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Ταχ. Γραφείο
Κ.Ε.Μ.Π.Α.

Πάσχα!
– Θ’ ανεβείτε απάνω; Τυπική η ερώτη-

ση στο συγγενολόι.
– Έμα και το συζητάμε; Γίνεται αλ-

λιώς;
– Για πότε το λετε;
– Μεγάλη Τετάρτη... εκεί κάπου.
– Μπαμπά, τη γιαγιά ποιος θα την πά-

ρει;
– Θα την πάρουμε εμείς.
Η απάντηση καλοσυνάτη σα να μη θέ-

λει να χαλάσει χατίρι, αλλά συνάμα ξερή 
κι οριστική, αμετάκλητη.
Κι η κρυφή σκέψη; Ωωωχ! – γιαγιά 

ίσον αυτοκίνητο να μην έχεις πού να κα-
θίσεις...
Κι έφτανε η μέρα. Ξυπνάγαμε όλοι, 

μικροί μεγάλοι έξω το πρωί κι άιντε να 
πιούμε μια κούπα γάλα φουρ φουρ και 
να φάμε όπως όπως ένα κουλούρι μι-
σοβουτηγμένο για να φύγουμε γρήγο-
ρα γρήγορα «Να προλάβουμε ρε παιδιά 
πριν πλακώσει η κίνηση...».
Με το μάτι ακόμη βαρύ, εμείς στο πίσω 

κάθισμα, με την Αθήνα να ξυπνάει λεπτό 
το λεπτό και τις βαλίτσες να κουδουνάνε 
στην κάθε στροφή απ’ τη μια μεριά του 
πορτμπαγκάζ στην άλλη, φτάναμε κάπο-
τε στο Παγκράτι, στη μονοκατοικία με τη 
χαρακτηριστική άσπρη και μπλε πόρτα: 
αυτή την πόρτα που είχε δει κατοχή, πάρ-

τι μασκαράδων, άπειρα χριστουγεννιάτι-
κα κάλαντα, μέχρι και τιμωρία, κλείδωμα 
απ’ έξω ως τις πρωινές ώρες για όποιον 
τόλμαγε να γυρίσει αργά στη διάρκεια 
του εφηβικού φόρτε... Αυτή η πόρτα που 
έβγαλε δικηγόρους, γιατρούς και δα-
σκάλους, που πίσω της έκρυβε μυστικά 
αυστηρής πειθαρχίας, αλλά και θάμπος 
καλοσύνης και αγάπης, για να βγουν 
άνθρωποι επαγγελματίες, επιστήμονες, 
καλοί, κοινωνικοί και οικογενειάρχες... 
Πίσω απ’ αυτήν την πόρτα κρυβόταν ένας 
ασπρόμαυρος διάδρομος με αρτ ντεκό 
πλακάκια σε γεωμετρικά σχήματα. Εκεί 
που παίζαμε βόλους και ποδόσφαιρο... 
Εκεί που ξαπλώναμε τις πλάτες μας γυ-
μνές τα καλοκαίρια για να δροσιστούμε.

– Ντριιιιν... το κουδούνι, κι άνοιγε η 
πόρτα. Κι όλος ο διάδρομος σκεπασμέ-
νος από σακούλες του σούπερ μάρκετ κι 
ούτε ίχνος από πλακάκι αρτ ντεκό.

– Πω-πώωω, ρε παιδιά πού θα τα βά-
λουμε όλ’ αυτά; Πού θα χωρέσουν;

– Θα χωρέσουν, ξεκίνα εσύ και θα 
ιδούμε... έρχονταν η απάντηση της για-

γιάς που πλέον έμπειρη απ’ την κάθε 
άνοδο - κάθοδο στο χωριό ήξερε ότι κά-
πως θα βολευόταν η κατάσταση.
Το φόρτωμα του αυτοκινήτου έπαιρνε 

μια ακριβώς ώρα με μεθοδική ακρίβεια. 
Με τέτοιες ποσότητες πραμάτειας, σκέτη 
σπαζοκεφαλιά το παζλ του να ταιριάξεις 
το κάθε σακουλάκι στο χώρο του, χωρίς 
να πάει χαμένο το παραμικρό εκατο-
στό...

– Αυτού τι έχεις μαμά;
– Σαπούνι Αρκάδι μη τυχόν και θελή-

σουμε να πλύνουμε κάνα ρούχο.
– Μα, δεν πουλάν’ σαπούνι ο Λέζας ή 

ο Παπαευθυμίου;
– Δεν ξέρω, εμείς μια φορά έχουμε 

το δικό μας... Να μην υποχρεωνόμαστε 
στον καθένα...

– Μα, μαγαζί έχουν οι άνθρωποι, πώς 
θα ζήσουν...

– Εσύ να κοιτάς τη δουλειά σου...
Κι εμείς καθόμασταν στο δροσερό 

σκαλοπάτι και περιμέναμε...
Κάποτε ερχόταν η ώρα να ξεκινήσουμε: 

η γιαγιά μπροστά κι οι υπόλοιποι εμείς 

πίσω με νταμιτζάνες άδειες κάτω απ’ τα 
πόδια μας, έτοιμες να γεμίσουν αραχωβί-
τικο κρασί, γαλατομπούρεκα και κουλου-
ράκια Λαμπρής απ’ τον Ασημακόπουλο 
για ανήμερα κι ένα πορτμπαγκάζ γεμάτο 
ρούχα, αθηναϊκές λιχουδιές, πλυστικά, 
νηστίσιμη φάβα, ταραμοσαλάτα, χαλβά 
τρικαλινό, μουστοκούλουρα, σεντόνια 
κολλαριστά, πετσέτες, λευκά τραπεζομά-
ντιλα και όλα τα σύνεργα Λαμπρής που 
χρειάζεται ένα νοικοκυριό. Κοντά τρεις 
ώρες η άνοδος. Τρεις ώρες μαρτύριο για 
εμάς τους μικρούς μα ένα αυτοκίνητο γε-
μάτο πρόνοια, αγάπη και θάλπη γι’ αυτές 
τις ξέχωρες μέρες.
Και να, πέρασαν τα χρόνια. Κι ήρθαν κι 

έφυγαν πολλές Λαμπρές και Πασχαλιές. 
...Κι ήρθαμε στα λόγια τους και στα κα-
μώματά τους. Και γεμίζουμε και τα δικά 
μας αυτοκίνητα. Με τα κόκκινα αυγά, 
με το κανταΐφι και το γαλατομπούρεκο, 
με το ποδηλατάκι του μικρού... Άιντε 
και μια κρεμ φρες μπας και φτιάξουμε 
καμία τάρτα φράουλα για το λάκκο (μη 
τυχόν και της τελειώσει της Ασπασίας και 
μείνουμε χωρίς...). Κι η Λαμπρή συνεχί-
ζεται. Κι οι παλαιότεροι παρατηρούν θε-
ατές με το χαμόγελο, συνάμα μ’ αυτούς 
που έφυγαν και μας καμαρώνουν από 
’κει ψηλά. Κι οι μπαταρίες των γενεών 
γεμίζουν...                                  ΙΟΛΗ

(Συνέχεια στη σελίδα 3)

(Συνέχεια στη σελίδα 7)

(Συνέχεια στη σελίδα 8)

(Συνέχεια στη σελίδα 5)

ΑΝΟΔΟΣ
ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΑ
Τελικά το τοπίο του Χωριού μας έχει καταλήξει ανάλωμα, προ-

κειμένου να γίνει για λόγους οικονομικούς επιφανειακή η εξόρυξη 
του βωξίτη που σημαντικά κοιτάσματα κρύβει το υπέ δαφός του. 
Όσο λειτουργούσε αυτοτελής η Κοινότητα μας, υπήρχε η φωνή 
της, που ως ένα σημείο προφύλαξε το τοπίο από την ολοσχερή 
λεηλασία του, έτσι που να μην καταλήξει ολό τελα σε σεληνιακό. 
Μεγάλο μέρος του δε γλίτωσε. Αλλά μετά τον Καποδίστρια και 
τώρα με τον Καλλικράτη, τα πράγματα παίρνουν σοβαρό κατή-
φορο. Ακούστηκε, ότι επίκειται νέο εγ χείρημα για επιφανειακή 
εξόρυξη. Ας ελπίσουμε, ότι τουλάχιστον θα υπάρξει σεβασμός 
να παραμείνουν αλώβητα τα Κεφαλάρια, τόσο στην Περιοχή «Αϊ-
Βασίλη» - «Όμορφης Πλαγιάς» - «Κοπρισιάς» - «Λινάρι», όσο και 
της «Καλογερικής». 
Η λεηλασία της «Αλεφάντως» παραμένει χαρακτηριστική. Επι-

Δεν ξέρω αν παίξαμε κάποιο 
ρόλο ως εφημερίδα και ως Σύλ-
λογος με τις αναφορές και τα 
άρθρα μας. Δεν γνωρίζω αν οι 
εξαίρετοι πίνακες του Τριαντά-
φυλλου Ελευθερίου που κο-
σμούν το εξώφυλλο του βιβλίου 
«Επιστροφή στο χωριό», έδω-
σαν έμπνευση σε κάποιους…
Το γεγονός είναι ότι αυτό το 

Πάσχα που μας πέρασε, ο ου-
ρανός των Καστελλίων γέμισε 
πάλι από αερόστατα. Ομορφιά, 
μαγεία, συγκίνηση. Όσοι δεν 
έχετε βρεθεί σε μια «εκτόξευ-
ση» ή «αμόλημα» -όπως συ-
νήθως ονομάζεται- ίσως δεν 
μπορείτε να καταλάβετε τι συμ-
βαίνει την κρίσιμη στιγμή που 
το αερόστατο υψώνεται στον 
ουρανό…
Και μετά να το βλέπετε σιγά- 

σιγά να γίνεται μια κουκίδα και 
να χάνεται πίσω από τα βουνά. 
Αν έχετε γερά πόδια ή ψυχή, 

μπορεί και να το κυνηγήσετε, 
με την ελπίδα να το εκτοξεύσε-
τε και πάλι…

Φέτος είχα την τύχη να βρε-
θώ σε δυο τέτοιες πετυχημένες 
εκτοξεύσεις. Η μία από αυτές 

έγινε από το σπίτι του παιδικού 
μου φίλου Γιώργου Κοντολάτη 

ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

Ένα από τα θέματα της Ημε-
ρησίας Διατάξεως της Τακτι-
κής Γενικής Συνελεύσεως του 
Συλλόγου μας της 23ης Μαΐου 
2011, ήτο η επικύρωση της από 
11/3/2011 αποφάσε ως του Δ.Σ., 
με την οποία ανακηρύσσεται ο 
κ. Δημήτριος Χρ. Χαλατσάς ως 
Επίτιμος Πρόεδρος του Συλλό-
γου.
Την εισήγηση στη Γενική Συ-

νέλευση έκαμε ο Γραμματέας 
του Συλλόγου κ. Τάκης Ευθ. 

Παπανικολάου, ο οποίος είπε 
τα εξής:

«Το Δ.Σ., με την από 11-03-
2011 ομόφωνη απόφασή του 
ανακήρυξε τον κ. Δημήτριο Χ. 
Χαλατσά ως Επίτιμο Πρόεδρο 
του Συλλόγου και, βάσει κατα-
στατικού, υποβάλλει την από-
φασή του αυτή στη Γ.Σ. προς 
έγκριση (θέμα 5 της Η.Δ.). Συ-
νολική παρουσίαση του έργου 
και της προσφοράς του θα απαι-
τούσε απεριόριστο χρόνο και 
σελίδες. Τι να πρωτοαναφέρει 
κανείς; Τις τέσσερις συναπτές 
θητείες του ως Πρόεδρο του 
Συλλόγου (1997-2004) η την επί 

πενήντα σχεδόν χρόνια συνεχή 
και αδιάλειπτη προσφορά του 
στα «Κ.Ν.»;
Τα παρακάτω αφορούν μόνο 

στην περίοδο 2009-2010 όπου ο 
κ. Χαλατσάς απλώς βοηθούσε 
το Σύλλογο, χωρίς να είναι Μέ-
λος του Δ.Σ. Ο σχεδόν ενενη-
ντάχρονος Μίμης Χαλατσάς:
Δεν απουσίασε από καμία 

συνεδρίαση του Δ.Σ. (κανένα 
Μέλος του δεν το κατάφερε 
αυτό).
Είχε πάντα έτοιμη την ύλη 

του για τα «Κ.Ν.» (δηλαδή του-
λάχιστον τη μισή εφημερίδα και 

Η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ κ. ΔΗΜ. Χ. ΧΑΛΑΤΣΑ
ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Την Κυριακή 22-05-2011 
πραγματοποιήθηκε με επιτυ-
χία στο Πνευματικό Κέντρο 
Ρουμελιωτών η Γενική Συνέ-
λευση με Αρχαιρεσίες για την 
εκλογή του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου (περιόδου 2011-
2012) του «Προοδευτικού Συλ-
λόγου Τα Καστέλλια».
Στη Γενική Συνέλευση προ-

ήδρευσε -με υποδειγματικό 
τρόπο- ο πρεσβύτερος παρι-
στάμενος, ο ενενηντάχρονος 
«έφηβος» Ιωάννης Κυριαζής, 
Επίτιμος Εισαγγελέας Εφετών, 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ο οποίος έκανε και μια άγνω-
στη στους νεώτερους ιστορι-
κή αναδρομή στις ιδρυτικές 
απαρχές του Συλλόγου μας, 

Νέο Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο

1-1-2011 – 31-12-2013
Πρόεδρος: Αιδεσιμολογιώτατος
Κωνσταντίνος Κάντζος
Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Χουλιάρας
Γραμματέας: Αθανάσιος Σέρτης
Ταμίας: Ιωάννης Αντωνίου
Μέλος: Άγγελος Ματζίνος
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ΚαστελλιώτικαΑυτοί που μας έφυγανΚο ι ν ω ν ι κ ά

Τριμηνιαία Έκδοση
«ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»

Ιδιοκτησίας του
Προοδευτικού Συλλόγου

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

Εκδότης
TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Τηλ.: 210-41.22.344
trianteleu@hotmail.com

Αρχισυντάκτης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Συντακτική Επιτροπή
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΧΑΛΑΤΣΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Υπεύθυνος ηλεκτρονικών μέσων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θ. ΜΠΑΣΙΟΣ

proodsyllogos@kastellia.gr

Αριθμός φύλλου 235
ΑΠΡ. - ΜΑΪ. - ΙΟΥΝ. 2011

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.

Σκοντολός
Πού είσαι αρή Κατσάνα,
μάνα και κυραμάνα;
Σαμάρωσέ μου την ψαριά
και γέμισε σιτάρι
τα υφαντά μας τα σακκιά
και ρίξε στο σαμάρι
θηλειές να τα φορτώσουμε,
σφίξε τα να τα δέσουμε
να πάμε να βοδώσουμε
στο μύλο για ν’ αλέσουμε.

Πού είσαι αρή Κατσάνα,
μάνα και σταυρομάνα;
Σήκω σαν τότε μια φορά
ντύσου να πιάσουμε σειρά,
να πάμε απάνω με καλό
στη Βάργιανη στο Σκοντολό,
σύνταχα να μπορέσουμε
πρώτοι μπροστά ν’ αλέσουμε.

Με Παρατσόκα μυλωνά
π’ άλεθε νύχτα - μέρα,
με πλούσιο το νοικοκυριό
και μ’ άπλα πέρα ως πέρα
ανέβαινε όλο το χωριό
κι άλεθε και για τραχανά.

Κήπια με όλα τα καλά
κότες, κοτόπουλα πολλά,
μαρτίνια και μανάρια
και χοιρινά θρεφτάρια,
μόσχος εκείνα τα λουβιά
μόσχος και οι πατάτες
με γλύνα κυδωνάτες,
να πάρουμε όλοι μια χαψιά
ως να ξεβγεί η γι’ αλεσιά
να βγουν τ’ αλεύρια ζεστά,
μάνι να τα σακκιάσουμε
να τα ταιρομεριάσουμε
ζυγά απάνω στο ζοριό
μάνι να τα σηκώσουμε
μάνι να τα φορτώσουμε
να ρθούμε πίσω στο χωριό.

Α. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΘ. ΤΣΑΚΡΗΣ
Στις 4 Δεκεμβρίου 2010, έφυ-

γε από κοντά μας ο Ηλίας Αθ. 
Τσακρής, ακολουθώντας την 
κοινή μοίρα των ανθρώπων.
Γεννήθηκε στα Καστέλλια το 

1921 και ήταν γιός των αείμνη-
στων Αθανασίου και Αλεξάν-
δρας Τσακρή (το γένος Τσακά-
λου) και ο τελευταίος εναπομέ-
νων μετά τον θάνατο των αδελ-
φών του Νίκου, Παναγιώτη και 
Ζαχαρία Τσακρή.
Στην τελευταία του κατοικία, 

στο κοιμητήριο της Αργυρού-
πολης Αττικής, την οποία θεω-
ρούσε μετά τα Καστέλλια, σαν 
δεύτερη πατρίδα του, μαζί με 
τους οικείους του, τον συνό-
δευσε πλήθος από συγγενείς, 
φίλους, γείτονες και παλιούς 
συνεργάτες.
Ο μικρότερος γιός του Νίκος 

τον αποχαιρέτησε λέγοντας τα 
εξής:

«Είμαι ο μικρότερος γιός του 
Ηλία Τσακρή. Κάποτε κάποιος με 
ρώτησε, με ειρωνικό τόνο, να πας 
να ρωτήσεις πως έφυγε ο πατέρας 
σου από το χωριό του τα Καστέλλια 
Φωκίδος.
Τελικά ρώτησα τον ίδιο τον πα-

τέρα μου και μου είπε: "Σε μια δύ-
σκολη στιγμή της πατρίδας μας που 
σπαραζόταν από εμφύλια διαμάχη 
υπηρέτησα την πατρίδα μας και το 
έφερε η μοίρα να βρεθώ στην Αρ-
γυρούπολη Αττικής".
Εκεί γνωρίζει τη μητέρα μας τότε 

Βασιλική Αυγοπούλου και νυν Βα-
σιλική Τσακρή, για την οποία είμαι 
υπερήφανος που μας στήριξε μαζί 
του σαν οικογένεια, βράχος, και σε 
μένα ειδικά με το πρόβλημά μου.
Πατέρα έφυγες από το χωριό 

σου με μόνο τη χλαίνη σου και δέκα 
δραχμές ακολουθώντας το δρόμο 
της καρδιάς σου με τον οποίο κα-
τάφερες να φτιάξεις όλα αυτά που 
αφήνεις πίσω σου. Δημιούργησες 
τα θεμέλια της οικογενείας σου 
και του τόπου, που αυτή τη στιγμή 
ζούμε.
Πάντα χαμογελαστός με την 

καλή σου καρδιά, τη στωικότητα, 
την υπομονή.
Δεν έλειψε το χαμόγελό σου σε 

χαρές και δυσκολίες. Αγαπητός 
στην οικογένειά σου, στους συνερ-
γάτες σου, στους συγγενείς, στους 
φίλους, στους γειτόνους, με όλους 
όταν ασχολήθηκες με τα κοινά, σε 
όλο τον κόσμο.
Πατέρα σ’ ευχαριστώ από τα 

βάθη της καρδιάς μου για όσα προ-
σέφερες στην οικογένειά μας και 
ειδικά σε μένα τόσα χρόνια αγόγ-
γυστα και στάθηκες δίπλα μας παρ’ 
όλο που κάποιοι εγκατέλειψαν το 
καράβι...
Κάποτε είχε ρωτήσει κάποιος, 

πώς κερδίζεται η αιωνιότητα και 
του απάντησαν "την αιωνιότητα 
την κερδίζεις με αυτά που αφήνεις 
πίσω σου και μνημονεύεσαι στον 
αιώνα τον άπαντα".
Έτσι και εσύ θα συνεχίσεις να 

ζεις μέσα στη ζωή μας.
Σ’ ευχαριστώ, να έχεις καλό 

ταξίδι και είμαι σίγουρος ότι μετά 
από πολλά χρόνια θα βρεθείς πάλι 
στ’ αγαπημένα σου πρόσωπα τους 
γονείς σου και τα αδέλφια σου.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα 

σε σκεπάσει.»
Ανήσυχο και δημιουργικό 

πνεύμα, έφυγε από το χωριό 
του, μετά την βασική εκπαίδευ-
ση στο σχολείο των Καστελλίων 
και αναζήτησε την τύχη του στην 
πρωτεύουσα.
Εργατικός, δημιουργικός, 

εφευρετικός, συνεργάσιμος, 

Γεννήσεις
Η Λίλα Παπαδοπούλου (εγ-

γονή της Παναγιώτας Τσα-
καγιάννη Παπανικολάου) 
και ο Γεώργιος Βελισσαρίου 
απέκτησαν κόρη.

Θάνατοι
Απεβίωσε στις 04-12-2010 

και κηδεύτηκε στην Αργυ-
ρούπολη ο Ηλίας Αθανασίου 
Τσακρής, ετών 89.
Απεβίωσε αιφνιδίως στις 

12-02-2011 και κηδεύτηκε 
στην Αργυρούπολη η Ελένη 
Τσακρή (κόρη του Ηλία και 
της Βασιλικής Τσακρή) ετών 
58.
Απεβίωσε στις 29-04-2011 

και κηδεύτηκε στα Καστέλ-
λια ο Παναγιώτης Νικολάου 
Λέζας, ετών 87.

Βαφτίσεις
Ο Δημήτριος Δημητριάδης 

και η Κατερίνα Θωμά Δημη-
τριάδη (κόρη του Δημητρίου 
Ευθυμίου Θωμά) βάφτισαν 
το αγοράκι τους και το ονό-
μασαν Θησέα Αναστάσιο.
Ο Νικόλαος Γεωργίου Κα-

ρανάσιος και η γυναίκα του 
Αναστασία βάφτισαν την 
κόρη τους στις 12-06-2011 
στο ξωκλήσι Αγίας Παρα-
σκευής Μπράλου και την 

ονόμασαν Κωνσταντίνα Πα-
ρασκευή.
Ο Χρήστος Γ. Χαλατσάς και 

η σύζυγός του Μαρούσα Πα-
τέρα βάφτισαν, το Σάββατο 
09-07-2011 στα Καστέλλια, 
το γιό τους και τον ονόμασαν 
Γεώργιο. Ανάδοχος η Μαρία 
Καρακλιούμη.
Τα «Κ.Ν.» εύχονται να ζή-

σουν τα νεοφώτιστα.

Αρραβώνες
Ο Παναγιώτης Κοντολά-

της (γιός του Αθανασίου και 
της Βασιλικής) και η Ευγενία 
Ανυφαντή αρραβωνιάστηκαν.
Ο Ευάγγελος Νικολάου 

Μπάκας αρραβωνιάστηκε τη 
δεσποινίδα Αρβανίτη.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ
Α΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
«ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ»
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑ-

ΣΙΟΣ 10 ΕΥΡΩ
ΔΙΕΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 10 

ΕΥΡΩ
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙ-

ΝΗ 10 ΕΥΡΩ
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

10 ΕΥΡΩ
ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του 

ΜΕΝΕΛΑΟΥ 10 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
• Σε μνήμη ΗΛΙΑ ΤΣΑ-

ΚΡΗ προσέφεραν για τους 
σκοπούς του Συλλόγου μας:

- η κόρη του ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΗΛΙΑ ΤΣΑΚΡΗ ΠΑΠΑΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ 100 ΕΥΡΩ

- η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧ. ΤΣΑ-
ΚΡΗ 100 ΕΥΡΩ

- η ΜΑΡΙΑ ΖΑΧ. ΤΣΑΚΡΗ 
ΠΑΪΖΗ 50 ΕΥΡΩ

• Σε μνήμη ΕΛΕΝΗΣ 
ΤΣΑΚΡΗ η ΜΑΡΙΑ ΖΑΧ. 
ΤΣΑΚΡΗ ΠΑΪΖΗ προσέφερε 
για τους σκοπούς του Συλλό-
γου μας 50 ΕΥΡΩ

• Σε μνήμη ΠΑΝΑΓΙΩ-
ΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΖΑ τα 
παιδιά του ΝΙΚΟΛΑΟΣ και 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΕΖΑ προσέ-
φεραν για τους σκοπούς του 
Συλλόγου μας 100 ΕΥΡΩ

• Σε μνήμη ΛΟΥΛΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΤΣΙΒΑ 
ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ υιός ΠΕ-
ΡΙΚΛΗ ΣΤΟΦΟΡΟΥ προσέ-
φερε για τους σκοπούς του 
Συλλόγου μας 150 ΕΥΡΩ

•Σε μνήμη ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΑΔΕΡΦΩΝ ΤΟΥ ο 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥ-
ΡΙΑΖΗΣ προσέφερε για τους 
σκοπούς του Συλλόγου μας 
150 ΕΥΡΩ

• Σε μνήμη ΤΟΥ ΣΥΖΥ-
ΓΟΥ ΤΗΣ η κ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΜΩΡΗ από την Καλοσκοπή 
προσέφερε για τους σκοπούς 
του Συλλόγου μας 20 ΕΥΡΩ

• Σε μνήμη του αειμνή-
στου ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟΣ-
ΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ η σύζυγός 
του ΖΩΗ χ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ προ-
σέφερε για τους σκοπούς του 
Συλλόγου μας 70 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
Στο Εκκλησιαστικό Συμ-

βούλιο για τις ανάγκες της 
Εκκλησίας Ευαγγελίστριας 
σε μνήμη ΗΛΙΑ ΤΣΑΚΡΗ 
προσέφεραν:

- η κόρη του ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΗΛΙΑ ΤΣΑΚΡΗ ΠΑΠΑΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ 100 ΕΥΡΩ

-η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΧ. ΤΣΑ-
ΚΡΗ 100 ΕΥΡΩ

- η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΑΧ. 
ΤΣΑΚΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟ-
ΠΟΥΛΟΥ 50 ΕΥΡΩ

δραστήριος και κατά βάση αυ-
τοδημιούργητος ασχολήθηκε 
με πολλές επιχειρήσεις σχετι-
κές με το εμπόριο, τις οποίες 
διεκπεραίωσε αποτελεσματικά, 
με μεράκι, εργατικότητα, κέφι 
και αισιοδοξία. Ασχολήθηκε με 
επιτυχία και με τα κοινά του τό-
που του.
Παντρεύτηκε την Βασιλική 

(Κική) Αυγοπούλου και μαζί 
δημιούργησαν μια συγκροτη-
μένη και φιλόξενη οικογένεια 
με τα τέσσερα παιδιά τους, 
καταξιωμένα επιστημονικά και 
επαγγελματικά και με μεγάλη 
προσφορά στο χώρο τους και 
στις οικογένειές τους.
Ο Ηλίας Τσακρής ήταν ένας 

μειλίχιος, καλοσυνάτος, πράος 
και αισιόδοξος άνθρωπος, πολύ 
αγαπητός στο εργασιακό και το 
κοινωνικό του περιβάλλον.
Παρά τις δυσκολίες και τις 

αντιξοότητες που αντιμετώπι-
σε κατά καιρούς, δεν δείλιασε 
ποτέ, αλλά έβρισκε πάντα τη 
λύση σε κάθε πρόβλημα και 
ένα μόνιμο χαμόγελο, δείγμα 
καλής καρδιάς και αισιοδοξίας, 
ήταν αυτό που τον χαρακτήριζε 
και τον συντρόφευε μέχρι το τέ-
λος της ζωής του.
Αγαπούσε πολύ και νοσταλ-

γούσε το χωριό του, τους συγ-
χωριανούς και τους συγγενείς 
του, αλλά οι υποχρεώσεις οι οι-
κογενειακές και οι εργασιακές 
δεν του επέτρεπαν να το επισκέ-
πτεται συχνά. Το σπίτι του όμως 
ήταν πάντα ανοιχτό και καλοδε-
χούμενοι όλοι οι συγγενείς και 
συγχωριανοί του, τους οποίους 
υποδεχόταν μόνιμα με το γνω-
στό του χαμόγελο και μια ζεστή 
φιλοξενία. Λένε ότι οι άνθρω-
ποι πεθαίνουν μόνο όταν τους 
ξεχνάμε.
Εμείς θα τον θυμόμαστε πά-

ντα με αγάπη, για την καλή του 
καρδιά, τον ζεστό και πράο χα-
ρακτήρα του και τη συνεχή προ-
σφορά του.
Καλό σου ταξίδι θείε Ηλία, ας 

είναι ελαφρύ το χώμα που θα 
σε σκεπάζει!!!
ΜΑΡΙΑ ΖΑΧ. ΤΣΑΚΡΗ - ΠΑΪΖΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
NIK. ΛΕΖΑΣ

Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών 
στις 29-04-2011 και κηδεύτη-
κε στα Καστέλλια ο εκλεκτός 
συγχωριανός μας Παναγιώτης 
Νικολάου Λέζας. Έφυγε έτσι 

από κοντά μας ένας από τους 
πρωτοπόρους στην προσαρμο-
γή του Χωριού μας στη σύγχρο-
να συγκοινωνιακά και μεταφο-
ρικά μέσα. Πράγματι μετά από 
εκείνους που άνοιξαν το δρόμο 
Γιάννη Προβιά - Αθ. Τσακνιά 
και Δημ. Ανδριτσοπουλο - Δημ. 
Κυριαζή, αυτή η δεύτερη γενιά 
που ο Παναγιώτης υπήρξε από 

τους βασικούς της συντελεστές, 
αξιολόγησε συγκοινωνιακά και 
μεταφορικά το Χωριό μας, έτσι 
που για όλη την Περιφέρεια να 
αποτελεί το συγκοινωνιακό κέ-
ντρο. Πέρα από τη σημαντική 
αυτή συμβολή του, υπήρξε ένας 
εκλεκτός Καστελλιώτης, σεμνός 
και πρόθυμος, πάντοτε εθελο-
ντής και στην πρώτη γραμμή 
σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώ-
σεις. Άριστος οικογενειάρχης, 
έχαιρε τη εκτιμήσεως όλων των 
συγχωριανών μας.
Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν τα πιο 

θερμά συλλυπητήρια στην οικο-
γένειά του. Η μνήμη του θα πα-
ραμένει σε όλους ζωντανή. Ας 
είναι ελαφρύ το Καστελλιώτικο 
χώμα που τον σκεπάζει.

ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑ ΤΣΑΚΡΗ
Στις 12 Φεβρουαρίου 2011, 

έφυγε απροσδόκητα από τη 
ζωή, η Ελένη Ηλία Τσακρή, 
κόρη του Ηλία και της Βασιλι-
κής Τσακρή. Είχε γεννηθεί το 
1953 στην Αργυρούπολη Αττι-
κής, όπου και έμενε με την οι-
κογένειά της.
Στην τελευταία της κατοικία, 

στο κοιμητήριο της Αργυρούπο-
λης, την συνόδευσαν συγκινη-
μένοι οι απαρηγόρητοι οικείοι 
της και πλήθος συγγενών και 
φίλων, μ’ ένα μεγάλο ερωτημα-
τικό: «Γιατί βιάστηκε να φύγει;» 
Ίσως να ήθελε να ακολουθήσει 
τον αγαπημένο της πατέρα...
Ο μικρότερος αδελφός της 

Νίκος την αποχαιρέτησε με τα 
εξής λόγια:
«Αγαπητό μου Ελενάκι,
Είναι βαθιά η θλίψη μου που σε 



ΣΕΛΙΔΑ 3 ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Κο ι ν ω ν ι κ ά

χάσαμε, έτσι απρόσμενα. Για μένα 
είναι απίστευτο που δεν σε έχου-
με κοντά μας. Τώρα που έφυγες 
το κενό σου είναι δυσαναπλήρω-
το, διότι ήσουν ένας άνθρωπος με 
ιδιαίτερο χαρακτήρα και αγαπητή 
σε όσους σε ήξεραν, με καρδιά 
και ψυχή μικρού παιδιού. Υπήρξες 
ένας άνθρωπος, τελείως ανιδιοτε-
λής και καθαρή από οποιαδήποτε 
πονηρή σκέψη. Το μόνο που σε 
ενδιέφερε ήταν να δίνεις αγάπη 
στους γύρω σου και ιδιαίτερα να 
είσαι «μονιασμένη» με την οικο-
γένειά σου, μακριά από διχόνοιες 
και πάντα έκανες προσπάθειες γι’ 
αυτό δεν θα ξεχάσω πόσο πολύ 
αγαπούσες τα ανίψια μας, τα οποία 
ήταν όλη σου η ζωή. Δεν κατάφε-
ρες να κάνεις οικογένεια αλλά εί-
χες τρομερή αγάπη για τα παιδιά.
Για σένα Ελενάκι μου, ούτε θα 

κλαίω, ούτε θα σκέφτομαι το κακό 
που μας βρήκε. Θα σε θυμάμαι πά-
ντα ζωντανή με το γέλιο σου και 
την τόσο μεγάλη θέλησή σου για 
ζωή. Κάποτε μου είπες ότι όλοι φο-
βούνται τον θάνατο και σε ρώτησα 
εγώ αφελέστατα: "γιατί εσύ δε φο-
βάσαι;" και μου απάντησες με την 
αστείρευτη απλοϊκότητα που σε 
διέκρινε: "Ο τελικός προορισμός 
είναι ο θάνατος". Εδώ, οι μεγαλύ-
τεροι φιλόσοφοι από αρχαιοτάτων 
χρόνων έχουν χύσει τόνους μελάνι 
για να  φιλοσοφήσουν τον θάνατο. 
Και εσύ με την απλοϊκότητά σου 
τους έστειλες και μας έστειλες 
"αδιάβαστους". Θαύμασα το πόσο 
θαρραλέα αντιμετώπιζες την μα-
ταιότητα σε αυτόν εδώ τον κόσμο 
και με αυτό δίνεις και ένα μήνυμα 
στην κοινωνία, το ότι δηλαδή αν 
εμείς, όλοι, καταλαβαίναμε την μα-
ταιότητα του κόσμου που ζούμε θα 
γινόμασταν πραγματικά άνθρωποι 
με άλφα κεφαλαίο σε σημείο όπου 
και πόλεμοι δεν θα γινόντουσαν. 
Ξέρεις τι λένε να κάνεις καλύτερα; 
Παρέα με απλοϊκούς και αγαθούς 
ανθρώπους με πρότυπο εσένα 
Ελενάκι μου, που ότι έλεγες ήξερα 
ότι ήταν αυθεντικό, άσχετα αν αυτό 
ήταν καλό ή κακό. Ότι σκεφτόσου-
να και σε ενοχλούσε το εκδήλωνες 
με το δικό σου μοναδικό τρόπο. Ο 
ίδιος ο Χριστός είχε ακριβώς αν-
θρώπους σαν εσένα, απλοϊκούς.
Και εσύ η ίδια δεν θα ήθελες 

να στεναχωριέμαι και να κλαίω, 
πάντα θυμάμαι μου έλεγες, Νικο-

λάκη μου και Νικολάκη μου. Πάντα 
νοιαζόσουνα για το πως ξύπνησα, 
πως κοιμήθηκα, αν έφαγα και φυσι-
κά δεν θα ξεχάσω την αγωνία σου 
για το πρόβλημα της υγείας μου. 
Επίσης, αγωνιούσες για την μεγά-
λη μου αγάπη για τον Ολυμπιακό, 
παρότι δεν ήξερες καθόλου από 
ποδόσφαιρο. Πάντα σε ένοιαζε να 
είμαι ευτυχισμένος. Σαν κινηματο-
γραφική ταινία περνάνε απ’ το μυα-
λό μου τα 36 χρόνια που σε έζησα, 
και θυμάμαι όλες της ευτυχισμένες 
στιγμές που βίωσα μαζί σου.
Μου έρχονται στο μυαλό όλες 

οι ατάκες σου και η χειρονομίες 
σου και πάντα χαμογελάω. Ήσουν 
μοναδική και θα σε θυμάμαι με 
όμορφες αναμνήσεις. Αλλά δεν ξε-
χνώ Ελενάκι μου τη μερακλοσύνη 
σου και τι μεγάλη σου αγάπη για 
τη μουσική με την οποία έδινες μια 
ανεξάντλητη ζωντάνια στο σπίτι 
μας και βέβαια στη γειτονιά που θα 
πας πιστεύω ότι θα δώσεις άλλο 
χρώμα! Να Ελενάκι μου ξέρεις 
ότι όποτε ακούω ράδιο ή μουσική 
αμέσως μου έρχεσαι στο μυαλό 
και πάντα χαμογελάω. Να ξέρεις 
ότι μου λείπεις αφάνταστα αλλά με 
παρηγορεί το ότι είμαι σίγουρος 
ότι ο Θεός θα σε βάλει σε περίο-
πτη θέση και θα έχεις παρέα τον 
πατέρα μας!
Σου εύχομαι καλό ταξίδι και 

να ξέρεις ότι δεν θα ξεχάσω την 
μερακλοσύνη σου, την καρδιά και 
ψυχή μικρού παιδιού που είχες 
αλλά και την στωικότητά σου μπρο-
στά στο θάνατο που τον αντιμετώ-
πισες όπως λέμε, στα ίσια!»
Η Ελένη ήταν άνθρωπος με 

απεριόριστη καλοσύνη και αγά-
πη για όλους όσους γνώριζε 
και συναναστρεφόταν, χωρίς 
ίχνος κακίας και υστεροβουλί-
ας. Πάντα χαμογελαστή, κοι-
νωνική και αισιόδοξη, έβρισκε 
έναν καλό λόγο για όλους και 
όλοι της ανταπέδιδαν την αγά-
πη τους.
Της άρεσε να δημιουργεί και 

να προσφέρει. Θα μας λείψει 
πολύ και ιδιαίτερα στην μητέρα 
της, αλλά είμαστε σίγουροι ότι 
έχει εξασφαλίσει μια θέση στον 
παράδεισο.
Καλό σου ταξίδι Ελενάκι.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 

σε σκεπάζει, δίπλα στον πολυα-
γαπημένο σου πατέρα.
ΜΑΡΙΑ ΖΑΧ. ΤΣΑΚΡΗ - ΠΑΪΖΗ

Αυτοί που μας έφυγαν

«Το μετάνιωσες που ήρθες 
εδώ;»
Μόλις άκουσα τη φωνή του. Μπο-

ρεί να μου φάνηκε ότι την άκουσα. 
Περίμενα μέρες για να με ρωτήσει. 
Ετοίμαζα καθημερινά την απάντηση 
μου. Τι να του πω, Θεούλη μου; Τι 
να του πω;
Ξαπλωμένοι και τυλιγμένοι ένας 

στον άλλονε, με σταυρωμένα χέρια 
και πόδια, μοιάζαμε με ένα παράξε-
νο θηρίο που μόλις κρύφτηκε από 
κακό όνειρο. Ένας τζίτζικας που 
εδώ και δύο μέρες εγκαταστάθηκε 
στην αυλή μας, αγκάλιασε μια κλη-
ματόβεργα, έτοιμος για καινούρια 
του παράσταση, συνοδευόμενος 
από μια συμμορία παθιασμένων 
τραγουδιστών. Όλοι μπεκρήδες και 
φωνακλάδες. Ο τόπος βράζει από 
θόρυβο. Στριφογυρίζει η ζωή κάτω 
από τον ανελέητο ήλιο του ελλη-
νικού καλοκαιριού. Μια τεράστια 
τεμπέλα ακρίδα μας κατασκοπεύει, 
κολλημένη στο παράθυρο του δω-
ματίου μας. Peep show.
Ασυνήθιστη σε όλα αυτά τα πλά-

σματα του θεού, εγώ που μόλις 
βγήκα από το προσωπικό μου άσυ-
λο, μια ζωή κρυμμένη πίσω από τη 
σήτα των παραθύρων μου, remote 
θαυμάστρια της φύσεως, από ασφα-
λή απόσταση, σιγά σιγά αρχίζω και 
αισθάνομαι άνετα κοντά της. Αρχίζω 
και διακρίνω τη φύση από ένα καρτ 
ποστάλ ή από μια εικόνα στο δέ-
σκτοπ του υπολογιστή μου. Αρχίζω 
και την γνωρίζω, και την αναγνωρί-
ζω. Αρχίζω και λαμβάνω υπ’ όψιν το 
γεγονός ότι σε αυτό τον πλανήτη, σ’ 
αυτή την αυλή μας, υπάρχει αρκε-
τός χώρος για άνετη, άπονη εξοι-
κείωση με την φύση. Όλα αυτά τα 
πλάσματα, για μένα εντελώς άγνω-
στα (ως τη μέρα που ήρθα σ’ αυτό 
το χωριό κοντά στη θάλασσα, σε μια 
ξένη χώρα, για να ξεκινήσω μια και-
νούρια ζωή), έχουνε τις συνήθειες 
τους, την τροχιά τους, τη σπουδαι-
ότητα τους, και δεν είναι καθόλου 
άσχημα με τα μαύρα χοντρά φτερά 
τους, με γουρλωτά μάτια, αστεία λε-
πτά στραβά πόδια... και δεν κάνου-
νε επίθεση για να διασκεδάσουν, 
όπως το κάνει ο άνθρωπος. Μέρα 
με τη μέρα τα πλησίαζα όλο και πε-
ρισσότερο με την κάμερα στα χέρια 
μου, και φωτογράφιζα έναν άγνωστο 
κόσμο των μικρών μας γειτόνων, και 
ύστερα τον κοίταζα ελεύθερα μεγε-
θύνοντας τις φωτογραφίες. Μπρο-
στά μου άνοιγε ένα μαγικό κουτί και 
από μέσα πετάχτηκε η ζωή με όλη 
της τη θαυμαστή ποικιλία. Ο φόβος, 
ο φύλακας του μυστικού και του 
θαύματος, καθότανε στο καπάκι του 
κουτιού. Μόλις τον έδιωξα θαύματα 
άρχισαν να πραγματοποιούνται.
Τρυπώνομαι στα φυλλώματα της 

ελιάς. Μυρίζω τα τραγανά, χοντρά, 
σκούρο πράσινα φύλλα της λεμο-
νιάς. Η χώρα μου μυρίζει διαφο-
ρετικά. Κρύβομαι πίσω από τους 
ηλιόλουστους τοίχους που λιάζεται 
και τεμπελιάζει μια σαύρα, να μην τη 
φοβίσω πριν τραβήξω τη φωτογρα-
φία μου. Ιχνηλατώ στα κορμιά των 
δέντρων που τα δαγκώνει ο χρόνος, 
και τρώει τη σάρκα τους, ψάχνοντας 
την πλέχτρα αράχνη και τον ιστό 
της.
Η κάμερα στα χέρια μου παίζει 

πολύ σημαντικό ρόλο, ρόλο του με-
σίτη, και έχει γίνει τέλεια δικαιολο-
γία για τους περίεργους χωριανούς, 

για τον ίδιο τον εαυτό μου, τι κάνω 
με τις ώρες ανάμεσα στα δέντρα, 
στο χορτάρι, και γιατί κοιτάζω με 
περιέργεια τα πέταλα των λουλου-
διών, τι ψάχνω σκαρφαλώνοντας 
τους τοίχους... Θέλω να κρατήσω τα 
πάντα στα μάτια μου και στη μνήμη 
της κάμερας. Έτσι θα θυμάμαι για 
πάντα τις μέρες που έπεσε ένας 
τεράστιος τοίχος, ένας δικός μου 
προσωπικός τοίχος, γεμάτος απ’ τα 
γκράφιτι του δειλού: ΜΗΝ! ΟΧΙ!
Το χωριό ακούγεται διαφορετικά 

από την πόλη μου. Δεν γνωρίζω 
ούτε τις σιωπές του, ούτε τους 
θορύβους του. Το χωριό με ξυπνά-
ει πιο νωρίς από την πόλη μου. Με 
ξυπνάει η φύση με τις ανάγκες της, 
με τις απαιτήσεις της, με το ρυθμό 
της. «Θα σκοτώσω αυτόν τον κόκο-
ρα! Θα σε σκοτώσω, καημένε!» Φώ-
ναζα όταν με ξύπναγε. Νωρίς! Νω-
ρίς! Νωρίς! «Πάντα θα ξυπνάω πιο 
αργά απ’ όλους εδώ!» Αποφάσισα. 
Μάταια. Το χωριό σε ξυπνάει όπο-
τε θέλει αυτό. «Σε μισώ, χωριό! Σε 
μισώ!» Ούρλιαζα. Δεν έδινε δεκάρα 

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
χειρήθηκε τάχα η αναδάσωσή της με... ακακίες και βούρλα. Θλι-
βερό παιχνίδι σε βάρος του Χωριού μας. Και ο πιο αδαής γνωρίζει, 
ότι το πουρνάρι είναι ο προμάχος ο προπομπός, ο τσολιάς, για την 
όποια δημιουργία δάσους. Προετοιμάζει για χρόνια πριν το έδα-
φος, ώστε να δημιουργήσει εδαφικές προϋποθέσεις από το μηδέν, 
για να ακολουθήσει ν’ αναπτυχθεί στο χώρο η δασική βλάστηση: 
πουρνάρες, βελανιδιές, έλατα κ.λπ. δέντρα του δάσους.
Στην «αναδασωμένη» Αλεφάντω με ακακίες και βούρλα, τί δα-

σική διαδοχή μπορούμε να περιμέ νουμε; Καμμιά. Οι πληγές πάνω 
στο βουνό της θα παραμείνουν ανεπούλωτες στον αιώνα τον άπα-
ντα. Ας παραμείνει όμως το κακό έως εδώ. Κάτω τα χέρια από τα 
άλλα Κεφαλάρια του Χωριού μας.
Απευθυνόμαστε κατ’ ευθείαν στο Δήμο Δελφών, που αποτελού-

με πλέον Δημοτικό του Διαμέρισμα. Εμείς δεν έχουμε φωνή ν’ 
ακουστούμε. Ας σταθεί αυτός έγκαιρα και α νεπιφύλακτα ο υπέρ-
μαχος του τοπίου του Χωριού μας. Υπάρχει η λύση της υπόγειας 
εξόρυ ξης. Κοστίζει λέει ακριβότερα και ο δικός μας Βωξίτης στην 
διεθνή αγορά με επιβαρυμένη δαπάνη, δεν μπορεί να είναι αντα-
γωνιστικός. Δηλαδή, για να γλιτώσουμε από τον ανταγωνι σμό, ας 
θυσιάσουμε το τοπίο. Όχι! Χίλιες φορές όχι! Ο Δήμος Δελφών, ας 
σταθεί προστάτης του.  Και τα μέσα διαθέτει και τη δύναμη έχει, 
και μπορεί.                                                                                    Χ.–

ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΑ

το χωριό για τις φωνές μου.
Νόμισα ότι η θάλασσα ήταν παλιά 

μου φίλη. Νόμισα. Με περίμενε με-
γάλη έκπληξη. Αυτή η θάλασσα είναι 
παιχνιδιάρα. Μου έστρωσε χαλί της 
καλής υποδοχής - από αχινούς. Με 
πόνεσε η καλή μου φίλη. Συμβαίνει 
μεταξύ φίλων.
Τα αργά απογεύματα ξαπλωμένη 

στο μπαλκόνι μας με καταπληκτική 
θέα την θάλασσα και τα απέναντι 
βουνά, ξέχναγα τον πόνο μου, τη 
νοσταλγία μου, τα πάντα.
Το βράδυ έμπαινα στα κατάλευκα 

σεντόνια που έκλεψαν την ζεστα-
σιά του ηλίου και τις μυρωδιές της 
φύσης, κουρασμένη, χωρίς καμιά 
μαύρη βαριά σκέψη, και με έπαιρνε 
ο ύπνος πριν προλάβω να κλείσω τα 
μάτια μου.

«Το μετάνιωσες;» με ξαναρώτη-
σε ο άντρας μου. Τον κοίταξα καλά 
καλά. Τον αγκάλιασα πιο σφιχτά.

«Όχι, δεν το μετάνιωσα, αγάπη 
μου. Δεν το μετάνιωσα.»
Κατά κάποιο περίεργο τρόπο το 

εννοούσα.

«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ»
της ΕΛΕΝΑ ΣΤΕΤΙΤΣ

ΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Α΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
 ΕΥΡΩ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ  50
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  20
ΔΙΕΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  50
ΔΙΕΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ  20
ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΝΑΤΑ  50
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  20
ΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  20
ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ  20
ΚΟΤΣΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑ  100
ΚΥΡΙΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  50
ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  20
ΜΟΝΟΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ  30
ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡ.  50
ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧ.  50
ΜΠΑΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΒΟΥΛΑ  50
ΜΠΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ  25
ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  25
Οικογένεια ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  80
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΠΑΝ.  20
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΠΑΝ.  50
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡ.  50
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΘ.  20
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ  20
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣ  50
ΣΙΜΟΣ ΤΑΚΗΣ του ΣΠ.  30
ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  20
ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ  50
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚ.  50
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚ.  20
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ.  40
ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ  20
ΤΣΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ  50
ΤΣΙΚΝΗ ΣΙΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ  20
ΧΑΛΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ

17 Αυγούστου: εκδήλωση για τα παιδιά
18 Αυγούστου: θεατρική σκηνή
19 Αυγούστου βραδιά νεολαίας
20 Αυγούστου: συναυλία, λαϊκό γλέντι με ΟΡΦΕΑ ΠΕΡΙΔΗ και 

ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΑΝΔΡΕΑΤΟ με χορό, ποτά, φαγητά.
21 Αυγούστου: ΦΙΛΙΩ ΠΥΡΓΑΚΗ (τραγούδι), ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΤΣΑΛΑΓΚΑΣ (τραγούδι), ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ (κλα-
ρίνο).

22 Αυγούστου: φεστιβάλ χορευτικών με ζωντανή μουσική
23 Αυγούστου: πανηγύρι ελεύθερος χορός

Στηρίζουμε το Σύλλογο – στηρίζουμε το χωριό
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ

Ο τίτλος του πρώτου διηγήματος που δημοσιεύουμε είναι «Επιστροφή στο χωριό» (η συμμετοχή Νο 9) και 
συγγραφέας είναι η Έλενα Στέτιτς, η οποία χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο «Σερβίδα». Η ΕΛΕΝΑ ΣΤΕΤΙΤΣ 
γεννήθηκε στο Βελιγράδι το 1971. Αποφοίτησε από την Φιλολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγρα-
δίου, από την έδρα Νεοελληνικής Φιλολογίας. Συγγράφει διηγήματα και ποιήματα. Μερικά από τα διηγήμα-
τά της βραβεύθηκαν και εκδόθηκαν σε συλλογές διηγημάτων. Δουλεύει στο πρώτο της μυθιστόρημα.
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ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ @ΡΟΥΦ
Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά... Στον πραγματικά ζεστό και φι-

λόξενο χώρο στο @Ρουφ με φιλικά πρόσωπα, σπέσιαλ καφέδες, 
ποτά και μουσική, παρουσιάσαμε με τη βοήθεια φίλων το βιβλίο 
Επιστροφή στο χωριό.

Ο Βασίλης Αλεξίου, Επίκουρος Καθηγητής Θεωρίας Λογοτεχνίας 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε μια εμπνευσμένη 
ομιλία ανάπτυξε θέματα που αφορούσαν στον Στέλιο Ξεφλούδα, 
στη Σχολή της Θεσσαλονίκης και στον εσωτερικό μονόλογο.

Ο Γιάννης Σκαλιδάκης από τις εκδόσεις Α/Συνέχεια μίλησε για τη 
σημαντική συνεργασία του εκδοτικού οίκου με το Σύλλογο μας.

Οι ηθοποιοί Βασιλική Κακοσαίου και Βασίλης Βηλαράς διάβασαν 
με μοναδικό τρόπο αποσπάσματα από τα διηγήματα της Κατερίνας 
Χαραλαμποπούλου, της Κωνσταντίνας Τασσοπούλου, του Άνθιμου 
Νοταρίδη και της Δώρας Διέννη. 

Απίστευτη η θεατρική ερμηνεία τους στις «Διαφορετικές Επι-
στροφές στα ίδια». Έκλεψαν πραγματικά την παράσταση και μας 
έβαλαν... ιδέες για το μέλλον!

Μαζί μας βρέθηκαν και μίλησαν οι συγγραφείς Κατερίνα Χαραλα-
μποπούλου, Κωνσταντίνα Τασσοπούλου, Δώρα Διέννη και Μίνως 
Σκουντάκης. Την κουβέντα συντόνισε ο αντιπρόεδρος του Συλλό-
γου, Κώστας Στοφόρος.

Η βραδιά συνεχίστηκε με κουβέντα μέχρι αργά. Ετοιμάζουμε ένα 
μεγάλο γκρουπ για τα Καστέλλια το καλοκαίρι, με πολλές εκπλή-
ξεις!!!                                                                          ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τι να σας πρωτοπώ για τη Θεσσαλονίκη! 
...Θα ξεκινήσω από το απογευματάκι της Παρασκευής, όπου, 

κρατώντας την «Επιστροφή στο Χωριό» στο χέρι πήγα για καφέ στο 
Kitchen Bar. Ζεστό συννεφιασμένο απόγευμα με καλή παρέα και 
όμορφη μουσική.

Κόντεψα να... ξεχάσω την εκδήλωση! 
Πάντως ήμουνα στην ώρα μου στο φιλόξενο στέκι της «Αντίπε-

ρα Όχθης» (Ιουστινιανού & Βενιζέλου). Είχα τη χαρά να γνωρίσω τα 

παιδιά του στεκιού, αλλά και την ηθοποιό ΧΑΡΑ ΤΣΙΑΟΥΣΙΔΟΥ, 
που μας διάβασε πολύ όμορφα το βραβευμένο διήγημα της Κατε-
ρίνας Χαραλαμποπούλου «Διαφορετικές επιστροφές στα ίδια». 

Παρών και ο λυκειάρχης ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ από τα Γιαν-
νιτσά, ένας πραγματικά ξεχωριστός άνθρωπος που μας ζέστανε με 
την παρουσία και τα λόγια του (το διήγημά του έχει πάρει έπαινο 
στον Α’ Διαγωνισμό Στέλιος Ξεφλούδας και δημοσιεύεται στο πα-
ρόν φύλλο των «Κ.Ν.»).

Η συζήτηση ήταν εξαιρετική και μας έδωσε την ευκαιρία 
να συζητήσουμε τόσο για τον διαγωνισμό και το βιβλίο, όσο 
και για την προσωπικότητα του Στέλιου Ξεφλούδα, αλλά και 
για την Επιστροφή στο χωριό, με την κυριολεκτική έννοια...
Με δυσκολία φύγαμε από το στέκι, δίνοντας πάντως ραντεβού για 
μια επόμενη εκδήλωση.

Το άλλο πρωί, απίστευτη καλοκαιρινή λιακάδα, «χαλαρός» φραπέ 
στον «Θερμαϊκό» και... Λευκός Πύργος!

Για όσους δεν το ξέρουν εκεί λειτουργεί μουσείο της ιστορίας της 
Θεσσαλονίκης.

Πραγματικά μοναδική εμπειρία, τόσο η επίσκεψη, όσο και η θέα 
της πόλης.

...Και ξαφνικά η έκπληξη: Σε περίοπτη θέση, ένα μεγάλο ταμπλό 
για τις Μακεδονικές Ημέρες και ξεχωριστή μνεία στον Στέλιο Ξε-
φλούδα! Τα Καστέλλια, λοιπόν, μέσω του σημαντικού αυτού συμπα-
τριώτη μας, δεσπόζουν στον Λευκό Πύργο και στη Θεσσαλονίκη!

Εκεί μπορείτε να διαβάσετε κι ένα εξαιρετικό κείμενο του Ξε-
φλούδα που συμπυκνώνει με μοναδικό τρόπο το πνεύμα της πό-
λης... Νομίζω πως ήρθε η ώρα ο τόπος της καταγωγής (Καστέλλια) 
και ο τόπος της καρδιάς (Θεσσαλονίκη) να συνεργαστούν για να 

Πολλοί μεταξύ μας είναι εκεί-
νοι που έχουν το μεγάλο δώρο 
να μπορούν να εκφράζουν τα 
συναισθήματα τους και ό,τι τους 
κραδαίνει τη ζωή με στίχους.

Η Καστελλιώτισσα Αναστα-
σία Κούρτη - Φατσιλίδη, εγγονή 
του Γιάννη Αγραφιώτη και της 
Δήμητρας Ευθ. Χαλατσά, που 
λα τρεύει και περνάει τα καλο-
καίρια της μαζί με το σύζυγο 
της και τα παιδιά τους στο Χω-
ριό μας, έχει το χάρισμα αυτό. 
Μας έστειλε το πολύστιχο ποί-
ημά της «Το ταξίδι της ζωής» 
με την ευ γενή παρέμβαση του 
Στρατηγού κ. Βασίλη Λευκαδί-
τη –αποτελείται από δέκα έξι 
τετράστιχα– που δυστυχώς, 
λόγω ελλείψεως χώρου, δεν 
μπορούμε ολόκληρο να το δη-
μοσιεύσουμε.

Επειδή όμως είναι γραμμένο 
με μεγάλη λυρική έξαρση σε 
σφιχτά δεμένους στίχους μα 
σε απλή γραμμή, αλλά με μία 
ευρηματική σπονδύλωση, για 
ποιητική γεύση στους αναγνώ-
στες μας, δημοσιεύουμε τα δύο 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
πρώτα και τα τρία τελευταία τε-
τράστιχα:

Κάποιος μου είπε
ένα ταξίδι με το τρένο
είν’ η ζωή μας,
που στο σταθμό του αραγμένο
καρτερεί την άφιξη μας.

Ελπίδα έχε την καρδιά σου
και προχώρα
μα άνοιξ’ το βήμα σου
το τρένο φεύγει τώρα.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Με το χαμόγελο σου
εσύ να προχωρείς
μην λυπηθείς για όλα αυτά
που δεν θα δεις.

Μα να σφυρίζεις
έναν εύθυμο σκοπό
σαν κατεβαίνεις
απ’ το τρένο το γνωστό.

Κάποιος μου είπε για το ταξίδι
με το τρένο της ζωής,
πώς δεν υπάρχει δεν υπάρχει
εισιτήριο επιστροφής.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΡΤΗ-ΦΑΤΣΙΛΙΔΗ

ΕΚΡΗΞΗ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
Η εφημερίδα μας βρισκό-

ταν στο τελευταίο στάδιο της 
εκτύπωσής της όταν πληρο-
φορηθήκαμε -από αναρτήσεις 
σε ιστοτόπους- ένα ιδιαίτερα 
ανησυχητικό συμβάν κατολί-
σθησης στο Χωριό μας. Επ’ αυ-
τού απευθύνθηκαν αιτήσεις και 
αναφορές προς τις αρμόδιες 
υπηρεσίες (Αστυνομικό Τμήμα 
Γραβιάς, Επιθεώρηση Μεταλ-
λείων νότιου Ελλάδος, Τμήμα 
Περιβάλλοντος & Υδρονομίας 
Π.Ε. Φωκίδας, Διεύθυνση Περι-
βαλλοντικού Σχεδιασμού) από 
το συγχωριανό μας Μηχανολό-
γο Μηχανικό Παναγιώτη Ζαχα-
ρία Μακρή. Σύμφωνα με αυτές 
στις 17-06-2011, ημέρα Παρα-
σκευή και ώρα περίπου 16:00, 
ανεξέλεγκτη έκρηξη στην κο-
ρυφή Τσούκα Αγίου Βασιλείου 
προκάλεσε σοβαρή κατολίσθη-
ση. Το συμβάν έλαβε χώρα στη 
μεταλλευτική θέση «υπόλοιπο 
νερά 5-6-7», πλησίον του ποι-
μνιοστασίου Αθανασίου Παπαϊ-
ωάννου και 500 μέτρα μετά το 
τελευταίο σπίτι των Καστελλί-
ων στο δρόμο για την Καλο-
σκοπή. Από την κατολίσθηση 
καταστράφηκε μικρό τμήμα του 
αρδευτικού δικτύου Καστελλί-
ων, εβλήθη ο επαρχιακός δρό-
μος Καστελλίων - Καλοσκοπής 
και ανέκυψε κίνδυνος για τα 
διερχόμενα οχήματα, τους δια-
βάτες και τα εγγύς ευρισκόμε-
να ποιμνιοστάσια. Σημειώθηκε 
τέλος εμφανέστατη ζημιά στο 
ανάγλυφο του βουνού και στη 
δασοκάλυψη τόσο της πλαγιάς 
όσο και του παρακείμενου ρέ-
ματος.
Παρακολουθούμε με ενδι-

αφέρον και ανησυχία τις εξε-
λίξεις. Συλλέγουμε στοιχεία, 
φωτογραφικό υλικό και μαρ-
τυρίες. Περιμένουμε με ανυ-
πομονησία τις ενέργειες των 
προαναφερόμενων αρμόδιων 
υπηρεσιών καθώς και την το-
ποθέτηση επί του συμβάντος 
της Μεταλλευτικής Εταιρίας, 
του Τοπικού Συμβουλίου Κα-
στελλίων και των δύο Τοπικών 
Συλλόγων του Χωριού ώστε να 
παρουσιάσουμε όσο το δυνα-
τόν αναλυτικότερο και πληρέ-
στερο ρεπορτάζ στο επόμενο 
φύλλο των «Κ.Ν.».

ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

αναδείξουν εκ νέου το έργο του...
Ακολουθεί το κείμενο του Στέλιου Ξεφλούδα που μπορείτε να 

διαβάσετε στον Λευκό Πύργο:
«Σε μια πόλη βορεινή όπως η Θεσσαλονίκη με τα παλιά τείχη, που 

η ομίχλη κάποτε γεμίζει τους ήσυχους δρόμους της, όλα νομίζεις πως 
ζουν πολλές φορές σε μια ατμόσφαιρα ονείρου.

Στο ήσυχο λιμάνι της κάποια καράβια είναι έτοιμα να φύγουν μέσα 
στη μαγεία των δειλινών της.

Παντού υπάρχει μια ψυχή γεμάτη ποίηση, μελαγχολία και σιωπή, 
όλα έχουν μια εσωτερικότητα, ένα βάθος, ίσως κάποιο μυστικισμό είτε 
πλανιέσαι στους στενούς λιθόστρωτους δρόμους των απάνω συνοικι-
ών, είτε χαίρεσαι το απαλό φθινόπωρο στις εξοχικές λεωφόρους, είτε 
σταματήσεις στις προκυμαίες αιχμάλωτος ενός δειλινού.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η νεανική ψυχή βρίσκει άπειρες τροφές, 
βηματίζει ώρες πολλές μέσα στ’ όνειρο, λατρεύει τη σιωπή και τη με-
λαγχολία, βυθίζεται σε μια ατμόσφαιρα βαρειά από ποίηση, αναζητά 
την ψυχή του κόσμου…»                                    ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Σαν φορέας που εμπίπτει στο 
πεδίο της διάταξης του άρθρου 
76 (Δημοτική Επιτροπή Διαβού-
λευσης) του Ν. 3852/2010 (Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), 
ο Προοδευτικός Σύλλογος Τα Κα-
στέλλια εκδήλωσε το ενδιαφέρον 
του για συμμετοχή στη συγκρο-
τούμενη επιτροπή Διαβούλευσης 
του Δήμου Δελφών. Το πλήρες 
κείμενο της αίτησης, προς το Προ-
εδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Δελφών, θα το βρείτε στον 
επίσημο ιστότοπο μας http://www.
kastellia.gr. Ως εκπρόσωπος και 
αναπληρωτής ζητήσαμε να ορι-
στούν οι Αθανάσιος Γραμματικός 
και Κωνσταντίνος Στοφόρος αντί-

ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ ΜΕ ΜΕΛΙ
«Η ΚΥΨΕΛΗ»

Ο φίλος και συγχωριανός μας 
Γιώργος Χαλατσάς μετέφερε 
τις δραστηριότητές του από τα 
Καστέλλια στην Αθήνα. Συγκεκρι-
μένα στη Φωκίωνος Νέγρη 44 
(τηλέφωνο 2130156545) εγκαινία-
σε μια γευστική γωνιά με θαυμά-
σιους λουκουμάδες. Σερβίρονται 
μάλιστα με μέλι από το Xωριό μας 
αφού σύμφωνα με τα αναφερόμε-
να στη διαφήμιση του καταστήμα-
τος «Το μέλι είναι αγνό ελατόμε-
λο και ανθόμελο από τα Καστέλ-
λια της Γκιώνας». Συνεπώς όσοι 
γεύονται τους εξαίσιους λουκου-
μάδες του μαθαίνουν και για το 
Xωριό μας. Προσφέρονται επίσης 
παγωτά ποιότητας, αναψυκτικά 
και καφέδες σε πολύ καλές τιμές. 
Ο άψογος επαγγελματισμός και η 
άμεση εξυπηρέτηση εμπίπτουν 
στα θετικά της επιχείρησης. Ανά-
μεσα στην πληθώρα των πελατών 
που συρρέουν στο κατάστημα του 
Γιώργου διακρίναμε και πολλούς 
Καστελλιώτες. Τα «Κ.Ν.» εύχονται 
καλή επιτυχία, άφθονη πελατεία 
και προσοδοφόρες δουλειές.

ΑΘ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

Ο Β’ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ
«Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου...»

στοιχα, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρό-
εδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας 
τον οποίο και νομίμως εκπροσω-
πούν.
Η επιστολή στάλθηκε εμπρό-

θεσμα, την Τετάρτη 06-04-2011, 
όπως προκύπτει τόσο από την τα-
χυδρομική απόδειξη συστημένου 
όσο και από την αναφορά απο-
στολής fax. Μέσα στα όρια της, 
ασφυκτικής αλήθεια, χρονικής για 
την υποβολή προθεσμίας. Δυστυ-
χώς επίσημη απάντηση δε λάβαμε. 
Ανεπισήμως και προφορικά ενημε-
ρωθήκαμε πως αν και ο Δήμος 
επιθυμεί την παρουσία μας στην 
επιτροπή, αυτή δεν καθίσταται 
δυνατή λόγω εντοπιότητας, αφού 
η έδρα μας ευρίσκεται στην Αθή-
να.                                          ΠΠ

Τη στιγμή που τα «Κ.Ν.» φτά-
νουν στα χέρια σας ολοκληρώ-
νεται και η λήψη των τελευταίων 
Διηγημάτων του Β’ Διαγωνισμού 
«Στέλιος Ξεφλούδας» που προ-
κήρυξε ο Σύλλογός μας, με 
θέμα «Έγκλημα στο χωριό». 
Η προθεσμία υποβολής έληξε 
στις 30-06-2011. Φαίνεται πως 
οι συμμετοχές θα ξεπεράσουν 
τις πενήντα. Και όπως βλέ-
πουμε, από τις σφραγίδες των 
ταχυδρομείων και τις όποιες 
διευθύνσεις αποστολής, προέρ-
χονται από κάθε γωνιά της Ελ-
λάδος. Σκύρος, Λήμνος, Κρήτη, 
Θεσσαλονίκη βέβαια. Όμως και 
από τη Γαλλία, τη Σερβία, την 
Ολλανδία, τη Νότια Αφρική(!). 

Α, και καμιά… ντουζίνα από την 
Κύπρο! Η εξωστρέφεια που λέ-
γαμε…
Ως διοργανωτής Σύλλογος ευ-

χαριστούμε από καρδιάς όλους 
εσάς τους συμμετέχοντες που 
(ξανά) αγκαλιάσατε την πρωτο-
βουλία μας αυτή. Όλους εσάς 
τους μετέχοντες της Ελληνικής 
Παιδείας. Πολύ. Πάρα πολύ.
Κάποιος σοφός είπε: «Δεν κα-

τοικούμε μια χώρα, κατοικούμε μια 
γλώσσα».
Το βλέπουμε στην πράξη, το 

βιώνουμε. Χάρη στους δύο δια-
γωνισμούς.

«Τη γλώσσα μου έδωσαν ελλη-
νική»…

ΠΠ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
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την Κυριακή του Πάσχα. Κα-
τάφερα να τραβήξω κάμποσες 
φωτογραφίες και να χαρώ την 
ανάμιξη των γενεών που συμ-
βάλανε όλοι μαζί στην επιτυχία 
του εγχειρήματος. Ζήτησα από 
το Γιώργο να μου γράψει ένα 
σημείωμα για την εφημερίδα 
και ιδού:

«Φίλε,
Για τα αερόστατα συνεργάστη-

καν οι:
Κοντολάτης Δημήτρης, Σπύ-

ρος, Στάθης, Γιώργος στο κόλλη-

μα έως τα «Αυτιά» (Αυτιά λέγαμε 
τη μύτη που την κόβαμε για να 
μοιάζει το αερόστατο με πύραυ-
λο, χωρίς φυσικά να έχει κανείς 
γνώσεις αεροναυπηγικής)
Κεφαλάς Δημήτρης, Κώστας, 

Γιάννης και ο Γιάννης Μακρής 
για το στεφάνι, το σταυρό και το 
αμόλημα - απογείωση. 
Το συγκεκριμένο ιπτάμενο 

αντικείμενο (ΑΤΙΑ) αποτελείτο 
(γιατί δεν το πιάσαμε) από 48 
κόλλες. Όπου «κόλλες» = χαρτί 
αφής –πολύ ελαφρύ– μεγέθους 
περίπου 40Χ70 cm.
Το ιδανικό αερόστατο ήταν πά-

ντα αυτό που στις διαστάσεις είχε 
δυο σειρές διαφορά, δηλαδή: 4 
κόλλες Χ 6 σειρές, 5 κόλλες Χ 7 
σειρές ή όπως το συγκεκριμένο 

6 κόλλες ύψος επί 8 σειρές πλά-
τος. Αυτό για να έχουν απόσταση 
οι σειρές από την πηγή ενέργειας 
(το σφουγγάρι ή «πατσαβούρα» 
ποτισμένη σε πετρέλαιο)  ώστε 
να μην παίρνει εύκολα φωτιά 
όταν διπλώνει λόγω ρευμάτων 
αέρα που βρίσκει ανεβαίνοντας.
Ιστορικό, απ’ όσο θυμάμαι στα 

50 μου χρόνια, το αερόστατο με 
τις πιο πολλές «εκτοξεύσεις» 
ήταν των Κ. & Δ. Κεφαλά που 
το είχαμε αμολήσει 24 φορές 
–όσες ήταν και οι κόλλες του 
(4Χ6=24). Στο τέλος είχε γίνει 
εσωτερικά μαύρο από τον καπνό. 
Το μεγαλύτερο αερόστατο που 

θυμάμαι είναι ένα (νομίζω το 
είχαν αμολήσει οι Χλιαραίοι) το 
οποίο αμολήθηκε από το αυλάκι 
απέναντι από τον Μανταλιά και 
ήταν 10Χ10. Νομίζω ότι έπεσε 
στη Δαμάστα! Αν κάποιος ήταν 
παρών ή θυμάται περισσότερα 
ας μας πει.
Τα σημεία αμολήματος των αε-

ρόστατων ήταν μέρη  επίπεδα ή 
απαγκιασμένα, να μην έχει αέρα, 
γιατί ο μεγαλύτερος εχθρός του 
αερόστατου είναι ο αέρας.
Τώρα, φίλε, να σου γράψω 

γιατί έχω τέτοιο πάθος με αυτό 
το «πράγμα». Θα το 
καταλάβεις, γιατί μετά 
από αυτό που είδες 
αμολήθηκαν άλλα 10. 
Γιατί το μικρόβιο που 
λέγεται βιώματα της 
παιδικής ηλικίας δεν 
πρόκειται ποτέ να φύ-
γει από μέσα μας. Απλά 
κάποιος –κάποιοι «τρε-
λοί» χρειάζονται για να 
το αναδείξουν…
Δεν ξέρω αν το αε-

ρόστατο είναι α) έθιμο 
επειδή το κληρονομή-
σαμε από τους μεγα-
λύτερους, β) παιχνίδι  
γιατί γινόταν χαμός 
όταν το φτιάχναμε, 
γ) μαγκιά παιδική για 
να δούμε ποιανού θα 

πάει ψηλότερα ή ακόμα δ) και 
θέμα αντιπαλότητας ή παιδικού 
εγωισμού (εμείς να μη μας το 
πάρουν οι Κανιανίτες ή οι Πιπε-
ριώτες και οι Πιπεριώτες να μην 
τους το πάρουν οι Λυκοραχήσιοι 
ή οι Γραβιώτες).
Το μόνο που ξέρω καλά είναι 

ότι αυτό το άψυχο πράγμα είναι 
μέρος της ζωής μας και κανείς 
δεν πρόκειται να το σταματήσει.

Σε χαιρετώ,
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ

(δακρυσμένος)»
Ομολογώ πως η συγκίνηση 

του Γιώργου με συνεπήρε κι 
εμένα. Να λοιπόν δυο πενη-
ντάρηδες με υγρά μάτια για ένα 
αερόστατο. Καλά λένε πως οι 
άντρες μένουν παιδιά όσο και 

να μεγαλώνουν. Είμαστε έτοιμοι 
κι εμείς να αμοληθούμε στους 
δρόμους, να τσακωθούμε για 
αερόστατα, να φιλιώσουμε πάνω 
από μια «Αγνή» (για όσους δεν 
ξέρουν είναι αναψυκτικά από 
τον Ορχομενό)… Ευτυχώς που 
δεν…  ωριμάσαμε!

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΥΓ: Την επόμενη μέρα, Δευ-

τέρα του Πάσχα, μετά τους 
χορούς, μια άλλη παρέα πέτα-
ξε ένα κατακόκκινο αερόστατο 
από το προαύλιο του σχολεί-
ου. Ο Θανάσης Τσακρής που 
και πέρσι είχε τιμήσει το έθιμο 
ήταν από τους πρωτεργάτες…

ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ ΠΑΝΩ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ

Τον έβλεπα και σφιγγόταν η 
καρδιά μου. Όχι γιατί είχε απά-
νω του τίποτα κακό και άσχημο 
ο άνθρωπος. Αντίθετα, ο κύρι-
ος που καθόταν απέναντί μου 
στην ψησταριά, Σάββατο βρά-
δυ, σ’ ένα απ’ τα πανωχώρια 
της Παρνασσίδος, φαινόταν 
περιποιημένος, όπως και τότε. 
Δεν φορούσε βέβαια γραβάτα, 
αλλά κατά τα άλλα δεν τον ξε-
χώριζες από έναν αστό. Με τα 
προγούλια και τις κοιλίτσες του, 
δείγμα καλοζωΐας αποκλειστικά 
αστικό μέχρι την εποχή εκείνη, 
γύρω στα 1980.
Πάντως, δεν ήταν αυτός ο 

Γιάννος που είχα γνωρίσει κο-
ντά είκοσι χρόνια πριν. Πώς άλ-
λαξε έτσι;
Τον ρώτησα για τα γίδια.
«Τα χάλασα. Δεν έβγαινε τί-

ποτις.»
«Και τώρα;»
«Εργάτης στα Μεταλλεία».
Αδύνατο να φανταστώ τον 

Γιάννο, τον «βασιλιά των ορέ-
ων», εργάτη στα μεταλλεία. Σα 
να κατάλαβε την απορία μου.

«Ανάγκας και θεοί πείθο-
νται!» δικαιολογήθηκε και μου 
θύμισε τον παλιό του εαυτό. 
«Η κυρά Βασιλική, βλέπεις, 
θέλει να ζήσει κι’ αυτή σαν άν-
θρωπος. Τα παιδιά να πάνε για 
γράμματα, να μη μείνουν στρα-
βά σαν εμένα.»

«Σαν άνθρωπος... στραβά 
σαν εμένα.» Κι όμως, τότε, δεν 
αναγνώριζα άνθρωπο σοφό-
τερο από το Γιάννο, ούτε τον 
σοφότερο καθηγητή μου στο 
γυμνάσιο, από το οποίο πριν 
λίγους μήνες είχα αποφοιτή-
σει. Τον θυμάμαι στο ίδιο ετού-
το μεζετζίδικο. Νιο και όμορφο. 
Έπινε τα κρασάκια του κι έμοια-
ζε πανηγύρι. Το στόμα του χεί-
μαρρος, το γέλιο καταρράκτης. 
Η ματιά του έκανε βόλτες ένα 
γύρο κι αγκάλιαζε τους φίλους, 
όλο αγαλλίαση. Φίλος καλός 
και το κρασί. Το έπινε, χωρίς 
να τον πίνει. Ποτέ δεν τον είδα, 
μεθυσμένο. Τίποτα δεν φαινό-
ταν ικανό να δαμάσει τον γίγα-
ντα εκείνο. Ούτε το κρασί, ούτε 
η λουρίδα του.
Θα πρέπει να σας πω, πως ο 

Γιάννος ήταν πολύ περήφανος 
για τη λουρίδα του. Αυτή δεν 
ήταν λουρίδα σαν τις άλλες. Τι 
είδους λουρίδα ήταν; Για τον 
καθένα ήταν μια πλατιά ζώνη 
Εγγλέζου αξιωματικού από τον 
τελευταίο πόλεμο. Όμως, για 
τον Γιάννο ήταν η λουρίδα του. 
Την περιποιόταν σαν αρραβω-
νιαστικιά. Δεν της έλειπαν ούτε 
οι κρέμες νυκτός. Κάθε βράδυ 
την άλειφε με γουρνόξυγκο για 
να κρατιέται μαλακιά. Το ίδιο 
έκανε και με τις αρβύλες του. 
Η λουρίδα από ξανθιά Εγγλέζα 
είχε γίνει μελαχρινή. «Τι να σου 
κάνω γαλανή να γίνεις μαυρο-
μάτα; Να με αλείβεις ξύγκι!»
Κι’ όμως κάποτε ο Γιάννος 

αποφάσισε να στραπατσάρει 
τη λουρίδα του. Τι του έφταιξε 
η καημένη; Γιατί, μωρέ, Γιάννο; 
«Να, έτσι. Γιατί με μπαΐλτισε!» 
Ήταν η απάντηση. Λογικό. Αυ-
τός δεν ανεχόταν να τον εξου-
σιάζει τίποτα.
Δεν ήταν εύκολο να παρακο-

λουθείς τον Γιάννο σε ό,τι έλεγε 
και έκανε. Πολλοί θα έβλεπαν 
τα καμώματά του σαν ανόη-

τα παιδιαρίσματα. Όμως, δεν 
ήταν έτσι. Έπρεπε, τουλάχιστο, 
να είσαι ο ίδιος βαριεστημένος 
από την τύρβη και τη σκλαβιά 
της Αθήνας, διψασμένος για 
λίγη φυσικότητα κι ανθρωπιά, 
για να μπορείς να χαίρεσαι τη 
συντροφιά αυτού του πραγμα-
τικά λεύτερου κι ευτυχισμένου 
ανθρώπου.
Κάθε Σαββατόβραδο, που 

πληρωνόμασταν οι εργάτες 
του δασικού έργου, ο Γιάννος 
κουβαλούσε σ’ αυτό εδώ το μα-
γαζί που καθόμαστε τώρα, τον 
μπάρμπα Μήτρο με το τερά-
στιο νταούλι του και τον άλλο 
με την καραμούζα και στηνόταν 
γλέντι τρικούβερτο. Τραγου-
δούσε και χόρευε μαζί. Πρώτος 
και καλύτερος. Ένα, λοιπόν, απ’ 
αυτά τα βράδυα, αφού φάγαμε 
και ήπιαμε και προτού αρχίσει 
το γλέντι, ο Γιάννος έβαλε στοί-
χημα να σπάσει τη λουρίδα. Η 
παρέα ανάλαβε τα κεράσματα. 
Καινούργια κοψίδια μπήκαν 
στη θράκα και η κανάτα ξανα-
γέμισε. Ο Γιάννος άρχισε να 
τρώει και να πίνει απ’ την αρχή. 
Εμείς οι άλλοι, χορτασμένοι 
πια, κάναμε πως τρώγαμε και 
πίναμε, γιατί ο Γιάννος δεν 
ήθελε να τρώει μονάχος, «σαν 
το λύκο».
Κοίταζα κατάπληκτος. Φο-

βόμουν πως, αντί να σπάσει η 
λουρίδα, θα έσκαγε τελικά ο 
Γιάννος. Σε μια στιγμή τον βλέ-
πω να παίρνει βαθιά ανάσα. 
Τα ρουθούνια του άνοιξαν δι-
άπλατα ρουφώντας τον αέρα, 
σαν θεριού έτοιμου να ριχτεί 
στη λεία του. Έσφιξε τα χείλη 
του, έσπρωξε τον αέρα προς τα 
κάτω και τέντωσε τους κοιλια-
κούς. Τα μάγουλά του κατακόκ-
κινα, τ’ αυτιά του ανασηκώθη-
καν, τα μαλλιά ανακατεύτηκαν. 
Μια, δυο φορές και την τρίτη, 
η φαρδιά πόρπη της λουρίδας 
πετάχτηκε πέρα. Ο Γιάννος είχε 
νικήσει. Κέρδισε το στοίχημα 
και το χάρηκε πολύ. Ύστερα, 
σηκώθηκε να χορέψει.
Πού και πού άφηνε τα γίδια 

και κατέβαινε να κάμει κάνα 
μεροκάματο στο δασικό έργο. 
Όχι τόσο από ανάγκη –ο Γιάν-
νος δεν είχε πολλές ανάγκες– 
όσο για να χαρεί τη συντροφιά 
των ανθρώπων. Αυτός και ο 
Γιώργης, ένας άλλος γίγαντας, 
γέμιζαν το αυτοκίνητο πέτρες, 
ώσπου να πεις κύμινο. Δεν ήταν 
πέτρες εκείνες. Ήταν βράχοι 
ολάκεροι. Ύστερα, ώσπου να 
γυρίσει το αυτοκίνητο, άρχιζαν 
τα παιχνίδια και τα παλέματα 
στο παχύ χορτάρι, σαν τα μικρά 
παιδιά.
Ο Γιάννος, εκτός που ήταν 

δυνατός στο κορμί, είχε μυαλό 
κοφτερό και καρδιά ευαίσθητη. 
Το έδειχναν τα λόγια του όταν 
«φιλοσοφούσε», τ’ αστεία και 
τα πειράγματά του. Οι ερωτή-
σεις που έκανε τα βράδια, κοι-
τάζοντας τ’ αστέρια, με έφερ-
ναν σε δύσκολη θέση. Είχε το 
σαράκι της επιστήμης μέσα 
του. Έγραφε ακόμα και «ερω-
τικάς επιστολάς» που διάβαζε, 
τάχα, κρατώντας μια παλιοεφη-
μερίδα ανάποδα: «Αξινέραστη 
δεσποινίς μου, σας ηγάπησα, 
σας ηγαπώ και θα σας ηγαπώ 
ενόσω ζω. Ίσως αι λέξεις αυταί, 
αι τόσον τετριμμέναι...» δεν 
θυμάμαι παρακάτω.
Άλλοτε πάλι, ανέβαινε στον 

πιο ψηλό βράχο κι απ’ εκεί, 
μεταξύ ουρανού και γης ξαπό-
στελνε στα πέρατα τους κεραυ-
νούς του. Έκανε, λέει, «επαγγε-
λία». Καμωνόταν τον ντελάλη 
περασμένων εποχών.

«Ο Γιάννης, ο δραγάτης, 
ο βοϊδομαυρομάτης, έχασε 
μια σάρπα, ήγουν φλοκάτα. 
Όποιος την εύρει να τη δώσει, 
γιατί χολιάει (θυμώνει) ο Γιάν-
νης. Χολιάω, για!». Διάσελα και 
ρεματιές αντιβούιζαν από τον 
ορυμαγδό των ήχων. Στο τέλος 
κάθε «επαγγελίας», δεν λησμο-
νούσε να δηλώσει και την ταυ-
τότητά του για να ξέρουν όλοι 
οι υπήκοοι του βασιλείου του, 
ρουμάνια και λαγγάδια, αγρί-
μια και πουλιά. «Εγώ, ο Γιάν-
νος, ο βασιλεύς των ορέων!»
Ήμουν, τότε νιόφερτος απ’ 

την πρωτεύουσα κι όσα έβλε-
πα και άκουγα μ’ άφηναν με 
το στόμα ανοιχτό. Ο Γιάννος 
ζωντάνευε εμπρός μου μυθικές 
μορφές. Ημίθεους και ήρωες. 
Έτσι θα ’ταν ο Ανδρούτσος, ο 
Διάκος, οι Πανουργαίοι. Ο Γιάν-
νος ο εκλεκτός εκπρόσωπος της 
ράτσας μας, σε άλλες εποχές, 
θα ήταν αυτός που θα άνοιγε 
δρόμο για να ακολουθήσουν 
οι άλλοι, οι πολλοί. Η φύση τον 
είχε τάξει για έργα σπουδαία. 
Στην μηχανοκρατούμενη όμως 
εποχή μας, ο Γιάννος δεν μπο-
ρούσε παρά να είναι ένας από 
τους πολλούς εργάτες στα με-
ταλλεία.

«Κρασάκι, Γιάννο;»
«Όχι άλλο, ευχαριστώ.»
Καθώς του έδινα το χέρι μου, 

είχα την αίσθηση πως αποχαι-
ρετώ τον τελευταίο βασιλιά 
των ελληνικών βουνών.

Ι.Α.Μ.
Καστέλλια 30-4-2011

(*) Τίτλος βιβλίου του Εντμόντ 
Αμπού με περιεχόμενο τη λη-
στοκρατία στην Ελλάδα.

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
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(Συνέχεια στη σελίδα 7)

Του άρεσε η ησυχία. Ίσως γιατί 
αυτή ήταν η φύση του,  ίσως γιατί 
ζητούσε να μεγαλώσει τον κόσμο 
του, κάτω από τον ίδιο ήλιο, που 
τον πρωτοείδε, σαν γεννήθηκε, 
στο χωριό του. Το έλεγε, και ας 
τον πείραζαν οι πολλοί, πως την 
παραδείσια ομορφιά του χωριού 
του, δεν μπορούσε να τη φτάσει 
καμιά πολιτεία. Τα πράγματα όμως 
του ήρθαν ανάποδα και δεν μπόρε-
σε να βάλει σε τάξη τα σχέδιά του. 
Από την πρώτη μέρα που διορίστη-
κε στο Δημόσιο και άφηνε πίσω τον 
τόπο του, καταλάβαινε, πως η καρ-
διά του έμενε πίσω και μοναχά το 
κορμί του πήγαινε στην πόλη.
Τώρα όμως, που έκαμνε πράξη 

τα όνειρά του, με τα σχέδια του 
αρχιτέκτονα, με τα σχέδια που είχε 
στα χέρια του, τώρα που πλησίαζε 
ο καιρός να υλοποιήσει όλα εκείνα 
που δούλευε, τόσο καιρό, πάνω 
στις φωτογραφίες του, ηρεμούσε 
και πίστευε πως έβρισκε το δρόμο 
του. 
Είχε κάποιες οικονομίες, από τα 

τριάντα πέντε χρόνια υπηρεσίας 
στο Δημόσιο, πούλησε και το δια-
μέρισμά του και γύριζε στο χωριό 
του. Γύριζε στην πατρική γη, να χτί-
σει ένα σπίτι, να αφήσει τον απρό-
σωπο κόσμο της μεγαλούπολης, να 
μπορεί να κουβεντιάσει με καθάρια 
πρόσωπα, να μπορεί να συνεννοη-
θεί με τον δικό του κόσμο.
Το χωριό του, είχε καιρό να το 

επισκεφτεί, γιατί δεν τον… άφηναν 
τα αδέλφια του, ήταν γι’ αυτόν το 
στερνό, το πιο ακριβό του όνειρο. 
Ξεχνούσε την πόλη, θα ερχόταν 
στο χωριό του, να βρει τα όνειρά 
του, να έχει να κουβεντιάσει με τη 
ζωή του. Αυτήν την επιθυμία, που 
θέριευε στην καρδιά του, έπρεπε 
να την πραγματοποιήσει, να μη 
νιώθει ορφανός από όνειρα, να 
πάψει να παραπονιέται για την πέ-
τρινη ζωή του.
Θυμόταν, εκείνον τον τελευταίο 

καυγά, που έκαναν τα τρία αδέλφια 
του, όταν τον επισκέφτηκαν στην 
πρωτεύουσα. Θυμόταν, πως επέ-
μεναν να δώσει τη συγκατάθεσή 
του, να πουληθεί το πατρικό σπίτι, 
γιατί και οι τρεις είχαν υποχρεώ-
σεις. Θυμόταν, πόσο επέμενε να 
μην πάει σε ξένα χέρια το σπίτι των 
γονιών τους, μα εκείνοι δεν έκα-
μναν πίσω. Τον κατηγορούσαν, πως 
δεν τους υπολογίζει για αδελφούς, 
πως αυτός καλά ήταν βολεμένος 
με τους εύκολους παράδες που 
κέρδιζε. Αυτός, υποσχέθηκε να 
τους δώσει όσες οικονομίες είχε, 
να τους βγάλει και ένα δάνειο στο 
όνομά του, να ξαλαφρώσουν από τη 
στενωσιά που ένιωθαν, μα εκείνοι 
δε δέχονταν. Το σπίτι, το οικόπεδο, 
γιατί το σπίτι δεν άξιζε πολλά, ήταν 
σε κεντρικό δρόμο και με τα νέα 
σχέδια της κοινότητας θα έπαιρνε 
μεγάλη αξία. Θα το πουλούσαν σε 
καλή τιμή, θα μοίραζαν τα χρήματα 
στα τρία και θα ξελάφρωναν, έτσι 
έλεγαν. Ούτε και εδώ ήθελαν να 
τον υπολογίσουν στη μοιρασιά. Το 

έλεγαν και το ξανάλεγαν: «… εσύ, 
γυναίκα, παιδιά-σκυλιά δεν έχεις, 
τι τα θες τα περισσότερα; Βρήκες 
έναν τρόπο να κερδίζεις ξεκούρα-
στα χρήματα και δεν έχεις ποιος 
να σου τα ξοδέψει, ενώ εμείς! 
Εμείς δεν έχουμε τι να γίνουμε 
και συ… Εμείς τσιγαριζόμαστε, 
αδελφέ, δεν το καταλαβαίνεις; Τι 
αδελφός είσαι συ, που χαίρεσαι 
να μας βλέπεις να υποφέρουμε 
και να χαλάμε τις οικογένειές μας; 
Δεκάρα δε δίνεις για το πλάκωμα 
που νιώθουμε; Ξέρεις τι θα λέει ο 
πατέρας μας, από ψηλά, σαν μάθει 
τις παραξενιές σου, σαν μάθει το 
ζόρισμά μας;» 
Έλεγαν... έλεγαν... Έλεγαν και 

τον σταύρωναν, μα μέχρι να πετύ-
χουν το σκοπό τους δεν τον άφη-
σαν ήσυχο.
Έλεγε και αυτός να παντρευτεί, 

να κάνει οικογένεια, να γεμίσει το 
σπίτι του με παιδιά, να πάρει νόη-
μα η ζωή του, μα όλο το ανέβαλ-
λε. Ζητούσε να γυρίσει στο χωριό 
του, να ομορφύνει η ζωή του με τα 
χρώματα του τόπου του, να γεμίσει 
η καρδιά του από τις καθημερι-
νές έγνοιες, μα δεν τα κατάφερε. 
Τη μια, έπρεπε να βοηθήσει τους 
ανεψιούς και τις ανεψιές, να τους 
προικίσει, να ξεπεράσουν τις πρώ-
τες υποχρεώσεις του γάμου, λες 
και ήταν ορφανά και δεν είχαν πού 
να στηριχτούν. Έπειτα, έπρεπε να 
πληρώνει τα ανεξόφλητα χρέη των 
αδελφών του, που, στις διάφορες 
αγορές, υπολόγιζαν σε αυτόν. 
Έτσι, πότε τούτο το πρόβλημα, 
πότε εκείνη η ανάγκη, να είναι δη-
λαδή κοντά στα αδέλφια του, χτύ-
παγε πίσω η ζωή του. Έτσι, η μια 
αναβολή έφερνε την άλλη, τα χρό-
νια περνούσαν και δεν έκανε όλα 
εκείνα που είχε χτίσει στα όνειρά 
του. Το καταλάβαινε και πονούσε 
γι’ αυτό, μα, οι τρεις, δεν τον άφη-
ναν να δει τον εαυτό του. Επέμενε 
να μην πουληθεί το πατρικό σπίτι 
και κάκιζε τον εαυτό του που έκα-
νε πίσω. Δεν μπορούσε να τους 
πείσει, πως και αυτός ήθελε να 
ζήσει σαν άνθρωπος, έτσι όπως το 
εννοούσαν οι τρεις, πως και αυτός 
είχε δικαίωμα στη ζωή, όπως εκεί-
νοι. Θυμόταν, τις υποχωρήσεις που 
έκαμνε και κατηγορούσε τον εαυτό 
του και πλάκωνε η καρδιά του και 
χανόταν.
Πονούσε τον τόπο που γεννήθη-

κε, που μεγάλωσε, όπως αγαπά, 
όπως πονά ένα παιδί το παιχνίδι 
του, όπως δένεται ένα παιδί με 
τα πεντακάθαρά του όνειρα και ας 
είναι απλά, πολύ απλά, όπως είναι 
ο αγέρας που φυσά και χάνεται. 
Πονούσε το σπίτι του, το σπίτι που 
άφησε ο πατέρας τους σαν κληρο-
νομιά και δεν ήθελε να περάσει 
σε άλλα χέρια. Είχε ένα περίεργο 
δέσιμο με τα άψυχα αυτά πράματα 
και δεν έλεγε να γίνει ρεαλιστής, 
όπως υποστήριζαν οι τρεις, να φα-
νεί άνθρωπος, να μπορεί να κου-
βεντιάζει με ανθρώπους. 
Ήταν παραξενιά; Ήταν κουσού-

ρι; Ίσως να έφταιγε ο χρόνος που 
ήθελε να τον σταματήσει, να μένει 
συνεχώς παιδί. Ίσως να έφταιγε το 
δέσιμο με τον τόπο του, ίσως να 
έφταιγαν τα όνειρά του, που έψα-
χναν τόπο να κουρνιάσουν, να μην 
κακοπάθουν. Ό,τι και αν έφταιγε, 
αυτός κλεινόταν στον εαυτό του 
και δεν ήθελε να δώσει λογαρια-
σμό σε κανέναν, ούτε στα αδέλφια 
του. Οι τρεις, έβλεπαν αυτή του 
την εκτίμηση, για το πατρικό σπίτι, 
την πατρική γη, σαν καπρίτσιο, και 
τον σταύρωναν. Γεννήθηκε και με-
γάλωσε και ανδρώθηκε μέσα του 
τούτη η επιθυμία, για το πατρικό 
του σπίτι και δεν ήθελε και δεν 
έλεγε να κάνει πίσω, μα να που 
έκανε πίσω σαν ηττημένος πολε-
μιστής.
Είχε και μια άλλη αδυναμία, ένα 

άλλο κουσούρι, όχι ξένο με το χω-
ριό του, που το απέκτησε όταν ήταν 
μικρός, ένα χόμπι πρωτάκουστο για 
τα χρόνια του. Με χίλιες οικονομί-
ες, κρυφά από το γονιό του, αγό-
ρασε μια φωτογραφική μηχανή και 
φωτογράφιζε, σπιθαμή-σπιθαμή, το 
χωριό. Θαρρείς και φοβόταν μην 
έρθει κάποιος και το κλέψει και 
μείνει ορφανός, μην έρθει κάποια 
οργή και καταστραφεί και δε θα 
έχει πού να λουφάξει, πού να βο-
λέψει τα χαμηλά του έστω όνειρα.
Μπήκε στο πανεπιστήμιο με υπο-

τροφία και αυτή ήταν η μεγαλύτερη 
χαρά που δοκίμασε. Δεν ήθελε να 
στερεί τα αδέλφια του με τις σπου-
δές του, που δεν τις έβλεπαν με 
καλό μάτι, γιατί ίσως θα ξεχώριζε, 
γιατί ίσως θα ανέβαινε ένα μπόι πιο 
πάνω από αυτούς. Σαν φοιτητής, 
μακριά από τον έλεγχο της οικογέ-
νειάς του, έκαμνε οικονομίες και 
από τις πιο φτηνές απολαύσεις, να 
του περισσέψουν χρήματα, να αγο-
ράσει την καινούρια φωτογραφική 
μηχανή, τη μηχανή της τελευταίας 
τεχνολογίας, όπως έλεγε με υπε-
ρηφάνεια στους φίλους του.
Ανέβαινε στο χωριό του, Χριστού-

γεννα και Πάσχα και καλοκαίρι, με 
πρώτο εφόδιο τη νέα φωτογραφική 
μηχανή. Ποτέ δεν την έδειξε στα 
αδέλφια του, ποτέ δεν τη φανέρω-
σε στους γονιούς του, γιατί ήξερε 
πως δε θα τον καταλάβαιναν, πως 
θα τον κατσάδιαζαν. 
Ώρες-ώρες, είχε την αίσθηση, 

κάποιες φορές το πίστευε, πως, 
ο πατέρας του και τα αδέλφια του, 
τον αντιμετώπιζαν σαν άνθρωπο 
που δεν ανήκε στην οικογένεια. 
Δεν έφευγε, δεν μπορούσε να φύ-
γει από το μυαλό του, η απογοή-
τευση που δοκίμασε, όταν ήταν μι-
κρός, όταν, για πρώτη φορά, ο πα-
τέρας πήρε όλη την οικογένεια και 
πήγαν να επισκεφτούν τη «Διεθνή 
Έκθεση», στην πρωτεύουσα. Τότε, 
είχε σταθεί μπρος σε μια ολοφώτι-
στη βιτρίνα, να θαυμάσει ένα σωρό 
φανταχτερά παιχνίδια, και ανάμεσα 
σε αυτά, μια μικρή, ίσως ψεύτικη, 
φωτογραφική μηχανή. Θυμόταν, 
πως ζήτησε από τον πατέρα του να 
του την αγοράσει και εκείνος όχι 

μοναχά αρνήθηκε, μα του τράβηξε 
δυνατά το αυτί, να πονέσει πολύ, 
να μη ζητά κούφια πράματα, όπως 
έλεγε, και του χάλασε όλη τη γιορ-
τή που ένιωθε. «... τέτοιες κου-
τουράδες, του είχε πει, τέτοιες 
αποκοτιές, δεν μπορούν να τις κά-
νουν τα δικά μου τα παιδιά. Φτου, 
να χαθείς, παλιομπάσταρδε. Σε 
ποιον έμοιαξες, μωρέ τούβλο, δεν 
είσαι δικός μου γιος και ζητάς να 
σου κάμω τέτοια χατίρια;» Μετά 
τη μέρα εκείνη, τη μέρα που τον 
χτύπησε τόσο πολύ η σκληράδα 
του πατέρα του, είχε τη βεβαιότη-
τα πως ήταν ο παραγιός του σπι-
τιού και ένιωθε μουσαφίρης, ξένο 
πράμα. Μετά τη μέρα εκείνη, που 
δοκίμασε τέτοια προσβολή, μπρος 
σε τόσο κόσμο, όταν του τραβούσε 
ο γονιός του το αυτί, ορκίστηκε, να 
αγοράσει μια μηχανή, έτσι, να ενα-
ντιωθεί μοναχά στη θέση του γο-
νιού του, να δείξει, στον εαυτό του, 
πως μπορεί, πως έχει τη δύναμη 
να κάνει το αντίθετο από κείνο που 
ορίζει ο κύρης του. 
Σε κανέναν δεν είπε το μυστι-

κό του, και έτσι, κρυφά, κομμάτι-
κομμάτι, φυλάκιζε, με τη νέα του 
μηχανή, και τα πιο ασήμαντα ακόμη 
μέρη του ακριβού του χωριού. Ξό-
δεψε πολλά χρήματα, μέχρι που 
τέλειωσε το πανεπιστήμιο, μέχρι 
που τέλειωσε το παζλ του χωριού, 
μέχρι που τέλειωσε το παζλ της 
καρδιάς του.
Μόλις γύρισε από το στρατό, δι-

ορίστηκε και κατέλαβε υψηλό πό-
στο στο Δημόσιο. 
Στο μυαλό και στην καρδιά του, 

είχε μεγάλα σχέδια και ζητούσε να 
τα δώσει μορφή, να δώσει ξέχωρο 
νόημα στη ζωή του. Έκαμνε όμορφα 
όνειρα, για την οικογένεια που θα 
έχτιζε, για τον κόσμο που θα μεγά-
λωνε γύρω του, για τις έγνοιες που 
θα έπεφταν πάνω του, μα τα αδέλ-
φια του είχαν άλλα σχέδια και δεν 
τον άφηναν να πάρει ανάσα.
Ξέχασε τα όνειρά του, ξέχασε 

την οικογένεια, που ήθελε να κά-
νει, ξέχασε το σπίτι που σκεφτόταν 
να ανακαινίσει στο χωριό και αφο-
σιώθηκε στις φωτογραφίες του. 
Κουβάλησε το χωριό του μέσα στο 
διαμέρισμά του και αυτές είχε για 
γυναίκα και παιδιά, αυτές είχε για 
όλα τα ανεκπλήρωτα όνειρά του 
και έτσι ξεχνούσε τον κόσμο και 
πορευόταν μοναχός.
Με πολλή τάξη, με πολλή προ-

σοχή, έβαλε πάνω στους τοίχους 
τις φωτογραφίες, τη μια δίπλα 
στην άλλη, και ολάκερο το χωριό 
ζωντάνευε μπρος του και γινόταν 
παιδί. Γινόταν παιδί και έτρεχε 
στα γνώριμά του μέρη και χάιδευε, 
πάνω στο χαρτί, τα μέρη που έκανε 
τις πρώτες παιδικές ζαβολιές, τα 
πρώτα παιδικά του όνειρα και γέ-
μιζε η καρδιά του και αναπαυόταν. 
Ένιωθε πλούσιος, καμάρωνε σαν 
άρχοντας και γέμιζε από αγαλλίαση 
όλο του το είναι. Ενώ περιδιάβαζε 
τους δρόμους και τις γειτονιές και 
τα σοκάκια, τις πηγές και τα βο-
σκοτόπια, ενώ ξανάφερνε στη σκέ-
ψη του τόσες μνήμες, η ματιά του 
και το δάχτυλό του, σταματούσαν 
στη ρεματιά. Σε εκείνη τη ρεματιά, 
που είχε γνωρίσει τον πρώτο του 
έρωτα, το κορίτσι στο οποίο είχε 
κάνει όρκο να το παντρευτεί, σαν 
θα τέλειωνε τις σπουδές του. Έμε-
νε στον τόπο αυτό και τον έπιανε 
το παράπονο, γιατί τον αδίκησε ο 
πατέρας της κοπέλας του, γιατί 
δεν εμπιστευόταν την πίστη των 
μορφωμένων. Ερχόταν στη σκέψη 
του, η συμφωνία που είχε κάνει 
με το κορίτσι του, να το κλέψει, να 
φύγουν για λίγο καιρό μακριά, μέ-
χρι να καταλαγιάσει ο θυμός των 
γονιών της. Εκείνη, την τελευταία 
στιγμή, αρνήθηκε, γιατί δεν μπο-

ρούσε να κάνει άλλο, πέρα από 
κείνο που όριζε η διαταγή του αφέ-
ντη της και ας πονούσε πιο πολύ 
από αυτόν. 
Ήταν απογοητευμένος από τα 

αδέλφια του, απογοητευμένος και 
από τα ανίψια του, γιατί ποτέ δεν 
άκουσε μια ζεστή κουβέντα, να μη 
νιώθει ορφανός και παραμελημέ-
νος και ξένος. Έτσι, αποτραβή-
χτηκε από τον κόσμο, συνήθισε τη 
μοναξιά και με τον καιρό του άρεσε 
ίσως.
Σιγά-σιγά, αγάπησε τη μοναξιά, 

καταλάβαινε πως αυτή του πήγαι-
νε πολύ και δεν του κακοφαινόταν 
που ήταν μόνος. Έμενε, ατέλειω-
τες ώρες, στο σπίτι, μπρος στο 
παζλ με τις φωτογραφίες, και γι-
νόταν παιδί και θυμόταν τούτο και 
εκείνο και το παραπέρα και γέμιζε 
τις ώρες του, τις νεκρές του ώρες, 
και ξεχνιόταν. Άλλοτε, καθώς δια-
πίστωνε πως ονειρεύεται, καθώς 
διαπίστωνε πως παιδιαρίζει, τον 
έπιανε το παράπονο και έκλαιγε 
και παρηγοριά δεν έβρισκε. Ώρες-
ώρες, ξεχνιόταν μπρος στις φωτο-
γραφίες του, μπρος στο χωριό του, 
και η αγάπη που ένιωθε για τον 
τόπο αυτό, μαλάκωναν τα παρά-
πονά του και ησύχαζε. Οι θύμισες 
αυτές, που ζωντάνευαν τον παιδι-
κό του κόσμο, γίνονταν η αιτία να 
αγκαλιάσει όσους βρίσκονταν μέσα 
στο χωριό και έτσι δεν μπορούσε 
να πει κακό λόγο για τους τρεις. 
Όλα τα συγχωρούσε, όλα όσα του 
έκαναν τα ξεχνούσε, μα να χάσει 
το πατρικό σπίτι, να ξεγυμνωθεί 
από τον τόπο που τον γέννησε, δεν 
το άντεχε.
Σκεφτόταν, τώρα που πλησίαζε 

στο τέλος της υπαλληλικής του κα-
ριέρας, να πάει στο χωριό του, να 
ξαναρχίσει, αν γινόταν, τη ζωή του. 
Το πατρικό σπίτι, ήταν γι' αυτόν, 
το απάνεμο λιμάνι, μα αυτό δεν 
υπήρχε. Το σπίτι του πατέρα του 
δεν υπήρχε, μα υπήρχε ο τόπος 
του, που τον ένιωθε σαν δικό του 
άνθρωπο. Έτσι, σαν έμαθε πως 
πουλιέται ένα μικρό αγρόκτημα, 
στα σύνορα του χωριού, βιάστη-
κε να το αγοράσει, κρυφά από τα 
αδέλφια του. Δεν ήθελε να ξέρουν 
τίποτε για τα όνειρά του, για τα 
ακριβά του σχέδια. Από τη μέρα 
που αγόρασε το κτήμα, η ζωή του 
άλλαξε πορεία. Άρχισε να παίρνει 
νόημα η στεγνή, η πέτρινη ζωή 
του και συνωστίζονταν στα στήθη 
του μύρια σχέδια και χρώματα και 
αρώματα. Καθώς στεκόταν, ώρες 
πολλές, μπρος στις φωτογραφίες 
του και κοίταζε με πολλή προσοχή 
το ακριβό του κτήμα, έπαιρνε πάνω 
του και γινόταν άλλος άνθρωπος. 
Γινόταν άνθρωπος και δυνάμωνε η 
καρδιά και το κορμί του και έδειχνε 
να χαμογελά στη ζωή. 
Ήταν στον τελευταίο χρόνο 

της υπαλληλικής του θητείας και 
βιαζόταν να περάσει ο καιρός, να 
ανέβει στο χωριό του, να επιστα-
τήσει στο χτίσιμο του σπιτιού, στο 
χτίσιμο των ονείρων του. Αυτή η 
αναμονή ήταν το ομορφότερο μέ-
ρος της ζωής του και απολάμβανε, 
σαν μικρό παιδί, το δώρο που του 
έλαχε.
Τον τελευταίο μήνα, έγιναν πολ-

λά και όμορφα πράματα στο γρα-
φείο του. Όλοι οι υπάλληλοι, πέ-
ρασαν να τον χαιρετίσουν, να του 
δείξουν την αγάπη τους. Και αυτός 
είχε αλλάξει, γινόταν κοινωνικός 
και ζητούσε την παρέα των άλλων. 
Ένιωθε πως και οι άγνωστοι, που 
τον συναντούσαν στο δρόμο τους, 
του χαμογελούσαν, πως και τα πε-
ριστέρια της πλατείας, που τόσα 
χρόνια ασταμάτητα τάιζε, έκαμναν 
παιχνίδια μπρος του, να τον απο-
χαιρετήσουν, τώρα που έφευγε.

«Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ... ΗΣΥΧΙΑΣ»
του ΙΟΡΔΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

ΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Α΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο τίτλος του δεύτερου διηγήματος που δημοσιεύουμε είναι «Ο ήχος της ησυχίας» (η συμμετοχή Νο 20) και συγ-
γραφέας είναι ο Ιορδάνης Κυριακίδης του Σάββα, ο οποίος χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο «Ησίοδος ο νεώτερος». 
Ο ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ γεννήθηκε στις 06-10-1946, στην Αράβησσο Δήμου Κύρου, ένα χωριό των Γιαννιτσών, 
όπου τελείωσε τις βασικές του σπουδές. Το 1967 γράφτηκε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης και πήρε το Δίπλωμά του το 1972. Το επόμενο έτος γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και το 1976 πήρε το δεύτερο δίπλωμά του. Το 1977 διορίστηκε ως Φιλόλογος καθηγητής και από τότε 
μέχρι σήμερα υπηρετεί στη Μέση Εκπαίδευση. Από το 1986 μέχρι σήμερα εργάζεται ως διευθυντής σε Σχολεία 
της περιοχής του. Κατά τη διάρκεια της υπαλληλικής του καριέρας, έχει δημοσιεύσει στις τοπικές εφημερίδες 
της πόλης των Γιαννιτσών εργασίες Παιδαγωγικού περιεχομένου. Ένα μεγάλο μέρος από τις δημοσιεύσεις αυτές 
παρουσιάστηκαν και από την τηλεόραση της πόλης του. Κατ' επανάληψη έχουν δημοσιευθεί στον τοπικό Τύπο ερ-

γασίες του, οι οποίες σχολιάζουν την επικαιρότητα. Είναι έγγαμος και έχει δύο παιδιά 33 και 28 χρονών.
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(Συνέχεια από τη σελίδα 6) (Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Σαν ήρθε ο καιρός, πήρε το 
αυτοκίνητό του, είχε και αυτό γε-
ράσει μαζί του, και ανέβηκε στο 
χωριό. Ήταν βράδυ όταν έφτασε. 
Πέρασε έξω από το πατρικό του 
σπίτι, να το δει, έστω από έξω, να 
δει τους νέους νοικοκυραίους, τα 
παιδιά να γυροφέρνουν στην αυλή. 
Πέρασε από έξω, να δει το σπίτι, 
να θυμηθεί τα παιδικά του χρόνια, 
να γίνει παιδί μαζί με τα παιδιά των 
νέων νοικοκυραίων, να πάρει δύ-
ναμη στο νέο του ξεκίνημα, μα δεν 
υπήρχε τίποτε από όλα αυτά. Εκεί 
είχε χτιστεί ένα μεγάλο οικοδόμη-
μα και δεν υπήρχε χώρος για παι-
διά, χώρος για παιχνίδια, τόπος να 
νιώσει και αυτός πως γίνεται παιδί. 
Βούρκωσαν τα μάτια του. Θυμήθη-
κε τα αδέλφια του, θύμωσε με την 
υποχωρητικότητά του και τράβηξε 
για το χτήμα.
Ξαφνικά άλλαξε γνώμη. Θέλησε 

να κάνει ένα γύρω στο χωριό, να το 
ξεπεθυμήσει, μια και ο καιρός ήταν 
γλυκός. Κανένας δεν τον γνώρισε 
και του άρεσε πολύ. Μπορούσε να 
σταθεί στα αγαπημένα του μονο-
πάτια, να ξαναφέρει στη μνήμη του 
τις ξεθωριασμένες εικόνες, να γί-
νει μπογιατζής, να τις ζωντανέψει. 
Πέρασε και από τη ρεματιά, θυ-
μήθηκε το χαμένο του κορίτσι και 
λίγο έλειψε να πέσει κάτω από την 
ξαφνική ζαλάδα που του ήρθε.
Σαν τέλειωσε η βόλτα του, γύρι-

σε στο αυτοκίνητό του, να πάρει το 
δρόμο για το χτήμα του. Αναπάντε-
χα, τον έπιασε βιασύνη. Γρήγορα-
γρήγορα, έψαξε στις αποσκευές 
του, να βρει τη μακέτα του σπιτιού 
του και έμεινε κάμποση ώρα θαυ-
μάζοντας το θησαυρό του. Κρατού-
σε τη μακέτα στα χέρια του και με 
τα μάτια της καρδιάς του περνούσε 
μέσα και ερευνούσε κάθε χώρο και 
τα έβρισκε όλα με τάξη βαλμένα και 
ησύχαζε και δε χόρταινε να τα βλέ-
πει, να τα χαίρεται. Ήταν όλα τόσο 
ζωντανά, στα κατάβαθα της ψυχής 
του, που ήταν βέβαιος τώρα, τώρα 
που ένιωθε τη μικρή απόσταση που 
τον χώριζε από το χτήμα, πως θα 
βρει το σπίτι χτισμένο, έτσι όπως 
το σχεδίασε ο μεγάλος του αρχι-
τέκτονας. Ήταν τόσο ζωντανά όλα 
μέσα του, που ήταν σίγουρος, πως 
όλα είναι τελειωμένα, πως απλά 
θα ανοίξει την πόρτα να μπει μέσα, 
να ξαπλώσει, να ξεκουραστεί από 
το κουραστικό ταξίδι του.
Άνοιξε την πόρτα του σπιτιού, να 

μπει μέσα, να ελέγξει αν όλα έγι-
ναν όπως είχε διατάξει. Όλα ήταν 
φτιαγμένα και τακτοποιημένα κατά 
πως ήθελε. Ήταν πολύ χαρούμε-
νος, ήταν παραπάνω από χαρούμε-
νος, ήταν ευτυχισμένος. Την ευτυ-
χία που δε γνώρισε τόσα χρόνια, τη 
χαρά που δε δοκίμασε τόσο καιρό, 
όλα αυτά τα ακριβά δώρα, τα δοκί-
μασε μονομιάς και έπεσε στον κα-
ναπέ να απολαύσει τον πλούτο της 
ζωής του, τον πλούτο της καρδιάς 
του, τη δόξα του. 
Κάθισε στην πολυθρόνα του, να 

ξεκουραστεί, να ξαναθαυμάσει τον 
πλούτο του και ένιωθε την καρδιά 
του περίσσια γεμάτη. Λίγο αργότε-
ρα, άνοιξε το παράθυρο, έγειρε το 
κορμί του προς τα έξω, να αγνα-
ντέψει το χωριό από ψηλά. Καθώς 
περιδιάβαζε ανάμεσα στα σοκάκια 
του χωριού, η ματιά του σκόνταψαν 
στο μέρος όπου ήταν τα σπίτια των 
τριών και σιγομουρμούρισε, ενώ 
ένα δάκρυ παραφύλαγε στην άκρη 
των ματιών του: «... συγχωρέστε 
με, αδέλφια, γιατί σας αδίκησα και 
ήταν άδικο. Αν κάτι πήγε στραβά 

σε μένα, αν δεν πρόλαβα τη ζωή, 
μοναχά εγώ φταίω, κανείς άλλος. 
Συγχωρέστε με για το κακό που 
σας έκανα και δεν το αξίζατε».
Η ώρα είχε περάσει. Ένιωθε το 

κορμί του να λυγίζει από την κού-
ραση της ευτυχίας του. Ξανακά-
θισε στον καναπέ, να μετρήσει το 
θησαυρό της καρδιάς του, το θη-
σαυρό της ζωής του, τη δόξα που 
κρυβόταν στο σπιτικό του. Έτσι, 
μέσα σε αυτές τις σκέψεις, βάραι-
ναν τα βλέφαρά του και τον πήρε 
ο ύπνος και κοιμήθηκε και έβλεπε 
όνειρα, και ένιωθε ευτυχισμένος, 
και ένιωθε μικρός θεός. 
Την άλλη μέρα, η καμπάνα της 

εκκλησιάς χτυπούσε πένθιμα. Κά-
ποιος τσομπάνης, βρήκε ένα γέρο-
ντα πεσμένο πάνω στα ξερά χόρτα 
κάποιου χωραφιού και ειδοποίησε 

του χωριανούς. Οι γεροντότεροι, 
τον αναγνώρισαν και φώναξαν τους 
τρεις αδελφούς να έρθουν να τον 
πάρουν. Η καμπάνα της εκκλησιάς 
χτυπούσε πένθιμα, μα αυτός, αν 
την άκουγε, δε θα συμφωνούσε 
μαζί τους. Αυτός, έφυγε στην πιο 
ωραία στιγμή της ζωής του, γιατί 
συνάντησε το χάρο, όταν δοκίμαζε 
τη μεγαλύτερη χαρά, τη μεγαλύτε-
ρη ικανοποίηση, για ό,τι έκανε, για 
ό,τι ήθελε να κάνει, για ό,τι δεν 
πρόλαβε να κάνει. Στο χωριό, πί-
στεψαν πως σάλεψε το μυαλό του 
γέρου και ήρθε να πεθάνει «σαν το 
σκυλί στο αμπέλι», μα είχαν άδικο, 
γιατί δεν ήξεραν, γιατί δεν μπο-
ρούσαν να ξέρουν, τι σημαίνει τα 
σχέδιά σου, οι ελπίδες σου, όλες 
οι έγνοιες σου, να αποκτούν σάρκα 
και οστά. 

Προς τα Καστελλιώτικα Νέα
Διαβάζοντας το άρθρο για 

τον διαγωνισμό «Στέλιος Ξε-
φλούδας» χάρηκα για την εν-
διαφέρουσα κίνηση του Συλλό-
γου μας, να πραγματοποιήσει 
έναν διαγωνισμό λογοτεχνικού 
είδους απευθυνόμενο στο ευ-
ρύτερο και γενικότερο σύνολο, 
πέραν των ανθρώπων που σχε-
τίζονται με το όμορφο χωριό 
μας.
Διαβάζοντας τις ιστορίες που 

δημοσιεύτηκαν αισθάνομαι 
πως οι άνθρωποι που έχουν 
χωριό είναι κατά κάποιο τρόπο 
ευλογημένοι και νοσταλγούν το 
χωριό.
Η επιστροφή σε αυτό ξυπνά 

μνήμες. Όπως και να ’χει εί-
ναι πολύ ωραίο να μπορείς να 
ξεφύγεις από τις σύγχρονες, 
άχρωμες και θορυβώδεις τσι-
μεντουπόλεις και να βρίσκεις 
καταφύγιο έστω και για λίγο σε 
έναν τόπο που έχεις ρίζες κοντά 
στη φύση.
Το θέμα «επιστροφή στο χω-

ριό» πιστεύω πως ήταν έξυπνο 
και αρκετά ενδιαφέρον.
Συγχαρητήρια στο Σύλλογο 

για την πρωτοβουλία, με ευχή 
την συνέχιση αυτής της κίνη-
σης, που δίνει ερέθισμα και σε 
άλλους ανθρώπους να γνωρί-
σουν τα όμορφα Καστέλλια.

Με εκτίμηση
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ. ΚΟΤΣΙΚΗ

πάντως οτιδήποτε έχει να κά-
νει με κοινωνικά, λαογραφικά, 
τοπικά και Καστελλιώτικα) πριν 
καν οι υπόλοιποι αρχίσουμε τη 
συλλογή της.
Μετείχε και στις δύο κριτι-

κές επιτροπές των διαγωνι-
σμών διηγημάτων, στην πρώτη 
δε, αφού ξεκοκάλισε ενενήντα 
τέσσερα διηγήματα, συνέγρα-
ψε ολόκληρο… βιβλίο σημειώ-
σεων, παρατηρήσεων και σχο-
λίων για να τεκμηριώσει τις επι-
λογές του! («τα συνηθίζει κάτι 
τέτοια» σχολίασε εύστοχα από 
το ακροατήριο ο Ευάγγελος 
Κοτσίκης).
Υπήρξε βασικός ομιλητής σε 

όλες τις εκδηλώσεις του Συλ-
λόγου μας (παρουσιάζοντας το 
έργο του Καστελλιώτη ζωγρά-
φου Πάνου Ελευθερίου, την 
ανεκτίμητη προσφορά του -αεί-
μνηστου πια- Ευθυμίου Αποστο-
λοπούλου, τις αρχές και τα χα-
ρακτηριστικά του εσωτερικού 
μονολόγου και του έργο του 
Στέλιου Ξεφλούδα τον οποίο 
γνώριζε και προσωπικά).
Προφανώς ο Μίμης Χαλα-

τσάς βιώνει σήμερα μια από 
τις ξεχωριστές και σημαδιακές 
ημέρες της ζωής του. Όχι για 
τα “ζήτω”, ούτε για τη βράβευ-
ση, ούτε για την ανακήρυξη 
του σε επίτιμο Πρόεδρο. Έχει 
“γκώσει” από δαύτα όπως λέει 
κι ο ίδιος. Βλέπει όμως την αγά-
πη του για τα Καστέλλια, την 
λατρεία του για την εφημερίδα 
και το όραμά του για το Σύλλο-
γο (το παιδί του) να τα ενστερ-
νίζονται και να τα συνεχίζουν 
νεώτεροι ηλικιακά Καστελλιώ-
τες, οι οποίοι με τη σειρά τους 
προσπαθούν να μυήσουν ακόμη 
νεώτερους σε αυτά. Η γραμμή 
θα παραμείνει αρραγής!
Επιλεκτικά και επιγραμμα-

τικά όλα τούτα για να τονιστεί 
η παρουσία και η προσφορά 
ενός ανθρώπου με την ωριμό-
τητα και τη σοφία ενενηντά-
χρονου, με τη νηφαλιότητα και 
την κρίση μεσόκοπου, με την 
ενεργητικότητα και το σφρίγος 
εφήβου. Κύριε Χαλατσά σας 
ευχαριστούμε.»
Ακολούθως το λόγο έλαβε ο 

Πρόεδρος της Γενικής Συνε-
λεύσεως Επίτιμος Εισαγγελεύς 
Εφετών κ. Ι. Κυριαζής, ο οποί-
ος αναφέρθηκε στα παιδικά, 
τα μαθητικά και τα φοιτητικά 
τους χρόνια και στη συνέχεια 
στην καριέρα τους στην Νομι-
κή Επιστήμη. Χαρακτηριστικά 
της ομιλίας του Προέδρου της 
Γεν. Συνελεύσεως ήσαν και τα 
αναφερθέντα περιστατικά από 
τη συμπόρευσή τους αυτή.
Μετά από αυτά ο Πρόεδρος 

του Συλλόγου μας κ. Αθανάσι-
ος Γραμματικός, του ενεχείρι-
σε τιμητική πλακέτα το κείμενο 
της οποίας έχει ως εξής:

«Ο Προοδευτικός Σύλλογος 
“ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ” απονέμει 
την παρούσα διάκριση στον 
κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑ-
ΛΑΤΣΑ και ανακηρύσσει αυτόν 
ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟ του Προ-
οδευτικού Συλλόγου “ΤΑ ΚΑΣ-
ΤΕΛΛΙΑ” τιμώντας την πολυε-
τή θητεία του ως Μέλους και 
Προέδρου του Συλλόγου και 
την επί μισό αιώνα και πλέον 
προσφορά του στην ανελλιπή 
έκδοση της εφημερίδας “Κα-
στελλιώτικα Νέα”».
Μετά ταύτα ο τιμώμενος κ. 

Δ. Χαλατσάς συγκινημένος, 

ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της 
Γεν. Συνελεύσεως, τον Πρό-
εδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου 
και όλους τους μετέχοντες στη 
Γεν. Συνέλευση συγχωριανούς 
μας, λέγοντας ότι δεν έκαμε 
κάτι πιο πολύ από του να εκ-
φράσει με τον τρόπο του τη 
μεγάλη αγάπη του για το Χωριό 
μας. Αναφέρθηκε σε τρία πλήγ-
ματα που έχει υποστεί το Χωριό 
τα τελευταία χρόνια: Στην απώ-
λεια της Κοινότητός μας με τα 
νέα διοικητικά συστήματα του 
Καποδίστρια και του Καλλικρά-
τη, στην αλλοίωση του τοπίου 
με την επιφανειακή εξόρυξη 
του βωξίτη και στο κλείσιμο του 
Σχολείου μας και κατέληξε με 
την διαπίστωση της μεγάλης 
αγάπης των νέων για το Χωριό 
μας που την θεωρεί εγγύηση 
για τη συνέχεια του.
Ακολούθως ο Πρόεδρος του 

Συλλόγου μας κ. Αθανάσιος 
Γραμματικός έλαβε το λόγο και 
αναφέρθηκε στις αδημοσίευτες 
ως τώρα συγγραφικές εργασί-
ες του τιμωμένου που αφορούν 
στο Χωριό μας και περιμένουν 
τη δημοσίευση τους ευθύς ως 
εξευρεθεί η απαιτούμενη οικο-
νομική δαπάνη και κατονόμασε 
τη δίτομη «Ιστορία της Δωρικής 
Τετράπολης», το «Αρχείο Ζε-
ΐνη» που αφορά στην ιστορία 
του Χωριού κατά την εποχή 
της Τουρκοκρατίας, το «Λεξι-
λόγιο της Τοπικής Διαλέκτου 
Καστελλίων Φωκίδος», την Β’ 
Επιλογή των «Καστελλιώτικων» 
που δημοσιεύει η εφημερίδα 
μας κ.λπ.
Τέλος το λόγο έλαβε ο κ. Τά-

κης Θωμάς ο οποίος είπε:
«Αν και με τον κ. Δημήτρη 

Χαλατσά έχω συγγενική σχέ-
ση, δεν θα αφήσω τον υποκει-
μενισμό να υπερκεράσει την 
αντικειμενική προσέγγιση της 
προσωπικότητας του ανθρώπου 
που εκτιμώ πάρα πολύ.
Ο κ. Δημήτρης για όσους τον 

γνωρίζουν είναι μία πολυσχι-
δής προσωπικότητα, αν και θα 
μπορούσε να είχε αφοσιωθεί 
στην ζωή του μόνο με τις νομι-
κές επιστήμες που εξακολου-
θεί και υπηρετεί μέχρι σήμερα.
Αλλά σαν γνήσιος Έλληνας 

και σύμφωνα με αυτό που λέει 
ο Πλάτωνας στον Τίμαιο ότι 
«Επορισάμεθα φιλοσοφίας γέ-
νος ου μείζον αγαθόν ουτ’ είξει 
ουτ’ ήλθεν ποτέ τω θνητώ γένει 
δωρεθέν εκ θεών».
Και σύμφωνα με τον ορισμό 

του Αριστοτέλη ότι η φιλοσοφία 
είναι η πανεπιστήμη, από την 
φοιτητική περίοδο της ζωής 
του τον διέκρινε ο αδογμάτι-
στος πλουραλισμός και όχι η 
στείρα μονομέρεια.
Η ηθικοφάνεια και ο πουρι-

τανισμός δεν εξέφραζαν ποτέ 
τον ψυχισμό του και η πεζο-
γραφία όσο και η ποίηση ήταν 
οι διαχρονικές ερωμένες του 
που δεν τον πρόδωσαν ούτε 
τις πρόδωσε ποτέ. Η ευαισθη-
σία του στα πολιτιστικά επίσης 
δρώμενα τον καταξιώνουν 
σαν άνθρωπο με αισθαντικότη-
τα και κοινωνική ευαισθησία. 
Προσπαθεί πάντα στη ζωή του 
να συνδυάζει τις τεχνικές αντι-
θέσεις του γίγνεσθαι χωρίς να 
προδίδει την φυσική του ταυτό-
τητα.
Επιγραμματικά προσθέτω: 

Αγαπητέ Μίμη
“ΕΣΣΟ ΠΑΝΤΑ ΑΕΙΘΑΛΗΣ”»

 ΤΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ

Η ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ κ. ΔΗΜ. Χ. ΧΑΛΑΤΣΑ
ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟY

Κατά την εκδήλωση βράβευσης 
των επιτυχόντων Καστελλιωτών 
σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι η Καστελλιώτι-
κη πρωτιά που ξεχώρισε ήταν η 

Αλεξάνδρα Γεωργίου Πράσσα, 
κόρη της Ζωής Καφάση το γέ-
νος Αλεξάνδρας Νικολάου Τσα-
κάλου. Η Αλεξάνδρα εισήλθε 
δεύτερη στην πρώτη της επιλο-
γή, στη σχολή επικοινωνίας και 
Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθη-
νών. Η μητέρα της Ζωή ηγήθηκε 
ολόκληρης εξέδρας φίλων και 
συγγενών οι οποίοι, στις 25-02- 
2011, πλημμύρισαν την αίθουσα 
της εκδηλώσεως τιμώντας τόσο 
το άξιο Καστελλιώτικο τέκνο όσο 
και τον διοργανωτή Σύλλογο. 
Η Αλεξάνδρα ήταν και η πρώτη 
από τους βραβευθέντες που μας 
έστειλε τόσο το μηχανογραφι-
κό δελτίο επιτυχίας της όσο και 
μία φωτογραφία της. Αμέσως. 
Και μάλιστα σε ψηφιακή μορφή. 
Υπόδειγμα συνέπειας και τάχι-

στης ανταπόκρισης σε δράση 
του Συλλόγου μας.
Δυστυχώς αναποδιές συμβαί-

νουν και στις καλύτερες οικογέ-
νειες (και πλήττουν συνήθως τον 
συνεπή, τον προνοητικό). Κάτι ο 
ψηφιακός αναλφαβητισμός του 
υπογράφοντος το άρθρο τούτο 
αρχισυντάκτη, κάτι η πληθώρα 
ύλης της εφημερίδος, κάτι η πί-
εση τήρησης των χρονοδιαγραμ-
μάτων, κάτι η ασυνεννοησία 
μεταξύ εκδότη – αρχισυντάκτη – 
τυπογράφου και καταφέραμε, ω 
του θαύματος, να μην δημοσιεύ-
σουμε τη φωτογραφία της Αλε-
ξάνδρας. Όταν μάλιστα δημοσι-
εύσαμε φωτογραφίες των οκτώ 
από τους έντεκα βραβευθέντες. 
Ακόμη και η στατιστική και οι 
πιθανότητες μας… μούντζωσαν! 
Ούτε σκοπιμότητα να υπήρχε! 
Ζητούμε συγνώμη και ανασκευ-
άζουμε με το παρόν άρθρο.
Εκτός κι αν γίναμε τέτοια δη-

μοσιογραφικά… τσακάλια που 
εισάγουμε πρωτοποριακό και 
ιδιαίτερα αντισυμβατικό τρό-
πο για να διαφημίζουμε και να 
προβάλλουμε τις καστελλιώτικες 
πρωτιές. Παραδεχόμαστε πά-
ντως πως ουδέποτε απεμπολή-
σαμε -στο ελάχιστο- τον καστελ-
λιώτικο σωβινισμό, σήμα κατα-
τεθέν των μελών της διοικήσεως. 
Ο οποίος φουντώνει και θεριεύει 
με επιτυχίες αντίστοιχες της Αλε-
ξάνδρας Πράσσα.
Αλεξάνδρα και πάλι συγχαρη-

τήρια.
ΠΠ

ΥΓ: Φαντάζομαι ο τυπογράφος 
να δημοσίευσε τη φωτογραφία 
αυτή τη φορά. Εγώ πάντως την 
ξαναέστειλα!

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

«Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ... ΗΣΥΧΙΑΣ»
του ΙΟΡΔΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ
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ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ

• Κακά τα πρώτα νέα: 
Θλίψη στην πλατεία του χω-
ριού με τα ρολά κατεβασμένα 
στου «Κολιότα» και στου «Θύ-
μιου». Νομίζω πως όλοι μαζί, 
τοπικοί φορείς, Σύλλογοι και 
Καστελλιώτες πρέπει να ενώ-
σουμε τις προσπάθειές μας, 
τουλάχιστον να λειτουργήσει 
ένα εμπορικό στο χωριό μας. 
Σήμερα δεν μπορείς ούτε τσι-
γάρα να αγοράσεις στα Κα-
στέλλια! Πώς να μην πάει ο 
νους μου στην παλιά εποχή 
που η πλατεία γέμιζε από 
ζωή και μαγαζιά; Τα παιδιά 
μου με ακούν σα να τους λέω 
παραμύθι….

• Πηγαίνω βόλτα στο πο-
τάμι εκεί πριν το νεκροτα-
φείο. Λέω στα παιδιά ιστορίες 
για τον Λιαράκη. Τα πηγαίνω 
να δουν τον παλιό μύλο… Και-
νούργια κακά νέα: Ένα κομ-
μάτι της στέγης έχει πια κα-
ταρρεύσει… Αν δεν κάνουμε 
κάτι άμεσα, άλλο ένα κομμάτι 
της ιστορίας μας θα χαθεί για 
πάντα. Και θα είμαστε όλοι 
υπεύθυνοι… Είναι απαράδε-
κτο να μην υπάρχει ούτε μια 
πινακίδα που να πληροφορεί 
τον επισκέπτη ή το διαβάτη 
για το γεγονός πως από αυ-
τόν τον μύλο, από το χωριό 
μας ξεκίνησε η Εθνική Αντί-
σταση! Πόσοι Καστελλιώτες 
το γνωρίζουν;

• Τα καλά νέα είναι πως 
βγήκε σε DVD το «Δίλημμα» 
του Φώτου Λαμπρινού, όπου 
μπορεί κανείς μεταξύ άλλων 
να δει σχετική συνέντευξη του 
Περικλή Χουλιάρα (καπετάν  
Περικλή) γυρισμένη μπροστά 

στον περίφημο μύλο…
• Μήπως θα πρέπει μαζί 

με τους κληρο-
νόμους να δώ-
σουμε μια νέα 
ζωή στο μύλο; 
Θα μπορούσε 
να λειτουργή-
σει ως μικρό 
μουσείο και 
χώρος τέχνης 
και αναψυ-
χής. Άλλωστε 
το τοπίο είναι 
ειδυλλιακό. Ο 
μύλος θα μπο-
ρούσε έτσι να 
σωθεί και παράλληλα να δη-

μιουργηθούν 
και δυο – τρεις 
θέσεις εργασί-
ας για νέους 
ανθρώπους εν 
μέσω οικονο-
μικής κρίσης. 
Πιστεύω πως 
το Τοπικό 
Συμβούλιο και 
οι τρεις Σύλλο-
γοι του χωριού 
θα πρέπει να 
συνεργαστούν 
για την εξεύ-
ρεση λύσης.

• Ήδη πολ-
λοί, Καστελ-
λιώτες και μη, 
έχουν ευαι-
σθητοποιηθεί 
για το ζήτημα. 
Ο Σύλλογος 
μας ετοιμάζει 
κάποιες πρώ-
τες δράσεις, 

αλλά και μια συζήτηση στο 
χωριό για το θέμα του μύ-
λου…

• Όλα μπορούν να γίνουν 
όταν υπάρχει διάθεση για 
προσφορά και μεράκι. Βρέθη-
κα στον Αη Γιώργη στο Παλιο-
καστέλλι με το νέο πρόεδρο 
του Τοπικού Διαμερίσματος 
Καστελλίων Δημήτρη Χουλιά-
ρα και τον παπά Κώστα. Το 
παλιό καλύβι που υπήρχε στο 
χώρο ανακαινίστηκε με άψογο 
τρόπο, με τζάκι που λειτουρ-
γεί και χώρο για να ψήσει κα-
νείς έξω αλλά και να καθίσει 
(μέσα ή έξω, ανάλογα με τον 
καιρό). Πήγαμε μια βόλτα και 
ο παπά Κώστας μας ξενάγη-
σε στο γύρω χώρο. Μάθαμε 

πολλά για το παλιό χωριό μας 
και για μια εκκλησία που δεν 
υπάρχει πια. Φάγαμε μεζέ-
δες κι ήπιαμε τσιπουράκι με 
την παρέα. Θυμηθήκαμε την 
εποχή εκείνη που δεκάδες 
Καστελλιώτες ανέβαιναν και 

γίνονταν γλέντι τρικούβερτο 
στο βουνό…

• Δυστυχώς σήμερα η πα-
ραδόσεις και η ιστορία χάνο-
νται από τη μνήμη. Το ελάχι-
στο που θα μπορούσε να γίνει 
είναι να μπουν πινακίδες στην 
είσοδο του χωριού από τον 
κεντρικό δρόμο, αλλά και σε 
όλες τις σημαντικές τοποθε-
σίες που να πληροφορούν για 
την ιστορία του τόπου. Πινα-
κίδες με σύντομα ενημερωτικά 
κείμενα, όπου να μαθαίνουμε 
π.χ. πότε χτίστηκε ο Αη Θα-
νάσης, τι ήταν η «Δωρική Τε-
τράπολη», από πού πήρε το 
όνομά του το χωριό μας κ.α. 
Το κόστος και η εργασία που 
χρειάζεται νομίζω δεν είναι 
απαγορευτικά…

• …και περνάω σε καλά 
νέα: Επιτέλους καθώς φαίνε-
ται θα λειτουργήσει ξενώνας 
στο χωριό μας κι έτσι θα μπο-
ρούμε να καλούμε κανέναν 
άνθρωπο αντί να τους ξενι-
τεύουμε στη Γραβιά, στη Σου-
βάλα κι αλλού!

• …πραγματικά ευχήθηκα 
να είμαι μια φορά στο χωριό 
και να μην ακούσω τη καμπά-
να να χτυπά πένθιμα… Ένας 
– ένας φεύγουν αυτοί της πα-
λιάς φρουράς και καινούργια 
δεν υπάρχει…

• Μιλούσα με έναν από 
τους ανθρώπους που έχουν 
φτιάξει σπίτι στο χωριό μας, 
χωρίς να κατάγονται από τα 
Καστέλλια. Λέγαμε για την 
απαξίωση του τρένου και την 
εγκατάλειψη του σταθμού 
του Μπράλου. Πόσα θα μπο-
ρούσαν να γίνουν; Πόσα θα 
γίνονταν σε μια άλλη χώρα; 
Αυτά τα κτίρια δεν θα μπο-
ρούσαν να αξιοποιηθούν; Συ-
ζητήσαμε ακόμη πολλά και 
σκεφτόμουν πως δεν έχουμε 
αξιοποιήσει ούτε κι εμείς την 
αγάπη που δείχνουν κάποιοι 
άνθρωποι για το χωριό μας, 
που θα ήταν πρόθυμοι να 
συμβάλλουν σε κάποιες καλές 
πρωτοβουλίες…

• …Κάθε φορά που φτάνω 
στο σημείο που αφήνουμε τον 
κεντρικό δρόμο για να πάμε 
προς Καστέλλια, σταματάω, 
κατεβάζω τα παράθυρα και 
ανασαίνω τον αέρα του χω-
ριού. Είναι το ίδιο σημείο που 
ο πατέρας μου άρχιζε να μι-
λάει Καστελλιώτικα. Λες και 
υπάρχει κάποια μυστηριώδης 
ακτινοβολία στο μέρος! Και 
κάθε φορά βλέπω τα σχεδόν 
παρατημένα χωράφια και 
σκέφτομαι πως είναι η εικόνα 
της Ελλάδας: Που αφήνει τον 
πλούτο της να ρημάζει…

• Περιθώρια δεν υπάρχουν 
πια. Πρέπει όλοι μαζί να δρά-
σουμε σήμερα. Όλο και περισ-
σότεροι το καταλαβαίνουν. Κι 
αυτά είναι μάλλον καλά νέα!

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011 
πραγματοποιήθηκε στα Καστέλ-
λια η Γενική Συνέλευση των με-
λών του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Καστελλίων (Π.Σ.Κ.). Έγινε 
απολογισμός του απερχόμενου 
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) 
από τον απερχόμενο Πρόεδρο 
Ιωάννη Σπυριδάκη και ταμεια-
κός απολογισμός από την απερ-
χόμενη Ταμία Αγγελική Πατάκα 
– Κάντζου.
Στη συνέχεια έγιναν εκλογές 

για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Τέθηκαν οι εξής υποψηφιό-

τητες:
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Αγαπητού Μαρία
Γαλάνης Παναγιώτης
Καρακώστας Ιωάννης
Κοντολάτης Παναγιώτης
Λιάπης Σπύρος
Παππάς Α. Ιωάννης
Παρλιάρος Νικόλαος
Σπυριδάκης Ιωάννης
Τσικνής Δήμος

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Αρβανίτη – Σπανοπούλου 

Νίκη
Δελμούζος Δημήτριος
Μπαλωμένος Κωνσταντίνος
Πατάκα – Κάντζου Αγγελική
Χαλατσά Εύη

Η ψηφοφορία που έγινε από 
τις 10:30 έως τις 15:00.
Ψήφισαν 96 μέλη του Π.Σ.Κ.

Βρέθηκαν:
Έγκυρα: 96 ψηφοδέλτια
Άκυρα: 0 ψηφοδέλτια

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
έλαβαν:

Σπυριδάκης Ιωάννης  75
Κοντολάτης Παναγιώτης  51
Αγαπητού Μαρία  45
Λιάπης Σπύρος  45
Τσικνής Δήμος  44
Οι οποίοι εξελέγησαν ως Τα-

κτικά Μέλη

Παππάς Ιωάννης  37
Καρακώστας Ιωάννης  30
Παρλιάρος Νικόλαος  21
Γαλάνης Παναγιώτης  13
Οι οποίοι εξελέγησαν ως 

Αναπληρωματικά Μέλη

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή 
έλαβαν:
Μπαλωμένος Κώστας  56
Πατάκα Κάντζου Αγγελική  41
Αρβανίτη Σπανοπούλου Νίκη  37
Δελμούζος Δημήτριος  31
Χαλατσά Εύη  25

Μετά από ψηφοφορία μεταξύ 
των νεοεκλεγέντων μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου η συ-
γκρότησή αυτού έχει ως εξής:

Πρόεδρος:
Σπυριδάκης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος:
Κοντολάτης Παναγιώτης

Γενικός Γραμματέας:
Αγαπητού Μαρία

Ταμίας:
Τσικνής Δήμος

Μέλος:
Λιάπης Σπύρος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

μισό και πλέον αιώνα πριν. 
Χρέη Γραμματέα εκτέλεσε ο 
νεώτερος παριστάμενος, η Θε-
οδώρα Διέννη. Ο Παναγιώτης 
Παπανικολάου ανάγνωσε την 
μακροσκελή Έκθεση Πεπραγ-
μένων όπου παρουσιάστηκε 
απολογιστικά το ιδιαίτερα 
πλούσιο έργο της απερχόμε-
νης Διοίκησης. Αυτή, κόντρα 
στους χαλεπούς καιρούς και 
στο γενικότερο αρνητικό κλί-
μα που κυριαρχεί στον τόπο 
μας συνέβαλε τα πλείστα στην 
εξωστρέφεια και προβολή του 
χωριού μας, καθώς επίσης και 
στη διαρκή, ανεξάρτητη, ανοι-
κτή και απερίσπαστη ενημέρω-
ση των συγχωριανών μας μέσα 
από τα κανάλια επικοινωνίας 
του Συλλόγου, δηλαδή την 
εφημερίδα «Καστελλιώτικα 
Νέα», τον επίσημο διαδικτυα-
κό τόπο του Συλλόγου, καθώς 
και άλλες μορφές ηλεκτρονι-
κής ενημέρωσης (Facebook, 
προσωπικά blogs κ.α.). Το 
πλήρες κείμενο της  Έκθεσης 
Πεπραγμένων βρίσκεται στον 
επίσημο ιστότοπο μας http://
www.kastellia.gr. Κατόπιν ο 
Δημήτριος Διέννης ανάγνωσε 
την Έκθεση της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής όπου ο οικονομικός 
απολογισμός της διετίας ακτι-
νογραφεί τις πολύ πλούσιες 
και συνάμα προσεκτικά σχεδια-
σμένες δράσεις του Συλλόγου, 
την επιτυχία του να αυξήσει το 
αποθεματικό του ταμείου του, 
να μην υπαναχωρήσει στο πα-
ραμικρό στις καθιερωμένες εκ-

δηλώσεις του και επιπλέον να 
προκηρύξει δύο λογοτεχνικούς 
διαγωνισμούς και να εκδώσει 
μία λογοτεχνική ανθολογία. 
Κατόπιν εγκρίθηκαν ομόφωνα 
τα πεπραγμένα της απερχόμε-
νης Διοίκησης από τη Γενική 
Συνέλευση. Ακολούθησε διά-
λογος. Αρκετοί συγχωριανοί 
μας εκφράστηκαν με θερμότα-
τα λόγια για το έργο του Συλ-
λόγου (ειπώθηκε μάλιστα πως 
η θητεία αυτή ίσως χαρακτηρί-
ζεται ως η πλέον επιτυχημένη 
στην ιστορία του Συλλόγου). 
Στη συνέχεια ο έγκριτος νομι-
κός και λογοτέχνης κ. Δημήτρι-
ος Χαλατσάς βραβεύθηκε με 
τιμητική πλακέτα για την πο-
λυετή του προσφορά και ανα-
κηρύχτηκε Επίτιμος Πρόεδρος 
του Συλλόγου μας.
Επιτακτικά και ομόφωνα η 

Γενική Συνέλευση επανεξέλε-
ξε το απερχόμενο Δ.Σ. Τούτο 
συγκροτήθηκε σε σώμα στις 
30-05-2011. Ομόφωνα εξελέ-
γησαν οι:

Πρόεδρος:
Γραμματικός Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος:
Στοφόρος Κωνσταντίνος
Γενικός Γραμματέας:

Παπανικολάου Παναγιώτης
Ταμίας:

Παπανικολάου Παρασκευή
Ειδική Γραμματέας:
Διέννη Θεοδώρα

Διαχειριστής ιστοσελίδων:
Μπάσιος Παναγιώτης
Εκδότης εφημερίδος:

Ελευθερίου Τριαντάφυλλος
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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