Η Κ’στός
Στον Κ’στό βρισκόταν ένα µεγάλο κτήµα της συχωρεµένης της γιαγιάς
µου. Χειµώνα και καλοκαίρι, για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, η οικογένειά
µου βρισκόταν σ’ αυτό. Για σπορά, βοτάνισµα, λιοµάζωµα, θέρος,
αλώνισµα, µάζεµα αχλαδιών και αµύγδαλων. Το µεγάλο πανηγύρι όµως
ήταν το καλοκαίρι, τότε που στο αλώνι του γειτονικού χωραφιού της
οικογένειας Γιοβάνη ( Σικίµπιτλη ) αλωνίζαµε τα σιτάρια . Μέρα και νύχτα
βρισκόµαστε στο αλώνι. Τη µέρα καβάλα στο ντουγένι και τη νύχτα
στρωµατσάδα στα στάχυα µε σκέπασµα τον ουρανό.
Σε απόσταση λίγων µέτρων από το αλώνι ξεχώριζαν µέσα από το χώµα
ένα κοµµάτι λευκό µάρµαρο και µερικές µεγάλες πέτρες, αποµεινάρια
κάποιου παλαιοχριστιανικού κτίσµατος. Λέγαµε απλά πως ήταν « η Κ’στός »
,χωρίς να υπονοούµε ή να υποπτευόµαστε πως εκεί υπήρχε , ποιος ξέρει
πριν από πόσους αιώνες , κάποιο εκκλησάκι, µικρό ή µεγάλο ,άγνωστο, µε
το όνοµα του Χριστού. Στο ίδιο κτήµα υπήρχε και µια πηγή, που θύµιζε
παλιότερες εποχές. Υπήρχε κάποιο όρυγµα µε βάθος δυο µέτρων περίπου,
που τα τοιχώµατά του ήταν επενδυµένα µε πέτρες . Κατέβαινες µερικά
πέτρινα σκαλιά κι εκεί από το τοίχωµα του ορύγµατος αυτού έτρεχε µε τη
βοήθεια κάποιου φύλλου συκιάς το νερό της πηγής.
Ολόκληρη η γύρω περιοχή ονοµαζόταν , όπως και σήµερα , Κ’στος.
Η ύπαρξη πολλών εκκλησιδίων από την αρχαία Πύρρα ανατολικά και
µέχρι τον κάµπο των Βασιλικών δυτικά ( Βασιλική Αχλαδερής, ΑγιαΒηλόν’, Άτζηρκους, Άγιου Παύλους, Κ’στός, Αϊ – ∆ηµήτρ’ς κ.ά. ), καθώς
και τα άφθονα όστρακα που έρχονται στην επιφάνεια σε κάθε όργωµα
χωραφιού, επιβεβαιώνουν την άποψη πολλών ερευνητών ότι τα
πρωτοχριστιανικά χρόνια στα ανατολικά παράλια του Κόλπου Καλλονής
υπήρχαν πολλοί οικισµοί ,πρόγονοι των σηµερινών Βασιλικών. Ας µην
ξεχνάµε και την παράδοση που θέλει τον Απόστολο Παύλο να βγήκε στο
µέρος όπου σήµερα το εκκλησάκι του Άγιου Παύλου. Φαίνεται λοιπόν ότι ο
Κ’στός από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια ήταν κατοικηµένη περιοχή . Σε
µικρή απόσταση βορειοανατολικά είναι και οι Γωνιές
µε τα άφθονα
τρεχούµενα νερά,
Τα τελευταία χρόνια η οικογένεια του συγχωριανού µας Παναγιώτη
Παλαιολόγου ανάγειρε µικρό ξωκκλήσι στη θέση που βρισκόταν το
παλαιοχριστιανικό. Γύρω στο εκκλησάκι βλέπει κανείς σκόρπιες µεγάλες
πέτρες από το παλιό κτίσµα. Το εκκλησάκι φέρει το όνοµα « Χριστός » .

Το εκκλησάκι στον Κ’στό. ∆ιακρίνονται µπροστά ογκώδεις πέτρες από το παλιό κτίσµα. ∆εξιά
η εντοιχισµένη πλάκα δίπλα στην πόρτα µε την αφιέρωση της δωρήτριας .

