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Ταχ. Γραφείο
Κ.Ε.Μ.Π.Α.

Άθελα, όσο να ’ναι, αυτές τις ημέρες 
που έρχονται: Χριστούγεννα, Αι Βασί-
λης, Φώτα, όλοι, ιδιαίτερα οι παλιότε-
ροι, γυρίζουμε στα παιδικά μας χρόνια, 
τότε που βασίλευε η ειρήνη και η αρχο-
ντιά στο Χωριό μας. Οι προπαρασκευές 
ήταν κάτι το επιτακτικό και το απαραίτη-
το, για τις «χρονιάρες αυτές ημέρες». Οι 
μανάδες μας ζύμωναν αυγοκουλούρες 
για τα βαφτιστήρια, ασβέστωναν αυλές, 
έπλεναν και σφουγγάριζαν πατώματα 
και πορτοπαράθυρα και ετοίμαζαν το 
σπίτι για τις γιορτάδες. Τα μαθητούδια 
γύριζαν από τα γυμνάσια που φοιτού-
σαν στο Χωριό, τα σχολεία έκλειναν για 
δεκαπέντε ημέρες και όλος ο κόσμος 
έμπαινε στα καθιερωμένα γιορταστι-
κά από αιώνες. Σφάζονταν τα χοιρινά 
παραμονή Χριστουγέννων και άχνιζε ο 
σουβλιμάς με παλιά κρασιά, με χριστό-

ψωμα με χοιρινές πασταριές, γλύνες, 
τσιγαρήθρες και πασπαλάδες. Οι πίττες 
και οι λαχανοσαρμάδες στην ημερήσια 
διάταξη και μοσχοβολούσε το Χωριό 
από τις νοματιές. Τα παιδόπουλα φού-
σκωναν και έπαιζαν με τις φούσκες από 
τα χοιρινά και τα μεγαλύτερα το έριχναν 
στο πετραδάκι ή στις σιαμάδες- δεκάρες 
ή στο τοιχάκι και τα ακόμα μεγαλύτερα 
στο τριάντα ένα και στο βιδαριστό. Οι 
άντρες και οι γεροντότεροι, γιόμιζαν 
τα καφενεία παίζοντας χαρτιά, με στοι-
χήματα μια τσοπέλα σύκα ή λουκούμια 
ή ζαχαράτα, αλλά και δοκίμαζαν την 

τύχη παίζοντας με χρήματα, ιδιαίτερα 
την Πρωτοχρονιά. Τα σκολαρούδια έλε-
γαν τα κάλαντα από σπίτι σε σπίτι, Χρι-
στουγεννιάτικα, Αιβασιλιάτικα και των 
Φώτων, εισπράττοντας τον κόπο τους 
και με τσακωμούς στη μοιρασιά. Του Αι 
Βασιλιού σε όλα τα σπίτια, εκτός από τη 
Βασιλόπιττα οι νοικοκυρές έφτιαχναν 
τα «γλυκά», δηλαδή τον πατροπαράδοτο 
μπακλαβά. Τον έβαζαν μέσα σε πιάτα 
μαζί με δίπλες, κουραμπιέδες καρύδια 
και μήλα, τα τύλιγαν με άσπρη πετσέτα 
και τα παιδιά άλλαζαν τα πιάτα από σπίτι 
σε σπίτι. Οι νοικοκυράδες τα καλωσόρι-

ζαν και τα έβαζαν πάνω στη σκούπα κα-
θιστά να ταΐσουν με καλαμπόκι τις κότες, 
για να είναι «γεννούσες» όλη τη χρονιά, 
κάνοντας αυγά όσα οι σπόροι της σκού-
πας. Έμπαιναν στο σπίτι με το δεξί, που 
το είχαν γούρι για το καλό του χρόνου. 
Τα κορίτσια του σπιτιού τάιζαν με γλυκά 
πρωί- πρωί τις βρύσες του Χωριού, ρί-
χνοντας και δεκάρες στη λεκάνη για να 
τρέχει καθαρό νερό όλο το χρόνο και με 
τα λαγήνια, τις βαρέλες και τα βαρελά-
κια γέμιζαν και έφερναν στο σπίτι, για το 
καλό της χρονιάς, το αμίλητο νερό. Την 
παραμονή των Φώτων γύριζε ο παππάς 
όλα τα σπίτια με τον αγιαστούρα και τη 
βρεχτούρα με βασιλικό ξορκίζοντας τα 
σκαλικατζούρια. Τόσα και τόσα εκείνα 
τα χρόνια τα ευτυχισμένα, τώρα μας έρ-
χονται στο νου με νοσταλγία.

Χ.

(Συνέχεια στη σελίδα 8)

(Συνέχεια στη σελίδα 8)

(Συνέχεια στη σελίδα 7)

ΧΡΙΣΤΟΗΜΕΡΑ
ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
Δεν πρόκειται εδώ εμείς να κριτικάρουμε το νέο σύστημα της 

Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, για το οποίο άλλωστε έγιναν και οι 
εκλογές στις 7 και 13/11/2010. Αυτή είναι μέριμνα άλλων. Μα εδώ, 
όσο και να ’ναι, μπαίνομε σε ένα καινούργιο τρόπο της κοινοτικής 
μας Αυτοδιοικήσεως ή καλύτερα με άλλα λόγια της Κοινοτικής 
λειτουργίας του Χωριού μας. Αυτό το σύστημα λειτουργίας του 
μέχρι σήμερα- όπως και σ’ άλλα χωριά και πόλεις της Χώρας μας- 
έχει περάσει από σαράντα κύματα. Θα έλεγε κανένας, ότι όλες αυ-
τές τις μεταρρυθμίσεις τις υπαγορεύουν οι εκάστοτε διοικητικές 
ανάγκες και γίνονται ακριβώς για να τις καλύψουν. Ποιος λέει όχι. 
Το πρόβλημα είναι, αν τις καλύπτουν ή εάν τις κάλυψαν ως τώρα. 
Δηλαδή θέλοντας και μη θέλοντας, αθέλητα εισχωρούμε αυτόμα-
τα στην κριτική της λειτουργίας των συστημάτων από τη σύσταση 
του Ελληνικού Κράτους. Η αλήθεια είναι πως όλα αυτά τα συστή-
ματα λειτουργίας των Κοινοτήτων του τόπου μας παρουσίασαν 
στην εφαρμογή τους προτερήματα, αλλά και φοβερά τρωτά, που 
όσο να ’ναι ταλαιπώρησαν τους προγόνους μας κι εμάς. Προσπά-
θεια γίνεται να επιτευχθεί το τέλειο. Είναι όμως γνωστό και είναι 
γεγονός, ότι ποτέ ένα διοικητικό σύστημα, όταν απευθύνεται στην 
εξυπηρέτηση της μάζας, δεν είναι δυνατόν να μην αφήνει έξω πα-
ραπονεμένους και ανικανοποίητους συνανθρώπους μας. Το σύ-
στημα της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ξεκίνησε από τις Κοινότητες 
στην αρχή, για να συνεχιστεί με την ίδρυση Δήμων (Δήμος Δωρι-

Πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 26 Νοεμβρίου 2010 στο 
Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιω-
τών η τελετή απονομής βραβεί-
ων και επαίνων του Πρώτου Δι-
αγωνισμού Διηγήματος «Στέλιος 
Ξεφλούδας». Στόχοι του διαγωνι-
σμού ήταν η προβολή του έργου 
του πρωτοπόρου Καστελλιώτη 
δημιουργού (που θεωρείται ο 
εισηγητής του εσωτερικού μο-
νολόγου στην Ελληνική λογοτε-
χνία) και παράλληλα η ανάδειξη 
νέων συγγραφέων μέσα από το 
διήγημα και το γραπτό λόγο.

Ο διαγωνισμός απευθυνόταν 
σε όσους γράφουν στην Ελληνι-
κή γλώσσα ανεξαρτήτως τόπου 
διαμονής και εθνικότητας χωρίς 

όριο ηλικίας. Ως θέμα του Πρώ-
του Διαγωνισμού είχε επιλεγεί 
«Η επιστροφή στο χωριό». Οι 
συμμετοχές από διαγωνιζόμε-
νους από όλη την Ελλάδα, αλλά 
και από το εξωτερικό, έφθασαν 
τις ενενήντα τέσσερις.

Την εκδήλωση, που τίμησε με 
την παρουσία του πλήθος κό-
σμου, παρουσίασε ο αντιπρό-
εδρος του Συλλόγου Κώστας 
Στοφόρος, που ανακοίνωσε ότι 
ο Διαγωνισμός θα συνεχιστεί και 
την επόμενη χρονιά. Πράγματι 
ήδη ανακοινώθηκε πως ο Δεύτε-

ρος Διαγωνισμός Διηγήματος θα 
έχει ως θέμα το «Έγκλημα στο 
χωριό». Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να μάθουν περισσότερες 
λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα 
www.kastellia.gr.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Αθανάσιος Γραμματικός στην 
εναρκτήρια ομιλία του, αφού κα-
λωσόρισε τους παρισταμένους, 
παρουσίασε πλήθος σημαντικών 
στοιχείων σε ότι αφορά στον 
τόπο γέννησης, στην καταγωγή 
και στους απογόνους του Στέλι-

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
του πρώτου διαγωνισμού διηγήματος

«ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ»

Αγαπητά «Κ.Ν.»
Διάβασα με ενδιαφέρον και 

ιδιαίτερη ευχαρίστηση την 
αναφορά που κάνει ο κ. Ευ-
θύμιος Ν. Παπανικολάου στο 
ομότιτλο βιβλίο του Γιώργου 
Χουλιάρα- Περικλή.
Σήμερα, που ζούμε σε καθε-

στώς ελευθερίας (μέχρι ασυ-
δοσίας) έχω την τιμή να δηλώ-
νω κι εγώ υπερήφανος ως ανι-
ψιός του καπετάνιου (πρώτος 
εξάδελφος της μάνας μου, το 
γένος Δ. Χουλιάρα) συγγένεια 
για την οποία στο παρελθόν, 
εγώ τουλάχιστον, τηρούσα αι-
δήμονα σιωπήν δια τον φόβον 
των Ιουδαίων ή σιγήν ιχθύος 
(ένα και το αυτό).
Ας μου επιτραπεί, λοιπόν, 

να καταθέσω κι εγώ τη μαρτυ-
ρία μου για τον καπετάν Περι-
κλή και το βιβλίο του.

Μια παρένθεση: Ο Περι-
κλής κάνει λάθος, όταν λέει 
ότι «μας κορόιδεψαν οι Άγ-
γλοι». Οι Άγγλοι ενήργησαν 
κατ’ εφαρμογή των όσων εί-
χαν συμφωνήσει Τσόρτσιλ και 
Στάλιν στη Διάσκεψη της Γιάλ-
τας: Ελλάδα: 90% υπό δυτική 

επιρροή, 10% υπό σοβιετική. 
Αντίστροφα ποσοστά ίσχυαν 
για τις υπόλοιπες Βαλκανικές 
χώρες, πλην Γιουγκοσλαβίας 
(50-50, προφανώς, γιατί εκεί 
κουμάντο έκανε ένας Τίτο). 
Συνεπώς το κίνημα ήταν εκ 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΩΤΟΣ (II)

Η πρώτη Εκκλησία του Αγίου 
Αθανασίου Χλωμού χτίστηκε 
όταν έγινε η μεταφορά του Πα-
λιοχλωμού στη σημερινή θέση, 
γύρω στο 1850. Εξοπλίστηκε με 
όλα τα απαραίτητα για τη λει-
τουργία της, καθώς ο Χλωμός 
αποτελούσε ξεχωριστή ενορία 
μέχρι το 1912 οπότε ενώθηκε 
με τα Καστέλλια.

 Ήταν μια μικρή εκκλησία 
πρόχειρα κατασκευασμένη και 
για αυτό οι Χλωμίσιοι απεφάσι-
σαν και έφτιαξαν μια μεγαλύτε-
ρη εκκλησία στην ίδια θέση με 
προσωπική εργασία το 1954. 
Κατά τα χρόνια που πέρασαν 
παρουσιάστηκαν μερικές ατέ-
λειες και σήμερα ο Ιερέας μας 
ο Παπακώστας και το Εκκλησι-
αστικό Συμβούλιο απεφάσισαν 
την πραγματοποίηση ριζικής 
ανακαίνισης. Έγινε αντικατά-
σταση της σκεπής με σύγχρονα 
υλικά. Το χτιστό τέμπλο αντι-
καταστάθηκε με ξύλινο σκαλι-
στό και οι υπάρχουσες εικόνες 
τοποθετήθηκαν αρμονικά. Οι 

οικοδομικές εργασίες ολοκλη-
ρώθηκαν με γενικό χρωματισμό 
και το τελικό αποτέλεσμα είναι 
σίγουρα μια αξιοπρεπής εικόνα, 
ένας όμορφος Ιερός Ναός που 
μας γεμίζει κατάνυξη και συνά-
μα περηφάνια.
Όλα αυτές οι εργασίες βεβαί-

ως κόστισαν πολλά χρήματα, 
συνεπώς θα πρέπει όλοι να βο-
ηθήσουμε όσο μπορούμε Ο Άγι-
ος έχει ανάγκη την υποστήριξή 
μας.

Α. Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΛΩΜΟΥ

ΕΥΧΕΣ
Το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του Προοδευ-
τικού Συλλόγου «ΤΑ 
ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ» εύχεται 
στους απανταχού Κα-
στελλιώτες και στους 
φίλους των Καστελλί-
ων Χρόνια Πολλά και 
Ευτυχισμένος ο Και-
νούργιος Χρόνος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Παρακαλούνται οι επιτυχόντες νέοι Καστελλιώτες στα 

Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. να μας στείλουν μια καλή φωτογραφία και 
βεβαίωση της Σχολής ή μηχανογραφικό δελτίο επιτυχίας 
μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2011.

Σας γνωρίζουμε ότι η βράβευση των επιτυχόντων θα πραγ-
ματοποιηθεί στην αίθουσα «Κωστής Παλαμάς» του Πνευμα-
τικού Κέντρου Ρουμελιωτών την Παρασκευή 25 Φεβρουα-
ρίου 2011 και ώρα 19.00. Κρίνεται απαραίτητη η παρουσία 
των επιτυχόντων ή των γονέων τους. Θα ακολουθήσει κοπή 
της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας.
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Τριμηνιαία Έκδοση
«ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»
Ιδιοκτησίας του Προοδευτι-

κού Συλλόγου
«ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ»

Οδός Σίνα & Δαφνομήλη 1Α
Αθήνα – Τ.Κ. 106 80
Α.Φ.Μ. 090381071
ΚΩΔΙΚΟΣ: 4490

Συντάσσεται
από Επιτροπή του Δ.Σ.

Εκδότης
TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Καραΐσκου 64-66
Πειραιάς – Τ.Κ. 185 32
Τηλ.: 210-41.22.344

trianteleu@hotmail.com

Αριθμός φύλλου 233
ΟΚΤ. - ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2010

Ηλεκτρονική σελ/ση -
Εκτύπωση

ΑΦΟΙ ZOYΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.
Γερανίου 7 - 2ος όροφος
Τηλ. - Fax: 210-52.38.107
Ε-mail: costaszl@yahoo.gr

Τεχνικός σύμβουλος
Κ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Αγ. Φωτεινής 3 - Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210-93.17.784

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 Συμ-
βουλίου.

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

• Τα κείμενα δεν επιστρέ-
φονται.
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Ιωάννα Κουντούρη (κόρη 

της Ευαγγελίας Κυριαζή) και 
ο σύζυγος της Γιώργος Γκα-
βόπουλος απέκτησαν θυγατέ-
ρα στις 03-12-2010.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Απεβίωσε στις 15-07-2010 

και κηδεύτηκε στο Μιλάνο η 
Αλεξάνδρα Μακρή (κόρη του 
Δημήτρη Μακρή).
Απεβίωσε στις 12-09-2010 

και κηδεύτηκε στην Αθή-
να Μαρία Λουΐζα Τσακάλου 
(κόρη του Ευθυμίου Τσακά-
λου).
Απεβίωσε στις 16-09-2010 η 

Ελένη Παπαγεωργίου Χατζη-
ιωάννου.
Απεβίωσε στις 30-10-2010 

και κηδεύτηκε στην Αθήνα 
η Λεμονιά Ράνιου (κόρη του 
Γεωργίου Μπάκα).
Απεβίωσε στις 08-12-2010 

και κηδεύτηκε στα Καστέλλια 
ο Δήμος Β. Πέτρου, ετών 82.
Απεβίωσε στις 11-12-2010 

και κηδεύτηκε στα Καστέλλια 
ο Ευθύμιος Αθ. Αποστολόπου-
λος, ετών 92.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΟΛΟ-
ΓΙΑΣ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΑΓΩ-
ΝΙΣΜΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ 
«ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ»
Ρενάτα Δικαιοπούλου 100
Ευθύμιος Παναγιώτη
  Παπανικολάου 100
Παναγιώτης Ευθυμίου
  Παπανικολάου 50

Σεραφείμ Ευθυμίου
  Παπανικολάου 50
Μαρία Στοφόρου 50
Ελένη Στοφόρου 50

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Στη μνήμη των γονέων 

τους Ιωάννου και Παναγιώ-
τας Τσακαγιάννη τα τέκνα 
τους:
Κατερίνα Τσακαγιάννη - 
  Παπαδοπούλου 30
Βιβή Τσακαγιάννη -
  Καμβύση 30
Στη μνήμη της μητέρας της 

Ελένης Παπαγεωργίου η 
κόρη της:
Μαίρη Χατζηιωάννου 50

Στη μνήμη του αδελφού 
του Ευθυμίου Αποστολό-
πουλου
Στέφ. Αποστολόπουλος 100

Στη μνήμη του παππού και 
θείου τους Δήμου Β. Πέ-
τρου
Οικογένεια Γεωργίου
  Καρακλιούμη 50

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι.
Η Αλεξάνδρα Γ. Πράσσα 

(κόρη της Ζωής Καφάση-
Πράσσα το γένος Αλεξάνδρας 
Νικολάου Τσακάλου) πέτυχε 
στη σχολή Επικοινωνίας & 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
του Πανεπιστημίου Αθηνών 

με σειρά επιτυχίας 2.
Ο Ιωάννης Παναγιώτη 

Παπανικολάου (δισέγγονος 
του παπά-Παναγιώτη Παπα-
νικολάου) πέτυχε στο Τμή-
μα διεθνών και ευρωπαϊκών 
σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς.
Η Μαρία Ευφροσύνη Μα-

νταλιά (κόρη του Χαράλα-
μπου Μανταλιά) πέτυχε στο 
τμήμα Νομικής του Πανεπι-
στημίου Θράκης.

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Η Αλεξάνδρα Νικολάου 

Παπανικολάου, εγγονή του 
Γεωργίου Ν. Παπανικολάου 
πήρε το πτυχίο της από την 
Οδοντιατρική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών.

Νοματιές
Σαν τέτοιες μέρες- νια βολά
(χαμένα όνειρα παλιά).
Χριστούγεννα Αϊβασίλης
-φκιάσε και να μου στείλεις,
θυμήσου για να πάμε,
να ιδώ, (μπροστά για να είμαι)-,
να κόβονται τα χοιρινά
θρεφτάρια- θρασεμένα,
τσιγκέλια κρεμασμένα,
για να γιορτάσω από κοντά.

Να ιδώ τους σφάχτες στις αυλές,
να μπαινοβγαίνουν οι κυρές
να στέκουν οι μανάδες,
ν’ ετοιμαστεί το χοιρινό
αποβραδύς ως το πουρνό
τσιγαρήθρες- πασπαλάδες,
να ρχόνται σμάρι τα παιδιά
γύρω και να βολτάρουν,
με τσακωμούς και μ’ απιστιά
τη φούσκα για να πάρουν.

Κι ο σουφλημάς με το κρασί,
πάρε μεζέ και πιες και συ
και δώσε και σε μένα,
(όνειρα περασμένα και ξαναθυμι-
σμένα).
Να παν να ρχόνται οι πασταριές
Και τα ταψιά με νοματιές
οι γάστρες φορτωμένες,
μοσχοβολάει η γειτονιά
Πέφτουν τα σάλια στα παιδιά
κι από τις γκαστρωμένες.

Πως θάθελα για μια φορά
(που να τη βρω τέτοια χαρά),
πάλι σιακείθε να βρεθώ
το χέρι μου να βάλω
μεσ’ στο ταψί με νοματιές
να νοστιμέψω να γευτώ,
με πυρομάδες και φταλιές,
δε θέλω τίποτ’ άλλο!

Α. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ

Αυτοί που μας έφυγαν
ΔΗΜΟΣ ΒΑΣ. ΠΕΤΡΟΥ
Την 8η Δεκεμβρίου έφυγε 

από κοντά μας ένας από τους 
πιο αξιόλογους συμπολίτες 

μας, ο Δήμος, που κηδεύτηκε 
με πάνδημη συμπαράσταση την 
επομένη στο Χωριό μας.
Το Χωριό μας πρέπει να αι-

σθάνεται φτωχότερο τώρα, για-
τί ο Δήμος αντιπροσώπευε τη 
μοναδική λεβεντιά και τη σύνε-
ση σε μια αδιάσπαστη συνοχή. 
Ήταν η δεσπόζουσα προσωπι-
κότητα στον τόπο μας, πάντοτε 
πρώτος και ακμαίος, με θετική 
πάντοτε την προσφορά του σε 
όλες ανεξαιρέτως τις εκδηλώ-
σεις, τα προβλήματα και τις δη-
μόσιες παραστάσεις του Χωριού 
μας. Σε αυτόν, σαν σε δικαστή, 
προσέφευγαν οι διενέξεις μετα-
ξύ των συγχωριανών μας, που 
έδιδε και επέβαλλε πάντοτε τη 
δέουσα, την αρμόζουσα και τη 
δίκαιη λύση.
Αυτή η έντονη παρουσία του, 

οδήγησε με τη συμμετοχή όλων 
και τη συμπαράσταση, στο να 
εκλεγεί Πρόεδρος της Κοινότη-
τός μας και κατά τη διάρκεια της 
θητείας του να δεσπόζει ακατά-
λυτα με σθένος και να οδηγεί 
την Κοινότητα μας από επιτυχία 
σε επιτυχία. Και ποιος δεν θυ-
μάται τις αμέτρητες δημόσιες 
παροχές και συνδρομές του, 
ακατάπαυστα και ακούραστα με 
θετική πάντα απόδοση στο κάθε 
τι που περνούσε από το χέρι του. 
Μαζί με τον αείμνηστο αδελφό 
του το Γιώργο, είχαν συγκροτή-
σει λαϊκή Κομπανία ξακουστή 
σε όλη τη Ρούμελη, που εξυπη-
ρέτησε για πολλά χρόνια όλες 
τις χαρμόσυνες εκδηλώσεις της 
Περιοχής.
Τραγουδιστής άφθαστος με 

την πεντακάθαρη ανδρική με-

λωδική και επιβλητική συνάμα 
φωνή του, διακρινόταν σε αυ-
τού του είδους τις εκδηλώσεις, 
όπου ακατάλυτα πρωτοστα-
τούσε. Αν πουθενά στο δημό-
σιο βίο παρουσιαζόταν κενό 
οποιασδήποτε μορφής, έσπευ-
δε να δώσει το προσωπικό του 
παρόν, πάντοτε αδέκαστος και 
υπεράνω χρημάτων και υπο-
χρεώσεων.
Όλοι μας τον θαυμάζαμε μο-

ναδικό παραστάτη στα κοινά, 
ακούοντας τον παραστατικά 
να ψάλλει στην εκκλησία μας, 
όταν εκκλησιαζόμαστε. Είχε 
το μεγάλο προσόν να γνωρί-
ζει σε βάθος όλα τα πράγματα 
του Χωριού μας και σε αυτόν 
προσέτρεχαν όλοι, όσες φο-
ρές ήθελαν να εκτιμηθεί η αξία 
περιουσιακών τους στοιχείων, 
προκειμένου να τα διαθέσουν.
Οι δραστηριότητές του όμως 

δεν σταματούσαν και δεν έφτα-
ναν έως εδώ μόνο. Όταν άνοι-
ξε η χοιροτροφική μονάδα των 
αδελφών Μελισσάρη, οι ιδρυ-
τές της αυτόν εφώναξαν για την 
οργάνωση και τη λειτουργία 
της. Και εκεί ο Δήμος παρέμει-
νε δημιουργός ταυτόχρονα και 
οδηγητής, μέχρι τη συνταξιοδό-
τησή του.

 Το Χωριό μας του οφείλει 
πολλά, πάρα πολλά. Όμως, 
όπως όλες οι φωτεινές προ-
σωπικότητες κάποτε μέσα στο 
χρόνο έχουν ένα τέλος, και ο 
Δήμος δεν μπόρεσε να ξεφύγει 
από τη μοίρα αυτή όλων των 
ανθρώπων. Μόνο που δοκι-
μάστηκε σκληρά, ενώ δεν του 
έπρεπε.
Ένα ολόκληρο Χωριό τον 

συνόδευσε με αληθινή λύπη 
και αγάπη στην εκφορά του. Ο 
Δήμος όμως και το έργο του, η 
αδρή φυσιογνωμία του, η έντο-
νη πλουσιοπάροχη καλοσύνη 
του, θα μείνουν αλησμόνητα 
μεταξύ μας για πάντα. Το χώμα 
της γενέτειρας μας που τον 
σκεπάζει ας είναι πιο ελαφρύ, 
όπως του πρέπει. Τα «Κ.Ν.» 
συλλυπούνται ολόψυχα τη σύζυ-
γο, τα παιδιά του και τα εγγόνια 
του, ευχόμενα να του μοιάσουν, 
τιμώντας το έργο του.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ι. ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ

Ένα αναπάντεχο πλήγμα, ένα 
τραγικό ατύχημα στις 2 Σεπτεμ-

βρίου 2010 επήρε από τη ζωή 
την Παναγιούλα Τσακαγιάννη, 
που με τη σύσσωμη συμμετο-
χή όλων των συγχωριανών μας 
κηδεύτηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 
2010 στο χωριό μας. 
Η Παναγιούλα, μοναχοκόρη 

του Παναγιώτη Παπανικολάου 
που ιερούργησε στο Χωριό μας 
για πάνω από μισό αιώνα και η 
έντονη παρουσία του και η ιε-
ρατική του μέριμνα υπήρξε μο-
ναδική, αμέσως μετά το γάμο 
της με τον Γιάννη Τσακαγιάν-
νη εγκαταστάθηκε στην Αθήνα 

και συνάμα υπήρξε ενεργό μέ-
λος της μικρής Καστελλιώτικης 
κοινωνίας μας. Αθόρυβη αλλά 
θετική έδινε πάντα το παρών σε 
όλες τις εκδηλώσεις μας.
Τα «Κ.Ν.» για το απρόοπτο 

χαμό της που βύθισε στο πέν-
θος την οικογένεια της, εκφρά-
ζουν προς αυτήν τα βαθύτατα 
συλλυπητήρια τους καθώς και 
στην οικογένεια του αδελφού 
της επιτίμου Αρχηγού της Αερο-
πορίας κ. Αλεξάνδρου Π. Πα-
πανικολάου.
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗ
Μοναδική μας μάνα και για-

γιά,
Κοιτάμε τη φωτογραφία σου 

και κλαίμε. Γιατί μας έφυγες 
τόσο ξαφνικά; Τα εγγόνια σου 
λένε πως κατά βάθος έτσι ήθε-
λες να πεθάνεις και ότι μόνο 
ένα αυτοκίνητο μπορούσε να 
σε σταματήσει, κανένας άλ-
λος. Ακόμη και στο θάνατο σου 
ήσουν υπερήφανη και αθόρυ-
βη. Δεν ήθελες να μας κουρά-
σεις και να μας ενοχλήσεις. 
Δεν ήθελες να παίρνεις, μόνο 
να δίνεις κι εμείς θέλαμε τόσο 
να σου προσφέρουμε. Μακάρι 
να σου μοιάσουμε.
Σε ευγνωμονούμε για όσα 

καλά μας δίδαξες με το παρά-
δειγμα σου. Σε ευχαριστούμε 

για όλα. Είμαστε περήφανοι για 
σένα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που σε σκεπάζει.
ΟΙ ΚΟΡΕΣ, ΟΙ ΓΑΜΠΡΟΙ,

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΣΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2010 
έφυγε από κοντά μας για πά-
ντα η ακριβή μας μητέρα και 
γιαγιά. Ήταν για όλους εμάς 
πολύτιμο κομμάτι της ζωής 
μας, γιατί ήταν προικισμένη με 

ιδιαίτερα χαρίσματα. Τρυφερή 
μητέρα, ευγενική, με υπομονή, 
δυναμική όπου χρειαζόταν, φι-
λάνθρωπος.
Ευτύχισαν τρία παιδιά να γεν-

νηθούν και να μεγαλώσουν από 
αυτή τη σπάνια μάνα και τον 
μοναδικό σύντροφο και πατέρα 
Θανάση. Φρόντιζαν να υπάρχει 
ηρεμία και ένα ζεστό σπίτι για 
να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά 
χαρούμενα, χωρίς απαραίτητα 
πολλές υλικές παροχές, αλλά με 
αγάπη, με ενθάρρυνση σε κάθε 
βήμα της ζωής τους, με ώθηση 
στη γνώση και στο καλό. Με τον 
ίδιο τρόπο στήριξε και τα έξι εγ-
γόνια της που την λάτρευαν και 
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Αυτοί που μας έφυγαν

την καμάρωναν.
Το σπίτι της με την συμπαρά-

σταση του συντρόφου της, ήταν 
πάντα ανοικτό και φιλόξενο για 
τους συγχωριανούς της και η 
χαρά της ανείπωτη κάθε φορά 
που κατάφερνε να έρθει στο 
χωριό.
Αυτό το καλοκαίρι ήρθε για 

δεκατρείς ημέρες στο σπίτι της, 
είδε για τελευταία φορά το πα-
λιό γεφύρι, το σχολειό της, τη 
γειτονιά της Καλλιόπης που την 
έκανε σπουδαία μοδίστρα, τις 
παλιές φίλες της. Ανέσυρε μνή-
μες που τις αφηγήθηκε στα εγ-
γόνια της. Δεν χόρταινε να απο-
τυπώνει εικόνες από τον τόπο 
της θαρρείς και κάτι της έλεγε 
ότι δεν θα τις ξανάβλεπε ποτέ.
Όμως οι άνθρωποι πεθαί-

νουν όταν τους ξεχνάς και αυτή 
η μάνα, γιαγιά και φίλη όπως 
άλλωστε και αυτός ο πατέρας 
και παππούς δεν θα ξεχαστούν 
ποτέ. Θα ζουν πάντα στην καρ-
διά και στις σκέψεις μας. Θα 
είναι στην κάθε στιγμή μας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

Για την απώλεια της εκλεκτής 
και προσφιλούς σε όλους Κα-
στελλιώτισας τα «Κ.Ν.» εκφρά-
ζουν θερμότατα συλλυπητήρια 
στους οικείους της.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΚΡΗ
Την 15η Ιουλίου 2010 και 

ενώ είχε αφιχθεί εξ Ιταλίας για 
θερινές διακοπές πλησίον του 
πατέρα της στα Κύθηρα, όπου 
παραθερίζει κάθε καλοκαίρι, η 
Αλεξάνδρα Μακρή προσεβλή-
θη αιφνιδίως από πνευμονικό 
οίδημα και έχασε τη ζωή της. 
Μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο 
Μιλάνο, όπου και έγινε η ταφή 
της. Η μεταστάσα υπήρξε ένας 
αξιόλογος, δυναμικός, χαρι-
σματικός και δημιουργικός άν-
θρωπος και η απώλεια της απο-
τελεί φοβερό πλήγμα, ιδιαίτερα 
για τον πατέρα της, τον γνωστό 
σκηνοθέτη του κινηματογρά-
φου συμπολίτη μας Δημήτρη 
Μακρή. Τα «Κ.Ν.» του εκφρά-
ζουν την απόλυτη οδύνη τους 
για τον απροσδόκητο χαμό της 
θυγατέρας του, ευχόμενα κάθε 
παρηγοριά που μπορεί να γίνει 
ύστερα από τέτοια απώλεια.

ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΪΖΑ
ΤΣΑΚΑΛΟΥ

Στην ακμή της ηλικίας της, τε-
λείως αναπάντεχα, στις 12 Σε-
πτεμβρίου 2010 έφυγε από κο-
ντά μας ύστερα από καρδιακή 
προσβολή η κόρη του Ευθυμίου 
Τσακάλου Μαρία Λουΐζα και 
εν μέσω πραγματικού πένθους 
κηδεύτηκε στην Αθήνα. Ήταν 
πράγματι μια μεγάλη απώλεια 
για την οικογένεια της, αγιά-
τρευτη και ανεπούλωτη. Η με-
ταστάσα ήταν προικισμένη με 
πολλά χαρίσματα, δημιουργική 
και πάντα προχωρώντας με δι-
κές της πρωτοβουλίες, έχαιρε 
δε της εκτιμήσεως όλων και της 
αγάπης συγγενών και φίλων. Η 
απώλεια της δημιουργεί πράγ-
ματι ένα μεγάλο κενό, όχι μόνο 
για την οικογένεια της, αλλά και 
για όσους τη γνώρισαν και έζη-
σαν πλησίον της. Τα «Κ.Ν.» εκ-
φράζουν την βαθιά τους θλίψη 
στην οικογένεια της.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αιφνίδια και τελείως αναπά-

ντεχα και ενώ συνέχιζε ομαλά 
και αποδοτικά τη δράση του 
στα επαγγελματικά καθήκοντα 
του, ο Ευθύμιος Αποστολόπου-
λος μεταφέρθηκε στο Νοσοκο-
μείο Λαμίας με κυκλοφοριακό 
σύμπτωμα σοβαρής μορφής, 
και το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 
2010 έφυγε από τη ζωή και κη-
δεύτηκε με πάνδημη συμμετοχή 
στο χωριό μας την επομένη. Ο 

Θύμιος νέος ήλθε στην Αθήνα 
και ασχολήθηκε από την αρχή 
με το εμπόριο. Στο μεταξύ ο 
Γιάννης Α. Κόλλιας -ο πατέρας 
της συζύγου του Ζωίτσας- μαζί 
με τον Γιώργο Παπαευθυμίου 
άνοιξαν στην αρχή παραπλεύ-
ρως του καφενείου του Πα-
ναγιώτη Ν. Παπανικολάου, το 
πρώτο κατάστημα εδωδίμων 
και αποικιακών και γενικού 
εμπορίου. Ο άμεσος όμως 
εμπλουτισμός του με εμπορεύ-
ματα δημιούργησε πρόβλη-
μα χώρου και έτσι χτίστηκε η 
αποθήκη δίπλα στα Στοφορέ-
ικα, που λειτούργησε μέχρι το 
1950. Αλλά στο μεταξύ ο Γιάν-
νης Κόλλιας απεβίωσε και τότε 
ο Γ. Παπαευθυμίου χρειάστηκε 
άμεση βοήθεια για να συνεχίσει 
και κάλεσε το Θύμιο κοντά του. 
Το 1960 χτίστηκε το σημερινό 
κατάστημα, όπου συνεχίστηκε η 
μεγάλη παροχή προς το χωριό 
μας. Στη συνέχεια παντρεύτηκε 
με τη Ζωή και απέκτησαν μια 
αξιολάτρευτη οικογένεια. Τα 
παιδιά τους, ο Θανάσης ως πο-
λιτικός μηχανικός και η Ιωάννα 
ως συμβολαιογράφος, συνέχι-
σαν το προοδευτικό τους έργο, 
καθένας στον τομέα του, ως 
διακεκριμένοι συμπολίτες μας 
και παράγοντες της κοινωνίας 
μας. Ο Θύμιος φεύγει πλήρης 
ημερών και με την ικανοποίηση 
ότι προσέφερε όσο κανείς άλ-
λος τόσα πολλά στο χωριό μας. 
Για αυτό και ο Σύλλογος μας 
στην αρχή του χρόνου τον τίμη-
σε όπως του έπρεπε, προσφέ-
ροντας του για το κοινωνικό 
αυτό έργο τιμητική πλακέτα. Τα 
«Κ.Ν.» συλλυπούνται τη σύζυγο, 
τα παιδιά και τα εγγόνια του, με 
την ευχή να φτάσουν και να ξε-
περάσουν τα χρόνια του.

«ΕΚΕΙΑ ΣΤΟΥ ΘΥΜΙΟΥ!»
Τι να πεις… Σβήνουν ένα- 

ένα τα κεράκια που κρατάνε το 
χωριό μας ζωντανό και φωτει-
νό…Τελευταία φορά αγόρασα 
φακές, κρασί, σοκολάτες και 
τσίχλες. Ένα μαγαζί που έχει 
ακριβώς την ηλικία μου, αφού 
στη σημερινή του θέση βρίσκε-
ται από το 1960…

Στ’ αυτιά μου αντηχούν ακό-
μη οι φωνές «Εκειά στου Θύμι-
ου». Αυτό το «εκειά» δεν ξέρω 
καν αν το γράφω σωστά, αλλά 
καμία σημασία δεν έχει. Νομί-
ζω πως όλοι καταλαβαίνετε τι 
θέλω να πω… 
Το «εκειά» ήταν η μόνιμη 

απάντηση σε κάθε ερώτηση, 
αν ήθελες κάποιον θησαυρό, 
όπως χρωματιστές κόλλες για 
το αερόστατο, κουβάρια σκοινί 
για τον χαρταετό σου, πορτο-
καλάδα ή γκοφρέτα… Και με 
τα ρέστα από τα ψώνια, πάντα 
κάτι θα εύρισκες να τα κάνεις. 

Μήπως καψούλια για τους ψεύ-
τικους πολέμους σου;
Εκεί απέξω λοιπόν, με τον 

Τριαντάφυλλο, το Μίμη, το 
Σάκη, τον Περικλή και τους 
άλλους. Τα «κέρδη» από τα 
παιχνίδια ή τα κάλαντα ξοδεύ-
ονταν στου Θύμιου. Γενιές και 
γενιές…

…Μέχρι που απόμεινε το τε-
λευταίο μαγαζί του χωριού… 
Ανοιχτό όλη τη μέρα εκτός από 
δυο μεσημεριανές ώρες… Μέ-
χρι και τα παιδιά μου έμαθαν το 
ωράριο… Πάγωσα ακόμη μια 
φορά ακούγοντας πως ο Θύμι-
ος δεν είναι πια κοντά μας. Το 
μόνο που μου έδωσε μια χαρά, 
είναι πως τουλάχιστον αυτόν 
τον άνθρωπο πρόλαβε να τον 
τιμήσει ο Σύλλογος μας…
Νομίζω όμως πως η μεγαλύ-

τερη τιμή θα ήταν αν δεν αφή-
ναμε τη φλόγα να σβήσει. Μια 
φλόγα που κράτησε αναμμένη 
για σχεδόν 60 χρόνια ο Θύμιος 
Αποστολόπουλος, εξυπηρετώ-
ντας πάντοτε με ξεχωριστή ευγέ-
νεια όποιον έμπαινε στο μαγαζί 
του. Με τιμιότητα και ήθος που 
πολύ απέχουν από τη σημερινή 
εποχή της «αρπαχτής».
Μπορούμε άραγε να κρατή-

σουμε το μαγαζί ανοικτό;
Θα δούμε τα παιδιά μας να 

τρέχουν με λαχτάρα για να αγο-
ράσουν τους μικρούς θησαυ-
ρούς του μαγαζιού;
Καθώς γράφω, είναι σα να 

βρίσκομαι και πάλι στους δρό-
μους του χωριού. Είναι σούρου-
πο κι αντηχούν φωνές παιδιών. 
Ο κρυφτοντενεκές φεύγει ψηλά 
στον αέρα. Τα χέρια μας είναι 
μαύρα από τα καρυδότσουφλα 
κι οι τσέπες μας γεμάτες καρύ-
δια. Θέλουμε να πιούμε πορ-
τοκαλάδα, από αυτές που είναι 
μέσα σε μια μικρή πλαστική 
μπάλα. Λες να έχει στο χωριό; 
Που θα τις βρούμε;

«Εκειά στου Θύμιου», απα-
ντάει μια παιδική φωνή.
Τρέχουμε γεμάτοι ελπίδα, 

αλλά τα φτερά μας πέφτουν:
ΚΛΕΙΣΤΟΝ –διαβάζουμε
Για πάντα; Ας ελπίσουμε πως 

όχι!
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Δεν έπρεπε να έρθω. Ίσως και να 
μην έπρεπε να γίνει αυτό το ταξίδι. 
Καθόλου και ποτέ. Πως όμως μπο-
ρείς να παγώσεις την ει-
κόνα; Να φωνάξεις λάθος 
και να βάλεις την πραγμα-
τικότητα σε back rewind 
σαν το παλιό βίντεο που 
είχαμε και έτρεχε γρή-
γορα την δράση προς τα 
πίσω κι όταν έφτανε στο 
τέρμα κολλούσε, μούγκριζε αλλά 
δεν σταματούσε; Αν πήγαινα έτσι 
την ζωή μου πίσω, σε ποια σημεία 
θα κολλούσα και θα μούγκριζα; Εί-
μαι εδώ. Αυτός; Μπροστά. Κατηφο-
ρίζει ελαφρά σκυμμένος. Τα χέρια 
δεμένα πίσω από την πλάτη. Λίγο 
πιο πίσω Αυτή – πάντα Αυτή λίγο 
πιο πίσω – και στην συνέχεια εγώ. 
Ο μόνος που γνωρίζει. Δεν λέει κα-
νείς μας κουβέντα. “Τα πιο ωραία 
χωριά σας, τα βρίσκεις εκεί που τε-
λειώνει ο δρόμος και δεν έχεις που 
αλλού να πας”, μου ‘χε πει ένας 
γερμανός σε κάποια ταβέρνα. Συνά-
ντηση μεταξύ δυο αγνώστων σε μια 
τρίτη γλώσσα. Γέλασα όταν τ’ άκου-
σα. “Δεν συμφωνείς;” Με ρώτησε. 
“Δεν ξέρεις πόσο δίκιο έχεις” του 
απάντησα. Ένοιωσε πως το βλέμμα 
μου χανόταν σε μια ανάμνηση και 
το σεβάστηκε. Θα θελα να σ’ είχα 
εδώ φίλε τής μιας βραδιάς, να κα-
ταλάβεις γιατί γέλασα. Όχι να κα-
ταλάβεις, να αισθανθείς καλύτερα. 
Τώρα, εδώ, να κατηφορίζαμε παρέα 
το σοκάκι από την δημοσιά. Σ’ αυτό 
το καπνοχώρι που γεννήθηκα, που 
γεννήθηκε ο πατέρας μου και ο πα-
τέρας του πατέρα μου. Σ’ αυτό το 
καπνοχώρι στην μέση του πουθενά, 
με τον κεντρικό δρόμο να το τέμνει 
και την πλατεία τρία στενά πιο κάτω, 
κρυμμένη, μην τυχόν και ενοχλήσει 
τους “κατά τύχη” περαστικούς. Για-
τί σταμάτησε; Αυτή επιταχύνει και 
τον ακουμπάει στο μπράτσο. “Πο-
νάς;” τον ρωτάει. Αχ μάνα, μάνα. 
Πότε θα καταλάβεις τον πόνο που 
έρχεται από πολύ βαθιά μέσα σου  
και μέχρι να σου φανερωθεί αλλάζει 
τόσα ονόματα και διαστάσεις. Φρί-
κη, αγωνία, τρόμος. Την κοιτάζει μ’ 
ένα βλέμμα, σαν να προσπαθεί να 
κάνει τετράσποντη καραμπόλα στα 
τοιχώματα του μυαλού της. Κουνάει 
αργά το κεφάλι και μετά στυλώνει 
τα μάτια κατά τον ουρανό. Σηκώ-
νει κι αυτή το κεφάλι, πιστεύοντας 
ότι θα δει. Κάτι. Θα ‘πρεπε απ’ την 
αρχή να τους το είχα ξεκόψει. Εγώ 
με το χωριό δεν έχω καμιά σχέση. 
Από τα δεκαοχτώ μου όταν φύγαμε 
για την πόλη, το ‘βλεπα σαν πίσω 
από τζάμι θολωμένο από χνώτο ή 
σαν πρωινό σε πάχνη. Γιορτή δεν 
έβλεπα ποτέ. Κι όταν άρχισαν οι 

Μίζα ή ντίζα;
(ένα διήγημα του Γιάννη Καρκανέβατου)

εντάσεις για τα κληρονομικά, τότε 
κάτι έσπασε μέσα μου. Αλήθεια σου 
λεω. Έχεις ακούσει ξερόχορτα να 

σπάνε στην φωτιά. Ένα 
αργόσυρτο σούσουρο 
και μετά άταχτα σκασί-
ματα. Έτσι έκανε η ψυχή 
μου. Και τώρα, πάλι εδώ. 
Περνάω από τα μέρη που 
έζησα, που έπαιξα παιδί, 
που πρωτοερωτεύτηκα 

και δεν τα αναγνωρίζω. Σαν κά-
ποιος αδελφικός φίλος να μου ‘χε 
μιλήσει γι’ αυτά με τόσο πειστικές 
περιγραφές που δίχως άλλο, με 
κάνουν και τα αναδημιουργώ. Χωριό 
του Σίτου το λένε γιατί παλιά βάζα-
νε σιτάρι. Τώρα μόνο καπνά και λίγα 
κι αυτά. Μ’ έναν δρόμο να το σκίζει 
στην μέση. Και γύρω απ’ αυτόν, να 
έχουν αναπτυχθεί τα λίγα σπίτια 
σαν ανεύρυσμα πάνω σε φλέβα που 
είναι θέμα χρόνου να σπάσει και 
να χυθεί στο πουθενά. Πιτσιρικάς, 
βλέπαμε τα αυτοκίνητα που στρίβα-
νε από το ύψωμα ψηλά, δίπλα στην 
παράγκα του Σωτήρη του Λιόσα 
του τρελού του χωριού. Την έχτισε 
ψηλά έλεγε, για να προστατεύει το 
χωριό. Βλέπαμε τα αυτοκίνητα και 
κινητοποιούνταν όλες μας οι αισθή-
σεις. Χρώματα, μοντέλα, μεγέθη. 
Το γουρ γουρ της μηχανής και το 
βρουμ της εξάτμισης. Το παιγνίδι 
μας; Να στοιχηματίζουμε βόλους 
για το αν θα σταμάταγαν. Αν έβα-
ζες έναν βόλο έτσι κι έκανε στάση, 
κέρδιζες δέκα. Πως κι είχαμε κατα-
λήξει σ’ αυτήν την αναλογία; Ποιος 
ξέρει... Δεν λεω, ήταν δίκαια. Τα 
παιδιά είναι δίκαια. Βάζαμε στοίχη-
μα και για το τελευταίο ψηφίο της 
πινακίδας, είτε νούμερο είτε μονά 
ζυγά. Όσο πλησίαζε εστιάζαμε στην 
πλάκα και μετά το επιβεβαιώναμε 
καθώς απομακρυνόταν γεμίζοντας 
μας σκόνη. Αυτοκίνητα.  Ο μηχανι-
κός έκλεισε το καπό με δύναμη. Με 
κοίταξε. “Όλα εντάξει.  Η μίζα δεν 
έχει πρόβλημα. Θα σε βγάλει μέχρι 
πάνω”. Το αξύριστο πρόσωπό του. 
Τα μπλε μάτια του. Σκούπισε με το 
ανάστροφο της βρώμικης παλάμης 
το μάγουλο. Είπε ντίζα ή μίζα; Σί-
γουρα θα με περνούσε για χαζό να 
ξαναρωτήσω. Πίσω από το καπό, το 
τζάμι θαμπό. Πιο πίσω, μια αντρική 
φιγούρα στην θέση του συνοδηγού 
και μια γυναικεία στα πίσω καθί-
σματα. Του ζήτησα να καθαρίσει τα 
τζάμια. Ήθελα να τους δω καθαρά, 
έτσι όπως καθόμουν όρθιος, υγιής, 
γεμάτος ζωή απέναντι τους. Θα 
έπρεπε να αποφύγω αυτό το ταξίδι. 
Να επικαλεσθώ φόρτο εργασίας, 
μηχανικό πρόβλημα του αυτοκινή-
του, γρίπη του μικρού μου παιδιού. 
Είπα, ναι. Ύστερα από χρόνια που 

ΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Α’ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ»

Με έκδηλη συγκίνηση, ιδιαίτατη ικανοποίηση και πρόδηλη υπερηφάνεια τα 
«Κ.Ν.» ξεκινούν, από το παρόν φύλλο και σύμφωνα με την αρχική προκήρυξη, 
τη δημοσίευση έξι διηγημάτων που απέσπασαν επαίνους για τη συμμετοχή τους 
στον Α’ Διαγωνισμό «Στέλιος Ξεφλούδας» (υπενθυμίζουμε ότι τα πρώτα δέκα 
διακριθέντα διηγήματα θα εκδοθούν, από το Σύλλογο μας, σε ειδική ανθολογία 
στο εγγύτατο μέλλον). Η σειρά δημοσίευσης στην εφημερίδα είναι τυχαία.
Ο τίτλος του πρώτου διηγήματος που δημοσιεύεται είναι «Μίζα η ντίζα;» (η 

συμμετοχή Νο 17) και συγγραφέας είναι ο Γιάννης Καρκανέβατος του Σωκράτη, 
ο οποίος χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Γιώργος Αρόδος. Ο Γιάννης Καρκανέβα-
τος γεννήθηκε στις 30-04-1966 στις Σέρρες και σπούδασε στο Ε.Μ.Π (τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) και παράλληλα στην σχολή Σταυράκου (σκηνοθεσία). 
Εργάστηκε πολλά χρόνια στο εξωτερικό σαν μηχανικός. Έχει αξιοσημείωτη φιλ-
μογραφία ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος πειραματικών βίντεο και ταινιών 
μυθοπλασίας μικρού μήκους, με τα οποία έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμούς και 
φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει βραβευθεί από υπουργεία και 
φορείς. Έχει γράψει και διηγήματα τα οποία έχουν επίσης βραβευτεί σε διάφο-
ρους διαγωνισμούς. Ο πολυπράγμων και πολυσχιδής Γιάννης ξεχώρισε από τους 
υπόλοιπους διαγωνιζόμενους κατά τη βραδιά της βράβευσης μιας και ήταν… 
ενάμισι κεφάλι ψηλότερος από τον πιο ψηλό παριστάμενο. Το μόνο συγκρίσιμο 
μέγεθος με το ηράκλειο ανάστημα του ήταν η σεμνότητα που τον διέκρινε («έχω 
γυρίσει κάτι φιλμάκια» μας απάντησε κοφτά όταν τον ρωτήσαμε για τη ζωή του).
Τα «Κ.Ν.» αισθάνονται τιμή που γνώρισαν το Γιάννη Καρκανέβατο και τον κα-

λωσορίζουν στην Καστελλιώτικη συντροφιά.

* * *
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Κυρίες και κύριοι
Σας καλωσορίζουμε και 

σας ευχαριστούμε που μας 
τιμήσατε με την παρουσία 
σας στην αποψινή μας εκδή-
λωση. Με την ευκαιρία του 
Πρώτου Διαγωνισμού Διηγή-
ματος προς τιμή του Στέλιου 
Ξεφλούδα, θα ήθελα να ανα-
φερθώ σύντομα στην κατα-
γωγή του.
Σε όλα τα βιογραφικά ση-

μειώματα αναφέρεται ως τό-
πος γέννησης του η Άμφισσα 
και δημιουργείται η εντύπωση 
ότι ο Ξεφλούδας ήταν Αμφισ-
σεύς. Όμως δεν ήταν. Ήταν 
Καστελλιώτης και ιδιαίτερα 
Χλωμίσιος καθώς η οικογενει-
ακή του μερίδα αναφέρεται 
στα ληξιαρχεία του Χλωμού. 
Μελετώντας τα βεβαιωνό-
μαστε ότι στο Χλωμό έζησε ο 
Ευστάθιος Ξεφλούδας (παπ-
πούς του Στέλιου) και η σύ-
ζυγος του Μαρία, πιθανό-
τατα το γένος της Χλωμίσιας 
οικογένειας Παππά. Η Μαρία 
γεννήθηκε το 1822 στον Πα-
λιό Χλωμό και απεβίωσε 45 
χρονών στις 09-11-1867.
Ο Ευστάθιος και η Μαρία 

Ξεφλούδα απόχτησαν δύο 
παιδιά. Το πρώτο παιδί ήταν 
η Κωνσταντινιά, γεννηθείσα 
το 1849 η οποία σε ηλικία 28 
ετών παντρεύτηκε τον Κα-
στελλιώτη Παναγιώτη Αγγε-
λή Δούκα που απεβίωσε στις 
02-07-1883 στο Χλωμό όπου 
και διέμεναν. Απόχτησαν ένα 
παιδί, τον Περικλή που πέ-
θανε νήπιο το 1878. Το δεύ-
τερο παιδί του Ευσταθίου 
και της Μαρίας Ξεφλούδα 
ήταν ο Λουκάς Ξεφλούδας 
(πατέρας του Στέλιου) που 
παντρεύτηκε τη Βασιλική 
Μπολώτα από τον Ελαιώ-
να. Ο Λουκάς συμμετέχοντας 
στην κοινωνική ζωή του Χλω-
μού βάφτισε τη Δέσπω του 
Ιωάννου και της Μαργαρίτας 
Λιάκου στις 05-05-1882 και 
τον Ευστάθιο του Ιωάννου 
και της Αικατερίνης Τσακνιά 
(του Τσακνοστάθη) στις 28-
11-1882.
Ο Λουκάς και η Βασιλική 

Ξεφλούδα απόχτησαν τρία 
παιδιά, τον Στέλιο που γεν-
νήθηκε το 1899 στο Χλωμό 
που είναι και η πραγματική 
χρονολογία γέννησης όπως 
άλλωστε αναφέρεται και στα 
Δημοτολόγια του Δήμου Αθη-
ναίων, τη Μαργάρω και τη 
Βιέννα. Για λίγο στις αρχές 
του εικοστού αιώνα διέμειναν 
στην Άμφισσα και για αυτό 
αυτή εμπλέκεται στο βιογρα-
φικό του καθώς ο Χλωμός και 
τα Καστέλλια ήταν άγνωστα 
την εποχή εκείνη. Ο Στέλιος 
Ξεφλούδας απεβίωσε στις 27-
11-1984. Παντρεύτηκε στις 
18-02-1950 τη Στέλλα Πέπ-
πα (21.03.1912-07.06.1979), 
Αθηναία συνάδελφο του στο 
Υπουργείο Παιδείας. Και οι 
δύο επισκέπτονταν συχνά 
πυκνά τα Καστέλλια και στη 

βιβλιοθήκη του χωριού μας 
υπάρχουν περισσότεροι από 
200 τόμοι λογοτεχνικών βι-
βλίων, δωρεά του ζεύγους 
Ξεφλούδα ο οποίος υπερη-
φανευόταν για την Χλωμίσια 
καταγωγή του. Οι άλλες δύο 
αδελφές του, η Μαργάρω (ή 
Μαργαρίτα) παντρεύτηκε 
έναν Ιταλό ονόματι Αλφόνσο 
χωρίς απογόνους και η Βι-
έννα παντρεύτηκε κάποιον 
Αθηναίο Παϊτέτη και απόχτη-
σαν μια κόρη τη Μαργαρίτα 
παντρεμένη επίσης με τον 
αθηναίο Νικολούδη. Οι δύο 
αδελφές επισκέπτονταν πολύ 
συχνά το Χλωμό. Το σπίτι του 
Ξεφλούδα βρισκόταν κοντά 
στο σημερινό σπίτι του Τάκη 
Σίμου.
Χλωμίσιος λοιπόν και κατ’ 

επέκταση Καστελλιώτης Ο 
Στέλιος Ξεφλούδας μας κάνει 
υπερήφανους για το πνευμα-
τικό έργο που άφησε, ανα-
γνωρισμένο όχι μόνο στην πα-
τρίδα μας αλλά και διεθνώς.
ΑΘΑΝ. Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ
ΚΑΙ Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

Ο Στέλιος Ξεφλούδας γεν-
νήθηκε στο Χλωμό της Παρ-
νασσίδας το 1899 και πέθανε 
στην Αθήνα το 1984. Όταν 
οι επιδρομές των ληστών δι-
έλυσαν το χωριό αυτό, οι κά-
τοικοι του διακομίστηκαν σε 
διάφορα μέρη της χώρας στη 
Βάριανη, τη Γραβιά, τα Κα-
στέλλια, την Ελάτεια, ακόμη 
και στη Χαλκίδα. Ο πατέρας 
του Λουκάς Ξεφλούδας με 
την οικογένεια του εγκατα-
στάθηκαν στην Άμφισσα και 
στο Ληξιαρχείο εκεί ενέγραψε 
τα παιδιά του. Έτσι ο Στέλι-
ος φέρεται γεννημένος στην 
Άμφισσα, ενώ γεννήθηκε στο 
Χλωμό. Τούτο το ανέφερε 
πάντοτε με μεγάλο παράπο-
νο, όμως ποτέ δεν λησμόνη-
σε την καταγωγή του και σε 
κάθε ευκαιρία την ομολογού-
σε και την χαιρόταν. Μικρός 
επισκεπτόταν με τον πατέρα 
του πολύ συχνά τα Καστέλ-
λια και αργότερα διατηρούσε, 
όσο ήταν δυνατόν την επαφή 
του με τους Χλωμίσιους συγ-
γενείς του, διότι οι αδελφές 
του πατέρα του παντρεύτη-
καν και έζησαν στο Χλωμό.
Σπούδασε Φιλολογία και 

Φιλοσοφία στα Πανεπιστήμια 
Αθηνών και Σορβόννης. Διε-
τέλεσε καθηγητής σε σχολεία 
μέσης εκπαιδεύσεως, προϊ-
στάμενος της διευθύνσεως 
γραμμάτων του Υπουργείου 
Παιδείας, γενικός γραμματέ-
ας της Σχολής Καλών Τεχνών 
ως και Ειδικός Γραμματέας 
της Ουνέσκο. Υπήρξε μέλος 
της «Ομάδας των Δώδεκα», 
της «Κοινότητος Ευρωπαίων 
Συγγραφέων» και της «Εθνι-
κής Εταιρείας Λογοτεχνίας».
Στα γράμματα εμφανίστη-

κε το 1930 με το πεζογράφη-
μα «Τα τετράδια του Παύλου 
Φωτεινού» και θεωρείται ως 
ο εισηγητής του εσωτερικού 
μονολόγου στη λογοτεχνία 
μας.
Ο εσωτερικός μονόλογος 

υπήρξε ένα φαινόμενο τρό-
πος γραφής, τεχνοτροπία, 
που κυριάρχησε για ένα διά-
στημα στην πεζογραφία των 
ευρωπαίων από το τέλος 
του 19ου αιώνα ως τις αρχές 
του 20ου, από τη Βιρτζίνια 
Γουλφ, την Κατερίνα Μάν-
σφιλντ και τον Τζαίημς Τζόυς 
στην Αγγλία και τους Προύστ 
και Ζιντ κύριους εκπροσώ-
πους στη Γαλλία. Γνώρισμα 
του εσωτερικού μονολόγου 
υπήρξε ο εγωτισμός (EGO-
TISME) κι έχει την αρχή του 
στο ατομικό ημερολόγιο. Πε-
ζογραφία κατά βάση ανθρω-
ποκεντρική, διαδραματίζεται 
στη χωρίς διαστάσεις περιο-
χή της εσωτερικής ζωής του 
ανθρώπου, όπου όλα διαπο-
τίζονται από τη ρευστότητα 
των καταστάσεων και των 
ψυχολογικών διακυμάνσεων. 
Η ανάλυση και ο αναλυτικός 
στοχασμός, η τάση για αυ-
τοσυγκέντρωση, για ενδο-
σκόπηση και εξομολόγηση, οι 
δοκιμιακές παρεμβολές στην 
αφήγηση, η μικρότερη ή με-
γαλύτερη κατάργηση του μύ-
θου, καθώς και η κατάργηση 
της τρέχουσας σημασίας του 
χρόνου και η ιδιάζουσα χρη-
σιμοποίηση του, αποτελούν 
μερικά από τα κυριότερα χα-
ρακτηριστικά του. Πρόκειται 
για ένα οδοιπορικό του μέσα 
χώρου, που καταγράφει την 
εσωτερική περιπλάνηση, κι 
όταν απ' έξω δεν υπάρχει 
καμία κίνηση, ή την εσωτε-
ρική ακινησία, έστω κι αν τα 
εξωτερικά τοπία και οι τόποι 
εναλλάσσονται. Έτσι, ο έξω 
κόσμος διαλύεται στον εσω-
τερικό και συγχέεται με αυτό 
που ο Μπέρξον ονομάζει 
αδιάκοπη μελωδία της εσω-
τερικής ζωής.
Στη χώρα μας ο εσωτερικός 

μονόλογος εμφανίστηκε από 
τη «Σχολή της Θεσσαλονίκης» 
με εκπροσώπους το Στέλιο 
Ξεφλούδα, το Γιώργο Δέλιο, 
τον Αλκιβιάδη Γιαννόπουλο, 
αλλά και τον Ν. Γ. Πεντζίκη 
ως ένα σημείο, για να δοκιμα-
στεί και από άλλους, όπως 
από το Γιάννη Μπεράτη, 
την Ειρήνη Αθηναία κ.λπ. Οι 
περισσότεροι όμως εγκατέ-
λειψαν από λίγο ως πολύ τη 
γραφή του ή την αλλοίωσαν 
με άλλα στοιχεία, ώστε να κα-
ταλήξει αγνώριστη. Πλην του 
Στέλιου Ξεφλούδα.
Η κατάταξη του Στέλιου 

Ξεφλούδα στη γραμματο-
λογία μας τον θέλει ως τον 
πλέον σημαντικό εκπρόσω-
πο αυτής της «Σχολής της 
Θεσσαλονίκης», όπως συνη-
θίσαμε να λέμε, μάλιστα τον 
γνησιότερο, αφού ιδιαίτερα 
για τους πεζογράφους της 
παρατηρείται, ότι υπήρξαν 
το φυτώριο των ευρωπαϊκών 
ευρημάτων στο μεσοπόλε-
μο που μεταλαμπαδεύεται 
στην πεζογραφία μας ο εσω-
τερικός μονόλογος, που αυ-
λάκωνε την εποχή εκείνη τα 
γαλλικά κυρίως γράμματα και 
έφθανε μέχρι τις άκριες του 
επωαζόμενου παραλόγου, 

ως τον ονειρισμό του Κάφκα.
ΜΙΜΗΣ ΧΑΛΑΤΣΑΣ

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΑ
Οι 16 άνθρωποι που δια-

κρίθηκαν με τα διηγήματά 
τους αποδείχθηκαν πραγμα-
τικά ξεχωριστοί. Ήταν τιμή 
και χαρά για μας η συμμετο-
χή τους! Θα άξιζε να είσαστε 
εκεί να συνομιλήσετε μαζί 
τους, να ακούσετε τα ζεστά 
τους λόγια... Μακάρι να τα 
είχα καταγράψει να σας τα 
μεταφέρω. Πως να μιλήσεις 
όμως για την όμορφη αμη-
χανία του νεαρότερου βρα-
βευμένου (μόλις 19 χρονών!) 
Μίνωα Σκουντάκη;
Τι να πεις για την απίστευ-

τη βράβευση πεθερού και γα-
μπρού (Άνθιμος Νοταρίδης, 
Παναγιώτης Κεχαγιόγλου) 
και τη συγκίνηση που προκά-
λεσε;
Για τους δικούς μας, Θεοδώ-

ρα Διέννη και Χρήστο Θωμά, 
τους δυο Καστελλιώτες που 
διακρίθηκαν...
Ακόμη, αν κρίνουμε από τα 

μηνύματα που λάβαμε και 
από πολλούς που συμμετεί-
χαν στο Διαγωνισμό χωρίς 
να βρεθούν τελικά στη λίστα 
των βραβευθέντων, το σύνο-
λό των ανθρώπων που μας 
εμπιστεύθηκαν τα κείμενά 
τους, είναι άνθρωποι αξιόλο-
γοι που είχαν κάτι σημαντικό 
να μοιραστούν μαζί μας...
Ίσως στο Β’ Διαγωνισμό να 

είναι πολλοί από αυτούς στη 
λίστα των διακριθέντων.
Στην εκδήλωση μας βρέ-

θηκαν ακόμη πολλοί άνθρω-
ποι κοντά μας, που με την 
παρουσία και τα λόγια τους 
στήριξαν και στηρίζουν την 
προσπάθειά μας:

«...Συγχαρητήρια για την 
εκδήλωση, μακάρι, όχι όλα 
τα χωριά μας αλλά κάποιο 
ποσοστό απ’ αυτά να οργά-
νωναν παρόμοιες κινητοποι-
ήσεις- συνεγέρσεις, τότε θα 
αντιμετωπιζόταν η λαίλαπα 
της πολιτισμικής υποβάθμι-
σης που σταθερά και με συ-
νέπεια ακολουθεί η κυβέρνη-
ση, τα κόμματα εξουσίας, η 
τηλεόραση, σημαντικό μέρος 
του Τύπου κ.ο.κ. Εύχομαι πά-
ντα τέτοια.»

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΚΑΡΑΣ

«Τα θερμά μου συγχαρητή-
ρια και από δω για την εξαιρε-
τική δουλειά που κάνατε, την 
οποία θα ζήλευαν και μόνιμοι 
θεσμοί βραβείων! Συγχαρη-
τήρια σε όλους όσους συμμε-
τείχατε στο νέο αυτό θεσμό 
βραβείων «Στέλιος Ξεφλού-
δας» και ιδιαίτερα σε σένα 
που ξέρεις να ενεργοποιείς 
και να ξεσηκώνεις τους πά-
ντες! Με τέτοια αεικίνητη δη-
μιουργικότητα, απορώ πως 
δεν σε κέρδισε τουλάχιστον η 
τοπική αυτοδιοίκηση...»

ΦΑΙΔΩΝ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

«Η εκδήλωση για τα λογο-
τεχνικά βραβεία Στέλιος Ξε-
φλούδας ήταν αναπάντεχα 
συγκινητική. Ένας ολόκληρος 
κόσμος που αγαπάει τον γε-
νέθλιο τόπο και αισθάνεται 
βαθύτατα προσβεβλημένος 
με όσα συμβαίνουν στη χώρα, 
που μιλάει καθαρά, σεμνά και 

με αξιοπρέπεια, και μόνο με 
τη παρουσία του βάζει τα 
πράγματα στη θέση τους. Το 
πρόβλημα είμαστε εμείς που 
αναρωτιόμαστε γιατί κανείς 
δεν αντιδρά στα όσα συμβαί-
νουν, αναρωτιόμαστε γιατί 
μάθαμε πια στις στριγγιές 
φωνές και δεν ακούμε τους 
υπόγειους ήχους που κυλάνε 
βαθιά και ποτίζουν τις ρίζες 
μας. Αυτό που κάνατε είναι 
εξαιρετικό. Εξαιρετικό.»

ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΕΡΜΗΓΚΑ

«Όλη η διοργάνωση ήταν 
άψογη. Ούτε ψεγάδι. Παρου-
σιάστηκαν τα 16 διακριθέντα 
παιδιά με πολύ αγάπη και 
τα παιδιά ανταπέδωσαν στο 
κοινό τον καλύτερο εαυτό. Τι 
άλλο να περιμέναμε από τα 
Καστέλλια; Δεν ήταν μόνο 
δική μου εντύπωση άλλω-
στε!»
ΜΑΡΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΚΟΛΦΗ

«..ήταν πράγματι πολύ 
ωραία η διοργάνωση χθες το 
βράδυ. Ακόμα έχω ένα χαμό-
γελο που δε λέει να φύγει!
Θα περιμένω με ανυπομο-

νησία και τα νεότερα για την 
έκδοση του βιβλίου,
συγχαρητήρια σε όλους.»

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
(1ο βραβείο)

«...ευχαριστώ πολύ για την 
τιμή της βράβευσης, την ευ-
καιρία, την γνωριμία. Εύχομαι 
κάθε καλό στο Σύλλογο....»
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

(2ο βραβείο)

«Μου δίνετε την ευκαιρία 
να σας ευχαριστήσω για ακό-
μη μία φόρα για δύο λόγους. 
Ο πρώτος λόγος είναι η τιμή 
που μου έγινε να συμπεριλη-
φθώ στους 16 διακριθέντες 
της λογοτεχνικής σας άμιλλας 
και ο δεύτερος λόγος ήταν να 
έρθω σε επαφή με όλους εσάς 
που ξέρετε να τιμάτε Ανθρώ-
πους και Τόπο καταγωγής.
Σας εύχομαι «από καρδιάς» 

καλή δύναμη για την αξιόλογη 
προσπάθεια που κάνετε.»
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΙΔΑΚΗΣ 

(έπαινος)

«Ευχαριστώ και πάλι για 
την επιλογή. Η εκδήλωση 
ήταν εξαιρετική! Πολλά συγ-
χαρητήρια!»
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΑΝΕΒΑΤΟΣ 

(έπαινος)

...από επιστολές:
«…Η γενόμενη εκδήλωση 

την 26η Νοεμβρίου 2010 στο 
Π.Κ.Ρ για να τιμηθούν: ο τόσο 
πολύ δημιουργικός στα γράμ-
ματα Καστελλιώτης Στέλιος 
Ξεφλούδας, οι συμμετέχοντες 
με διηγήματα προς τιμήν του 
και οι επιλεγέντες δεκαέξι κα-
λύτεροι, ήταν μια πολύ ωραία 
έκπληξη για την ιδέα, την αρί-
στη οργάνωση και εκτέλεση.
Εμείς, ως Καστελλιώτες, 

απόγονοι των Δωριέων, οι 
οποίοι στο πέρασμα τους 
άφησαν τόσα μνημεία πολιτι-
σμού, γραμμάτων και τέχνης 
για τους Έλληνες αλλά και για 
όλο τον κόσμο, αισθανθήκαμε 
μεγάλη υπερηφάνεια.
Σας ευχαριστούμε και συγ-

χαίρουμε όλους τους συμμε-
τέχοντες στην προετοιμασία 

Ο ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ
Δημοσιεύουμε αυτούσια την εισαγωγική ομιλία - χαιρετι-

σμό του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου μας στην τελετή 
απονομής βραβείων του διαγωνισμού διηγήματος «Στέλιος 
Ξεφλούδας» διότι περιέχει εντυπωσιακά και άγνωστα στους 
περισσότερους στοιχεία αναφορικά με την Καστελλιώτικη κα-
ταγωγή του μεγάλου δημιουργού. Γνωρίζουμε πως ο Θανά-
σης ο Γραμματικός συνεχίζει τις έρευνες και αυτό τον καιρό 
διασταυρώνει στοιχεία για παρακλάδια του γενεαλογικού δέ-
ντρου Ξεφλούδα που φτάνουν έως τις ημέρες μας. Προσμέ-
νουμε με ανυπομονησία.

ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
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και εκτέλεση αυτής της εκδή-
λωσης.

…Σας προτρέπουμε και σας 
παρακαλούμαι να συνεχίσετε 
να προσφέρετε παρόμοιες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις.»
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΠΙΤΙΜΟΣ Α/ΓΕΑ ΠΤΕΡΑΡΧΟΣ (Ι)

 «...θα ήθελα να σας ευχα-
ριστήσω από καρδιάς για τη 
διάκριση που κρίνατε πως 
αξίζει το διήγημά μου. Είναι 
πολύ σημαντικό για μένα- αν 
και μη αναμενόμενο- καθώς 
πρόκειται για μια ιστορία 
που οι ρίζες της βασίζονται 
σε αληθινά περιστατικά της 
ζωής του παππού μου, που 
δε βρίσκεται πια εν ζωή. Και 
πάλι σας ευχαριστώ από 
καρδιάς...

...δώσατε ένα σοβαρό κί-
νητρο για δημιουργία σε αν-
θρώπους που ασχολούνται 
με τη λογοτεχνία κι έχω την 
αίσθηση ότι λάβατε εξαιρετι-
κά έργα.»

ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
(έπαινος)

«...Θέλω ακόμη να σας πω, 
πως ο Στέλιος Ξεφλούδας, 
η ξέχωρη αυτή μορφή των 
Γραμμάτων, δεν είναι τόσο 
άγνωστος εργάτης του πνεύ-
ματος, γιατί στη Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, όπου φοιτούσα, 
πολλές φορές έγινε μνεία του 
ονόματος και του έργου του. 
Σίγουρα δεν έχει την αναγνω-
ρισιμότητα άλλων λογοτε-
χνών κι αυτό βέβαια οφείλε-
ται στην επιλογή που κάνουν 
εκείνοι που κινούν τα νήματα, 
στις Τέχνες και τα Γράμματα. 
Σε καμιά περίπτωση όμως, 
τούτη η επιλογή, δε μειώνει 
την προσφορά και την αξία 
του μεγάλου ανδρός.
Τέλος, εύχομαι καλή επιτυ-

χία στο έργο σας και η τιμή 
που κάνετε στον Στέλιο Ξε-
φλούδα, σας τιμά ιδιαιτέρως 
και σας αξίζουν συγχαρητή-
ρια.»
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

(έπαινος)

Κλείνουμε με τον χαιρετι-
σμό της Διευθύντριας του 
Εθνικού Κέντρου Βιβλίου 
(Ε.ΚΕ.ΒΙ.), Κατρίν Βελισσάρη, 
που αν και δεν μπόρεσε να 
βρεθεί κοντά μας, έστειλε ένα 
μήνυμα που έχει τη σημασία 
του και για τη συνέχεια:

«…Το Εθνικό Κέντρο Βιβλί-
ου εκφράζει την απεριόριστη 
συμπαράστασή του σε πρω-

τοβουλίες όπως η δική σας, 
όπου δίνεται η ευκαιρία σε 
νέους δημιουργούς να δοκι-
μαστούν και να αποκτήσουν 
βήμα έκφρασης και παρουσί-
ας στον χώρο της λογοτεχνί-
ας.
Ο Διαγωνισμός Διηγήματος 

“Στέλιος Ξεφλούδας” συμ-
βάλλει σε αυτό το πνεύμα 
φιλαναγνωσίας και δημιουρ-
γικής επαφής με το βιβλίο.
Εύχομαι αυτή η πρώτη δι-

οργάνωση να στεφθεί από 
απόλυτη επιτυχία και να 
αποδώσει εύχυμους συγγρα-
φικούς καρπούς.
Η παρουσία μου στην απο-

νομή του βραβείου δεν θα 
είναι εφικτή λόγω ανειλημμέ-
νων υποχρεώσεων. Ωστόσο, 
σας αποστέλλω τους θερ-
μότερους χαιρετισμούς μου 
αλλά και την πεποίθηση για 
τη συνέχειά του την επόμενη 
χρονιά.»

ΚΑΤΡΙΝ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ

«ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΥ»
(ένα εκπληκτικό γράμμα
της διαγωνιζόμενης
από τη Σερβία)

Ανάμεσα στα 16 διηγήματα 
που βραβεύτηκαν στον Πρώ-
το Διαγωνισμό Διηγήματος 
«Στέλιος Ξεφλούδας», ήταν 
και αυτό της Έλενας Στέτιτς. 
Η κυρία Στέτιτς κατοικεί στο 
Βελιγράδι και δεν μπόρεσε να 
παραστεί στην τελετή βρά-
βευσης. Μας έστειλε όμως 
μια εκπληκτική επιστολή... 
Μια επιστολή που αποσπά-
σματα της διαβάσαμε στην 
τελετή... Μια επιστολή ενδει-
κτική της λογοτεχνικής ποιό-
τητας και της αισθητικής των 
κειμένων που συμμετείχαν 
στο διαγωνισμό. Μια ερωτι-
κή επιστολή για την Ελλάδα!
Τη χώρα που εμείς οι Έλ-

ληνες πληγώνουμε... Ας δια-
βάσουμε προσεκτικά. Χωρίς 
αμφιβολία όλοι θα νιώσουμε 
συγκίνηση αλλά και ντροπή. 
Και αφού την τελειώσουμε ας 
αναλογιστούμε για λίγο ποι-
ούς θεωρούμε «ξένους»....

Ελλάδα μου,
Δεν μπορώ να φύγω και να 

σε αφήσω για πάντα... Δεν 
μπορώ να πάρω ούτε μια 
απόφαση η οποία σε αφαι-
ρεί, γιατί αυτή η απόφαση θα 
ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Χρειά-
ζομαι μια υπεράνθρωπη προ-
σπάθεια για να ξεχάσω αυτό 
το όνειρο για μας. Σε αυτό 
το όνειρο το αίμα μας σμίγει 
και σαν ορμητικός χείμαρρος 

παρασύρει ότι βρει μπρο-
στά του. Σε αυτό το όνειρο 
επιτέλους όλοι μας αφήσανε 
στην ησυχία για να απολαύ-
σουμε μια την άλλη... Γι’ αυτό 
απ’ το πρωί μαζεύω νιφάδες 
από βαμβάκι στους δρόμους 
της Λάρισας, για να υφάνω 
το μαλακό σκέπασμα που θα 
κρυφτώ και να κοιμηθώ ήσυ-
χα. Κάτω από αυτό το αρα-
χνοΰφαντο σκέπασμα θα μυ-
ρίσω την αυγή στο Ρέθυμνο, 
η οποία μόλις αποβιβάστηκε 
και άρχισε το σιγανό μισοκοι-
μισμένο περίπατο στην πα-
λιά πόλη, ακολουθώντας τη 
μυρωδιά του φρεσκοψημένου 
καφέ.
Από τα χείλη σου στάζει ρε-

τσίνα και μέλι που το κλέψα-
νε οι μέλισσες από τα άνθη τα 
οποία γέννησε η ηλιοκαμένη 
γη... Για το μέλι σου μου λες 
ότι είναι το πιο νόστιμο μέλι 
στο κόσμο, και εγώ συμφωνώ 
μαζί σου, να μην σου χαλάσω 
χατίρι... σαν στο παιδί, για-
τί η ψυχή σου είναι παιδική, 
παιχνιδιάρικη...
Αυτό το όνειρο έχει μυρω-

διά του λιβανιού που μόλις 
ανάψαμε κάτω από την εικό-
να της Παναγίας της Θεοτό-
κου στο εξωκκλήσι στη καρ-
διά του λιθαριού.
Εσύ δεν αφήνεις το χέρι μου 

τρέχοντας να προφτάσεις 
μια ευχή που θα την ψιθυρί-
σεις πάνω από το αναμμένο 
κερί, μια ευχή για να μην χω-
ρίσουμε ποτέ, για να μην ξε-
χάσουμε ποτέ αυτή τη στιγ-
μή που μας αφήσανε όλοι να 
απολαύσουμε μια την άλλη.
Εγώ έχασα την ανάσα μου 

πριν από σένα και, ακουμπι-
σμένη στη γαλάζια πόρτα στη 
Σαντορίνη, που ο ήλιος δα-
γκώνει τη μπογιά της, κοιτάω 
τα μάτια σου, βαθιά και συλ-
λογισμένα, και ξέρω ότι δεν 
είναι η κατάλληλη στιγμή να 
σε ρωτήσω τίποτα... Γι αυτό 
περιμένω να εξαφανιστεί η 
σκιά κάτω από τα βλέφαρά 
σου και να κρυφτεί κάτω από 
το γεφύρι στο Μέτσοβο που 
δωρίσαμε το χάρτινο αετό 
στους ανέμους. 
Παίζουμε κυνηγητό σπρώ-

χνοντας μια ομάδα τουρι-
στών οπλισμένη με κάμερες 
πάνω στην Ακρόπολη. 

«Έτσι δεν θα χτίσουνε 
ποτέ τον Πύργο της Βαβέλ... 
ποτέ...» ψιθυρίζεις και με κρα-
τάς σφιχτά να μην γλιστρήσω 
στα ηλιόλουστα σκαλοπάτια.

«Ποτέ! Για να καταλάβουνε 
ένας τον άλλονε χρειάζεται...» 
χάνω τη φωνή σου κάπου 
στα σπήλαια του Διρού.

«Τι χρειάζεται;» Φωνάζω, 
πάλι τρέχοντας να σε προ-
φτάσω.

«Αγάπη. Χρειάζεται αγά-
πη.» Γελάς και μου προτείνεις 
να δοκιμάσω τα περίφημα 
γλυκά της κυράς Μαρίας στο 
δρόμο για Μονή Μαλεβής, και 
τσίπουρο στα Τρίκαλα. Κυνη-
γάμε τα χταπόδια. Πάλι πρώ-
τη χάνω την ανάσα μου, αλλά 
δεν παραιτούμαι...ποτέ! Κοι-
μόμαστε σκεπασμένες με ου-
ρανό και άστρα στην ακόμα 
ζεστή άμμο στο Ελαφονήσι. 
Μας ξυπνάει το ακορντεόν 
στην Πλάκα. Μας χαϊδεύουνε 
τα Ηπειρώτικα τραγούδια. 
Δεν παραδέχομαι ότι μόλις 
σκέφτηκα το χωρισμό μας τη 

στιγμή που με μαθαίνεις να 
χορεύω τσιφτετέλι...
Ελλάδα μου, στα σύννεφα, 

στις σταγόνες της πρώτης 
μου βροχής στην Εύβοια, 
στα όνειρά μου, σε κάθε μου 
προσευχή, πατρίδα μου που 
δεν με γέννησες, αλλά εγώ σε 
έπλασα στους στοίχους των 
ποιημάτων μου, στα λόγια 
αυτού του διηγήματος που 
σου χαρίζω, που σας χαρί-
ζω, αγαπητοί μου φίλοι, που 
αναγνωρίσατε αυτή την αγά-
πη που δεν τελειώνει ποτέ.
Ελλάδα μου, θα ήθελα να σε 

κλείσω στην χούφτα μου, να 
σε κλέψω και να σε πάρω μαζί 
μου, αλλά κάθε φορά ανοίγω 
την παλάμη μου και σε αφή-
νω ελεύθερη, γιατί μόνο έτσι 
θα μου ανήκεις για πάντα.

EΛΕΝΑ ΣΤΕΤΙΤΣ
Βελιγράδι, 22-11-2010

Η Έλενα Στέτιτς γεννήθηκε 
στο Βελιγράδι το 1971. Απο-
φοίτησε από την Φιλολογική 
Σχολή του Πανεπιστημίου 
του Βελιγραδίου, από την 
έδρα Νεοελληνικής Φιλολογί-
ας. Συγγράφει διηγήματα και 
ποιήματα. Μερικά από τα διη-
γήματά της βραβεύθηκαν και 
εκδόθηκαν σε συλλογές διη-
γημάτων. Δουλεύει στο πρώ-
το της μυθιστόρημα.

ΓΙΩΡΓΗΣ ΧΑΛΑΤΣΑΣ
Ο ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

 Ένας από τους αληθινούς 
δημιουργούς που έχει προσε-
χθεί πολύ, χωρίς τα γραφτά 
του να πάρουν μεγάλη διάδο-
ση, που πάραυτα έχει καθι-
ερωθεί στο χώρο των γραμ-
μάτων και τούτο οφείλεται 
στην έμφυτη και αξεπέραστη 
μοναδικότητα του, είναι ο δι-
ηγηματογράφος που έφυγε, 
ο Γιώργης Χαλατσάς.
Η δημιουργία του Γιώργη 

Χαλατσά είναι μεγάλη και 
πλούσια, έτσι ώστε να θεω-
ρείται από τους σημαντικούς 
στη σύγχρονη Νεοελληνική 
μας Γραμματεία. Οι αφετη-
ρίες του και τα θέματα του 
ξεκινούν από δύο κυρίως πό-
λους της ελληνικής ζωής.
Από την ξεκάθαρη ζωντανή 

ψυχή με την αληθινή ελληνι-
κή παράδοση του χωριού κι 
από τις δοκιμασίες του λαού 
μας στην Κατοχή. Για να το 
ειπούμε μια εξ αρχής, ως χα-
ρακτηρισμό του συνόλου της 
διηγηματικής του προσφο-
ράς, τα διηγήματα του και ως 
θέματα και ως αφήγηση και 
ως τρόποι θέσεων δεν είναι 
ηθογραφικά με την κυριολε-
ξία, ούτε μια νέα ξανανιωμένη 
μορφή του ηθογραφικού πε-
ριγράμματος, όπως θέλησαν 
να ειπούν. Ακριβώς είναι η 
απόδοση του ψυχισμού ενός 
λαού, με τις μοναδικές και 
ανεπανάληπτες ανατάσεις 
του. Δεν περιγράφει αλλά 
παρουσιάζει και συνήθως 
πίσω διακινείται ένα βάθρο 
δράματος απ’ όπου αφορ-
μίζονται οι ήρωες, με τη συ-
νοδεία των καταβολών τους. 
Πολλές φορές είναι μοιραίοι, 
θύματα στο θυσιαστήριο της 
μοίρας τους. Άλλοτε ορίζουν 
φωτεινά μια πρωτοπορία, 
που κυλάει χωρίς διαπομπές, 
αλλά με την ηρεμία της σουρ-
ντίνας, αφήνοντας στον ανα-

γνώστη μια μοναδική σαγήνη. 
Μέσα από τη διηγηματογρα-
φία του διακινούνται με την 
υπερβασία της τέχνης του 
ηρωικά πρόσωπα, που είτε 
κατακερματίζονται από τις 
συνθήκες, είτε πέφτουν στην 
έπαλξη του πιστεύω τους, 
είτε μένουν πίσω νικημένοι με 
την πίκρα της αδυναμίας και 
του «γιατί».
Ένα άλλο χαρακτηριστικό 

των διηγημάτων του, εκτός 
από τη λιτότητα και την ανυ-
παρξία του όποιου πλατεια-
σμού, είναι η δράση μέσα από 
τον προϋπολογισμένο σκοπό, 
που την οπλίζει σε βάθος.
Δεν βρίσκεται ούτε επη-

ρεασμός, ούτε επανάληψη 
στην αφήγησή του, αλλά μια 
προϊούσα προσθετική φωνή 
με συνεχόμενη ροή της Ελ-
ληνικότητάς του. Είναι πέρα 
για πέρα αβίαστος και δεν 
κυκλώνεται στις διηγηματικές 
εκδοχές του, όπως πεντακά-
θαρα τις εξουσιάζει, χωρίς 
αναστροφές ή χάσματα.
Η τεχνική του δεν είναι 

απλή, ούτε τυποποιημένη. Δι-
απιστώνεται μια αυτοτέλεια 
κατά περίπτωση, που εγγίζει 
τις άκρηες της εγκαρδιότητας 
και του μύθου. Είναι σαν να 
αποδίδει ακτινογραφίες ψυ-
χισμού με ποτάμια ποικιλίας. 
Εκεί όμως που πραγματικά 
δονείται ο αναγνώστης, είναι 
η πλευρά της κατοχικής διη-
γηματογραφίας του.
Εδώ βέβαια, στον τομέα 

τούτο της δημιουργίας του, 
πρώτιστο ρόλο έχουν παίξει 
οι βιωματικοί του θησαυροί, 
που διαθλώνται αφηγηματι-
κά κατά τρόπο μοναδικό και 
ανεπανάληπτο. Μερικές φο-
ρές μάλιστα αναρωτιέται ο 
αναγνώστης, αν μπορεί έτσι 
να διαδραματίστηκαν τέτοιας 
ολκής φάσεις από ανθρώ-
πους με υπερφυσικά ψυχικά 
αποθέματα (ο ήρωας λαός!) 
και αναντίρρητα είναι από 
τις πιο ωραίες στιγμές της ελ-
ληνικής διηγηματογραφίας οι 
πτυχές αυτές που ξετυλίγο-
νται στα διηγήματα του της 
περιόδου αυτής. Από κει και 
πέρα έρχεται η άλλη αντίρ-
ροπη προσφορά του, που 
λανθασμένα χαρακτηρίστη-
κε ως ανανεωτική ηθογρα-
φία στα σύγχρονα πλαίσια. 
Ίσως αυτή η παρεξήγηση να 
οφείλεται στο ότι ο Συγγρα-
φέας παραμένει μακριά από 
το αστικό περιβάλλον, σα να 
νιώθει σύγχυση από τα όσα 
συμβαίνουν με την αστική ζωή 
της πόλης. Θα ήταν παράλει-
ψη αν δεν υπογραμμιζόταν κι 
ένα άλλο χαρακτηριστικό της 
γραφής του: η ιδεοληψία των 
προσώπων των μύθων του. 
Όλοι οι ήρωες του είναι ιδε-
ολόγοι και ότι τολμούν ή δεν 
τολμούν ανάγεται στην καθι-
έρωση των ιδεών τους, όπως 
υπαγορεύονται εκ των έσω. 
Έτσι, δε μπορούμε να μιλού-
με διαβάζοντας τα διηγήματα 
του ούτε για απλή ψυχογρα-
φία, ούτε για ταλαντούχο 
παρουσιαστή, αλλά μονάχα 
και μοναδικά για μια εμπνευ-
σμένη διηγηματική απόδοση 
της πληθώρας της ελληνικής 
ζωής που στέκεται διαχρονι-
κά και θα παραμείνει διαχρο-
νική.

ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ» 

ΟΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η επιτυχία του νέου συστήματος «Καλλικράτης» περνάει και 

από Καστελλιώτικα χέρια, αφού σε θέσεις κλειδιά για το Χωριό 
αλλά και τη Χώρα εξελέγησαν δύο διακεκριμένοι και αγαπητοί 
συγχωριανοί μας. Και οι δύο έλκουν την Καστελλιώτικη κατα-
γωγή τους από την πλευρά της μητέρας τους. Αυτοί είναι:

ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου η οποία εξελέγη 
Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Αττικής, περιφερει-
ακής ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών.

ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου ο οποίος εξε-
λέγη Δήμαρχος του δήμου Δελφών, στον οποίο υπάγονται 
πλέον και τα Καστέλλια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Προοδευτικού Συλλόγου 
«ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ» εκφράζει προς αυτούς θερμότατα 
συγχαρητήρια και ειλικρινείς ευχές προς ευόδωση του 
επίπονου έργου που έχουν να πραγματοποιήσουν στους 
χαλεπούς καιρούς που διάγουμε.
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KASTELLIA AGIOS GEORGIOS
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Agelos Sertis, Nektarios 
Kefalas, Kwstas Hamilos and 21 
others like this.

George Ntziavi Μη μου πεις 
είναι στον Αϊ Γιώργη! (Πιστεύω 
πως ΝΑΙ) 

Silia Kantzos ααααα....γεια 
σας κυριε γιωργο!!! βρε βρε τι 
κανει το facebook... 

Nick Zikas KSEXASA KANE-
NAN??? 

Nick Zikas NAI NAI NAI AI 
GIORGIS!! 

George Ntziavi Νίκο, για κοί-
ταξε προσεκτικά στο δέντρο 
μήπως είμαι κι εγώ; (Ωραίες 
αναμνήσεις μου έφερες στο 
μυαλό Νίκο, να είσαι καλά εσύ 
και όλα τα παιδιά) 

Xara Papaioannou kala exw 
na to dw apo to gumnasio... 

Nick Zikas se liga xronia ta 
klonaria tou tha ftasoun mexri 
to spiti mou!!!!!:) 

Xara Papaioannou swsto k 
auto... 

Nick Zikas megistos 
arithmos epishmansewn mono 
50!!!krima!!!hahahaha!!! 

Xristianna Purple min 
ftasoun k sto diko mou xaxa 

Apostolos Chouliaras H 
Geitonia mouuuuuuuuuu!!!!
Kastellia Agapimena! :) 

Silia Kantzos καλά για το 
δικό μου σπίτι δεν το συζη-
τω...μετα του νίκου είμαι ο 
επόμενος στόχος χαχαχα 

Xristianna Purple k meta 
egw silaki oupss.. 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ 

ΜΠΡΑΒΟ ΡΕ ΝΙΚΟΛΑ, ΕΒΓΑΛΕΣ 
ΤΡΟΜΕΡΗ ΦΩΤΟ. ΠΟΣΕΣ ΓΕ-
ΝΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΚΑΤΩ 
ΑΠ' ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΚΙΟ, ΠΟΣΑ 
ΜΥΣΤΙΚΑ, ΕΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣ 
ΙΔΡΩΤΑΣ ΑΠΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΧΕΙ 
ΠΟΤΙΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΡΟΣ.

Xristianna Purple aaa seira 
exei o giwrgos.. 

Kostas Stoforos Μπράβο σε 
όλους! Χαρά για μας τους με-
γαλύτερους που αγαπάτε έτσι 
τον τόπο μας... 

Baggelis Bakas Auta einai 
pws pernane ta xronnia 

Kristina Georgevna ela ola ta 
kastelliotakiaaaaaaaaaa!!!!! 

George Ntziavi 
Είδες Νίκο τι κάνει ένα δέ-

ντρο; Οταν απλώνουν τα 
κλωνάρια και οι «φωλιές» 

γίνονται ανοιχτές αγκαλιές;
Για όλους εσάς παιδιά ευχές 
πολλές από εμένα και να είστε 
όλοι πάντα καλά και να μα-
θαίνω ευχάριστα νέα σας.Να 
με θυμάστε καμιά φορά όπως 
σας... θυμάμαι κι εγώ. Φιλιά! 
See More

Baggelis Bakas Ta kalutera 
xronnia mas einai se auto to 
dentro... :

Kostas Mirmiris Ontos ta 
kalytera mas xronia einai se 
ayto to dentro...
λιλη γατη φτου ξελευτερία 

στις καρδιές μας!!!! γιατί μάλ-
λον οι αναμνήσεις όλων μας 
είναι λεύτερες και μυρίζουν 
χώμα και βρεγμένο χορτάρι 
και μοιάζουν με ματωμένα 
γόνατα και χαίρονται ακόμη, 
στη θέα ενός δέντρου...ευχα-

ριστώ ρε Νικόλα! και σας ρε 
παιδιά!!! 

Katerina Korobili To dentro 
twn Kastelliwtwn.. Ekei prepei 
na mazeytoyme oooloi kai na 
glenthsoyme Kastelliwtika...
Opws kanane kapote oi 
pappoydes mas!!! 

Baggelis Bakas Ante paidia 
na xwristoume na paizoume 
mpala!!! 

Nick Zikas pragmatika 
xairomai giati h photografia 
me to dentro opws vlepw stis 

enhmerwseis mou <<enwse>> 
arketa atoma!!!!! 

Kostas Stoforos Μερικές 
σκέψεις: http://stoforos.
blogspot.com/2010/10/blog-
post_29.html 

Georgios Korobilis ΠΟΙΟΣ 
ΘΥΜΑΤΑΙ, ΤΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙ-

ΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΝΑΜΕ ΕΚΕΙ? 
ΜΠΡΑΒΟ ΝΙΚΟ!!! 

Giannis Pappas Μπράβο ρε 
Νικόλα.... 

 …και τα σχόλια μου…
...Μια βελανιδιά... Να σας 

πω κι εγώ παιδιά για ένα 
δάσος από βελανιδιές που 
υπήρχε εκεί πάνω στον Αι 
Θανάση, ανεβαίνοντας μετά 
τον «Κοκκινόβραχο»... Ισως 
δεν το γνωρίσατε ποτέ, γιατί 
πέρασαν 16 χρόνια που κα-

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ
Το δέντρο που πληγώνουμε

τεδαφίστηκε η εκκλησία του 
1710 και τα αιωνόβια δέντρα 
που την περιέβαλαν (δάσος 

6,5 στρεμμάτων με δρυς) 
μετατράπηκαν σε κούτσου-
ρα...
Μαντέψτε από ποιούς: Από 

την ...αγαπημένη μας S & B...
Οπως είπα ήμουνα στο χω-
ριό και έζησα τη μαγεία του. 
Ανέβηκα στο βουνό. Χάθηκα 
στα χρώματα και τα αρώμα-
τα:
Οι πληγές του βουνού ορα-

τές από παντού δεν σε αφή-
νουν να χαθείς στην ομορ-
φιά. Κάπου εκεί στο νταμάρι 
αριστερά ήταν ο Αι Θανάσης 
με το δάσος του... 

...και οι ευθύνες του καθε-
νός μας δεν είναι λίγες...
Το πυροφυλάκιο καταρρέ-

ει σιγά - σιγά. Καμία φροντί-
δα. Δεν κινδυνεύει άραγε το 
δάσος μας από φωτιές;
Πιο πέρα η «λυκότρυπα» 

ο λαξευτός αρχαίος τάφος, 
άγνωστος στους περισσότε-
ρους χωρίς καμία ένδειξη για 
να τον επισκεφθεί κανείς...

Το Χάνι Ζαγγανά κλειστό 
χωρίς κανείς να αναλαμβάνει 
πρωτοβουλία για το άνοιγμά 
του...

*Αυτή τη φορά θα αφήσω 
τα δικά μου καλά και κακά 
νέα και θα δώσω το λόγο 
στη νεολαία του χωριού. 
Αφορμή μια φωτογραφία 
της βελανιδιάς του Αι Γιώρ-
γη, που ο συγχωριανός μας 
Νίκος Ζήκας ανάρτησε στο 
facebook.
Η φωτογραφία έκανε να 

ξεχειλίσουν οι αναμνήσεις 
και η αγάπη για το χωριό 
μας.Ευθύνη όλων μας είναι 
να του δώσουμε το «φιλί 
της ζωής»…

με πίεζαν. Να δει λεει ο πατέρας 
σου για τελευταία φορά το χωριό 
πριν ‘φύγει’. Πόσο φοβούνται οι 
άνθρωποι να λένε τα πράγματα με 
το όνομα τους. Κατεβαίνουμε τον 
δρόμο. Τα στόρια κλειστά στα πε-
ρισσότερα σπίτια. Η μόνιμη απορία. 
Λείπουν για δουλειές, φύγαν για 
την πόλη ή ‘έφυγαν’. Η κατάσταση 
του σοβά δίνει μια υποψία απάντη-
σης. Περνάμε μπροστά από το ψιλι-
κατζίδικό της θείας Αντωνίας. Μετά 
τα προβλήματα υγείας, φύγανε για 
Θεσσαλονίκη. Αυτός που τ’ αγόρα-
σε, κράτησε το σπίτι και ισοπέδω-
σε το μαγαζί. Μπαίνουμε απ’ την 
ανύπαρκτη πόρτα. Δες στο πάτωμα 
τα ίχνη του. Εδώ ήταν το τραπέζι, 
εκεί ο πάγκος με τα περιοδικά και 
τις εφημερίδες. Περπατάμε σαν να 
υπάρχουν. Δεν μπορείς να περάσεις 
μέσα από ένα τραπέζι. Ούτε μέσα 
από έναν πάγκο. Πας από γύρω σ’ 
έναν χορό του αοράτου. Κι ο τοίχος 
που εφαπτόταν με το μαγαζί έχει 
μείνει με τα σημάδια από τα ράφια. 
Βγαίνουμε, κι ο πατέρας ακουμπάει 
με το αριστερό χέρι τον τοίχο. Σαν 
να πιαστεί αλλά περισσότερο να βε-
βαιώσει με την αφή ότι αυτά κάποτε 
υπήρξαν. Κατηφορίζουμε. Δεξιά ο 
δρόμος για το σπίτι, αριστερά η εκ-
κλησία. Μπαίνουμε στο ναό. Οι κό-
ρες διαστέλλονται από το σκοτάδι. 
Μια γριά με μαύρο μαντήλι εξαφα-
νίζεται πίσω από κάτι κολώνες. Την 
είδα ή την φαντάστηκα; Κοιτάζουμε 
τις αγιογραφίες. Βλέπουμε τον Άγιο 
Πλάτωνα, τον Άγιο Σωκράτη και τον 
Άγιο Αριστοτέλη. Η εκκλησία είναι 

παλιά, του 16ου αιώνα. Τουλάχιστόν 
αυτοί σεβάστηκαν τα αρχαία που 
πάνω τους χτίσανε και μνημονεύ-
ουν τα πνεύματα τους. Δεν είμαι 
θρήσκος. Ανάβω ένα κερί. Όλοι 
σκεφτόμαστε το ίδιο. Η μάνα μου 
σταυροκοπιέται. Ο πατέρας μου 
περιδιαβαίνει τον διάδρομο κοιτώ-
ντας τις αγιογραφίες, με βλέμμα 
τεχνοκριτικού που του έχει ζητηθεί 
να αποτιμήσει την αξία τους. Εγώ 
βλέπω τις φιγούρες τους και το πα-
ράλογο της σκηνής. Ξέρω ότι μόλις 
βγούμε θα στρίψουμε δεξιά και θα 
πάμε κατά το σπίτι. Γνωρίζω ότι το 
μόνο ζωντανό που μπορεί να συνα-
ντήσουμε είναι κάποιο σκυλί που θα 
μας παρακάμψει με γρήγορο βημα-
τισμό. Γνωρίζω ότι στην θέση του 
σπιτιού θα βρούμε ένα σωρό από 
πέτρες γιατί το ταβάνι έπεσε. Ξέρω 
τις προσπάθειες που έκανε με τον 
μεγάλο του αδελφό για να σωθεί 
το σπίτι αλλά αντιμετώπισε τους 
συνδικαιούχους που ήθελαν να του 
το πουλήσουν. Ήταν θέμα ηθικής. 
Αρνήθηκε. Πριν κάποιες μέρες μου 
τηλεφώνησαν από την κοινότητα. 
Μου ζήτησαν να το κατεδαφίσουμε 
γιατί έπεσε η σκεπή και έχει αρχί-
σει να γίνεται επικίνδυνο. Δεν είπα 
τίποτα. Δεν ξέρω πως, αλλά τότε 
ήταν που τον έπιασε η εμμονή του 
να ανέβουμε στο χωριό. Πως να αρ-
νηθείς σε κάποιον που έχει την αρ-
ρώστια και τον τρώει από τα μέσα, 
κάτι τέτοιο; Δεν έπρεπε να κάνουμε 
αυτό το ταξίδι. Κι όταν με το καλό 
επιστρέψουμε να πάω να φτιάξω και 
το αυτοκίνητο. Να πάω να αλλάξω 
την... Τελικά μίζα είπε ή ντίζα;

(Συνέχεια από τη σελίδα 3)

Μίζα ή ντίζα;
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ου Ξεφλούδα. Δυστυχώς, όπως 
αναφέρθηκε, παντού αναπαρά-
γεται η λανθασμένη πληροφο-
ρία πως ο Στέλιος Ξεφλούδας 
γεννήθηκε στην Άμφισσα, ενώ η 
γενέτειρά του δεν είναι άλλη από 
τα Καστέλλια όπου είδε το φως 
της ζωής το 1899.

Ο συγγραφέας και νομικός Δη-
μήτρης Χαλατσάς αναφέρθηκε 
εμπεριστατωμένα στο έργο του 
Στέλιου Ξεφλούδα και ανέλυσε 
την τεχνοτροπία του «Εσωτερι-
κού μονολόγου».

Σε χαιρετισμό που απέστειλε 
η Διευθύντρια του Εθνικού Κέ-

ντρου Βιβλίου Κατρίν Βελισσά-
ρη, εξέφρασε την «απεριόριστη 
συμπαράσταση του Ε.ΚΕ.ΒΙ. σε 
πρωτοβουλίες όπως αυτή, όπου 
δίνεται η ευκαιρία σε νέους δη-
μιουργούς να δοκιμαστούν και 
να αποκτήσουν βήμα έκφρασης 
και παρουσίας στον χώρο της 
λογοτεχνίας» και τόνισε ότι: «ο 
Διαγωνισμός Διηγήματος “Στέ-
λιος Ξεφλούδας” συμβάλλει σε 
αυτό το πνεύμα φιλαναγνωσίας 
και δημιουργικής επαφής με το 
βιβλίο».

Με αφορμή τη θέσπιση του 
ειδικού βραβείου «Γιώργης 
Χαλατσάς» στη μνήμη του ση-
μαντικού Καστελλιώτη λογοτέ-
χνη που έφυγε από κοντά μας 
το καλοκαίρι που μας πέρασε, 
το μέλος του Δ.Σ. Παναγιώτης 
Μπάσιος (ανιψιός του αειμνή-
στου) παρουσίασε μια σύντομη 
αλλά συνάμα αναλυτικότατη  
θεώρηση των εφαλτηρίων,  των 
χαρακτηριστικών στοιχείων, της 
θεματολογίας, της τεχνικής και 
της «ιδεολογίας» του έργου του 
Γιώργη  Χαλατσά σε σχετική ομι-
λία του.

Τέλος, με τα θερμότερα λόγια 
εξέφρασε τη συμπαράσταση 
όλων των Ρουμελιωτών για τη 
συγκεκριμένη προσπάθεια, ο 
Πρόεδρος του Πνευματικού Κέ-
ντρου Ρουμελιωτών Γεώργιος 
Κουβέλης, ο οποίος εύστοχα 
διαπίστωσε ότι οι εν λόγω εκδη-
λώσεις συνιστούν έναν από τους 
σημαντικότερους Καταστατι-

κούς Σκοπούς του Κοινωφελούς 
αυτού Ιδρύματος και οφείλουν 
να αποτελούν τον πυρήνα των 
δραστηριοτήτων του.

Βραβεία και επαίνους στους 
διακριθέντες απένειμαν οι:

Γιάννης Καλπούζος, συγγρα-
φέας

Φαίδων Θεοφίλου, ποιητής 
-πεζογράφος

Καρολίνα Μέρμηγκα, δημο-
σιογράφος –συγγραφέας

Γεώργιος Κουβέλης, Πρόε-
δρος του Πνευματικού Κέντρου 
Ρουμελιωτών

Εύα Χαλατσά, Πρόεδρος της 
Ενώσεως Γυναικών Ηπείρου

Ελένη Λευκαδίτη, Πρόεδρος 
του Συλλόγου Γυναικών Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς Καστελλίων 
Φωκίδος «Η Πρόοδος»

Αλέξανδρος Παπανικολάου, 
Αντιπτέραρχος ε.α., Επίτιμος Αρ-
χηγός Γ.Ε.Α.

Σταύρος Θωμόπουλος, Αντι-
στράτηγος ε.α.

Χρήστος Χαλατσάς, δικηγό-
ρος, γιός του αείμνηστου Γιώργη 
Χαλατσά

Γιώτα Διέννη εκ μέρους της 
κριτικής επιτροπής του Διαγω-
νισμού

Τριαντάφυλλος Ελευθερίου 
εκ μέρους της εφημερίδας «Κα-
στελλιώτικα Νέα»

Παναγιώτης Παπανικολάου 
εκ μέρους του Προοδευτικού 
Συλλόγου «Τα Καστέλλια»

Μεταξύ των εκλεκτών παρι-
σταμένων διακρίναμε τη νεο-
εκλεγείσα αντιπεριφερειάρχη 
Αθηνών Μαρία Καρακλιούμη, 
τους στρατηγούς Δημήτριο 
Αλευρομάγειρα, Αθανάσιο 
Παπανικολάου, Παναγιώτη 
Παπαδάκη, Ευάγγελο Παπα-
νικολάου, Δημήτριο Διέννη, 
Ευθύμιο Ν. Παπανικολάου, το 
συγγραφέα Αντώνη Κακαρά και 
πολλούς άλλους Καστελλιώτες 
και φίλους των Καστελλίων.

Για του βραβευθέντες θα μπο-
ρούσαν να γραφτούν βιβλία 
ολόκληρα, άλλωστε πολλοί από 
αυτούς έχουν ντουζίνες εκδό-
σεων στο ενεργητικό τους. Όλοι 
τους ξεχωριστοί, ασύλληπτα 

δημιουργικοί, έκαστος με πλη-
θώρα εντυπωσιακών επιτευγμά-
των στα γράμματα, στις τέχνες, 
στην επαγγελματική και στην 
προσωπική του ζωή. Άνθρωποι 
πολύ καλής πάστας, πολύ θετι-
κής αύρας οι οποίοι προσήλθαν 
στη βράβευσή τους με ευγένεια 
και ταπεινότητα. Ίσως ακόμη δεν 
έχουμε αντιληφθεί το εύρος της 
επιτυχίας του Συλλόγου μας ο 
οποίος, μέσω του Διαγωνισμού, 
προσέγγισε ανθρώπους τέτοιας 
ποιότητας.

Εξίσου εντυπωσιακό ήταν το 
γεγονός της παρουσίας στην 
εκδήλωση αρκετών διαγωνιζό-
μενων από αυτούς που δεν βρα-
βεύτηκαν. Από τους υπόλοιπους 
εβδομήντα οκτώ που συμμετεί-
χαν από κάθε γωνιά της χώρας 
μας. Τι να πεις για τους εκλε-
κτούς λογοτέχνες συγχωριανούς 
μας που αν και δε βραβεύτηκαν 
μας αγκάλιασαν με την αγάπη 
τους, τι να πεις για την αλβανι-
κής καταγωγής δημοσιογράφο 
και συγγραφέα, τι να πεις για την 
κοπέλα που ταξίδεψε από τη νη-
σιωτική Ελλάδα μόνο και μόνο 
για να μας γνωρίσει από κοντά;

Πώς αλήθεια μπορεί κανείς 
να ευχαριστήσει έναν έναν και 
τους ενενήντα τέσσερις συμμε-
τέχοντες; Αυτοί είναι οι πραγ-
ματικοί πρωταγωνιστές της 
συγκεκριμένης περιπέτειας. 
Αυτοί που με το ταλέντο, τις ευ-
αισθησίες, τη δημιουργικότητα 
και τον οίστρο τους μας υπεν-
θύμισαν πως υπάρχουν σήμερα 
στην Ελλάδα πράγματα όμορφα, 
φωτεινά, χρωματιστά, ευωδια-
στά και γνήσια, υπάρχει ελπίδα. 
Αβίαστα συνεπώς προκύπτει 
πως η αθρόα αυτή κοινωνία ψυ-
χών εκτός από μέγιστη ηθική 
ανταμοιβή προς τους εμπνευ-
στές του Διαγωνισμού αποτελεί 
τη σημαντικότερη και πλέον 
εξωστρεφή δράση που έχει 
πραγματοποιήσει ο Σύλλογος 
μας στην ιστορία του. Μέχρι 
τον επόμενο Διαγωνισμό…

Ο κατάλογος των βραβευθέ-
ντων έχει ως εξής:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

1ο Βραβείο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

2ο Βραβείο
AΝΘΙΜΟΣ ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ

3ο Βραβείο
ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΕΝΝΗ

Ειδικό Βραβείο
«Γιώργης Χαλατσάς»

Έπαινοι
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΙΟΝΗ
ΜΙΝΩΣ ΣΚΟΥΝΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ
Έπαινοι

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΙΔΑΚΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΑΝΕΒΑΤΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΣ
EΛΕΝΑ ΣΤΕΤΙΤΣ

Τα διηγήματα των πρώτων 
δέκα διακριθέντων θα συμπερι-
ληφθούν σε Ανθολογία που θα 
εκδοθεί το προσεχές διάστημα. 
Τα υπόλοιπα έξι διηγήματα θα 
δημοσιευθούν στην εφημερίδα 
«Καστελλιώτικα Νέα».

Για το τέλος αφήνουμε δύο 
εντυπωσιακές χρονολογικές συ-
μπτώσεις. Η ημερομηνία της εκ-
δηλώσεως, 26 Νοεμβρίου, που 
επιλέχθηκε τυχαία, συνέπεσε με 
την γιορτή του Αγίου Στυλιανού. 
Η επομένη, 27 Νοεμβρίου, είναι η 
επέτειος του θανάτου του Στέλιου 
Ξεφλούδα (27 Νοεμβρίου 1984)!

Υλικά: 1 πακέτο μακαρόνια, 
ελαιόλαδο, 2-3 μεγάλα κρεμ-
μύδια, μυζήθρα τριμμένη.
Όπου φτωχός κι η μοίρα 

του, κι αφηρημένος η δικιά 
του. Να 'ρθούνε είπα οι άν-

θρωποι να φάμε όλοι μαζί 
μετά τη δουλειά. Να τους 
μαγειρέψω με τα χεράκια 
μου, αλίμονο, πού να τρέχω 
να δανείζομαι χέρια...

ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΦΤΩΧΟΥ
(Αναδημοσιεύουμε από το Ηλεκτρονικό περιοδικό Λογοτε-

χνικό Μπιστρό της Στέλλας http://www.stellasliterarybistro.
com/ το οποίο και σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να επισκε-
φθείτε, την πρώτη από τις εβδομαδιαίες συνεργασίες της 
Κωνσταντίνας Τασσοπούλου με γενικό τίτλο «μαγειρεύο-
ντας μ’ ένα ψάρι» όπου η διακεκριμένη συγγραφέας, καθώς 
αναρωτιέται τι κάνει ένας ιχθύς μόνος στον πάγκο, παρουσι-
άζει συνταγές ζωής και κουζίνας.
Η Κωνσταντίνα Τασσοπούλου έλαβε μέρος στον Πρώτο 

Διαγωνισμό Διηγήματος «Στέλιος Ξεφλούδας» και τιμήθηκε 
με το δεύτερο βραβείο για το διήγημα της με τίτλο «Θωριά». 
Συνεπώς υπομονή μέχρι να εκδοθεί η Ανθολογία και για… ορε-
κτικό ακολουθεί συνταγή ενδεικτική της… γεύσης των κειμέ-
νων, του… αρώματος των δημιουργών, της… νοστιμιάς του δι-
αγωνισμού και της… πάστας των ανθρώπων που συμμετείχαν. 
Τροφή για το σώμα και το πνεύμα λοιπόν…)

Καθώς διαβάζω την «Ψυχή Βα-
θειά» του Γιώργη Χαλατσά, πέφτω 
σε κάποια από τις τελευταίες σε-

λίδες σε αυτή τη φράση. Κλείνω 
το βιβλίο και σκέφτομαι… Η ιστο-
ρία του Δήμου Πολύχρονου, ενός 
από τους «λησταντάρτες» που 
βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή 
στην Αντίσταση, δίπλα στον Άρη 
Βελουχιώτη, μαζί με τον περίφημο 
Καραλίβανο. Φόβος και τρόμος των 
κατακτητών στα βουνά της Ρούμε-
λης.
Ο Γιώργης Χαλατσάς μας χαρίζει 

μια πρωτοπρόσωπη αφήγηση – 
ντοκουμέντο. Ξεχνάς ότι υπάρχει ο 
συγγραφέας και νιώθεις ότι έχεις 
δίπλα σου τον ίδιο τον αντάρτη που 
μιλάει. Πλούσια ντοπιολαλιά, στιγ-
μές χαραγμένες στη συλλογική 
μνήμη της περιοχής…
Διαβάζω πίσω πως το βιβλίο κυ-

κλοφόρησε το 1999 σε 500 αντί-
τυπα. Σκέφτομαι τα διάφορα best 
seller που υπερήφανα μας λένε οι 
εκδοτικοί οίκοι πως ξεπέρασαν την 
τάδε χιλιάδα ή βρίσκονται στην 25η 
έκδοση ή δεν ξέρω ποια… Ανούσι-
ες τυποποιημένες ογκώδεις ιστο-
ρίες, που σε κάνουν να ξεχνιέσαι. 
Και ποιος θέλει να θυμάται;
Τι παράξενο να κρατάω στα χέρια 

μου αυτό το σχεδόν χειροποίητο βι-
βλίο, ενός συγγραφέα που αποτε-
λεί μάλλον μια εξαιρετικά ιδιότυπη 
περίπτωση για τα ελληνικά γράμ-
ματα. Κυρίως διηγηματογράφος, 
αλλά και δοκιμιογράφος, με έργο 
αναγνωρισμένο, δεν θέλησε ποτέ 
να κάνει δημόσιες σχέσεις, δεν 
θέλησε να ρίξει τη δουλειά του στο 
εμπορικό κύκλωμα. Προτιμούσε να 

βγάζει τα βιβλία του μόνος του και 
να τα μοιράζεται με όσους εκτιμού-
σε. Αναγνωρίζω μια παλικαριά στη 
στάση. Μια μοναδική καθαρότητα. 
Που τόσο λείπει στους καιρούς 
μας.
Ίσως γι’ αυτό και να τον γοή-

τευσε η προσωπικότητα του Δή-
μου Πολύχρονου που δόθηκε στον 
αγώνα χωρίς υστεροβουλίες. Και 
μέσα από τα δικά του μάτια βλέπει 
κι αυτός τον Καπετάνιο Άρη:

«…μ’ εντυπωσίασε το σπαθά-
το βλέμμα του και τα λόγια του 
πούβγαιναν κοφτά, στρογγυλά και 
μετρημένα σαν χάντρες. Όσο ζύ-
γωνες κοντύτερα, τόσο καταλάβαι-
νες ότι τούτος ήταν γεμάτος ψυχή. 
Ψυχή βαθειά. Είχε πιστέψει και μι-
λούσε με θυσία…»
Ο Γιώργης Χαλατσάς έφυγε έτσι 

όρθιος από κοντά μας το καλοκαίρι 
που μας πέρασε, διδάσκοντας ένα 
άλλο ήθος. Διάλεξε τους ήρωες 
του κυρίως μέσα από τα πρόσωπα 
ενός κόσμου που φεύγει. Από το 
1956 που κυκλοφόρησε τα «Διη-
γήματα» του πέρασαν 54 χρόνια 
αδιάλειπτης δημιουργίας. Έγραψε 
σχεδόν 20 βιβλία που περιμένουν 
να τα ανακαλύψουμε ξανά…
Ελπίζω –παρά τη δική του στά-

ση– να βρεθούν εκείνοι που θα πά-
ρουν την πρωτοβουλία να συστή-
σουν στο κοινό αυτά τα προϊόντα 
γνήσιου πνευματικού μόχθου…

«…αυτή ήταν η αντίσταση που 
κάναμε και σου λέει ο άλλος κολο-
κύθια τούμπανα. Αλλά θα στο ειπώ 
καθαρά: Σαν και μας δεν ξέρω αν 
θα ματαφανούν στα βουνά…»
Την ώρα που πρόθυμοι συγγρα-

φείς ξαναγράφουν την ιστορία, 
δημιουργώντας ένα κοινό με μνήμη 
νεκρή ή στρεβλή, τέτοια κείμενα 
είναι πιο χρήσιμα από ποτέ. Το 
ζήτημα είναι πως θα δώσεις χώρο 
και τόπο στις αληθινές φωνές να 
εκφραστούν και να ακουστούν.
Χρειάζεται σίγουρα «Ψυχή Βα-

θειά». Πόσοι από εμάς την έχουμε;
ΥΓ. Το βιβλίο, σε περίπτωση που 

αναρωτιέστε, δεν έχει καμία εμ-
φανή σχέση με την ομώνυμη ταινία. 
Βεβαίως η ερμηνεία που έδωσε η 
κάθε πλευρά είναι χαρακτηριστι-
κή. Το βιβλίο πάντως προηγήθηκε 
κατά μια δεκαετία της ταινίας. Ο 
ήρωας του βιβλίου Δήμος Πολύ-
χρονος ζούσε μέχρι το 1994… 

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

(Συνέχεια στη σελίδα 8)

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΨΥΧΗ ΒΑΘΕΙΑ
«…Η Γερμανία θα ματαγίνει κράτος και θα διαφεντεύει. Κι εσύ 

που πήγες και σκοτώθηκες με τ’ αδέρφια σου στ’ αντάρτικα, μη 
περιμένεις. Άλλοι θα γίνουν και συ θα χορτάσεις φτώχεια και κα-
τατρεγμό…
Είχε δίκιο ή δεν είχε; Γιατί όπως και να το κάμεις, όπως και αν 

το πεις, όπως και αν το φέρεις εμείς είμαστε οι ηττημένοι. Κι ο 
σπόρος που ρίξαμε, δε φύτρωσε…»

Ο διακεκριμένος λογοτέχνης Γιάννης Καλπούζος
απονέμει το πρώτο βραβείο στην Κατερίνα Χαραλαμποπούλου.

Οινοποιείο Αρχαίας Μαντινείας
15ο Χιλιόμετρο Επαρχιακής οδού Τρίπολης - Αρτεμισίου

221 00 Αρχαία Μαντίνεια, Νομός Αρκαδίας
Οινοποιείο Αρχαίας Νεμέας

Εθνική οδός Κορίνθου-Τρίπολης, Κόμβος Αρχαίας Νεμέας
205 00 Αρχαία Νεμέα, Νομός Κορινθίας

e-mail: info@domainspiropoulos.com - Τ: 27960 61400

ΚΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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έων, Δήμος Καλλιέων κ.λπ.), δηλαδή με τη συνένωση των ομόρων 
Κοινοτήτων σε ενιαία Τοπική Διοίκηση. Είναι επίσης γεγονός, ότι 
το σύστημα των Δήμων κράτησε για καιρό και είχε βέβαια τα συν, 
αλλά και τα πλην του, γιατί δημιουργήθηκαν εύλογες ανισότητες 
και προτιμήσεις και χατίρια στην εξυπηρέτηση των αναγκών της 
κάθε μιας συμμετεχούσης Κοινότητας από το ενιαίο όργανο που 
υπαγόταν, δηλαδή από το Δήμο. Κι έτσι φάνηκε προτιμότερη η 
απλοποίηση και η λειτουργία με αυτοτέλεια κάθε μιας Κοινότητας 
χωριστά. Και ενώ το προηγούμενο σύστημα των Δήμων προέβλεπε 
ως μονάδα την Κοινότητα και την υπαγωγή πολλών Κοινοτήτων 
στο Δήμο και πολλών Δήμων στην Επαρχία και πολλών Επαρχιών 
στο Νομό και πολλών Νομών στην Περιφέρεια, το σύστημα που το 
διαδέχτηκε της αυτοτέλειας, δηλαδή της κάθε μιας Κοινότητας, 
είχε ως ανώτατο όργανο υπαγωγής απευθείας το Νομό, δηλαδή το 
Νομάρχη. Τούτο λειτούργησε με επιτυχία πάνω από αιώνα, έως 
ότου οι Κοινότητες, η μια κοντά στην άλλη, άρχισαν να ξεριζώνο-
νται από τρία βασικά αίτια: την υπογεννητικότητα, την αστυφιλία 
και τη μετανάστευση. Έτσι, φτάσαμε σε σταθερή υπολειτουργία 
των Κοινοτήτων, οπότε η Πολιτεία εψήφισε νέο σύστημα Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης για να καλύψει την υπολειτουργία αυτή: τον 
Καποδίστρια. Στην εφαρμογή του και ο Καποδίστριας δεν απέδω-
σε, γιατί πρώτα απ’ όλα ήταν δαπανηρός, αλλά και διότι εχώλαινε 
στη λειτουργία της αποκέντρωσης και στο τέλος- τέλος μετείχαν 
Κοινότητες με λειψό αριθμό κατοίκων. Μπρός από τα ουσιαστικά 
αυτά τρωτά, η Πολιτεία οδηγήθηκε στην ψήφιση νέου συστήμα-
τος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φτάσαμε στον Καλλικράτη, που 
οι Έλληνες ψηφίσαμε την εφαρμογή του στις πρόσφατες εκλο-
γές. Τι μας επιφυλάσσει η εφαρμογή αυτή δεν μπορεί να ξέρουμε, 
πάντως εγγενώς υπάρχει το αξεπέραστο τρωτό του απομακρυσμέ-
νου πολλών Κοινοτήτων από την έδρα της Διοίκησης. Με ποιό 
τρόπο θα γίνεται η εξυπηρέτηση των κατοίκων των απόμακρων 
αυτών Κοινοτήτων από την έδρα της Διοίκησης; Αυτό είναι ένα 
πρόβλημα στη νέα εφαρμογή του Καλλικράτη. Αυτό ισχύει και για 
το Χωριό μας. Αλλά ας μην προτρέχουμε. Ας αφήσουμε πρώτα να 
ιδούμε τον Καλλικράτη στην εφαρμογή του και ύστερα λέμε.

των προτέρων καταδικασμένο 
και άδικα χύθηκε τόσο αίμα. Ο 
Ζαχαριάδης μάλιστα επικρίθη-
κε σφόδρα, «κατσαδιάστηκε» 
από τον Στάλιν, παρουσία 
του Βούλγαρου Δημητρώφ, 
ο οποίος τον συνόδεψε στο 
Κρεμλίνο για συμπαράσταση 
(ήξερε φαίνεται, τι τον περίμε-
νε). Εξορίστηκε στη Σιβηρία, 
όπου πέθανε, αγνοημένος 
από τους σοβιετικούς συντρό-
φους. Τέλος, εκείνο που θέλα-
νε πραγματικά οι Άγγλοι και, 
ίσως αυτό να υπονοεί ο Περι-
κλής, ήταν να ξεμπερδεύουν 
μια και καλή με τους Έλληνες 
κομμουνιστές. Οι δικοί μας 
ήταν αυτοί που τους έδωσαν 
την ευκαιρία.
Συνεχίζω: Ο καπετάνιος 

μου είχε εμπιστευτεί τα απο-
μνημονεύματά του, ένα κακο-
δακτυλογραφημένο κείμενο. 
Σε ερώτηση γιατί δεν τα δημο-
σιεύει, ώστε να βγάλει κι αυ-
τός καμιά δεκάρα αποκρίθη-
κε: «Όσα κατά καιρούς έχουν 
γραφτεί για τα γεγονότα αυτά, 
είτε από δεξιούς, είτε από αρι-
στερούς, πολλά είναι ψέματα. 
Όσο ζω δε θέλω να ακούσω 
να λένε για μένα το ίδιο». Έτσι 
και έγινε. Το βιβλίο εκδόθηκε 
μετά το θάνατό του.
Έχοντας διαβάσει την πρώ-

τη έκδοση, παρατήρησα ότι 
έχουν παραληφθεί αποσπά-
σματα που αφορούν στην 
κρίσιμη περίοδο του εμφυλί-
ου 1948-49, στη Ρούμελη. Η 
χήρα καπετάνισσα μου είπε 
ότι, προτού εκδοθεί το βιβλίο 
το κείμενο είχε δοθεί σε κά-
ποιο συναγωνιστή ονόματι… 
ο οποίος επρόκειτο και αυτός 
να δημοσιεύσει απομνημονεύ-
ματα της περιόδου εκείνης. Αν 
λοιπόν δεν αποκαταστάθηκε 
το πλήρες κείμενο στη δεύτε-
ρη έκδοση, τότε πρόκειται για 
λαθροχειρία προφανούς σκο-
πιμότητας.
Τον καπετάνιο και τη γυναί-

κα του τους είχα επισκεφθεί 
δύο ή τρεις φορές στο διαμε-
ρισματάκι τους στις Εργατικές 
Κατοικίες Λαμίας. Τον έφερνα 
και στο χωριό, όπου έβλεπε 
συγγενείς και γνωστούς.
Ως και ολόκληρη τη Ρού-

μελη γυρίσαμε μαζί, πράγμα 
που τον ευχαρίστησε και τον 
συγκίνησε ιδιαίτερα. Παρακά-
μπτω άλλους σταθμούς και 
διαδρομές (κάθε τόπος και 
μια ιστορία) για να σταθώ στο 
Λιδορίκι. Εκεί, στην πλατεία 
που καθίσαμε βλέπω απένα-
ντι στον κεντρικό δρόμο την 
πινακίδα να γράφει: «οδός 
Ταξιάρχου Μαρκοπούλου». 
Έχοντας ήδη διαβάσει τα απο-
μνημονεύματα, ρωτάω, δήθεν 
ανήξερος, δύο γεροντάκια 
από δίπλα, ποιος είναι αυτός 
ο Μαρκόπουλος που τίμησαν 
οι Λιδορικιώτες. Ο καπετάνιος 
άκουγε σκεφτικός. Αν δεν τον 
«τσίγκλαγες», συνήθως δεν 
μιλούσε. Εκείνοι ανέφεραν τα 
γεγονότα, όπως περίπου τα 
περιγράφει ο Περικλής. Ότι, 
δηλαδή με λίγα λόγια, ο αγέ-
ρωχος Ταξίαρχος του Ελλη-
νικού Στρατού είχε αιχμαλω-
τισθεί από τον «κατσαπλιά» 
Περικλή, εκεί που δεν τον πε-
ρίμενε. Τι να πρωτοθαυμάσει 
κανείς; Το θάρρος του ενός ή 
την αβελτηρία του άλλου;
Αξίζει εδώ να προσθέσω 

ότι ο γενναίος ταξίαρχος Μαρ-
κόπουλος (κρίσεις Περικλή- 

ίσως στο τέλος να έγιναν φιλα-
ράκια), ο οποίος ακολούθησε 
τους αντάρτες αγόγγυστα, 
υπομένοντας με καρτερικότητα 
όλες τις κακουχίες, την πείνα 
και τη δίψα, παραδόθηκε από 
τον Περικλή στα μετόπισθεν, 
όταν εκείνος έφευγε έξω, αλλά 
οι σύντροφοι τον εκτέλεσαν. 
Ο καπετάνιος, όταν, στην Αλ-
βανία πλέον, πληροφορήθηκε 
το έγκλημα, αγανάκτησε «για-
τί, μωρέ, έναν τέτοιο άνθρω-
πο!» πράγμα που γράφτηκε 
στα «μείον» από το κόμμα και 
αφού προηγουμένως -το χει-
ρότερο- είχε αγνοήσει εντολή 
να παραμείνει στη Ρούμελη 
και να συνεχίσει τον χαμένο 
αγώνα.
Κάποτε πήρα το θάρρος, 

μάλλον θράσος, και τον ρώ-
τησα «Καλά, καλέ μου μπάρ-
μπα, κατανοητό, ας πούμε, 
που μαζεύατε τα ανήλικα αγό-
ρια- βίαια επιστράτευση για τις 
ανάγκες του Δ.Σ.Ε.(1) αλλά τα 
κορίτσια γιατί τα παίρνατε; Δεν 
ήταν αυτό λιγάκι άνανδρο και 
ανήθικο;»

«Εκτελούσαμε διαταγές», 
είπε. «Όμως, θα μου πεις 
αυτά έλεγαν και οι Ναζί, γι’ 
αυτό σαν καπετάνιος που 
ήμουν δεν αρνήθηκα προσω-
πικές ευθύνες». Και συνέχι-
σε, περίλυπος: «Θυμάμαι ένα 
περιστατικό που με βασανίζει 
από τότε. Αυτό και άλλα με 
έβαλαν σε σκέψεις. Άρχιζα να 
αμφιβάλλω. Σέρναμε, λοιπόν, 
μαζί μας ένα τσούρμο από 
κορίτσια από χωριά της Φθι-
ώτιδας. Η μάνα ενός απ’ αυτά 
μας ακολουθούσε αλαφιασμέ-
νη, κλαίγοντας και ικετεύοντας: 
Αφήστε το κορίτσι και πάρτε 
εμένα. Πάρτε εμένα- αφήστε 
το κορίτσι. Τη διώχναμε, αυτή 
από κοντά, σαν σκύλα γεννη-
μένη, νύχτα μέρα. Ώσπου μια 
νύχτα με πλησιάζει κρυφά και 
τι μου λέει; Καπετάνιε, απόψε 
να κοιμηθείς με το κορίτσι και 
ύστερα να τ’ απολύσεις! Μου 
ήρθε ο ουρανός σφοντύλι. Για-
τί αγωνίζομαι; Αναρωτήθηκα».
Δεν τα περίμενες αυτά κα-

πετάν Περικλή. Αυτά ανέκυ-
ψαν στην πορεία. Γι’ αυτό ο 
Δρόμος είναι Άσωτος. Εσύ σε 
άλλα πίστευες, γι’ αυτό και θα 
πρέπει να υπέφερες πολύ. Πι-
στεύω, ότι ο χειρότερος εμφύ-
λιος γι έναν τίμιο άνθρωπο εί-
ναι όταν ανοίγει πόλεμο με τη 
συνείδησή του. Θα μπορού-
σα να συνεχίσω και με άλλες 
αφηγήσεις ανέκδοτες, αλλά 
φοβούμαι ότι κάνω κατάχρηση 

της φιλοξενίας των αγαπητών 
μας «Κ.Ν.».
Δυο μόνο παρατηρήσεις 

ακόμα.
Πρώτον: Το βιβλίο αυτό εκ-

δόθηκε με επιμέλεια του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων, ενός 
μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος. 
Η πρώτη έκδοση στοιχίζει 38 
ευρώ, η δεύτερη 50 ευρώ, 
ποσά που πολύ λίγα βιβλία 
πιάνουν. Στο μεταξύ η υπέρ-
γηρη και άρρωστη χήρα κα-
πετάνισσα και οι γιοί της δεν 
έχουν ούτε τα απαραίτητα. 
Συμπέρασμα: Οι κληρονόμοι 
της πνευματικής ιδιοκτησίας 
του καπετάνιου (της μόνης 
που κατείχε) δεν φαίνεται να 
ωφελήθηκαν ανάλογα. Ποιός 
κονόμησε απ’ αυτό το ξεπού-
λημα δεν ξέρω.
Δεύτερον: Ο τελευταίος μύ-

λος του χωριού, «ο Μύλος του 
Γιατρού» δεν πρέπει να έχει 
την τύχη των άλλων. Προκει-
μένου, λοιπόν να μείνει όρθιος, 
ας μετατραπεί επιτέλους και σε 
καφετέρια, όπως προτείνεται, 
πλην όμως θα του άξιζε καλύ-
τερη τύχη, την οποία ασφαλώς 
θα είχε αν βρισκόταν Κάτω 
από τ’ Αυλάκι. Καθ’ όσον ο μύ-
λος αυτός είναι κτίσμα ιστορι-
κό, αφού εκεί μέσα μια νύχτα 
-νύχτα της Κατοχής- ξεκίνησαν 
τον Ε.Λ.Α.Σ. οι μέχρι τότε άση-
μοι Θανάσης Κλάρας-Άρης 
Βελουχιώτης από τη Λαμία και 
Γιώργος Χουλιάρας-Περικλής 
από τα Καστέλλια. Σχεδόν 
70 χρόνια μετά αδυνατούμε 
να αντιληφθούμε τη σημασία 
του γεγονότος. Έτσι έγινε και 
με τον Ανδρούτσο και το Χάνι 
της Γραβιάς. Χρειάστηκαν πε-
ρίπου άλλα τόσα χρόνια για 
να ανασυρθεί ο γιός του Αν-
δρίτσου από τη λησμονιά και 
να ξεπλυθεί από τη λάσπη της 
προδοσίας. Οι συνέπειες, βλέ-
πετε των εμφυλίων, τότε και 
τώρα, νυν και αεί. (Χωρίς το 
«Αμήν»).

(1)Πολλά από αυτά τα παιδιά 
-«συμμορίται»- που έπεφταν 
στα χέρια του Εθνικού Στρα-
τού, στέλνονταν κατευθείαν 
στο εκτελεστικό απόσπασμα 
από υπερεθνικόφρονες στρα-
τοδίκες. Φρίκη και τρόμο σκόρ-
πιζε στη Λαμία και τα πέριξ ο 
επονομαζόμενος «Κινίνος». 
«Ισόβια» πρότεινε ο επίτρο-
πος «εις θάνατον» αποφάσιζε 
αυτός. Μπρος βαθύ και πίσω 
ρέμα για τις αθώες ψυχούλες.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΜΑΚΡΗΣ
Καστέλλια 07-07-2010

Παροιμιώδης η φιλοξενία 
του ιχθύ, κι η προθυμία, κι η 
διάθεση. Από άλλα πάσχου-
με. 21:05, έκλεισαν και τα 
σούπερ μάρκετ. Τί θα τους 
ταΐσω Χριστούλη μου, που 
δεν είμαι Εσύ, να πιάσω το 
καρβέλι να γεμίσει ο τόπος 
ψωμιά; Ψάρια δε θα 'φτια-
χνα, μην το πεις, και να τα 
είχα εδώ ξελεπιασμένα. Με-
γάλη η Χάρη σου, κανιβαλι-
σμούς εγώ δεν κάνω.
Ανοιγοκλείνω συρτάρια, 

ντουλάπια. Η ανάσα μου 
σε ηχώ. Κουτουλιέται με τα 
ξύλα. Κενό απέραντο και 
ξηρά τροφή. Σταφίδες, σύκα 
σε στεφάνι από πέρσι τον 
Απρίλιο, μέλι, ταμπάσκο, πι-
πέρι, κορν φλέικς, φρυγανιά 
τριμμένη, αλάτι, πάπρικα, 
μωρέ από καρυκεύματα έχω 
και να πουλήσω, βάση μου 
λείπει. Ένα πακέτο μακαρό-
νια νούμερο έξι. Τώρα μά-
λιστα, γεννιέται ελπίδα. Ως 
που να ζεσταθεί το νερό θα 
πλυθώ, κι ως που να πλυθώ 
θα βράσουν. Σε λίγο φτά-
νουν κι είμαι ακόμα με το 
μπουρνούζι.
Θάλασσα καυτή στο νερο-

χύτη. Κύματα μακαρονιών κι 
ένα τρύπιο πλοίο. Το παλιό 
τσίγκινο σουρωτήρι. Όταν 
μου λείπει δύναμη, στρέφο-
μαι προς τα πίσω και παίρνω 
φόρα. Η γιαγιά έφτιαχνε τα 
ωραιότερα μακαρόνια του 
κόσμου και δε θυμάμαι ποτέ 
να βγαίνει από το σπίτι για να 
ψωνίζει υλικά.
Σε μεγάλο τεφάλ καίω 

λάδι. Μακάρι να είχα το δικό 
της το τηγάνι, το βαθύ. Ψιλο-
κόβω κρεμμύδια και τ’ αφή-
νω να καίγονται. Η χαρά του 
αφηρημένου. Αν τα ξεχάσεις 
και καούν, τότε είναι έτοι-
μα. Φόρμα, αθλητικά και το 
t-shirt με το γάτο. Νιάου. Το 
διαμέρισμα μυρίζει τσίκνα. 
Ελευθερώνω τα μαλλιά, να 

τσικνίσουν κι αυτά. Η μαγει-
ρική σε θέλει ολόκληρο δο-
σμένο. Περιχύνω τα μακαρό-
νια με κρεμμύδια τραγανά. 
Μαύρα. Το λάδι μπόλικο, όχι 
με μέτρο. Σβήνω τον απορ-
ροφητήρα για να ακούω. 
Κουδούνι.

-Κρασί;
-Έφερε ο Νίκος, λευκό.
-Ψωμί;
-Δεν πάει ρε παιδιά, μακα-

ρόνια έχουμε.
-Αν θέλετε σαλάτα…
-Σαλάτες τρώνε τα κατσί-

κια, κάτσε κάτω.
Να δεις που τη σκαπούλα-

ρα με μια μακαρονάδα του 
φτωχού. Καλά την ονόμαζε. 
Φτηνά υλικά, πλούσια γεύ-
ση, ξεγελούσε τα παιδιά, την 
πείνα, τη φτώχια... «μήτε τυρί 
χρειάζονται μανούλα μου»...

-Λίγο τυράκι ρε παιδιά, 
τριμμένο.

-Έρχεται.
Ακουμπάω τη μυζήθρα στο 

τραπέζι. Κεφάλι μεγαλοπρε-
πές, ολοστρόγγυλο. Αυτό 
σχεδόν ποτέ δε λείπει από 
το ψυγείο μου. Θυμάμαι τον 
παππού να τρίβει ακούραστα 
και τη γιαγιά να απλώνει κου-
ρασμένη. Κεφάλια λιάζονταν 
μέρες ολόκληρες, στο σχοινί 
με τα ρούχα. Καταμεσήμερο 
στην Πελοπόννησο και σκάμε 
στα γέλια. Ο μπαμπάς κου-
τουλάει το μέτωπο στις μυ-
ζήθρες, κάθε φορά, αφηρη-
μένος. Από κείνον θα πήρα.

-Εμ, βάλτε τες πιο πέρα να 
περνάει ο κόσμος.

-Αυτό σου έφταιξε;
-Πιο πέρα δε χωρούν, είν’ 

τα σεντόνια κι οι πετσέτες.
-Καμιά πετσέτα …οικοδέ-

σποινα… να σκουπιστούμε. 
Τραπέζι είν’ αυτό που έστρω-
σες;

-Μην έχουμε και πολλές 
απαιτήσεις, κοτζάμ φαί σας 
έφτιαξα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ
(Συνέχεια από τη σελίδα 1) (Συνέχεια από τη σελίδα 1)

(Συνέχεια από τη σελίδα 7)

ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΦΤΩΧΟΥ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΩΤΟΣ (II)

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  ΕΥΡΩ

Νίκος Μιχαήλ Μοσχολιός Αθήνα 50

Ευάγγελος Παναγιώτη Παπανικολάου Αθήνα 40

Ιωάννης Ηλία Κυριαζής Αθήνα 50

Στέφανος Αποστολόπουλος Αθήνα 50

Ιφιγένεια Μουτεβέλη Αθήνα 50

Αθανασία Αντωνίου Αθήνα 30

Παναγιώτης Παπαδάκης Αθήνα 30

Ευάγγελος Μενελάου Τσάκαλος Αθήνα 100

Μιχαήλ Μάνος Αθήνα 50

Μαρία Καρακλιούμη Αθήνα 20

Παναγιώτης Ιωάννου Παπανικολάου Αθήνα 50

Κωνσταντίνος Μαργώνης Άμφισσα 20

Παναγιώτα Ταλάντη Γραβιά 50

Παναγιώτης Νικ. Μακρής Αθήνα 50

Δημήτριος Αλεξ. Προβιάς Αθήνα 50

Ελένη Ραυτοπούλου Έδεσσα 25

Λουκία Παρεκτζόγλου - Παππά Έδεσσα 25


