωγή πολιτιστικών δρώμε-
νων. Γνωρίζοντας κι έχοντας 
συζητήσει για κάποιες ιδέες 
είμαστε σίγουροι πως πολλές 
ευχάριστες εκπλήξεις μας 
ετοιμάζουν!

Καστελλιώτισσα αναδει-
κνύεται Εκπαιδευτικός
της χρονιάς για το 2022
σε Ελλάδα και Κύπρο
Η Educator of the Year-

Greece and Cyprus, Εκπαι-
δευτικός της  Χρονιάς για το 
2022,  είναι από την πόλη της 
Λαμίας και είναι η δική μας η 
Ελισάβτε Βέλλιου.

Όπως αναφέρεται σε σχε-
τική ανάρτηση του Πρότυπου 
Κέντρου Ξένων Γλωσσών - 
«House of English»

«Η ψυχή του σχολείου μας, 
βραβεύτηκε σήμερα στα ELT 
Excellence Awards ως Εκπαι-
δευτικός της Χρονιάς σε μια 
κατάμεστη αίθουσα από  εκ-
παιδευτικούς του δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα στο χώρο 
της ξενόγλωσσης εκπαίδευ-
σης, στην Αθήνα στο Royal 
Olympic»

Πυρκαγιά στον Ελαιώνα
της Άμφισσας

Η Νένη Πανουργιά, καθη-
γήτρια στο Columbia, έγραψε 
ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο 
στον «Πολίτη της Φωκίδας»
Αντιγράφω: 
«…Τί σημαίνει, όμως, 

«προστατευόμενος χώρος»; 
Στην πράξη, τί ευθύνες έχει 
η προστάτις δύναμις απέναντι 
στο αντικείμενο της προστα-
σίας της; Μήπως, πρωτίστως, 
να έχει αντιμετωπίσει το πρό-
βλημα της απόθεσης απορ-
ριμάτων, έτσι ώστε να μην 
αναγκάζεται κανείς να πετάει 
σωλήνες, ληγμένα φυτοφάρ-
μακα, στρώματα και καρέκλες 
όπου μπορεί και βρίσκει;
Μήπως, επίσης, σημαίνει, 
το ότι πρέπει στα κονδύλια 
της πυρόσβεσης να μπαίνουν 
και τα έξοδα αποψίλωσης, 
δηλαδή καθαρισμού, τουλάχι-
στον των προστατευόμενων 
τοπίων; Μήπως (ξέρω, κομίζω 
γλαύκαν ες Αθήνας) να μην 
θεωρεί τους πυροσβέστες 
εποχικούς εργάτες; Μήπως, 
επίσης, σημαίνει στα ίδια κον-
δύλια της πυρόσβεσης να συ-
μπεριληφθούν και μαθήματα 
περιβαλλοντικής αντίληψης 
στα σχολεία, από το νηπιαγω-
γείο μέχρι την Τρίτη λυκείου;
Μήπως σημαίνει να συμπε-
ριλαμβάνεται και πρακτική 
εξάσκηση των μαθητών της 
πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας με την μορφή ολιγο-
ήμερων εκδρομών όπου τα 
παιδιά θα συμμετάσχουν σε 
ασχολίες που θα βοηθούν κοι-
νότητες που έχουν ανάγκη, 
έτσι ώστε να εξοικιώνονται με 
την χαρά της επιμέλειας του 
χώρου τους και του άλλου;
Μήπως σημαίνει ότι πρέπει 
κάποια στιγμή οι κυβερνήσεις 
αυτής της χώρας να καταλά-
βουν ότι πυρόσβεση δεν γίνε-
ται μόνο το καλοκαίρι; … 
Δεν ξέρω αν ποτέ θα λάβει 
απαντήσεις…
Όλο το άρθρο εδώ: 

h t t p s : / / p o l i t i s f o k i d a s .
gr/914?fbclid=IwAR1dVuIr-
ewVAdvLpNRSvB327WfnX9-
Y B m 4 X -
zR9DutsGZp0mjBr4PKZ460 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
GR 50 0172 0540 0050 5410 5407 280
Γράφετε το όνομά σας και την αιτιολογία
«Καστελλιώτικα Νέα»/Kastelliotika Nea

μερα. Ο γιος του Μπάμπης 
δε σταμάτησε να έρχεται στην 
Ελλάδα και στο χωριό όπου 
διαθέτει ένα εξαιρετικό σπίτι. 
Πολλές φορές τα ταξίδια του 
είναι περισσότερα από ένα το 
χρόνο.
Ο Παναγιώτης πηγαινοερ-

χόταν μεταξύ Αυστραλίας και 
Καστελλίων κατά περιόδους 
και τον περισσότερο καιρό τον 
περνούσε στην Αδελαΐδα, όπου 
πρόσφατα έφυγε από τη ζωή 
σε μεγάλη ηλικία. Είχε την τύχη 
να έχει μια σπουδαία σύζυγο 
και να αποκτήσει εγγόνια που 
τα είδε να μεγαλώνουν, να 
σπουδάζουν, να εργάζονται και 
κάποια από αυτά να παντρεύο-
νται. Έφυγε ευτυχισμένος και 
πλήρης ημερών.

ΓΙΩΤΑ ΚΑΣΣΙΟΥ
Θλίψη και στεναχώρια μας 

προξένησε ο ξαφνικός θάνατος 
της Γιώτας. Αν και τον τελευταίο 
χρόνο τα μηνύματα της εξέλιξης 

της αρρώστιας της δεν ήταν κα-
θόλου ενθαρρυντικά και δεν πι-
στεύαμε ότι το τέλος θα ερχόταν 
τόσο άμεσα και αιφνίδια.
Η Γιώτα υπήρξε ένας σπάνι-

ος, σπουδαίος, αξιοπρεπής, 
πολύ δυναμικός και συγκροτη-

μένος άνθρωπος. Ήταν πάντα 
ευχάριστη, καλοσυνάτη και δο-
τική με τους ανθρώπους και 
απολαυστική σε όσους την συ-
ναναστρέφονταν και χαίρονταν 
την παρέα της.
Με τη συνταξιοδότησή της 

μαζί με την αδελφή της Μαίρη 
αποφάσισαν να αποκτήσουν τα 
εξοχικά τους σπίτια στα Κα-

στέλλια, τόπο καταγωγής της 
μητέρας τους που την έχασαν 
σε μικρή ηλικία. Ο αγρονόμος 
πατέρας της Σπύρος Κασσιός 
καταγόταν από τον Μπράλλο 
αλλά έφερνε πολύ συχνά και 
για μεγάλο διάστημα τα δύο 
παιδιά στα Καστέλλια και γι’ 
αυτό τ’ αγάπησαν τόσο πολύ.
Η Γιώτα έχτισε το σπίτι στον 

Αϊ Νικόλα και η Μαίρη αντίκρυ 
στο Μερμηγγιάρι (από τη μια 
κι από την άλλη πλευρά του 
ποταμού).
Ερχόταν έκτοτε πολύ συχνά 

στο χωριό με τον άντρα της 
Λαυρέντη Μπεσμέρτη και το 
γιο τους Φίλιππο διπλωματούχο 
μηχανικό του Πολυτεχνείου. Η 
Γιώτα μαζί με την πιο δραστήρια 
και πιο κοινωνική Μαίρη συμ-
μετείχαν ενεργά στην κοινωνική 
και πολιτιστική ζωή του χωριού 
και είχαν σε οικογενειακή και 
φιλική βάση έντονη παρουσία 
στα καφέ-ψητοπωλεία και τις 
ταβέρνες του χωριού. Η Γιώ-
τα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο 
κενό σε όσους την συναναστρέ-
φονταν, έκαναν συχνά παρέα 
μαζί της και απολάμβαναν την 
ευχάριστη συντροφιά της.
Γιώτα δεν ξέρεις πόσο θα μας 

λείψεις.                   Β.Κ.

(Συνέχεια από τη σελίδα 3)

Αυτοί που μας έφυγαν

Οι φωτογραφίες είναι του συνεργάτη μας Γιάννη Κυπουργού
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΑΡΧΕΙΟ ΖΕΙΝΗ

Όπως είχαμε προαναγγείλει 
στο προηγούμενο φύλλο της 
εφημερίδας «Καστελλιώτικα 

Νέα» από τις μόνιμες στήλες 
του Κώστα Στοφόρου ΤΑ ΚΑΣ-
ΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ τη Δευτέρα του 
Πάσχα στη Δημοτική Βιβλιοθή-
κη Καστελλίων στα Καστέλλια 
είχε προγραμματιστεί να πα-
ρουσιάσουμε την έκδοση του 
βιβλίου ΑΡΧΕΙΟ ΖΕΪΝΗ, καθώς 
και τις εκδοτικές προσπάθειες 
του Συλλόγου μας με την έκ-
δοση των βιβλίων «Το τρένο» 
(με τα βραβευμένα διηγήματα 
του ΣΤ΄ Διαγωνισμού Στέλιος 
Ξεφλούδας) και το «Δέντρο του 
Αντώνη».

Λόγω έκτακτης νόσησης του 
Προέδρου του Συλλόγου Κώ-
στα Στοφόρου, πραγματοποιή-
θηκε μόνο η παρουσίαση του 
βιβλίου «Αρχείο Ζεΐνη» από τον 
επιμελητή της έκδοσης Βαγγέ-
λη Κωτσίκη.

Στην παρουσίαση διαβάστη-
κε και επιστολή του Δημήτρη 
Χ. Χαλατσά την οποία και πα-
ραθέτουμε.

Η παρουσίαση του βιβλίου 
ΑΡΧΕΙΟ ΖΕΪΝΗ από τον Βαγγέλη 
Κωτσίκη περιλάμβανε συνοπτι-
κά:

- Την ταυτότητα του βιβλί-
ου: συγγραφέας, τίτλος,επιμε-
λητής,εκδότης, χρηματοδότης, 
εσώφυλλα κ.λπ.

- Πρόλογο του Προέδρου της 
Εταιρείας Φωκικών Μελετών 

Γιάννη Ράμμου.
- Αναλυτικούς πίνακες των 

εγγράφων του Αρχείου.

- Εισαγωγή στο Αρχείο: Συνο-
πτική εισαγωγή, παραδοσιακές 
πληροφορίες για τα Καστέλλια 
τα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

- Το Δίκαιο επί Τουρκοκρα-
τίας.

- Επεξήγηση όρων των εγ-
γράφων στα αραβοτουρκικά.

- Νομίσματα που κυκλοφο-
ρούσαν κατά την Τουρκοκρα-
τία.

- Το Δίκαιο στην Τουρκοκρα-
τία και η επεξήγηση των όρων 
των εγγράφων στα αραβοτουρ-
κικά έγιναν με προβολή video 
wall. Παρουσιάστηκαν στη συ-
νέχεια και τέσσερα αντιπροσω-
πευτικά έγγραφα (ένα έγγραφο 
από κάθε ένα από τα τέσσερα 
μέρη του βιβλίου) με αντίστοι-
χες προβολές που αφορούσαν: 
αγορά χωραφιού, συστατική 
επιστολή, πιστοποιητικό σε 
στρατιωτικό για συμμετοχή του 
στον αγώνα του ’21 και τέλος 
μια ιδιόγραφη διαθήκη.

Ακολούθησε ευρεία συζήτη-
ση του ομιλητή με τους ακροα-
τές - θεατές, που όπως φάνηκε 
από τις αντιδράσεις, προκάλεσε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αρκετοί 
από τους παρόντες μας ζήτη-
σαν να επαναλάβουμε την πα-
ρουσίαση.

Στην παρουσίαση συμμετεί-
χαν αρκετοί χωριανοί μας και 
πασχαλινοί επισκέπτες.

Η επιστολή που μας απέστειλε
ο Δημήτρης Χαλατσάς για την εκδήλωση

Αγαπημένοι μου Συγχωρια-
νοί, Γυναίκες και Άντρες,

Η σημερινή μέρα για μένα 
είναι από τις πιο ευτυχισμένες 
μου, γιατί ύστερα από πολλά 
χρόνια επικοινωνώ μαζί σας. 
Εννοώ ότι μου δίνεται η ευκαι-
ρία να σας ειπώ δυο λόγια.

Μέχρι τα τώρα πιθανόν τα 
γραφτά μου να έφταναν ως 
εσάς μα δεν είναι το ίδιο με 
τη ζωντανή επικοινωνία μας. 
Μα θα μου πείτε -με το δίκιο 
σας- πού τη βρήκες τη ζωντα-
νή επικοινωνία, αφού δεν είσαι 
μπροστά. Και όμως μπορεί τα 
εκατό, παρά ένα, χρόνια μου να 
μη με αφήνουν να είμαι ζωντα-
νός μπροστά σας, μα η ψυχή 
μου είναι μπροστά και σας 
αγκαλιάζει όλους. Έχετε στα 
χέρια σας το νέο βιβλίο μου 
«Το Αρχείο Ζεΐνη», που ξεκίνη-
σε να γράφεται ακόμη από τους 
χρόνους που ήμουν μαθητούδι 
στο Δημοτικό, σημειώνοντας 
στο τετράδιο της αριθμητικής 
εκείνα τα παράξενα που μου 
έλεγε κάθε βράδυ στην παρα-
στιά του σπιτιού μας η γιαγιά 
Γερο-Ζαφείρα η προμάμη μου, 
που ήταν βρύση αστείρευτη, 
μέχρι ύστερα από πολλά χρό-

νια που δικηγορούσα πλέον, να 
πέσει στα χέρια μου το Αρχείο 
Ζεΐνη με τα ογδόντα τέσσερα 
έγγραφά του και να επαληθεύ-
σει με την αλληλουχία των εγ-
γράφων αυτών, όλα όσα μου 
έλεγε η γιαγιά. Έτσι πλέον με 
τη μελέτη και την επεξεργασία 
των εγγράφων να προκύψουν 
το δίκαιο και οι συναλλαγές 
των Ελλήνων κατά τους χρό-
νους της Τουρκοκρατίας που 
η ανάλυση τους περιλαμβάνε-
ται στο βιβλίο που εκδόθηκε 
με τη μέριμνα και τις δαπάνες 
της Εταιρείας των Φωκικών Με-
λετών και του Προέδρου της 
Ιωάννου Ράμμου, τους οποί-
ους και θερμά ευχαριστούμε. 
Η προσφορά αυτή του χωριού 
μας είναι πανελλήνια και πρέπει 
να αισθανόμαστε υπερήφανοι. 
Είμαι πάντοτε μαζί σας και σας 
απευθύνω τους πιο εγκάρδιους 
χαιρετισμούς μου και την απε-
ριόριστη αγάπη μου.

Αγαπημένοι μου συγχωρια-
νοί, γυναίκες και άντρες, σας 
ευχαριστώ για την τιμή που μου 
κάνετε!

Είμαι πάντοτε κοντά Σας! 
Μαζί Σας! Η καρδιά μου!

Δημήτρης Χαλατσάς

Η άσχημη πλευρά του χωριού
Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των τοπικών αρχών, υπάρχουν ακόμη σπίτια - κτήρια που ασχη-

μαίνουν το χωριό και πρέπει οπωσδήποτε να κατεδαφιστούν, γιατί αποτελούν άμεσο κίνδυνο τόσο 
για τους περαστικούς,όσο και για την καταστροφή του περιβάλλοντος. Είτε είναι μισογκρεμισμένα 
και σε κακή κατάσταση είτε έτοιμα να καταρρεύσουν με απρόβλεπτες συνέπειες.

Παραθέτουμε τις φωτογραφίες κάποιων από αυτά για να αντιληφθείτε και την άλλη πλευρά -την 
άσχημη- του χωριού. Την ευθύνη φέρει ακέραια η Τ.Κ. Καστελλίων και ο κάθε ιδιοκτήτης του σπιτιού. 
Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο πολύ πρόσφατο που προβλέπει μεγάλα χρηματικά πρόστιμα και ποινές.

Όσο αφορά τα αφρόντιστα οικόπεδα προβλέπεται η επέμβαση των αρχών για τον καθορισμό 
τους. Αν δεν το πράξουν οι ίδιοι επεμβαίνει η Τ.Κ. ή ο Δήμος και το κόστος ανέρχεται σε 500,00 
ευρώ το στρέμμα.

(Παραθέτονται αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες του συνεργάτη μας Γιάννη Κυπουργού)

Εγκαταλειμμένο στρώμα, ξεσκέπαστος κάδος (βλέπε 
το σημείωμα: Θέματα και προβλήματα του χωριού)
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΑΡΟΥΚΑΣ

Τη Δευτέρα του Πάσχα 25 Απριλίου 2022 στον Άγιο Γεώργιο 
Μπαρούκας ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίων συμμετείχε 
ενεργά στον εορτασμό του Αγίου με τη συμμετοχή των μελών 
του στον εκκλησιασμό και στην τελετή της αρτοκλασίας. Στη 
συνέχεια το χορευτικό -μεγάλο και μικρό- χόρεψε παραδοσι-
ακούς χορούς με μεγάλη επιτυχία.
Στους παρευρισκόμενους συγχωριανούς και τα μέλη του 

Συλλόγου προσφέρθηκαν γλυκά, αναψυκτικά και ποτά.
Ακολουθούν μερικές χαρακτηριστικές φωτογραφίες από 

την εκδήλωση που μας παραχώρησε ευχαρίστως ο Γιάννης 
Ξυδιάς.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
- Με  πρωτοβουλία και συμμετοχή του Συλλόγου έγινε ο 

καθαρισμός και η ανάπλαση του χώρου στο ποτάμι.
- Επισκευάστηκαν επίσης 14 παγκάκια στον ίδιο χώρο της 

ανάπλασης με ξυλεία που παραχωρήθηκε δωρεάν από το 
Ξυλουργικό Εργοστάσιο ΧΑΜΗΛΟΥ.

ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο συγχωριανός μας Ηλίας Νικ. Λευκαδίτης, πρώην γραμμα-

τέας της Τ.Κ. Καστελλλίων στις 30.6.2022 επανεξελέγη Πρό-
εδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Σ.Υ.Τ.Α.).

ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Σιαπέρα δ’λειες/Το Ανέφικτο
Σε ένα από τα χαρακτηρι-

στικότερα «Καστελλιώτικα» 
ποιήματα του Δημήτρη Χαλα-
τσά δώσαμε ιδιαίτερη σημα-
σία τόσο για την ριμάτη ποι-
ητική, όσο και τη λαογραφική 
και θυμόσοφη αξία του. Σας 
προτείνουμε να το διαβάσετε 
με προσοχή και να εντρυφή-
σετε στο λιτό περιεχόμενό 
του. Αν δυσκολευτείτε, ιδι-
αίτερα οι νεότεροι, διαβάστε 
και το κείμενο που ακολουθεί 
το «Καστελλιώτικο», Σιαπέρα 
δ’ λειες.

«Σιαπέρα δ’ λειες»
Με γάιδαρο οργώνεις,
μετρώντας με τον πόντο
στον ήλιο όλη μέρα,

-με κόπους στον αέρα
τίποτε δεν τελειώνεις-.

Σιαπέρα δ’ λειες, στο βρόντο.
Κεντρώνεις τα πλατάνια
με μπόλια από κλήματα
για ν’ αποχτήσεις χτήματα,
-γελούν και τα χαϊβάνια-,
και τα σαρώνει η ξέρα.

Σιαπέρα δ’ λειες - σιαπέρα.
Ζητάς ψωμί απ’ τον νηστικό
προζύμι απ’ το γύφτο

-πιάσε τ’ αυγό και τρίφτο-,
τόχεις καμάρι μυστικό,
ότι πουλάς αέρα.

Σιαπέρα δ’ λειες - σιαπέρα.
Βάζεις στον δίπλα φιτιλιές
τρανή δουλειά να στρώσει
μ’ όλες τις τέχνες τις παλιές

χωρίς νάχει να δώσει
-και στον αέρα κουμπουριές-,
Σιαπέρα δ’ λειες - σιαπέρα δ’ 

λειες.

Σιαπέρα δ’λειες
(Το ανέφικτο)

Οι συγχωριανοί μας τα πα-
λιότερα χρόνια στις καθημε-
ρινές τους συνομιλίες όταν 
ήθελαν να περιγελάσουν για 
την ατυχία μιας οποιασδή-
ποτε ενέργειας που από την 
αρχή, από τη βάση της, πριν 
ακόμη πραγματωθεί,ήταν κα-
ταδικασμένη με προκαθορι-
σμένη δηλαδή την αποτυχία 
της, χρησιμοποιούσαν τον 
όρο «Σιαπέρα δ’ λειες», που 
σήμαινε κάτι απ’ αρχής ανέ-
φικτο. Μάλιστα ο συνεργάτης 
μας ο Δημήτρης Χαλατσάς 
στα «Καστελλιώτικα» του που 
δημοσίευε το είχε περιλάβει 
στις ρίμες του. Είναι πολύ 
δύσκολο για τους σημερι-
νούς να εντοπισθεί απόλυτα 
ο παλιός αυτός ορισμός. Θα 
προσπαθήσουμε όμως να τον 
εντοπίσουμε και να τον εκλα-
ϊκεύσουμε.
Ένας συγχωριανός μας 

απόλυτα λογικός και μετρη-
μένος, με μεγάλη κτηματι-
κή περιουσία σκέφτηκε, εφ’ 
όσον έχει γερό αυτοκίνητο να 
προσθέσει πίσω από το πορτ-
μπαγκάζ μια σχάρα και να 
προσκολλήσει μια σειρά με 
υνιά, ώστε με το αυτοκίνητο 
να μπορεί να οργώνει και τα 
χωράφια, για να αποφύγει τις 
πληρωμές που έδινε στα τρα-
κτέρ για να του τα οργώσουν. 
Το συζήτησε^ο θέμα με πολ-
λούς που του έκφρασαν λο-
γικές αντιρρήσεις, αλλά στο 
τέλος κατάληξε να το εφαρ-
μόσει. Πράγματι προσκόλλη-
σε πίσω από το αυτοκίνητο 
του σχάρα με τρία υνιά και 
άρχισε να οργώνει τα χωρά-
φια του. Σε λίγο καιρό όμως, 

κατάληξε το αυτοκίνητό του 
άχρηστο και έτσι σταμάτησε 
και το όργωμα. Ο άνθρωπος 
επιχείρησε κάτι από την αρχή 
ανέφικτο, αν κανείς σκεπτό-
ταν λογικά, ότι η κατασκευή 
του αυτοκινήτου του δεν είχε 
τέτοιες δυνατότητες. Δηλαδή 
έκαμε κάτι στον αέρα. Σιαπέ-
ρα δ’λειές.
Ένας άλλος επίσης συγχω-

ριανός μας, άνθρωπος καθ’ 
όλα αξιόλογος και σοβαρός 
είχε μάθει από συναναστρο-
φές του ότι, αν κάμεις φυ-
τώριο για αμυγδαλιές και τα 
αμύγδαλα που θα χώσεις για 
σπόρους σ’ αυτό δεν τα φυ-
τέψεις ατόφια, αλλά αφού 
πριν τα σπείρεις περιτυλίξεις 
την ψίχα τους με τσιγαρόχαρ-
το και τα βάλεις στο φυτώριο, 
τα δενδρύλια που θα βγουν, 
όταν τα μεταφυτέψεις και 
γίνουν αμυγδαλιές και καρ-
πίσουν οι φλούδες από τα 
αμύγδαλα τους θα σπάζουν 
σαν τσιγαρόχαρτο.
Θέλοντας να φυτέψει κα-

ρυδιές σ’ έναν παραποτάμιο 
όχτο που είχε, σκέφτηκε να 
εφαρμόσει την ίδια τακτική 
και στο φυτώριο που σχεδί-
αζε για τις καρυδιές. Το συ-

ζήτησε παντού και ιδιαίτερα 
με γεωπόνους που όλοι τους 
με μια φωνή τον απέτρεψαν 
και τον απογοήτεψαν. Του εί-
παν καθαρά πως κάθε φυτό 
έχει τη δική του συμπεριφορά 
και η προσαρμογή του είναι 
ανάλογη. Ο δικός μας όμως 
δεν άκουσε κανένα και προ-
χώρησε το φυτώριο κατά τις 
δικές του απόψεις. Τα δεν-
δρύλια του φυτωρίου τα με-
ταφύτεψε στον όχτο του και 
τα περισσότερα από αυτά τα 
μεταπώλησε σε άλλους εν-
διαφερομένους διαλαλώντας 
τα και προσφέροντάς τα με 
την τάχα ιδιότητα που τους 
πρόσδιδε. Αποτέλεσμα όταν 
οι καρυδιές άρχισαν να καρπί-
ζουν τα καρύδια τους έβγαι-
ναν με το σκληρό κέλυφος 
που είχε η γενιά τους. Σιαπέ-
ρα δ’ λειές.
Κάπου διαβάσαμε πως αν 

υδροχρωματίσεις τοίχο και ρί-
ξεις αλάτι στο υδρόχρωμα ο 
τοίχος δεν ξεφλουδίζει ποτέ. 
Σιαπέρα δ’ λειές.
Όσο ήταν δυνατό δώσαμε 

μια αμυδρή ιδέα για τον ως 
άνω χαρακτηρισμό του ανέ-
φικτου με την αποστροφή: 
Σιαπέρα δ’ λειές.

ΛΟΓΟΤΕXΝΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Το Πάσχα ήρθε κι έφυγε 
τυλιγμένο με απροσδιόριστη 
αβεβαιότητα. Μια στιγμή αι-
σιοδοξίας σε καιρούς αλλό-
κοτους, χρωματισμένους με 
αμφιβολία. Αγναντέψαμε τους 
λάκους με τις φωτιές απ’ το 
πρωινό μπαλκόνι, Κυριακή 
ανήμερα... φτωχότεροι από 
άλλοτε. Το «άντε, κι από χρό-
νου καλύτερα» ενώ σε πρω-
τύτερα χρόνια ηχούσε τυπικά 
τώρα άγγιξε βαθιά την ψυχή 
κι έγινε νοερή ευχή. Ο κόσμος 
ήρθε διψασμένος και γύρισε 
πίσω με μία, έστω, υποψία 
κανονικότητας.
Η Άνοιξη, παρ’ όλα αυτά, 

αγέρωχη έντυσε τα λιβάδια 
με κίτρινο και κόκκινο. Οι 
μέρες αβγάταιναν και γίναν 
πιο ζεστές, τα λουλούδια απ’ 
τα δέντρα έπεσαν κι έδεσε ο 
καρπός. Τα τζάκια σώπασαν 
και τα σπίτια περιμένουν να 
ξανανοίξουν τα παντζούρια 
τους στο φως αγκαλιάζοντας 
τους ανθρώπους τους στους 
μήνες που έρχονται. Κι όλοι 
νοσταλγούν κι ονειρεύονται 
μετά από τρία σχεδόν χρόνια 
κατατρεγμού κι ανασφάλειας 
τη ζεστασιά απ’ το ξαναντά-
μωμα, την πρέφα, το καφέ, τη 
δηλωτή, το τάβλι, τη βραδυνή 
βόλτα, το ποδήλατο με το’ να 
χέρι στο τιμόνι και το παγωτό 
να λειώνει στ’ άλλο. Πρόσωπα 
και γεγονότα δεδομένα άλλοτε 
τώρα μένουν σκιές τυπωμένες 
στο χαρτί ή σε κάποια οθόνη. 
Οι ώρες χορεύουν, οι βραδιές 
γίνονται γλυκύτερες, τα τρι-
ζόνια φλυαρούν, ο γαλαξίας 
απλώνει ένα λευκό, διάφανο 
διάδρομο όταν το βράδυ βα-
θαίνει. Καρτερικότητα και θύ-
μηση. Το χωριό είναι οι ρίζες, 
τα βουνά ο τόπος που η ψυχή 
βρίσκει απάγκιο. Κάθε ποτα-
μόπετρα, έλατο, πλατάνι ένας 

Εν όψει καλοκαιριού
κόσμος ολόκληρος με ιστορίες 
που ταξιδεύουν.
Τα πλατιά δέντρα στη ρεμα-

τιά κρατούν σοφία: έχουν κρύ-
ψει πίσω τους άντρες με κα-
ριοφύλια, άκουσαν στριγγλιές 
αεροπλάνων της καταστρε-
πτικής μηχανής του ανθρώ-
που, αγκάλιασαν παιδιά που 
σκαρφάλωσαν στη διχάλα του 
κορμού τους και στα δυνατά 
μπράτσα-κλαδιά τους κράτη-
σαν τριχιές με ξεσκονόπανα 
και κουρελούδες για κούνια. 
Οι χελώνες παν σιγά-σιγά τα 
κουρασμένα πόδια τους ανά-
μεσα στα καταγής φύλλα και 
τις βέργες κι οι κήποι κι οι 
αυλές χορταριασμένες περι-
μένουν τον αφέντη να τους 
ξαλαφρώσει απ’ τον κισσό και 
τα ζιζάνια. Μα οι τυφώνες των 
καιρών δημιουργούν μια δι-
άχυτη επιθυμία χέρι-χέρι με 
σκέψη και δισταγμό.
Η ζωή της πόλης κυλάει 

στους υπερφυσικά γρήγο-
ρους ρυθμούς της, το σώμα 
κάνει αγώνα να προσαρμο-
στεί αναζητώντας τη γαλήνη, 
την απλότητα, το πλησίασμα 
ψυχής με τον άνθρωπο, την 
αγνότητα της φύσης. Τρία 
σχεδόν χρόνια από τότε που 
άνοιξε το κουτί της Πανδώ-
ρας. Ταραγμένες πραγματικό-
τητες, αναμονή μπροστά στο 
άγνωστο με υπερδύναμες 
προσπάθειες να κρατηθούν 
οι μπαταρίες γεμάτες ανατρέ-
χοντας σ’ εμπειρίες και ανα-
μνήσεις από άλλους καιρούς 
που ‘ρθαν κι έφυγαν, ρέοντας 
στην καρδιά σαν ζεστό, υγρό 
μέλι. Κι ακόμα το κουτί της 
Πανδώρας δίνει, δεν τελείω-
σε...κι η Ελπίδα μια τόσο δα 
ψυχούλα περιμένοντας υπο-
μονετικά, τελευταία, καρτεράει 
κι αυτή το φως.

Ιόλη



ΣΕΛΙΔΑ 12ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Θεατρική Παράσταση
ΟΚΤΩ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ

Μαύρη κωμωδία του Ρ. ΤΟΜΑ
Σπάνια δίνεται η ευκαιρία σε περιφερειακό επίπεδο 

να παρακολουθήσει κανείς μια ερασιτεχνική ομάδα 
που συγκροτήθηκε ευκαιριακά και σε μικρό χρονικό 
διάστημα κατόρθωσε να παρουσιάσει μια πραγματικά 

«επαγγελματικά» αξιόλογη παράσταση που και τις 3 
μέρες που παίχτηκε είχε τόσο πολύ ενθουσιάσει όσους 
την παρακολούθησαν.

Η μαύρη κωμωδία με τίτλο «8 γυναίκες κατηγορού-
νται», εντυπωσίασε και ενθουσίασε όλους πέραν του 
αναμενόμενου. Προσήλθαμε να παρακολουθήσουμε 
μια πρόχειρα στημένη -όπως νομίζαμε- παράσταση και 
βρεθήκαμε μπροστά σε ένα άριστο και καταπληκτικό 
αποτέλεσμα θεατρικού παιξίματος με επαγγελματικές 
αξιώσεις. Τόσος ήταν ο ενθουσιασμός και η επί σκηνής 
επιδοκιμασία όλων των ερασιτεχνών ηθοποιών που 
μας άφησε όλους άναυδους. Μπράβο στις γυναίκες 
που συμμετείχαν, στο σκηνοθέτη και σκηνογράφο, 
αλλά και σε όσους βοήθησαν στο στήσιμο αυτής της 
καταπληκτικής παράστασης, αλλά και σε όσες συνέλα-
βαν την ιδέα της επιλογής της συγκεκριμένης κωμω-
δίας και πήραν εκ προοιμίου το ρίσκο ενός αβέβαιου 
αποτελέσματος. Κατά γενική ομολογία και τις 3 μέρες 
απονέμονταν συνεχώς «Συγχαρητήρια» στη θεατρική 
ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Γραβιάς 
«ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ», το σκηνοθέτη, το σκηνογρά-
φο και όλους τους συντελεστές της εξαιρετικής πα-
ράστασης που δόθηκε σε ένα κατάμεστο Πολιτιστικό 
Κέντρο που είχε διαμορφωθεί σε θέατρο.

Σημείωση: Στην παράσταση συμμετείχαν: Γεωργία 
Αγγέλη, Σοφία Βασιλείου, Βιολέτα Ντούρου, Έφη Ντά-
τη, Ειρήνη Καραγιώργου, Έφη Αβράμπου, Ασημίνα 
Κοντολάτη, Μαρία Μιχαλάκου, Γιάννα Κοπανέλου.

* * *
100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Στις 16 Ιουνίου 2022 στην κατάμεστη πλατεία της 

Γραβιάς, στο Πολιτιστικό Κεντρο, πραγματοποιήθηκε 
μια εξαίρετη και εντυπωσιακή εκδήλωση μνήμης, για 

τα 100 χρόνια από τη Μικρασιαστική Καταστροφή 
αφιερωμένη στις «Χαμένες Πατρίδες».

Το κοινό των κατοίκων της Γραβιάς και των περι-
χώρων είχε την τύχη να ζήσει από κοντά την έξοχη 

συνεργασία όλων των ηλι-
κιακών ομάδων με αξιοζή-
λευτο αποτέλεσμα. Πρω-
ταγωνιστές και θεατές της 
παράστασης έδειξαν πως 
η περιοχή μας διψά για τον 
πολιτισμό και τις τέχνες.

Η επιτυχία της εκδήλω-
σης και το άριστο απο-
τέλεσμα οφείλεται κατά 
πολύ στη στενή και αγα-
στή συνεργασία των Πολι-
τιστικών Συλλόγων Γυναι-
κών Γραβιάς «ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ 
ΓΡΑΒΙΑΣ» του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Καστελλίων «Η Δωρική Τετράπολη», της 
ενορίας του Αγίου Αθανασίου Γραβιάς υπό την καθο-
δήγηση του πατρός Βασιλείου και την υποστήριξη του 

Δήμου Δελφών.
Η εκδήλωση ήταν αφι-

ερωμένη στα 100 χρόνια 
από τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή, 100 χρόνια ξερρι-
ζωμού, πόνου, θλίψης, αλλά 
και 100 χρόνια πολιτισμού 
από τις αξίες, τα ήθη και 
έθιμα των Ελλήνων της 
Σμύρνης. Η ιστορική Γρα-
βιά με τον εορτασμό και 
την εκδήλωση αυτή απότι-
σε ελάχιστο φόρο ύψιστης 

τιμής, τιμώντας έτσι τους Έλληνες από τις «Χαμένες 
Πατρίδες».

Στη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκε η μαθή-
τρια Ηλέκτρα Σκούτα για το 3ο Βραβείο Αριστείας σε 
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό δοκιμίου με θέμα: 
«100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο 
αιδεσιμότατος Π. Σιλουάνος ως εκπρόσωπος του Μη-
τροπολίτη Φωκίδας Θεοκτίστου,ο βουλευτής Φωκίδας 
Ιω. Μπούγας, ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας Γ. 
Δελμούζος, ο δήμαρχος Δελφών Παναγιώτης Ταγκα-
λής, οι αντιδήμαρχοι Γραβιάς και Παρνασσού Ιω.Μα-

νανάς και Αθ. Αδαμάκος, οι πρόεδροι Τ.Κ. Γραβιάς και 
Πολυδρόσου Θ. Αβράμος και Ε. Τοπάλη.

Και την εκδήλωση αυτή διοργάνωσε ο πολύ δρα-
στήριος Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Γραβιάς «ΤΟ 
ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ». Ο Σύλλογος στο σημείο αυτό θέ-

λει να ευχαριστήσει κατ’ αρχήν τη χορωδία του Ιερού 
Ναού Αγίου Αθανασίου Γραβιάς και τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Καστελλίων «Η Δωρική Τετράπολη» για τη 
συμμετοχή τους και την άριστη συνεργασία. Θέλει να 
ευχαριστήσει επίσης το Δήμο Δελφών, τις γυναίκες 
-μέλη του Συλλόγου- που βοήθησαν να γεμίσει ο 
μπουφές με γεύσεις και αρώματα της Σμύρνης.

Τις επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 

Μάχης της Γραβιάς τίμησαν με την παρουσία τους οι: 
αντιπεριφερειάρχης Γ. Δελμούζος, ο δήμαρχος Δελ-
φών Π. Ταγκαλής, ο αντιδήμαρχος και άλλοι.

Τέλος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γραβιάς θέλει να 
ευχαριστήσει θερμά όλους εσάς που είστε δίπλα μας 
σε κάθε προσπάθεια και η αγάπη σας και το χαμόγελό 
σας μας κάνει να προσπαθούμε για ακόμη καλύτερες 
δράσεις.

* * *
ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:

«Η μάχη στο Χάνι της Γραβιάς»
Οι φετινές επετειακές εκδηλώσεις για τη Μάχη στο 

Χάνι της Γραβιάς πραγματοποιήθηκαν με την εξής 
σειρά:

Την πρώτη μέρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Γραβιάς 
«Θ. Κλήμης» πραγματοποιήθηκε μια εντυπωσιακή και 
μεστή περιεχομένου ομιλία 
της Προέδρου του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου Γυναικών Γρα-
βιάς «ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ» 
Γεωργίας Αγγέλη με θέμα: 
που αφορούσε τον ήρωα της 
ιστορικής μάχης της Γραβιάς 
Οδυσσέα Ανδρούτσο που συ-
νάρπασε και ενθουσίασε το 
κοινό για την άρτια παρου-
σίαση.

Στη συνέχεια πραγματοποι-
ήθηκε η ομιλία του Προέδρου 
του Συνδέσμου Καλοσκοπιτών 
Παρνασσίδας «Η Αγία Τριάδα» 
Γεωργίου Νάκου που ήταν αφιερωμένη στο μαχητή 
της Μάχης της Γραβιάς και ήρωα της Επανάστασης 

του 1821 Παπανδριά που 
καταγόταν από την Καλο-
σκοπή - Κουκουβίστα που 
είχε μεγάλη απήχηση στο 
κοινό που παρακολουθού-
σε με ενδιαφέρον την ομι-
λία του.

Τους ομιλητές πλαισίω-
ναν και οι μαθήτριες της Α΄ 
τάξης Λυκείου Γραβιάς Θω-
μαΐδα Κοντολάτη και Κων-
σταντίνα Ράπτη.

Τη δεύτερη μέρα έλαβε 
χώρα με μεγάλη επιτυχία η 
Αναπαράσταση της Μάχης 

στο Χάνι της Γραβιάς που άφησε άριστες εντυπώσεις 
στο ενθουσιώδες κοινό που την παρακολουθούσε και 
συνέχεια την χειροκροτούσε. Στην Αναπαράσταση της 
Μάχης στο Χάνι της Γραβιάς συμμετείχαν οι μαθητές 
και οι μαθήτριες του Γυμνασίου 
και του Λυκείου Γραβιάς. Στην 
εκδήλωση της δεύτερης μέρας 
που είχε και πανηγυρικό χα-
ρακτήρα για το καλωσόρισμα 
των θεατών ο Σύλλογος πρό-
σφερε γλυκά και οι επισκέπτες 
είχαν τη δυνατότητα να φάνε 
και κάτι στο πόδι από τα ευ-
καιριακά υπαίθρια μαγαζιά που 
λειτούργησαν γι’ αυτό το σκο-
πό και κατά γενική διαπίστωση, 
ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά 
σε ότι είχαν αναλάβει να φέ-
ρουν σε πέρας.

Την τρίτη ημέρα των επετειακών εκδηλώσεων πραγ-
ματοποιήθηκε παρέλαση και ακολούθησαν παραδο-
σιακοί χοροί με την εντυπωσιακή συμμετοχή χορευτι-
κών των Τοπικών Συλλόγων της περιοχής.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Γραβιάς «ΤΟ ΧΑΝΙ 
ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ» που διοργάνωσε την εκδήλωση -είχε 
την πρωτοβουλία- ευχαριστεί θερμά όσους μας τίμη-
σαν με την παρουσία τους και τους εύχεται ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΟΛΛΑ.                                                     Β.Κ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ
με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γυναικών «ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ»
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