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Ταχ. Γραφείο
Κ.Ε.Μ.Π.Α.

– Μαμά, μη ξεχάσεις να πάρεις κοντά 
σου το νιντέντο μου.

–… Κι εμένα τη Μπάρμπη μου με τα 
καστανά μαλλιά και το ροζ βαλιτσάκι της 
που έχει μέσα τη βραδινή της τουαλέττα, 
τα ρούχα ιππασίας και το σετ της το τζήν 
με τα γυαλιστερά κρόσια…

– Καλά, βάλτε τα πάνω στο κομοδίνο 
μου να μη τα ξεχάσουμε. Απάντησα μη-
χανικά, χωρίς μεγάλη σκέψη καθώς όλα 
τα γρανάζια του μυαλού μου δουλεύουν 
υπερωρίες εδώ και μια βδομάδα για την 
οργάνωση της ανόδου μας στο πατρικό: 
τακτοποίηση λογαριασμών πριν την ανα-
χώρηση και διαφόρων άλλων εκκρεμο-
τήτων όπως το κλειδί στη γειτόνισσα με 
ακριβείς οδηγίες για το τάϊσμα και το 
κλουβί με τα παπαγαλάκια αν και πότε 
χρειάζεται άλλαγμα συν μια λίστα από 
ψώνια απαραίτητα για μια άνετη διαμο-
νή.
Καθώς άρχισα το δίπλωμα των ρούχων 

για τη βαλίτσα πήρε λοξά το μάτι μου το 
κομοδίνο όπου καθόντουσαν το νιντέντο 
με μια μικρή στοίβα από τις απαραίτητες 
ηλεκτρικές κασέτες στο μέγεθος ενός μι-
κρού σπιρτόκουτου πλακέ και η Μπάρ-
μπη καθιστή στην άκρη με λυγισμένα τα 
γόνατα και τη ροζ βαλίτσα στο πλάι έτοι-
μη κι αυτή γι’ απόδραση, μουσαφίρισσα 
στα πάτρια εδάφη.
Και γύρισε ο νους μου πίσω. Τότε 

περίπου που κοίταζες ένα γύρο και σε 
κάθε δεύτερη γωνιά  έβλεπες την εικόνα 

του φοίνικα να βγαίνει μεσ’ απ’ τις φλό-
γες και τη σκιά ενός στρατιώτη να στέ-
κεται μπροστά. Αφίσσες, σπιρτόκουτα, 
διαφημίσεις όλα την ίδια εικόνα. Τότε 
που και για ‘μας η μόνη μέριμνα ήταν το 
παιχνίδι. Χρόνια ξενοιασιάς χωρίς όμως 
Μπάρμπη και νιντέντο.
Μπαίναμε στο παλιό «πεζώ» με τα γυα-

λιστερά πλαστικά καθίσματα και 3 ώρες 
αργότερα βρισκόμασταν ανάμεσα στα 
επιβλητικά βουνά, στο σπίτι των γονιών 
και των παππούδων μας με το χτιστό 
νεροχύτη, βαμμένο με γαλάζια λαδο-
μπογιά γύρω – γύρω αντί για πλακάκια, 
το μονό βρυσάκι μ’ ένα μικρό σωλήνα 
προβοσκίδα να τρέχει κρύο νερό και την 
πρόχειρη αποχέτευση που χύνονταν από 
μια τρύπα ποτίζοντας τη συκιά στο περι-
βόλι. Το αποχωρητήριο στον ανθόκηπο 
με τη βαριά σιδερένια πόρτα. Και λογιών 
– λογιών πεταλουδίτσες να στολίζουν 
τους τοίχους του. Μια μεγάλη τσίγκινη 
λεκάνη γινόταν πότε σκάφη ρούχων και 
πότε μπανιέρα. Μια τσαγιέρα με χοντρή 
κοιλιά έβραζε νερό που τ’ αραίωναν οι 
νοικοκυρές του σπιτιού με κρύο απ’ το 
βρυσάκι και μ’ ένα μικρό τέντζερη μας 
περιέλουζαν ενώ στεκόμασταν καταμε-

σής στη μεγάλη τσίγκινη λεκάνη. Είχαμε 
και σαπούνι από λάδι και ποτάσα, ζυμω-
μένο απ’ τα έμπειρα, ψημένα απ’ τη ζωή 
χέρια της γιαγιάς.
Βγαίναμε τη μέρα να παίξουμε κρα-

τώντας ακόμη το πρωινό στο χέρι, μια 
μεγάλη μακρόστενη φέτα ζυμωτό με χτυ-
πημένο βούτυρο και μαρμελάδα από αϊ-
βαλιώτικο κυδώνι. Πότε παίζαμε μπάλα 
μ’ ένα τόπι –μισοξεφούσκωτο συνήθως– 
που κάθε τόσο τίναζε τις τριανταφυλλιές 
στο μαχαλά. Πότε φτιάχναμε λασπό-
πιττες. Ανακατεύαμε κοκκινόχωμα απ’ 
τ’ αμπέλι σοκολάτα, μ’ ασβέστη απ’ το 
βαρέλι που είχαν για τα δέντρα και τ’ 
άσπρισμα της πέτρινης σκάλας. Τα χα-
λίκια γίνονταν κερασάκια και κομμάτια 
άσπρου ασβέστη, αραιωμένου με νερό 
σαντιγί. Δεν είχαμε Μπάρμπη… Μια τσα-
τσάρα όμως με μακριά ουρά αμέσως γί-
νονταν πριγκίπισσα σουβλίζοντας απ’ τη 
μύτη της ουράς κίτρινα, κόκκινα και ροζ 
ροδοπέταλα.
Το μεγάλο βάζο καταμεσής στο τρα-

πέζι με τις φρεσκοκομμένες μαργαρίτες 
γίνονταν το παλάτι της. Οι κουβαρίστρες 
της γιαγιάς ήταν οι αυλικοί. Η ξύλινη 
σπάτουλα για το τηγάνι γινόταν πρίγκη-

πας με μια χαρτοπετσέτα δεμένη ψηλά 
στο λαιμό για κάπα.
Όταν σουρούπωνε καθόμαστε άλλο-

τε καταγής στις κουρελούδες κοντά στο 
τζάκι κι άλλοτε στα καρεκλιά από μισο-
κομμένους κορμούς με «πλάτη» και παί-
ζαμε παιχνίδια μνήμης γυρίζοντας την 
τράπουλα ανάποδα. Κάποιοι μεγαλύ-
τεροι το σκάγαν στο καφενείο να δουν 
τηλεόραση.
Τα κρεβάτια μας μας περίμεναν με τα 

κρουστά σεντόνια και τις βαριές κου-
βέρτες και σ’ ένα γυάλινο κουτί ένα 
τσολιαδάκι μέσα φώτιζε με χρωματιστό 
λαμπάκι, πότε κόκκινο πότε μπλε κι άλ-
λοτε πράσινο, το νυχτερινό μας φως. Το 
κοιτάζαμε με τα μάτια γλαρωμένα, βα-
ριά απ’ τη μέρα και φανταζόμασταν πως 
όπου νάταν θάβγαινε έξω να φέρει βόλ-
τες στο τσάμικο όπως κάθε Παναγιάς 
και Δευτέρας του Πάσχα στην αυλή της 
εκκλησιάς. Και παραδίδαμε σιγά σιγά 
μέχρι την επομένη που τρύπωνε ο ήλιος 
αυθάδικα απ’ τις χαραμάδες στο πα-
ντζούρι να μας ξυπνήσει να φτιάξουμε 
φρέσκια φουρνιά από λασπόπιττες και 
καινούριες φορεσιές για τους πρίγκι-
πες και τις πριγκίπισσες. Και ο μικρός 
εύζωνας στο γυάλινο κουτί πιστός στο 
καθήκον του, να μας καρτεράει γι’ άλλη 
μια βραδιά, διάδοχο μιας μέρας που πέ-
ρασε απλή, όμως γεμάτη κατορθώματα, 
ξενοιασιά Ιόλη και φαντασία.

ΙΟΛΗ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ
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Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ
Με την απαράδεκτη και κολάσιμη ενέργεια της Εταιρείας 

S&Β ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. στη θέση «Λινάρι» (και όχι 
«ΝΕΡΑ», γιατί η θέση αυτή είναι δυτικότερα), όπου για να εξορύ-
ξει και παραλάβει από τα υπάρχοντα κοιτάσματα βωξίτη μέρος, 
κυριολεκτικά τίναξε στον αέρα όλη την Περιοχή, η Εφημερίδα 
μας δημοσίευσε στη θέση του κυρίου άρθρου της δύο σημειώματα 
με τους τίτλους «Κεφαλάρια» (Φύλλο αριθ. 55 Απριλίου - Μαΐου 
- Ιουνίου 2011) και «Η Καταδρομή στο Περιβάλλον». Συγχρόνως 
με τη δημοσίευση του δευ τέρου σημειώματος στο προηγούμενο 
φύλλο των «Κ.Ν.», δημοσιεύτηκε και Απόσπασμα από το Πρα-
κτικό της αριθ. 4/16.06.2011 Συνεδρίασης του Συμ βουλίου Τοπι-
κής Κοινότητος Καστελλίων, όπου αναφέρεται ότι πριν από την 
επακολουθήσασα ανατίναξη στο Κοινοτικό Γραφείο Καστελλίων 
είχε γίνει ενη μέρωση την 25.01.2011 του Τοπικού Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Χωριού μας παρουσία εκπροσώπων της Εταιρείας 
και είχε συμφωνηθεί η απόληψη βωξιτολίθων «επιφανειακά» επί 
εκτάσεως τριών στρεμμάτων με περιορισμένες στο ελάχιστο περι-
βαλλοντικές συνέπειες. Αυτά είχαν συμφωνηθεί, χωρίς να τηρη-
θεί τίποτε από αυτά. Η Εταιρεία προχώρησε στους στόχους της 
όπως είχε προγραμματίσει την απόληψη, δημιουργώντας το απα-
ράδεκτο και ανεπούλωτο ρήγμα στους αιώνες. Ειπώθηκαν χίλιες 

Πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 
2011 στο Πνευματικό Κέντρο 
Ρουμελιωτών n τελετή απο-
νομής βραβείων, επαίνων 
και διακρίσεων του δεύτε-
ρου διαγωνισμού διηγήματος 
«Στέλιος Ξεφλούδας» που 
διοργάνωσε ο Προοδευτικός 
Σύλλογος τα Καστέλλια. Ο δι-
αγωνισμός απευθυνόταν σε 
όσους γράφουν στην Ελληνική 
γλώσσα ανεξαρτήτως τόπου 
διαμονής και εθνικότητας χω-
ρίς όριο ηλικίας. Ως θέμα του 
δεύτερου διαγωνισμού είχε 
επιλεγεί το «Έγκλημα στο 
χωριό». Οι συμμετοχές δεν 
έφτασαν τον αριθμό ρεκόρ 
των 94 του πρώτου διαγωνι-

σμού. Στις 55 όμως εφετινές 
συμμετοχές συμπεριλήφθη-
καν αποστολές διηγημάτων 
από τη Σερβία, τη Γαλλία, την 
Ολλανδία, τη Νότια Αφρική 
καθώς και δεκάδες από την 
Κύπρο, γεγονός που προσδί-
δει πρωτοφανή διάσταση και 
εντυπωσιακή εξωστρέφεια 

στη συγκεκριμένη δράση ενός 
μικρού τοπικού Σωματείου.
Στόχοι των διαγωνισμών εί-

ναι η προβολή του έργου του 
πρωτοπόρου Καστελλιώτη 
δημιουργού Στέλιου Ξεφλού-
δα -εισηγητή του εσωτερικού 
μονολόγου στην Ελληνική 

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ TOY ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ»

Ήμουν πενηντάρης, 
«Νέος της Εποχής» κατά 
τον αείμνηστο Ζαμπέτα, κι’ 
ανέβηκα στο χωριό. Πήγα 
στο καφενείο του Σταμά-
τη, του πατέρα της Μαρίας 
Τσακνιά και κάθισα κάτω 
από τη μουριά στο σιδερέ-
νιο στρογγυλό τραπεζάκι 
ακριβώς εκεί που καθό-
ταν πάντοτε ο Μπάρ-
μπα Γιάννης Ελευθερί-
ου, ο «Γκόϊανος», μαζί 

με τον αδερφό του το 
Γιώργο, τον παππού του 
ζωγράφου Τριαντάφυλ-
λου Ελευθερίου, εκδότου 
της εφημερίδος μας. Γερό 
πειραχτήρι ο Μπάρμπα 
Γιάννης. Μας ήξερε απέξω 
κι ανακατωτά. Εμένα με 
καλωσόριζε με το «Καλώς 
το Μουστακαλή του Κο-
γκολόγιαννου».
Τούτο γιατί εκτός από 

Πώς μαλώνανε τον παλιό καιρό
τ’ αδέρφια στο χωριό μας

Η ανατίναξη της γέφυρας 
του Γοργοποτάμου την 26-11-
1942, υπήρξε ένα από τα με-
γαλύτερα σαμποτάζ του Β’ Πα-
γκοσμίου Πολέμου, γιατί πολύ 
δυσκόλεψε τον ανεφοδιασμό 
των Γερμανών (του Ρόμελ) 
στην Αφρική, ενώ επηρέασε 
και τα σχέδια τους γενικότερα 
και ιδιαίτερα αυτά κατά της 

Ρωσίας. Λόγω της καταστρο-
φής της σιδηροδρομικής γέ-
φυρας του Γοργοποτάμου, οι 
Γερμανοί ήσαν υποχρεωμένοι 
να μεταφορτώνουν τα εφόδια 
τους, από το τρένο σε αυτο-
κίνητα και να τα μεταφέρουν 
από το σταθμό Λιανοκλαδίου 
στο σταθμό Γραβιάς, μεταφο-
ρά που γινόταν δυσκολότερη 

λόγω και των στροφών τότε, 
του Μπράλου.
Πολλά έχουν γραφτεί για το 

μεγάλο αυτό σαμποτάζ κάτι 
όμως που ποτέ δεν έγινε γνω-
στό, είναι η προσφορά συγχω-
ριανού μας νέου, είκοσι ετών 
τότε, που συνέπεσε να είναι ο 
σταθμάρχης του πλησιέστερου 

Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότη-
τας Καστελλίου, Δημ. Απ. Χουλιάρας και τα μέλη 
Παν. Ν. Μακρής και Νικ. Π. Κοντολάτης εύχονται 
σε όλους τους Καστελλιώτες Χρόνια Πολλά και ευ-
τυχισμένο το 2012.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Τα ενυπόγραφα κείμε-

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

• Τα υπόλοιπα κείμενα 
είναι ευθύνη της σύνταξης 
και του Διοικητικού 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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ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ
Με την συμμετοχή συγγενών, φίλων και γνωστών, στις 14 Ιανου-

αρίου 2012 το μέλος του Συλλόγου μας δ. Δώρα θυγ. Δημ. Διέννη, 
ετέλεσε τους γάμους της με τον εκλεκτό της καρδιάς της κ. Μπάμπη 
Κουγεμήτρο στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Πολυδρόσου, 

στο Χαλάνδρι. Η νύφη κυριολεκτικά έλαμπε με το εξαίρετο νυφικό 
της, πλάι στον νυν σύζυγό της, αποτελούσαν μαζί το ταιριαστό και 
ευτυχισμένο ζευγάρι που θαύμασαν και ευχήθηκαν ολόψυχα όλοι 
να ζήσουν μια ζωή χαρούμενη και ανέφελη. Ενώνοντας κι εμείς 
μαζί με όλους τους άλλους τις εγκάρδιες ευχές μας, τους ευχόμεθα 
ολόψυχα κάθε ευτυχία και χαρά.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΛΑΤΣΑΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ
– Απεβίωσε και κηδεύτηκε 

στη Ν. Υόρκη των Η.Π.Α., η 
Γιαννούλα Γεωργίου Σταμα-
τέλου.

– Την 30η Νοεμβρίου 2011 
πέθανε στο Κερατσίνι του 
Πειραιά και κηδεύ τηκε η Γα-
ρυφαλλιά χήρα Ν. Μουλιού 
το γένος Παναγιώτη Αποστο-
λοπούλου (Καραπαναϊτάκη).

– Την 17η Νοεμβρίου 2011 
απεβίωσε στη Λαμία και κη-
δεύτηκε στο χωριό μας την 
επομένη 18/11/11 η Γιαννού-
λα Παν. Πιπέλια το γένος Ν. 
Διέννη.

– Την 26η Νοεμβρίου 2011 
απεβίωσε και κηδεύτηκε στη 
Λαμία ο σύζυγος της Πανα-
γιώτης Ν. Πιπέλιας.

– Την 3η Δεκεμβρίου 2011 
απεβίωσε και κηδεύτηκε στη 
Λάρισα την επο μένη η Λά-
ουρα χήρα Πανουργία Παν. 
Παπαϊωάννου.

– Την 3η Δεκεμβρίου 2011 
απεβίωσε στην Αθήνα και 
κηδεύτηκε την επο μένη 4η 
Δεκεμβρίου 2011 ο συνεργά-

της της Εφημερίδας μας Πα-
ναγιώτης Ευθ. Θωμάς.

– Την 30ή Δεκεμβρίου 2011 
απεβίωσε στην Αθήνα και 
κηδεύτηκε στην Αγία Παρα-
σκευή Αττικής ο Πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Συλλόγων 
Φωκίδας και της Εταιρείας 
Δωρικών και Δρυοπικών 
Μελετών Γεώργιος Πουρνά-
ρας.

– Απεβίωσε στην Αθήνα 
στις 11/12/2011 και κηδεύ-
τηκε την επομένη στο Γ΄ 
Νεκροταφείο Νικαίας η Αλε-
ξάνδρα Παπαγεωργίου (συζ. 
Γιάννη Παπαγεωργίου).

ΓΑΜΟΙ
Την 14η Ιανουαρίου 2012 

η Δώρα θυγ. Δημ. Διέννη 
ετέλεσε τους γάμους της με 
τον Μπάμπη Κουγεμήτρο 
στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Αθανασίου Πολυδρόσου στα 
Χαλάνδρι.
Τους ευχόμεθα να ζήσουν 

και να ευτυχήσουν.

ΒΑΦΤIΣΕΙΣ
Ο Ιωάννη Μακρής και η 

σύζυγός του Βασιλική βάφτι-
σαν την κόρη τους στον Ιερό 
Ναό της Ευαγγελίστριας στα 
Καστέλλια στις 30-07-2011 
και την ονόμασαν Αντωνία.
Τα "Κ.Ν." εύχονται να ζή-

σει το νεοφώτιστο.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ελένη Προβιά εις μνήμην 

του συζύγου της Αλέκου 
Προβιά 20 ευρώ.

ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Μια συλλογή σπανίων και 

ποιοτικών βιβλίων (έργο 
μιας ζωής), ιστορικά λογοτε-
χνικά, κάθε είδους είναι δια-
θέσιμα να δωρηθούν. Είναι η 
Βιβλιοθήκη των συγχωρια-
νών μας δικηγόρων – λογο-
τεχνών κ. Δημητρίου Χαλα-
τσά και Γεωργίου Χαλατσά. 
Πρώτη προτεραιότητα είναι 
να μείνουν στο χωριό μας, 
με την προϋπόθεση ότι δεν 
θα πεταχτούν σε κάποια απο-
θήκη, αλλά να δημιουργηθεί 
μια Βιβλιοθήκη σε αίθουσα 
του Δημοτικού Σχολείου.
Οι Δημοτικές και Κοινοτι-

κές αρχές με την βοήθεια των 
τριών Συλλόγων του χωριού 
μας, δεν θα πρέπει να αφή-
σουν την ευκαιρία να χαθεί 
αλλά να δημιουργήσουν ένα 
μοναδικό κέντρο γνώσης.
Πληροφορίες υπάρχουν ότι 

και άλλοι συγχωριανοί μας 
θα ακολουθήσουν και έτσι 
θα δημιουργήσουμε κάτι 
πρωτοποριακό για το χωριό 
μας και γενικότερα της περι-
οχής μας.

Α. Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

Στις 22 Ιανουαρίου 2012 ο 
Σύλλογος μας πραγματοποίησε 
την κοπή της Πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας στα Καστέλλια.
Η Πρόεδρος κ. Αφροδίτη 

Μακρή εκ μέρους του Δ,Σ. του 
Συλλόγου Γυναικών ευχήθηκε 
«Χρόνια πολλά - Καλή χρονιά 
- Καλή ατομική και οικογενει-
ακή ευτυχία. Το 2012 να είναι 
δημιουργικό με περισσότερες 
χαρές και λιγότερα προβλήμα-
τα». Στην ομιλία της μεταξύ άλ-
λων είπε: «Τις δύσκολες ώρες 
που περνά η πατρίδα μας ας 
τις αντιμετωπίσουμε με αισι-
οδοξία, ήθος και αξιοπρέπεια. 
Η αλληλεγγύη ας γίνει καθημε-
ρινή ανάγκη όλων μας. Πρέπει 
να διατηρήσουμε τις παραδό-
σεις και την πολιτιστική μας 
κληρονομιά. Εκκλησία, τοπικά 
συμβούλια, σύλλογοι και συγ-
χωριανοί ας εργαστούμε ενω-
μένοι για το καλό του χωριού 
μας. Τα παιδιά μας πρέπει να 
ζήσουν σε μια κοινωνία που 
θα τα προστατεύει και θα τους 
εξασφαλίζει υγεία, παιδεία, ερ-
γασία και ειρήνη».
Ευχαρίστησε τους χορηγούς 

του Συλλόγου INterkat Αφοί 

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ

Τ’ Αϊ Ταξιαρχού
Στο Γιάννη τον Εισαγγελέα
Όταν εμπίτιζε η σπορά
έναν καιρό και μια φορά
-το χώμα, πως ευώδιαζε!
-πέφταν οι πρώτες οι βροχές
και οι λιακάδες οι στερνές
και πρωτοχινοπώριαζε,

Τ’ Αϊ Ταξίαρχου ερχότανε
η Χάρη του η μεγάλη,
παγκύρι εγινότανε
-αντάρα ανεμοζάλη-
και κίναγε όλο το χωριό
να πάει στον Αϊ Ταξιάρχη,
κι εκίναγα να πάω κι εγώ
-κρασί κοντά να υπάρχει-
με τράστο και ματσούκα,
ριχτά την πατατούκα,
πέρα κατά τη Μπούκα
στη Γέφυρα της Παπαδιάς
-ήταν το τάμα της χρονιάς-
σιμά στο Γαρδικάκι
γλυκό πανηγυράκι.

Σφαχτά απ’ όλα τα χωριά
σειρές σουφλιά απλώνονται,
κατάχαμα στην απλωσιά
σειρές τραπέζια στρώνονται,
σαν τέλειωνε η λειτουργιά
κι απόλαγε η εκκλησιά,
βαλτοί στο φαγοπότι

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Νίκη Μο-
σχολιού, Νίτσα Μακρή, Γιάν-
νη Αντωνίου, τα Super Market 
Αννα Κουλαρμάνη και ΑΣΤΕΡΑ, 
Φώτη Βέλλιο και Μανώλη Πα-
παδημητρόπουλο.
Την εκδήλωση τίμησαν με 

την παρουσία τους: ο Περιφε-
ρειακός σύμβουλος Πανουρ-
γίας Παπαϊωάννου, ο Αντιδή-
μαρχος Δημοτικής Ενότητας 
Γραβιάς Αθανάσιος Μανανάς, 
οι Πρόεδροι των τοπικών συμ-
βουλίων Γραβιάς και Καστελλί-
ων, Θεόδωρος Αβράμπος και Δ. 
Χουλιάρας, ο τοπικός σύμβου-
λος Καστελλίων κ. Παναγιώ-
της Μακρής, ο Πρόεδρος Ιωαν. 
Σπυριδάκης και το ΔΣ του Πο-
λιτιστικού Συλλόγου Καστελλί-
ων, η Πρόεδρος του Συλλόγου 
Γυναικών Παλαιοχωρίου κ. 
Ελένη Ευαγγελοπούλου, μέλη 
του Συλλόγου και συγχωρια-
νοί. Την πίτα ευλόγησε ο Αιδε-
σιμότατος παπα-Κώστας.
Η εκδήλωση έκλεισε με λα-

χειοφόρο αγορά στα πλαίσια 
της προσφοράς προς τον συ-
νάνθρωπο και ενίσχυσης του 
Συλλόγου μας.

-κι οι δεύτεροι κι οι πρώτοι-
ποτήρια εσηκώνανε
κι αρχίναε το τραγούδι
και τους καημούς δε σώνανε
κι έκαιε το πελεκούδι!

Τα όργανα ζυγιές ζυγιές
ζυγιές και τα κλαρίνα
παίζουν οι πρώτες δοξαριές,
τίναζαν τη μαλλίνα
κι έστηναν δίπλες το χορό
κορίτσια σαν το κρύο νερό,
που είχαν στα πόδια τους φτερά
και σ’ έπαιρνε η κρυφή η χαρά!

Πιασμένοι χέρι χέρι
χόρευαν νιοι και γέροι:
και να! Κι ο Λαμπρομήτρος
και να! Κι ο Καραμήτρος
με την τραγιάσκα του στραβά
και τα γελέκια του ανοιχτά:
-παίξτε την Καραγκούνα
με τη φαρδιά σεγκούνα...
Τι χάζι στο λιοπύρι!
Τι κέφι! Τι μεράκι!
κράταε ως το βραδάκι
που χάλαε το παγκύρι.

Μούρχονται τώρα στη σειρά
σα ένα καιρό σα μια φορά-
θύμησες ξασπρισμένες
κι απ’ τον καιρό σβησμένες
Μ’ αυτές οι μέρες πάνε
και δε ματαγυρνάνε.

Α. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Ο Προοδευτικός Σύλλογος τα Καστέλλια αισθάνεται την υποχρέ-

ωση να ευχαριστήσει θερμότατα και δημόσια τα μέλη της Κριτικής 
Επιτροπής του Β’ Διαγωνισμού Διηγήματος Στέλιος Ξεφλούδας με 
θέμα «Έγκλημα στο Χωριό» για το χρόνο και το μεράκι που επιδα-
ψίλευσαν -από το υστέρημά τους- στην αποτίμηση, αξιολόγηση και 
κατάταξη των κειμένων. Χρονοβόρος και απαιτητική διαδικασία. 
Και αφάνταστα δύσκολή και ψυχοφθόρος, λόγω της εγγενούς υπο-
κειμενικότητάς της. Η πρόθυμη και ανιδιοτελής παρουσία και προ-
σφορά τριών μη Καστελλιωτών Λογοτεχνών στην Κριτική Επιτροπή 
προσέφερε αδιαμφισβήτητο κύρος και βαρύτητα στα αποτελέσματα 
του Δεύτερου Διαγωνισμού. Μαζί με τους «ιθαγενείς» Μίμη Χα-
λατσά και Κώστα Στοφόρο οφείλουμε λοιπόν ένα ξεχωριστό και 
μεγάλο ευχαριστώ στους «ξένους». Στη νικήτρια του περσινού δια-
γωνισμού Κατερίνα Χαραλαμποπούλου καθώς και στους εκλεκτούς 
και αναγνωρισμένους λογοτέχνες, αγλάισμα των Ελληνικών γραμ-
μάτων, Σέργιο Γκάκα και Φαίδωνα Θεοφίλου. Οι νεότευκτοι φίλοι 
μας μάς μετέδωσαν την ανίατη και χρόνια νόσο της «βουλιμικής 
βιβλιοφαγίας», μάς μπόλιασαν με τον ενθουσιασμό τους και μας ζέ-
σταναν με τα λόγια τους. Υπενθύμιση. Εμείς είμαστε Καστελλιώτες 
από καταγωγή. Τούτοι είναι Καστελλιώτες από επιλογή…
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.                                                                    ΠΠ
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Αυτοί που μας έφυγαν
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΝ.

ΠΙΠΕΛΙΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ NIK. ΔΙΕΝΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ν. ΠΙΠΕΛΙΑΣ

Αγαπημένοι μαζί στη ζωή 
μαζί και στο θάνατο. Η Γιαν-
νούλα θυγατέρα του Νίκου 
Διέννη ήταν μια από τις αξιό-

λογες κόρες του χωριού μας 
με έξοχο παρουσιαστικό, σο-
βαρή και προσηλωμένη στο 
έργο της νοικοκυράς. Μέσα της 
υπήρχε η δύναμη και η μεγάλη 
αντοχή που σε μια προσωπική 
περιπέτεια που είχε στην Κα-
τοχή αντεπεξήλθε σαν αληθινή 
Μπουμπουλίνα. Ευτύχησε να 
ζευγαρώσει με τον επιτυχημένο 
επιχειρηματία στην Λαμία συγ-
χωριανό μας τον Παναγιώτη Ν. 
Πιπέλια και απέκτησαν δύο παι-
διά τη Φυσικομαθηματικό κα 
Βάσω Πιπέλια και το Φιλόλογο 
Δημήτρη Πιπέλια.
Την 17η Νοεμβρίου 2011 η 

Γιαννούλα έφυγε από τη ζωή 
και κηδεύτηκε την επομένη στο 
χωριό μας μέσα σε γενικό πέν-
θος.
Ο σύζυγός της ο Παναγιώτης 

Ν. Πιπέλιας από νεαρός ακο-

λούθησε τα άλλα δύο πετυχημέ-
να αδέλφια του τον Ηλία και τον 
Χαράλαμπο Πιπέλια που είχαν 
ξεκινήσει μεγάλη κεραμουρ-
γεία και τουβλοποιία στη Λαμία 
και συνέχισε μαζί τους. Ας ση-
μειωθεί ότι οι Αδελφοί Πιπέλια 
υπήρξαν όχι μόνο αποδοτικοί 
στην κεραμουργική παραγωγή 
του Νομού, αλλά και αρωγοί 
πολλές φορές σε φιλανθρωπίες 
και κοινωνικές ενισχύσεις. Ας 
σημειωθεί επίσης ότι διέθεσαν 
δωρεάν δέκα πέντε χιλιάδες 
τούβλα για να χτιστεί εκκλησία 
στη Λαμία. Εδώ και κάμποσα 
χρόνια η βιοτεχνία της κερα-
μουργίας σταμάτησε με το θά-
νατο των ιδρυτών της.
Η αποδημία της Γιαννούλας 

πλή γωσε θανάσιμα τον Πανα-
γιώτη που δεν μπόρεσε να το 
αντέξει και έτσι ύστερα από μια 
σχεδόν εβδομάδα την 26η Νο-
εμβρίου 2011 την ακολούθησε 
και κη δεύτηκε στη Λαμία. Ένα 

ζευγάρι που έζησαν και έφυγαν 
μαζί αιώνια ενωμένοι.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται 

ολόψυχα τα παιδιά τους και 
τα αδέρφια της Γιαννού λας το 
Στρατηγό κ. Δημήτριο Ν. Διέν-
νη και τον Επιχειρηματία κ. Ευ-
άγγελο Ν. Διέννη. Ας είναι και 
των δυό αιωνία η μνήμη τους.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΘ. ΘΩΜΑΣ

Την 3η Δεκεμβρίου 2011 
ύστερα από σύντομη αρρώστια, 
έφυγε από κοντά μας ο Τάκης 
Θωμάς και κηδεύτηκε την επο-
μένη στο χωριό μας, μέσα σε 
γενικό πένθος όλων των συγ-
χωριανών μας συγγενών και 
φίλων και όσων τον γνώρισαν. 
Ο Τάκης υπήρξε επανειλημμέ-
να μέλος του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Συλλόγου μας, 
αλλά και ο μόνιμος συνεργάτης 
της Εφημερίδας μας «Κ.Ν.» 
στον τομέα της φωτογραφίας, 
αλλά και του ρεπορτάζ σε πλή-
ρη και πολύ επιτυχημένη κάλυ-

ψη. Πάντοτε παρών, δεν έλειψε 
ποτέ από καμιά εκδήλωση μας, 
ούτε από τους αγώνες για τα 
προβλήματα που παρουσιάζει 
το χωριό μας. Πάντοτε σοβα-
ρός και πρόθυμος δεν πρότεινε 
μόνο τις λύσεις, αλλά ήταν ο 
πρώτος εθελοντής που καταπια-
νόταν σ’ αυτές. Μειλίχιος και 
συ νετός, έχαιρε της εκτιμήσεως 
όλων, κοσμαγάπητος και ευ-
χάριστος στις συ ναναστροφές 
του, που ήταν περιζήτητος. Στο 
Σύλλογο μας και στην Εφημερί-
δα μας είχε δώσει την ψυχή του 
και η εκτίμηση που του έπρεπε 
και του αποδινόταν από παντού 
ήταν πάγκοινη. Τον αποχαιρέ-
τησε κατά την εκφορά του, αντι-
προσωπεύοντας το Σύλλογο 
μας ο επίτιμος Πρόεδρος του κ. 
Δημήτριος Χρ. Χαλατσάς προ-
σφωνώντας τον ως εξής:

«Αγαπημένε μας Τάκη,
Έζησες κοντά μας γεμάτος 

φως και αγάπη. Ήσουν λαμπε-
ρός και παντού πρώτος. Αν για 
κάποιον πρέπει να του δοθεί ο 
χαρακτηρισμός του αυτο φυούς, 
αυτός ήσουν εσύ. Έγινες από 
μόνος σου, χωρίς τη βοήθεια 
κανενός, με μόνο σου όπλο 
την ακαταμάχητη και ατσάλινη 
θέληση σου. Έτσι διάλεξες και 
μπήκες στον τομέα της τυπο-
γραφίας, όπου διέπρεψες και 
διέλαμψες πραγματικά και έγι-
νες περιζήτητος.
Παράλληλα, το ακοίμητο φως 

σου και η ακοίμητη βούλησή 
σου να κατακτήσεις τη γνώση, 
σε οδήγησε στη σπουδή. Ακά-
ματος, όχι μόνο παρακολούθη-
σες εργαζόμενος και από μόνος 
σου και τε λείωσες τις σπουδές 
της Μέσης Παιδείας, αλλά με 

την απέραντη διαίσθησή σου, 
ξέροντας ότι στο σύγχρονο κό-
σμο στο πλαίσιο των συγχρόνων 
συναλλα γών, εργαλείο είναι η 
ξένη γλώσσα, έστρεψες κι εκεί 
με ζήλο την μάθηση σου και την 
κατέκτησες. Όμως η φύση σε 
είχε προικίσει και με κάτι άλλο, 
με το λε πτό αισθητήριο, με μια 
ασίγαστη αισθητική και καλλιτε-
χνική ροπή. Κι εδώ κα τέκτησες 
τη φωτογραφική τέχνη και τη 
χάραξη διακριτικών συμβόλων 
όσο κανείς και εκατοντάδες 
σήματα και διακριτικά σωμα-
τείων και εταιρειών φέρουν τη 
σφραγίδα σου ως έργα αψεγά-
διαστου γούστου και υψηλής 
ποιότητος.
Έχοντας ενδιάθετη την κοι-

νωνική σου συμμετοχή σε όλες 
ανεξαιρέτως τις εκδηλώσεις του 
χωριού μας, απαθανάτιζες με 
δική σου προαίρεση και με δι-
κές σου δαπάνες όλες ανεξαιρέ-
τως τις εορταστικές εκδηλώσεις 
του τόπου μαζί, μοιράζοντας 
α φειδώς το φωτογραφικό σου 
υλικό αδιακρίτως σε όλους. 
Η καλή σου ώρα, θέλησε να 

σε συνδέσει με την εκλεκτή 
σύζυγό σου και οι τρεις μαζί 
με την απότοκη θυγατέρα σας, 
σχηματίσατε μια αξιοζήλευτη 
οικογένεια που πρωτοστα τούσε 
σε κάθε κοινωνική ευκαιρία, 
θετικά και με ζήλο και με πά-
θος.
Όμως πάνω στο αποκορύ-

φωμα όλης αυτής της δημιουρ-
γίας, η βάσκανος μοί ρα δε θέ-
λησε να σ’ αφήσει υστερνά να 
χαρείς τους κόπους και τα έργα 
σου. Σε άρπαξε από κοντά μας 
και αντί στεφάνων και τιμητικού 
γέρατος, όπως σου αξίζει, σου 
έπλεξε στεφάνια από «μυρτιάν 
και πένθιμον κυπάρισσον».
Στεκόμαστε άναυδοι εμπρός 

στο σκήνωμα σου και δεν θέ-
λουμε να το πιστέ ψουμε.
Κι όμως είμαστε μάρτυρες 

μπρος στη σκληρή αλήθεια.
Τάκη, αν τυπικά στα θλιβερά 

καθήκοντά μας με τις παρήγο-
ρες ευχές λέγεται το «η αιωνία 
η μνήμη», να είσαι βέβαιος εκεί 
που είσαι, ότι για όλους εμάς η 
μνή μη σου θα παραμένει άσβη-
στη, αφού πάντα εσύ και το 
έργο σου θα στέκονται ζωντανά 
ανάμεσά μας».
Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν τη δι-

πλή οδύνη τους για τον χαμό 
του Τάκη στη σύζυγο και τη 
θυγατέρα του, γιατί εκείνες έχα-
σαν τον σύζυγο και τον πατέρα 
και τα «Κ.Ν.» τον άμεσο εκφρα-
στή της Εφημερίδας μας.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ

Έφυγε πλήρης ημερών και 
κηδεύτηκε στη Νέα Υόρκη των 
Η.Π.Α., όπου ήτο από πολλά 
χρόνια εγκατεστημένη και ζού-
σε ευτυχισμένη, εν μέσω των 
θυγατέρων της των γαμβρών 
και των εγγόνων της, η Γιαν-
νούλα Γεωργ. Σταματέλου. 
Ήρθε νύφη νέα στο χωριό μας 
από τη Δρυμαία, παντρεμένη με 
τον αείμνηστο Γιώργο Ι. Σταμα-
τέλο και σχημάτισαν μαζί μια 
αξιοζήλευτη οικογένεια, μαζί 
με τις δυό ξεχωριστές κόρες 
τους, που είχαν την αγαθή τύχη 
να παντρευτούν και να εγκατα-
σταθούν στην Ν. Υόρκη με τις 
ευκατάστατες και διακεκριμέ-
νες οικογένειές τους, τις οποίες 

απέκτησαν.
Νοικοκυρά, σύζυγος και 

μάνα από τις λίγες, έχαιρε της 
εκτιμήσεως όλων, όσοι την 
εγνώριζαν, σκορπίζοντας πα-
ντού με την ευγένεια και την με-
γάλη στοργή που την διέκρινε, 
το σεβασμό και την αγάπη της. 
Πάντα είχε έναν καλό λόγο για 
όλους με αληθινή καλοσύνη .
Την Αμερική τη λάτρεψε σαν 

δεύτερη πατρίδα της, αλλά ζού-
σε πάντοτε δεμένη και νοσταλ-
γός με τις αναμνήσεις του τόπου 
της, με τις ρίζες της, διψώντας 
πάντοτε με αληθινό ενδιαφέ-
ρον, να μαθαίνει τα καθέκαστα 
του χωριού της με κάθε τρόπο 
που αληθινά τα ζούσε, σαν να 
ήταν μπροστά στο καθετί που 
μάθαινε, για το χωριό μας, το 
οποίο λάτρευε.
Στις θυγατέρες, τους γαμ-

βρούς και τα εγγόνια της τα 
«Κ.Ν.» εκφράζουν την αληθινή 
βαθειά τους λύπη, ευχόμενα να 
φτάσουν στα χρόνια της και να 
τα περάσουν. Το χώμα της δεύ-
τερής της πατρίδας, της Αμερι-
κής, που έζησε και αγάπησε, 
που τώρα τη σκεπάζει, ας είναι 
ελαφρύ και ας μένει σε όλους 
μας, όσοι τη γνώρισαν η αγαθή 

της μνήμη αιώνια.

ΛΑΟΥΡΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Το Σάββατο στις 2 Δεκεμ-
βρίου 2011 έκλεισε για πάντα 
τα μάτια στη Λά ρισα η Λάουρα 
χήρα Πανουργία Παπαϊωάννου 
και κηδεύτηκε εκεί τη Δευτέρα 4 
Δεκεμβρίου 2011. Η μεταστάσα 
υπήρξε αξιόλογη ως υπάλληλος 
και διακε κριμένη ενώ παράλλη-
λα συνετέλεσε με αληθινό ζήλο 
στα οικονομικά της οικο γενείας 
της. Άριστη μητέρα και σύζυγος 
έχαιρε της εκτιμήσεως όσων τη 
γνώ ριζαν και μέσα στην κοι-
νωνία της Λάρισας είχε δεσπό-
ζουσα θέση. Καταξιώ θηκε να 
αποκτήσουν με τον αείμνηστο 
σύζυγο της τον Πανουργία Πα-
ναγ. Πα παϊωάννου τα δυό τους 
παιδιά τον Παναγιώτη (Τάκη) 
και τον πρώτο αξιωματι κό τον 
Γιάννη. Τα τελευταία όμως χρό-
νια ασθένησε και υπέφερε. 
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται ολό-

θερμα τα παιδιά της με την ευχή 
να είναι ελαφρό το χώμα της 
Λάρισας που την σκεπάζει.

δυο δικαιολογίες εκ μέρους της Εται ρείας με επίλογο την τάχα 
αποκατάσταση του τοπίου. Ποια αποκατάσταση; (φυτεύοντας 
ακακίες;). «Κάψε με Γιάννη, κι άλειψε με λάδι».
Στη συνέχεια του δημοσιευθέντος Αποσπάσματος παρατίθε-

νται οι απόψεις του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου και των 
Συμβούλων, τύπου «κεφάλι που δεν μπορείς να το κόψεις, το 
προσκυνάς». Και οι τρεις συμμετασχόντες στη Συνεδρίαση συ-
ντάσσονται υπέρ της συμπόρευσης και της συνδιαλλαγής με την 
Εταιρεία. Ποιος λέει όχι! Αυτό είναι το πιο επιθυμητό και το ενδε-
δειγμένο για χίλιους δύο λόγους. Και πράγματι τα προτεινόμενα 
από τον Πρόεδρο και τους Συμβού λους του Τοπικού μας Δημο-
τικού Συμβουλίου είναι άριστα και αρεστά σε ό λους. Δηλαδή η 
Εταιρεία να ενημερώνει εφεξής το Δημοτικό Συμβούλιο για τις 
μέλλουσες επιφανειακές εξορύξεις, «Εξορύξεις που βλάπτουν το 
Χωριό θα πρέπει να είναι από προηγουμένως γνωστές», λέγει ο 
Πρόεδρος και οι Σύμ βουλοι, ότι δεν είναι αντίθετοι με την ορθολο-
γική αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου, αρκεί να τηρούνται τα 
συμφωνηθέντα. Δεν μας λένε όμως, τι θα γίνεται όταν η Εταιρεία 
δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα, όπως στην περίπτωση στην Περιο-
χή «Λινάρι», όπου για να πάρουν ό, τι ήθελαν -ποιος λογαριάζει 
συμφω νίες, αφού ο σκοπός αγίασε τα μέσα- μετέτρεψαν την Πε-
ριοχή σε σεληνιακό τοπίο. Να ευχηθούμε, ότι η Εταιρεία στο εξής 
στις επόμενες εξορύξεις, ότι θα είναι συνεπής δεν οδηγεί πουθε-
νά, αφού ουσιαστικά παραδινόμαστε άνευ ό ρων στις βουλήσεις 
της. Δεκτή η Συνύπαρξη, αλλά με συνέπειες για τον πα ραβάτη. 
Αν το αποδέχεται δεσμευτικά η Εταιρεία, μπορούμε να θέσουμε 
τα πλαίσια και να αλληλοδεσμευτούμε.

Η ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Ανακοίνωση
Ταχυδρομικό «τέλος» στον επαρχιακό Τύπο

Από την 1η Αυγούστου –σύμφωνα με το άρθρο 48 του 
Ν.3986/11– παύει να ισχύει το μειωμένο τιμολόγιο για 
μια σειρά εντύπων που εκδίδουν οι διάφοροι Σύλλο-
γοι για να ενημερώνουν τα μέλη τους.
Από τα μειωμένα τέλη εξαιρούνται μόνο οι ημερήσιες, 

οι εβδομαδιαίες εφημερίδες και τα έντυπα που έχουν ιδι-
οκτήτη που είναι μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδι-
οκτητών Περιοδικού Τύπου, δηλαδή εκείνα που έ χουν ως 
σκοπό το κέρδος. Από την άλλη «τιμωρούνται» όλα εκείνα 
τα έντυπα που στηρίζονται στο μεράκι και τον εθελοντι-
σμό των συντακτών τους, στη συνδρομή και την στήριξη 
των αναγνωστών τους.
Τα «Κ.Ν.» κατέβαλαν για ταχυδρομικά τέλη πριν τον 

νόμο 90-110€. Με τον νέο νόμο τα τέλη ξεπερνούν τα 
350€!
Το ποσόν αυτό επιβαρύνει τον σύλλογο που στηρίζεται 

αποκλειστικά στις εισφορές των μελών και φίλων. Γι' αυτό 
και η σταθερή ενίσχυση του συλλόγου μας από ΟΛΟΥΣ 
ΕΣΑΣ αποτελεί και τη μόνη αναγκαία και ικανή συνθήκη 
για την επιβίωσή του. Αλλιώς τα «Καστελλιώτικα Νέα» σύ-
ντομα θα πάψουν να υπάρχουν σαν έντυπη εφημερίδα.
Μπορείτε να στέλνετε χρήματα στον παρακάτω λογα-

ριασμό:
Λογαριασμός Ταμιευτηρίου Γενικής Τράπεζας
Δικαιούχος: Προοδευτικός Σύλλογος Τα Καστέλλια
Αριθμός: 001030142612
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Η Κώτσους, όπως λέμε του 
Κωστάδες στα μέρη μας, δεν τα 
‘παίρνε και πολύ τα γράμματα. 
Ήταν μοναχοπαίδι μιας οικογέ-
νειας κτηνοτρόφων, που έμεναν 
στην πλαγιά του βουνού, λίγο 
έξω από το χωριό μας, όπου εί-
χαν και τα ζώα τους. Η Κώτσους 
κατέβαινε μόνο για το σχολείο, 
αλλά το είχε ξεκαθαρίσει στον 
πατέρα του· «ιγώ μόνου μέχρ’ 
τν έκτ’ θα πάγου. Μιτά ιδώ στη 
στάν’ μι ‘σας!» Πάσχιζε η έρμη 
η μάνα του να τον μεταπείσει, 
μπας και τον γλιτώσει από τα κο-
πάδια, αλλά η Κώτσους δεν άλ-
λαζε γνώμη. Όμως κι εμείς δεν 
θέλαμε να τον χάσουμε. Ήταν 
η διασκέδαση μας. Η διαρκής 
απομονωμένη ζωή των καλο-
κάγαθων, κατά τ’ άλλα, γονιών 
του και η έλλειψη συχνής συνα-
ναστροφής με τον υπόλοιπο κό-
σμο, είχαν σαν αποτέλεσμα μια 
στασιμότητα στην ομιλία του 
Κώστα, αλλά δυστυχώς και στην 
προσαρμογή του στο κοινωνικό 
σύνολο. Χρησιμοποιούσε λέξεις 
που εμείς γνωρίζαμε μόνο από 
τις γιαγιάδες μας ή από κανέ-
να βιβλίο τοπικής λαογραφίας. 
Και φυσικά κάθε ατάκα που 
«έριχνε» στο μάθημα γινόταν 
η αφορμή για ολιγόλεπτη ή και 
ολιγόωρη διακοπή! Παιδιά της 
πέμπτης δημοτικού ήμασταν! 
Τι άλλο να κάναμε; Ευτυχώς 
που ο δάσκαλος μας ήταν απ’ 
το χωριό μας και δεν είχε κανέ-
να πρόβλημα επικοινωνίας μαζί 
του. Τον καταλάβαινε απόλυτα 
όταν μετέτρεπε όλα τα οικόσιτα 
ζώα σε μονοσύλλαβες λέξεις! 
«Γρούν, σκλί, πλί....»
Ένα μεσημέρι, μας είχαν 

αφήσει ελεύθερους στην αυλή, 
τάχα για να κάνουμε γυμναστι-
κή και περιμέναμε να χτυπήσει 
ο επιστάτης το καμπανάκι στο 
διάδρομο για να σχολάσουμε. 
Η Κώτσους είχε ιδρώσει από 
το τρέξιμο και είχε βγάλει το 
μπλουζάκι που φορούσε. Βλέ-
ποντας τον ο δάσκαλος τον πλη-
σίασε και τον τράβηξε από τη 
φαβορίτα, όπως άλλωστε συνή-
θιζε να κάνει σε όλους μας!

- Γρήγορα, πήγαινε και βάλε 
τη μπλούζα σου και να μην σε 
ξαναδώ να τριγυρνάς γυμνός!

- Α, κυρ Γιώργου, ιγώ διν ξέ-
ρου για ‘σένα, αλλά Μάης μπή-
κι κι λιβακώθκα!1

- Τι έκανες λέει;
- Λιβακώθκα! Γι’ αυτό γκιζε-

ράου2 γκόλιαβος!3 »
- Γκόλιαβος; Τρέχα ντύσου 

γιατί θα τη φέρω τη βέργα, καη-
μένε!
Φυσικά το γέλιο που έπε-

σε στο σχολείο δεν λέγεται! Κι 
εμείς όμως δεν ήμασταν “άγι-
οι”! Συνέχεια τον πειράζαμε. 
Προσπαθούσαμε να του εκμαι-
εύσουμε καμιά “περίεργη” πα-
λιά λέξη για να τη μάθουμε και 
να τη λέμε αργότερα! Του λέγα-
με επίτηδες εξεζητημένες λέξεις 
για να δούμε την αντίδραση του. 
Του φωνάζαμε: «Κωνσταντίνε! 
Κοίτα τα λουλούδια πώς ανθο-
φορούνε! Κοίτα τα κυπαρίσσια 
πώς ορθώνουν υπερήφανα το 
ανάστημα τους! Κοίτα τα φύλλα 
πώς θρυμματίζονται!» Και αυ-
τός που ευθύς καταλάβαινε το 
πνεύμα μας, απαντούσε: «Για 
δείτι! Δείτι τα γκαγκάνια4 που 
θα σας ρίξου ικεί μέσα! Δείτι τα 
λιγκαβέτσα5 που θα σας πουνά-
ει η κώλους μια βδουμάδα! Δεί-
τι τσ’ λάσπις που θα σας ρίξου 
μέσα κι θα λαμώσετε!6».
Τα πρωινά ερχόταν ένα τρίκυ-

κλο όχημα από τον φούρνο και 
έφερνε στο κυλικείο του σχολεί-

ου μεγάλα ταψιά με κουλούρια 
και σταφιδόψωμα. Κι όταν μας 
περίσσευε καμιά δεκάρα τρέχα-
με στο διάλειμμα για ν’ αγορά-
σουμε κάτι να φάμε. Η Κώτσους 
όμως ποτέ δεν αγόραζε τίποτα. 
Έφερνε το δικό του κολατσιό και 
καθόταν σε μια άκρη της σκάλας 
για να το απολαύσει ήσυχος. Και 
φυσικά εμείς δεν το αφήναμε 
να περάσει έτσι το γεγονός! Του 
φωνάζαμε: «Τι καλό έχεις εκεί 
μέσα, Κότσου; Για να δούμε!» 
Κι αυτός απάνταγε με αφέλεια: 
«Ε, τι να ‘χου; Μια μπλάνα7 τρί, 
λίγου κλίκι8 κι λίγου μπιτσιβί-
σια9 απού ψες». Σειόταν ο διά-
δρομος απ’ τα χάχανα, κι ο επι-
στάτης θυμωμένος μας φώναζε 
«άιντε βρε παλιόπαιδα! Αφήστε 
το παιδί στην ησυχία του!»
Εκείνα τα χρόνια είχε πρωτο-

έρθει η μόδα με τα περιστέρια 
στο χωριό μας. Σε κάθε σπί-
τι ξεφύτρωνε κι ένα κουμάσι. 
Στις αυλές, στις ταράτσες, στα 
μπαλκόνια! Γούτοι10, βούτες11, 
ασμάνια12 και κοκκινολαίμικα. 
Κάθε πρωί, πριν το μάθημα, μα-
λώναμε για τα περιστέρια. «Εσύ 
μου τα "κατέβασες"! Εσύ τα 
μπέρδεψες με τα δικά μου και 
μου τα πήρες! Τα δικά μου πάνε 
ψηλότερα!....» και άλλα τέτοια 
περίεργα πράγματα. Βέβαια τα 
περιστέρια δεν ήταν ένα χόμπι 
μόνο των παιδιών. Εξίσου και οι 
μεγάλοι μάλωναν γι’ αυτά, ενώ 
ακόμα και ο δάσκαλος είχε τη 
δική του συλλογή! Η Κώτσους 
όμως δεν ενδιαφερόταν καθό-
λου. Οι δύσκολες εργασίες της 
στάνης δεν του άφηναν χρό-
νο για τέτοιες ασχολίες. Με το 
που σχολούσε έτρεχε στα ζώα. 
Βοηθούσε τον πατέρα του να 
τα μαζέψουν μέσα, καθάριζε τη 
στάνη, τάιζε τα σκυλιά, άρμεγε 
όσα πρόβατα δεν πρόφταινε 
ν’ αρμέξει η μάνα του το πρωί. 
Χώρια τις περιόδους που είχαν 
τα κουρέματα ή τα σφαξίματα.
Από τον προπάππου του ακό-

μα είχαν πολλά «κεφάλια», για-
τί εκείνος ήταν ο μεγαλύτερος 
τσέλιγκας της περιοχής. Νοίκια-
ζε εκτάσεις από τα τελευταία 
εναπομείναντα τσιφλίκια της 
Μακεδονίας, πριν την απελευ-
θέρωση του 1913 και τα χρη-
σιμοποιούσε για βοσκοτόπια. 
Μετά το 1922 όμως, που μοίρα-
σαν τα τσιφλίκια στους πρόσφυ-
γες, αναγκαστικά διαλύθηκαν 
και τα μεγάλα κοπάδια. Τότε οι 
παππούδες του Κώστα παράτη-
σαν τη νομαδική ζωή και εγκα-
ταστάθηκαν μόνιμα έξω απ’ το 
χωριό μας. Με τα ζώα είχαν μά-
θει να δουλεύουν μια ζωή και το 
ίδιο επάγγελμα θα συνέχιζε και 
ο Κώστας. Ασχέτως που η μάνα 
του λυπόταν το μοναχοπαίδι 
της και είχε κρυφή ελπίδα να 
γλιτώσει από κει πέρα...

****
Πέρασε ένας ολόκληρος χρό-

νος χωρίς να το καταλάβουμε. 

Τελειώναμε επιτέλους την έκτη 
τάξη και οι περισσότεροι από 
εμάς θα πηγαίναμε τον Σεπτέμ-
βρη στο εξατάξιο Γυμνάσιο. 
Μυαλό όμως δεν βάζαμε! Η Κώ-
τσους ήταν η μόνιμη ψυχαγωγία 
μας! Κι εκείνος όλο και αγρίευε! 
Όλο και γυάλιζε το μάτι του! Και 
φυσικά με το δίκιο του. Ποιος 
κάθισε ποτέ να μιλήσει μαζί του 
για κάποιο σοβαρό θέμα; Ποιος 
του στάθηκε σαν πραγματικός 
συμμαθητής και φίλος; Ποιος 
κατάλαβε τις δυσκολίες της δι-
κής του ζωής;
Είχε μπει ο Ιούνης και πλη-

σίαζε το τέλος της σχολικής 
χρονιάς. Από τη μια πλέαμε σε 
πελάγη ευτυχίας, αλλά από την 
άλλη ξέραμε πως ερχότανε πάλι 
ένα σκληρό καλοκαίρι. Σχεδόν 
όλοι είχαμε γονείς αγρότες και 
γνωρίζαμε καλά τι συνεπαγό-
ταν αυτό! Μπορεί να γλιτώναμε 
τα χειμωνιάτικα κλαδέματα και 
ραντίσματα, αλλά το καλοκαίρι 
βγάζαμε τελείως απ’ το πρόσω-
πο την παιδική μας μάσκα και 
γινόμασταν ισότιμοι εργάτες....
Μεγάλος ο κάμπος του Ρου-
μπλουκιού13. Καπνά, μπαμπά-
κια, καλαμπόκια, αλλά κυρίως 
ροδάκινα! Χιλιάδες ροδακινιές 
παντού! Ότι ποικιλία ήθελες! 
Λευκόσαρκα, νεκταρίνια, έβερτ, 
ρεντ χάβεν, συμπίρινα... Είχα-
με φτάσει στο σημείο να μην 
θέλουμε ούτε να τα βλέπουμε! 
Και το μάζεμα; Σκέτη κόλαση! 
Ειδικά όταν μαζεύαμε ποικιλί-
ες με χνούδι. Η φαγούρα έκανε 
τους λαιμούς μας κόκκινους σαν 
τη φωτιά!
Εκείνο το απόγευμα της Παρα-

σκευής πήγα σ’ ένα φίλο μου να 
πετάξουμε τα περιστέρια του. 
Οι πρώτες βόλτες τους στον ου-
ρανό ήταν υπέροχες. Κι εκεί που 
όλα πήγαιναν κατ’ ευχήν ξαφνι-
κά το σμήνος λοξοδρόμησε και 
άρχισε ν’ απομακρύνεται! Ο 
Νίκος, που τα είχε πολύ καλά 
εκπαιδευμένα, δεν πίστευε στα 
μάτια του! Όλα κατευθύνονταν 
προς το ποτάμι μας, τον Κρα-
σοπούλη, που βρισκόταν λίγο 
έξω απ’ το χωριό. Περιμέναμε 
λίγο μήπως γυρίσουν, αλλά 
μάταια... Ανήσυχοι αρχίσαμε 
να τρέχουμε προς τα εκεί. Στο 
δρόμο μας βρήκαμε κι άλλον 
συμμαθητή μας, τον Θωμά, που 
έψαχνε κι αυτός τα περιστέρια 
του! Παρακάτω κι ο Διονύσης 
κι ο Θανάσης κι ο Παντελής... 
Όλοι είχαν πάθει τα ίδια! Αφού 
γίναμε ολόκληρο τσούρμο τρα-
βήξαμε όλοι μαζί για το ποτάμι, 
κρατώντας στα χέρια μας και τις 
καλαμιές που χρησιμοποιού-
σαμε για το «πέταγμα». Όταν 
όμως φτάσαμε εκεί, το θέαμα 
ήταν αποκρουστικό!
Δεκάδες περιστέρια κείτο-

νταν νεκρά και στις δυο όχθες 
του Κρασοπούλη. Κάποια άλλα 
επέπλεαν στο νερό ανήμπορα 
ν’ αντιδράσουν και κάποια άλλα 

ακόμα ψυχορραγούσαν. Ένα 
παιδί, απ’ τον Θρακιώτικο μα-
χαλά του χωριού μας έτρεξε να 
φωνάξει τον θείο του που ήταν 
κτηνίατρος. Όταν μετά από λίγη 
ώρα έφτασε κι αυτός στη «σκη-
νή του εγκλήματος» μας είπε 
να μην αγγίξουμε τίποτα. Πήγε 
κοντά στα περιστέρια και άρχι-
σε να τα εξετάζει προσεκτικά. 
Μόλις τελείωσε την ερευνά του, 
μας είπε πως μάλλον κάποιος 
είχε δηλητηριάσει τα περιστέ-
ρια μας! Βρήκε διάσπαρτα σπυ-
ριά καλαμποκιού ποτισμένα με 
θειάφι και ένα φυτοφάρμακο 
που χρησιμοποιούσαμε για τα 
ζιζάνια στα χωράφια.
Είχαμε μείνει αρκετή ώρα 

εκεί αποσβολωμένοι να κοιτάμε 
τα έρμα τα πουλιά και κάποιοι 
τελικά άρχισαν να τα μαζεύουν 
με ένα παλιό γάντι για να τα θά-
ψουν. Ο Κτηνίατρος είχε φύγει 
από ώρα αφού πρώτα μας συμ-
βούλεψε τι έπρεπε να κάνουμε 
για να μην έρθουμε σ’ επαφή 
με το φαρμάκι. Όσο σουρού-
πωνε άρχισαν κι άλλα παιδιά 
να έρχονται από το χωριό για 
να δούνε τι είχε συμβεί. Κάποια 
στιγμή όμως είδαμε ένα συμμα-
θητή μας να τρέχει προς τα εμάς 
φωνάζοντας και κουνώντας τα 
χέρια!

- Το ξέρω, το ξέρω ποιος το 
‘κάνε!

- Μα τι λες, βρε αθεόφοβε! 
Σου βγήκε η γλώσσα απ’ το τρέ-
ξιμο!

- Τον είδα σας λέω, τον είδα!
- Ποιος ήταν;
- Ο Κώστας ο Παρσός!
- Ποιος Κώστας βρε; Η Κώ-

τσους;
- Ναι σας λέω! Πριν κανένα 

δίωρο πέρασε από εδώ με το 
κοπάδι κρατώντας μια περίεργη 
σακούλα στα χέρια του!

- Και μετά που πήγε; Τον εί-
δες;

- Τράβηξε προς το Κονάκι14, 
στην αλάνα που κάνουν τ’ ανα-
στενάρια15!

- Μα βρε παιδιά αυτός είναι 
άκακος!

- Ναι αλλά τελευταία όλους 
μας κοιτάζει με μισό μάτι! Σί-
γουρα αυτός φαρμάκωσε τα πε-
ριστέρια μας!
Ευθύς όλοι μαζί τρέξαμε προς 

τα εκεί για να βρούμε τον ένο-
χο. Μόλις φτάσαμε είδαμε τον 
Κώστα να προσπαθεί να μαζέ-
ψει τα πρόβατα γιατί είχε ήδη 
αργήσει. Με μια αιφνιδιαστική 
επίθεση και γεμάτοι νεύρα και 
νεανική ορμή, τον περικυκλώ-
σαμε! Αυτός, μόλις μας είδε, 
σάστισε!

-Τι θέλιτι πάλι, να σας πάρ’ 
ου διάουλους; Φευγάστι απού 
‘δώ!
Κι εμείς αλλόφρονες φωνά-

ζαμε «τα περιστέρια μας, ρε! 
Γιατί τα σκότωσες, ρε; Τι σου 
‘φταιξαν, βρε παλιοτσομπάνε, 
τα καημένα;» Και όλο τον πλη-

σιάζαμε απειλητικά, ενώ αυτός 
πήγαινε προς τα πίσω... Είχαμε 
μαζευτεί σίγουρα καμιά δεκα-
ριά άτομα γύρω του, έτοιμοι 
να του επιτεθούμε, μα αυτός 
επέμενε πως δεν καταλάβαινε 
τίποτα!

- Φευγάστι ρε! Φευγάστι μη 
δείρου κανέναν!

- Ποιόν θα δείρεις βρε; φώνα-
ξε ο γιγαντόσωμος Θωμάς!

- Ισένα ρε! Ισένα θα σπάσου 
τα τσαούλια!16 Φύγι κι μη μι λα-
μανίζεις;17

- Άιντε, ρε ντρούτσα18, να σε 
δούμε!
Όλοι περιμέναμε το σύνθημα 

να ορμήσουμε! Και τελικά αυτό 
εδόθη, όταν πρώτος ο Θωμάς 
τον χτύπησε με ένα ξύλο στην 
πλάτη. Πονώντας ο Κώστας έκα-
νε προς τα πίσω βγάζοντας κάτι 
από την τσέπη του. Ξάφνου τον 
είδαμε να ανοίγει ένα μικρό 
σουγιά, που τον είχε για να περ-
νάει την ώρα του σκαλίζοντας 
κανένα ξύλο όταν βοσκούσε.

- Όποιος μι ξαναχτυπήσ’ θα 
τουν μπουρλιάξω!19 Ακούτι; Θα 
τ’ βγάλου έξου τα λιάκατα!20

Εμείς όμως ήμασταν πολύ 
«μάγκες» για να δεχόμασταν 
απειλές από έναν «αγροίκο»! 
Όλοι μαζί χιμήξαμε κατά πάνω 
του και αρχίσαμε να τον χτυπά-
με με ότι είχαμε στα χέρια μας! 
Ο Κώστας πάλευε σαν αγρίμι και 
πράγματι τραυμάτισε ελαφρώς 
μερικούς από εμάς. Όμως μέσα 
στην αναμπουμπούλα κάποιος 
τον χτύπησε δυνατά με μια πέ-
τρα στο κεφάλι και τον σώριασε 
κάτω! Μάταια έτρεξαν κάποιοι 
χωριανοί που περνούσαν με 
το τρακτέρ τους από κοντά και 
είχαν δει τη συμπλοκή. Το κακό 
είχε γίνει! Ο άμοιρος Κώστας, 
στο δρόμο για το σπίτι του για-
τρού ξεψύχησε...

****
Ήταν αρκετά τρία χρόνια στο 

Αναμορφωτήριο της Θεσσαλο-
νίκης για να εμπεδώσουμε τι 
είχαμε κάνει. Και εκεί ήμασταν 
εμείς τα χωριατόπαιδα που κο-
ρόιδευαν οι άλλοι. Πληρωνό-
μασταν με το ίδιο ακριβώς νό-
μισμα... Αλλά ήταν πολύ αργά 
για δάκρυα. Με το έγκλημα που 
κάναμε τότε είχαμε στιγματί-
σει οριστικά και αμετάκλητα τη 
ζωή μας. Πάντα κουβαλούσαμε 
το βάρος στην καρδιά μας που 
στερήσαμε από τον Κώστα το 
δικαίωμα να χαρεί τα νιάτα του, 
να παντρευτεί, να κάνει τη δική 
του οικογένεια... Είχαμε μάθει 
βέβαια πως τα περιστέρια τα 
είχε φαρμακώσει κάποιος άλλος 
γιατί του γέμιζαν την αυλή με 
κουτσουλιές.... Όμως ο Κώστας 
ή η Κώτσους, με τα περίεργα 
λόγια και τις αστείες εκφράσεις 
έμεινε για πάντα ριζωμένος στη 
μνήμη μας. Να μας θυμίζει πως 
ότι είναι γραφικό δεν είναι απα-
ραίτητα και κακό...
Μέσα στο Αναμορφωτήριο 

ερχόταν συχνά ένας παπάς και 
μας εξομολογούσε. Ένα από-
γευμα του είπα, πως κάθε φορά 
που ξάπλωνα να κοιμηθώ, έχο-
ντας στο μυαλό μου τα τραγικά 
εκείνα γεγονότα, άκουγα στο 
μυαλό μου κουδούνια! Πετα-
γόμουν απ’ το κρεβάτι μου και 
κοιτούσα δεξιά αριστερά, αλλά 
τίποτα! Μα ο καλοσυνάτος ιε-
ρέας με καθησύχαζε και μου 
έλεγε να μη φοβάμαι. Ήταν 
του Κώστα η ψυχή, έλεγε, που 
τριγυρνούσε με το κοπάδι του 
στη συνείδηση μου... «Πάντα 
θ’ ακούς τα κουδούνια, τέκνο 

(Συνέχεια στη σελίδα 5)

«ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ»

ΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Β΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με ιδιαίτατη συγκίνηση και πρόδηλη υπερηφάνεια τα «Κ.Ν.» ξεκινούν, από το παρόν φύλλο, τη δη-
μοσίευση τεσσάρων διηγημάτων που απέσπασαν επαίνους για τη συμμετοχή τους στον Β’ Διαγωνισμό 
«Στέλιος Ξεφλούδας». Η σειρά δημοσίευσης στην εφημερίδα είναι τυχαία. Ο τίτλος του διηγήματος που 
δημοσιεύεται είναι «Τα περιστέρια» (η συμμετοχή Νο 35) και συγγραφέας είναι ο Αλέξανδρος Ακριτίδης 
του Θεοδώρου, ο οποίος χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο «Ερωδιός».
Ο Αλέξανδρος Ακριτίδης γεννήθηκε το 1975, κατάγεται από την Ημαθία και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη. 
Είναι στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων και φοιτητής Ελληνικού Πολιτισμού στο ΕΑΠ. Έχει αποσπάσει 
πλήθος διακρίσεων σε Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς και τιμήθηκε από το περιοδικό Κελαινώ και το Δήμο 
Ευόσμου. Είναι δημιουργός του www.apostaktirio.gr, έχει εκδώσει μια Ποιητική Συλλογή, μια Συλλογή 
Διηγημάτων και προσφάτως το πρώτο του μυθιστόρημα (Η Πυξίδα των Ονείρων- Εκδόσεις Ιβίσκος).
Τα «Κ.Ν.» ευχαριστούν από καρδιάς τον Αλέξανδρο Ακριτίδη και τον καλωσορίζουν στην Καστελλιώτικη 
συντροφιά.
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Θα μπορούσε να τον χαρακτηρίσει κανείς με 
δυό λόγια: Ο προσιτός και ο άκαμπτος αγωνι-
στής. Πράγματι με την πρώτη επαφή σου δημι-
ουργούσε ένα βάθρο εμπιστοσύνης, ένα είδος 
προσωπικής σαγήνης και άθελα προσαρμο-
ζόσουν στο πνευματικό 
του περιβάλλον, πάνω 
στα τόσα ενδιαφέροντα 
που ξεχώριζαν στους 
ποικίλους ορίζοντες του, 
που ξεκινούσαν από τα 
τοπικά προβλήματα ως 
την ιστορική έρευνα και 
έφταναν ως την άμεση 
οργάνωση και την συλ-
λογική δραστηριότητα.
Γεννημένος οραματι-

στής, ξεπηδούσε ως τα-
γός και οδηγητής του συ-
νόλου για την άμεση επι-
τυχία του στόχου, τον 
οποίο τρο χοδρομούσε 
άμεσα, ευσύνοπτα και 
με καταπληκτική ευ-
χέρεια. Αδάμαστη και 
μόνιμη -είδος, πάθους- 
η μέριμνά του, για τη 
λύση των προβλημάτων 
του συ νόλου. Μειλίχιος 
πάντοτε και συγκρατη-
μένος από πεποίθηση, 
διοχέτευε στο συνομιλητή του πείθοντας τον, 
τη βεβαιότητα και την αισιοδοξία της επιτυχί-
ας. Τολμηρός στο έπακρο, καίτοι εκ πρώτης 
όψεως τούτο δεν φαινόταν, αλλά υ πολάνθανε 
άσβεστο και το διαπίστωνε κανένας αργότε-
ρα μαζί με τα αποτελέ σματα.
Στην αρχή μόνος, πρωτοτυπώντας με μόνο 

όπλο του την απέραντη πίστη του, ξεκίνησε 
την συνένωση σε Ομοσπονδία όλων των Τοπι-
κών Συλλό γων της Παρνασσίδας, για να επε-
κταθεί σιγά-σιγά και σ’ ολόκληρη τη Φωκίδα. 
Τα εμπόδια άπειρα, που έφταναν ως την άρ-
νηση. Ακάματος και με σθένος απροσμέτρητο, 
ποτέ δεν τα έβαλε κάτω, ώσπου η επίστεψη 
των προσπαθειών του ήτο γεγονός.
Το οργανωτικό του δαιμόνιο τον ωθούσε 

στη συγκρότηση Συνεδρίων της Ομοσπονδίας 
κάθε χρονιά και σε μια διαφορετική Κοινότητα 
σε ένα διαφορετικό Τοπικό Δημοτικό Διαμέρι-
σμα. Κι εδώ μεσουρανούσε με τα προπεμπό-
μενα προγράμματά του που -ας το ειπούμε- 
αξιοζήλευτα είχαν την πληρότητα της εμπει-
ρίας του.
Πάντοτε ο εισαγωγικός του λόγος σ’ αυτά, 

ήταν μεστός και καίριος. Στο τέλος του καθε-
νός Συνεδρίου συντασσόταν το σχετικό υπό-
μνημα-πόρισμα, που απευθυνόταν αρμοδίως 

στη Διοίκηση. Για την αδυ ναμία της πραγμα-
τώσεώς του δεν έφταιξε ποτέ εκείνος ή το 
Συνέδριο, αλλά η μόνιμη αβελτηρία της Δι-
οικήσεως. Δεν έμεινε όμως έως εδώ. Λάτρης 
της ι στορικής έρευνας με το πάθος του μεμυ-

ημένου μύστου, κυριο-
λεκτικά ανασκολόπισε 
συγγραφείς, μνημεία 
και παράδοση, για να 
ολοκληρώσει την ερευ-
νά του γύρω από την 
ιστορία της Δρυόπης 
που κατά τα πορίσμα-
τα του, έκειτο -όπως 
θα έλεγαν και οι αρχαί-
οι- στο χώρο της σημε-
ρινής ιδιαιτέρας πατρί-
δας του, το Οινοχώρι. 
Κύημα όλης αυτής της 
προσπάθειας ήτο το 
σχετικό ιστορικό πόνη-
μά του. Αυτή του όμως 
η ουσιαστική ιστορική 
προσέγγιση, τον ώθησε 
-όπως συμβαίνει πά-
ντα, το ένα φέρνει το 
άλλο- να πρωτοστα-
τήσει στην ίδρυση της 
«Εταιρείας Δωρικών και 
Δρυοπικών Μελετών».
Κι εδώ υπήρξε όχι 

μόνο ο δημιουργός, αλλά και ο παρά πέρα 
εδραιωτής και ο οργανωτής της εμφανίσε-
ως και της δράσεως της Εταιρείας αυτής. 
Οργάνωσε στο Πολιτιστικό Κέντρο Γραβιάς 
Συνέδριο για την επιστημονική εμφάνιση της 
με πολύ μεγάλη επιτυχία, καθώς επίσης και 
Συνέδριο στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιω-
τών, όπου στην κατάμεστη από κόσμο μεγά-
λη αίθουσα του, η Εταιρεία ανεκήρυξε επίτιμο 
μέ λος της τον Γάλλο Καθηγητή της Ιστορίας 
Ντενίς Ρούσσε, ο οποίος έχει γράψει εκτενή 
Μονογραφία για τη Δωρική Τετράπολη και 
του απένειμε μάλιστα για το έργο του αυτό 
και τιμητική πλακέτα.
Στην ακμή της δημιουργίας του όμως, ό ταν 

μάλιστα ακούραστος είχε ξεκινήσει νέα προ-
σπάθεια για την διενέργεια α νασκαφών στους 
χώρους της Δωρικής Τετράπολης, η μοίρα δεν 
θέλησε να τον αφήσει να ολοκληρώσει και να 
την φέρει σε πέρας -όπως έγινε με όλες τις 
άλλες προσπάθειες του- και την αναληφθείσα 
αυτή με τόσο μεγάλο ζήλο τελευ ταία δραστη-
ριότητα του και σαν από φθόνο, τον αφήρ-
πασε από κοντά μας τε λείως απρόσμενα και 
έκτακτα. Έτσι ο Τόπος μας πραγματικά μένει 
απορφανεμένος από τον εμπνευστή, τον δη-
μιουργό και τον πρωτουργό του.              Χ._

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ 
ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ

μου! Για να μην λοξοδρομήσεις 
ποτέ ξανά... Κι έπειτα ο ήχος θα 
χάνεται, ώσπου να χρειαστεί να 
ξαναέρθει... Φύλαξε τη μετά-
νοια στην καρδιά σου και προ-
χώρα. Κάποτε η ψυχούλα του 
θα αγαλλιάσει....»

****
Σαν επέστρεψα στο χωριό μου 

μετά από χρόνια όλα είχαν αλ-
λάξει. Μου είπαν πως οι γονείς 
του Κώστα είχαν πάρει ένα ορ-
φανό για παραπαίδι και έφυγαν 
από εκεί μόνιμα για τα ορεινά 
του Βερμίου. Οι περισσότεροι 
από εμάς δεν έφτιαξαν περιστε-
ρώνες ποτέ ξανά... Το «σύμβολο 
της ειρήνης» είχε λάβει πλέον 
άλλη διάσταση και νόημα. Είχε 
γίνει η σφραγίδα της απανθρω-
πιάς μας... Μα σαν τα κοιτού-
σα στον ουρανό πίστευα πως 
κάπου εκεί πέρα θα είναι κι η 
Κώτσους! Κάπου εκεί ψηλά θα 
«φουκαλνούσε»21, όπως έλεγε, 
τις αυλές του Θεού...

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

1 Λιβακώθηκα: (Ιδιωμ.), ζε-
στάθηκα, από τον ζεστό άνεμο 
«Λίβα».

2 Γκιζεράω: (Ιδιωμ.), τριγυρ-
νάω, κάνω βόλτες.

3 Γκόλιαβος: (Ιδιωμ.), γυμνός
4 Γκαγκάνι: (Ιδιωμ.), γαϊδου-

ράγκαθο ή γενικά το αγκάθι
5 Λιγκαβέτσια: Ιδιωματική 

ονομασία κάποιων αγριόχορ-
των.

6 Λαμώνω: (Ιδιωμ.), κολλάω 
στις λάσπες, βουλιάζω.

7 Μπλάνα: (Ιδιωμ.), κομμάτι 
(τυρί), καλουπωμένα

8 Κλίκι: Είδος στριφτής πίτας, 
που τοποθετείται στο ταψί κυ-
κλικά σε μορφή σπείρας.

9 Μπιτσιβίσια: Παραδοσιακό 
φαγητό με σπανάκι κι εντόσθια 
στο φούρνο.

10 Γούτος: Το δυνατό αρσενι-
κό περιστέρι.

11 Βούτα: Είδος περιστεριού 
που πετάει κατακόρυφα.

12 Ασμάνι: Το απλό περιστέ-
ρι.

13 Ρουμπλούκι ή Ρουμλούκι: 
Τούρκικη ονομασία που σημαί-

νει Ρωμαίικο χωριό. Οριοθετεί 
τον εύφορο κάμπο της Ημαθίας 
από τους ορεινούς όγκους της 
Βεργίνας ως την παλιά λίμνη 
των Γιαννιτσών.

14 Κονάκι: Κτίριο όπου συ-
γκεντρώνονται οι Θρακιώτες 
πρόσφυγες και έχουν τοποθετη-
μένη την ιερή εικόνα του Αγίου 
Κωνσταντίνου και Ελένης, την 
οποία χρησιμοποιούν κατά την 
πυροβασία.

15 Αναστενάρια: Έθιμο κατά 
το οποίο ανάβεται μεγάλη φω-
τιά κάθε 21 Μαΐου και Θρακιώ-
τες στην καταγωγή χορεύουν 
πάνω στα κάρβουνα.

16 Τσαούλια: (Ιδιωμ.), το σα-
γόνι μαζί με την οδοντοστοιχία.

17 Λαμανίζω: (Ιδιωμ.), ενο-
χλώ, πειράζω, βασανίζω

18 Ντρούτσας: (Ιδιωμ.), φο-
βητσιάρης, δειλός.

19 Μπουρλιάζω: (Ιδιωμ.), 
καρφώνω, σφάζω, σουβλίζω.

20 Λιάκατα: (Ιδιωμ.), εντό-
σθια, έντερα.

21 Φουκαλνώ: (Ιδιωμ.), σκου-
πίζω.

Σε μια από τις συνεδριάσεις 
του Συμβουλίου του Συλλόγου 
μας, ο Δημήτρης Χαλατσάς αφη-
γήθηκε την ιστορία της μεταφο-
ράς του χωριού από το βουνό 
στη σημερινή του θέση. Τότε 
έπεσε η ιδέα, τις ημέρες του Πά-
σχα να πούμε αυτή την ιστορία 
στα παιδιά των Καστελλίων και 
των Καστελλιωτών. 

Το σχέδιο μας είναι να τη διη-
γηθεί στα παιδιά ο Δ. Χαλατσάς. 
Στη συνέχεια ο Κώστας Στοφό-
ρος, δημιουργός της Μαγικής 
Τράπουλας, θα φτιάξει μαζί με 
τα παιδιά την ιστορία του χω-
ριού μας σαν παραμύθι!
Τι είναι η Μαγική Τράπουλα 

Η μαγική τράπουλα βασίζεται 
στις λεγόμενες «λειτουργίες» 
των παραμυθιών. Οι λειτουρ-
γίες αυτές, σύμφωνα με έναν 
από τους σημαντικότερους με-
λετητές του παραμυθιού, τον 
ρώσο Βλαντιμίρ Προπ, ο οποίος 

προσδιόρισε ότι είναι 31 στον 
αριθμό, υπάρχουν, πάνω- κάτω, 
σε όλα τα παραμύθια. Ο Τζιάνι 
Ροντάρι τις περιόρισε σε 21 και 
πρότεινε τη δημιουργία μιας 
τράπουλας.  

Αυτή η τράπουλα προσαρμό-
στηκε από τον συγγραφέα και 
δημοσιογράφο Κώστα Στοφό-
ρος και εικονογραφήθηκε από 
τη ζωγράφο Στεφανία Βελδεμί-
ρη.

Ο Ροντάρι λέει πως οι «λει-
τουργίες» είναι για το παραμύ-
θι ότι οι νότες για τη μουσική. 
Όπως με τις 12 νότες μπορείς 
να φτιάξεις αναρίθμητες μελωδί-
ες, έτσι και με τις «λειτουργίες» 
μπορείς να φτιάξεις αναρίθμητα 
παραμύθια… 

Γιατί όμως να χρησιμοποιή-
σουμε ειδικά αυτή την τράπου-
λα κι όχι άλλες «τράπουλες» 
της φαντασίας, ή ένα σύνολο 
εικόνων που διαλέξαμε στην 
τύχη, ή μια σειρά από λέξεις του 
λεξικού; 

«Μου φαίνεται πως είναι φα-
νερό», απαντά ο Ροντάρι. «Κάθε 
χαρτί της τράπουλας δεν αντι-
προσωπεύει μόνο τον εαυτό 
του, αλλά μια πλήρη «τομή» 
του κόσμου των παραμυθιών, 
ένα φτεροκόπημα φανταστικών 
απόηχων, για παιδιά που έχουν 
κάπως εξοικειωθεί με τα πα-
ραμύθια, τη γλώσσα τους, τα 
θέματά τους… Οι «λειτουργίες» 
των παραμυθιών, κατά κάποιο 
τρόπο, βοηθούν το παιδί να γνω-
ρίσει τον εαυτό του. Και είναι 
στη διάθεσή μας, έτοιμες, εγκυ-
ρότατες, εύκολες στη χρήση: θα 
μου φαινόταν άσκοπη σπατάλη 
να τις απορρίψουμε…»

Η Μαγική Τράπουλα, είναι ένα 
ακόμη μονοπάτι για να ταξιδέ-
ψει η φαντασία των παιδιών, 
αλλά και των… «μεγάλων» ώστε 
να βρουν και πάλι το παιδί που 

έχουν μέσα τους…
Οδηγίες χρήσεως:

-Η Μαγική Τράπουλα μπορεί 
να παιχτεί από όλες τις ηλικίες.

-Για τα παιδιά που δεν ξέρουν 
ακόμη να διαβάζουν θα χρεια-
στεί η βοήθεια της μαμάς και 
του μπαμπά

-Για τους ενήλικες που δεν 
έχουν φαντασία τα πράγματα εί-
ναι απείρως δυσκολότερα!

Οι υπόλοιποι μπορούν:
-Να φτιάξουν το δικό τους πα-

ραμύθι ακολουθώντας πιστά τη 
σειρά των τραπουλόχαρτων

-Να ανακατέψουν τα τραπου-
λόχαρτα και να δημιουργήσουν 
την πιο αναπάντεχη ιστορία.

-Να μοιράσουν τα τραπουλό-
χαρτα μεταξύ τους και να φτιά-
ξουν ένα παραμύθι όλοι μαζί

-Να τραβήξουν ένα τραπουλό-
χαρτο στην τύχη κι από αυτό να 
φτιάξουν μια ιστορία 

-Να μοιραστούν τα τραπουλό-

χαρτα κι ο καθένας να αφηγηθεί 
ένα διαφορετικό παραμύθι

Μαθαίνοντας την τοπική
ιστορία

Η Μαγική Τράπουλα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί με την καθο-
δήγηση των ενηλίκων ώστε τα 
παιδιά να αποκτήσουν βιωματι-
κή γνώση για συγκεκριμένα θέ-
ματα. Ήδη έχει χρησιμοποιηθεί 
με επιτυχία στη δημιουργία πα-
ραμυθιών από τα ίδια τα παιδιά 
με σκοπό την εξοικείωση τους 
με τους κανόνες της σωστής δι-
ατροφής.

Επίσης έχουν δημιουργηθεί 
παραμύθια για τη ζωοφιλία, 
τους φόβους των παιδιών κ.α.

Ένα νέο πεδίο όπου σημειώνε-
ται ήδη επιτυχία είναι η γνωρι-
μία των παιδιών με  λογοτεχνικά 
κείμενα, θεατρικά έργα, αλλά 
και την τοπική ιστορία.

Με τη βοήθεια της Μαγικής 
Τράπουλας δημιουργήθηκαν 
παραμύθια με αφορμή π.χ. τη 
σκηνή της Οδύσσειας, όπου το 
πιστό σκυλί ο Άργος αναγνωρί-
ζει τον Οδυσσέα και μετά ξεψυ-
χά. Αντίστοιχη εργασία έγινε και 
πάνω στο ποίημα του Ζαχαρία 
Παπαντωνίου «Απολογία στα 
ζώα».

Με έμπνευση τα μνημεία –σύμ-
βολα Αθήνας και Θεσσαλονίκης 
(Λευκό Πύργο και Ακρόπολη) 
δημιουργήθηκε το παραμύθι 
«Περιπέτεια στον Παρελθώνα».

Με αφορμή τους Αχαρνής του 
Αριστοφάνη δημιουργήθηκε το 
παραμύθι «Αχαρνής 2012» 
που συνδέει την αρχαία ιστορία 
με τη σημερινή εποχή, με επίκε-
ντρο τις Αχαρνές.

Η μέθοδος που ακολουθείται 
είναι η εξής:

Αφηγούμαστε την ιστορία της 
περιοχής –στην περίπτωσή μας 

Η ιστορία του χωριού μας σαν παραμύθι
Μαγική Τράπουλα και Τοπική Ιστορία

(Συνέχεια από τη σελίδα 4)

(Συνέχεια στη σελίδα 8)

«ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ»
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ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ

Καθώς η στήλη είναι η πρώ-
τη για το 2012, λέω να κάνου-
με ποδαρικό με το δεξί και να 
αρχίσουμε από ένα πολύ καλό 
νέο. Ελπίζω την ώρα που θα 
διαβάζετε αυτές τις γραμμές 
να έχει ήδη ανοίξει και πάλι 
το… πολυκατάστημα του 
«Θύμιου» στο χωριό μας! 
Στις γιορτές που βρέθη-

κα στο χωριό είχα τη χαρά 
να γνωρίσω τη Μαρία Σπα-
σοπούλου, μια νέα κοπέλα, 
με καταγωγή από την Κάτω 
Κάνιανη που αποφάσισε 
να εγκαταλείψει το «κλεινόν 
άστυ» και να κάνει πράξη την 
«Επιστροφή στο χωριό». Η 
Μαρία λοιπόν θα είναι ο άν-
θρωπος που θα μας καλωσο-
ρίζει πια στο μαγαζί της πλα-
τείας. Έχει πολλά σχέδια και 
είναι έτοιμη για δράση. Αξίζει 
να τη στηρίξουμε με κάθε 
τρόπο. Εννοείται πως θα  ψω-
νίζουμε μόνον από εκεί!
Ελπίζουμε το παράδειγμα 

να ακολουθήσουν και άλλοι 
νέοι άνθρωποι. Όλοι εμείς, 
Καστελλιώτες του χωριού και 
της πόλης πρέπει να τους δεί-
ξουμε πως αξίζει τον κόπο…

Η εκκλησία
του Νεκροταφείου

Θαυμάσια δουλειά ανακαί-
νισης γίνεται στην παλιά εκ-
κλησία του Νεκροταφείου. Εί-
ναι άξιοι συγχαρητηρίων όλοι 
όσοι εμπλέκονται στην ανά-
δειξη των μνημείων και του 
πολιτισμού του χωριού μας, 
όπως ο παπά –Κώστας. Μα-
κάρι να δούμε να γίνεται η ίδια 
σοβαρή δουλειά και στον Πα-
λιό Μύλο, που δυστυχώς έχει 
εγκαταλειφθεί την τύχη του. 
Με θλίψη τον επισκέφθηκα 
ακόμη μια φορά και είδα τη 
στέγη πεσμένη και τα όσα 
υπάρχουν μέσα (μυλόπετρες 
κλπ) να καταστρέφονται.

Το κάστρο
Την ίδια θλίψη ένιωσα πη-

γαίνοντας με φίλους συντη-
ρητές αρχαιοτήτων, λίγο πιο 
πάνω από το Νεκροταφείο 
στα ερείπια του αρχαίου 
Κάστρου. Δεν χρειάστηκε 
να τους πω τίποτε, καθώς 
έχοντας εμπειρία και από 
ανασκαφές κατάλαβαν αμέ-
σως την σπουδαιότητα του 
μνημείου και έμειναν άφωνοι 
όταν τους εξήγησα πως κα-
νείς δεν έχει κάνει ανασκα-
φές εδώ στο χωριό μας. Μου 
έδειξαν διάφορα σημεία και 
μου εξήγησαν πως λογικά 
στην περιοχή αυτή πρέπει να 
υπήρχε κάποιο ανάκτορο. Θα 
το μάθουμε άραγε ποτέ;
Ακόμη μεγαλύτερη εντύπω-

ση τους έκανε πως δεν υπάρ-
χει ούτε μια ταμπέλα που να 
επισημαίνει ότι βρισκόμαστε 
σε ιστορικό τόπο… Λίγες μέ-
ρες αργότερα, ανεβαίνοντας 
στο Οινοχώρι, διαπίστωσα 
πως εκεί υπάρχει ταμπέλα 
που αναφέρει ότι στο ση-
μείο εκείνο βρίσκεται «Αρχαία 
Οχύρωση». Μπορεί κάποιος 
να μας εξηγήσει γιατί δεν 
υπάρχουν τέτοιες ταμπέλες 
και στο χωριό μας;

Ιστορικός περίπατος
στα Καστέλλια…

Η αλήθεια είναι πως όταν 
περπατάς στο χωριό διαπι-
στώνεις πως οι περισσότεροι 
επισκέπτες αρκούνται στο 
καφενείο ή στο φαγοπότι στο 
σπίτι. Σπανίως βλέπεις κά-
ποιον να κάνει περίπατο και 
να απολαμβάνει την ομορφιά 
του τόπου… Ο υπογράφων 
αντιθέτως με το που φτάνει 

στο χωριό δεν σταματάει να 
τριγυρνάει. Κι έτσι, περπατώ-
ντας σου έρχονται ιδέες, μάλ-
λον καλές φρεσκαρισμένες 
από το αεράκι της Γκιώνας.
Να λοιπόν μια ιδέα: Με ση-

μείο εκκίνησης το σχολείο, 
όπου θα λειτουργεί μόνιμη 
έκθεση φωτογραφίας, αλλά 
και όπου θα μπορεί κανείς να 
ενημερωθεί για τον τόπο και 
την ιστορία του, με έναν ξενα-
γό ή και μόνοι, οι επισκέπτες 
του χωριού μας θα μπορούν 
να κατηφορίσουν στο πο-
τάμι και αν πάρουν το μονο-
πάτι που οδηγεί στην παλιά 
γέφυρα και στο «Μύλο του 
Γιατρού». Εκεί στο Μύλο θα 
λειτουργεί θεματικό μουσείο 
για τους νερόμυλους αλλά και 
την Εθνική Αντίσταση. Αφού 
ξεναγηθούν οι επισκέπτες θα 
ανηφορίζουν στη Βυζαντινή 
Εκκλησία του Νεκροταφείου 
και κατόπιν στα ερείπια του 
Αρχαίου Κάστρου, όπου θα 
ενημερώνονται για τη Δωρική 
Τετράπολη. Τέλος θα επιστρέ-
φουν στο χωριό για να αγορά-
σουν παραδοσιακά προϊόντα 
από Το Σύλλογο Γυναικών 
και να απολαύσουν παραδο-
σιακές γεύσεις στις ταβέρνες 
και τα μεζεδοπωλεία του χω-
ριού. Σας φαίνεται ουτοπικό; 
Εμένα όχι, αν συνεργαστούν 
οι φορείς και οι σύλλογοι του 
χωριού μας!
Σκεφτείτε μόνον πόσες θέ-

σεις εργασίας θα δημιουργη-
θούν –και μάλιστα με σεβα-
σμό στο περιβάλλον (το «πιά-
σατε» το υπονοούμενο;)   

Περιμένοντας
στο σταθμό 1…

Η αθλιότητα σε όλο της το 
μεγαλείο! Αυτό δεν είναι κακό 
νέο, αλλά κακό παλιό. Φυσικά 
αναφέρομαι στο Σταθμό του 
Μπράλου. Παρατημένος, με 
μια άθλια ταμπέλα όπου τα 
δρομολόγια είναι γραμμένα με 
μαρκαδόρο, χωρίς άνθρωπο 
για αν ρωτήσεις οτιδήποτε, 
χωρίς καρτοτηλέφωνο, με μια 
(πρώην) αίθουσα αναμονής 
γεμάτη σκουπίδια. Εικόνα της 
Ελλάδας στις αρχές του 2012!
Σα να μη φτάνουν όλα αυτά, 

δρομολόγια συνεχώς καταρ-
γούνται και οι καθυστερήσεις 
δίνουν και παίρνουν. 
Σε αυτό το βρωμερό και 

παγωμένο μέρος βρέθηκα πε-
ριμένοντας το τρένο ανήμερα 
των Φώτων. Νύχτα βροχερή, 
παγωνιά και ερημιά. Μαζί μου 
δυο κοπελίτσες, δυο - τρεις 
χωριανοί και μια ομάδα είκοσι 
προσκόπων που είχαν έρθει 
να περάσουν λίγες μέρες στην 
περιοχή μας…
Ξαφνικά ακούστηκε μια 

φωνή από το υπερπέραν: «Το 
τρένο θα καθυστερήσει είκοσι 
λεπτά. Κάντε πίσω, έρχεται 
συρμός με κατεύθυνση Θεσ-
σαλονίκη» Κοιτάξαμε ο ένας 
τον άλλο. Από πού ακούστη-
κε η φωνή;
Περπατήσαμε πάνω - κάτω 

και ανακαλύψαμε ότι προερ-
χόταν από τον επάνω όροφο. 
Κάποιος (ποιος;) μας ενημέ-
ρωσε με αυτό τον πρωτότυ-
πο τρόπο. Τον ξανακούσαμε 
να φωνάζει «Πίσωωωω!!!» 
όταν περνούσε το τρένο για 
το Βορρά.

Όλοι στο μεταξύ παγώναμε 
και αναρωτιόμασταν τι είναι 
αυτό που μπορεί να καθυ-
στερήσει ένα τρένο από την 
Καλαμπάκα (!) σχεδόν μισή 
ώρα; Βρήκε μήπως… κίνηση 
στο δρόμο;
Στο τέλος καταφέραμε να 

ανεβούμε, ψάχνοντας εναγω-
νίως θέση, αφού κρατήσεις 
δεν γίνονται! Για την «έξτρα 
περιποίηση» πλήρωσα εν-
νιά ευρώ αντί των επτά που 
πλήρωσα από Αθήνα κλείνο-
ντας εισιτήριο μέσω διαδικτύ-
ου. Προκάλεσα και την οργή 
(!!) του ελεγκτή γιατί δεν είχα 
το ακριβές αντίτιμο και έδω-
σα χαρτονόμισμα των.. δέκα 
ευρώ!!! Έλεος!!! 
Ο Δήμος Δελφών θα δεήσει 

να ασχοληθεί με το ζήτημα 
του τρένου; Ή μήπως δεν τον 
αφορά;

Περιμένοντας
στο σταθμό 2...

Το καλό της αναμονής είναι 
ότι γνωρίζεις κόσμο! Έπιασα 
την κουβέντα με τους προ-
σκόπους και έμαθα πως φι-
λοξενήθηκαν στο Δημοτικό 
Σχολείο της Παύλιανης. Έμα-
θαν γι’ αυτό μέσω διαδικτύου. 
Πέρασαν όμορφα και μου μί-
λησαν με κολακευτικά λόγια 
για κάποιο είδος νερόμυλου 
και για τα μονοπάτια που 
περπάτησαν. Για τα Καστέλ-
λια δεν είχαν ακούσει τίποτα! 
Εννοείται πως τους ενημέρω-
σα. Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο 
ενδιαφέρον. Άλλωστε και εκεί 
που πήγαν φρόντισαν να συ-
γκεντρώσουν πληροφορίες 
για την ιστορία του τόπου 
κλπ.
Έμεινα όμως να αναρωτιέ-

μαι γιατί δεν θα μπορούσαμε 
και στο ανακαινισμένο δικό 
μας σχολείο να φιλοξενούμε 
τέτοιες ομάδες παιδιών ή να 
φροντίσουμε να έχουμε δρά-
σεις στο ποτάμι όπως κάνουν 
στην Παύλιανη. Όσο για το 
Νερόμυλο, τα είπαμε ήδη… 
Και στο βουνό, στον Αϊ Γιώργη 
η περιοχή προσφέρεται για 
εκδρομές και κατασκηνώσεις. 
Μίλησα στους προσκόπους 
για το πυροφυλάκιο, τη λυ-
κότρυπα, το Χάνι Ζαγγανά 
και είμαι σίγουρος πως αν 
τους δινόταν η δυνατότητα 
θα τους είχαμε και στο χωριό 
μας…
Αναρωτιέμαι και πάλι για 

ποιόν λόγο δεν ασχολείται 
κανείς με τέτοιες δράσεις στη 
Γκιώνα. Μήπως για να μην 
ενοχλούνται κάποιες… αγα-
πημένες εταιρείες;
Η Γκιώνα που πληγώνουμε
Δεν χρειάζεται να είσαι «ει-

δικός» ούτε «οικολόγος» για 
να φρίξεις με τον απαράδεκτο 
τρόπο που η S&B μεταχειρί-
ζεται το βουνό και το περι-
βάλλον. Πρόκειται περί αθλι-
ότητας. Μάλιστα όσο περνά 
ο καιρός τόσο χειρότερη είναι 
η κατάσταση. Είναι απορίας 
άξιο πως τους επιτρέπουν 
να συνεχίζουν αυτή την απα-
ράδεκτη τακτική. Η πλαγιά 
του βουνού είναι σαν ξυρι-
σμένη και οι κατολισθήσεις… 
διαρκείας. Και μόνο από την 
εικόνα που αντικρίζει κανείς 
καταλαβαίνει ότι καμία σοβα-
ρή αποκατάσταση δεν μπορεί 

να γίνει.
Θα τους αφήσουμε να με-

τατρέψουν όλο το βουνό σε 
«κρανίου τόπο»;
Μια μεγάλη απώλεια…
Η απώλεια, σε αυτούς τους 

δύσκολους καιρούς, ανθρώ-
πων σαν τον Γεώργιο Πουρ-
νάρα, πρόεδρο τόσο της 
Εταιρίας Δωρικών και Δρυο-
πικών Μελετών, όσο και της 
Ομοσπονδίας των Συλλόγων 
της Φωκίδας, γίνεται ακόμη 
πιο μεγάλη. Άνθρωπος της 
προσφοράς, «έφυγε» αφή-
νοντας πίσω του σημαντικό 
έργο… Το βάρος και η ευθύ-
νη είναι να το συνεχίσουμε. 
Ας κρατήσουμε το σθένος και 
την ξεκάθαρη θέση του για τα 

ζητήματα που αφορούν στην 
προστασία του περιβάλλο-
ντος και της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς…

Η μνήμη
Ευτυχώς, σύλλογοι όπως 

αυτός των Γυναικών του χω-
ριού μας, κρατάνε άσβεστη 
τη φλόγα της μνήμης. Για ακό-
μη μια φορά το Ημερολόγιο 
είναι ένα απόκτημα για κάθε 
Καστελλιώτη και φίλο του 
χωριού μας. Παλιά επαγγέλ-
ματα, απίστευτες φωτογρα-
φίες, εξαιρετική αισθητική. 
Τα Ημερολόγια του Συλλόγου 
είναι φτιαγμένα για να κρατη-
θούν στις βιβλιοθήκες και στις 
καρδιές μας, ακόμη κι αφού 
περάσει η χρονιά τους…

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ
(Όπως με συμβούλεψε συ-

νάδελφος, από σήμερα τα 
σχόλια είχαν και τιτλάκια. 
Πολλοί φαίνεται ότι μπερδεύ-
ονταν από το ανακάτεμα των 
σχολίων μεταξύ τους)

Θα μου πείτε ωραία αρχή για 
το 2012! Ένα από τα τελευταία 
ποιήματα του Καρυωτάκη… Πα-
ραμονή Πρωτοχρονιάς κι εγώ 
βρίσκομαι κάπου μεταξύ Παρ-
νασσού και Γκιώνας, στα ηρω-
ικά Καστέλλια, 190 χιλιόμετρα 
μακριά από το Χαλάνδρι. Η τη-
λεόραση παραμένει αισιόδοξα 
κλειστή, γιατί μόλις ανοίγει ει-
σβάλλει στη σιωπή του βουνού 
ένα τέρας με δυο πρόσωπα: Το 
ένα έχει τη μορφή της «ενημέ-
ρωσης» και το άλλο της «ψυχα-
γωγίας». Συναγωνίζονται το ένα 
το άλλο σε ευτέλεια, κακογου-
στιά, παραπληροφόρηση…
Όμως δεν είναι εκεί το θέμα 

μου… Αυτές τις μέρες ως… 
ημιαπασχολούμενος και χάρη 
στις άοκνες προσπάθειες της 
Τρόϊκας και των τοπικών αντι-
προσώπων της οι οποίοι ανερυ-
θρίαστα αυτοχαρακτηρίζονται 
ως «Ελληνική Κυβέρνηση», 
έχω άφθονο… «ελεύθερο χρό-
νο». Έτσι λοιπόν απολαμβάνω 
τη νέα ποιότητα ζωής που μας 
προσφέρουν, αφού με ένα 
ποτήρι ντόπιο κρασί στο χέρι 
και μπροστά στις φλόγες του 
τζακιού έχω τη δυνατότητα να 
φιλοσοφώ και να αναπολώ τα 
περασμένα ως απομεινάρι μιας 
παλιάς εποχής όπου μπορού-
σες ακόμη να εργάζεσαι και να 
αμείβεσαι…
Κατόπιν, στο πλαίσιο του προ-

γράμματος ευεξίας -όπου μαθαί-
νεις να ζεις με αέρα κοπανιστό- 
το ρίχνω στο περπάτημα κι έτσι 
γλιτώνω γιατρούς, γυμναστήρια 
κλπ. Παράλληλα είμαι ιδιαίτερα 
ευτυχής που έχω κόψει το τσι-
γάρο και που το χωριό έχει βυ-
θιστεί σε τέτοια παρακμή ώστε 
δεν υπάρχει κανένα μαγαζί για 
να αγοράσεις οτιδήποτε κι έτσι 
κάνεις απίστευτη οικονομία. 
Η φύση σου προσφέρει πλου-
σιοπάροχα διάφορα γκουρμέ 
προϊόντα: Άγρια χόρτα, μέντα, 
κράνα, λίγο μάραθο, άφθονα 
μανιτάρια (αρκεί να ξέρεις να 
τα ξεχωρίζεις και να μην εγκα-
ταλείψεις τον μάταιο τούτο κό-
σμο απογοητεύοντας όσους πε-
ριμένουν να πάρουν από σένα 
το 28ο χαράτσι).
Ο φίλος μου ο Νίκος, Χαλαν-

δραίος γέννημα - θρέμμα, έχει 
εδώ και χρόνια εγκατασταθεί 
στο χωριό κι έχει στήσει μια 
φάρμα. Σκληρή δουλειά και 

απαξιωμένη. Σήμερα πάντως 
τον φέρνει σε κάπως καλύτερη 
μοίρα. Όμως κι αυτός σκοτει-
νό το βλέπει το μέλλον. Ούτε 
πιστεύει πως θα μπορέσουμε 
να βρούμε λύση παίρνοντας τα 
βουνά.
Η αλήθεια είναι πως έχουμε 

χάσει την επαφή μας με τη γη. 
Τα χέρια μας πέφτουν στο πλάι 
ανήμπορα. Και σε μια εποχή 
απίστευτης κρίσης που βλέπεις 
εικόνες που δεν πίστευες ότι 
θα δεις ποτέ στην Ελλάδα του 
2011, η γη εδώ είναι ακαλλι-
έργητη. Μόλις 2 ώρες από την 
Αθήνα. Σε χώματα που έτρεφαν 
γενιές και γενιές. Που η παρα-
γωγή ήταν τέτοια που να μη 
λιμοκτονούν ούτε σε δύσκολες 
εποχές…
Περπατώντας, σκέφτομαι. Το 

χωριό μου είναι μια μικρογρα-
φία της Ελλάδας. Ο Καλλικρά-
της του χερ Ραγκούση, έδωσε 
τη χαριστική βολή. Ο πρόεδρος 
της κοινότητας μου λέει απογο-
ητευμένος στο άδειο καφενείο 
πως δεν περισσεύει ούτε ένα 
ευρώ για το χωριό. Οι λάμπες 
του δρόμου έχουν καεί και δεν 
υπάρχουν λεφτά για να αντικα-
τασταθούν. Όλα αυτά σε Δήμο 
που περιλαμβάνει τους Δελ-
φούς, σε ένα νομό με πλούσια 
κοιτάσματα βωξίτη, σε μια πε-
ριοχή απ’ όπου προέρχεται όλο 
το νερό της Αθήνας… Κι όμως 
είναι από τους φτωχότερους της 
Ευρώπης. Σας αφήνω να σκε-
φτείτε πως μπορεί κανείς να το 
καταφέρει αυτό! Μα είναι πολύ 
απλό. Με τον ίδιο ακριβώς τρό-
πο που κατάφεραν μια χώρα 
σαν την Ελλάδα, πλούσια από 
κάθε άποψη, να έχει πάρει έναν 
κατήφορο χωρίς τέλος…

…Και δεν μπορώ παρά να 
σκεφτώ όλους αυτούς τους ιθύ-
νοντες που μας έφεραν ως εδώ 
και καμαρώνουν στρογγυλοκα-
θισμένοι στα εκατομμύρια που 
συσσώρευαν με χρόνια… ανιδι-
οτελούς προσφοράς στον τόπο.
Πώς να μη γυρίσεις μετά στον 

Καρυωτάκη και στο τελευταίο 
ποίημα του, την Πρέβεζα;

«Αν τουλάχιστον, μέσα στους 
ανθρώπους αυτούς, ένας επέ-
θαινε από αηδία…
Σιωπηλοί, θλιμμένοι, με σε-

μνούς τρόπους, θα διασκεδά-
ζαμε όλοι στην κηδεία».

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
«…Ας υποθέσουμε πως δεν έχουμε φτάσει από εκατό δρόμους 

στα όρια της σιγής κι ας τραγουδήσουμε…»
Κώστας Καρυωτάκης, Αισιοδοξία
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Εξ… αγχιστείας Καστελλιώ-
τισσα η Νάντια Βαλαβάνη, μια 
σημαντική προσωπικότητα των 
γραμμάτων και της πολιτικής. 
Το νέο της βιβλίο «Ψωμί και 
τριαντάφυλλα - Θέματα τέχνης 
και πολιτικής» (Ταξιδευτής), 
παρουσιάστηκε το Δεκέμβριο. 
Ανάμεσα στο κοινό και πολλοί 
συμπατριώτες μας απόλαυσαν 
μια βραδιά με εξαιρετικές ομι-
λίες.
Μίλησαν ο Αλέκος Αλαβά-

νος, η ιστορικός και σκηνο-
θέτης Έλενα Πατρικίου και ο 
σκιτσογράφος Στάθης Σταυ-
ρόπουλος. Αποσπάσματα από 
το βιβλίο διάβασε η ηθοποιός 
Μάνια Παπαδημητρίου και 
συντόνισε ο δημοσιογράφος 
Θανάσης Σκαμνάκης.

Πρόκειται για ένα βιβλίο 
γραμμένο «για ένα αναγνω-
στικό κοινό όχι «ειδικών», 
αλλά «καλλιτεχνών της πρά-
ξης»: σκεπτόμενων και αγω-
νιζόμενων ανθρώπων», όπως 
αναφέρεται σε σχετικό σημεί-
ωμα. 
Σε περιόδους κρίσης ίσως 

είναι ακόμη πιο σημαντικό να 
μας υπενθυμίζει κάποιος ότι ο 
κόσμος ποτέ δεν άλλαξε πα-
λεύοντας για απλή επιβίωση. 
Το σύνθημα που προτάσσεται 
στον τίτλο είναι πάντα επίκαι-
ρο… 
Ας ελπίσουμε –κάποια στιγ-

μή– να γίνει μια τέτοια εκδή-
λωση και στο χωριό μας με τη 
Νάντια Βαλαβάνη…

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

Μάλλον Ρέκβιεμ θα ‘πρε-
πε να το βαφτίσω τούτο.
Για όσους δεν καταλάβα-

τε το φύλλο των «Κ.Ν.» 
που αυτή τη στιγμή κρα-
τάτε στα χέρια σας είναι 
μάλλον το τελευταίο. 
Μια αλυσίδα πενήντα χρό-
νων κόβεται. Μια από τις 
αρχαιότερες εφημερίδες 
της Ρούμελης αργοπε-
θαίνει. Θύμα κι αυτή των 
μνημονίων και των τόσων 
άλλων, εφιαλτικών και αν-
θρωποβόρων που συμβαί-
νουν στη δύσμοιρη (πρώ-
ην) Πατρίδα μας…
Λεφτά ΔΕΝ υπάρχουν. 

Ούτε για ενθύμιο! Πτω-
χεύει ο Σύλλογος του Χω-
ριού των Καθηγητών και 
των Στρατηγών!
Στις καλένδες και τα φι-

λόδοξα σχέδια για έκδο-
ση της Ανθολογίας του Β’ 
Διαγωνισμού Διηγήματος 
«Στέλιος Ξεφλούδας». 
Υπαρκτός ο κίνδυνος το 
«Έγκλημα στο Χωριό» να 
μη «μυρίσει μελάνι». Τι 
κρίμα αλήθεια για τόση 
ανταπόκριση, για τόση 
εξωστρέφεια, για τόσες 
έξοχες δημιουργίες…
Βοηθείστε. Όλοι. Μπο-

ρείτε. Στείλτε τη συν-
δρομή σας. Τώρα, στα 
δύσκολα. Τώρα που η 
πράξη αυτή μετράει διπλή. 
Και λαμβάνει το ουσιαστι-
κό της νόημα, τις πραγμα-
τικές της διαστάσεις,
Αν όχι τότε αγοράστε 
από το Σύλλογο την 
Ανθολογία «Επιστρο-
φή στο Χωριό» του Α’ 

Ο Προοδευτικός Σύλλογος 
«Τα Καστέλλια» διοργάνωσε, 
το απόγευμα της Παρασκευής 
17 Φεβρουαρίου 2012, την ετή-
σια, καθιερωμένη πλέον, εκδή-
λωση βράβευσης των νέων Κα-
στελλιωτών, εισαγομένων στα 
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας μας. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθη-
κε στην αίθουσα «Κωστής Πα-
λαμάς» στο Μέγαρο του Πνευ-
ματικού Κέντρου Ρουμελιωτών 
στην Αθήνα. Της βραβεύσεως 
προηγήθηκε εμπεριστατω-
μένη παρουσίαση των αιτίων 
(πρωτίστως οικονομικών) της 
πνευματικής εξέλιξης του χω-
ριού μας από τον κ. Δημήτριο 
Χαλατσά. Ακολούθησε απονο-
μή τιμητικής διάκρισης στο γη-
ραιότερο των Καστελλιωτών κ. 
Σεραφείμ Δελμούζο, ο οποίος 
συμπληρώνει φέτος έναν αιώνα 
ζωής μεταξύ των συγχωριανών 
μας. Ο κ. Αθανάσιος Γραμμα-
τικός. σκιαγράφησε ένα μικρό 
πορτραίτο του βραβευθέντος. 
Κατά τη διάρκεια της εκδη-
λώσεως έλαβαν το λόγο και 
τοποθετήθηκαν οι κ. Αλέξαν-
δρος Παπανικολάου, Αθανά-
σιος Παπανικολάου, Νικόλαος 
Μοσχολιός κ.ά. Τέλος κόπηκε 
η πρωτοχρονιάτικη πίτα του 
συλλόγου και η βραδιά ολοκλη-
ρώθηκε με μικρή δεξίωση στο 
φουαγιέ. Στο επόμενο φύλλο 
των «Κ.Ν.» θα υπάρξει ανα-
λυτικό ρεπορτάζ καθώς και τα 
πολλά και πολύ ενδιαφέροντα 
που ακούστηκαν.
Προς το παρόν περιοριζό-

μαστε στο να δημοσιεύσουμε 
κατάλογο των βραβευθέντων 
Καστελλιωτών. Στο τέλος τέλος 
οι πραγματικοί πρωταγωνιστές 
της βραδιάς ήταν τα άξια αυτά 
Καστελλιώτικα τέκνα.

1. Βάρσου Ζωή του Θεμι-
στοκλή
Εγγονή της Ζωής Παπαγε-

ωργίου και του Θεμιστοκλή 
Σκουρτιά
Χημικό Τμήμα Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων
2. Βέλλιου Ραλλία του Γε-

ωργίου και της Ευγενίας
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-

χνών Αθηνών
3. Γεωργίου Αργύρης του 

Δημητρίου και της Χριστίνας
Εγγονός του Παναγιώτη και 

της Φρόσως Καρακώστα.
Τμήμα Περιβάλλοντος Πανε-

πιστήμιο Αιγαίου.
4. Γραβιάς Λουκάς του Ιω-

άννη και της Αιμιλιανής
Τμήμα Μηχανολόγων και Αε-

ροναυπηγών Μηχανικών Πολυ-
τεχνική Σχολή Πανεπιστήμιο 
Πατρών.

5. Ζαμπόγλου Βασίλειος 
του Χαρίτωνος και της Μαργα-
ρίτας
Εγγονός της Γαρυφαλλιάς 

Κουγιανού το γένος Παπανικο-
λάου–Μιλιορδοβασίλη
Τμήμα Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. 

Αθηνών
6. Ζεΐνη Ευαγγελία του Χα-

ραλάμπους
Εγγονή του Νίκου και Ευαγ-

ΟΙ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΕΣ
γελίας Ζεΐνη
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχει-

ρηματικών Υπηρεσιών Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου

7. Ηλιάδη Ιφιγένεια του 

Δημοσθένη και της Δήμητρας 
Μουτεβελή
Εγγονή της Ιφιγένειας Απο-

στολοπούλου και του Ηλία 
Μουτεβελή
Τμήμα Επικοινωνίας και 

Μ.Μ.Ε. Εθνικό και Καποδιστρι-
ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

8. Κακάτσιου Ελευθερία 
Μαρία του Αποστόλου και της 
Ζανίν
Κόρη της Ζανίν Γεωργίου 

Παπανικολάου, δισέγγονη του 
παπά Παναγιώτη Παπανικολά-
ου
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπα-

ϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας

9. Καριοφύλλη Ευθυμία
Εγγονή του Ευθυμίου Κ. Τσα-

κάλου

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρ-
μοσμένων Τεχνών Πανεπιστή-
μιο Δυτικής Μακεδονίας

10. Κουντουρής Γεώργιος 
του Αντωνίου και της Σωτηρίας
Εγγονός του Ανδρέα Τσακά-

λου
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχα-

νικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο

11. Μακρής Ευάγγελος του 

Ιωάννη και της Βασιλικής
Εγγονός του Στάθη και της 

Αλεξάνδρας Μακρή.
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχα-

νικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο

12. Μακρής Ζαχαρίας του 
Παναγιώτη
Εγγονός του Ζάχου Μακρή
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

Πολυτεχνική Σχολή Δημοκρί-
τειο Πανεπιστήμιο Θράκης

13. Πιπέλια Ολυμπία του 
Αριστείδη και της Ακριβής
Εγγονή του Χαραλάμπους 

Πιπέλια
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

14. Στοφόρου Αλεξάνδρα 

του Νικολάου και της Αμαλίας
Τμήμα Φαρμακευτικής Εθνι-

κό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών

15. Χαλμπές Νικόλαος του 
Αντωνίου
Υιός Παρασκευής (Βούλας) 

Αγαπητού
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης 

Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων

16. Χαμηλός Κωνσταντίνος 
του Ιωάννη και της Ευσταθίας
Εγγονός του Χαμηλοκώστα
Σχολή Αστυφυλάκων

ΠΠ

Διαγωνισμού Διηγήματος 
«Στέλιος Ξεφλούδας». 
Έξοχα κείμενα, υπέροχοι 
εσωτερικοί μονόλογοι, 
ρωμαλέες καταθέσεις ψυ-
χής και γνήσιες αποδό-
σεις συναισθημάτων από 
σημαντικότατους Έλλη-
νες δημιουργούς οι οποίοι 
–σημειωτέον– μεγαλουρ-
γούν στους (εκδοτικούς 
κυρίως) τομείς τους.
Αγοράστε το και δωρίστε 

το στους φίλους σας. Σκέ-
φτεστε καλύτερο, φθηνό-
τερο, ουσιαστικότερο και 
πιο… Καστελλιώτικο δώρο; 
Υποστηρίζετε έτσι ένα Ελ-
ληνικό προϊόν, προωθείτε 
ένα αυθεντικό πολυσυλ-
λεκτικό δημιούργημα Ελ-
ληνικού Πολιτισμικού Πο-
λιτισμού και προσφέρετε 
ανεκτίμητη βοήθεια στο 
Σύλλογό μας.
Ανάμεσα στα μυριάδες 

ψέματα που εσχάτως μας 
σερβίρουν νυχθημερόν 
οι εξωνημένοι ταγοί μας 
ακούστηκε και μια αλήθεια: 
«Η κρίση είναι ευκαιρία». 
Ευκαιρία να ξεχωρίσει η 
ήρα απ’ το σιτάρι. Ευκαιρία 
για έργα και όχι για λόγια. 
Ευκαιρία να αποφασίσουμε 
αν στο εξής θα μας προσ-
διορίζει το ρήμα έχω ή το 
ρήμα είμαι. Ευκαιρία να ιε-
ραρχήσουμε αυτό το είμαι. 
Με τη σωστή σειρά. Πρώτα 
Έλληνας, μετά ευρωπαίος, 
τέλος κοσμοπολίτης. Και 
όχι αντίστροφα!
Και πριν απ’ όλα Καστελ-

λιώτης…                   
ΠΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
Ο Αντιπρόεδρος του Συλ-

λόγου μας Κώστας Στοφό-
ρος διαμορφώνει πρόταση 
την οποία, στο άμεσο μέλ-
λον, ο Σύλλογός μας θα επε-
ξεργαστεί, θα αναρτήσει στο 
διαδίκτυο και θα αποστεί-
λει σε όλους τους Τοπικούς 
Συλλόγους και αρμόδιους 
Φορείς της διοικήσεως.
Τίτλος αυτής είναι «Ιστο-

ρικές Διαδρομές στα Κα-
στέλλια»  και είναι σχετική 
με προκήρυξη του ΕΣΠΑ 
για την ενίσχυση της πολι-
τιστικής ανάπτυξης και του 
τουρισμού στην Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας. Αφο-
ρά σε «Έργα και ενέργειες 
προώθησης ειδικών μορ-
φών τουρισμού και σύνδεση 
του τουρισμού με την τοπική 
παραγωγή και τη σύγχρονη 
πολιτιστική πραγματικότη-
τα. Στο πλαίσιο αυτό προ-
βλέπεται να ενισχυθούν 
δράσεις όπως οργάνωση 
και ανάδειξη διαδρομών 
- μονοπατιών και δημιουρ-
γία θεματικών διαδρομών 
(όπως γεωμυθολογικά μο-
νοπάτια) με έμφαση στη φυ-
σιολατρική διάσταση».
Πιστεύουμε πως η ιδέα 

τούτη θα συμβάλλει ουσια-
στικά στην προσπάθεια ανά-
δειξης του χωριού μας, της 
ιστορίας και του πολιτισμού 
του, αλλά και της ανάπτυξης 
της περιοχής.
Στο επόμενο φύλλο θα 

παρουσιάσουμε το πλήρες 
κείμενο-μελέτη της προ-
τάσεως για τη δημιουργία 
ενός ιστορικού μονοπατιού, 
με παράλληλη ανάδειξη μνη-
μείων και αρχαιοτήτων που 
υπάρχουν στο χωριό μας.

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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ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  ΕΥΡΩ
Αθανάσιος Γκιολφής  50
Ιωάννης Νικ. Παπανικολάου  50
Βαγγέλης Κοτσίκης  50
Μαίρη Κιούση  30
Στέφανος Στοφόρος  50
Νίκος Τσάκαλος  20
Στέφανος Αποστολόπουλος            100
Ιφιγένεια Μουτεβελή  50
Αναστασία Κουλούρη  50
Αθανασία Αντωνίου  30
Δήμος Τσακνιάς  50
Σεραφείμ Ευθ. Παπανικολάου 20
Νίκος Μοσχολιός  30
Εφη Κυριαζή  50
Λουκά Δούκα  20
Ιωάννης Κοτσίκης            100
Νίκος Αναστασόπουλος   50
Αργύρης Λαζαρίκος  30
Τασία Λαζαρίκου  30
Σταυρούλα Μπουγά εις μνήμη μητρός
Αναστασίας Μούλου το γένος Μοσχολιού 50
Πόπη Μοσχολιού  100
Νίκη Μοσχολιού  100
Προκόπης Κουράκης  100
Ιζαμπέλλα Κουράκη  100
Αλεξάνδρα Μοσχολιού  50
Γιώργος Αθαν. Γραμματικός  30

Ενίσχυση Ανθολογίας Α΄ Διαγωνισμού Διηγήματος
Αγγελική Αλεξοπούλου  10
Στέφανος Στοφόρος  10
Φωτεινή Μαυροειδή  10
Λάμπρος Μπομπορής  10
Θεοδώρα Διεννή  10
Γιάννης Ράγκος  10
Γιάννης Γαϊτάνης  10
Αντριά Λουκαΐδου  10
Μαρούσα Χαλατσά  20
Ηλίας Κοκολιάδης  10
Οδύσσεια Φισκυλή  10
Λιλή Γάτη  10
Ευσταθία Πανταζοπούλου  10
Νίκος Μοσχολιός  20
Εφη Κυριαζή  20

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ TOY ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ»

Λογοτεχνία- και η ανάδειξη 
νέων δημιουργών μέσα από 
το γραπτό λόγο. Πρωτίστως 
όμως είναι η δημοσίευση διη-
γημάτων νέων συγγραφέων 
(είτε με τη μορφή βιβλίου, είτε 
στον έντυπο και ηλεκτρονικό 
τύπο του Συλλόγου) με δεδο-
μένη τη δυσκολία-απροθυμία 

έκδοσης του συγκεκριμένου 
λογοτεχνικού είδους από με-
γάλους εκδοτικούς οίκους. 
Αξίζει να τονισθεί πως ο Σύλ-
λογος Καστελλιωτών έχει ήδη 
εκδώσει ανθολογία 10 διηγη-
μάτων που ξεχώρισαν στον 
πρώτο διαγωνισμό με θέμα 
«Επιστροφή στο χωριό» και 
έχει δημοσιεύσει και άλλα 6 

στην εφημερίδα του «Καστελ-
λιώτικα Νέα».
Την εκδήλωση, που τίμησε 

με την παρουσία του πλήθος 
κόσμου, παρουσίασε ο Αντι-
πρόεδρος του Συλλόγου και 
εμπνευστής των δύο διαγω-
νισμών Κώστας Στοφόρος. 
Απονεμήθηκαν τρία βραβεία, 
ειδικό βραβείο Γιώργης Χαλα-
τσάς, εννέα έπαινοι και δέκα 
διακρίσεις. Τα 12 πρώτα διη-
γήματα θα εκδοθούν σε ειδι-
κή ανθολογία. Παρέστησαν 
και απένειμαν βραβείο ο 
Πρόεδρος του Πνευματικού 
Κέντρου Ρουμελιωτών Γεώρ-
γιος Κουβέλης (ο οποίος εξέ-
φρασε την ειλικρινή συμπα-
ράσταση του και διαπίστωσε 
ότι αντίστοιχες εκδηλώσεις 
αποτελούν τον πυρήνα των 
καταστατικών σκοπών και 
δραστηριοτήτων του Ιδρύμα-
τος), μέλη του Δ.Σ. αυτού, ο 
εκδότης Ιωάννης Γαϊτάνης, η 
Πρόεδρος της Ενώσεως Γυ-
ναικών Φωκίδος Λαμπρινή 
Κουφάκη, ο εκπαιδευτικός 
Παναγιώτης Βλάχος, ο Επί-
τιμος Αρχηγός Γ.Ε.Α. Αλέξαν-
δρος Παπανικολάου καθώς 
και σημαντικότατοι, αναγνω-
ρισμένοι και πολυγραφότατοι 
Έλληνες λογοτέχνες όπως η 
Νάντια Βαλαβάνη, ο Αντώ-
νης Κακκαράς, ο Γιάννης Φι-
λιππίδης, ο Σέργιος Γκάκας, 
ο Φαίδων Θεοφίλου. Οι δύο 
τελευταίοι απετέλεσαν μέλη 
της Κριτικής Επιτροπής του 
διαγωνισμού, ο δε Φαίδων 
Θεοφίλου εκτός από τα έν-
θερμα σχόλια του προχώρη-
σε και σε δωρεάν προσφορά 
βιβλίων του προς όλους τους 
διακριθέντες.
Ο κατάλογος των βραβευ-

θέντων έχει ως εξής (το πρώ-
το βραβείο μοιράστηκε σε 
δύο συμμετέχοντες):
Διονύσης Μαρίνος του Πα-

ναγιώτη 1ο βραβείο 
Άννα-Μαρία Παπαδάκη 

του Ανδρέα (Κύπρος), 1ο Βρα-
βείο 
Αργυρώ Μπαξεβάνου του 

Κωνσταντίνου (Σκιάθος) 2ο 
Βραβείο 
Γιάννης Ρεμούνδος του Βα-

σιλείου 3ο Βραβείο 
Λιλή Γάτη του Μηνά Ειδικό 

Βραβείο «Γιώργης Χαλατσάς»
Μετά το πέρας της εκδή-

λωσης ακολούθησε μικρή δε-
ξίωση στο φουαγιέ του Με-
γάρου.                           ΠΠ

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

(Συνέχεια από τη σελίδα 5)

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
το «Κούγκουλος» είχε και 
τσιγγελωτό μουστάκι ο 
πατέρας μου.
Από μικρά παιδιά ξέρα-

με και τη θέση του κάθε 
μεγαλύτερου στο Στασίδι 
της εκκλησιάς.
ΑΛΛΕΣ, αλλά πιο όμορ-

φες ΕΠΟΧΕΣ.
Σ’ αυτό το σκηνικό εξε-

λίχτηκε και το «επεισόδι-
ον», όμοιο με τον καυγά 
του Αχιλλέα με τον Αγα-
μέμνονα στην Τροία. Μου 
τα διηγήθηκε ο Μπάρμπα 
Σταμάτης Σταματέλος πριν 
φύγει κι’ αυτός για τα Ηλί-
σια Πεδία, τον Απρίλιο του 
1931, αν θυμάμαι καλά τις 
ημέρες του Πάσχα «που 
λες Βασίλη…».
Ηταν Φθινόπωρο. Από-

βρεχο και μια λιακάδα απ’ 
αυτές που μόνο ο Μπάρ-
μπα Γιώργος ο Κωστούλας 
ο μυλωνάς στο μύλο του 
Γιατρού τις χαιρόταν τυ-
λιγμένος στην κάπα του 
στο προσήλιο κι’ απάνε-
μο, όταν δεν είχε άλεσμα 
στο καρίκι. Σχεδόν όλο το 
χωριό στα χωράφια για τη 
σπορά. Κάτι ασυνήθιστο 
συνέβη εκείνο το πρωϊ-
νό. Ο Γκόϊανος ήρθε στο 
καφενείο, προσπέρασε το 
τραπέζι που καθόταν ο 
αδερφός του ο «Μαραγκο-
γιώργης», κάθισε παράμε-
ρα με την πλάτη προς τα 
εδώ, έβγαλε ένα χαρτί και 
ένα μολύβι από την τσέ-
πη, άρχισε να γράφει και 
να σβύνει.
Δάγκωνε το μολύβι, έρι-

χνε μια λοξή ματιά προς 
τα πίσω και κούναγε το 
κεφάλι φανερά χολιασμέ-
νος. Αγνωστο το γιατί εί-
χανε ψυχραθεί τ’ αδέρφια, 
που «έφτυνε ο ένας και 
κατάπινε ο άλλος», όπως 
λέει η παροιμία.
Ακόμα και τα πατρικά 

χωράφια και τ’ αμπέλια τα 
καλλιεργούσαν μαζί μέχρι 
που έγιναν και παππούδες. 
Πίστευαν ότι δεν θα έφτα-
ναν ποτέ στα μαχαίρια!
Τι θα γίνει τώρα. Ποιος 

θα πάρει την πρωτοβου-
λία. Πρέπει να σπείρουν 
τα χωράφια. Πήρε την 

πρωτοβουλία ο Μαραγκο-
γιώργης. Παρήγγειλε δυό 
ΚΑΦΕΔΕΣ, λέγοντας στο 
Σταμάτη: Τον ένα δώ-
στον σ’ αυτόν ΕΚΕΙ!
Μπήκε στο νόημα ο Αρ-

χικαλαμπουρτζής Σταμα-
τέλος. Ετσι, ακουμπώντας 
το φλυτζάνι στο τραπέζι 
του Μπάρμπα Γιάννη, έριξε 
και τη σπόντα: Αυτόν τον 
ΑΡΚΕΝΤΟ (φαρμάκι…) από 
τον αδερφό σου το Γιώρ-
γο.
Δεν έχω αδερφό, λέει, 

δήθεν αδιάφορα ο Γκόϊα-
νος. Αμέσως ξανατραβάει 
από την τσέπη το χαρτί 
και το μολύβι και γράφει 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΝ προς Μαρα-
γκογιώργην. Είχε προπα-
ρασκευαστεί για να κάνει 
το μικρότερο, αλλά τον 
πρόκανε ο αδελφός με τον 
«Αρκεντό».
Θέλετε και την Επιστο-

λή, που μετέφερε ο Στα-
μάτης:

«Πρώην Αδερφέ 
Γιώργο
Σ’ ευχαριστώ για τον 
αρκέντο. Καιρός να 
σκεφθείς κι εσύ να 
σπείρομε τα χωράφια, 
για να μην ψοφήσουμε 
από την πείνα κι εμείς 
και οι φαμελιές μας.
Ο πρώην Αδερφός σου 

Γιάννης»
Έτσι μαλώνανε αυτοί οι 

θαυμάσιοι άνθρωποι, οι 
πατεράδες μας, αυτοί που 
μας μεγάλωσαν με την 
αγάπη τους, με τη στορ-
γή τους και το παράδειγμά 
τους.
Κάπου ο Όμηρος έγρα-

ψε ότι ΓΕΝΕΑ ΘΝΗΤΩΝ 
φυτρώνει, κι άλλοι φεύ-
γουν ΙΛΙΑΔΟΣ – Ζ 149). 
Το τρένο της ζωής, όπως 
χαριτωμένα το έγραψε σε 
στίχους η Καστελλιώτισσα 
Αναστασία Κούρτη – Φα-
τσιλίδου (ρίζα από τους 
Χαλατσέους), για μας τους 
αιωνόβιους πλησιάζει προς 
τον τελικό Σταθμό. 
Εγώ, έγραφε προς τον 

Τιμόθεον ο Απόστολος 
Παύλος, έκανα όσα μπό-
ρεσα για να φέρω σε πέ-
ρας την αποστολήν μου…
(των ΕΘΝΩΝ)…
Τώρα η ΣΕΙΡΑ σας αγα-

πητά μου «παιδιά» Κα-
στελλιώτικα. Κλείστε μέσα 
στην καρδιά σας την αγά-
πη για τους συγγενείς και 
φίλους, και μάθετε και τα 
παιδιά σας και τα εγγόνια 
σας να αγαπούν το χωριό 
μας.
Στο ταξίδι της ζωής με 

το τρένο σ’ όποιο παρά-
θυρο να διαλέξεις Δεξιά ή 
Αριστερά, τα μισά θα δεις, 
θα γνωρίσεις και τα μισά 
θα ζήσεις.
Έρρωσθε (γεροί κι ευτυ-

χισμένοι)
ΒΑΣ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ

Έφηβος (1921…)
Εύχομαι υγεία για όλες 

τις γιορτές 

Πώς μαλώνανε τον παλιό καιρό
τ’ αδέρφια στο χωριό μας

στη γέφυρα σιδηροδρομικού 
σταθμού Ασωπού, του Κώστα 
Κοτσίκη. Ο Κώστας, με κίνδυνο 
τη ζωή του, σχεδίασε την αμυ-
ντική οργάνωση της γέφυρας, 
(Ναρκοπέδιο - συρματοπλέγ-
ματα - ορύγματα μάχης - πολυ-
βολεία κλπ.) αλλά και συνέτα-
ξε έκθεση με τις συνήθειες της 
φρουράς (δρομολόγια περιπό-
λων - χρόνοι αλλαγής σκοπών 
- περιπόλων κλπ.). Τ’ ανωτέρω, 
όπως μου γνώρισε ο υπεύθυ-
νος του ΕΑΜ του χωριού μας 
τότε, ο Σπύρος Στοφόρος, λίγο 
πριν φύγει από τη ζωή, αυτός 

Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ

τα παρέλαβε από το Κώστα και 
τα παρέδωσε ο ίδιος, στα χέ-
ρια του Άρη Βελουχιώτη, στο 
χωριό Μαυρολιθάρι.
Η προσφορά αυτή στη πα-

τρίδα δεν έγινε ποτέ γνωστή, 
γιατί ο Κώστας από σεμνότητα 
δεν το ήθελε, όπως ο Σπύρος 
μου είχε ειπεί, αλλά και ο ίδιος 
είμαι σε θέση να γνωρίζω. 
Έγραψα τ’ ανωτέρω, προς τι-
μήν της μνήμης του αγαπητού 
εξαδέλφου μου Κώστα, αλλά 
και για τον παραδειγματισμό 
των νέων.
ΕΥΘ. Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

τηλ. 210-6519988 - 2/12/2011

των Καστελλίων- και στη συνέ-
χεια μοιράζοντας τα χαρτιά της 
Μαγικής Τράπουλας φτιάχνουμε 
ένα παραμύθι εμπνευσμένο από 
τα όσα ακούσαμε και αξιοποιώ-
ντας όσα μάθαμε.

Για να κεντρίσουμε τη φαντα-
σία μπορούμε  να διαβάσουμε 
αποσπάσματα από κείμενα για 
την περιοχή, να δείξουμε παλιές 

Η ιστορία του χωριού μας σαν παραμύθι
Μαγική Τράπουλα και Τοπική Ιστορία

φωτογραφίες κλπ.
Στη συνέχεια τα παιδιά μπο-

ρούν να εικονογραφήσουν το 
παραμύθι και να γίνει ένα βιβλι-
αράκι για να μοιραστεί σε όσους 
συμμετείχαν. Μπορεί ακόμη να 
παιχτεί κι ένα μικρό αυτοσχέδιο 
σκετς. Για περισσότερες πληρο-
φορίες:  http://paramithokouz-
ina.blogspot.com/

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ο υπεύθυνος ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας και διαχειριστής 
ηλεκτρονικών μέσων του Συλ-
λόγου μας κ. Παναγιώτης 
Μπάσιος μας ξάφνιασε (ξανά) 
ευχάριστα. Για καλή μας δι-
ασκέδαση. Στις 18-02-2012, 
δημιούργησε το kastellia.gr 
YouTube κανάλι.
Πλέον το kastellia.gr, εκτός 

από το χώρο στον οποίο μπο-
ρεί ο οποιοσδήποτε να ανα-
τρέχει για να ακούει ήχους 
από το χωριό, για να βλέπει 
νέες και παλιές φωτογραφίες, 

για να ακούει και να απολαμ-
βάνει την αποθησαυρισμένη 
και καταγεγραμμένη τοπική 
μουσική παράδοση δημιούρ-
γησε και το δικό του YouTube 
κανάλι στη διεύθυνση http://
www.youtube.com/kastelliagr.
Μέσω του καναλιού αυτού 

ο επισκέπτης του ιστοτόπου 
έχει έναν εναλλακτικό τρόπο 
για να απολαμβάνετε πλούσιο 
βιντεοσκοπημένο οπτικό υλι-
κό για το χωριό μας και να τα-
ξιδεύει στις αναμνήσεις του...

ΠΠ

kastellia.gr Υou Τube
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