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(Συνέχεια στη σελίδα 7)

Απόγευμα, νωρίς. Το χειμωνιάτικο γέ-
μιζε με τη μυρουδιά του φρεσκοψημένου 
καφέ που ξεχείλιζε κι έφτανε μέχρι τα 
μέσα δωμάτια. Αυτό ήταν το «μαρς» ότι 
μπορούμε πλέον να κάνουμε φασαρία 
χωρίς να μας πει κανείς «σουτ, κοιμάται 
ο κόσμος, Δε ντρέπεστε…». Κι αρχίζαμε 
να παίζουμε βόλεϊ μ’ αντίπαλο τον τοίχο 
του σπιτιού, δέναμε το λάστιχο γύρω απ’ 
τα καρεκλοπόδαρα και χοροπηδάγαμε 
προσπαθώντας να μη το αγγίξουμε κάθε 
φορά π’ αλλάζουμε πλευρά, κι όταν συμ-
φωνούσαμε κι ήμασταν πολλοί παίζαμε 
μήλα. Ξεσηκωνόταν ο χωματόδρομος 
απ’ το ποδοβολητό με σύννεφα σκόνης, 
τις παιδικές μας φωνές και τα γέλια (και 
κανα κλάμα που και που από κάποιον 
«αδικημένο» που τον πήρε η μπάλα ενώ 
είπε «δεν πάει μισό λεφτό…»).
Στο μαχαλά μας είμαστε όλοι λίγο – 

πολύ συγγενείς. Τα κουφωτά παντζού-
ρια άνοιγαν το ένα μετά το άλλο απ’ τα’ 
απέναντι σπίτια, πράγμα που σήμαινε ότι 
όπου να ‘ναι θ’ άρχιζαν να ‘ρχονται οι 
συγγενείς ένας – ένας για τον καθιερω-
μένο απογευματινό «ψευτοκαυγά».

«Τιιι γίνεται λοιπόν ο Μπρέσνιεφ»;

«Ο Μπρέσνιεφ καλά είναι, ο δικός σας 
ο Κάρτερ τα ‘κανε θάλασσα πάλι…». 
Αυτό ήταν το προσάναμμα. Από ‘κει 

και πέρα έπαιρνε φωτιά… Κάθε ένας 
που έμπαινε μέσα στο καθιστικό έπρεπε 
αμέσως να ταχθεί ή από τη μια πλευρά 
ή από την άλλη κι όποιος τόλμαγε να 
μείνει ουδέτερος αργά ή γρήγορα τον 
έπαιρναν κι αυτόν τα σκάγια.
Εμείς παίζαμε μήλα. Που και που 

ανοίγαμε την πόρτα να μπούμε να πιού-
με νερό: γονείς, θείοι, θείες, παππούδες, 
γιαγιάδες όλοι καθισμένοι γύρω γύρω 
στο τζάκι με μια τεμπέλικη φωτιά να χα-
ζεύει δυο κούτσουρα, νέοι και γέροι να 
μιλάνε όλοι μαζί για την οικονομία, την 
πορεία του κράτους και δίνοντας λύσεις 
στα παγκόσμια προβλήματα. Με το που 
άνοιγε η πόρτα το καθιστικό θύμιζε γήπε-
δο, κεντρικά των ΚΤΕΛ και γατοκαυγά.

«Εμείς τους ζήσαμε αυτούς, κατέστρε-

ψαν την Ελλάδα και τώρα τους ξαναγνω-
ρίζετε;».

«Ναίαι, γιατί καλύτεροι είναι δικοί σας 
π’ αδειάζουν τα δημόσια ταμεία…».
Βγαίναμε πάλι έξω στην «ησυχία» να 

συνεχίσουμε τα «μήλα». Πότε πότε έπε-
φτε το μάτι μας στο παράθυρο και βλέ-
παμε το μπαστούνι κάποιου απ’ τους 
γηραιότερους, να αιωρείται στον αέρα 
σε μια προφανή απόπειρα να δώσει 
έμφαση στα λεγόμενά του. Άλλοτε πάλι 
κάποιος σηκώνονταν όρθιος σαν αγο-
ρεύων γερουσιαστής σε Ρωμαϊκή αγορά 
προκειμένου να υπερισχύσει η γνώμη 
του και οι δικές του προτάσεις.
Η ώρα πέρναγε και τα πνεύματα ηρε-

μούσαν. Ο ήλιος βούλιαζε πίσω απ’ τα 
βουνά και το λόγο έπαιρνε η λάμπα του 
ηλεκτρικού στη γωνιά του δρόμου. Η 
πόρτα άνοιγε ξανά ενώ η «μπόρα» είχε 
κοπάσει. Κάποια απ’ τις νοικοκυρές 

έβγαινε να μας θυμίσει ότι «είναι ώρα να 
μαζευτείτε πλέον, ελάτε μέσα να φάτε». 
Στο τραπέζι μας περίμεναν αχνιστές πα-
τάτες τηγανητές, φέτα βουνίσια και αυγά 
ημέρας, μάτια.
Ο Μπρέσνιεφ κι ο Κάρτερ δεν ήταν 

πλέον επίκεντρο συζήτησης μιας και τα 
προβλήματα του κόσμου είχαν όλα λυ-
θεί. Αυτό μέχρι την επομένη που επανα-
λαμβανόταν ακριβώς το ίδιο.
Μ’ έτρωγε η απορία: «γιατί τόση φα-

σαρία πατέρα». «Α, κουβέντα να γίνεται, 
τις ανθρώπινες αδυναμίες, δεν τις θερα-
πεύει κανένα πολίτευμα» ερχόταν η δια-
βασμένη απάντηση. Και σκεφτόμουν: 
είναι σαν τα «μήλα», σκοπός είναι ν’ 
αποφύγεις τη μπάλα να μη σε χτυπήσει. 
Κι αν είσαι επιδέξιος και καταφερτζής 
κι αρπάξεις το τόπι προτού σκάσει κάτω 
τότε έχεις «μήλο», είσαι προνομιούχος. 
Οι όροι του παιχνιδιού μένουν πάντο-
τε οι ίδιοι, όποιοι κι αν παίζουν. Ίσως, 
σκεφτόμουν, αυτό να το καταλάβουν μια 
μέρα οι μεγάλοι και να σταματήσει ο 
απογευματινός ψευτο-γατοκαυγάς. Τότε 
όμως, ποιοι θα λύσουν τα προβλήματα 
του κόσμου;                                   Χ.-

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ

(Συνέχεια στη σελίδα 8)

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ
Πραγματικά είναι το πιο φανταχτερό πέτρινο οικοδόμημα της 

περιοχής, αληθινό κόσμημα του τόπου. Από χρόνια τώρα έχει πά-
ψει η λειτουργία του ως τόπου φοιτήσεως παιδιών, μια και τα λίγα 
παιδιά που απόμειναν στο χωριό, προτίμησαν το Δημοτικό της 
Γραβιάς. Παρά ταύτα όμως, δε σταμάτησε η χρησιμοποίησή του, 
ιδιαίτερα για τις πολιτιστικές ανάγκες του χωριού μας, που βρή-
καν στις αίθουσές του ιδεώδη στέγαση.
Έτσι, εκτός από τις συνεδριάσεις των Συλλόγων μας, στεγά-

στηκε και μικρό λαογραφικό μουσείο και έκθεση φωτογραφίας. 
Το σπουδαιότερο: ο Πολιτιστικός Σύλλογος χρησιμοποίησε τις αί-
θουσές του για τις πρόβες του χορευτικού ομίλου του. Προ διετίας 
η Δημαρχία Γραβιάς με την αρωγή και της Νομαρχίας Φωκίδος, 
αποφάσισαν την επισκευή και την ανακαίνισή του, για να χρη-
σιμοποιηθεί για ευρύτερους μορφωτικούς σκοπούς. Και ενώ όλα 
έβαιναν ικανοποιητικά, δηλαδή η αντικατάσταση και συμπλήρω-
ση των κουφωμάτων ο εν γένει ευπρεπισμός των αιθουσών του, 
τελείως απρόοπτα οι ανακαινιστικές εργασίες σταμάτησαν από-
τομα από τον ανάδοχο εργολάβο και το έργο εγκαταλείφθηκε με 
ημιτελείς τόσο την επισκευή του, όσο και την ανακαίνισή του, 

Ήταν μια ζεστή ανοιξιάτι-
κη μέρα. Διπλή γιορτή για το 
χωριό μας. Ο Ευαγγελισμός 
της Θεοτόκου, γιόρταζε η εκ-
κλησία μας και η επέτειος της 
Επανάστασης του 1821. Η Εθνι-
κή μας εορτή.
Οι συγχωριανοί μας με τα 

καλά τους προσήλθαν στην 
εκκλησία. Κατανυκτική η Θεία 
λειτουργία. Η χορωδία που 
αντικατέστησε τους ψάλτες 
ήταν μοναδική και θα πρέπει 
να υποστηριχθεί αυτή η προ-
σπάθεια. Μετά το πέρας της 
Θεία λειτουργίας εψάλη επι-
μνημόσυνη δέηση στο μνημείο 
των Ηρώων, κατάθεση στεφά-
νων, ομιλία του Προέδρου της 
Κοινότητας κ. Δημητρίου Χου-

λιάρα και ο Εθνικός Ύμνος.
Όμως κάτι έλειπε. Έλειπε 

η νεολαία. Δύο τρία ποιήματα 
από μαθητές με φουστανέλες 
και σιγκούνες θα συμπλήρω-
ναν τον εορτασμό της Εθνικής 
εορτής. Πάντως η Καστελλιώ-
τικη νεολαία του Πολιτιστικού 
Συλλόγου με φουστανέλες, 
σεγκούνες και Ελληνικούς χο-
ρούς, έδωσαν το παρόν στον 
εορτασμό της μάχης στο Χάνι 
της Γραβιάς.
Υπάρχει μια σοβαρή παρά-

λειψη στο μνημείο των Ηρώων. 
Η μη αναγραφή των νεκρών Κα-
στελλιωτών στις μάχες για την 
απελευθέρωση του Έθνους το 
1821.

Α. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Η... ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ
Οφείλουμε να ζητήσουμε 

την κατανόηση όλων όσων 
βραβεύθηκαν στον Β΄ Διαγω-
νισμό Στέλιος Ξεφλούδας για 
την καθυστέρηση έκδοσης 
του βιβλίου. Είναι εύκολο σαν 
Σύλλογος να κρυφτούμε πίσω 
από την κρίση για να δικαιο-
λογηθούμε, αλλά η κρίση είναι 
γεγονός που δεν μπορούμε να 
αγνοήσουμε.
Οι πόροι μας είναι πενιχροί. 

Δεν έχουμε χορηγούς πέρα 
απ’ τους συγχωριανούς μας 
που μας στέλνουν χρήματα 
από το υστέρημά τους. Τέ-
τοιες εποχές αυτό απαιτεί 
γενναιότητα. Δεν έχουμε υψη-
λές γνωριμίες, δεν διαπλεκό-
μαστε (και δεν θέλουμε).
Παρ’ όλα αυτά είμαστε σε 

επαφές με εκδοτικούς οίκους 
και προσπαθούμε να πετύ-
χουμε ένα λογικό κόστος στο 

οποίο να μπορούμε να αντε-
πεξέλθουμε. Πιστεύουμε ότι 
έως το Φθινόπωρο το βιβλίο 
με τα διηγήματά σας θα βρί-
σκεται στα χέρια και τις βιβλι-
οθήκες όλων μας.
Ευχαριστούμε για την υπο-

μονή την κατανόηση και την 
καρτερία σας να δημιουργείτε 
υπό συνθήκες (σχεδόν) πολέ-
μου.

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Πρωτομαγιά στα Καστέλλια
Δεκαετία του '60... Παραμονή Πρωτομαγιάς στα 

Καστέλλια. Τα κορίτσια του Χωριού, μαθήτριες του 
Δημοτικού Σχολείου, οργανωμένες σε ομάδες από 
τους δασκάλους τους, ξεχύνονταν στους κήπους 
και τις αυλές του Χωριού, μάζευαν λουλούδια και 
τα τοποθετούσαν με φροντίδα σε μία μεγάλη σκά-
φη με νερό και ασπιρίνη για να μείνουν φρέσκα 
μέχρι την επόμενη ημέρα.
Ανήμερα και κατά τα χαράματα -μιας και δεν 

υπήρχε κλαμπ ούτε Ίντερνετ για ξενύχτι- συγκε-
ντρώνονταν στο σπίτι που είχε ορισθεί και τρα-
γουδώντας στόλιζαν με μικρά μπουκετάκια ένα 
καλάθι, όπως ακριβώς και στο έθιμο του Λαζάρου. 
Τη διαφορά με τη γιορτή του Λαζάρου την έκανε 
ένα αγόρι, θα λέγαμε η μασκότ της ομάδας, που 
ενσάρκωνε το Μάη, ντυμένο με λευκό και μακρύ 
ρούχο.
Το μεγάλο μυστικό ήταν να μην αποκαλυφθεί το 

όνομα του αγοριού και γι’ αυτό το κεφάλι του ήταν 
καλυμμένο με άσπρο πέπλο, που πάνω του ήταν 

τοποθετημένο το πρωτομαγιάτικο στεφάνι.
Η επιτυχία της ομάδας εξαρτιόταν από τη μη 

αποκάλυψη της ταυτότητας του αγοριού.
Η όμορφη αυτή παρέα περιδιαβαίνοντας από 

σπίτι σε σπίτι, τραγουδούσε το ακόλουθο τραγού-
δι του Μάη, ενώ το αγόρι στο κέντρο της παρέας, 
μόνο χόρευε και δεν μιλούσε για να μην αναγνω-
ρισθεί.

«Χόρεψε Μάη μ’, χόρεψε,
χορεύει ο νιος χορεύει,

με τ’ άσπρα με τα κόκκινα
με τα πολλά στολίδια...»

Οι νοικοκυραίοι φίλευαν τα παιδιά χρήματα και 
αυγά, ενώ προσπαθούσαν να αποκαλύψουν την 
ταυτότητα του αγοριού με διάφορα αστεία, πει-
ράγματα και χωρατά...
Επισημαίνεται ότι τα έσοδα από αυτό το παρα-

δοσιακό έθιμο, ο επικεφαλής της κάθε ομάδας, τα 
παρέδιδε στο δάσκαλο του και τα χρησιμοποιούσε 
για διάφορες εκδηλώσεις ή και για εκδρομές.

ΕΦΗ ΚΥΡΙΑΖΗ

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΣΤΟ FACEBOOK:
Στιγμές της ιστορίας και της παράδοσης του χωριού

Όσοι ασχολούμαστε με το διαδίκτυο, μέσα από τα γκρουπ που έχουν φτιαχτεί στο 
facebook έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνούμε άμεσα μεταξύ μας, να μαθαίνουμε 
νέα, να βλέπουμε φωτογραφίες, να ακούμε μουσικές... Η ευχάριστη έκπληξη του τελευ-
ταίου καιρού είναι ότι μαθαίνουμε πολλά για την ιστορία, τις παραδόσεις και τα έθιμα 

του χωριού. Σας παρουσιάζουμε ένα μικρό δείγμα από αυτά που έχουν γραφτεί:



ΣΕΛΙΔΑ 2 ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

Καστελλιώτικα

Κο 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 239
ΑΠΡ. - ΜΑΪ. - ΙΟΥ. 2012

Ηλεκτρονική σελ/ση -
Εκτύπωση

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

Τεχνικός σύμβουλος
Κ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

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

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Τα ενυπόγραφα κείμε-

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

• Τα υπόλοιπα κείμενα 
είναι ευθύνη της σύνταξης 
και του Διοικητικού Συμ-
βουλίου.

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

• Τα κείμενα δεν επιστρέ-
φονται.
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Στο Χάνι του Ζαγγανά
Για ελάτε σαν τότε στα παλιά,
μ’ ό,τι καιρό κι αν κάνει,
πάμετε για το Χάνι
με τα πλατάνια, στη δροσιά.

Λείπει δε θα τη βρούμε
τη Ζαγγανού, να φέρει
τρατάρισμα στο χέρι
και να τα γλυκοειπούμε
με τη λαχτάρα την πολλή
ανάποδα κι απ’ την καλή.

Δε θα τη βρούμε, όπως παλιά,
με τη δεμένη την ποδιά,
για τσίπουρο και για καφέ
και με τον αγγουρομεζέ,
λουκούμι και βανίλια
και με καλούδια χίλια.

Όλα άλλαξαν τώρα
στον «Κάλανο» σα μια βολά,
τα σάρωσεν η φόρα.
Πάνε κι αυτά με τα πολλά
μαζί με όλα τ' άλλα,
τα σάρωσε η τρεχάλα.

Αλλάξαν τώρα οι καιροί,
το Χάνι «σώπασε» δε ζει
ορφάνεψε, και μένει
να τρέχει μόνο το νερό,
πιο διάφανο και δροσερό
π’ ανθρώπους ανασταίνει.

Α. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ

ΘΑΝΑΤΟΙ
- Την 09-01-2012 απεβίωσε 

στον Πειραιά, όπου και κη-
δεύτηκε, η Μυρσίνη χήρα 
Βασ. Μοσχολιού.

- Απεβίωσε, πλήρης ημε-
ρών, στις 16-02-2012 και 
κηδεύτηκε στα Καστέλλια, 
η Αλεξάνδρα χήρα Αλέξη 
Γκόλφη, ετών 90.

- Απεβίωσε στην Αθήνα 
στις 22-03-2012 και κηδεύ-
τηκε στο Παλιοχώρι η Αθα-
νασία Αντωνίου το γένος 
Αθαν. Αποστολοπούλου.

- Την 28-03-2012 απεβίωσε 
και ετάφη στο χωριό μας την 
επομένη, ο δάσκαλος Πολύ-
καρπος Παν. Κωτσίκης.

- Την 02-04-2012 απεβίωσε 
και κηδεύτηκε στα Καστέλ-
λια η Ευαγγελία σύζυγος Νι-
κολάου Χαρ. Ζεΐνη.

- Την 25-04-2012 απεβίωσε 
και κηδεύτηκε την επομένη 
στο χωριό μας ο Γεώργιος Δ. 
Χουλιάρας.

- Την 05-05-2012 απεβίω-
σε και κηδεύτηκε στο χωριό 
μας ο Κώστας Ν. Τσακνιάς 

ετών 98.
- Απεβίωσε και κηδεύτηκε 

στη Γραβιά στις 06-05-2012 
ο Ευστάθιος Καθρής, ετών 
70.

- Την 12-05-2012 απεβίωσε 
και ετάφη στα Καστέλλια ο 
Γεώργιος Αρβανίτης σύζυ-
γος της Ελένης Ανδρ. Κω-
τσίκη.

- Απεβίωσε στην Αθήνα 
όπου και κηδεύτηκε στις 
13-06-2012 και ετάφη στα 
Καστέλλια ο Ιωάννης Ν. Πα-
πανικολάου, ετών 90.

ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΤΣΑΚΝΙΑΣ
Πλήρης ημερών, εγκατέλειψε 

τον μάταιο τούτο κόσμο ο Κώ-
στας Ν. Τσακνιάς, που έκλεισε 
για πάντα τα μάτια στις 5 Μαΐου 
2012, και με τη συμμετοχή όλων 
των συγχωριανών μας, των συγ-
γενών και φίλων, συνοδεύτηκε 
στην τελευταία του κατοικία. Ο 

Κώστας γεννήθηκε εξοχίτης και 
παρέμεινε παιδί του βουνού ως 
τα τελευταία του. Αφοσιωμέ-

νος πέρασε μια ζωή μοναχική 
κοντά στα κοπάδια του, αποθέ-
τοντας με αληθινή αγάπη όλες 
του τις δυνάμεις στους στόχους 
του. Αυτοδύναμος όπως ήταν, 
αυλάκωνε νύχτα και μέρα, ποι-
μαίνοντας, λαγκάδια και ξέφω-
τα, μια ζωή σκληρή μα ζηλευτή. 
Πιστός, δεν άλλαξε ούτε για μια 
στιγμή την πίστη και την αφοσί-
ωση του μέχρι τα βαθιά του γε-
ράματα στο ποιμενικό του έργο. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
τον σκεπάζει κι ας παραμένει 
για πάντα η εκτίμηση όλων μας 
στην ιερή του σκιά.

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Στις 24 Μαρτίου του 2012, 

με πόνο ψυχής, αποχαιρετήσα-
με την αδελφή μας Αθανασία, 
κόρη του αείμνηστου δασκάλου 

Αθανασίου Αποστολοπούλου.
Η Αθανασία γεννήθηκε και 

μεγάλωσε στα Καστέλλια, πα-
ντρεύτηκε τον σιδηροδρομικό 
υπάλληλο (Σταθμάρχη Σ.Ε.Κ.) 
Παναγιώτη Αντωνίου από το 
Παλιοχώρι κι ο Θεός την αξί-
ωσε να δημιουργήσει μια ευτυ-

χισμένη οικογένεια, δύο γιους 
επιστήμονες, νύφες γιατρίνες 
και τρία εγγόνια.
Η Αθανασία ήταν πολύ κοι-

νωνικό και δραστήριο άτομο. 
Καλοσυνάτη, ευγενική, καλο-
προαίρετη, πρόθυμη να βοηθή-
σει όσους είχαν ανάγκη.
Στις μέρες της ασθένειάς της 

η σκέψη μου συνεχώς γυρνού-
σε στη διαδρομή της ζωής της, 
που θα πρέπει να ήταν πολύ 
κουραστική. Μεγάλωσε σε και-
ρούς δύσκολους, κατοχικούς, 
οι ελλείψεις πολλές, ο μισθός 
του δασκάλου πατέρα πενιχρός, 
η οικογένεια πολυμελής. Κι η 
Αθανασία από μικρή μπήκε στα 
βάσανα. Πρόθυμη για όλες τις 
δουλειές, χωρίς διαμαρτυρία 
βοήθησε την οικογένεια.
Εγώ τη γνώρισα παντρεμένη, 

σ’ ένα μοναχικό σταθμό του 
Σ.Ε.Κ. και θαύμαζα πώς τα κα-
τάφερνε στην ερημιά, να μεγα-
λώνει τα παιδιά της και ν’ αντι-
μετωπίζει με θάρρος όλες τις 
δυσκολίες που συναντούσε κατά 
τις μετακινήσεις σε διάφορους 
μικρούς σταθμούς. Κι ύστερα 
στο διαμέρισμα των Αθηνών, να 
δίνει μαζί με τον άνδρα της τον 
αγώνα για να μορφωθούν τα 
παιδιά της, να πάρουν τα πτυχία 
τους, να περιποιείται τον κατά-
κοιτο από εγκεφαλικό πεθερό 
της –κι εκείνες οι ατέλειωτες 
μπουγάδες…– κι όμως να είναι 
όλοι ατσαλάκωτοι και καθαροί. 
Και στις γιορτές ν’ ανοίγει μια 
τεράστια τραπεζαρία, να τη γε-
μίζει με τις πατροπαράδοτες λι-
χουδιές και να συγκεντρώνεται 
όλη η οικογένεια –κι ήμασταν 
τότε πολλοί!– και να νιώθουμε 
όλοι τη θαλπωρή της ανοιχτής 
αγκαλιάς της.
Ποτέ δεν παραπονέθηκε. 

Αλήθεια πώς τα ‘βγαζε πέρα 
οικονομικά; Πώς κατάφερνε ν’ 
αντιμετωπίζει τόσο αισιόδοξα 
τη ζωή; Ήταν το μυστικό της. 
Έτσι σπούδασε τα παιδιά της, 
παντρεύτηκαν αυτές που αγά-
πησαν, τις αγκάλιασε, γι’ αυτό 
και την αγάπησαν κι αυτές σαν 
πραγματική τους μάνα.
Αυτή ήταν η Αθανασία, που 

σήμερα πενθούμε. Ήταν κου-
νιάδα μου, μα την ένιωθα 
αδελφή μου. Όμως όλη αυτή η 
κούραση, η προσπάθεια και τα 
χρόνια μαζί είχαν τις συνέπειές 
τους.
Μια ασθένεια δύσκολη την 

ταλαιπώρησε και την οδήγησε 
στο θάνατο. Ένα ακόμα δυ-

σαναπλήρωτο κενό στην οικο-
γένειά μας, που έγινε ακόμη 
φτωχότερη.
ΛΙΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΡΣΙΝΗ ΧΗΡΑ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ
Ύστερα από μακρόχρονη αρ-

ρώστια στις 9 Ιανουαρίου 2012 
πλήρης ημερών αποδήμησε η 
σεβαστή δέσποινα Μερσίνη Δ. 
Μοσχολιού που νοσηλευόταν 

στο Κρατικό Νοσοκομείο Αθη-
νών και ετάφη στο Νεκροτα-
φείο Σχιστού. Την εκφορά πα-
ρακολούθησαν συγγενείς και 
φίλοι. Συγκινητικά η θυγατέρα 
της Αλεξάνδρα μας έστειλε τον 
ύστατο χαιρετισμό στην πολυα-
γαπημένη της μητέρα:
ΥΣΤΑΤΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

ΣΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΜΕΡΣΙΝΗ
Απλότητα, καλοσύνη, αγάπη 

για το συνάνθρωπο αλήθεια, 
δικαιοσύνη, υπομονή μ’ αυτές 
τις λέξεις θα ζωγράφιζα τα σπά-
νια χαρίσματα, τις αρετές και το 
χαρακτήρα της μητέρας μου.
Το Μερσινάκι, η Μερσινιά, η 

Μερσινούλα, το απλό καλοσυ-
νάτο κορίτσι της γειτονιάς με το 
ανέμελο χαμόγελο, την ξεγνοια-
σιά, την αρχοντιά και τη γαλή-
νη. Το κορίτσι που αγαπούσε τα 
ταξίδια, το θέατρο, τα ποιήματα, 
τη μουσική, το τραγούδι, την οι-
κογένεια. Πάντα τραγουδώντας 
μας ξυπνούσε για το σχολείο.
Ήταν ο άνθρωπος της προ-

σφοράς και της αγάπης. Αυστη-
ρή όταν έπρεπε, δυναμική και 
συνάμα στοργική, δίπλα μας 
ακούραστη πάντα να μας συμ-
βουλεύει. Καρτερικά υπέμενε 
τις δοκιμασίες της ζωής χωρίς 
να διαμαρτύρεται για ότι της 
επιφύλαξε η μοίρα.
Τα ξεπερνούσε όλα με χα-

μόγελο, αισιοδοξία και πολλή 
προσευχή:

- Καλέ μαμά τι κάνεις μέσα 
στη νύχτα;

- Προσευχή κόρη μου, όποιος 
προσεύχεται τη νύχτα τοποθε-
τεί τους αγγέλους έξω από την 
πόρτα του σπιτιού και φεύγει το 
κακό!
Πάντα με τον καλό το λόγο 

στο στόμα για όλους τους αν-
θρώπους. Ο άνδρας μου Γιώρ-
γος θυμάται ότι όταν πηγαίναμε 
στο σπίτι της στον Πειραιά πά-
ντα το πρόσωπό της έλαμπε:

- Καλώς τα τα παιδιά, καλώς 
τα μου!
Όλα τ’ ανήψια της και οι συγ-

γενείς δεν ξεχνούν σε μεγάλες 
γιορτές τα τραπέζια της θείας 
Μερσίνης, τη φιλοξενία της και 
την ανάγκη της για ομόνοια και 
ενότητα των ανθρώπων!
Πολλές οι θύμησες για να 

πάρουμε δύναμη και κουράγιο 
για την ανατροφή των δικών 

μας παιδιών. Από τις τελευταίες 
συμβουλές της, κόρη μου τον 
άνδρα σου και τα μάτια σου, τα 
παιδιά σας να τα προσέχετε σαν 
τα μάτια σας να είστε αγαπημέ-
νοι, έχετε την ευχή μου!

- Συγχώρα με κόρη μου γιατί 
σε παίδεψα πολύ. Να προσέ-
χεις το Νίκο μας τον αδερφό 
σου. Εσύ πάντα να είσαι ζημι-
ωμένη και όχι εκείνος! Να είστε 
μονιασμένοι!
Καλοσυνάτη μου Μανούλα, 

Δες ο ουρανός φόρεσε την πιο 
λαμπρή στολή του για να σε δε-
χθεί μέσα στο φως της λαμπρής 
πανσελήνου που αγαπούσες και 
της Γιορτής των Θεοφανίων !
Είμαι σίγουρη ότι το μελωδι-

κό σου τραγούδι θα αντηχεί σε 
κάθε γωνιά του Παραδείσου 
και θα σμίγει με τις ψαλμωδίες 
προς το Δημιουργό στη Γειτονιά 
των Αγγέλων!

ΜΕΡΑ ΠΑΓΩΝΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΕΜΕΙΣ Η ΖΕΣΤΑΣΙΑ ΣΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΣΟΥ
ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΟΥ ΑΠΛΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ, ΣΤΟ ΚΑΛΟ
ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΝΑΠΑΥΜΕΝΗ
ΣΤΑ ΑΓΙΑ Η ΨΥΧΟΥΛΑ ΣΟΥ
Η ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΛΑΣΜΕΝΗ
Η ΣΚΕΠΗ ΣΟΥ ΑΠΟ ΨΗΛΑ
ΚΑΙ Η ΣΤΟΡΓΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ
ΘΑ ΜΑΣ ΦΥΛΑ ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ
ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΟΥ!

Άδοντες και ψάλλοντες σ’ 
αποχαιρετούμε σήμερα μ’ αυτά 
τα αδέξια ψελλίσματα βγαλμένα 
απ’ την καρδιά:
Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας
Να με θυμάσαι και να μ’ αγαπάς

Σου γνέφει η Ανατολή
Ώρα καλή!

Καλή Ανάπαυση!
Καλό Παράδεισο!

ΑΞΙΑ!!

Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται ολό-
ψυχα τα δυο της παιδιά τον Νίκο 
και την Αλεξάνδρα ευχόμενα ο 
Θεός να την αναπαύσει.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΚΟΛΦΗ
Στις 16-02-2012 έφυγε για 

πάντα από κοντά μας, πλήρης 
ημερών, στα ενενήντα της, η 
Αλεξάνδρα Γκόλφη, κόρη του 
Ευθυμίου Κόλλια (Παχοθύμιου) 
και της Βασιλικής Ζαγγανά. Πα-

ντρεμένη στη Γραβιά με τον Αλέ-
ξη Γκόλφη.
Γνήσια Καστελλιώτισσα διατη-

ρούσε μέχρι τέλους άσβεστη την 
αγάπη για το χωριό της. Ηταν 
φανατική αναγνώστρια των «Κα-
στελλιώτικων Νέων» και πάντα 
ενήμερη για τη ζωή του χωριού 
της.
Η Αλεξάνδρα Γκόλφη έχασε 

νωρίς τον άνδρα της και έδωσε 
σκληρό αγώνα στη ζωή για να 
στηρίξει την οικογένειά της και 
τα κατάφερε με επιτυχία. Ήταν 
κοινωνική, αγαπητή στους συγ-
χωριανούς και στους συγγενείς 
της. Για το χαρακτήρα και τον 
αγώνα της κέρδισε την αγάπη 
και την αναγνώριση στο χωριό 
του άνδρα της.
Θυμόσοφος, κατείχε πλούτο 

από παροιμίες και Καστελλιώτι-
κες εκφράσεις τις οποίες καθη-
μερινά χρησιμοποιούσε.
Είχε μεγάλη αγάπη στην κη-

πουρική και στην ανθοκομία και 
κατείχε όλα τα μυστικά, τους παι-
διόθεν.
Θεωρούσε ότι η Γραβιά και 

τα Καστέλλια είναι το ίδιο χωριό 
αφού μετρούσε πάνω από 50 
Καστελλιώτισσες να είναι πα-
ντρεμένες στην Γραβιά.
Θα τη θυμόμαστε πάντα για τα 

αστεία και το γέλιο της με ευγνω-
μοσύνη για όσα μας προσέφερε. 
Πέθανε στον υπνο της, έχοντας 
τον ήσυχο θάνατο των καλών αν-
θρώπων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ
ΠΑΝ. ΚΩΤΣΙΚΗΣ

 Ένας αγνός, ακέραιος πέρα 
για πέρα, μα και αληθινός σαν 
άνθρωπος και σαν δάσκαλος, 
την 28η Μαρτίου 2012 έσβησε 
ήρεμα και κηδεύτηκε στο Χωριό 
μας, ο Πολύκαρπος Παν. Κω-
τσίκης. Από τα μικρά του χρόνια 
διακρίθηκε για την ευρυμάθεια 
του και την αγάπη στις σπουδές 
και τα γράμματα και επέλεξε 
σαν επάγγελμα του τον ρόλο του 
δασκάλου, όπου τόσο επάξια 
και αποτελεσματικά και με τόση 
αγάπη και αφοσίωση τον υπηρέ-
τησε, μεταδίδοντας το φως της 
γνώσεως σε πληθώρα παιδιών, 
που είχαν την καλή τύχη να εί-
ναι μαθητές του και που σήμερα 
διαπρέπουν στην κοινωνία μας, 
υποδείγματα ανθρωπιάς και πο-
λυποίκιλης δραστηριότητας. Τα 

«Κ.Ν.» συλλυπούνται από καρ-
διάς την οικογένεια του, με την 
ευχή το Καστελλιώτικο χώμα που 
τον σκεπάζει να είναι ελαφρύ 
και η μνήμη του να παραμένει 
ανάμεσα μας αιώνια.

* * *
Την Τετάρτη 28/3 έφυγε από 

την ζωή ο θείος ο Πολύκαρπος. 
Άνθρωπος των γραμμάτων που 
πρόσφερε μεγάλο κοινωνικό 
έργο ως εκπαιδευτικός επί μα-
κρά και συνεχή σειρά ετών. 
Έτρεφε μεγάλη αγάπη για τα 
παιδιά και υπήρξε εξαίρετος δά-
σκαλος. Υπηρέτησε με ζήλο το 
έργο του ως εκπαιδευτικός. Πα-
ντρεύτηκε και είχε σύντροφό του 
στην ζωή την θεία την Αθανασία 
με την οποία απέκτησε δύο παι-
διά, την Αλεξάνδρα και τον Κλε-
ομένη. Ως άνθρωπος ήταν φιλο-
μαθής, κοινωνικός με χιούμορ, 
άνθρωπος φιλότιμος με ηθικές 
αξίες και αρχές. Αγαπούσε πολύ 
το χωριό όπου και έμενε μόνι-
μα αφού συνταξιοδοτήθηκε και 
μετά. Ήταν άνθρωπος που μας 
αγκάλιασε που μας έλεγε ιστο-
ρίες από τα παλιά, που φρόντιζε 
για μένα και τον Ζαχαρία όταν 
επισκεπτόμασταν το χωριό. Είχε 
μεγάλη αγάπη για την φύση, και 
ότι έκανε το έκανε με σχολαστι-
κότητα και αληθινό μεράκι.
Έζησε προσφέροντας συνέ-

χεια στα παιδιά. Είχε καθαρό 
και κοφτερό μυαλό και υπήρξε 
αγαπητή προσωπικότητα. Μαζί 
με την θεία την Αθανασία απο-
τελούσε για μένα σημείο ανα-
φοράς κάθε φορά που επισκε-
πτόμουνα τα Καστέλλια και για 
το λόγο αυτό η απουσία του θα 
είναι αισθητή. Έκανε όμως το 
πέρασμά του από τούτη την σύ-
ντομη ζωή.
Καλό κατευόδιο και καλό ταξί-

δι θείε Πολύκαρπε.
Με εκτίμηση

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Χ. ΚΟΤΣΙΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΖ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΕΪΝΗ
Μια σεβαστή και αληθινή δέ-

σποινα από τις εκλεκτές νοικο-
κυρές του Χωριού μας η Ευαγ-
γελία Ν. Ζεΐνη, έφυγε από κοντά 
μας στις 2 Απριλίου 2012 και 
κηδεύτηκε μέσω γενικού πέν-
θους με την συμμετοχή όλων 
των συγχωριανών μας. Η μετα-
στάσα υπήρξε υπόδειγμα καλής 
μάνας και αφοσιωμένης συζύ-
γου και με λατρεία και θυσίες 
μεγάλωσε τα παιδιά της έχοντας 
την συμπαράσταση του συζύγου 
της, αλλά και την εκτίμηση και 
την καλή αποδοχή όλων των 
συγχωριανών μας. Στον εκλεκτό 
συμπολίτη μας σύζυγο της τον 
Νίκο Ζεΐνη και στα παιδιά της τα 
«Κ.Ν.» απευθύνουν τα πιο ειλι-
κρινά συλλυπητήρια, ευχόμενα 

Κο ι ν ω ν ι κ ά
να ζουν και να τη θυμούνται.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Αθόρυβος και συνεπής και 
χωρίς να εναντιωθεί ποτέ σε κα-
νένα, πέρασε ολό κληρη τη ζωή 
του στο Χωριό μας ο Γεώργιος 
Δ. Χουλιάρας, που έφυγε από 
τον κόσμο τούτο και κηδεύτηκε 
στο Χωριό μας στις 26 Απριλίου 
2012. Ήταν πάντοτε μετρημέ-
νος και συνεπής σε όλες του τις 
πράξεις και τις συναλλαγές και 
προ πάντων στην φροντι σμένη 
κοινωνική του συμπεριφορά. 
Ορφάνεψε από πατέρα πολύ μι-
κρός, μα τούτο δεν εμπόδισε την 
άξια μάνα του να τον μεγαλώσει 
καθώς και τ’ άλλα του τ’ αδέλφια 
με τις ηθικές αρχές τις πατροπα-
ράδοτες και να τον παραδώσει 
υπόδειγμα -στην Καστελλιώτικη 
κοινωνία μας- ανθρώπου καλού 
και συνετού οικογενειάρχη και 
τίμιου πολίτη. Η αλήθεια είναι, 
ότι έφυγε από κοντά μας ένας 
από τους πιο εξέχοντες συγχω-
ριανούς μας, από αυτούς που 
παρέμειναν και στήριξαν το Χω-
ριό μας.
Τα «Κ.Ν.» απευθύνουν στην 

οικογένεια του τα πιο θερμά 
συλλυπητήρια, ευχόμενα η μνή-
μη του να παραμένει μεταξύ μας 
για πάντοτε.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΘΡΗΣ 
ΕΤΩΝ 70

Απεβίωσε και κηδεύτηκε στη 
Γραβιά ο Ευστάθιος Καθρής 
στις 6 Μαΐου 2012. Πολύ μεγά-
λη η συμμετοχή του κόσμου στην 
κηδεία του. Συγγενείς, φίλοι και 
γνωστοί παραβρέθηκαν για τον 
τελευταίο αποχαιρετισμό. Η Κα-
στελλιώτισσα μάνα του Ελένη Γ. 
Δερμάνη παντρεύτηκε στη Γρα-
βιά του Κώστα Καθρή και έκα-
ναν την δική τους οικογένεια σε 
δύσκολους καιρούς. Ο γιος τους 
Στάθης έκανε και αυτός την οι-
κογένειά του και είχε την ατυχία 
να χάσει τον γιο του πολύ νέο. 
Ο πόνος του πατέρα αβάσταχτος 
και δεν μπόρεσε να τον ξεπερά-
σει μέχρι την τελευταία του στιγ-
μή.
Ο Στάθης ένας φιλήσυχος, 

πράος, χαμηλών τόνων γεμάτος 
με αισθήματα αγάπης και καλο-
σύνης, είχε μόνο φίλους. 
Άφησε ένα δυσαναπλήρωτο 

κενό στους δικούς του ανθρώ-
πους και είθε ο Θεός να τους 
δίνει δύναμη και κουράγιο.
Στο καλό Στάθη.
Ο Μεγαλοδύναμος Θεός θα 

σε κατατάξει εκεί που αξίζεις.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που 

σε σκεπάζει και η μνήμη σου αι-
ώνια.

Α. Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

«Προπέμπουμε σήμερα στο τε-
λευταίο και μεγάλο ταξίδι προς 
την αιωνιότητα τον αδελφό μας 
Γιάννη, κατά την φυγή του από 
την πρόσκαιρη αυτή ζωή. Ο 
Γιάννης Παπανικολάου υπήρξε 
ένας άνθρωπος υπόδειγμα αρε-
τής, ευπρεπείας, εγκαρτερήσε-
ως, μετριοπάθειας, ευγενείας, 
εντιμότητος, αλτρουισμού και 
αφοσιώσεως στην οικογένειά 
του, στενότερη και ευρύτερη.
Από τότε που μνηστεύθηκε με 

την αγαπημένη του Ελένη, δεν 
υπήρξε χαρά και λύπη στην πα-
τρική της οικογένεια, χωρίς να 
είναι δίπλα σε όλα τα μέλη της. 
Στο σπίτι του βρήκε στοργή και 
περίθαλψη ο μικρότερος αδελ-
φός της για να ξεκινήσει την πα-
νεπιστημιακή σταδιοδρομία του. 
Το ίδιο και η μητέρα της Ελένης 
στις μέρες των γηρατειών της. 
Συμπαραστάθηκε με αξιοθαύ-
μαστη υπομονή στις περιπέτει-
ες της υγείας της συζύγου του, 
την οποίαν ελάτρευε. Μετά τον 
θάνατό της, μόνος σκοπός της 
ζωής του ήταν η ευτυχία του υιού 
του Νικολάου και των μελών της 
οικογενείας του. 
Όλα τα ανήψια της Ελένης τον 

λάτρευαν και τον αγαπούσαν πε-
ρισσότερο και από τους εξ αίμα-
τος συγγενείς. Όταν ο δάσκαλος 
του δημοτικού σχολείου ρώτησε 
μια ανηψιά της Ελένης, ποιο εί-
ναι το περισσότερο αγαπημένο 
πρόσωπο στην οικογένειά τους, 
μετά τους γονείς και τα αδέλφια, 
απήντησε: «Ο θείος Γιάννης»!
Και ποιον δεν βοήθησε και 

σε ποιον δεν συμπαραστάθηκε 
ο Γιάννης. Όταν ο αδελφός του 
ήλθε για να δώσει εξετάσεις στη 
σχολή Ευελπίδων, τον κάλεσε 
στη λέσχη της Αστυνομίας Πόλε-
ων, στην οποίαν τότε υπηρετού-
σε, για να μοιραστούν το φαγητό 
του. Βοήθησε την αδελφή του 
για την αποκατάστασή της και 
λαχταρούσε για την πρόοδο των 
παιδιών και εγγονών της. Δεν 
ήταν δυνατόν να ζήσει μακριά 
από την αδελφή του Παναγιω-
τίτσα, χάριν της οποίας και επέ-
λεξε ως τόπο κατοικίας του την 
περιοχή της διαμονής του.
Σπούδασε στο Πάντειο Πανε-

πιστήμιο, όταν υπηρετούσε στην 
Αστυνομία Πόλεων, όπου διακρί-
θηκε για την αφοσίωσή του στο 
καθήκον και την εντιμότητά του. 
Μετά την αποφοίτησή του από το 

Πανεπιστήμιο διορίστηκε στον 
Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, 
όπου επίσης υπήρξε παράδειγμα 
αφοσιώσεως στο καθήκον, με 
συνέπεια να εξαντλήσει την ιε-
ραρχία, προαγόμενος κατ’ εκλο-
γήν, και να γίνει Διευθυντής της 
Ελευθέρας Ζώνης Λιμένος Πει-
ραιώς, που ήταν εκ των πλέον 
νευραλγικών θέσεων του Οργα-
νισμού τούτου.
Κατά το 1982 περίπου, όταν 

ήλθαν στην Ελλάδα δύο λεω-
φορεία με γερ-
μανόπαιδες νε-
φροπαθείς και ο 
εκτελωνισμός των 
μηχανημάτων αι-
μοκαθάρσεως κα-
θυστερούσε στο τε-
λωνείο, με κίνδυνο 
για τη ζωή των παι-
διών, ο Γιάννης, 
παρακληθείς από 
τον τότε συνοδεύο-
ντα αυτά νεφρολό-
γο, κ. Κυριάκο Μι-
χέλη, κατήλθε στον 
Πειραιά και επέτυ-
χε αυτοπροσώπως 
τον εκτελωνισμό 
των μηχανημάτων 
τούτων και την σω-
τηρία των παιδιών.
Συγχρόνως με 

την άδεια της υπη-
ρεσίας εργαζόταν τα απογεύματα 
και ως καθηγητής της πολιτικής 
οικονομίας στην τεχνική σχολή 
«Ήφαιστος» επί πολλά χρόνια. 
Μετά τη συνταξιοδότησή του δε, 
προσελήφθη ως προσωπάρχης 
και σύμβουλος στην επιχείρηση 
χημικών του αειμνήστου Ιωάν-
νου Μοσχολιού, όπου επίσης 
εργάστηκε πολλά χρόνια. 
Παρακολουθούσε πάντοτε με 

ζωηρό ενδιαφέρον την εξέλιξη 
των συγγενών του και ήταν υπε-
ρήφανος όταν προήχθη επαξί-
ως σε Αρχηγό της Αεροπορίας 
ο εξάδελφός του Αλέξανδρος 
Παπανικολάου, το καμάρι της 
οικογενείας των Παπανικολαί-
ων. Το ίδιο και όταν ο αδελφός 
του και τα εξαδέλφια του, που 
ήσαν στρατιωτικοί, προήχθησαν 
εις τον βαθμό του Υποστρα-
τήγου. Ήταν υπερήφανος για 
τους αγώνες των προγόνων του 
πατέρα του στους Βαλκανικούς 
Πολέμους και στην Μικρά Ασία. 
Αγαπούσε την ιδιαιτέρα του πα-
τρίδα Καστέλλια της Παρνασ-
σίδος, που είναι κτισμένα εκεί 
όπου σμίγουν οι πρόποδες του 
Παρνασσού και της Γκιώνας.  
Όταν έπαψε να εργάζεται εξε-

λίχθηκε σε άριστο μελετητή των 
αρχαίων ελλήνων συγγραφέων, 
τα πλέον αξιόλογα αποσπάσματα 
των έργων των οποίων εξέδωκε 
σε 25 περίπου εύχρηστα τομίδια, 
προς χρήσιν των νέων της ευρύ-
τερης οικογενείας του, αλλά και 
της Ελλάδος γενικότερα, για την 
οποία και θυσίασε την τελευταία 
ικμάδα της ζωής του.
Σε προχωρημένη ηλικία έγινε 

σπουδαίος χειριστής του ηλε-
κτρονικού υπολογιστή, δια του 
οποίου επλούτιζε πάντοτε τις 
παρεμβάσεις του με επιστολές 
προς τον τύπο, ιδιαιτέρως δε 
προς την «Καθημερινή» και την 
«Εστία», υπέρ των ιδανικών της 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Μια πραγματικά πολύ μεγάλη απώλεια. Απεβίωσε στις 11-06-2012 στην 

Αθήνα ο Ιωάννης Ν. Παπανικολάου, ο «Κοτσανής», ο «θείος Γιάννης» 
όλων μας. Η ταφή του έγινε –σύμφωνα με επιθυμία του– στον τόπο ανά-
παυσης των γονιών του, στα λατρεμένα του Καστέλλια.
Υπήρξε ουσιαστικός συνεργάτης των «Κ.Ν.» τα οποία είχαν κατ’ επα-

νάληψη τη χαρά και την τιμή να δημοσιεύσουν πληθώρα άρθρων του για 
θέματα σχετικά με το Χωριό, την παράδοση, τη Ρούμελη, την ανάπτυξη, τον 
Πολιτισμό, το γενεαλογικό δένδρο Καστελλιωτών κ.ά. «Ζηλωτής» της ηλε-
κτρονικής επικοινωνίας, εισήλθε δυναμικά –μετά τα 80 του χρόνια!– στον 
κυβερνοχώρο. Ήταν ο πρώτος που παρακολουθούσε την ηλεκτρονική έκ-
δοση των «Κ.Ν.» (προηγείται χρονικά της έντυπης) τα δε σχόλια, παρατη-
ρήσεις, παρεμβάσεις και άρθρα του (πάντα σε ηλεκτρονική μορφή) πλού-

τιζαν και κοσμούσαν την εφημερίδα μας. Θα μας λείψει πολύ. Ο μαχητής 
του πνεύματος, ο εγκάρδιος άνθρωπος, ο περήφανος Καστελλιώτης...
Στην εξόδιο ακολουθία, στις 13-06-2012 στον Άγιο Νικόλαο Αχαρνών, 

συμπατριώτες και φίλοι τον ξεπροβόδισαν συγκινημένοι. Η οικογένειά 
του, τα παιδιά και τα εγγόνια του, ο αδελφός του στρατηγός Ευθύμιος Ν. 
Παπανικολάου, τα ξαδέρφια του πτέραρχος Αλέξανδρος Παπανικολάου 
Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΑ, στρατηγός Αθανάσιος Παπανικολάου Επίτιμος Β’ 
Υπαρχηγός ΓΕΣ και πολλοί άλλοι επώνυμοι και μη. Συγκινητικοί και ενδει-
κτικοί του μεγέθους του ανδρός ήταν οι επικήδειοι που εκφωνήθηκαν από 
το Βασίλειο Α. Κόκκινο, Επίτιμο Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και αδελφό 
της γυναίκας του της αείμνηστης Ελένης, καθώς και από την ανηψιά του 
Πέγκυ Ράντη οι οποίοι παρατίθενται αυτούσιοι:
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Ελληνικής φυλής.
Πώς να λησμονήσουμε τις ευ-

χάριστες στιγμές που περάσαμε 
μαζί; Τα κυριακάτικα πικ-νικ, 
όταν τα παιδιά ήσαν μικρά; Τα 
ταξίδια μας στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό αργότερα και τα 
καλοκαίρια μας στο Χόρτο του 
Πηλίου, την Αταλάντη και τις Λι-
βανάτες;
Ο χαμός του, που είναι μοι-

ραία κατάληξη του στίγματος της 
φθοράς με το οποίον γεννάται ο 
άνθρωπος, στερεί ανελέητα την 
οικογένειά μας ενός πολυαγα-
πημένου προσώπου. Ας είναι αι-
ωνία η μνήμη του και ελαφρύ το 
χώμα της ηρωοτόκου Ρούμελης, 
που θα τον σκεπάσει.»

Β. Α. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

* * *
«Λαμβάνω την τιμή ενώπιόν 

σας να πω λίγα λόγια για τον άν-
θρωπο που αποχαιρετούμε όλοι 
εμείς εδώ σήμερα οι δικοί του 
άνθρωποι, τον Ιωάννη Παπανι-
κολάου, τον θείο τον Γιάννη.
Τον θείο τον Γιάννη είχα τη 

χαρά να τον γνωρίσω μέσα από 
τα μάτια της οικογένειάς μου, 
μέσα από τις εξιστορούμενες 
αναμνήσεις των μεγαλυτέρων 
μου, εκείνων που πέρασαν μαζί 
του περισσότερο χρόνο απ’ όσο 
εγώ και, κυρίως, μέσα από τα 
μάτια της αδελφής του και για-
γιάς μου, Παναγιωτίτσας. Όλα, 
όμως, όσα νιώθω σήμερα την 
ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας 
πηγάζουν κυρίως από την τιμή 
που μου έκανε ο θείος να τον 
γνωρίσω προσωπικά. Για τον 
λόγο αυτόν, παίρνω λοιπόν το 
θάρρος να τον αποχαιρετήσω κι 
εγώ με τον δικό μου τρόπο, έτσι 
όπως εγώ τον έβλεπα, με τα δικά 
μου τα μάτια. 
Θείε Γιάννη, αισθάνομαι 

πραγματικά ευγνώμων στο Θεό 
που μου έδωσε την ευκαιρία να 
ζήσω μαζί σας όμορφες, ευτυχι-
σμένες, έντονες, ακόμα και συ-
ναισθηματικά φορτισμένες οικο-
γενειακές στιγμές, να συζητήσω 
μαζί σας, να διαβάσω τις διατυ-
πωμένες στο πλούσιο και ανε-
κτίμητο για την οικογένεια συγ-
γραφικό σας έργο σκέψεις σας. 
Γιατί μέσα από την καταγραφή 
των εμπειριών, των αναμνήσεών 
σας και των προβληματισμών 
σας, καταγραφή την οποία εσείς 
αποκαλούσατε στα συγγράμματά 
σας ως «προσπάθεια που απο-
τελεί το κύκνειο άσμα της ζωής 
σας», εγώ ανέτρεξα στο παρελ-

θόν. Μέσα από τις δικές σας 
αναμνήσεις γνώρισα και εκτίμη-
σα τις οικογενειακές μου ρίζες, 
προβληματίστηκα για το μέλλον 
με τα πάντα επίκαιρα ζητήματα 
που θέτατε προς συζήτηση και, 
κυρίως, γνώρισα εσάς προσω-
πικά, έμαθα να σας διαβάζω, 
ένιωσα δικός σας άνθρωπος, 
ένιωσα ανιψιά σας. Για μένα θα 
είστε πάντα ο θείος ο Γιάννης, 
ο θείος που κατάφερνε να συ-
γκεντρώνει στο πρόσωπό του με 
μοναδικό τρόπο αφενός την πο-
λυπλοκότητα μιας προσωπικότη-
τας που διαθέτει αστείρευτη την 
επιθυμία για ενεργή συμμετοχή 
στα κοινά, αφού ακόμα και μετά 
τη συνταξιοδότησή σας υπήρξα-
τε ηχηρή φωνή και υπόδειγμα 
δυναμισμού για όλους εμάς, 
αφετέρου δε την απλότητα και 
γνησιότητα ενός ανθρώπου που 
δακρύζει από συγκίνηση, από 
υπερηφάνεια, από ευτυχία και 
αγάπη κάθε φορά που μιλάει για 
τα εγγονάκια του, τον Γιαννάκη 
και την Ελενίτσα. Με θαυμασμό 
θα θυμάμαι πάντα την προοδευ-
τικότητα του πνεύματός σας, την 
ανεξάντλητη δημιουργική σας 
ενασχόληση με όλα εκείνα που 
αισθανθήκατε την ανάγκη να μας 
μεταδώσετε για να θυμούνται οι 
παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. 
Το μεράκι σας για την συγκέ-
ντρωση και διατύπωση όλων 
εκείνων όσων είχατε το σθένος 
να μας κληροδοτήσετε, ακόμα 
και μέσα και από τη σύνταξη 
του γενεαλογικού μας δέντρου, 
μιας επιτυχούς σας προσπάθειας 
να μας ενώσετε, να μας «συστή-
σετε» μεταξύ μας, αποτελεί για 
μένα πηγή έμπνευσης.
Έχοντας παντοτινά στην καρ-

διά μου την ανάμνηση της κα-
λοσύνης και της ευγένειας της 
φύσης σας, την εικόνα ενός 
στοργικού και γεμάτου αγάπη 
ανθρώπου με ηθικές, παραδοσι-
ακές οικογενειακές αξίες και δα-
νειζόμενη μια δική σας φράση 
μέσα από τα συγγράμματά σας 
την οποία, αναλύοντάς την στο 
παρελθόν και μαζί σας, την έχω 
υιοθετήσει κι εγώ προσωπικά 
ως κανόνα ζωής «Στη ζωή αυτό 
που μετράει περισσότερο είναι ο 
αγώνας και όχι το αποτέλεσμα. 
Όταν ο αγώνας έχει στόχους με 
ευγενή κίνητρα ο άνθρωπος εί-
ναι νικητής».
Εύχομαι ο Θεός να αναπαύει 

την ψυχούλα σας. Θα σας θυμά-
μαι με πολλή αγάπη.
Αντίο, θείε Γιάννη.

ΠΕΓΚΥ ΡΑΝΤΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Σε μνήμη ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, αντί στεφάνου και με 

σκοπό την ενίσχυση των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου μας και της 
εφημερίδος «Κ.Ν.», χρήματα μας απέστειλαν:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΝΙΚ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΡΩ 500

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 200

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β. ΚΟΚΚΙΝΟΥ 50

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 50

ΖΩΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 50

ΠΕΤΡΟΣ ΒΕΡΡΟΙΟΣ 50

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ 50

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 50

ΖΑΝΙΝ ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 20

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ 50

ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 50

ΜΑΚΗΣ ΛΑΖΟΣ 20

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 100

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 50

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 100

ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
  ΕΥΡΩ
ΜΑΝΘΟΣ ΜΟΝΟΓΙΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ 30
ΠΟΠΗ ΠΕΪΤΣΙΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΑ 50
ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΗΝΑ 50
ΖΩΗ ΚΑΦΑΣΗ ΠΡΑΣΑ ΛΑΜΙΑ 20
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 20
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 150
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΕΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 50
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΓΕΜΗΤΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 10
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 5
ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΑ 20
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 50
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 100
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 20
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝ. ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΗΝΑ 50
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ 20
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 50
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΡΤΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 25
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δ. ΣΚΟΥΡΤΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 25
ΖΩΗ ΒΑΡΣΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 50
ΝΙΚΟΣ Κ. ΤΣΑΚΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 20
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ 20
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΡΙΑΖΗ ΒΟΛΟΣ 30
ΛΕΛΑ ΤΣΙΩΛΗ ΛΑΜΙΑ 50
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΛΑΜΙΑ 50

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΜΝΗΜΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΡΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕ-

ΡΑΝ 200 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΗΠΑ ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΝΝΟΥ-
ΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ.

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 50 ΕΥΡΩ ΣΕ ΜΝΗΜΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΝΟΥ ΑΛΕΞ. ΓΚΟΛΦΗ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 
50 ΕΥΡΩ ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΚΟΛΦΗ.

ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΛΙΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕ-
ΡΑΝ 200 ΕΥΡΩ ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΤΟΥΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΑΝΤΩ-
ΝΙΟΥ.

Η ΜΑΙΡΗ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ 200 
ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

Κατά την εκδήλωση με παραμύθια που πραγματοποιήθηκε τη 
Δευτέρα του Πάσχα στα Καστέλλια είχαμε:

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ

  ΕΥΡΩ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ  10
ΕΦΗ ΜΑΚΡΗ  10
ΕΦΗ ΚΥΡΙΑΖΗ  10
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ  10
ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  10
ΕΛΕΝΗ ΛΕΥΚΑΔΙΤΟΥ  10
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΟΣ  10
ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΝΙΑ  10
ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΡΒΑΣ  10
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΥ  15
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΑΜΩΝΙΔΗ  10
ΜΑΡΙΑ  ΖΕΪΝΗ  10
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΙΑΠΗ  10
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΑΡΓΩΝΗ  20
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  10
ΒΙΚΥ ΜΟΣΧΟΛΙΟΥ  10
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΙΟΣ  10
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ  10
ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΙΛΙΟΣ  10
ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  10
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ  50

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΟΤΡΑΠΟΥΛΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ  24
ΑΝΩΝΥΜΟΣ  3

Κυρίες και Κύριοι,
Ψάχνω για καινούργιες ιδέ-

ες, για καινούργιες μορφές και 
σχήματα. Ρίχνω τις σκέψεις 
μου βαθειά στους χρόνους που 
έρχονται και χάνομαι, χάνομαι 
μέσα στη σύγχυση, κουράζο-
μαι. Θα κουραστείς κι’ ο Φίλος 
μου κι’ ανησυχώ μη κουρα-
στούμε όλοι. Ιδέστε, οι ζηλω-
τές της «Αγοράς» γυάλινους 
Πύργους στήσανε με παραθύ-
ρια μαχαιριές -πληγές βαθιές- 
μισοθεραπευμένες και μέσα 
οι πολλοί, αθώοι και αφελείς, 
αιχμάλωτοι λογαριασμών που 
τους πληγώνουν. Αιχμάλωτοι 
αυτών που Κάστρα ελέγχουν 
με φρουρούς που ξέρουν και 
το μάθημα καλά το ξέρουν 
στην είσοδο πριν μπεις σε πε-
ριμένουν.
Με τούτο το σημείωμα θέλω 

να σου θυμίσω εκείνα που 
σου έγραψα κι’ απάντηση δεν 
πήρα. Αν σκέπτομαι σου έγρα-
φα την ώρα που κοιμάσαι εί-
ναι γιατί: η άναρχη καταναλω-
τική παρουσία σου, Shopping 
therapy το λένε τώρα, μ’ αφή-
νει ξάγρυπνο.
Ξέρω, σου έγραφα, ότι είσαι 

κουρασμένος, όμως μ’ ανη-
συχεί το μαλθακό, το περιττό 
στα χέρια σου και  το παρα-
πανίσιο. Το ξέρω πως είσαι 
κουρασμένος, πως κάποτε θα 
ξυπνήσεις μονάχα μην αργή-
σεις και δεν ακούσεις το τρα-
γούδι μου: «Ευτυχισμένοι όσοι 
μπορούν ν’ αντισταθούν. Πλά-
γιασα αγκαλιά με τις αρνήσεις 
μου, μια ζεστασιά ανόμοιαστη 
με δροσίζει». Και καλά, τούτα 
τα λόγια, μέσα στη ζάλη των 
καιρών τα ξέχασες, μα το άλλο 
το παλιό και πάντοτε καινούρ-
για, το αιώνιο: «ούτε θα βρεις 
τη νοστιμιά του λιγοστού μες 
το παραπανίσιο», τι έγινε;

-Χάθηκε δάσκαλε κι’ αυτό, 
μαζί με τ’ άλλα, χάθηκε μέσα 
στη σύγχυση των ιδεών, στο 
εσφαλμένο των συνταγών των 
ειδικών (;) και των αποφάσεων 
των κάθε είδους εξουσιαστών 
της Αγοράς και όχι μόνο.

- Καιρός να τελειώνω. Τα 
λάθη ποιος τα έκανε; Το σκέ-
φτηκες ;

- Τις νάρκες ποιος τις έβαλε, 
δεν άκουσα, δεν είδα.

- Για την αλήθεια ερωτώ. 
Αυτήν ν’ αποκαλύψεις.

- Για ποιαν αλήθεια; Τη δικιά 
σου, τη δικιά μου ή την άλλη 
την απρόσωπη; ∆άσκαλε, για 
την αλήθεια που δεν φαίνεται 
γι’ αυτήν εσύ να μας μιλήσεις.

- Γι’ αυτήν έχω δηλώσει: Στο 
βάθος κρύβεται το λάθος στο 
λάθος η αλήθεια κι’ ανάμεσα 
τους τ’ όνειρο. Λάθη κι' αλή-
θειες είναι η ζωή κι’ ανάμεσα 
τους το όνειρο. Το όνειρο που 
φτερουγίζει, ίδια, όπως το σή-
μερα ανάμεσα στο χθες και στο 
αύριο, και μη ρωτάς τα περιτ-
τά. Τρεις είναι οι σταθμοί, τρεις 
και οι μαρτυρίες:

«∆εν σήκωσε το κεφάλι μη 
και φανεί πως είδε»: Ρίτσος.

«Μάρτυρες δεν υπάρχουν 
πια για τίποτα»: Σεφέρης.
Γέμισε(ν), σου έγραψα, ο τό-

πος ψευδομάρτυρες.
Με το τέλος της Αθηναϊκής 

Τυραννίας οι ψευδομάρτυρες 
έγιναν ψευδεπίγραφοι και 
εν ∆ημοκρατία εξουσιαστές, 
εξουσιαστές των ζωντανών. 
Μη λαθευτείς. Για τους εν ζωή 
πεθαμένους κανείς δεν νοιάζε-
ται. Θυμήσου το μήνυμα: καλό 
θάνατο στους ζωντανούς καλή 
ανάσταση στους πεθαμένους 

κι’ αλίμονο σ’ αυτούς που 
ζουν, σαν πεθαμένοι πριν πε-
θάνουν.
Το (1948) μικραίναμε τις 

χούφτες μας να φαίνεται ο 
καρπός πολύς κι’ όλο τις σφίγ-
γαμε, το χέρι δεν απλώσαμε, 
βασανιστήκαμε, τεντώσαμε, 
στενέψαμε μα κρατηθήκαμε. Ο 
ένας έξη και οι έξη ένας μη ο 
καθένας ένας. Έτσι μοιράζαμε 
μονάχα τις χαρές μας τον πόνο 
του ο καθένας τον κρατούσε 

Shopping Therapy το λένε τώρα
«Η Αγορά έχει μηχανισμούς

Φτιάχνει καρφιά, φτιάχνει ιστούς
Και φέρετρα για ζωντανούς».

μόνος. Τούτο το χρόνο (2012) 
κατά που έμαθες πια, το χθες 
δεν πεθαίνει όταν το σήμερα 
έχει χαθεί.

Τελειώνω.
......................

Στην παρουσία του καλοκαι-
ριάτικου καύσωνα που νιώθω/
ετε να πλησιάζει Σας παραγγέ-
λω: Αντισταθείτε με οδηγό το 
παλιό και πάντοτε καινούργιο:
Ψυχραιμία και Αυτοέλεγχο.

∆ικός σας
Τότε και Τώρα.

Ν. Μ. ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ 
Ph.D.(L.S.E.)

Καθηγητής Πανεπιστημίου

Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν τη συντριβή τους προς τους οικείους του με-
ταστάντος. Το παρόν τεύχος εκδίδεται -εν πολλοίς- χάρη στις προ-
σφορές αυτών στην ιερή του μνήμη στην οποία και αφιερώνεται.
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Μεθεόρτια Πάσχα -της Δι-
ακαινησίμου- του σωτηρίου 
έτους 1959. Δημόσιον Ψυ-
χιατρείον Αθηνών, θάλαμοι 
ποινικών και πολιτικών κρα-
τουμένων. Από την φυλακή 
στο Ψυχιατρείο. Από ένα, δύο 
ακόμη και τρεις, όχι περισ-
σότερους φόνους ο καθένας 
στο ενεργητικό του, ή άλλες 
φρικαλεότητες. Μιλούμε για 
ποινικά αδικήματα, καθόσον 
των πολιτικών εγκλημάτων 
«ουκ έστιν αριθμός», όπως 
υποστηρίζουν μερικοί «υγιώς 
σκεπτόμενοι» ποινικοί!
Γενικώς ο ρόλος μου εδώ 

μέσα είναι κατευναστικός, για-
τί αρπάζονται με τα πολιτικά, 
τους πιάνει η κρίση και γίνε-
ται της τρελής. Δεν είναι όπως 
έξω που προστατεύει η λογική 
σ’ αυτά τα θέματα!
Αγύριστα κεφάλια οι περισ-

σότεροι δεν παραδέχονται ότι 
εγκλημάτισαν, ούτε ότι τρε-
λάθηκαν. «Τί θέλω εγώ εδώ 
μέσα;» αναρωτιούνται και 
ερωτούν αφελώς. Το ίδιο λέω 
και εγώ: «Τί θέλω εγώ εδώ 
μέσα;»
Αφού σας έμπασα για λίγο 

στο «κλίμα» ας μπούμε τώρα 
και στο κυρίως θέμα: Στη Λα-
μπρή του μπάρμπα-Λάμπρου.

«Λοιπόν, μπάρμπα-Λάμπρο, 
έμαθα φέτος έκανες Πάσχα 
στο χωριό», είπα, απευθυνό-
μενος στον «Πρόεδρο».

«Κι πέρσ’κι πρόπερσ’, κυρ-
νοσοκόμι μ’». Αποκρίθηκε με 
την τραχεία, ρουμελιώτικη 
προφορά του. Αλλά φέτου, 
δεν πρόκανα ο καψερός». 
«Γιατί, μπάμπα-Λάμπρο; Τι 
συνέβη;»

«Να, ικεί που είμασταν έτοιμ’ 
να βγάλουμι τ’ αρνιά απ’ τη 
φουτιά κι έσιρνα του τελευ-
ταίου τσάμ’κου, προυτού κα-
θίσουμι στου τραπέζ’, νάσου, 
τσουπ, δυο χουρουφυλάκ»... 
Μ’ έζουσαν τα φίδια. «Καλώσ’ 
τα τα πιδιά», λέου. «Χριστός 
Ανέστη, χρόνια πολλά......
Πήγα κουντά, να τους χαι-

ρετήσου. Τραβήχτ’καν πίσου, 
σα νάχα λέπρα.

«Γυναίκα.....» λέου στην 
κυρά μ’, «τι χάζεψις μαρή σή-
μερα; Τι κάθεσι κι μας τηράς, 
όπους η γιλάδα τηράει του 
τραίνου; Αστοχάς τη δουλειά 
σ’;».

«Καθίστι, πιδιά, να φάτι κι 
να πιείτε...» είπι η καψερή, 
κλαίγουντας.

«Κι έχου ένα κρασί φέτου, 
άλλου πράμα», λέου. «Σου-
στή κοινουνιά». Ας είν’ καλά 
τα παλικάρια μ’ τα δυο, που 
άφησα πίσου. Προυκουμένα 
πιδιά. Τα παλικάρια μ’ κι η γυ-
ναίκα μ’. Έχου μάλαμα γυναί-
κα εγώ...»

«Λοιπόν, λοιπόν και τι έγινε 
ύστερα;»

«Να μη στα πουλυλουγάου, 
αφού τσουγκρίσαμε τα κόκ-
κινα τ’ αυγά, είπαμ’ Χριστός 
Ανέστη, φάγαμι τυριά και πίτ-
τες, ήπιαμι κι κρασί, ξιστόμ’σι 
ου ένας απ’ τους δυο αυτό 
που δεν ήθιλα ν’ ακούσου:

«Λοιπόν, μπάρμπα Λάμπρου, 
καλά φάγαμι, καλά ήπιαμι. 
Ώρα τώρα να παγαίνουμι......

«Να παγαίνουμι; Πού να 
πάμι βρε πιδιά; Πού θα βρούμι 
καλύτερα απού δω; Ιδού θα 
καεί του πελεκούδι σήμιρα... 
Αμάν, για τον Θεό σας! Γιατί 
τόσ’ βιάση; Καθίστι να φάμι κι 
να χουρέψουμι. Του απόγιο-
μα θα πάμι και στην Αγάπη. 
Στην εκκλησιά, στου Γενικό. 
Όλοι νιοι κι οι έμορφες θα 
μπούνι στου χουρό. Μπουρεί 
να διαλέξιτι κι καμιά ομορ-
φουνιά... Λαμπρή έχουμι. 
Χρουνιάρα μέρα. Γιουρτάζω 
κιόλας. Καθίστι, μη μας κάνιτι 
τον ακατάδεχτου. Είκοσ’ χρό-
νια Πρόεδρους, αυτό δεν του 
ματάειδα. Κανέναν δεν άφ’να 
να φύγ’ απού του σπίτ’ τέτοια 
μέρα. Τέτοια μέρα, σα σήμε-
ρα, του σπίτι μ’ ήταν γιου-
μάτο. Αστυνόμ’, ‘σαγγελέοι, 
νουμαρχέοι, ούλος ου καλός 
ου κόσμους, ακούστι που σας 
λέου...». «Δυστυχώς», λέει ου 
άλλους χουρουφύλακας, «θα 
θέλαμι να καθίσουμι, αλλά 
έχουμι υπηρισία. Εκτελούμι 
διαταγές. Λυπούμαστι πουλύ. 
Καθίσαμε πουλύ. Φάγαμι κι 
ήπιαμι. Ευχαριστούμι πουλύ κι 
τ’ χρόν’ καλύτιρα, μπάρμπα-
Λάμπρου... Να πηγαίνουμε 
τώρα....»

«Άιντι», λέου, «αφού επι-
μένετι, άιντεστε στου καλό. Η 
Παναγιά μαζί σας....» είπα και 
τήραξα κατά πού θα σκαπε-
τίσου. Κατά του β’νό ή κατά 
του ρέμα. Όχι θα καθόμαν 
να με τσακώσουν σα ζουλάπ’, 
μέρα Λαμπρή».

«Λοιπόν, λοιπόν και τι έγινε, 
μπάρμπα-Λάμπρο, σε πήραν 
τελικά οι χωροφύλακες;»

«Τι να γέν’, πιδί μ’; Ας όψο-
ντι τα παλικάρια μ’. Τα παλικά-
ρια μ’ κι η κυρά μ’. Έχου δυο 
λεβέντις ιγώ....
Θε να’ρθουν και θα ιδείς, αν 

λέου ψέματα ιγώ...». Τα μάτια 
του βούρκωσαν.

«Λοιπόν, να μη στα πουλυ-
λουγάου, ικεί που ήμαν έτοι-
μους να κάμου γιούργια, μπαί-
νουν μπρουστά τα παλικάρια 
μ’:

«Μη, μωρέ πατέρα, μην του 
κάμ’ς αυτό. Θα γέν’ κακό. Κι 
άλλου κακό. Δε λυπάσι τη 
μάνα μας, την κακουμοίρα, 
που όλη τη μέρα κλαίει; Τόσα 
κι τόσα έχ’ τραβήξ’ η καψε-
ρή...» είπε ου μεγάλους. Τή-
ραξα κατά τη γυναίκα. Την 
καλή μ’ τη γυναίκα. Σφούγκιζι 
με του τσιμπέρι τα κλάηματα. 
Έχου μια γυναίκα ιγώ...

«Ομπρός, πατέρα», λέει ου 
μικρός, «θα πάμι πίσου μαζί 
οι δυο μας. Δεν θα σ’ αφήσου 
να σε παν οι χουρουφυλάκ’ 
διμένου σαν κακούργου...». 
Γι' αυτό, σ’ λέου, άμα έχεις 
τέτοια παλικάρια. Αυτός ο μι-
κρός, αχ....»

«Λοιπόν, σ’ έφερε πίσω ο 
μικρός;»

«Δε μου πήγι η καρδιά. «Κα-
θίστι, παληκάρια μ’, να κάμετε 
Λαμπρή με τη μάνα σας, σα 
φαμιλιά», είπα.

«Ιγώ θα πάου μι τα πιδιά 
απού δω. Να μη στινουχουριέ-
στι. Του χρόν’ -νάμαστι καλά- 
θα πάρου τα μέτρα μ’. Θα σας 
έρθου σύνταχα του πρωί, για 
να μην προυφτάσουν οι χου-
ρουφυλάκ’. Του πουλύ-πουλύ 
να μην προυφτάσου την Ανά-
στασ’, αλλά στου τραπέζ’ θα 
καθίσουμε απαξάπαντους. Θα 
τραγ’δήσουμι και θα χουρέ-
ψουμι. Κι ύστερα, καλώς ναρ-
θούν...
Γεια σας! Χριστός Ανέστη, 

χουριανοί.... Έχετι γεια ψηλά 
βουνά και σεις κρύες βρυσού-
λες....», απουχαιρέτ’σα.

«Ώστε, τόχεις σκοπτό 
και του χρόνου, μπάρμπα-
Λάμπρο...» μπόρεσα να πω, 
ενώ ένιωθα την καρδιά μου 
να χτυπάει δυνατά.

«Ναι. Και του χρόν’ παλι-
κάρι μ’. Χωρίς Λαμπρή στου 
χουριό, Ανάστασ’ δε γένετι. Η 
σκλαβιά -πώς να στου ειπού- 
είν’... σκλαβιά. Δεν υπουφέρ-
νετι. Γι’ αυτό, να με συμπαθάς 
απού τώρα, πιδί μ’, γιατί ιγώ 
θα φύγου. Θα φύγου και θα 
ματαγυρίσου. Μακάρ’ να μη 
λάχ’ σι σένα αυτό. Δεν θέ-
λου να πληρώσεις πρόστιμου, 
γιατί σε συμπάθ’σα. Σε βλέ-
που σα ναν’ τα παλικάρια μ’. 
Πόντους, ναρθείς τη Λαμπρή 
στου χουριό, για να στου ξε-
πληρώσου. Γιατί -ξέρου- λε-
φτά δεν καταδέχεσι, όπους κι 
τ’ άλλα πιδιά...».

«Λεφτά; Τι λεφτά; Ποια παι-
διά;»

«Να, τα παλικάρια μ’, ξέρ’ς, 
είπαν στου νουσουκόμου να 
πληρώσουν αυτά του πρόστι-
μου, αλλά αυτός τα πρόσβα-
λε...»

«Δεν ήταν προσβολή, μπάρ-
μπα-Λάμπρο. Ήταν τιμή και 
περηφάνεια κι από τις δύο με-
ριές».

«Μπράβου, πιδί μ’. Αυτό 
ήταν. Τιμή κι περηφάνεια! Δεν 
ξέρου να τα ειπού, ου δόλιους. 
Λίγα γραμματάκια ξέρου....»

«Κι αν, μπάρμπα-Λάμπρο.... 
κι αν, λέω, πάρω και γω τα μέ-
τρα μου και δεν σ’ αφήσω να 
φύγεις, τι θα κάνεις; Όλο το 
Μεγαλοβδόμαδο, ας πούμε, 
δεν πρόκειται να βγεις από τη 
μάντρα. Ούτε για το καζάνι. Τι 
θα κάνεις τότε;»

«Ας είν’ καλά ου Λευτέρ’ς, 
του παλικάρ’ ου ψ’λός, ου 
Τερζάκ’ς. Ξέρ’ς, αυτός που 
φέρνουμι μαζί του καζάν’ με 
του φαΐ...» «Ναι τον ξέρω. Τι 
θα κάνει ο Λευτέρης;».

«Να, θα σταθεί με την πλάτ’ 
στουν τοίχου, θα πατήσου 
στα χέρια τ’, ύστερα στην 
πλάτη τ’, θ’ανέβου στουν τοί-
χο κι από κει... μην τουν εί-
δατι του μπάρμπα-Λάμπρου. 
«Αυτό το’χεις ξανακάνει;»

«Όχι, δεν είχε χρειαστεί. 
Αλλά του χρόν’ τα πράματα 
θα δυσκουλέψουν. Του ξέ-
ρου. Γι’ αυτό πήρα τα μέτρα 
μ’. Τα έχου ούλα συμφουνήσ’ 
με του Λευτέρ’. Του σχεδίου 
ισύ μουναχά του ξερ’ς. Μπέσα 
για μπέσα, έ;»

«Εντάξει, μπάρμπα - Λά-
μπρο,» είπα, νικημένος. «Ας 
είμαστε καλά του χρόνου και 
βλέπουμε», συμπλήρωσα. 
«Μπορεί και να σ’ αφήσω να 
φύγεις, πού ξέρεις...». Με κοί-
ταξε με δυσπιστία. Ύστερα 
είπε αποφασιστικά: «Δε γένε-
τι. Αυτό δεν του κάνου ιγώ».

«Γιατί; Αφού θα φύγεις που 
θα φύγεις. Καλύτερα να μην 
παιδευτείς, πηδώντας τις μά-
ντρες στην ηλικία που είσαι 
και σπάσεις κανένα κόκαλο». 
«Αυτό είν’ άλλου. Ισύ δεν θέ-
λου να μπλέξεις....»

«Πώς θα μπλέξω; Πρόστιμο 
θα πληρώσω, έτσι κι αλλιώς. 
Μόνο εσύ κι εγώ θα το ξέρου-
με. Μπέσα δεν έχεις;»

«Μπέσα ιγώ έχου. Ου διά-
ουλους δεν έχει. Μπουρεί να 
γέν’ κανένα κακό....»

«Τι κακό; Αν είσαι φρόνιμος 
και λογικός, όπως ήσουν μέχρι 
τώρα, τι κακό μπορεί να γίνει;

«Ιγώ φρόνιμους κι λουγι-
κός είμι, αλλά δεν μ’ αφήν’ ου 
διάουλους. Αυτός μ’ τα χαλά-
ει. Αυτός μ’ έβαλε κι βάρεσα 
εκείνου του πιδαρέλ’. Είκουσ’ 
χρόνια πρόεδρους κι ήρθι του 
πιδαρέλ’ να μ’ πάρ’ του προε-
δριλίκ’. Ακούς ικεί, πρόεδρους 
του πιδαρέλ’...».

«Μα... αφού τον έβγαλε το 
χωριό, μπάρμπα-Λάμπρο».

«Ναι, βρε πιδάκι μ’. Είπα ιγώ 
όχι; Ου διάουλους...»

«Και πώς έγινε το κακό;»
«Να, ήρθι κι γύρευε τη 

σφραϊδα....»
«Ποια σφραγίδα;»
«Τη σφραϊδα, ντε, που 

γράφ’ «Βασίλειουν της Ελ-
λάδους - Κοινότης Αγίας Τρι-
άδους». Ικεί, στου χουράφ’, 
που πότιζα του καλαμπόκ’. 
Τη σφραϊδα θέλ’ς; Να, πάρ-
την», είπα, κι του κουπάνισα 
μια στου κιφάλ’ με του τσαπί. 
Γκουπ! Δεν ήθιλα να του βα-
ρέσου του πιδί. Ου διάουλους 
μ’ έβαλι. Γι’ αυτό, σ’ λέου, ου 
διάουλους εχ’ πουλλά πουδά-
ρια. Δεν έχ’ μπέσα......

«Εγώ, όμως, δεν κατάλαβα 
ένα πράγμα: Γιατί θα μπλέξω 
εγώ, αν εσύ ξανακάνεις κακό; 
Αν ο διάολος σε βάλει να ξα-
νακάνεις κακό; Εγώ, είπαμε, 
δεν θα ξέρω τίποτα....»

«Θα ξέρ’ς, θα ξέρ’ς.... θα 
σε πάρου στου λαιμό μ’. Θα 
σε βαραίν’ του κρίμα, που μ’ 
άφησις να φύγου.
Γι’ αυτό θα φύγου μοναχός 

μ’. Κανένας δεν θα μ’ ιδεί..».
Την επόμενη εβδομάδα γύ-

ρισα νυχτερινός για να έχω 
ελεύθερη την ημέρα για τις 
Τμηματικές εξετάσεις που 
πλησίαζαν. Αυτό το βιολί με 
τα νυχτέρια, κράταγε τρεις-
τέσσερις εβδομάδες, ώσπου 
στο τέλος ήμουνα για... δέσι-
μο. «Υπερκόπωση».
Εκεί, λοιπόν, γύρω στα με-

σάνυχτα, την ώρα που αλλού 
βγαίνουν τα φαντάσματα, σε 
μας εδώ βγαίνουν οι διάβολοι 
του μπάρμπα Λάμπρου και κά-
νουν το Ίδρυμα σωστή κόλα-
ση, χυμάνε στους ανθρώπους 
και τους λιανίζουν στο ξύλο. 
Τον ένα μετά τον άλλον, σαν 
αλυσιδωτή αντίδραση. «Σύν-
δρομο του Ντόμινο», είχα 

ονομάσει το φαινόμενο και 
έκανε αίσθηση. Αφού, όταν 
το άκουσε η πιο τρελή, τρελή 
τρελογιατρός του τρελοκομεί-
ου... ξετρελάθηκε. «Να το κα-
τοχυρώσεις» μου συνέστησε. 
Δεν την άκουσα, δεν την είχα 
ακόμη ψωνίσει αρκετά.
Απόψε, όμως, δεν ακούω 

κιχ. Παράξενο. Τι πάθανε; 
Αυτή η ησυχία δεν μ’ αρέσει 
καθόλου. Παρά ταύτα τα βλέ-
φαρα βαραίνουν και πέφτουν 
σαν ώριμα φρούτα. Στα είκοσι 
δύο σου χρόνια καμιά έγνοια 
δεν μπορεί να σε αποσπάσει 
απ’ τας αγγάλας του Μορφέ-
ως.
Πώς πετάγεται το ελατή-

ριο; Έτσι πετάχτηκα κι εγώ 
και πέταξα από πάνω μου νύ-
στα και Ποινικό. Κάθε φορά 
που επιστρέφω από το πεδίο 
της μάχης, βρίσκω το Ποινικό 
ανοιγμένο στη σελίδα «Περί 
Αξιοποίνου». Σαν να μου βγά-
ζει γλώσσα μου φαίνεται. «Αι 
περιπτώσεις, καθ’ άς αίρεται 
το αξιόποινον, ήτοι ο άδικος 
της πράξεως χαρακτήρ...» με 
έχουν συγκλονίσει, με έχουν 
ξελογιάσει. Μια από αυτές τις 
περιπτώσεις είναι και η ψυχα-
σθένεια.
Τι εννοώ; αν π.χ. ο μπάρμπα 

Λάμπρος με σκοτώσει, δεν θα 
φταίει αυτός, αλλά ο διάολος 
που τον έβαλε. Και επειδή, 
πιστεύω, δεν υπάρχει εισαγ-
γελέας που να εγκαλέσει τον 
διάολο για ηθική αυτουργία, 
γι’ αυτό καλύτερα να προσέ-
χω, να τη βγάλω καθαρή από 
δω μέσα. Δεν με νοιάζει τόσο 
για τη ζωή μου, όσο που δεν 
θα γίνω ποινικός δικαστής. 
Δεν έγινα ποτέ! Λοιπόν, αγα-
πητά μου παιδιά, μην ακούτε 
που λένε πως ο άνθρωπος 
ό,τι θελήσει το πετυχαίνει. Ο 
άνθρωπος μπορεί να μην πε-
τύχει αυτό που θέλει, μπορεί 
όμως να πετύχει κάτι άλλο, 
καλύτερο ίσως.
Με το που άκουσα, που 

λέτε, τον πάταγο ήμουν έτοι-
μος για όλα. Το μυστικό της 
δουλειάς μας ξέρετε, είναι η 
«άμεσος επέμβασις», πριν 
γενικευτεί η σύρραξη. Ξεκλεί-
δωσα γρήγορα την πόρτα του 
θαλαμίσκου και βγήκα έξω, 
στο Διάστημα, σέρνοντας μαζί 
μου τα απαραίτητα εφόδια: 
Ζουρλομανδύα και μία αλυσί-
δα με λουκέτο για το δέσιμο: 
«Καθήλωσις του ασθενούς». 
Οι «Πρώτες Βοήθειες» έλεγα. 
Μήπως υπάρχουν και Δεύτε-
ρες; Νοσοκομείο σου λέει ο 
άλλος...
Μπαίνω, που λέτε, στο θά-

λαμο των ποινικών, απ’ όπου 
η φασαρία και τι βλέπω; Τον 
μπάρμπα Λάμπρο να έχει ριχτεί 
στο διπλανό του, τον Τερζάκη 
και να του τις βρέχει κανονι-
κά. Ποιον; Τον Τερζάκη! Τον 
φίλο του, τον σύντροφο στο 
κουβάλημα του καζανιού με 
το φαΐ και αναντικατάστατο, 
λόγω ύψους, αυριανό συνερ-
γό στη μεγάλη απόδραση.

«Τι κάνεις εκεί, μωρέ μπάρ-
μπα Λάμπρο; Τι σου φταίει το 
παιδί;» «Ακούς εκεί το παλιό-
πιδου. Είκοσι χρόνια Πρόε-
δρος, νάρχιτι τώρα και να μ’ 
γυρεύει τη σφραϊδα; Σφραϊδα 
θες; Να, να, να...»
Ευτυχώς δεν είχε τσαπί ή 

κάτι παρόμοιο.
(Απόσπασμα από ανέκδοτο 

βιβλίο του υπογράφοντα).
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΜΑΚΡΗΣ
Καστέλλια 4-4-2012

Η Λαμπρή του μπάρμπα-Λάμπρου
(Απίστευτες ιστορίες)
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-Υπάρχουν στο Ζαΐρ της Αφρι-
κής και ακόμα πιο βάρβαρες φυ-
λές. Για παράδειγμα οι άνθρωποι 
της φυλής των Τατάμα, ενώ δεί-
χνουν φιλικοί και φιλόξενοι, αν 
κάνεις το λάθος και τους χαιρε-
τίσεις δια χειραψίας, ξαφνικά αλ-
λάζουν ύφος και τελικά καταλή-
γεις με κομμένα χέρια. Ευτυχώς, 
όταν τους συνάντησα, ήμουν από 
πριν ενημερωμένος και έτσι απέ-
φυγα το μοιραίο λάθος.

-Γιατρέ, με έχεις εντυπωσιά-
σει σήμερα. Οι ιστορίες σου από 
την Αφρική είναι συναρπαστικές. 
Αλήθεια υπάρχουν ακόμα τέτοιες 
φυλές αγρίων;

-Ακριβώς! Ο γιατρός χασκογε-
λούσε με μία επηρμένη υπερηφά-
νεια που προσπαθούσε να κρύ-
ψει. Πριν λίγες ώρες δεν ήξερε 
καν τον άνθρωπο απέναντι του κι 
όμως τώρα μπεκρουλιάζανε μαζί 
και μάλιστα περνούσε θαυμάσια. 
Ένιωθε επιτέλους ότι χαλάρωνε 
λίγο. Η ταβερνούλα, το κρασί 
και η συντροφιά ενός ουσιαστι-
κά ξένου τον έκαναν να ξεφύγει 
από τους τύπους και να χαχανίζει 
χωρίς να φοβάται να μην εκτε-
θεί, με τα κατά κύριο λόγο χον-
δροειδή αστεία του συντρόφου 
του. Ένα σύννεφο καπνού και 
μία ρεμπέτικη μουσική κάποιων 
απαράδεκτων εκτελέσεων της 
προηγούμενης πεντηκονταετίας, 
που ευτυχώς έπαιζαν χαμηλά, 
ολοκλήρωναν το σκηνικό.

-Τέρμα οι ιστορίες από την 
Αφρική· σειρά σου να μας πεις 
εσύ καμία ιστορία.

-Τι ιστορίες να έχω εγώ γιατρέ; 
Εγώ δεν έχω βγει καν απ' το κα-
βούκι μου. Εσύ είσαι ο ταξιδεμέ-
νος.

-∆εν είναι ανάγκη να έχεις τα-
ξιδέψει για να πεις μια προσω-
πική σου ιστορία της προκοπής, 
είπε ο γιατρός. Πες κάτι που σε 
συγκλόνισε, κάτι που συνέβη και 
έχασες τον ύπνο σου, που άλλα-
ξε την ζωή σου· δεν θα σου βρω 
εγώ τι θα πεις.

-Μμ... Τώρα που το λες νομίζω 
πως έχω μια τέτοια ιστορία...

0 γιατρός είχε μπλέξει από νω-
ρίς με μία αντροπαρέα μακρινών 
γνωστών, εκ των οποίων κάποιοι 
είχαν φέρει μαζί τους μακρινούς 
γνωστούς τους, και κάπως έτσι 
βρέθηκε στην ίδια παρέα με τον 
Μπίκο. 0 Μπίκος ήταν έμπορος 
και φαινόταν άνθρωπος της πιά-
τσας. ∆εν τον τράβηξε κάτι σε 
αυτόν άλλα η ανάγκη και των 
δύο για παραπανίσιο κρασί τους 
έκανε να φύγουν τελευταίοι από 
το κουτούκι που συνεστιάζοταν η 
πολυμελής παρέα τους, και κά-
πως έτσι αυτοί οι δύο ημιαλκοο-
λικοί ξένοι κατέληξαν να φύγουν 
μαζί αναζητώντας άλλο μαγαζί 
να πάρουν τη δόση τους αλλάζο-
ντας ταυτόχρονα και περιβάλλον.

-Γιατρέ, πολλές φορές ήθελα 
να βρεθώ σε μια φιλική παρέα 
με έναν γιατρό για να ρωτήσω 
κάποια πράγματα σχετικά με την 
ιστορία που θα σου διηγηθώ... 
Κοντοστάθηκε. Γιατρέ, είναι δυ-
νατόν να βγει λάθος πόρισμα 
για τον θάνατο κάποιου; ∆ηλα-
δή να πεθάνει κάποιος από μία 
χ αιτία και ο γιατρός να γράψει 
στο πιστοποιητικό θανάτου κάτι 
διαφορετικό; Θέλω να πω, είναι 
σύνηθες κάτι τέτοιο;
Μηχανικά ο γιατρός σοβάρε-
ψε· πήρε το επαγγελματικό του 
ύφος.

-Σε κάποιες περιπτώσεις είναι, 
δυνατό να μπερδευτεί ο γιατρός 
που βεβαιώνει τον θάνατο, ιδίως 
σε περιπτώσεις όπου δεν γίνε-
ται νεκροψία - νεκροτομή. Εάν, 
λόγου χάρη, εγώ παρακολουθώ 
έναν ασθενή που ξέρω ότι έχει 
χρόνια καρδιοπάθεια και μια μέρα 
πεθάνει αιφνιδιαστικά, θα υπο-
γράψω πιστοποιητικό θανάτου 
με κίνδυνο να κάνω λάθος, κα-
θώς ο θάνατος θα μπορούσε να 

προέλθει, ας πούμε, από πνευμο-
νικό οίδημα. Όμως, μην νομίζεις, 
ακολουθούμε ένα πρωτόκολλο 
λίγο - πολύ τυποποιημένο που 
βασίζεται στις πιθανότητες.

-Τώρα μου αρχίζεις να μου τα 
λες επιστημονικά και με μπερ-
δεύεις. Άκου λοιπόν την ιστορία 
μου και θα καταλάβεις τι εννοώ. 
Αυτά που θα σου πω συνέβησαν 
πριν περίπου είκοσι χρόνια στην 
Λέσβο. Η αλήθεια είναι πως ντρέ-
πομαι για τον εαυτό μου σε αυτή 
την ιστορία και γι' αυτό τον λόγο 
αποφεύγω να την πολυλέω.

»Ήμουν φαντάρος σε ένα 
στρατόπεδο τέρμα θεού, στο Μα-
νταμάδο της Λέσβου. Με είχαν 
στείλει εκεί άρον άρον, καθώς 
είχα κάτι θεματάκια με απαγο-
ρευμένες ουσίες· τέλος πάντων 
μη στα πολυλογώ ήμουν σε μία 
ψυχολογική κατάσταση αρκετά 
μπερδεμένη και μπορώ να πω 
ότι δεν ήμουν και τελείως ό εαυ-
τός μου. ∆ηλαδή, να καταλάβεις 
τώρα, μετά από τόσα χρόνια κιό-
λας, τα θυμάμαι όλα σαν όνει-
ρο. Αφού, τι να πω, αμφιβάλλω 
αν όσα είδα και όσα συμπέρανα 
ήταν αλήθεια.

»Εκεί λοιπόν όλοι οι στερημέ-
νοι φαντάροι κάναν πώς και πώς 
να βγουν, να πάρουν το λεωφο-
ρείο και να πάν στην Μυτιλήνη 
να μεθύσουν, να γαμπρίσουν και 
να κάνουν ότι κάνουν οι φαντά-
ροι. Πήγα μαζί με κάτι παρέες 
της καταστροφής κάνα δυο φο-
ρές αλλά ένοιωθα έξω από τα 
νερά μου, είχα ξεμείνει και από 
χρηματοδότες εκείνη την περί-
οδο, και τελικά καθιέρωσα, αντί 
να γυρνάω στα μπαράκια της 
Μυτιλήνης, να κάνω συστηματι-
κούς περιπάτους στο χωριό και 
την γύρω περιοχή δίπλα από το 
στρατόπεδο. Από την κάτω με-
ριά, φαντάσου μια πλαγιά, ήταν 
ένα μοναστήρι που μάζευε πολύ 
κόσμο και έτσι, μηχανικά το απέ-
φευγα. Περπατούσα κυρίως από 
τη άλλη πλευρά, στο χωριό και τα 
γύρω βουνά.

»Μια μέρα λοιπόν, εκεί που 
βάδιζα μέσα σε ένα δάσος από 
αγριελιές, ανακάλυψα μία μικρή 
παράγκα από ξύλα και τσίγκο. 
Μου θύμισε την παράγκα της κα-
κιάς μάγισσας των παραμυθιών. 
Έσκυψα στο μοναδικό παραθυ-
ράκι που υπήρχε για να δω μέσα 
και τι βλέπω; Μία στητή γυναικεία 
πλάτη! Ήταν το τελευταίο που 
περίμενα να δω και αιφνιδιάστη-
κα τελείως. Μία κοπέλα καθότα-
νε σε ένα παλιό στρώμα πάνω σε 
κάτι μπαούλα που σχημάτιζε έτσι 
ένα αυτοσχέδιο κρεβάτι. Έκατσα 
σε μιαν άκρη και σκεπτόμουν τι 
να κάνω. Σε πολλούς μοναχι-
κούς μου περιπάτους φαντασι-
ωνόμουν ότι συναντούσα μια 
μαγική κοπέλα, μια νεράιδα, ως 
ανταμοιβή του κόπου που έκανα 
να περπατάω σαν τον χαζό τόσα 
μάταια χιλιόμετρα. Ε, λοιπόν τότε 
ένιωσα ότι επιτέλους βρήκα τη 
νεράιδα μου που με περίμενε. 
Εκεί που μάζευα κουράγιο για 
να εμφανιστώ και να της μιλήσω, 
άκουσα κάτι βήματα. Ενστικτω-
δώς κρύφτηκα και τότε εμφανί-
στηκε ένας άνδρας. Μπήκε στην 
καλύβα την αγκάλιασε και τέλος 
πάντων κατάλαβα ότι επρόκειτο 
για ερωτικό ζευγάρι. Μετά από 
λίγο κάνανε ότι κάνει ένας άν-

δρας με μία γυναίκα μέσα σε μία 
καλύβα μες τις ελιές.

»Να μην στα πολυλογώ, εκείνη 
την δύσκολη περίοδο της ζωής 
μου που ήταν μες την απομόνω-
ση και την θολούρα, η ζωή μου 
βρήκε ένα νόημα. Ήμουν μονίμως 
με την προσμονή της εξόδου και 
μόλις ερχόταν η ποθούμενη ημέ-
ρα, αμέσως έτρεχα στην καλύβα 
μου και έπαιρνα μάτι το παράνο-
μο ζευγάρι που έκανε έρωτα. Το 
είχα κάνει επιστήμη. Είχα κάνει 
τρύπες και είχα ανοίξει χαραμά-
δες παντού γύρω - γύρω για να 
έχω την τέλεια οπτική γωνία ανά 
πάσα στιγμή. Το ζευγάρι μου ευ-
τυχώς είχε αστείρευτες ορμές και 
σχεδόν κάθε φορά που πήγαινα, 
τους πετύχαινα. Άμα καμιά φορά 
δεν τους έβρισκα εκεί γυρνούσα 
στο στρατόπεδο και κοιμόμουνα 
να πνίξω την απογοήτευση μου.

»Τον τύπο να πω την αλήθεια 
δεν τον θυμάμαι και πολύ. Αλλά 
η κοπέλα! ∆εν μπορείς να φαντα-
στείς ότι υπάρχει τέτοιο πλάσμα... 
Η απόλυτη τελειότητα. Μέσα 
από αυτή την πέρα για πέρα διε-
στραμμένη μου οπτική, τολμώ να 
πω ότι κατέληξα κατά κάποιον 
τρόπο να την ερωτευτώ. Την σκε-
φτόμουν όλες τις ώρες της ημέ-
ρας και πνιγόμουν διαρκώς που 
την έβλεπα να δίνεται σε άλλον.  
Ένοιωθα ψυχικά αδύνατος να 
κάνω οτιδήποτε αλλά νομίζω ότι 
και η ιδέα του κρυφού ερωτοχτυ-
πημένου θαυμαστή που πονά και 
δεν μιλά, με γοήτευε λίγο και μου 
έδινε έναν υπαρκτό λόγο μελαγ-
χολίας, που ούτως ή άλλως την 
είχα. Είχε ένα βλέμμα θλιμμένης 
Παναγιάς που θα το θυμάμαι για 
πάντα. Εκείνη την περίοδο ήμουν 
και εγώ τόσο αδύναμος και ευά-
λωτος και ένιωθα πως αυτή ήταν 
το άλλο μου μισό και είχε πάρει 
λάθος δρόμο.

»Αυτό το μπανιστήρι, μου 
έβγαζε ότι πιο πρόστυχο είχα 
μέσα μου επειδή ακριβώς είχε ως 
πρωταγωνίστρια την προσωπο-
ποίηση της αθωότητας για μένα. 
Ξέρω πως ακούγονται αυτά που 
σου λέω αλλά δεν μπορώ να στα 
πω με άλλα λόγια. Με τέτοιες 
μπερδεμένες σκέψεις καθιέρω-
σα τελικά να κάθομαι και στις 
μικρές συζητήσεις του ζευγαριού 
που ακολουθούσαν. Έτσι, από 
τα μισόλογα που έπιανα, έμαθα 
πως αυτός ήταν παντρεμένος και 
μάλλον με παιδιά ενώ αυτή ήταν 
είκοσι χρονών και. έμενε με τους 
γονείς της, ντόπια, από τον Μα-
νταμάδο.

»Οι μέρες περνούσαν και οι 
έξοδοι μου είχαν πάντα το ενδι-
αφέρον τους. Είχα σχεδόν απο-
κοπεί από την υπόλοιπη ζωή της 
Μονάδος μου ή του νησιού. Όλη 
μου η καθημερινότητα ήταν ένα 
διάλειμμα από την παρακολού-
θηση του παράνομου ζευγαριού. 
Κάπως έτσι πέρασαν κάμποσοι 
μήνες με εμένα να ζω και να απο-
λαμβάνω το ένοχο μυστικό μου, 
μέχρι που πλησίασε ο καιρός της 
επόμενης μετάθεσής μου.

»Σε πέντε - έξι μέρες έφευγα 
για Τρίπολη. Εκείνη την ημέρα 
είχα πάλι έξοδο και ξεκίνησα 
για την παράγκα μου παρά την 
βροχή, πόσες μέρες μου έμεναν 
μήπως; Το πήρα απόφαση πως 
θα γυρίσω παπί και προχωρού-
σα χωρίς να προφυλάσσομαι. 

Έφτασα στην καλύβα και πήρα 
θέση. Ήρθε, ως συνήθως, πρώ-
τα αυτή και μετά αυτός. Όμως 
αυτή τη φορά με το που μπήκε 
ο άντρας άρχισαν αν συζητάνε. 
Μετά από λίγο ο άντρας έπιασε 
το κεφάλι του με μία χειρονομία 
που έδειχνε απελπισία και ξεχώ-
ρισα να της λέει πως δεν πίστευε 
αυτό που έγινε και την ρωτούσε 
αν ήταν απολύτως σίγουρη πως 
ήταν έγκυος. Το περίμενα από 
την πρώτη στιγμή ότι κάτι δεν 
πήγαινε καλά εκείνη την ημέρα, 
γιατί το βλέμμα της φαινόταν 
διπλά θλιμμένο. Μετά άρχισαν 
να τσακώνονται μιλώντας πολύ 
χαμηλόφωνα όμως και με πολύ 
ένταση. Έβρεχε και ο θόρυβος 
της βροχής, που όλο και δυνά-
μωνε, δεν με άφηνε να ακούω 
τα όσα λέγονταν μέσα. Μετά από 
λίγο αυτός έφυγε τρέχοντας στην 
βροχή και αυτή έμεινε μέσα στην 
παράγκα να κλαίει με τις παλά-
μες να κρύβουν το πρόσωπο της. 
Είχα αρχίσει να παγώνω αλλά 
όπως πάντα περίμενα να φύγουν 
και οι δύο και μετά να πάρω κι 
εγώ τον δρόμο για το στρατόπε-
δο. ∆εν παίρναμε το ίδιο μονο-
πάτι αλλά το αποχαυνωμένο μου 
μυαλό τότε θεωρούσε ότι ήταν 
ασφαλέστερο να φεύγω τελευ-
ταίος. Έκατσε πάρα πολλή ώρα. 
Κάποια στιγμή τελικά βγήκε. Εκεί 
τη είδα τελευταία φορά να απο-
μακρύνεται με εκείνο το αρχοντι-
κό και μεγαλόπρεπο βήμα της, 
κρατώντας εκείνη την καφέ - κί-
τρινη χαρακτηριστική ομπρέλα.

»Αφού έφυγε κι αυτή, πήρα και 
εγώ το μονοπάτι για το στρατό-
πεδο. Περπάτησα καμιά πεντακο-
σαριά μέτρα μέσα στις αγριελιές 
και μετά βγήκα στη δημοσιά. Βά-
διζα πια στην άσφαλτο όταν είδα 
πίσω μου αυτόν, τον γαμπρό, να 
βγαίνει από το δικό μου μονοπάτι 
και μάλιστα κρατούσε εκείνη την 
ίδια την καφέ -κίτρινη ομπρέλα! 
Τι δουλειά είχε εκεί; Υποτίθεται 
ότι τώρα αυτός θα έπρεπε να 
βρίσκεσαι σπίτι του· είχε φύγει 
πολλή ώρα πριν. Και γιατί κρα-
τούσε την ομπρέλα της κοπέλας; 
Φοβήθηκα ότι με είχε αντιληφθεί 
και ερχόταν να τα βάλει μαζί μου. 
Σταμάτησα παθητικά και τον πε-
ρίμενα έτοιμος να τις φάω, αλλά 
αυτός τελικά με προσπέρασε ρί-
χνοντας μου μόνο μια βιαστική 
αδιάφορη ματιά.

0 Μπίκος γέμισε τα ποτήρια 
τους με τo τελευταίο κρασί της 
κανάτας και στη συνέχεια άναψε 
αργά και νωχελικά τσιγάρο. Τρά-
βηξε μια ρουφιξιά και συνέχισε:

-Η ακρίβεια της είδησης μέσα 
σε ένα στρατόπεδο είναι κάτι 
πολύ σχετικό. Την επόμενη μέρα 
φήμες κυκλοφόρησαν στο στρα-
τόπεδο που, αν και με μερικές 
παραλλαγές, συνέκλιναν όλες 
στο εξής: μια κοπέλα από τον 
Μανταμάδο βρέθηκε νεκρή σε 
ένα βουναλάκι λίγο έξω από το 
χωριό. Είχε λένε αδύναμη καρ-
διά. Όντως την μέρα εκείνη έγινε 
και η κηδεία.

»Τώρα γιατρέ το τι μου περνά 
από το μυαλό, νομίζω το κατα-
λαβαίνεις. Πιστεύω ότι αυτός, 
σκότωσε αυτή για να μην του χα-
λάσει την οικογένεια. Ήταν έγκυ-
ος· ίσως ήθελε να κρατήσει το 
παιδί, ίσως τον πίεζε να χωρίσει 
δεν ξέρω, πάντως για ένα είμαι 

βέβαιος· η κοπέλα δεν πέθανε 
από καρδιά. Την σκότωσε εκείνο 
ο κάθαρμα.

0 γιατρός ήταν σκεφτικός και 
προβληματισμένος,

-∆εν σκέφτηκες να το πεις αυτό 
ποτέ κάπου; Στην αστυνομία, στο 
στρατό, στους δικούς της;...

-Γιατρέ, βάλε και λίγο το μυα-
λουδάκι σου να δουλέψει. Ποιος 
θα έδινε βάση στα λεγόμενα 
ενός φαντάρου που παραδέχεται 
ότι κάνει μπανιστήρι, που ισχυρί-
ζεται ότι κάποιος που δεν ξέρει 
πώς τον λένε, σκότωσε κάποια 
που δεν ξέρει πώς την λένε και 
μάλιστα χωρίς να έχει δει τίπο-
τα; Και όταν ο φαντάρος που το 
ισχυρίζεται ήρθε εκτάκτως στη 
Λέσβο γιατί πιάστηκε με ουσίες... 
Άσε που -μέχρι να το καλοσκε-
φτώ- βρέθηκα στην Τρίπολη να 
προσπαθώ να ξαναπροσαρμο-
στώ. Άλλο είναι, όμως το ερώτη-
μά μου γιατρέ. Πως και ο γιατρός 
που έδωσε το χαρτί ξεγελάστη-
κε έτσι; Είναι δυνατόν να γίνει 
τέτοιο Λάθος; Μήπως λαδώθη-
καν γιατροί, εισαγγελείς, μήπως, 
μήπως, μήπως... Με στοιχειώνει 
αυτή ή ιστορία, δεν μπορεί να τα 
φαντάστηκα όλα.

-∆εν είναι και απίθανο να γίνει 
και λάθος. Σου εξήγησα και πριν.
Οι αντοχές και των δύο σαν να 
είχαν στερέψει απότομα. Μετά 
από την διήγηση ήταν εμφανές 
ότι και οι δύο είχαν χάσει το κέφι 
τους αδικαιολόγητα. Αφού πέρα-
σαν λίγα λεπτά προσμονής και 
αμηχανίας, αποχαιρετίστηκαν με 
την αόριστη υπόσχεση να τα ξα-
ναπούνε κάποτε.

0 γιατρός βγήκε στον δρόμο 
και ανέπνευσε βαθιά. Η νύχτα 
ήταν κρύα και έτρεμε. Πριν μισή 
ώρα πίστευε πως τα είχε τσούξει 
για τα καλά, τώρα όμως ένοι-
ωθε απίστευτη οξύτητα πνεύ-
ματος και υπερδιέγερση. Και η 
αιτία της ξαφνικής επιστροφής 
στην διαύγεια ήταν μία: Πανικός. 
Όλα αυτά του φαίνονταν τόσο 
παλιά που σχεδόν δεν είχε εικό-
νες. Είχε καιρό να ξαναφέρει στο 
μυαλό του τα γεγονότα εκείνης 
της καταραμένης άνοιξης. Τότε 
που ήταν αγροτικός γιατρός στο 
Μανταμάδο, τότε που η γυναίκα 
του κυοφορούσε το δεύτερο παι-
δί τους, τότε που η Λουκία του 
ανακοίνωσε μέσα σε εκείνη την 
τριτοκοσμική τρώγλη ότι είναι 
έγκυος...
Πανικός. 0 Μπίκος ήξερε και 
έπαιζε μαζί του; Ήθελε να τον 
εκβιάσει και να ζητήσει χρήματα; 
Ή μήπως επρόκειτο για μία απί-
στευτη σύμπτωση; Από την άλλη 
δεν φάνηκε σε καμία φάση να 
υπαινίσσεται κάτι. Θα έπρεπε να 
είναι φοβερός ηθοποιός για να 
διηγηθεί την ιστορία με τέτοια 
αφέλεια. Αλλά δεν πίστευε και 
στις συμπτώσεις. Και τότε πέρα-
σε από το μυαλό του μια ιδέα 
που τον τρόμαξε. Του είχε περά-
σει από το μυαλό και πριν είκοσι 
χρόνια. Τότε, μπροστά στο αδι-
έξοδο ενέδωσε σε αυτή. Τώρα 
προσπαθούσε να την διώξει με 
τρόμο. 0 φόνος. Όχι, δεν υπήρχε 
περίπτωση να ενδώσει. ∆εν ήταν 
οι ηθικές αναστολές που τον συ-
γκρατούσαν, απλά βαρέθηκε να 
αγωνιά και να κρύβεται.
Περπατούσε κάνα δεκάλεπτο 
όταν ένα αυτοκίνητο κόρναρε 
πίσω από τον γιατρό. Γύρισε να 
κοιτάξει και είδε τον Μπίκο σε 
ένα μαύρο σεντάν. «Με τα πόδια 
είσαι;» 0 γιατρός αιφνιδιασμένος 
έγνεψε καταφατικά και αμέσως 
κατάλαβε το λάθος του. «Έλα να 
σε πάω». Μην μπορώντας να αρ-
νηθεί μπήκε μέσα και έκατσε στη 
θέση του συνοδηγού. Αφού είπε 
που μένει, έπεσε σιωπή μες το 
αυτοκίνητο, μια σιωπή που τρό-
μαζε τον γιατρό γιατί την εκλάμ-
βανε ως επιβεβαίωση του. χειρό-

(Συνέχεια στη σελίδα 7)

«Η ΚΑΦΕ-ΚΙΤΡΙΝΗ ΟΜΠΡΕΛΑ»

ΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Β΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 Τα «Κ.Ν.» δημοσιεύουν το τελευταίο εκ των τεσσάρων διηγημάτων που απέσπασαν επαίνους για τη συμμε-

τοχή τους στον Β’ Διαγωνισμό «Στέλιος Ξεφλούδας» (η σειρά δημοσίευσης είναι τυχαία). Ο τίτλος του είναι 
«Η καφε-κίτρινη ομπρέλα» » (συμμετοχή Νο 18) και συγγραφέας είναι ο Σίλας Καρφάκης του Χρήστου (ψευ-
δώνυμο «Silas O’ Rourke»). Ο Σίλας Καρφάκης γεννήθηκε το 1982 και κατοικεί στην Ξάνθη. Πρόκειται για ένα 
απολαυστικό και στιβαρό αστυνομικό διήγημα με ενδιαφέρουσα πλοκή, ανατροπή-έκπληξη στο μέσον (όπου και 
ο εσωτερικός μονόλογος του γιατρού) και κάθαρση στο τέλος. Καλή ανάγνωση.
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(Συνέχεια από τη σελίδα 6)
τερου σεναρίου: ο Μπίκος έπαιζε 
μαζί του. Το ήξερε ότι έπρεπε να 
κάνει έναν διερευνητικό διάλογο 
για να δει τις προθέσεις και το 
τι ήξερε ο Μπίκος, αλλά δεν το 
πήρε απόφαση. Ήταν πολύ επι-
κίνδυνο. Στη περίπτωση που δεν 
ήξερε, μπορούσε να υποψιαστεί 
κάτι.
Με αυτή την ιστορία είχε να 
ασχοληθεί χρόνια και η εγρήγορ-
ση του είχε ατονήσει. Κουράστη-
κε και εφθάρη πολύ περιμένο-
ντας χρόνια ολόκληρα να χτυ-
πήσει η πόρτα και να τον πάρουν 
οι αρχές. Όμως όχι. Κανείς δεν 
είχε καταλάβει τίποτα. Κανείς δεν 
ήξερε ότι η Λουκία έβλεπε κά-
ποιον, ο Ίδιος είχε υπογράψει το 
πιστοποιητικό θανάτου της «χρό-
νια πάσχουσας» θανούσης, στο 
λαιμό δεν φαίνονταν τα σημάδια 
των δακτύλων του και η επίση-
μη αιτία θανάτου ήταν ανακοπή 
καρδιάς. Όλα είχαν πάει τέλεια. 
Όλα εκτός από μία λεπτομέρεια. 
Αυτόν τον ανώμαλο πρεζάκια 
φαντάρο. Τώρα ξαφνικά όλος 
ο συσσωρευμένος φόβος ετών, 
βγήκε ξαφνικά μπροστά του. Ολι-
κός αιφνιδιασμός. Πετούσε αμέ-
ριμνος σαν περιστέρι και ο σμπά-
ρος τον βρήκε τελείως μπόσικο.
Τουλάχιστον ο γιατρός είχε 
την ψυχραιμία να αποφύγει τις 
σπασμωδικές κινήσεις. Ήξερε 
πως λόγο αυτού ακριβώς του 
αιφνιδιασμού ήταν επιρρεπής 
στο λάθος. Τα έβαλε σε μία σει-
ρά στο μυαλό του. Αν όντως ο 
Μπίκος ήξερε, τότε οι εξελίξεις 
δεν θα καθορίζονταν απ' αυτόν 
αλλά από τον Μπίκο. Αν πάλι δεν 
ήξερε και όλα ήταν μια σατανική 
σύμπτωση, έπρεπε να προσέξει 
να μην κάνει κανένα λάθος και 
κινήσει υποψίες. Μιλώντας, μόνο 
να έρθει σε δυσκολότερη θέση, 
μπορούσε.
Έτσι στα μουγκά κύλησε μια 
ατελείωτη διαδρομή. Πλησιάζο-
ντας στο σπίτι ο γιατρός έσπασε 
τη σιωπή για να εξηγήσει που 
ακριβώς έμενε. Η καθαρή και 
καλοφωτισμένη γειτονιά κέρδι-
σε ένα σφύριγμα του οδηγού. 0 
γιατρός καληνύχτισε και βγήκε 
στον δρόμο. Είχε σχεδόν φτάσει 
στην πόρτα του σπιτιού του όταν 
ο Μπίκος κόρναρε.

-Ε, γιατρέ, δώσε μου και ένα 
τηλέφωνο σου. Ποτέ δεν ξέρεις 
καμιά φορά, γιατρός είσαι· ας έχω 

ένα τηλέφωνο και αχρείαστος να 
'σαι. Και γιατί όχι, να κανονίσου-
με και κανένα κρασάκι πάλι.

-Ναι, βέβαια, μουρμούρισε ο 
γιατρός. Πάρε μια κάρτα μου. Κι 
έβγαλε από το πορτοφόλι του 
μία.

-Η κόρη σου είναι αυτή εκεί 
στην φωτογραφία;

0 γιατρός μηχανικά απάντησε 
ναι και έτεινε το πορτοφόλι προς 
το μέρος του οδηγού. 0 Μπίκος 
χαμογελούσε συγκαταβατικά 
αλλά μετά από λίγα δευτερό-
λεπτα το χαμόγελο πάγωσε στο 
πρόσωπο του. Κοίταξε με φόβο 
και έκπληξη τον γιατρό και μετά 
ξανά το πορτοφόλι.

-Και αυτός δίπλα είσαι εσύ;
Μόνο τότε κατάλαβε ο γιατρός 
ότι. μόλις είχε προτείνει χειρα-
ψία στους άγριους Τατάμα της 
Αφρικής. Είχε κάνει το μοιραίο 
λάθος, αυτό που τόσο προσπά-
θησε να αποφύγει. Στην διπλανή 
φωτογραφία, μια φωτογραφία 
περίπου εικοσαετίας, ποζάριζε 
ο ίδιος με την γυναίκα του· ο 
ίδιος όπως ήταν τότε στη Λέσβο. 
Με μακριούτσικα μαλλιά, μαύρα 
τότε, χωρίς κοιλιά, χωρίς γυαλιά, 
και με εκείνο το χαρακτηριστικό 
τσουλούφι που τώρα η καράφλα 
είχε εξαφανίσει. Και η μεγαλύτε-
ρη ειρωνεία... η γυναίκα του στο 
πλάι του, έκανε νάζια κρατώντας 
εκείνη την χαρακτηριστική καφέ - 
κίτρινη ομπρέλα.

ΣΙΛΑΣ ΚΑΡΦΑΚΗΣ

Από τα –ελάχιστα- πολύ ενθαρρυ-
ντικά νέα των αποτελεσμάτων των 
εθνικών εκλογών. Η γνωστή και αγα-
πητή σε όλους Νάντια είναι σύζυγος 
του Καστελλιώτη συγχωριανού μας 
Δήμου Τσακνιά. Καστελλιώτισα πλέον 
τρόπω τινά…
Το αριστούργημά της «Οι εσπερι-

νοί επισκέπτες» (εκδόσεις Δελφίνι 
1996) το έχει γράψει εξ’ ολοκλήρου 
στα Καστέλλια. Πολλά από τα ποιήμα-
τά της επίσης…
Εξελέγη βουλευτής με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 

στο… Βερντέν της Β’ Αθηνών. Φωτει-
νό μυαλό, φορέας ταλέντου δαψιλούς, 
με ογκωδέστατο ποιητικό και συγγρα-
φικό-ερευνητικό έργο. Άνθρωπος του 
λόγου και της πράξης, της φαντασίας 
και του ρεαλισμού, του ονείρου και 
της δημιουργίας, της ποίησης και της 
πολιτικής. Ότι ακριβώς χρειαζόμαστε 
τους δίσεκτους καιρούς που διάγου-
με.
Η ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ γεννήθηκε 

στο Ηράκλειο Κρήτης στις 16 -08-
1954. Είναι συγγραφέας και οικονο-
μολόγος, πτυχιούχος του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και υποψήφια 
Διδάκτορας στο Τμήμα Επικοινωνίας 
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εργάστηκε ως δημοσιογράφος, 

μεταφράστρια και σε ασφαλιστική 
εταιρεία, ενώ από το 1996 μέχρι το 
2005 ήταν διευθύντρια ξενοδοχείου 
στην Κρήτη.
Είναι παντρεμένη με τον Καστελ-

λιώτη δικηγόρο Δήμο Τσακνιά και 
έχουν ένα γιο το δικηγόρο Αντώνη και 
μια κόρη τη φοιτήτρια στην Ανωτάτη 
Σχολή  Καλών Τεχνών Άρτεμη.
Μαθήτρια στο Ηράκλειο Κρήτης 

κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής 
δικτατορίας, μαζί με φίλες της πραγ-
ματοποίησαν αυθόρμητες δραστηριό-
τητες ενάντια στο καθεστώς.
Από τον Ιανουάριο του 1973 συμ-

μετείχε στο οργανωμένο μαζικό και 
παράνομο αντιδικτατορικό φοιτητι-
κό κίνημα στην Αθήνα μέσα από την 
Αντι-ΕΦΕΕ και την ΚΝΕ.
Πρωτοετής φοιτήτρια, συνελήφθη 

το Φεβρουάριο του 1974 και μετά από 
5μηνη παραμονή υπό ανάκριση σε 
συνθήκες απομόνωσης στα κρατητή-
ρια της Γενικής Ασφάλειας Αθηνών, 
παραπέμφθηκε σε δίκη στο Έκτακτο 
Στρατοδικείο Αθηνών κατηγορούμενη 
κυρίως για τα γεγονότα του Πολυτε-
χνείου. Αφέθηκε ελεύθερη από τις 
Φυλακές Κορυδαλλού μετά την κα-
τάρρευση της δικτατορίας τον Ιούλιο 
του 1974.
Αντιπρόεδρος του πρώτου μεταδι-

κτατορικού ΔΣ του Συλλόγου Φοιτη-
τών ΑΣΟΕΕ, πήρε μέρος στο ιδρυτικό 
συνέδριο της ΕΦΕΕ και εκλέχτηκε μέ-
λος του πρώτου Εθνικού Συμβούλιου 
της.
Χρημάτισε μέλος του ΚΣ και του 

Γραφείου της ΚΝΕ και αναπληρωμα-
τικό μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.
Έχει συμμετάσχει ως στέλεχος της 

ΚΝΕ και του ΚΚΕ σε πολλά συνέδρια 
και αποστολές στις περισσότερες 
χώρες της Ευρώπης, στις ΗΠΑ και 
στη Μέση Ανατολή.
Αποχώρησε από το ΚΚΕ το 1989 

διαφωνώντας με τη συμμετοχή στην 
κυβέρνηση Τζανετάκη. Έκτοτε παρα-
μένει ανέντακτη στο χώρο της ριζο-
σπαστικής Αριστεράς.
Από χρόνια μελετά το έργο του 

Μπέρτολτ Μπρεχτ. Σχετικά σημειώ-
ματα και δοκίμια της έχουν δημοσιευ-
τεί σε λογοτεχνικά και επιστημονικά 
ελληνικά και διεθνή περιοδικά.
Έχει συμμετάσχει σε διεθνή Συ-

μπόσια και ημερίδες για τον Μπρεχτ, 
ανάμεσα στα οποία και στο κεντρικό 
γεγονός για τα 50 χρόνια από το θά-
νατο του, που οργάνωσε η Διεθνής 
Ένωση για τον Μπρεχτ το 2006 στην 
γενέτειρα του, το Άουγκσμπουργκ 
της Βαυαρίας, με θέμα «Ο Μπρεχτ 
και ο θάνατος», με ανακοίνωση της 
για τα διδακτικά θεατρικά έργα.
Είχε την ιδέα, οργάνωση και επι-

μέλεια του βιβλίου Μπέρτολτ Μπρεχτ 
– Κριτικές προσεγγίσεις (Στάχυ 2002 
και Πολύτροπο 2004), μιας διεθνούς 
έκδοσης με δοκίμια για τον Μπρεχτ, 

ένα δικό της και 15 γνωστών ειδικών. 
Το βιβλίο έχει συμπεριληφθεί ως δι-
δακτικό εγχειρίδιο στη βιβλιογραφία 
μαθημάτων στα Τμήματα Θεατρολο-

γίας των Πανεπιστημίων Αθηνών, Πα-
τρών και Θεσσαλονίκης.
Έχει μεταφράσει ποιήματα του 

Μπρεχτ (Σύγχρονη Εποχή), δύο βι-
βλία με διηγήματα του (Καστανιώτης), 
το διδακτικό θεατρικό έργο Η εξαίρε-
ση και ο κανόνας (Ομάδα Σύγχρονης 
Τέχνης του Γιάννη Καλατζόπουλου, 
θεατρική σεζόν 1998-1999), καθώς 
και λογοτεχνικά και παιδικά βιβλία 
(εκδόσεις Καστανιώτη και Πατάκη).
Τον Νοέμβριο του 2006 ανέβασε, 

σε συνεργασία με γνωστούς καλλιτέ-
χνες, στο θέατρο «Ιλίσια» την παρά-
σταση λόγου και μουσικής «Σκέφτομαι 
σημαίνει αλλάζω», μια παραγωγή του 
ΣΥΝ για τα 50 χρόνια από το θάνατο 
του Μπρεχτ.
Επίσης οργάνωσε και ανέβασε μια 

μουσική παράσταση-διάλεξη για τη 
μουσική των Κουρτ Βάιλ και Χανς Άι-
σλερ με τίτλο «Έρευνα για το αν ο άν-
θρωπος τον άνθρωπο βοηθά» στους 
Δήμους Παλαιού Ψυχικού, Ηρακλείου 
και Νέας Μάκρης (Δεκέμβριος 2006 
έως Ιούνιος 2007) και ένα αφιέρω-
μα στο διεθνές κι ελληνικό εργατικό 

τραγούδι με τίτλο «Ψωμί και τριαντά-
φυλλα» για το Δήμο Ελληνικού την 
Πρωτομαγιά 2007.
Το μυθιστόρημα της «Οι εσπερινοί 

επισκέπτες», διηγήματα, ποιήματα 
(ανάμεσα τους δύο ατομικές ποιη-
τικές συλλογές, «Τέλος Εποχής», 
Καστανιώτης και «Στην πόλη της 
μακριάς προσμονής», Δελφίνι), αφη-
γήματα και δοκίμια έχουν εκδοθεί σε 
ατομικές και συλλογικές εκδόσεις 
από τους εκδοτικούς οίκους Κάλβο, 
Καστανιώτη, Δελφίνι, Νέα Σύνορα-
Λιβάνης, Στάχυ, Οδηγητής, Πολύτρο-
πο. Βρίσκονται επίσης στην Ανθο-
λογία κρητικής ποίησης 1950-2007 
(Συμπόσιο Ποίησης / Ταξιδευτής) και 
στα περιοδικά ΟΥΤΟΠΙΑ, Διαλεκτική, 
Ρεύματα, Αντιτετράδια της Εκπαίδευ-
σης και Ελί-τροχος.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου ενά-

ντια στη Γιουγκοσλαβία (Μάιος 1999) 
κυκλοφόρησε το λεύκωμα της «Ο 
απαραίτητος πόλεμος», αφισέτες με 
κολάζ και ποιητικά σχόλια.
Βραδιές για την ποίηση της έχουν 

οργανωθεί, μεταξύ άλλων, στα Φε-
στιβάλ Σύμης (1998) και Ηρακλείου 
(1999). 
Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε 

εφημερίδες και περιοδικά.
Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμε-

λητηρίου, του Συλλόγου Φυλακισθέ-
ντων και Εξορισθέντων της Αντίστα-
σης 1967-1974, της Διεθνούς Αμνη-
στίας και της IBS (Διεθνής Ένωση για 
τον Μπρεχτ).
Καλή θητεία Νάντια. Και καλή επι-

τυχία. Για το καλό όλων μας…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ

ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ

Η εφημερίδα μας είναι η 
ψυχή του Συλλόγου μας και 
θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι 
συγχωριανοί και οι φίλοι μας 
την αγαπούν όσο και εμείς.
Τα «Κ.Ν.» έχουν αντιμετω-

πίσει πολλά προβλήματα έκ-
δοσης τον τελευταίο χρόνο 
εξαιτίας της οικονομικής κρί-
σης. Αλλά δεν φοβηθήκαμε. 
Σαν πρακτικοί Ρουμελιώτες 
που είμαστε βάλαμε το μυαλό 
μας και τις ικανότητές μας να 
δουλέψουν.
Έτσι ύστερα από σκληρή 

δουλειά μηνών είμαστε στην 
περήφανη θέση να αναγγεί-
λουμε ότι η ηλεκτρονική έκδο-
ση των «Κ.Ν.» είναι γεγονός. 
Τα Καστέλλια αποκτούν ηλε-
κτρονική εφημερίδα που θα 
δίνει την δυνατότητα δημοσί-
ευσης αγγελιών εκδόσεων, με-
γάλων αριθμών φωτογραφιών 
όπως και μεγάλων σε έκταση 
άρθρων πιο σύντομα από την 
τρίμηνη έντυπη έκδοση. Αυτό 
θα δώσει την δυνατότητα σε 
Καστελλιώτες να στέλνουν 

κείμενα και φωτό προς δη-
μοσίευση κάνοντας τα «Κ.Ν.» 
πιο ανοικτά στον κόσμο. Επί-
σης θα υπάρχει χώρος για συ-
ζητήσεις πάνω σε τοπικά και 
όχι μόνο θέματα καθώς και δι-
αφημίσεις επαγγελματιών.
Τονίζουμε ότι η έντυπη 

έκδοση δεν θα σταματήσει 
ακόμα και αν χρειαστεί να εκ-
δώσουμε τετρασέλιδο φύλλο. 
Απλά με το ηλεκτρονικό φύλλο 
θα έχουμε την δυνατότητα να 
δημοσιεύσουμε περισσότερη 
ύλη περισσότερες και καλύτε-
ρης ποιότητας φωτογραφίες 
και να δώσουμε ένα παραπά-
νω βήμα στους Καστελλιώτες 
και τους φίλους να πουν την 
γνώμη τους χωρίς έτσι να κα-
κοκαρδίσουμε κανέναν, πράγ-
μα που έχουμε κάνει στο πα-
ρελθόν άθελά μας.
Και για να μην ξεχνιόμαστε η 

έντυπη εφημερίδα μας, χρειά-
ζεται πάντα την βοήθειά σας. 
Αν θέλετε -και αυτό στην επο-
χή μας απαιτεί γενναιότητα- 
στείλτε μας χρήματα.

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

ΤΑ... ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ «Κ.Ν.»

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Προς τον Πρόεδρο
της Ενότητας Καστελλίων
Κοιν.: «Καστελλιώτικα Νέα»

Πειραιάς, 7-6-2012
Κύριε Πρόεδρε,
Πρόσφατα ο πατέρας μου - 

Παναγιώτης Ελευθερίου του 
Γεωργίου, διατύπωσε την επι-
θυμία όπως δωρίσει στα Κα-
στέλλια έναν αριθμό ζωγρα-
φικών έργων.
Τα έργα αυτά -που ο αριθ-

μός τους μένει να αποφασι-
στεί- έχουν θέμα το χωριό 
μας (τοπία) και κάποια είναι 
εμπνευσμένα από τις μνήμες 
της παιδικής του ηλικίας στο 
χωριό.
Υπενθυμίζω ότι ο ζωγρά-

φος έχει δωρίσει και στο πα-
ρελθόν έργα του στο χωριό τα 

οποία τώρα βρίσκονται στο 
αρχονταρίκι του Ναού Αγ. Νε-
κταρίου στο νεκροταφείο Κα-
στελλίων.
Η μοναδική προϋπόθεση για 

να δωρισθούν τα έργα είναι, 
αυτά να εκτίθενται σε κατάλ-
ληλο χώρο όπου θα υπάρχει 
ελεύθερη πρόσβαση από το 
κοινό και ότι θα παραμείνουν 
για πάντα στα Καστέλλια.
Σε περίπτωση που βρεθεί 

χώρος, πιστεύω ότι αυτό θα 
αποτελέσει την αφετηρία για 
την δημιουργία μιας πινακο-
θήκης στα Καστέλλια, μιας και 
όλα αυτά τα χρόνια αρκετοί 
νεότεροι Καστελλιώτες δρα-
στηριοποιούνται στο χώρο 
των εικαστικών τεχνών.

Μετά τιμής,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

από έλλειψη πιστώσεων, όπως πληροφορηθήκαμε. Ας μείνει χω-
ρίς σχόλια, ό,τι άλλα έργα του Δήμου που ξεκίνησαν ταυτόχρονα 
με την ανακαίνιση του Σχολείου μας συνεχίστηκαν και περαιώθη-
καν προφανής κατά προτίμηση με εμφανή την εγκατάλειψη μεσο-
στρατίς του ευπρεπισμού του δικού μας Σχολείου, του δικού μας 
Σχολείου, προκειμένου να επακολουθήσει η αξιολόγησή του και η 
χρησιμοποίησή του για μορφωτικούς σκοπούς.
Καθαρό ελληνικό φαινόμενο που μαρτυράει την απρονοησία 

και την ανευθυνότητα.
Τελευταία γίνεται λόγος για μεγάλες δωρεές βιβλίων χιλιάδων 

τόμων, για να παραμείνουν ως περιουσία και πνευματικό απόκτη-
μα όλων των συγχωριανών μας και των επιγενομένων νέων γενε-
ών που έρχονται, από πολλούς δωρητές συμπολίτες μας. Όμως 
εμπρός σε μια τέτοια μεγάλη χειρονομία που θα δημιουργήσει ένα 
φάρο πνευματικό για όλη την περιοχή, δημιουργείται μοιραία ανα-
σταλτικό πρόβλημα για όλους όσους έχουν την καλή αυτή πρόθε-
ση. Που θα στεγαστούν τα τόσα βιβλία και που θα αποτεθούν; Σε 
τι χώρους θα λειτουργήσει μια μέλλουσα τόσο αξιόλογη Βιβλιοθή-
κη για όλη την περιοχή; Με ποιες διασφαλιστικές εγγυήσεις;
Περιττό ο Σύλλογός μας ν’ απευθυνθεί αρμοδίως –όπως λέμε– 

γιατί δεν πρόκειται να εισακουσθεί, μάλιστα σε τέτοιες μέρες που 
η ύφεση σκιάζει κάθε λογής δημόσια δαπάνη.
Πρέπει όμως κάτι να γίνει για να μη χαθεί μια τέτοια μοναδική 

ευκαιρία για τον τόπο μας. Το λόγο έχουν οι αρμόδιοι.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ

«Η ΚΑΦΕ-ΚΙΤΡΙΝΗ ΟΜΠΡΕΛΑ»
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ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
Ο ΔΕΝΤΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΣΠΑ

Ενδιαφέρουσα και η συζήτη-
ση που ξεκίνησε με αφορμή τη 
φωτογραφία ενός δέντρου...

Ζέτα Κυριαζή: Κοινοποιώ τη 
φωτογραφία για να σχολιάσω 
ότι το μεγάλο δένδρο είναι ση-
μείο αναφοράς και ονομάζε-
ται «Ο Δέντρος του Λάσπα». Η 
ονομασία προέρχεται από το 
παρατσούκλι του ιδιοκτήτη του 
χωραφιού.
Πάνος Μπάσσιος: Γηράσκου-

με αεί διδασκόμενοι! Ζέτα ευχα-
ριστούμε για την πληροφορία!
Κώστας Στοφόρος: Την τρά-

βηξα την Παρασκευή μετά το 
Πάσχα. Ήταν αγαπημένο δέντρο 
του πατέρα μου και τόπος ξε-
κούρασης μετά τις εξορμήσεις 
στα «Αμπέλια» για σύκα και 
σταφύλια!
Δημήτρης Βέλλιος: Στα χωριά 

μας, το δένδρο σηματοδοτούσε 
συνήθως τρόπους και συνήθει-
ες της καθημερινής μας ζωής. 
Οι μουριές π.χ. ήταν αναπόσπα-
στο σημείο της διαδικασίας του 
αρμαθιάσματος. Κάτω από τον 
πλούσιο ίσκιο τους ο καπνός 
περνιόταν στον σπάγκο της αρ-
μάθας για να ξεραθεί, έτσι κάθε 
σπίτι που ασχολιόταν με τον κα-

πνό, είχε τουλάχιστον μια μεγά-
λη μουριά (σκαμνιά). Στα αμπέ-
λια απαντούσες πολλές συκιές 
με ωραία μικρά άσπρα σύκα. 
Στους μύλους υπήρχαν θεόρατα 
πλατάνια που παίρναν δύναμη 
από τα τρεχούμενα νερά του μύ-
λου. Τέλος στο κοιμητήριο του 
χωριού όρθωναν συμβολικά το 
παράστημα τους περήφανα κυ-
παρίσσια δίνοντας από μακριά 
το στίγμα του ιερού χώρου. Και 
όμως, φίλοι μου, πολύ συχνά 
γίνομαι μάρτυρας εκτέλεσης 
-κοπής- αιωνόβιων δένδρων στο 
χωριό μας, με την δικαιολογία 
ότι «βρωμίζουν τον τόπο» και 
άλλες τέτοιες σαχλαμάρες... Το 
νεκροταφείο, το σχολείο και 
άλλα μέρη έχουν γνωρίσει τα τε-
λευταία χρόνια τέτοια δείγματα 
«πολιτισμού» και αν δεν έχουμε 
τα μάτια μας ανοιχτά, θα ακο-
λουθήσουν και άλλα. Το ξέρω 
γιατί κάποιοι δέχονται πιέσεις 
να προχωρήσουν σε εκκαθαρί-
σεις! Φύλακες γρηγορείτε...
Ζέτα Κυριαζή: Δημήτρη, έτσι 

είναι όπως τα λες. Να προσθέσω 
ότι οι χλωρές φλούδες από τα 
κλαδιά των μουριών, χρησίμευ-
αν για το δέσιμο της αρμάθας 
πάνω στο «καπνόξυλο» προς 
αποξήρανση. Επίσης μουριές 
(ή σκαμνιές) υπήρχαν και στο 
Παλιοκαστέλλι, όπου, σύμφωνα 
με πληροφορίες ηλικιωμένων 
συγχωριανών μας, οι προγονοί 
μας ασχολούνταν με την εκτρο-
φή μεταξοσκώληκα. Κρίμα να 
γίνονται τέτοιες καταστροφικές 
παρεμβάσεις!
Κώστας Στοφόρος: Θα μας τα 

γράψετε αυτά στα Καστελλιώτι-
κα Νέα;
Πάνος Μπάσσιος: Επιβάλλε-

ται!

Έφη Κυριαζή: Συγχαρητήρια 
σε όλους για τις σχετικές αναρ-
τήσεις! Η συγγραφή σχετικού 
βιβλίου επιβάλλεται! Αρκεί όλοι 
να συμβάλλουμε...
Έφη Κοντολάτη: Του Λάσπα 

ο «δέντρος» είναι μοναδικό ση-
μείο αναφοράς για εμάς τους 
παλαιότερους. Σημείο συνάντη-
σης προς Λειβαδάρι, Παλιόκα-
στρο, Παζαροράχη. Καίρια η πε-
ριγραφή της Ζέτας. Στη διάθεση 
σας
Ζέτα Κυριαζή: Πράγματι, οι 

μνήμες είναι πολλές και περισ-
σότερες στους υπέργηρους χω-
ριανούς μας, που πρέπει να κα-
ταγραφούν, πριν να είναι αργά. 
Προσωπική επιθυμία μου είναι 
να εξιστορηθεί η καλλιέργεια 
του καπνού, που αποτελού-
σε την μοναδική σχεδόν πηγή 
βιοπορισμού μας, με όλες τις 
ιδιαιτερότητες. Φωτογραφικό 
υλικό από τις καπνικές εργασί-
ες, δυστυχώς είναι πενιχρό. Θα 
προσπαθήσω να ετοιμάσω ένα 
«καπνικό αρθράκι» για την αγα-
πημένη μας εφημερίδα, πάντο-
τε με την βοήθεια σας.
Πάνος Μπάσσιος: Ο Μίμης 

Χαλατσάς στην εκδήλωση βρά-
βευσης των νέων Καστελλιωτών 
του Προοδευτικού Συλλόγου εξι-
στόρησε τις τότε πηγές εσόδων 
του χωριού (μετάξι και κατόπιν 
καπνά). Θα προσπαθήσουμε 
να φιλοξενήσουμε σε επόμενο 
φύλλο της εφημερίδας μας άρ-
θρο για το εν λόγω θέμα και θα 
χαρούμε πολύ να μας στείλεις 
το «καπνικό αρθράκι» που ανα-
φέρεις Ζέτα καθώς και ότι άλλο 
υλικό έχεις διαθέσιμο!

....Συνεχίζεται...
Για την αντιγραφή,

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΣΤΟ FACEBOOK:
Στιγμές της ιστορίας και της παράδοσης του χωριού

Πάσχα στο χωριό. Η Άνοιξη 
σε όλο της το μεγαλείο, παρά 
τον ασταθή καιρό... Περπάτη-
σα μέχρι τελικής πτώσεως...
Εν μέσω κρίσης το χω-

ριό... ζωντανεύει!
Η Ευαγγελία Κορομπίλη, 

κόρη του αγαπημένου μας 
Ηλία, από τους άριστους επαγ-
γελματίες του χωριού μας, 
άνοιξε Παντοπωλείο, όπου 
μπορείς να βρεις κυριολεκτικά 
τα πάντα! Μας υποδέχτηκε με 
ένα πλατύ και ζεστό χαμόγελο 
στο μαγαζί της....
Με το σύζυγο της Σταύ-

ρο Λάντζο (του Ελευθερίου) 
ανακαίνισαν πλήρως και την 
καφετέρια. Το «Νέο Κάστρο» 
μας υποδέχεται αστραφτερό 
και φιλόξενο. Απέναντι ακρι-
βώς άνοιξε το φαρμακείο 
Κορομπίλη. Μια σημαντική 
κίνηση για το χωριό μας και 
για όλους -ειδικά τους ηλικι-
ωμένους- που δυσκολεύονται 
να πάνε ως τη Γραβιά.
Τα καλά νέα δεν τελειώνουν 

εδώ! Το μαγαζί του Θύμιου ξα-
νάνοιξε. Η Μαρία Σπασοπού-
λου από την Κάτω Κάνιανη με 
απίστευτη δουλειά κατάφερε 
να το ανακαινίσει και να φέ-
ρει δίπλα στην πόρτα μας ένα 
σωρό πράγματα.
Και οι δυο κυρίες που άνοι-

ξαν τα παντοπωλεία στο χω-
ριό είναι αξιέπαινες. Τώρα 
πρέπει να δείξουμε έμπρακτα 
τη στήριξη μας, ψωνίζοντας 
από εκεί!

...αλλά τα σκουπίδια τα 
πετάμε όπου βρούμε
Άθλια, θλιβερή και απαρά-

δεκτη η συμπεριφορά των 
συγχωριανών μας που συνε-
χίζουν να πετάνε σκουπίδια, 
μπάζα και ό,τι άλλο άχρηστο 
έχουν, κυριολεκτικά όπου 
βρουν. Στα Ρόγγια η κατά-
σταση τραγική. Στο ποτάμι, 
απαράδεκτη... ∆εν ξέρω αν τα 
πρόστιμα θα έλυνα το ζήτημα, 
αλλά σίγουρα θα αποτελού-
σαν αντι κίνητρο. Θα μου πείτε 
ποιος θα αστυνομεύει... Εδώ 
είναι ένα καλό ερώτημα για 
τον ∆ήμο ∆ελφών...

...Εκδηλώσεις...
Μπορεί ο καιρός να μην βοή-

θησε, όμως οι εκδηλώσεις του 
Πολιτιστικού Συλλόγου του 
χωριού μας την Κυριακή του 
Πάσχα, για μια ακόμη φορά 
ήταν ιδιαιτέρως επιτυχημένες. 
Χορός, τραγούδι, μουσική και 

πολλές ωραίες εκπλήξεις. Να 
πούμε με την ευκαιρία πως εκ 
παραδρομής δεν αναφέραμε 
στο προηγούμενο φύλο πως 
η Γιορτή της Καθαρής ∆ευ-
τέρας οργανώθηκε από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο... Και το 
καλοκαίρι θα έχουμε πολλές 
και σημαντικές εκδηλώσεις με 
ξεχωριστούς καλλιτέχνες.

...Οι Γυναίκες

...Και ο Σύλλογος Γυναι-
κών του χωριού για μια ακό-
μη φορά έβαλε τη δική του 
σφραγίδα στις Πασχαλινές 
Γιορτές. Ωραία χειροποίητα 
δώρα και λαμπάδες, καταπλη-
κτικά γλυκά του κουταλιού και 
άλλες νοστιμιές. Και φυσικά η 
Έκθεση Φωτογραφίας που για 
μια ακόμη φορά προσέλκυσε 
το ενδιαφέρον!

...Παραμύθια
Ο Σύλλογος Γυναικών φιλο-

ξένησε και την εκδήλωση του 
δικού μας Συλλόγου. Μέσα 
στην κατάμεστη αίθουσα του 
∆ημοτικού Σχολείου, τη ∆ευ-
τέρα του Πάσχα ο ∆ημήτρης 
Χαλατσάς αφηγήθηκε με τον 
δικό του μοναδικό τρόπο την 
ιστορία του χωριού σε μικρούς 
και μεγάλους. Στη συνέχεια με 
τη βοήθεια της Μαγικής Τρά-
πουλας τα παιδιά χωρίστηκαν 
σε ομάδες και έφτιαξαν τα 
δικά τους παραμύθια, εμπνευ-Κάποτε, τα παλιά τα χρόνια, 

εκεί που σήμερα βρίσκονται τα 
Καστέλλια, ήταν μια ερημιά. 
Υπήρχαν μόνο θάμνοι και αγρι-
όχορτα. Τα μόνα δέντρα ήταν 
τα τεράστια πλατάνια δίπλα στο 
ποτάμι. Το χωριό ήταν ψηλά στο 
βουνό και οι άνθρωποι πίστευαν 
πως το ποτάμι ήταν στοιχειωμέ-
νο. Απαγορευόταν να πας! Κα-
νείς δεν τολμούσε να παρακού-
σει την εντολή των σοφών γερό-
ντων του χωριού. Κανείς, εκτός 
από τρία παιδιά: Τον Ίωνα, 
την Ίριδα και την Αλεξάνδρα. 
Μια μέρα οι τρεις φίλοι γεμά-
τοι περιέργεια, αποφάσισαν να 
εξερευνήσουν το ποτάμι. Είπαν 
στους γονείς τους πως πάνε να 
μαζέψουν φράουλες στο βουνό, 
πήραν τα καλάθια τους και έφυ-
γαν... Εκείνοι ήταν απασχολη-
μένοι με τους μεταξοσκώληκες 
και το μετάξι που μάζευαν για 
να το στείλουν στην πόλη και 
δεν έδωσαν μεγάλη σημασία...
Όταν τα παιδιά πλησίασαν 

στο ποτάμι συνάντησαν το στοι-
χειό. Τον Λιαράκη. Όμως αυτοί 
δεν το κατάλαβαν. Ο Λιαράκης 
τους κορόιδεψε και τους έκανε 
το φίλο. Τους έδωσε και δώρα. 
Τα δώρα είχαν μέσα φαγητά - 
σνακ που άμα τα έτρωγαν θα 
ξεχνούσαν τι είχε γίνει στη δι-
άρκεια του ταξιδιού.
Καθώς συνέχισαν, έφτασαν 

στην όχθη του ποταμιού, πήραν 
μερικά ξύλα και άναψαν φωτιά. 
Αργότερα πείνασαν και άνοι-
ξαν τα κουτιά με τα φαγητά που 
τους είχε δώσει ο Λιαράκης. 
Είχε βραδιάσει...
Ο Λιαράκης είχε τις εξής 

ικανότητες: Να κάνει το ποτάμι 
βρώμικο και να υπνωτίζει τους 
ταξιδιώτες όταν κουνάει την 
ουρά του...
Τα παιδιά πήγαν να φάνε, 

αλλά επειδή το ποτάμι ήταν 
βρώμικο έφυγαν και ξέχασαν το 
φαγητό και τελικά τη γλίτωσαν!
Ξαφνικά εμφανίστηκε ένας 

πολεμιστής που τους αποκάλυ-
ψε ότι ο Λιαράκης ήταν κακός 

και έπρεπε να τον πολεμήσουν. 
Όμως ο πολεμιστής χρειαζόταν 
τη βοήθεια των παιδιών για να 
νικήσει και να πάρει πίσω την 
αγαπημένη του πριγκίπισσα που 
την κρατούσε αιχμάλωτη ο Λια-
ράκης. Όλοι μαζί συμφώνησαν 
να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον. 
Πήγαν στον Πύργο του Λιαρά-
κη που βρισκόταν πάνω από ένα 
μέρος που λεγόταν «Λογγιές». 
Η Αλεξάνδρα φύλαγε τσίλιες. 
Ο Ίων πήγε με τον πολεμιστή 
και η Ίριδα κλείδωσε το δωμά-
τιο που βρισκόταν ο Λιαράκης 
και τον αιχμαλώτισε!
Ο πολεμιστής και ο Ίων πή-

γαν στο δωμάτιο της αιχμαλω-
σίας του Λιαράκη και με ένα 
ξόρκι του αφαίρεσαν τις δικές 
του κακές - μαγικές ικανότητες. 
Μετά ελευθέρωσαν την πριγκί-
πισσα και πήγαν χαρούμενοι 
προς το χωριό. Οι Καστελλιώτες 
κατάλαβαν πως ο πολεμιστής νί-
κησε τον Λιαράκη γιατί τον εί-
δαν μαζί με την πριγκίπισσα.
Άρχισαν όλοι να χειροκρο-

τούν. Μετά έκαναν ένα μεγάλο 
γλέντι!
Όσο για τον Ίωνα, την Ίριδα 

και την Αλεξάνδρα, κανείς δεν 
τους μάλωσε για την αταξία και 
τα ψέματα που είπαν στους γο-
νείς τους. Ο πολεμιστής εξήγη-
σε πως χωρίς αυτούς δεν θα είχε 
ποτέ νικήσει τον Λιαράκη.
Μετά από λίγες μέρες, ο ιππό-

της-πολεμιστής παντρεύτηκε την 
πριγκίπισσα στον Αϊ-Θανάση 
και μετά έγινε κι άλλο γλέντι 
στην πλατεία του χωριού.
Το ποτάμι δεν ήταν πια στοι-

χειωμένο. Και ζήσανε αυτοί 
καλά κι εμείς καλύτερα.

ΤΑ... ΠΑΙΔΙΑ
(προϊόν Π.Ο.Π. ελέω...
παραμυθοτράπουλας)

*Σύμφωνα με Καστελλιώτικες 
παραδόσεις ο Λιαράκης ήταν 
το στοιχειό του ποταμού, μάλ-
λον άκακο και πολύ .. .χρήσιμο 
στους γονείς για να φοβίζουν τα 
παιδιά!

σμένα από τα Καστέλλια. Ελ-
πίζουμε να βρεθεί χορηγός 
ώστε τα παραμύθια να βγουν 
σε βιβλιαράκι μαζί με τις ζω-
γραφιές των παιδιών... Από 
τη μεριά μου να ευχαριστήσω 
το Σύλλογο των Γυναικών και 
την πρόεδρο κα Μακρή. Χωρίς 
τη βοήθεια τους είναι αμφίβο-
λο αν θα είχε πετύχει η εκδή-
λωση μας... Το καλοκαίρι σκο-
πεύουμε να κάνουμε πάλι μια 
βραδιά παραμυθιού, υπαίθρια 
αυτή τη φορά...

...και τσίπουρο!
Λίγο πριν το Πάσχα στην 

Αθήνα, με πρωτοβουλία του 
Συλλόγου μαζευτήκαμε για 
τσίπουρο, κρασάκι και μεζέ 
στο Πόρτο Κάγιο στην Αγία 
Παρασκευή. Μια όμορφη 
βραδιά που επαναλήφθηκε 
τον Ιούνιο. Οι (καλές) ιδέες 
δεκτές!

...και πάλι το τρένο...
Θα γίνω σαν τον Κάτωνα 

τον Τιμητή που έκλεινε κάθε 
λόγο του με την αποστροφή 
«Πρέπει να καταστραφεί η 
Καρχηδών». Για την απαράδε-
κτη κατάσταση του σταθμού 
του Μπράλλου ο λόγος. Ποια 
να είναι η δικαιολογία για την 
αθλιότητα, την εγκατάλει-
ψη και τα σκουπίδια; Νομίζω 
πως δεν είναι θέμα χρημάτων 
αλλά πολιτισμού. Η παντελής 

αδιαφορία εξακολουθεί να 
πληγώνει...
Όσο για τα δρομολόγια, 

αφήστε το καλύτερα! Και για 
το ανέκδοτο της ηλεκτρονι-
κής κράτησης: Υποτίθεται πως 
έκλεισα θέση για να ανέβω το 
Πάσχα με την κόρη μου.
Μάταια ψάχναμε το νούμερο 

που υπήρχε στο εισιτήριο. Αν 
δεν μου άνοιγε τα μάτια ο ξά-
δελφός μου ο Περικλής ακόμη 
θα έψαχνα ή θα είχα ταξιδέψει 
όρθιος...
Το ζήτημα του τρένου ειδι-

κά τώρα με τα πανάκριβα δι-
όδια και τη βενζίνη στα ύψη 
θα έπρεπε να μας απασχολεί 
όλους...

...και η πληγωμένη Γκιώ-
να...
Εξακολουθεί να με θλίβει 

η εικόνα που παρουσιάζει το 
βουνό πάνω από το χωριό μας 
με τις χαίνουσες πληγές. Ελπί-
ζουμε να σταματήσει η κατα-
στροφή... Κάποτε οι άνθρωποι 
και το περιβάλλον πρέπει να 
μπουν πάνω από τα κέρδη... 
Στο χέρι μας είναι!
Τα Καστέλλια στη Βουλή!
Νομίζω πως είναι η πρώτη 

φορά που -έστω και εξ ...αγχι-
στείας- τα Καστέλλια θα έχουν 
παρουσία και στα βουλευτικά 
έδρανα. Η συγγραφέας Νά-
ντια Βαλαβάνη, σύζυγος του 
∆ήμου Τσακνιά, εξελέγη βου-
λευτής στη Β’ Αθηνών με τον 
ΣΥΡΙΖΑ. Της ευχόμαστε κάθε 
επιτυχία και ελπίζουμε στη 
στήριξη βασικών αιτημάτων 
του χωριού μας.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

Καστελλιώτικο Παραμύθι
Ο Λιαράκης* και το στοιχειωμένο ποτάμι
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