
1ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ “O ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ” ΤΕΥΧΟΣ 6, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
 Η διαδρομή από 
το όραμα στην 
υλοποίηση

σελ. 20

ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
ΤΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ
Μια προσπάθεια ανά-
δειξης του φυσικού 
μας πλούτου

σελ. 4-5

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ 
ΣΤΟΝ ΑΪ-ΜΑΜΑ
Στα χνάρια 
του παλιού 
πανηγυριού

σελ. 24

Καλό Φθινόπωρο



2 ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ 3ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

1⁄4óïé âñåèÞêáìå öÝôïò ôï 
êáëïêáßñé óôï ÷ùñéü, åêåß 
ìåôÜ ôéò 12 ì.ì. ðåñíþíôáò 
ãéá Ýíá ðïôü áðü ôï åêêå-
íôñéêü ðüóôï ôïõ ðáôñéþôç 
ìáò Â. Ðáñáóêåõüðïõëïõ 
(Ìðéë) ôï äéÜóçìï óôçí 
ðåñéï÷Þ ìáò Bill House, 
ìáò ðåñßìåíå ìéá Ýêðëçîç. 
Ï Ìðéë åß÷å êÝöéá Ýðáéñíå 
ôï ìéêñüöùíï êáé ôï óþïõ 
Üñ÷éæå, Ýíá ðëïýóéï ñåðåñ-
ôüñéï áðü ôñáãïýäéá üëùí 
ôùí åéäþí (ìüíï üðåñá êáé 
äçìïôéêü äåí áêïýóáìå). Ï 
Ìðßë ìå áðáñÜìéëëï ðÜèïò 
åñìÞíåõå ôá ôñáãïýäéá ìÝóá 
óå Ýíá ðáíäáéìüíéï áðü ôéò 
åðåõöçìßåò  ôïõ êïéíïý ôïõ. 
Ìüíï ðïõ ðñÝðåé íá ðñïóÝ-
îåé ôï êÜðíéóìá (Þôáí ðÜíôá 
ìå Ýíá ôóéãÜñï), ãéáôß èá øÜ-
÷íåé ãéá öùíÞ óå ëßãï.

Ï Êáóôáíéþôçò áðü ôï ôåý-
÷ïò ðïõ êñáôÜôå óôá ÷Ýñéá 
óáò Üñ÷éóå íá óôÝëíåé ãñÜì-

ìáôá óôçí åîïõóßá. ÌéêñÜ 
êåßìåíá, ðïõ èá óõíïäåýï-
íôáé ðÜíôá áðü ôçí ó÷åôéêÞ 
öùôïãñáößá, èá áðåõèýíï-
íôáé ðÜíôá óôçí åîïõóßá, 
ÊñáôéêÝò Áñ÷Ýò, ÄÞìï ê.ëð., 
öõóéêÜ ç ìéêñÞ áõôÞ óôÞëç 
åßíáé áíïéêôÞ óå õðïäåßîåéò, 
êñéôéêÞ ê.ëð.

Ãéá Üëëç ìéá öïñÜ ïé Êá-
óôáíéþôåò áíÝâçêáí óôéò 29 
Áõãïýóôïõ óôïí ÁãéÜííç. 
O Êáóôáíéþôçò  êáé öÝôïò 
óÜò Ý÷åé ôïí áñéèìü ôùí 
ðñïóêõíçôþí. ¹ôáí 141 
êáé ïé Üñôïé ðÝíôå. Áñêåôïß 
ðÞãáí áðü ôï âñÜäõ üðùò 
ç ðáñÝá ôïõ ÐáíôåëÞ Ëá-
ìðñÜêç (ðÜíù áðü åßêïóé 
Üôïìá). Ïé ðñþôïé ðïõ 
êáôÝöèáóáí öÝôïò ôï ðñùß  
ðñéí ôçí ÁíáôïëÞ, Þôáí ãéá 
Üëëç ìéá öïñÜ ï  Ðñüåäñïò 
ôïõ Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ È. 
Äçìçôñáêüðïõëïò ìå ôïí Í. 
ËáãáíÜ êáé öÝôïò ãéá ðñþ-

ôç öïñÜ ç Ðñüåäñïò ôïõ 
Óõëëüãïõ ìáò Åõã. ËáìðÞ. Ï 
Ôæáê -Ýíáò åßíáé ï Ôæáê-êáé ï 
Áíôéðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ 
ìáò Ê. ÊáëêáíäÞò. ÖÝôïò 
äçëáäÞ Þôáí ç ÷ñïíéÜ ôùí 
ÐñïÝäñùí.
¢íôå êáé ôïõ ÷ñüíïõ.

Οι απαντήσεις στα προ-
ηγούµενα Καστανιώτικα 
είναι α) ο µεγάλος ηθοποιός 
είναι ο Παντόπουλος, β) ο 
συγγραφέας είναι ο Σπήλιος 
Πασαγιάννης, που έζησε τα 
παιδικά του χρόνια στο χω-
ριό µας, όπου ο πατέρας του 
ήταν συµβολαιογράφος.
ÔÝëïò «Ýöõãå» ôïí Áýãïõóôï 
ï ÈáíÜóçò  Ëéáêüðïõëïò. 
Áò åßíáé åëáöñü ôï ÷þìá 
ôçò ÁôôéêÞò ÃÞò, ðïõ ôïí 
óêåðÜæåé.
Ãåéá  óáò ðáôñéþôåò

  Ï Êáóôáíéþôçò
gld@otenet.gr

Êáóôáíéþôéêá

Ξεκίνησα να γράφω αυτό 
το σημείωμα στο Kings 
Lynn (Κινγκς Λιν), ένα ιστο-
ρικό αλατοχώρι της ανατολι-
κής Αγγλίας, δίπλα στο πο-
τάμι, το οποίο από το 13ο αι-
ώνα μετατράπηκε σε ένα μι-
κρό εμπορικό κέντρο. Το μι-
κρό ιστορικό κέντρο διατη-
ρείται πανέμορφο με το με-
γαλοπρεπή καθεδρικό ναό. 
Eξάλλου από το 1101 ο επί-
σκοπος Losigna του Norwich 
(Νόριτς), στου οποίου την 
αρμοδιότητα υπαγόταν το 
χωριό αναγνώρισε ότι αυτό 
το κομμάτι γης μπορεί να 
βγάζει χρήματα– προφανώς 
τέτοια αντιμετώπιση ταιριάζει 
στον προτεσταντισμό, που 
υποστήριξε την ανάπτυξη σε 
όλη τη βόρεια Ευρώπη, αλλά 
βέβαια δε θυμίζει τίποτα σε 
μας τους απογόνους των ρα-
γιάδων. Τα πέτρινα σοκάκια, 
τα πανέμορφα ιστορικά χα-
μηλά σπίτια με τις πεντακά-
θαρες αυλές, το μαγαζάκι για 

έναν καφέ, μερικά τουριστι-
κά και τοπικά προϊόντα, βό-
τανα, προϊόντα οικοτεχνίας 
κ.λ.π.  Και γύρω η νέα κωμό-
πολη σε αρμονία με το παλιό. 
Και στην άκρη – ώ του θαύ-
ματος – το βιομηχανικό πάρ-
κο, με όλες τις υποδομές, και 
μέχρι βιομηχανία συνθετικών 
χρωστικών τροφίμων, δηλα-
δή χημική βιομηχανία! Έτσι 
εξηγείται η ποιότητα των οι-
κημάτων, των δρόμων, των 
ιστορικών κτηρίων και φυσι-
κά της ζωής. Εδώ υπάρχουν 
χρήματα για να διατεθούν για 
ό,τι θεωρείται ποιότητα ζωής 
και αυτά τα έσοδα των δημο-
τικών και κοινωνικών αρχών 
προέρχονται από τις επι-
χειρήσεις και τη βιοτεχνία/
βιομηχανία.

Και αυτό δεν αποτελεί κα-
μιά εξαίρεση. H βορειοανα-
τολική ακτή της Αγγλίας υπο-
δέχεται κάθε χρόνο δύο εκα-
τομμύρια τουρίστες και ταυ-
τόχρονα έχει μια εξαιρετι-
κή κτηνοτροφία, αγελάδες 
και πρόβατα, που βόσκουν 
σε κοινή θέα παντού παρα-
πέμποντας ίσως σε ό,τι θα 
μπορούσε να φανταστεί κα-
νείς για τον παράδεισο. Και 
οπωσδήποτε κατά διαστήμα-

τα μικρά βιομηχανικά πάρκα 
με τυροκομεία αλλά και μεγα-
λύτερες εγκαταστάσεις. Όλα 
στη θέση τους.

Έτσι έχει οικοδομηθεί όχι 
μόνο η βόρεια Ευρώπη αλλά 
και αρκετές περιοχές των με-
σογειακών γειτόνων μας.

Και εμείς εδώ, και αναφέ-
ρομαι σε όλη την περιοχή του 
Δήμου Πελλάνας,  δεν ξέρου-
με τι είμαστε. Είμαστε αγρο-
τική περιοχή, τι παράγουμε; 
Τι πουλάμε; Είμαστε κτηνο-
τρόφοι; Ίσως, –κάποιοι κάτι 
κάνουν! Είμαστε τουριστι-
κή περιοχή. Μάλλον αστείο! 
Έχουμε αρχαιολογικό χώρο; 
χορταριάζει. Και για τη Μι-
σοσπορίτισσα, αν δε μαζέ-
ψουμε χρήματα οι ίδιοι, δεν 
πρόκειται να αποκατασταθεί, 
διότι η Δήμος μας δεν έχει 
άλλα έσοδα παρά την ελά-
χιστη κρατική επιχορήγηση 
για τις βασικές του λειτουρ-
γίες. Και βέβαια μακριά από 
εμάς η ανάπτυξη, μην ακού-
σουμε για εγκαταστάσεις, για 
βιομηχανική μονάδα, τίποτα. 
Αλλά εγκατάσταση είναι και η 
τυποποίηση της ρίγανης σε 
ματσάκια με μια ευρύτερη έν-
νοια. Διότι τη βιομηχανία την 
έχουμε συνδυάσει με μαύρα 

φουγάρα. 
Όμως το Καστόρι, γεμίζει 

νέο κόσμο, οι νέοι άνδρες 
παντρεύονται και φέρνουν 
όμορφα κορίτσια, γεννιούνται 
παιδιά, επιστρέφουν νέα ζευ-
γάρια. 

Ας σκεφτούμε, λοιπόν, τι 
θέλουμε το Καστόρι και την 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου 
Πελλάνας, τι ανάπτυξη θέ-
λουμε, τι ποιότητα ζωής θέ-
λουμε. Ο παραευρώτιος δρό-
μος φτιάχνεται. 

Μια τέτοια συζήτηση προ-
καλούμε να ξεκινήσει και ήδη 
με χαρά δημοσιεύουμε το άρ-
θρο του καθηγητή του ΕΜΠ 
Νίκου Ανδριανόπουλου. 

Θα κλείσω όμως χαρούμε-
να, γιατί φέτος το καλοκαίρι 
είχαμε πολλή χαρά, γάμους 
και βαφτίσια, όπως θα δείτε 
στη σχετική στήλη. Αλλά ας 
μου επιτραπεί εδώ να ανα-
φερθώ στη χαρά της Γενικής 
Γραμματέα μας Βαρβάρας 
Κεμερίδου που πάντρεψε την 
πρώτη κόρη της Ευγενία. Να 
ζήσουν.

Πάντα τέτοια!
Καλό Φθινόπωρο.
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«ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»
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Χοροί και τραγούδια 
απ’ την παράδοση της 
περιοχής μας

Μετά από απόφαση του συλ-
λόγου μας, σάς ανακοινώνου-
με ότι αρχίζουν την Τρίτη 3 Νο-
εμβρίου, μαθήματα ελληνικού 
παραδοσιακού χορού.  Τα μα-
θήματα θα παραδίδονται στην 
αίθουσα “Σπυρόπουλου” και 
μπορούν να τα παρακολουθή-
σουν παιδιά της περιοχής μας, 
κάθε ηλικίας.   
Προϋποθέσεις για τη συμμε-
τοχή στα μαθήματα δεν υπάρ-
χουν.  Δεκτοί θα γίνουν όλοι οι 
μικροί αλλά και οι μεγάλοι μα-
θητές, φτάνει να τους ενθουσι-
άζει ο ελληνικός παραδοσιακός 
χορός και να τους ενδιαφέρει το 
παραδοσιακό τραγούδι της πε-
ριοχής μας.
Με την πίστη ότι θα ανταποκρι-
θείτε σε αυτή μας την προσπά-
θεια, σας περιμένουμε, αρχι-
κά στη συζήτηση της 28ης του 
Οκτώβρη, αλλά και στα μαθή-
ματα που θα ακολουθήσουν.  Η 
χαρά μας θα είναι μεγάλη, αν η 
προσπάθειά μας αυτή, αγκαλια-
στεί από τους μαθητές, αλλά και 
τη νεολαία της περιοχής μας.
Η μηνιαία συνδρομή ανέρχε-
ται στο ποσόν των δέκα (10) 
ΕΥΡΩ.

Έγινε η 2η Απολογιστική 
Συνέλευση στις 14 Αυγού-
στου 2009, με Προεδρείο 
τους: Ηλία Γρηγοράκη και 
Νικολέτα Αποστολάκου. 
Η συμμετοχή των μελών 
ήταν μικρή αλλά όσοι συμ-
μετείχαν κατέθεσαν προ-
τάσεις και απόψεις, έγινε 
εποικοδομητική συζήτη-
ση και αποφασίσθηκαν τα 
παρακάτω:

- Επικέντρωση σε πο-
λιτιστικά θέματα και στή-
ριξη του περιοδικού ΠΟ-
ΛΥΔΕΥΚΗΣ το οποίο να 
διευρύνει τη θεματολο-

γία του σε τοπικά προ-
βλήματα. Να γίνουν πα-
ρεμβάσεις προς το Δήμο 
για τη υλοποίηση πολιτι-
στικών δραστηριοτήτων, 
όπως χορευτικό, ζωγραφι-
κή κ.λπ.  (Αθ. Δημητρακό-
πουλος).

- Παρεμβάσεις για την 
καθαριότητα στο χωριό, 
θέματα ηχορρύπανσης 
κυρίως από τα μηχανά-
κια και προστασίας του 
χαρακτήρα της πλατεί-
ας και της αγοράς. Να γί-
νουν παρεμβάσεις σχετι-
κά με την ορθολογική κα-

τανομή των κάδων σκου-
πιδιών και ανακύκλωσης 
(Ντ. Διπλάρη)

- Να εμπλουτισθεί το 
περιοδικό, εφόσον υπάρ-
χουν οι σχετικές ανταπο-
κρίσεις με αθλητικά θέμα-
τα (Γ. Αρφάνης).

- Για την ανάπτυξη τοπι-
κών θεμάτων πρέπει να 
υπάρχει επικοινωνία με 
τους κατοίκους του Καστο-
ρείου (Ε. Βλαχογιάννη).

- Να γίνουν παρεμβά-
σεις σχετικά με την καθα-
ριότητα και τον ηλεκτρο-
φωτισμό όλων των δρό-

μων του Καστορείου (Γιώ-
τα Βλαχογιάννη).

- Να προγραμματίζε-
ται έγκαιρα η έκδοση του 
ημερολογίου τον Αύγου-
στο κάθε χρόνου (Β. Κε-
μερίδου).

- Τα υλικά ζωγραφικής 
που περίσσεψαν από το 
καλλιτεχνικό εργαστήρι 
του πανηγυριού να δω-
ρισθούν στο νηπιαγωγείο 
(Ε. Λαμπή).

- Πρέπει να γίνονται 
δράσεις ώστε να συσπει-
ρωθούν τα μέλη του συλ-
λόγου (Κ. Αγγελοπούλου).

- Καθαρίστηκε το ρέμα μεταξύ 
Καστριού και Νέας Λιβεράς 
στο δρόμο για το Μοναστήρι 
της Ζωοδόχου Πηγής. Μετά 
από έγκριση του Δήμου, ο 
ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ, και με την 
οικονομική στήριξη μελών 
του που ζουν εκεί ανάλαβε 
να αναθέσει το έργο του κα-
θαρισμού. 
- Έγιναν τα εγκαίνια του γρα-
φείου του «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ» 
τον Αύγουστο. Δείτε το σχετι-
κό ρεπορτάζ. 
- Όσον αφορά στην ελεύθερη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
μετά την παραλαβή του έρ-
γου της διαδικτυακής πύλης, 
ο Δήμαρχος κ. Δ. Γομάτος 

υποσχέθηκε ότι ο Δήμος θα 
υποστηρίξει επέκταση για 
χρήση από όλους τους δη-
μότες.  

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
- Ολοκλήρωση της επισκευής 
του γεφυριού στο ποτάμι, εκεί 
που καταλήγει το μονοπάτι 
του Καράμαλη.
- Οργάνωση επίσκεψης στο 
Μουσείο της Ακρόπολης την 
1η Νοεμβρίου 2009 σε συνερ-
γασία με τον εμποροεπαγγελ-
ματικό σύλλογο. Εάν υπάρχει 
ζήτηση από τα μέλη και τους 
φίλους μας στην Αθήνα, θα 
οργανωθεί και άλλη επίσκε-

ψη εντός του έτους.
- Οργάνωση μαθημάτων 
παραδοσιακών χορών στο 
Καστόρειο για όλες τις ηλικίες 
(δείτε την ανακοίνωση).
- Οργάνωση μαθημάτων καλ-
λιτεχνικής δημιουργίας στους 
μαθητές του Δημοτικού και 
Νηπιαγωγείου Καστορείου, 
από την κ. Βάσω Αντωνάκη, 
σε συνεργασία με το Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεμόνων.
- Υποβολή πρότασης στο 
ίδρυμα Κωστόπουλου για χο-
ρηγία ώστε να αποκαταστα-
θεί το εναπομείναν πέτρινο 
καλντερίμι του χωριού μεταξύ 
οικιών Λάμπου, Καλλιάνη και 
Ανδριανοπούλου. 

Δράσεις - Ειδήσεις - Πληροφορίες

Ç 2ç ÁðïëïãéóôéêÞ ÓõíÝëåõóç ôïõ “Ðïëõäåýêç”

Ïé äñÜóåéò ôïõ ôñéìÞíïõ
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Åδώ και ένα χρόνο περίπου 
ξεκίνησε μια προσπάθεια στον Β.Α. 
Ταΰγετο, με ήπια παρέμβαση, στα 
πλαίσια της γνωριμίας, ανάδειξης 
αλλά και προστασίας του φυσικού 
πλούτου. Ο σεβασμός, η ιστορικότη-
τα και η αισθητική για τη φύση, ήταν 
οι οδηγοί μας για να δημιουργήσου-
με ένα δίκτυο διαδρομών 70 περίπου 
χλμ. Μονοπάτια τα οποία ήταν οι πα-
λιοί δρόμοι επικοινωνίας και συνδέ-
ουν κορυφές, χωριά, φαράγγια, ιστο-
ρικά και θρησκευτικά κτίσματα.
Σ’ αυτό το έργο συνεργάστηκαν το-
πικοί Σύλλογοι της περιοχής,, προ-
σφέροντας τόσο εθελοντική εργασί-
α, όσο και οικονομικά.
Θέλοντας το έργο αυτό να γίνει πιο 
ολοκληρωμένο, αλλά και ασφαλές 
για όσους κάνουν χρήση, προχω-
ρούμε στα εξής: 
1) Μόνιμη σηματοδότηση (σήμα-
τα αλουμινίου 15Χ15 εκ) κατά μή-
κος των μονοπατιών, με κάθε μονο-
πάτι να έχει το δικό του χρώμα και 
σχήμα .
2) Στις διασταυρώσεις μονοπατιών 
καλαίσθητες ξύλινες εγχάρακτες τα-
μπέλες με πληροφορίες για κάθε κα-
τεύθυνση.
3) Στις εισόδους των μονοπατιών στα 
χωριά, ξύλινες κατασκευές με λεπτο-
μερή χάρτη με όλα τα μονοπάτια.
4) Έντυπο υλικό με τον χάρτη και 
πληροφορίες για το έργο.
5) Προσκλήσεις σε Ορειβατικούς και 
πεζοπορικούς Συλλόγους της Ελλά-
δας για επίσκεψη συνδέοντας στα 
προγράμματά τους τόσο τη φύση 
όσο και τους ιστορικούς θησαυ-
ρούς μας.
6) Αρθογραφία για την περιοχή μας 
σε διάφορα τοπικά αλλά και πανελ-
λαδικά έντυπα. 
7) Έχει γίνει και συνεχίζει να γίνε-
ται καταγραφή του φυτικού πλούτου, 
που υπάρχει και μάλιστα έχουμε βρει 
και σπάνια ενδημικά φυτά, τα οποί-

α χρήζουν ανάδειξης,  αλλά και προ-
στασίας.
8) Στο μονοπάτι, φαράγγι των Μύ-
λων (Καστόρι –Γεωργίτσι) θα τοπο-
θετήσουμε μικρές ξύλινες ταμπέλες 
με τα ονόματα των απαντώμενων 
εκεί φυτών.
9) Στη σκέψη μας, για το μέλλον βρί-
σκεται και η ιδέα καθιέρωσης αγώ-
νων ορεινού τρεξίματος ή και πο-
δηλατικών και μάλιστα με το όνομα 
ΔΙΟΣΚΟΥΡΕΙΑ, με τερματισμό στην 
Αρχαία Πελλάνα, συνδυάζοντας τον 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ με τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ και 
το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Πολλοί θα αναρωτώνται ποια είναι 
τα οφέλη από όλα αυτά, γιατί αυ-
τοί οι «τρελοί» έχουν πάρει τα βου-
νά!! Έχουμε πάρει –αγκαλιάσει θα 
λέγαμε, τα βουνά, τη φύση για ένα 
απλό λόγο. ΜΑΣ ΑΡΕΣΕΙ. Δεν μας 
ανάγκασε κανείς, δεν έχουμε οικο-
νομικό όφελος, δεν προσδοκούμε σε 
αξιώματα, δεν επιδιώκουμε ατομικές 
διακρίσεις. Αυτά πρέπει να είναι ξε-
κάθαρα στον καθένα. Αγαπάμε τον 
τόπο μας, την ιστορία του, τη φύση 
και αυτό είναι όλο. Αυτά είναι τα κί-
νητρά μας.
Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε επι-
γραμματικά να αναφέρουμε τα άμεσα 
και έμμεσα οφέλη από αυτά:
1) Είναι ένα έργο το οποίο καταλαμ-
βάνει τα 4/5 του Δήμου αλλά και όμο-
ρων δήμων και μπορεί να επεκταθεί 
και περαιτέρω. Δεν είναι μονο για ένα 
χωριό ή για μια μικρή περιοχή.
2) Στα πλαίσια πυροπροστασίας 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν 
οδοί διαφυγής τόσο από τα ζώα όσο 
και από ανθρώπους.
3) Γίνεται η περιοχή γνωστή πανελ-
λαδικά, είτε μέσω τύπου, είτε με τις 
επισκέψεις από Συλλόγους από όλη 
την Ελλάδα, καθώς και από μεμονω-
μένα άτομα. Ήδη μέχρι τώρα την επι-
σκέφθηκαν 3 ορειβατικοί σύλλογοι 
από την Αθήνα, ένας από τη Σπάρ-
τη και στο άμεσο μέλλον είναι προ-
γραμματισμένο για άλλους επτά συλ-
λόγους. Η επισκεψιμότητα θα είναι 
επαναλαμβανομένη και προγραμμα-

τισμένη.
4) Οι επισκέψεις συνδέονται άμεσα 
και με μετάβαση στον αρχαιολογικό 
χώρο με ξεναγήσεις, κάτι που είναι 
αναγκαίο και χρήσιμο για την προώ-
θηση του θέματος με τα αρχαία
5) Οι επαγγελματίες της περιοχής 
έχουν τα δικά τους οφέλη, άλλοι πε-
ρισσότερο και άλλοι λιγότερο. Εάν η 
διαμονή γίνεται και στο Δήμο, αντί 
της Σπάρτης, το όφελος σίγουρα θα 
είναι μεγαλύτερο.
6) Τη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ μεταξύ Συλλό-
γων τόσο απαραίτητη για τον τόπο 
μας.
7) Προωθεί την ιδέα της επαφής με 
το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ καθώς  και την 
προστασία του αλλά και την ιδέα 
του ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ, θέματα που 
είναι αναγκαία και επίκαιρα στην 
εποχή μας
8) Εάν γίνει ολοκληρωμένα θα είναι 
μια σπουδαία ενέργεια πανελλαδικά  
και το κόστος θα  φαντάζει πολύ μι-
κρό σε σχέση με τα οφέλη.
Τελειώνοντας θα πρέπει να επιση-
μάνουμε, ότι η Δημοτική αρχή, βλέ-
ποντας ότι το έργο αυτό από τη μια 

αγκαλιάζει απ’άκρη σ’άκρη το Δήμο 
και από την άλλη «αξίζει τον κόπο», 
έχει προφορικά υποσχεθεί την οικο-
νομική επιδότησή του για τα υλικά 
που χρειάζονται φέρνοντάς το στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση. Η 
δε τοποθέτησή τους θα γίνει με εθε-
λοντική εργασία των Συλλόγων. Ελ-
πίζουμε την ώρα που διαβάζονται 
αυτές οι γραμμές να μην έχουν μείνει 
μόνο λόγια και υποσχέσεις αλλά να 
έχουν γίνει πράξη.
Εκτός από μεμονωμένα άτομα συ-
νεργάστηκαν και οι εξής Σύλλογοι:
Σύλλογος Φίλων του Ταϋγέτου «Η 
ΛΟΥΣΙΝΑ».
Πολιτιστικός Σύλλογος Καστορείου 
«ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ».
Κυνηγετικός Σύλλογος Β. Λακεδαί-
μονος.
Πολιτιστικός Σύλλογος Βορδόνιας 
«Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ».
Σύλλογος των εν Σπάρτη Γεωργιτσά-
νων «ΤΟ ΚΟΥΤΟΥΝΙ».
Σύλλογος των εν Αττική Γεωργιτσά-
νων. 

Π. Μόρφης 
(μέλος του Συλλόγου «Η ΛΟΥΣΙΝΑ»)

Εικόνες απ’ τον τόπο µας

Óôá ìïíïðÜôéá 
ôïõ Ôáàãåôïõ

“¸ôóé ìïõ óôÜèçêå ï Ôáàãåôïò,
üðùò ï êüñöïò ôçò ìçôÝñáò ìïõ.
Ìå ðüôéóå ãáëÜæéï áøý áßìá, Þëéï êáé ðñÜóéíï,
ùò íá ìïõ äÝóåé ôçí øõ÷Þ üðùò ôçí ðÝôñá 
ôïõ...”

 Íéêçöüñïò ÂñåôôÜêïò
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ÐÅÆÏÐÏÑÉÊÅÓ

3.ÁÃÏÑÉÁÍÍÇ-ÁÍÁËÇØÇ Ã.
ÕØÏÌ.ÄÉÁÖ (450-1270ì)820ì
ÌÇÊÏÓ3,5 ÷ëì
×ÑÏÍÏÓ 1ù.45ë
ÌÏÑÖÇ ÄÉÁÄÑÏÌÇÓ

4.ÃÅÙÑÃÉÔÓÉ -ÁÍÁËÇØÇ Ã.
ÕØÏÌ.ÄÉÁÖ. (1000-1270ì) 270ì
ÌÇÊÏÓ¨ 4,7 ÷ëì
×ÑÏÍÏÓ 2 ù
ÌÏÑÖÇ ÄÉÁÄÑÏÌÇÓ

5.ÃÅÙÑÃÉÔÓÉ ÍÅÏ×ÙÑÉ
ÕØÏÌ.ÄÉÁÖ. (980-1200ì) 220ì
ÌÇÊÏÓ¨ 5,2 ÷ëì
×ÑÏÍÏÓ 2 Ù30 ë
ÌÏÑÖÇ ÄÉÁÄÑÏÌÇÓ

6.ÊÁÓÔÏÑÅÉÏ- ÖÁÑÁÃÃÉ ÌÕËÙÍ-ÃÅÙÑÃÉÔÓÉ
ÕØÏÌ.ÄÉÁÖ. (530-900ì) 370ì
ÌÇÊÏÓ¨ 5,9 ÷ëì
×ÑÏÍÏÓ 2ù.45ëù
ÌÏÑÖÇ ÄÉÁÄÑÏÌÇÓ

7.
ÕØÏÌ.ÄÉÁÖ. ( 840-940)100ì
ÌÇÊÏÓ 5,6¨ ÷ëì
×ÑÏÍÏÓ 2ù15 ë
ÌÏÑÖÇ ÄÉÁÄ ÑÏÌÇÓ

ÄÉÁÄÑÏÌÅÓ
1.ËÏÃÊÁÍÉÊÏÓ ÁÃ.ÐÁÍÔÅËÅÇÌÙÍ
ÕØÏÌ.ÄÉÁÖ. (750-1580ì) 830ì
ÌÇÊÏÓ¨ 13,8÷÷ëì
×ÑÏÍÏÓ 6.ù.30ë
ÌÏÑÖÇ ÄÉÁÄ

ÖÁÑÁÃÃÉ ÌÕËÙÍ-ÂÑÕÓÉÙÔÉÊÏ- ËÁÔÁ

Á.ÖÁÑÁÃÃÉ ÂÑÕÓÉÙÔÉÊÏ

 Ã.ÖÁÑÁÃÃÉ Ñ. ËÏÕÊÁ ÊÁÑÄÁÑÇÓ

8.ÊÁÓÔÏÑÅÉÏ-ÎÅÑÏÂÏÕÍÁ
ÕØÏÌ.ÄÉÁÖ. (550-1426ì) 876ì
ÌÇÊÏÓ¨ 6,5 ÷ëì
×ÑÏÍÏÓ 4 ù
ÌÏÑÖÇ ÄÉÁÄÑÏÌÇÓ

10...
ÕØÏÌ.ÄÉÁÖ. (550-1137ì) 587ì
ÌÇÊÏÓ¨ 5,5 ÷ëì
×ÑÏÍÏÓ 2 ù 45 ë
ÌÏÑÖÇ ÄÉÁÄÑÏÌÇÓ

11. É.Ì.ÆÙÏÄ.ÐÇÃÇÓ-Ñ .ËÏÕÊÁ
ÕØÏÌ.ÄÉÁÖ. (620-970ì) 350 ì
ÌÇÊÏÓ¨ 2,2 ÷ëì
×ÑÏÍÏÓ 1 ù 30 Ë
ÌÏÑÖÇ ÄÉÁÄÑÏÌÇÓ

12.ÖÑÅÁÔÉÏ-ÐÕÑÃÁÊÉ
ÕØÏÌ.ÄÉÁÖ.  (870-1731ì) 861ì
ÌÇÊÏÓ¨  3,3 ÷ëì
×ÑÏÍÏÓ 2 ù 15 ë
ÌÏÑÖÇ ÄÉÁÄÑÏÌÇÓ

13.ÄÉÑÑÅÌÁ -ÐÕÑÃÁÊÉÉ
ÕØÏÌ.ÄÉÁÖ. (1170-1732ì) 562ì
ÌÇÊÏÓ¨ 5,5 ÷ëì
×ÑÏÍÏÓ 3 ù 30 ë
ÌÏÑÖÇ ÄÉÁÄÑÏÌÇÓ

ÕØÏÌ.ÄÉÁÖ. (520-1852ì)1322ì
ÌÇÊÏÓ¨ 6,5 ÷ëì
×ÑÏÍÏÓ 4ù 30 ë
ÌÏÑÖÇ ÄÉÁÄÑÏÌÇÓ

Â.ÖÁÑÁÃÃÉ ÊÁÓÔÁÍÉÙÔÇÓ

14..ÂÁÔÓÉÍÉÁ -ËÕÊÏÄÉÁÓÅËÏ
ÕØ.ÄÉÁÖ
ÌÇÊÏÓ
×ÑÏÍÏÓ

ÊËÅÉÓÔÏ ÐÑÏÓÙÑÉÍÁ

ÌÏÑÖÇ ÄÉÁÄÑÏÌÇÓ

2. ËÏÃÊÁÍÉÊÏÓ-ÂÅÑÃÁÄÅÚÊÁ
ÕØ.ÄÉÁÖ 200ì
ÌÇÊÏÓ  1,4÷ëì
×ÑÏÍÏÓ 30ë
ÌÏÑÖÇ ÄÉÁÄÑÏÌÇÓ

9.ÐÑÏÕÓÁÃÊÁ-ÊÁÓÔÁÍÉÙÔÇÓ
ÕØÏÌ.ÄÉÁÖ  (940-640) 300ì
ÌÇÊÏÓ:4÷ëì
×ÑÏÍÏÓ  2ù
ÌÏÑÖÇ ÄÉÁÄÑÏÌÇÓ

15.ÓÏÕÓÔÉÁÍÏÉ-ÐÏÔÉÓÉÙÍÁÓ
ÕØ.ÄÉÁÖ (670-1500) 830
ÌÇÊÏÓ 4,5÷ëì
×ÑÏÍÏÓ 2ù 30ë
ÌÏÑÖÇ ÄÉÁÄÑÏÌÇÓ

#
#

#

#

#
#

Êëå
éóôï

ðñïóùñéíÜ

Êëå
éóôï

ðñïóùñéíÜ

Ãïñéáíç

ÊÅÖÁËÏÂÑÕÓÏ

ÊÕÑÉÏÓ ÁÓÖÁËÔÏÄÑÏÌÏÓ
ÄÅÕÔÅÑÅÕÙÍ ÁÓÖÁËÔÏÄÑÏÌÏÓ
ÊÕÑÉÏÓ ×ÙÌÁÔÏÄÑÏÌÏÓ
ÄÅÕÔÅÑÅÕÙÍ ×ÙÌÁÔÏÄÑÏÌÏÓ
ÌÏÍÏÐÁÔÉ

ÌÏÍÁÓÔÇÑÉ

ÅÎÙÊËÇÓÉ

ÑÅÌÁ ÌÏÍÉÌÇÓ  ÑÏÇÓ 
ÑÅÌÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÇÓ ÑÏÇÓ

ÍÅÑÏÌÕËÏÓ

ÊÑÇÍÇ

ÐÇÃÇ

ÖÑÅÁÔÉÏ

ÐÏÔÁÌÏÓ ÔÅ×ÍÉÊÏ -ÁÓÖÁËÉÓÌÅÍÏ

ÔÅ×ÍÉÊÏ-ÁÍÁÓÖÁËÉÓÔÏ

ÖÁÑÁÃÃÉ         ÄÑÏÌÏÓ      ÁÓÊÅÐÅÓ

ÄÁÓÙÌÅÍÏ    ÌÏÍÏÐÁÔÉ     ÊÏÑÕÖÇ

ÕÐÏÌÍÇÌÁ

C

ÓÐÇËÁÉÏ

Â.Á ÔÁÛÃÅÔÏÓ

ÕÐÏÂÁÈÑÏ

  ØÇÖÉÁÊÏÓ  ×ÁÑÔÇÓ ¨ÁÍÁÂÁÓÇÓ¨

ÅÐÉÌÅËÅÉÁ -ÐÑÏÓÈÇÊÅÓ

ÓÕËËÏÃÏÓ  “ÖÉËÏÉ ÔÁÛÃÅÔÏÕ  <<Ç ËÏÕÓÉÍÁ>>”

ÅÐÏ×ÉÁÊÇ ÄÉÁÄÑÏÌÇ

ÅÐÏ×ÉÁÊÇ ÄÉÁÄÑÏÌÇ ÁÐÏ ÁÐÑÉËÇ ÅÙÓ ÏÊÔÙÂÑÇ

ÅÐÏ×ÉÁÊÇ ÄÉÁÄÑÏÌÇ

ÊËÉÌÁÊÁ  1 : 50.000

-

ÂÏÑÄÏÍÉÁ-ËÏÕÓÉÍÁ

16.ËÏÃÃÁÓÔÑÁ-ÎÅÑÏÂÏÕÍÁ ËÏÃÃ.

Óçìåéùóç: Ï ÷Üñôçò èá êõêëïöïñÞóåé óýíôïìá áõôïôåëþò, óå ìåãáëõôåñç êáé ðëçñÝóôåñç ìïñöÞ
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5. Οἱ «κα ταρ ρα χι ῶ τες»
Οἱ πα λαι οί κοµ µα τάρ χες στά χω-
ριά συ νή θι ζαν νά κά νουν ἐ πί δει ξη 
δυ νά µε ως µέ συγ κεν τρώ σεις τῶν 
ὁ πα δῶν τους.  Τούς µά ζευ αν, τούς 
φο ροῦ σαν ἕ να δι α κρι τι κό µαν τή λι 
στό κε φά λι, ὁ ἕ νας µαῦ ρο καί ὁ ἄλ-
λος κόκ κι νο καί µέ ντα ού λια (τούµ-
πα να) καί πί πι ζες (µι κρά πνευ στά 
ὄρ γα να πού ἔ βγα ζαν ὀ ξύ ἦ χο), 
τούς πε ρι έ φε ραν στήν πε ρι ο χή, 
στίς ρά χες καί στά λαγ κά δια.  Οἱ 
φα να τι κοί ἀ κο λου θοῦ σαν.  Ὑ πῆρ-
χαν ὅ µως καί οἱ και ρο σκό ποι.  Αὐ-
τοί εἶ χαν στό συ λά χι τους καί µαῦ-
ρα καί κόκ κι να µαν τή λι α, ἀ νέ βαι-
ναν στό κα ταρ ρά χι, ἀ γνάν τευ αν 
τίς συγ κεν τρώ σεις καί ὅ που ἔ βλε-
παν τούς πε ρισ σό τε ρους πή γαι-
ναν καί αὐ τοί µα ζί τους ἀ φοῦ προ-
η γου µέ νως φο ροῦ σαν τά κα τάλ λη-
λα µαν τή λι α.  Ἐ πει δή ἀ νέ βαι ναν 
στό κα ταρ ρά χι τούς εἶ παν «κα ταρ-
ρα χι ῶ τες» καί ἡ λέ ξη ἔ µει νε νά χα-
ρα κτη ρί ζη τούς και ρο σκό πους.  

6. Ψευ το µάρ τυ ρας 
Πα λαι ό τε ρα στά χω ριά ἀν θοῦ σε 
τό ἐ πάγ γελ µα τοῦ ψευ το µάρ τυ-
ρα.  Ὁ κα λός ἐ παγ γελ µα τί ας ψευ-
το µάρ τυ ρας ἦ ταν πε ρι ζή τη τος, κυ-
ρί ως ἀ πό αὐ τούς πού εἶ χαν ἄ δι κο, 
για τί κα τέ θε τε στό Δι κα στή ρι ο µέ 
µεγά λη πει στι κό τη τα καί ἀ λη θο-
φά νει α τά µε γα λύ τε ρα ψέµ µα τα 
καί µε ρι κές φο ρές γι νό ταν πι στευ-
τός ἀ πό τόν Εἰ ρη νο δί κη τοῦ Χω-

ριοῦ.  Ἕ νας τέ τοιος ψευ το µάρ τυ-
ρας, γέ ρον τας µέ σε βά σµι α γε νει-
ά δα καί πα ρου σί α θε ο φο βού µε-
νου, κα τέ θε τε στό Εἰ ρη νο δι κεῖ ο 
ἕ να χον τρό ψέµ µα.  Ὁ Εἰ ρη νο δί-
κης, ἡ λι κι ω µέ νος καί αὐ τός, πα-
ρά τήν πει στικότη τα καί τήν ἐµ-
φά νι ση τοῦ µάρ τυ ρα, ὑ πο ψι ά σθη-
κε ὅ τι κά τι δέν πή γαι νε κα λά.  Ρω-
τά ει λοι πόν: «Γέ ρον τα, µή λές ψέµ-
µα τα;».  Καί ὁ γέ ρον τας, βά ζει τό 
χέ ρι στό στῆ θος, ὑ ψώ νει τά µά τια 
µέ ἄ κρα εὐ λά βει α στήν εἰ κό να τοῦ 
Χρι στοῦ πού εἶ ναι πά νω ἀ πό τήν 
ἕ δρα καί µέ ὕ φος ἀν θρώ που πού 
ὑ φί στα ται µιά ἄ δι κη προ σβο λή, 
ἀ να στε νά ζει: «Κύ ρι ε Εἰ ρη νο δί κη, 
εἴ µα στε γέ ροι ἄν θρω ποι, θά πα-
ρα δώ σου µε ψυ χή».  Καί ὁ Εἰ ρη νο-
δί κης, ὁ µοι ο πα θής στά γη ρα τειά, 
δέν ἔ χει καµ µι ά ἀµ φι βο λί α γιά τήν 
ἀ λή θει α τῆς κα τα θέ σε ως.  

7. Ὁ ὦ µος καί ὁ νό µος 
Γιά νά µε τα φέ ρουν τά τυ ριά οἱ 
τσο πά νη δες χρη σι µο ποι οῦ σαν 
ἕ να δυ να τό ξύ λο πού τό ἔ παιρ-
ναν στόν ὦ µο µέ µιά τσαν τί λα µέ 
τό τυ ρί στή µί α ἄ κρη καί µιά τσαν-
τί λα µέ τή µυ ζή θρα στήν ἄλ λη 
ἄ κρη.  Ὁ τσο πά νης, πού ἦ ταν κα-
τά σύ στη µα ζη µι ω τής µέ τά κο πά-
δια του, εἶ χε ἀ κού σει τή φή µη ὅ τι 
στόν Εἰ ρη νο δί κη ἄ ρε σαν τά δῶ ρα.  
Κά θη σε λοι πόν στό ἑ δώ λι ο τοῦ κα-
τη γο ρου µέ νου ἔ χον τας στόν ὦ µο 
τό ξύ λο µέ τά γα λα κτε ρά.  Ἀ κο-

λου θεῖ ἡ ἑ ξῆς σκη νή:
Εἰ ρη νο δί κης: «Τό δι κα στή ρι ο κρί-
νει ὅ τι ὁ κα τη γο ρού µε νος εἶ ναι 
ἔ νο χος...».
Ὁ τσο πά νης, ἀ κού γον τας τή λέ ξη 
«ἔ νο χος» πε τά γε ται ὄρ θι ος καί φω-
νά ζει: «Κύ ρι ε Εἰ ρη νο δί κη, γιά τή-
ρα καί κα τά τόν ὦ µο...». 
Ὁ Εἰ ρη νο δί κης ρί χνει µα τιά ἀ πλη-
στί ας στόν ὦ µο καί παί ζον τας µέ 
τίς λέ ξεις τό(ν) νό µο καί τόν ὦ µο 
βγά ζει τήν ἀ πό φα ση: «Πλήν ἰ δόν 
καί τό νό µο -τόν ὦ µο, τόν κη ρύσ-
σει ἀ θῶ ον». 

8. Ἀν τι δω ρο δο κί α 
Ὁ Εἰ ρη νο δί κης ἔ βγα ζε ἀ πό φα ση 
ἐ ναν τί ον αὐ τοῦ πού ἔ κα νε ἀ πό πει-
ρα νά τόν δω ρο δο κή ση, ἀ κό µη καί 
ἄν στήν οὐ σί α εἶ χε δί κη ο.  Ἕ νας 
πού εἶ χε ἄ δι κο σέ µιά ὑ πό θε ση 
τοῦ Εἰ ρη νο δι κεί ου, ρω τά ει τό δι-
κη γό ρο του ἄν µπο ρῆ νά κερ δί ση 
τήν ὑ πό θε ση στέλ νον τας ἕ να ἀρ νί 
ὡς δῶ ρο στόν Εἰ ρη νο δί κη.  Ὁ δι-
κη γό ρος πού ἤ ξε ρε ὅ τι ὁ πε λά της 
του εἶ χε ἄ δι κο καί ἤ ξε ρε καί τή 
«συ νή θει α» τοῦ Εἰ ρη νο δί κη, λέ ει 
στόν πε λά τη του ὅ τι αὐ τός εἶ ναι 
ὁ πι ό βέ βαι ος τρό πος γιά νά χά-
ση τήν ὑ πό θε ση, ἀ κό µη καί ἄν ἔ χη 
δί κη ο.  Γί νε ται τό Δι κα στή ρι ο καί 
ὁ πε λά της τοῦ δι κη γό ρου κερ δί ζει 
τήν ὑ πό θε ση.  Κα τά πλη κτος ὁ δι-
κη γό ρος ρω τά ει τόν πε λά τη του 
τί ἔ γι νε.  «Ἔ στει λα ἕ να ἀρ νί δῶ ρο 
στόν Εἰ ρη νο δί κη µέ ἕ να ση µεί ω µα 

ὅ τι τό ἀρ νί τό στέλ νει ὁ ἀν τί πα λός 
µου», ἐ ξη γεῖ αὐ τός. 

9. Ἡ δι κη γο ρι κή ἀ µοι βή 
Ὁ πε λά της πλη ρώ νει τό δι κη γό ρο 
του καί τόν ρω τά ει: «Κύ ρι ε δι κη γό-
ρε, θά κερ δί σου µε τήν ὑ πό θε ση;». 
Καί ὁ δι κη γό ρος σέ ἄ πται στη κα-
θρεύ ου σα: «Δι’  ἐ µέ, ἅ παξ καί εἰ σέ-
πρα ξα τήν ἀ µοι βή µου, ἡ ὑ πό θε σις 
ἐ κερ δή θη, δι’ ὑ µᾶς, ὅ, τι ἄν εἴ πη τό 
Δι κα στή ρι ον». 

10. Τό κλεµ µέ νο ρο λό ι 
Ὁ πορ το φο λάς στό συ νω στι σµό 
τοῦ λε ω φο ρεί ου ἔ κλε ψε ἕ να ρο λό ι.  
Στό Δι κα στή ρι ο ρω τά ει ὁ Πρό ε-
δρος τόν ἄν θρω πο πού ἔ χα σε τό 
ρο λό ι: «Εἶ σθε βέ βαι ος ὅ τι ὁ κα τη-
γο ρού µε νος εἶ ναι αὐ τός πού σᾶς 
ἔ κλε ψε;». 
Μάρ τυ ρας: «Ὄ χι, Κύ ρι ε Πρό ε-
δρε, για τί ὑ πῆρ χε συ νω στι σµός».  
Πρό ε δρος: «Τό Δι κα στή ρι ο ἀ παλ-
λάσ σει τόν κα τη γο ρύ µε νο λό γω 
ἀµ φι βο λι ῶν». 
Ὁ κα τη γο ρού µε νος εἶ ναι κου φός, 
δέν ἀ κού ει τί εἶ πε ὁ Πρό ε δρος 
καί ρω τά ει τό δι κη γό ρο του: «Τί 
εἶ παν;».
Δι κη γό ρος: «Σέ ἀ παλ λά ξα νε». 
Κα τη γο ρού µε νος: «Καί τί εἶ παν 
νά κά νω τό ρο λό ι;». 

Μικρές ιστορίες 
από τη ζωή και τη 
δράση των ανθρώ-

πων των χωριῶν μας
Η µικρή αυτή συλλογή από ιστορίες, άλλες πραγµατικές, άλλες 
όχι και τόσο µα που έχουν µέσα τους έναν πυρήνα αλήθειας, είναι 
ένα µικρό δείγµα από τη δουλειά του συµπατριώτη µας Ευαγ. 
Ανδριανού. Σήµερα το δεύτερο µέρος.

Εὐ αγ γέ λου Ἀν δρια νοῦ*

* Ὁ Εὐ άγ γε λος Ἀν δρια νός 
εἶ ναι ἐ πί τι µος ἀ ρε ο πα γί της, 
κα τοι κεῖ στό Κα στό ρι - Κα-
στα νιά

Καστανιώτικα στιγµιότυπα
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Χαιρετίσµατα στην εξουσία

Δε θα γυρίσουμε στο πα-
ρελθόν, συζητώντας το γιατί 
από το πρώτο αρδευτικό 
έργο του Καστορείου, που 
υλοποιήθηκε από την προ-
ηγούμενη Δημοτική Αρχή, 
εξαιρέθηκε η Κουτσουρού-
μπα. Η πλέον παραγωγική 
και κοντινότερη περιοχή 
μας. Επιτέλους η σημερινή 
Δημοτική Αρχή υλοποιεί 
έργο για την άρδευσή της. 
Αλλά, κατά ανήκουστο τρό-
πο, έχει κατατεθεί μελέτη 
προς ψήφιση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο πέραν πάσης 
λογικής και ορθολογικής 
διαχείρισης των υδάτων. 
Με αποτέλεσμα να μην  κα-
λύπτεται όλη η περιοχή της 
Κουτσουρούμπας. Λόγω 
της μεγάλης αντίδρασης 
του κόσμου, η μελέτη δεν 
ψηφίσθηκε και τις δυο φο-
ρές που κατατέθηκε. Είναι 
αδιανόητο να γίνεται τέτοια 
προσπάθεια να διαστραφεί 
η κατάσταση που ισχύει 
εδώ και δεκαετίες. Με τέ-
τοιες πολιτικές ο Δήμος το 

μόνο που πετυχαίνει είναι 
να πυροδοτεί αντιπαλότη-
τες μεταξύ των κατοίκων και 
να κατασπαταλά το δημόσιο 
χρήμα. Και επιτέλους ας μά-
θουμε σ’ αυτόν τον τόπο ότι 
τα έργα και οι δράσεις γίνο-
νται μετά από δημόσια συ-
ζήτηση και ζύμωση και όχι 
σύμφωνα με μεμονωμένα 
συμφέροντα. Περιμένουμε 
την απάντηση του Δήμου.

Θαν. Δημητρακόπουλος, 
Κων. Λαμπής

Ôé ãßíåôáé ìå ôï áñäåõôéêü ôçò Êïõôóïõñïýìðáò;

ÁãáðçôÝ ê ÄÞìáñ÷å, üðùò 
áóöáëþò ãíùñßæåôå, óôïí 
ôüðï ìáò áñêåôïß  ðáôñéþôåò 
ìáò Ý÷ïõí ðñïóöÝñåé ìåãÜëï 
ìÝñïò ôçò ðåñéïõóßáò ôïõò 
ãéá êïéíùöåëåßò óêïðïýò. 
¸íáò  áðü áõôïýò Þôáí  êáé  

Äçì. Óðõñüðïõëïò ï ïðïßïò 
ðñüóöåñå ôï ïßêçìá, üðïõ èá 
óôåãáóôåß ôï Äçìáñ÷åßï ìáò. 
ÐÝñá áðü ôçí áõôïíüçôç, 
íïìßæù,  ðñÜîç ôïõ ÄÞìïõ 
íá ôéìÞóåé ôïí äùñçôÞ  ìå ôï 
üíïìÜ ôïõ óå êÜðïéï  ÷þñï 

íïìßæù, üôé èá âñåèåß Ýíá 
åëÜ÷éóôï êïíäýëé ãéá ôïí 
ôÜöï ôïõ ðïõ ç åãêáôÜëåéøç 
åßíáé åìöáíÝóôáôç êáé áäéêåß 
üëïõò.

ÌåôÜ ôéìÞò
Ï Êáóôáíéþôçò

ÊÁÕÔÁ ÐÑÏÂËÇÌÁÔÁ 
ÆÇÔÁÍÅ 

ÁÌÅÓÅÓ ËÕÓÅÉÓ
Ôï êôÞñéï Óðõñüðïõëïõ Ý÷åé ÷ï-

ñçãçèåß áðü ôá ôÝëç ôçò 
äåêáåôßáò ôïõ 1970. ÓÞ-
ìåñá êéíäõíåýåé íá êáôáñ-
ñåýóåé. Ç ðáñïýóá Äçìï-
ôéêÞ Áñ÷Þ Ý÷åé ðñï÷ùñÞóåé 
óôçí ðñïêÞñõîç Ýñãïõ ãéá 
ôçí åðéóêåõÞ, üìùò ëüãù 
ôùí êáèõóôåñÞóåùí êáé ïé 
äýï äéáãùíéóìïß, ðïõ Ý÷ïõí 
ðñïêçñõ÷èåß, Ý÷ïõí áðïâåß 
Üãïíïé äéüôé ôï ðñáãìáôé-
êü êüóôïò åßíáé ìåãáëýôå-
ñï áðü ôï ýøïò ôïõ ðñïû-
ðïëïãéóìïý. Åäþ ç åõèýíç 
âáñýíåé êõñßùò ôéò ðñïç-
ãïýìåíåò ÊïéíïôéêÝò Áñ÷Ýò. 
Ôï áðïôÝëåóìá üìùò åßíáé 
üôé ìéá ðåñéïõóßá-êüóìçìá 
óôï êÝíôñï ôïõ ÷ùñéïý- ñç-
ìÜæåé. Åëðßæïõìå ï ÄÞìïò 
íá êáôáöÝñåé íá ðñïêçñý-
îåé íÝï äéáãùíéóìü, ï ïðïß-
ïò íá ôåëåóöïñÞóåé.

ÊÜèå Êáóôáíéþôçò –êáé ßóùò 
êáé ïé ãåßôïíÝò ìáò áðü 
ôá Üëëá ÷ùñéÜ- ðïíÜåé. Ï 
¢ãéïò ÌÜìáò óôçí åßóïäï 
ôïõ ÷ùñéïý, Ý÷åé ìåôáôñá-
ðåß, ìå åõèýíç ôïõ ÄÞìïõ, 
óå ÷þñï óôÜèìåõóçò ôùí 
áõôïêéíÞôùí, êáé âÝâáéá ìå 
ðñþôá ôá áõôïêßíçôá ôïõ 
ÄÞìïõ, êáé óå óêïõðéäüôï-
ðï. Ï äñüìïò ðñïò ôç íå-
ñïôñéâÞ åßíáé áðñïóðÝëá-
óôïò. Ç ÂÜãéá êéíäõíåýåé. 
¸÷åé ãßíåé óêïõðéäüôïðïò. 
Áðáéôåßôáé Üìåóç ðáñÝì-
âáóç ôïõ ÄÞìïõ êáé áðï-
êáôÜóôáóç ôïõ óõíïëéêïý 
÷þñïõ óôïí Üîïíá áðü ôï 
êáìÜñé ôïõ ¢ãéïõ ÌÜìá, 
ôï é÷èõïôñïöåßï êáé ôç íå-
ñïôñéâÞ. Åîáéôßáò ëÜèïõò 
ôïõ ó÷åäéáóìïý ôïõ áñäåõ-
ôéêïý ðñïò ôéò ÌÜíôñåò äå 
ëåéôïõñãåß ç íåñïôñéâÞ êáé 
ðáñÜ ôéò õðïó÷Ýóåéò ôïõ 
ÄçìÜñ÷ïõ üôé èá áðïêáôá-
óôáèåß ç æçìéÜ ðåñéìÝíïõ-
ìå ôñßá ÷ñüíéá ôþñá. Áíá-
ãíùñßæïíôáé ïé ìÝ÷ñé ôþñá 
ðñïóðÜèåéåò êáé ç âïÞèåé-
á ôïõ óõëëüãïõ «Ëïõóß-
íá» ãéá ôçí áðïêáôÜóôá-
óç ôùí ðçãþí ôïõ ¢ãéïõ 
ÌÜìá.   

Èáí. Äçìçôñáêüðïõëïò

Ελπίζουμε να μην είναι αλήθεια, και να ήταν οφθαλμαπάτη και κακή πληρο-
φόρηση η κοπή κάποιων πλατανιών, στο διαμορφωμένο χώρο αναψυχής, 
δίπλα στη γέφυρα. Αν, είναι αλήθεια, θα πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους οι 
υπεύθυνοι και να περιφρουρήσουν την ομορφιά του τοπίου, που δεν είναι τί-
ποτε άλλο, από αυτή των πλατανιών σε συνδυασμό με το ποτάμι.
Έχουμε ξαναγράψει για τα σκουπίδια και τους κάδους, που έχουν τοποθε-
τηθεί σχεδόν όλοι τους στην πλατεία και στους πλέον κεντρικούς δρόμους. 
Επισημαίνουμε στους αρμόδιους, ότι και οι κάτοικοι δεν εξυπηρετούνται και 
άσχημη εικόνα παρουσιάζει το κέντρο της κωμόπολής μας.
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Δ åí åßìáé åéäéêüò, äåí 
ìðïñþ íá ãñÜøù 
ôå÷íéêÞ Ýêèåóç. 
1⁄4ìùò, ìðïñþ êáé 

èÝëù íá ãñÜøù ìéá Ýêèåóç 
éäåþí, üðùò ôüôå óôï Ó÷ïëåßï. 
ÂáèìïëïãÞóôå ìå! 

Ìïõ öáßíåôáé, ëïéðüí, ðñï-
öáíÝò üôé ôï ëÜäé Ýãéíå êýñéá 
ðçãÞ åóüäùí óôçí ÊáóôáíéÜ 
ìåôÜ ôçí ÅðáíÜóôáóç. ÌÝ÷ñé 
ôüôå ïé âïõíÞóéïé ðñïðÜôïñÝò 
ìáò ðñÝðåé íá æïýóáí êõñßùò 
áðü ôçí êôçíïôñïößá. ¢ñá, 
Ý÷ïõìå óôåíÞ ó÷Ýóç ìå ôçí åëéÜ 
ãéá äýï ðåñßðïõ áéþíåò. 1⁄4ëá 
áõôÜ ôá ÷ñüíéá ç åëéÜ ìÜò Ýèñå-
øå, ìáò óðïýäáóå, ìáò Ý÷ôéóå 
ôá óðßôéá ìáò, ìáò êñÜôçóå 
óôïí ôüðï ìáò.

Ðïéï Þôáí ôï áíôßäùñü ìáò 
ó’ áõôÞí; Ó÷åäüí êáíÝíá. Ïýôå 
ðáëçÜ (ðïõ ßóùò äåí ìðïñïý-
óáìå), ïýôå ðñüóöáôá (ðïõ 
óßãïõñá ìðïñïýóáìå) ôçí öñï-
íôßóáìå ðåñéóóüôåñï áðü ôï 
áðïëýôùò áðáñáßôçôï. Äßíáìå 
ôï ëÜäé óôïí Ýìðïñï êáé, ìåôÜ, 
ðáñáðïíéüìáóôáí ãéá ôéò ÷áìç-
ëÝò ôéìÝò ôïõ. Ãéáôß ï Ýìðïñïò 

íá ìç ìáò åêìåôáëëåõèåß áöïý 
äåí åß÷áìå Üëëç äéÝîïäï;

Íïìßæåôå üôé äåí õðÜñ÷åé Èåßá 
Äßêç; Äåí õðÜñ÷åé Éóïññïðßá 
óôçí Öýóç; Äåí õðÜñ÷åé ÊÁÔÉ 
ðïõ ìáò áìåßâåé Þ ìáò ôéìùñåß 
áíÜëïãá ìå ôçí óõìðåñéöïñÜ 
ìáò; Óõã÷ùñÞóôå ìå, áëëÜ êÜ-
íåôå ëÜèïò. Êáé ìå ôï ëÜäé êÜíá-
ìå ëÜèç. ÐïëëÜ ëÜèç! ÐïôÝ äåí 
ðñïóðáèÞóáìå óôá óïâáñÜ íá 
ôõðïðïéÞóïõìå ôï ëÜäé ìáò. 
Íá ôï ðïõëÞóïõìå ü÷é ìüíïí 
óå äï÷åßá ìå Ýíá üíïìá ôüðïõ 
ðáñáãùãÞò, áëëÜ êáé óå ìéêñÜ 
ìðïõêáëÜêéá óôá öáñìáêåßá 
ôçò Åõñþðçò êáé ôçò ÁìåñéêÞò 
óáí áêñéâü êáëëõíôéêü!

Èá ìïõ ðåßôå: Öôáßåé ôï 
ÊñÜôïò. Íáé, ðÜíôïôå öôáßåé. 
Öôáßåé ç Êïéíüôçôá, ï ÄÞìïò. 
Íáé, óõíÞèùò öôáßåé. Öôáßíå 
ïé Óõíåôáéñéóìïß. Êáëýôåñá íá 
ìçí ìéëÞóù. 1⁄4ìùò, äåí åßíáé  
÷ñÞóéìç ç áðüäïóç åõèõíþí óå 
êÜðïéïõò. Äåí ðñïóöÝñåé Ýñãï. 
ÐñïóöÝñåé, ìüíïí, ôçí áöïñìÞ 
ãéá áôÝëåéùôåò óõæçôÞóåéò óôá 
êáöåíåßá. Äåí èá êÜíù ôï ßäéï 
ëÜèïò ôçò áðüäïóçò åõèõíþí. 

Èá èõìßóù, ìüíïí, üôé Ý÷ïõìå 
Ýíá ðáãêüóìéï äßêôõï ðùëÞ-
óåùí ëáäéïý óå ìéêñÝò ðïóü-
ôçôåò, áöïý ðåñéóóüôåñïé Êá-
óôáíéþôåò æïõí óå êÜèå Üêñç 
ôçò Ãçò áðü åêåßíïõò ðïõ 
æïõí óôçí ÊáóôáíéÜ. ÊÜðïéïé 
èá èÝëáíå êáé èá ìðïñïýóáí 
íá âïçèÞóïõí.

Êáé ç åëéÜ (Þ ç Öýóç) ìáò 
ôéìþñçóå! Ðüóá ÷ñüíéá Ý÷ïõìå 
íá ðÜñïõìå áñêåôü ëÜäé áðü 
ôïí êÜìðï ôçò ÊáóôáíéÜò; 
Ðüóá ÷ñüíéá äåí ðçãáßíïõìå 
êáí íá ìáæÝøïõìå ôéò åëéÝò 
óôïí êÜìðï; Öôáßåé, ëÝíå, ç 
ÄÅÇ. ÌáêÜñé, áëëÜ ãéáôß ç Ëá-
ãêáäßôóá Ý÷åé êÜèå ÷ñüíï ðá-
ñáãùãÞ, ó÷åäüí üðùò ðáëçÜ; 
Ãéáôß óôçí ëùñßäá áíÜìåóá óôï 
Ìáñìáñïãéüöõñï êáé óôá ñéæÜ 
ôïõ ÔáûãÝôïõ ïé åëéÝò ìïéÜæåé íá 
ìçí åíï÷ëïýíôáé áðü ôçí ÄÅÇ; 
Ïé ïéêïëüãïé – ðïõ åßíáé êáé ôçò 
ìüäáò – ëÝíå üôé öôáßíå ïé êëé-
ìáôéêÝò áëëáãÝò. Ïé êëéìáôéêÝò 
áëëáãÝò ðñáãìáôïðïéïýíôáé 
óå Ýíáí áéþíéï êýêëï ìå áÝíá-
ïõò ìéêñïêõìáôéóìïýò åõöïñß-
áò-áöïñßáò, âñï÷Þò-îçñáóßáò, 
êñýïõ-æÝóôçò. ÅÜí êÜðïéïò 

ðéóôåýåé üôé ïé Üíèñùðïé ìðï-
ñïýí íá áëëÜîïõí ôï êëßìá ôçò 
Ãçò, ôüôå ðñÝðåé íá ðéóôÝøåé 
üôé ìðïñåß íá óôáìáôÞóåé Ýíá 
áõôïêßíçôï ðïõ Ýñ÷åôáé êá-
ôåðÜíù ôïõ ìå Ýíá öýóçìá! 
ÌÝãá èÝìá ôñïìïëáãíåßáò êáé 
ðáñáðëçñïöüñçóçò, áëëÜ äåí 
åßíáé ôçò þñáò. ÁëëÜ, Ýóôù 
êáé åÜí öôáßíå ïé êëéìáôéêÝò 
áëëáãÝò, áò ðñïóáñìïóèïýìå 
ó’ áõôÝò!

ÓõìðÝñáóìá; Ç Öýóç ìáò 
ôéìùñåß äéüôé ðáñáâéÜóáìå ôçí 
Éóïññïðßá ôçò, ãéá ôçí êáêÞ 
ìáò óõìðåñéöïñÜ ðñïò ôçí 
åëéÜ. Ôßðïôá, ðéá, äåí ìðïñïýìå 
íá êÜíïõìå ãé’ áõôü. Äåí öôáßìå 
ãéá êÜôé óõãêåêñéìÝíï ðïõ êÜ-
íáìå Þ äåí êÜíáìå. Öôáßìå ãé’ 
áõôü ðïõ åßìáóôå! Äåí ðñïâëÝ-
ðåôáé áßôçóç ×Üñéôïò ðñïò ôïí 
Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò. 

ÔÝëïò ôï ëÜäé ùò êýñéá ðçãÞ 
åéóïäÞìáôïò. Áò êçäÝøïõìå, 
ëïéðüí, ôçí ìÜíá ìáò åëéÜ ôïõ 
êÜìðïõ ìå ôéò ðñåðïýìåíåò 
ôéìÝò. Ç ôåëåôÞ èá êñáôÞóåé 
÷ñüíéá.

Êáé ìåôÜ; Óêåöôåßôå üôé ïé 

Παρέµβαση

ËÜäé êáé Íåñü
Γράφει ο Νικ. Ανδριανόπουλος
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âïõíÞóéïé ðñüãïíïß ìáò Ýæç-
óáí ìå áíåêôÝò, ãéá ôçí åðï÷Þ 
ôïõò, óõíèÞêåò ôïõëÜ÷éóôïí 
óôïõò ôÝóóåñåéò áéþíåò ôçò 
ôïõñêïêñáôßáò, ÷ùñßò íá áíôé-
ìåôùðßóïõí – áðü üóá ìðïñþ 
íá îÝñù – ìåßæïíåò ðñïêëÞóåéò 
áðü ôçí Ãç. Ðþò; Êôçíïôñüöïé 
ìå ôá æþá ôïõò, ôïõò êÞðïõò 
ôïõò ãéá ôá æáñæáâáôéêÜ êáé ôá 
öñïýôá ôïõò êáé ÷ùñáöÜêéá 
ãéá ôï óéôÜñé ôïõò. Ôé ÷ñåéÜæï-
íôáí ãé´áõôü; Íåñü. Åß÷áí íåñü. 
Ðïëý íåñü.

ÌåôáöÝñåôáé áõôü ôï éóïñ-
ñïðçìÝíï öõóéêü õðüäåéãìá óå 
ìáò; Íáé, ãéáôß ôï Ý÷ïõìå óôá 
ãïíßäéÜ ìáò! Êáé åîáêïëïõèïý-
ìå íá Ý÷ïõìå ðïëý íåñü. Ìçí 
áêïýôå áõôïýò ðïõ ëÝíå üôé 
ìáò ëåßðåé. Áðëþò, ôï ðåôÜìå! 
Ôï êáêïìåôá÷åéñéæüìáóôå êáé 
áõôü, üðùò ôï ëÜäé. ÅÜí äåí 
áíôéäñÜóïõìå ãñÞãïñá, ôüôå èá 
ìáò ëåßøåé êáé ôï íåñü. Ëïéðüí:

1. Êáëýôåñç äéá÷åßñéóç ôïõ 
íåñïý. Ïé åéäéêïß îÝñïõí ôß ðñÝ-
ðåé íá êÜíïõìå áñêåß íá ôïõò 
èÝóïõìå ôéò óùóôÝò åñùôÞóåéò. 
Áò öôéÜîïõìå ìåñéêÜ ìéêñÜ 
öñÜãìáôá óôéò ÷áñÜäñåò ôïõ 
ÔáûãÝôïõ ãéá íá ìáæåýïõí ôï 
íåñü ôçò âñï÷Þò. Åõôõ÷þò, ôá 
ðåôñþìáôá åêåß åßíáé áóâåóôï-
ëéèéêÜ êáé áðïññïöïýí ãñÞãïñá 
ôï íåñü, þóôå íá åìðëïõôßæåôáé 

åäþ ï õäñïöüñïò ïñßæïíôáò.
2. Âáèìéáßá åðÝêôáóç ôçò 

Üñäåõóçò ôïõ êÜìðïõ ãéá 
ôçí êáëëéÝñãåéá ïðùñïêç-
ðåõôéêþí êáé æùïôñïöþí, ìå 
ðáñÜëëçëç åãêáôÜëåéøç ôçò 
åëéÜò. Ôï ðïôÜìé åßíáé ï êáëýôå-
ñïò öõóéêüò áãùãüò íåñïý êáé 
ìðïñåß íá ôï ìåôáöÝñåé äùñåÜí 
óå ìåãÜëï ìÝñïò ôïõ êÜìðïõ. 
ÄåîáìåíÝò óå êáôÜëëçëá óçìåßá 
ôçò êïßôçò ôïõ ðïôáìéïý ìðï-
ñïýí íá åðåêôåßíïõí, âáèìéáßá 
êáé üóï ÷ñåéÜæåôáé, ôéò ðïôéóôé-

êÝò ðåñéï÷Ýò ôïõ êÜìðïõ. 
3. Ðñïþèçóç ôçò ðáñáãù-

ãÞò ðñïò ôçí ÁèÞíá. Ïðïéá-
äÞðïôå ïéêïíïìéêÞ êñßóç äåí 
èá åìðïäßóåé ôçí áãïñÜ åíüò 
ìáñïõëéïý! Ï ðáñáåõñþôéïò 
äñüìïò èá åßíáé Ýôïéìïò ðïëý 
ðñéí ôïí ÷ñåéáóèïýìå ãéá íá 
ìåôáöÝñïõìå ôá ðñïúüíôá ìáò 

óôçí ÁèÞíá óå ëéãüôåñï áðü 
ôñåéò þñåò.

Ìðïñïýìå íá ôá êÜíïõìå 
üëá áõôÜ óå ÷ñïíéêü äéÜóôçìá 
äÝêá-åßêïóé åôþí, ÷ùñßò íá ìé-
ìçèïýìå áôõ÷Þ ðáñáäåßãìáôá 
Üëëùí ðåñéï÷þí (Èåóóáëßá, 
¢ñãïò, ÓêÜëá). Ç Èåóóáëßá 
Ý÷åé ðåèÜíåé – ôçí óêüôùóå ôï 
âáìâÜêé êáé ïé åðéäïôÞóåéò– êáé 
äåí èá ôçí óþóåé  ï Á÷åëþïò. Ç 
åêôñïðÞ èá ðÜñåé óôïí ëáéìü 
ôçò êáé ôçí Áéôùëïáêáñíáíßá! 
Ç Áñãïëßäá äåí åßíáé óå èÝóç 
íá ÷åéñéóèåß ôéò ðçãÝò ôïõ Áíá-
âÜëïõ. Ç ÓêÜëá êáôáíáëþíåé 
ðåñéóóüôåñï íåñü áðü åêåßíï 
ðïõ «ðáñÜãåé». Η Σκάλα είναι 
καλό παράδειγµα «πλεονεξίας». 
Δηλαδή: Πουλάω – θέλω να 
πουλήσω περισσότερα – χρει-
άζοµαι νερό – ανοίγω γεωτρή-
σεις. Íáé, Ýùò ðïéï âÜèïò êáé ìå 
ðïéåò åðéðôþóåéò; Ãé’ áõôü ëÝù 
âáèìéáßá êáé üóï ÷ñåéÜæåôáé!

ÎÝñù, ïé ïðáäïß ôùí áíôéñ-
ñÞóåùí èá âñïýí ÷éëéÜäåò 
áñíçôéêÜ åðé÷åéñÞìáôá. ÐïëëÜ 
áðü áõôÜ âÜóéìá. 

1⁄4ìùò, áò áíáëïãéóèïýí, 
ôþñá, ìÞðùò ìåôÜíïéùóáí 
åðåéäÞ êÜðïôå Ýäéùîáí ìå ôéò 
ðÝôñåò ôïõò áñìïäßïõò ðïõ 
åß÷áí Ýëèåé ãéá ôïí áíáäáóìü. 

Êáé ôüôå õðÞñ÷áí âÜóéìá áñ-
íçôéêÜ åðé÷åéñÞìáôá. 

Áò óêåöèïýí, ôþñá, ôé èá 
óõìâåß åÜí ìáò ëåßøåé ôï íåñü 
áðü ôçí êáêÞ óõìðåñéöïñÜ 
ìáò (ãåùôñÞóåéò, ðáíçãõñéþ-
ôéêá äÞèåí «êáíüíéá ðïôßóìá-
ôïò» ê.ëð.). 

Áò óêåöèïýí, ôþñá, ðþò 
èá áíôéäñÜóïõìå üôáí ðñáã-
ìáôéêÝò áíÜãêåò ýäñåõóçò ôçò 
ÓðÜñôçò êáé Üñäåõóçò ôùí 
íüôéùí ðåñéï÷þí ôïõ Íïìïý 
èá ïäçãÞóïõí óå õðï÷ñåùôéêÞ 
ìåôáöïñÜ ôïõ äéêïý ìáò íåñïý 
åêåß. Èá ðÜñïõìå ôá âïõíÜ; 
¹ èá êÜôóïõìå íá êïñáêéÜ-
óïõìå;

ÌéÜ ôåëåõôáßá öñÜóç ãéá 
ôéò ãåùôñÞóåéò: Ç ðáñïõóßá 
ôïõò åäþ åßíáé êÜôé ÷åéñüôåñï 
áðü Ýãêëçìá åßíáé ëÜèïò! Ìç 
ìïõ ðåßôå üôé «Ý÷ïõìå ìåëÝ-
ôåò». ÅÜí ñùôÞóåéò êÜðïéïí 
ðþò íá êÜíåéò ìéá ãåþôñçóç 
èá óïõ äþóåé ìéá «ìåëÝôç» ãé’ 
áõôü. Äåí óêÝöôåôáé – áöïý 
äåí ñùôÞèçêå – åÜí ðñÝðåé 
íá ãßíåé. ÁíôéèÝôùò, óêÝöôåôáé 
üôé ðáíôïý Ýôóé ãßíåôáé. Óå üëç 
ôçí ÷þñá üëïé ôñÝ÷ïõí ìå Ýíá 
ãåùôñýðáíï, ãéáôß ü÷é êáé óôçí 
ÊáóôáíéÜ; Íáé, êáé íáñêùôéêÜ 
êõêëïöïñïýí áëëïý. ÐñÝðåé íá 
êÜíïõìå ü,ôé êÜíïõí ïé Üëëïé;

 Êáé ìéá åñþôçóç: ÎÝñåôå ôé 
ðïóïóôü íåñïý ÷Üíåôáé áðü 
ôá «êáíüíéá»; Ðåñßðïõ ôï 
80%! Ìáò ëåßðåé íåñü åßðáôå; 
ÈÝëïõìå ãåþôñçóç ãéá íá ôá-
Àóïõìå ôï «êáíüíé» åßðáôå;

P ÔÝëïò ôï ëÜäé ùò êýñéá ðçãÞ åéóïäÞìá-
ôïò. Áò êçäÝøïõìå, ëïéðüí, ôçí ìÜíá ìáò åëéÜ 
ôïõ êÜìðïõ ìå ôéò ðñåðïýìåíåò ôéìÝò. Ç ôåëå-
ôÞ èá êñáôÞóåé ÷ñüíéá.

P ÎÝñåôå ôé ðïóïóôü íåñïý ÷Üíåôáé áðü 
ôá «êáíüíéá»; Ðåñßðïõ ôï 80%! Ìáò ëåßðåé 
íåñü åßðáôå; ÈÝëïõìå ãåþôñçóç ãéá íá ôáÀ-
óïõìå ôï «êáíüíé» åßðáôå;

Ο Νίκος Ανδριανόπουλος 
είναι Φυσικός, καθηγητής 
ΕΜΠ. 
Καστανιώτης
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Μονοήμερη εκδρομή διοργάνωσε ο Εμποροεπαγγελματικός 
Σύλλογος Καστορείου, στις 5/7/2009 στη Μονεμβάσια, 
Νεάπολη, Ελαφόνησο και Αρχάγγελο, με μεγάλη συμμετοχή των 
συμπατριωτών μας. Στη φωτογραφία, κάτω, απεικονίζεται μέρος 
των εκδρομέων συμπατριωτών μας.

Μεταξύ µας

Ôá åãêáßíéá ôùí ãñáöåßùí ìáò
Στις 17/8/2009 ο Πολιτιστικός 
µας Σύλλογος «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ», 
εγκαινίασε το Γραφείο, που διατηρεί 
στο Καστόρειο. Στα εγκαίνια, που 
πραγµατοποίησε ο ιερέας πατέρας 
Δηµήτριος Μήτρης, παρέστησαν 
και τίµησαν µε την παρουσία τους ο 
Αντιδήµαρχος κ. Γεώργιος Φουντάς, 
παράγοντες του τόπου µας, τα µέλη 
µας και πολύς κόσµος που εκτιµά 
την παρουσία µας στα πολιτιστικά 
δρώµενα του τόπου µας. Τους 
ευχαριστούµε όλους θερµά.

Ε. Βλαχογιάννη

ÅêäñïìÞ óôç ÌïíåìâáóéÜ

Το ευδαίμον Καστόρ(ε)ιο(ν)
Μια πρώτη καταμέτρηση των 
θεμάτων που έχουν απασχολή-
σει το έντυπο που κρατάτε στα 
χέρια σας μας δίνει μερικά ενδι-
αφέροντα στοιχεία. 
87 γιορτές, πανηγύρεις, γιορ-
τάσια και πολιτιστικές, εντός 
ή εκτός εισαγωγικών, εκδη-
λώσεις έλαβαν χώρα στο Κα-

στόρ(ε)ιο(ν) και τα πέριξ.
Εξορμήσεις για τσάι, για τίλιο, 
για χαμομήλι, και λοιπά αναζω-
ογονητικά, για μας τους γέρους, 
αφεψήματα, ή απλώς πιόματα.
Τσουβαλοδρομίες, αυγοδρομί-
ες, δολιχοδρομίες...
Γιορτή της τσίχλας, της ελιάς, 
της πέστροφας, κάθε έρπο-
ντος ή ιπταμένου όντος -και μη 
όντος- όλα τα τοτέμ της φυλής 

δοξολογούνται και τιμώνται ανα-
λόγως.
Και ο παράγων (δηλαδή αυτός 
που παράγει) Καστανιώτης; 
Ο, με τον ιδρώτα του προσώ-
που του, αποκτών τον επιούσι-
ον αγρότης;
Η πιστή, ως άλλη Πηνελόπη, 
συμπάσχουσα και μαντιλοφορε-
μένη αγρότισσα;
Αν κάποιο φύλλο του εντύπου 

μας διασωθεί στο μέλλοντα αι-
ώνα οι απόγονοί μας θα κατα-
θλίβονται ότι δεν ζουν στα 2009 
μ.Χ.
Αν όμως πέσει στα χέρια οξύ-
νοος Ευρωπαίου αρμοδίου για 
τη διαχείριση (διανομή) κοινοτι-
κών επιδοτήσεων τότε θα φάει η 
μύγα σίδερο.

Ο ευ-Δαίμων 

Ευ-Δαιμονικά
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Με τους ξενιτεµένους µας

Ç ÁìåñéêÞ äåí åßíáé ìáêñéÜ

Η Maria Baskous (Μαρία Κ. 
Μπασκουρέλου) είναι από εκεί-
νους τους ανθρώπους που ζώντας 
στην Αμερική διαρκώς αγωνίζεται 
να συναντήσει τα όνειρά της και 
ταυτόχρονα μεταδίδει την αγάπη, 
που έχει για την Ελλάδα, μέσω της 
διδασκαλία της. Αυτήν την αγάπη 
για την Ελληνική γλώσσα και  πο-
λιτισμό αναζητά να φυτέψει στις 
καρδιές των παιδιών με νέους τρό-

πους, μέσα στη διδακτορική δια-
τριβή της που ολοκλήρωσε με τίτ-
λο «BEYOND METHODOLOGY: 
AUTHENTICITY IN TEACHING» 
- «Πέρα από τη Μεθοδολογία – Η 
Αυθεντικότητα στη Διδασκαλία». 
Έμπνευση άντλησε από μια καθη-
γήτριά μας φιλόλογο, την Τζούλια 
Ψωμαρά. Δεσμευτήκαμε και οι δύο 
να γράψουμε ένα άρθρο γι’ αυτήν. 
Επίσης, το καλοκαίρι παρακολού-

θησε στο Πανεπιστήμιο της Κύ-
πρου με υποτροφία, μαζί με άλ-
λους 20 καθηγητές που διδάσκουν 
την Ελληνική γλώσσα και τον πο-
λιτισμό από 365 Ελληνικά σχολεί-
α στις ΗΠΑ. Η ίδια δηλώνει: «Ήταν 
ένα πολύ εντατικό και πλούσι-
ο πρόγραμμα, που μας ωφέλησε 
πολύ στο έργο μας  να διασώσου-
με και να διαδώσουμε τη γλώσσα 
και τον πολιτισμό μας στα Ελληνό-

πουλα δεύτερης, τρίτης ακόμη και 
τέταρτης γενιάς, σε όλες τις Πολι-
τείες της Αμερικής (μέχρι και την 
Αλάσκα)”.

Μαρία, συγχαρητήρια και να 
συνεχίζεις ακάθεκτη 

H Maria Bascous είναι η Πρό-
εδρος της Επιτροπής Ανέγερσης 
της Ελληνικής Ορθόδοξης εκκλη-
σίας και πολιτιστικού κέντρου στην 
Πολιτεία της Αλάσκας. Στα πλαίσι-
α της υποστήριξης του έργου, ορ-
γανώθηκε την 30η Αυγούστου με-
γάλη πολιτιστική εκδήλωση με τη 
συμμετοχή παιδιών, που χόρεψαν 
παραδοσιακούς χορούς, που διδά-
σκει η Μαρία στο σχολείο. Το γεγο-
νός του αγιασμού και της εκδήλω-
σης παρουσίασε και η εφημερίδα 
του Anchorage. «Μετά από προ-
σπάθεια 8 χρόνων που είμαι εδώ, 
τελικά έχουμε καταφέρει να συγκε-
ντρώσουμε 1,200.000 δολάρια και 
να ξεκινήσουμε αυτό το έργο» μας 
λέει η Μαρία. Η φωτογραφία είναι 
από την εφημερίδα του Anchorage.  

ΕΛ

Ο Σύλλογος Βορειοδημοτών  του Σίδνεϋ 
«Ωραία Ελένη» εξέλεξε νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο. Ευχόμαστε να είναι επιτυχημένο 
και παραγωγικό. Στη φωτογραφία το νέο ΔΣ. 

Aπό δεξιά, Δημήτριος Θεοδωρακάτος, Νικόλαος 
Αλαφόγιαννης, Αγγελική Λάζαρη, Παναγιώτα 

Θεοδωρακάτος, Κική Μπακόπουλος, Μιχάλης 
Βουρδούσης, Γιώργος Κουτρουμπής και 

Κωνσταντίνος Λαγανάς.

Έλαβα το email σου
Συγχαρητήρια για το περιοδικό σας.
Στο τελευταίο τεύχος είδα ότι θα κάνετε 
ένα αφιέρωμα στον Άγιο Κωνσταντίνο. 
Μπορείτε να μου πείτε έως πότε μπο-
ρώ να σας στείλω συνεργασίες; Κατά-
γομαι από τον Άγιο Κωνσταντίνο (με 
ρίζες από την Καστανιά), και στο αρ-
χείο του πατέρα μου, που ήταν δάσκα-
λος στον Άγιο Κωνσταντίνο, υπάρχει 
αρκετό υλικό. Ευχαριστώ.

06/08/2009
Κώστας Μακρυγιάννης

Ευχαριστώ πολύ για τα όσα αναρτή-
σατε στην εφημερίδα τεύχος 5, Ιούλι-
ος -Σεπτέμβριος 2009. Είμαι αναγνώ-
στης των τευχών. Καλή συνέχεια στο 

έργο σας.
10/08/2009

Παναγιώτης Αλαφόγιαννης

Για άλλη μια φορά ήμαστε στο Καστό-
ρειο το τελευταίο καλοκαίρι για ένα ολό-
κληρο μήνα, και όπως πάντα, περάσα-
με υπέροχα. Ενώ ήμαστε εκεί πολλοί φί-
λοι μας μάς είπαν για το περιοδικό σας. 
Πήραμε το τελευταίο τεύχος και το δια-
βάσαμε από την αρχή μέχρι το τέλος. 
Ήταν φοβερό! Όταν επιστρέψαμε, τυπώ-
σαμε από την ιστοσελίδα σας τα προη-
γούμενα τεύχη και τώρα τα διαβάζουμε. 
Είναι πολύ ενημερωτικά με διάφορα θέ-
ματα. Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για 
το περιοδικό «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ». Πρώτον, 
σαν Καστανιώτες, είμαστε πολύ υπερή-
φανοι και ευτυχείς, που έχουμε έναν τρό-

πο να διατηρούμε επαφή με το χωριό μας 
από τόσο μακριά στις Η.Π.Α.. Δεύτερον, 
ως εκτυπωτές και σχεδιαστές γραφικών 
στο επάγγελμα, είμαστε πολύ εντυπωσι-
ασμένοι με την ποιότητα και το περιεχό-
μενο του περιοδικού «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ». 
Υπέροχη δουλειά για όλο το προσωπι-
κό και ευχαριστίες για  την ομαδική προ-
σπάθεια! Τώρα γνωρίζουμε γιατί ο Βασί-
λης Λαγανάς πάντοτε είχε μια φωτογρα-
φική μηχανή μαζί του....Υπέροχες φωτο-
γραφίες, Βασίλη Μπράβο !

09/09/2009
Panagiotis and Kathy Stavropoulos

Chicago, IL U.S.A.
(για τη μετάφραση ΕΛ)

Αφού πρώτα σας συγχαρώ για τη θαυ-
μάσια δουλειά και για την ποικίλη  δρά-

ση σας στην περιοχή μας. Η καταγωγή 
μου είναι από τα Περιβόλια, δεν μπορώ 
όμως να ξεχωρίσω τα χωριά ούτε βέβαια 
να ξεχάσω τόσα χρόνια σχολείο και βόλ-
τες στο Καστόρι! Θα επιθυμούσα να με 
συμπεριλάβετε στους συνδρομητές της 
έκδοσης του συλλόγου σας “Πολυδεύ-
κης”. Επίσης θα με ενδιέφερε ιδιαίτερα 
να ενημερώνομαι για τις δράσεις του 
συλλόγου, εκδηλώσεις και βέβαια εκδό-
σεις που τυχόν θα υλοποιούσατε στο 
μέλλον. Εννοείται πως ό,τι κόστος προ-
κύψει (συνδρομή κ.λ.π.) θα το αναλάβω.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων, συγχαρη-
τήρια και πάλι.

11/09/2009
Ηλίας Νεοφώτιστος

Ο Μακαριώτατος 
Μητροπολίτης του Σαν 
Φρανσίσκο Γεράσιμος 
ευλογεί τα θεμέλια 
της νεοανεγειρόμενης 
εκκλησίας κατά τη 
διάρκεια της τελετής 
εκσκαφής του ορθόδοξου 
ναού της Ιεράς 
Μεταμόρφωσης, 30 
Αυγούστου, 2009 στο 
νότιο Ανκορέιτζ
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Αφιέρωµα στα χωριά µας

Σάββατο απόγευμα, 3 Οκτώ-
βρη και βρέχει καταρρακτω-
δώς, αλλά τίποτα δεν θα μας 
εμποδίσει να πάμε στον Άγιο 
Κωνσταντίνο. Ο αντιδήμαρχος 
κ. Γ. Φουντάς έχει φροντίσει να 
συναντηθούμε στο μοναδικό 
καφενείο του χωριού. Στη δια-
δρομή η υπέροχη πλαγιά πριν 
την Αγόριανη με τις καστανιές 
κατάφορτες μας αποζημιώνει. 
Το χωριό με τους περίπου 45 
μόνιμους κατοίκους του βρί-
σκεται σε υψόμετρο 580 μ. 
αγναντεύοντας κάτω την κοι-
λάδα του Ευρώτα. Φτάνουμε 
στο μοναδικό καφενείο του χω-
ριού, που ανήκει στον  87χρο-
νο σήμερα κ. Ευθύμιο Τουρ-
νά, γνωστό στην περιοχή ορ-
γανοπαίχτη και κιθαρίστα, γε-
μάτο κόσμο, λόγω του μνημό-
συνου της μητέρας του παπά 
Ιωάννη Τουρνά. Μας υποδέχο-
νται ο αντιδήμαρχος και ο Πρό-
εδρος του Τοπικού Συμβουλί-
ου κ. Αθανάσιος Αρβανίτης. Η 
κόρη του κυρ Θύμιου κ, Μαρία 

Τουρνά μας σερβίρει καφέ και 
η παπαδιά κόλυβα και ψωμί 
με τυρί για να συγχωρέσουμε. 
Στην παρέα, ο γηραιότερος κ 
Δημήτριος Τουρνάς, γεννηθείς 

το1918 μας διηγείται την ιστο-
ρία του Αγ. Δημητρίου, της εκ-
κλησίας του χωριού που κάη-
κε. Όλη του τη ζωή την πέρα-
σε αγρότης σκάβοντας τη γη. 
Οι άλλοι τον πειράζουν ρωτώ-
ντας το μυστικό της μακροζω-
ίας και απαντά το 3-5-30, δη-
λαδή 3 ημερών ψωμί, 5 χρο-
νών κρασί και σεξ κάθε τριά-
ντα ημέρες.  

Δεν υπάρχει άγονη γραμ-
μή μόνο στα απομακρυσμένα 
νησιά, αλλά και εδώ. Λεωφο-
ρείο έχει κάθε Τετάρτη και Πα-
ρασκευή. Ο ιερέας έχει οργανι-
κή θέση στο Κυπαρίσσι και λει-
τουργεί και εδώ και στην Αγό-
ριανη και όπου αλλού χρεια-
στεί.  Το χωριό αποτελεί την 
ίδια κοινότητα με τα Φουντέικα. 
Αρκετοί μετανάστες σε Αμε-
ρική, Καναδά, Αυστραλία και 
Γερμανία. 

Δεν παραπονούνται, γελα-
στά μας λεν ότι υπάρχει μόνο 
ένας νέος στο χωριό 27 χρο-
νών, αγρότης και ο επόμενος 

νεότερος είναι σαρανταπεντά-
ρης. Κύριες ασχολίες η κτηνο-
τροφία (μια μονάδα με πρόβα-
τα και τρεις με χοίρους)  και οι 
ελιές. Τα νερά είναι πολλά και 

η γη εύφορη αλλά δεν υπάρ-
χουν άνθρωποι να εκμεταλ-
λευτούν την εύφορη γη. Και ο 
νέος δρόμος θα περάσει δίπλα 
τους. Και εδώ φαίνεται η ανα-
γκαιότητα σχεδιασμού για το 

μέλλον της περιοχής. Υδρεύο-
νται από τις πηγές του Γεωρ-
γιτσίου και από μια γεώτρηση. 
Πιο κάτω κατεβαίνοντας προς 
την Πελλάνα κρυστάλλινο τρέ-

χει το Κεφαλόβρυσο.
Με καμάρι μιλάνε για τους 

ανθρώπους από τα δυο χω-
ριά που πρόκοψαν, Δημήτριο 
Σπαντίδο, καθηγητή στην ια-
τρική και με πλούσιο ερευνητι-
κό έργο, Ιωάννη Βέργαδο κα-
θηγητή στο Παν. Ιωαννίνων, 
Γιώργο Αρβανίτη του Χρήστου 
Συνταξιούχο Αρεοπαγίτη, Χρή-
στο Λουριδά Στρατηγό Χωρο-
φυλακής, Κων/νο Δημόπουλο 
Πτέραρχο.

Μέσα στο καφενείο-παντο-
πωλείο φωτογραφίζουμε το 
Δημ. Τουρνά με μια κυρία του 
χωριού μπροστά στην παλαι-
ϊκή ζυγαριά. Η κυρία κάθεται 
στην παλιά χειροποίητη καρέ-
κλα του κουρέα. 

Βγάζουμε φωτογραφίες. Μας 
υπόσχονται να μας καλέσουν 
τα Χριστούγεννα όπου θα γίνει 
μια μουσική βραδιά και θα παί-
ξουν οι λαϊκοί οργανοπαίχτες. 
Η βροχή έκοψε λίγο, ήρθε η 
ώρα να φύγουμε. Στο δρόμο 
ο απέναντι λόφος κοιτάζει το 
μέλλον με το σπίτι του καθηγη-
τή Δ. Σπαντίδου στην κορυφή 
και γύρω τα πρανή τετραγωνι-
σμένα και καθαρά με τις ελιές, 
σαν ζωγραφιά.

Ένα όμορφο χωριό που αντι-
στέκεται, που σίγουρα έχει πα-
ρελθόν και παρόν αλλά έχει τη 
δυνατότητα να έχει και μέλλον.

¢ãéïò Êùíóôáíôßíïò öèéíüðùñï óÞìåñá 
Ε. Βλαχογιάννη, Ε. Λαμπή

Στη φωτογραφία από αριστερά Κων/νος Βέργαδος, Ευθύμι-
ος Τουρνάς του Δημητρίου. Χορεύουν Νίκος Σουχλέρης του 
Γεωργίου, ο ιερέας Ευθύμιος Παπαδόπουλος και ο Βέργαδος 
Δημήτριος του Γεωργίου.
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Το χω-
ριό εμφανίζεται για 

πρώτη φορά το 1700 στις 
απογραφές των Βενετών 
(Grimmani) με την ονομασί-
α Seg Rongozena (Ρογκόζε-
να). Η προέλευση του ονό-
ματος πρέπει να προέρχε-
ται από τη λέξη Ρόγκι (=δα-
σώδης περιοχή που εκχερ-
σώνεται για γεωργική εκμε-
τάλλευση).

Το όνομα «ΡΟΓΚΟΖΑΙΝΑ» 
διατηρήθηκε μέχρι το 1929. 
Τότε το Κοινοτικό Συμβούλιο 
αποφάσισε να το μετονομάσει 
σε ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Η 
μετονομασία έγινε με τα εγκαί-
νια της ομώνυμης εκκλησίας, 
που ανακαινίσθηκε στη θέση 
παλιότερου ναού, που είχε κα-
ταστραφεί.

Η πορεία του Άγιου Κω-
σταντίνου ήταν η κοινή πορεί-
α των χωριών της Ελληνικής 
υπαίθρου. Άνοδος και πτώση. 
Από 14 κατοίκους, που εμφα-
νίζεται να έχει στην απογραφή 
του Βενετού Grimani, φτάνουν 
στους 429 το 1940 και περί-
που 40 σήμερα.

Μετά τον πόλεμο και πριν 
τα μεταναστευτικά ρεύματα 

και η 
αστυ-
φιλία 
απο-
δ ε -
κ α -
τ ί -

σουν τον πληθυ-
σμό και με κινητήριο μοχλό 
την εκάστοτε ηγεσία (Πρόε-
δρο – Παπά – Δάσκαλο) έγι-
ναν πάρα πολλά, που οδήγη-
σαν το χωριό στην ανάπτυξη 
και την πρόοδο. 

Παρά την απομόνωσή του 
λόγω της γεωγραφικής του 
θέσης (δεν βρίσκεται στον κε-
ντρικό οδικό άξονα των υπο-
λοίπων χωριών του Δήμου), 
αναπτύχθηκε οικονομικά και 
πολιτιστικά. Η εργατικότη-
τα των κατοίκων και η ομαδι-
κότητα ήταν το βασικό χαρα-
κτηριστικό της όλης προσπά-
θειας. Αυτό φάνηκε τόσο στην 
ανοικοδόμηση της Εκκλησίας, 
που καταστράφηκε από πυρ-
καγιά το 1958, όσο και στη δι-
άνοιξη (με προσωπική εργα-
σία των κατοίκων) του δρό-

μου που συνέδεσε οδικά τον 
Άγιο Κωσταντίνο με τα άλλα 
χωριά και τη Σπάρτη. Στη φω-
τογραφία φαίνεται ο αγιασμός 
του πρώτου λεωφορείου, που 
έφτασε στο χωριό το 1958 και 
έγινε δεκτό με «τιμές». 

Ένα άλλο «μεγάλο έργο» 
ήταν η κατασκευή δικτύου 
ύδρευσης το 1960 (μία βρύ-
ση σε κάθε γειτονιά). Επειδή 

η κρατική 
χρηματοδό-
τηση ήταν 
α ν ε πα ρ -
κής, έγινε 
το εξής: 
Έ ν α ς 
α ξ ι ω -
μ α τ ι -
κ ό ς 
τ η ς 
πο-
λε-

μικής αε-
ροπορίας, κατα-
γόμενος από το χωριό, είχε 
τραβήξει μία αεροφωτογρα-
φία του χωριού (πολύ εντυ-
πωσιακή για την εποχή εκεί-
νη). Η Αεροφωτογραφία αυτή 
ανατυπώθηκε και στάλθηκε 
σε όλους τους μετανάστες με 
τη σημείωση να στείλουν σαν 
αντίτιμο ό,τι ποσό θέλουν. Με 
τον τρόπο αυτό συγκεντρώ-
θηκε ένα σεβαστό ποσό, που 
βοήθησε στην ολοκλήρωση 
του έργου.

Μία άλλη πρωτοποριακή 
ενέργεια ήταν η δημιουργία 
του Συνεταιριστικού ελαιοτρι-
βείου το έτος 1965. Το ελαιο-
τριβείο αυτό εξακολούθησε να 
λειτουργεί μέχρι τα τελευταία 
χρόνια και παρά τις προσπά-
θειες εκσυγχρονισμού του, 
ξεπεράστηκε από την τεχνο-
λογία.  

Αξίζει, τέλος, να αναφερ-
θεί ότι πολύ μεγάλο ρόλο στην 
ανάπτυξη του χωριού έπαι-
ξαν και οι αδελφοί Δημήτριος 
και Σπύρος Σπαντίδος. Μετα-
νάστες από το πρώτο μετανα-
στευτικό κύμα (1910), βοήθη-
σαν να γίνουν σημαντικά έργα 
όπως π.χ: το κεντρικό υδρα-
γωγείο, το μνημείο πεσόντων 
(ηρώων), διανοίξεις δρόμων 
κ.λπ. Για τις προσφορές τους 
οι αδελφοί Σπαντίδου βραβεύ-
τηκαν από το Βασιλικό Εθνικό 
Ίδρυμα. 

Κων/νος Μακρυγιάννης

η κρατική 
χρηματοδό-
τηση ήταν 
α ν ε π α ρ -
κής, έγινε 
το εξής: 
Έ ν α ς 
α ξ ι ω -
μ α τ ι -
κ ό ς 
τ η ς 
πο-
λε-

μικής αε-
ροπορίας, κατα-
γόμενος από το χωριό, είχε 
τραβήξει μία αεροφωτογρα-

Πορεία στο σήμερα

Áðü ôá Ñïãêüæáéíá óôïí ¢ãéï Êùíóôáíôßíï

Γι’ αυτό το αφιέρωμα ευ-
χαριστούμε ιδιαιτέρως, τον 
Καθηγητή Δημήτρη Σπαντί-
δο,  τους Παναγιώτη και  Κώ-
στα Μακρυγιάννη για το υλικό 
που προσέφεραν από το αρ-
χείο του πατέρα τους δημοδι-
δασκάλου Ηλία Μακρυγιάν-
νη, τον Αντιδήμαρχο Γιώργο 
Φουντά και όλους τους κατοί-
κους του χωριού για τη ζεστή 
φιλοξενία τους και τις πληρο-
φορίες, που μας έδωσαν. Για 
τη συλλογή υλικού φρόντισε η 
Κατερίνα Αγγελοπούλου.

Το αφιέρωμα 
του ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ 

συνεχίζεται 
στο επόμενο φύλλο 
με την παρουσίαση 

της Αγόριαννης
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Η καθιερωμένη  Γιορτή της 
Ελιάς πραγματοποιήθηκε στις 
07-08-09/8/2009 στη Σελλασία, 
με μεγάλη επιτυχία. Γιορτή 
της ελιάς και ταυτόχρονα 
έκθεση των παραγώγων 
της, αλλά και άλλων 
αγροτικών και παραδοσιακών 
προϊόντων από τον Νομό 
μας, αλλά και από άλλους 
Νομούς των Γεωγραφικών 
Διαμερισμάτων της χώρας 
μας. Η γιορτή εμπλουτισμένη 
με μουσικοχορευτικές βραδιές 
από γνωστούς καλλιτέχνες, 
προβάλλει ως ένα από τα 
πιο σημαντικά δρώμενα στη 
Λακωνία και όχι μόνο. Οι 
φιλότιμες προσπάθειες, το 
ανοιχτό μυαλό και ικανότητα 
του Δημάρχου του Δήμου 
Οινούντος κ. Ευάγγελου 
Βαλλιώτη  να συνθέτει ιδέες και 
απόψεις , να ακούει προτάσεις 
και να συνεργάζεται, προς το 
κοινό όφελος της περιφέρειάς 

του, με σημαντικά πρόσωπα 
και παράγοντες του Δήμου 
του, κατάφερε να κάνει γνωστή 
τη Σελλασία πανελλαδικά, 
προσβλέποντας στην ανάπτυξη 
όλης της Δημοτικής του 
Περιφέρειας. Από την πλευρά 
μας, δυνατή ήταν και η δική 
μας συμμετοχή με εκθεσιακά 
περίπτερα, ένα του Δήμου μας 
που πρόβαλλε φωτογραφικό 
υλικό από τοπία, προϊόντα 
και δράσεις, από όλα τα 
δημοτικά διαμερίσματα, ένα του 
Συλλόγου Φίλων του Δάσους 
Ταϋγέτου «ΛΟΥΣΙΝΑ» με υλικό 
και δράσεις του Συλλόγου, ένα 
του Συνδημότη μας από την 
Αγόριανη Δημητρίου Ψαθά 
του Νικολάου με παράγωγα 
προϊόντα  από το εκτροφείο 
Στρουθοκαμήλου και άλλο ένα 
του Αριστοτέλη Καράγιαννη 
από την Πελλάνα με λάδι και 
παράγωγα αυτού. 

Ε. Βλαχογιάννη

ΨΗΦΙΣΜΑ
Στις 24 Ιουλίου 2009, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Εμποροπανήγυρης Αγιο-Μάμα Καστορείου, πραγματοποιήθηκε ενη-
μερωτική παρουσίαση των μονοπατιών του Ταϋγέτου της περιοχής του Δήμου Πελλάνας από τον κ. Π. Μόρφη, που δουλεύει 
εθελοντικά και συστηματικά για τη διάνοιξη των μονοπατιών, και ακολούθησε ουσιαστική συζήτηση με παρεμβάσεις των πα-
ρευρισκόμενων. Από τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν και σε συνέχεια σχετικού υπομνήματος, που έχει ήδη υποβληθεί στο 
Δήμο Πελλάνας, σας ενημερώνουμε ότι:
- Η συνολική διαδρομή των μονοπατιών της περιοχής του Δήμου Πελλάνας είναι εβδομήντα (70) χιλιόμετρα, όσο σχεδόν και 
το μήκος των μονοπατιών που βρίσκονται νότια του Δήμου μας. 
- Οι διαδρομές αυτές με τη βιοποικιλότητα και τη σπάνια χλωρίδα, είναι περιοχές εξαιρετικού φυσικού κάλλους και μεγάλης 
περιβαλλοντικής σημασίας. 
- Η μέχρι τώρα διάνοιξη και συντήρησή τους στηρίζεται στη συνδρομή των τοπικών φορέων, (όπως ο Σύλλογος Φίλων Ταϋ-
γέτου η «Λουσίνα», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βορδώνιας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γεωργιτσίου, ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Λογκανίκου κ.λ.π.) και την εθελοντική εργασία των μελών τους καθώς και μελών ορειβατικών συλλόγων 
της Σπάρτης και της Αθήνας.
- Απαιτείται παραπέρα βελτίωση και διαρκής συντήρηση των μονοπατιών.
- Έχει εκπονηθεί μελέτη σηματοδότησης και χαρτογράφησης, η οποία έχει ήδη υποβληθεί στο Δήμο. 
Θεωρώντας ότι η Δημοτική Αρχή πρέπει να παίζει κεντρικό συντονιστικό ρόλο, ζητούμε την υποστήριξή σας για τις παρακάτω 
δράσεις, άμεσης προτεραιότητας:
1. Ολοκλήρωση της διάνοιξης και συντήρηση των μονοπατιών. 
2. Χρηματοδότηση της σηματοδότησης και χαρτογράφησης όλων των μονοπατιών και τοποθέτηση χαρτών των διαδρομών 
στην είσοδο κάθε χωριού. 
3. Οργάνωση της εκδήλωσης αγωνιστικού δρόμου με κάλυψη όλης της διαδρομής, με Πανελλαδική απεύθυνση, η οποία 
θα συνδυάζεται και με δράσεις προβολής του αρχαιολογικού χώρου  της Πελλάνας. 

Οι Σύλλογοι

ÖåóôéâÜë Óåëëáóßáò

Αθλητικός Σύλλογος Καστορείου «Ο Κάστωρ»
Αθλητικός Σύλλογος Λογκανίκου
Εξωραϊστικός Σύλλογος Γεωργιτσίου
Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Καστορείου
Κυνηγετικός Σύλλογος Βορείου Λακεδαίμονος
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγόριανης
Πολιτιστικός Σύλλογος Βεργαδέικων
Πολιτιστικός Σύλλογος Βορδώνιας «Παναγιώτης Ζωγράφος»

Πολιτιστικός Σύλλογος Καστορείου «Πολυδεύκης»
Σύλλογος Γεωργιτσιάνων Σπάρτης «Το Κουτούνι»
Σύλλογος των εν Αττική Γεωργιτσιάνων
Σύλλογος Φίλων Ταϋγέτου «Η Λουσίνα»
Σύλλογος Κυριών Πελλάνας

Μετά την κατάθεση του ψηφίσματος, ο Δήμαρχος 
δεσμεύθηκε προφορικά να φέρει το θέμα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο.

Πληροφορίες, Ειδήσεις, Ενηµέρωση
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Στις 30/09/2009, με ενέργειες του 
Συλλόγου «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»,  Γεωλόγοι, 
στελέχη  του Ινστιτούτου Γεωλογικών 
Μεταλλευτικών Ερευνών, επισκέφτηκαν 
την Παναγία τη Μισοσπορίτισα για ένα 
επιτόπιο έλεγχο και αποφάνθηκαν, ότι, 
τα αίτια δημιουργίας της σημερινής κα-
τάστασης οφείλονται στον κατακερμα-
τισμό της βραχομάζας των ασβεστόλι-
θων, σε συνδυασμό με τη μορφολογί-
α, δημιουργώντας τεμάχη τα οποία βρί-
σκονται σε οριακή ισορροπία. Με απο-
τέλεσμα σε περίπτωση σεισμού ή έντο-
νων βροχοπτώσεων να αποκολλούνται 
βραχοτεμάχη, ποικίλων μεγεθών τα 
οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια 
της εκκλησίας και των επισκεπτών. Ως 
πρόδρομα μέτρα, προτάθηκε η νέκρω-
ση με κατάλληλα φυτοφάρμακα των ρι-
ζών των δένδρων, που βρίσκονται στο 
πάνω μέρος και η πλήρωση των ασυνε-
χειών με κατάλληλο ένεμα. Άλλες επεμ-
βάσεις π.χ. ελεγχόμενη κατάρριψη βρα-
χωδών τεμαχών, αγκυρώσεις κ.λπ. δεν 
ενδείκνυται σε αυτή τη φάση, διότι πρέ-
πει να προηγηθεί γεωτεχνική μελέτη 
βραχομάζας, απ’ όπου θα εξαχθούν τα 
μέτρα προστασίας του ναού και ασφα-
λούς διέλευσης των επισκεπτών. 

Μετά από  αυτή τη γνωμοδότηση, συ-
νεχίζουμε τις ενέργειες  για την  εφικτό-
τερη λύση. 

ÅíçìåñùôéêÞ åóðåñßäá 
ãéá ôç ãñßðç ôùí ÷ïßñùí

Η λοίμωξη από το νέο ιό γρίπης Α/Η1Ν1 
μπορεί να εκδηλωθεί με ένα ευρύ φάσμα 
συμπτωμάτων που περιλαμβάνει κυρίως 
πυρετό, βήχα, καταρροή, άλγος στην 
κατάποση, μυαλγίες, πονοκέφαλο, ρίγη και 
αίσθημα κόπωσης. Σε κάποιες περιπτώ-
σεις ιδιαίτερα όταν προσβάλλονται παιδιά, 
είναι πιθανή και η εμφάνιση διαρροιών και 
εμετών. Οι εκδηλώσεις της γρίπης από το 
νέο ιό μπορεί να ποικίλουν σε βαρύτητα 
από ήπιες έως πολύ σοβαρές. Η σοβαρή 
λοίμωξη μπορεί να εκδηλωθεί με την 
εικόνα πνευμονίας, αναπνευστικής ανε-
πάρκειας και να οδηγήσει ακόμα και στο 
θάνατο. Κάποιες συγκεκριμένες ομάδες 
πληθυσμού όπως οι έγκυες γυναίκες, τα 
άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών και άτομα 
με υποκείμενα νοσήματα μπορεί να εκδη-
λώσουν σοβαρή νόσο και επιπλοκές. 

ΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ Η ΓΡΙΠΗ 
Οι κύριοι τρόποι μετάδοσης των ιών της 
γρίπης είναι από άτομο σε άτομο, μέσω 
σταγονιδίων κατά το βήχα ή το φτέρνισμα. 
Αυτό μπορεί να συμβεί όταν τα σταγονίδια 
ενός μολυσμένου ατόμου εκτοξεύονται 
στον αέρα και εναποτίθενται στο στόμα ή 
στη μύτη των ανθρώπων που βρίσκονται 
κοντά του. 
Οι ιοί της γρίπης μπορεί επίσης να μεταδο-

θούν με την άμεση ή έμμεση επαφή (μέσω 
μολυσμένων επιφανειών, αντικειμένων) 
των χεριών με τις αναπνευστικές εκκρίσεις 
ατόμων που νοσούν. Οι άνθρωποι με γρί-
πη που αναρρώνουν στο σπίτι πρέπει:
Να συμβουλεύονται γιατρό για κάθε ειδική 
φροντίδα που μπορεί να χρειαστούν, ιδιαί-
τερα εάν πρόκειται για έγκυες γυναίκες ή 
για πάσχοντες από χρόνια νοσήματα.
Να συμβουλεύονται ιατρό για το αν θα 
πρέπει να πάρουν αντιϊκά φάρμακα.
Εάν το άτομο που αντιμετωπίζεται και 
αναρρώνει στο σπίτι παρουσιάσει κάτι 
από τα παρακάτω τότε πρέπει ΑΜΕΣΑ 
να αναζητηθεί ιατρική βοήθεια.

Ιδιαίτερα έντονη συμπτωματολογία
Παράταση υψηλού πυρετού για περισ-

σότερο από 3 ημέρες. Βελτίωση των συ-
μπτωμάτων για λίγες ημέρες και κατόπιν 
νέα επιδείνωσή τους 

Λαχάνιασμα με την άσκηση ή την 
ηρεμία 

Δυσκολία στην αναπνοή ή δύσπνοια 
Πόνο στο στήθος
Αιμορραγική ή σκουρόχρωμη από-

χρεμψη 
Κυάνωση (μελάνιασμα) στα χείλη 
Συνεχείς εμετοί και αδυναμία συ-

γκράτησης των υγρών που λαμβάνει ο 
ασθενής

Σημεία αφυδάτωσης όπως ζάλη στην 
όρθια θέση, πτώση της αρτηριακής πίε-
σης, μείωση της ποσότητας των ούρων, ή 
στα νεογνά έλλειψη δακρύων όταν κλαίνε

Επεισόδια σπασμών
Σημεία σύγχυσης ή αποπροσα-

νατολισμού ή στα βρέφη νωθρότητα 
/λήθαργος.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ 
Στις περισσότερες περιπτώσεις δε χρειά-
ζεται η χορήγηση αντιϊκών φαρμάκων για 
την αντιμετώπιση της γρίπης. 
Σε κάθε περίπτωση η ένδειξη χορήγησης 
αντιϊκών φαρμάκων τίθεται από τους 
γιατρούς. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! απαγορεύεται η χρήση 
ασπιρίνης, ή προϊόντων με ασπιρίνη 
για συμπτωματική ανακούφιση (π.χ. 
πυρετού, κεφαλαλγίας, μυαλγιών) 
ιδιαίτερα σε εφήβους και παιδιά λόγω 
του αυξημένου κινδύνου συνδρόμου 
Reye (σοβαρή αντίδραση σε άτομα με 
γρίπη που πήραν ασπιρίνη). 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙ-
ΖΟΥΝ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
Αποφύγετε να είστε πρόσωπο με πρόσω-

πο με τον ασθενή.
Καθαρίστε τα χέρια σας με σαπούνι και 
νερό ή χρησιμοποιήστε αλκοολούχο αντι-
σηπτικό διάλυμα μετά από κάθε επαφή 
με τον ασθενή ή αφού έχετε χειριστεί χρη-
σιμοποιημένα χαρτομάντιλα, ή ακάθαρτο 
ιματισμό. 
Εάν ανήκετε στις ομάδες υψηλού κινδύ-
νου για την εμφάνιση επιπλοκών από τη 
γρίπη, τότε πρέπει να αποφεύγετε τη στε-
νή επαφή (σε απόσταση μικρότερη των 2 
μέτρων) με τον ασθενή. Εάν είναι αδύνατη 
η αποφυγή στενής επαφής, συστήνεται η 
χρήση απλής χειρουργικής μάσκας εφό-
σον είναι καλά ανεκτή. Μετά την αφαίρεση 
της μάσκας πρέπει να ακολουθεί προσε-
κτική υγιεινή των χεριών. 
Επικοινωνήστε με ιατρό για το ενδεχόμε-
νο προφυλακτικής χορήγησης αντιϊκών 
φαρμάκων. Σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να λάβετε αντιϊκά φάρμακα χωρίς 
να υπάρχει οδηγία από ιατρό. Παρακο-
λουθήστε την κατάσταση της υγείας σας 
και των υπολοίπων κατοίκων του σπιτιού 
για πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων 
συμβατών με γρίπη (π. χ. πυρετός, 
βήχας, καταρροή). Σε τέτοια περίπτωση 
αναζητήστε ιατρική αξιολόγηση.

Ευσταθία Αραχωβίτη, 
Δ/ντρια Κέντρου Υγείας Καστορείου

Ç íÝá ãñßðç êáé åìåßò

Στις 20/8/2009, με πρω-
τοβουλία του Συλλόγου 
Εμποροεπαγγελματιών Κα-
στορείου πραγματοποιή-
θηκε ομιλία στο Πολιτιστι-
κό Κέντρο Μπακή, με θέμα 
τη γρίπη των χοίρων, από 
τη Διευθύντρια του Ιατρικού 
Κέντρου Καστορείου κ. Ευ-

σταθία Αραχωβίτη. Η ομιλία, 
λόγω του επικαιρότητας του 
θέματος ήταν άκρως ενδια-
φέρουσα και εξόχως ενημε-
ρωτική και συμβουλευτική. 
Παραβρέθηκαν και την πα-
ρακολούθησαν, ο Δήμαρχος 
Πελλάνας κ. Δημ. Γομάτος, 
Τοπικοί Φορείς και πάρα 

πολύς κόσμος. Ακολούθη-
σε ιδιαίτερα ουσιαστική συ-
ζήτηση, την οποία συντόνι-
σε ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου κ. Αθανάσιος Δημητρα-
κόπουλος και η κ. Αραχωβί-
τη απάντησε στις ερωτήσεις 
του κοινού. 

Ε. Βλαχογιάννη
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Valerie Kramboviti

Το καλοκαίρι τελείωσε και παρ’ 
όλο που ο ήλιος ακόμα ψήνει τη 
γη εδώ κάτω στην Κρήτη, όπου 
ζω,  το μειωμένο φως  περνάει 
το μήνυμά του στα διάφορα 
φυτά και δέντρα και καταλαβαί-
νουμε από την όψη τους τον 
ερχομό του χειμώνα.  Η εποχή 
των πολλών φρούτων πέρασε, 
λοιπόν, και σύντομα θα αρχί-
σουμε να τρώμε τα πορτοκάλια 
μας αντί για καρπούζια, πεπό-
νια, ροδάκινα κτλ.
Εγώ είμαι Αγγλίδα στην κα-
ταγωγή, και τέτοια φρούτα δε 
βγαίνουν στους κήπους μας.  

Φράουλες, βατόμουρα, μήλα, 
αχλάδια, ναι - αλλά τα καλοκαι-
ρινά ελληνικά φρούτα μάς είναι 
αρκετά εξωτικά.  Ομως, μας 
αρέσει αρκετά να φτιάχνουμε 
μαρμελάδα, και μια από τις 
αγαπημένες μας συνταγές 
χρησιμοποιεί νεράντζια και 
φυσικά, πικρίζει. Δυστυχώς, 
δε βρίσκουμε εύκολα αυτό το 
όλο και πιο σπάνιο φρούτο, 
και ως αναλλακτική λύση, φτιά-
χνουμε μια άλλη μαρμελάδα 
απο πορτοκάλια, λεμόνια και 
γκρέιπ-φρουτ.  Αυτή η  δευτερή 
συνταγή έχει το πλεονέκτημα 
ότι μπορεί κανείς να την κάνει 
λιγότερο ή περισσότερο πικρή, 

ανάλογα με το γούστο του, 
αλλάζοντας τις αναλογίες των 
διάφορων φρούτων που περι-
λαμβάνονται.   Πάρα κάτω δίνω 
τη συνταγή όπως μ’αρέσει εμέ-
να, δηλαδή, γλυκό, αλλά να 
πικρίζει ελαφρώς.  Το τρώμε με 
ψωμί και βούτυρο – δεν είναι 
γλυκό του κουταλιού.
Εδώ, λοιπόν, η συνταγή:  

Μαρμελάδα τριών φρούτων
Συστατικά
2 μεγάλα πορτοκάλια (με χοντρή 
φλούδα)
2 λεμόνια
Μισό γκρέιπ-φρουτ
1 κομμάτι πιπερόριζο (αν έχετε 

και αν σας αρέσει)
3 κιλά ζάχαρη 
1,5 λίτρα νερό
Εκτέλεση
Πλένουμε και ξεφλουδίζουμε τα 
φρούτα και κόβουμε τη φλούδα 
σε λεπτές λουρίδες –βγάζοντας 
το άσπρο κομμάτι αν ειναι πολύ 
χοντρό. Κόβουμε τη σάρκα σε 
κομματάκια  και βάζουμε τα 
κουκούτσια και τα άσπρα κομ-
μάτια σε μία μικρή βαμβακερή 
σακουλίτσα.  Μουσκεύουμε τα 
φρούτα,  τη φλούδα, τα κουκού-
τσια και το πιπερόριζο στο νερό 
για 24 ώρες.
Την άλλη μέρα, βάζουμε όλα 
αυτά τα υλικά (δηλαδή όλα τα 
υλικά εκτός της ζάχαρης) στην 
κατσαρόλα μας και  τα σιγο-
βράζουμε όλα μαζί για 1 1⁄2 ώρα, 
μέχρι να μαλακώσει καλά η 
φλούδα.  Βγάζουμε το πιπερόρι-
ζο.  Σφίγγουμε τη σακουλίτσα να 
βγει το ζουμί, και πετάμε μετά τη 
σακουλίτσα με τα κουκούτσια.
Προσθέτουμε τη ζάχαρη, ανε-
βάζουμε τη φωτιά σιγά-σιγά 
ανακατεύοντας συνέχεια μέχρι 
να βράσει η μαρμελάδα μας. 
Συνεχίζουμε να τη βράζουμε 
σε δυνατή φωτιά μέχρι να πήξει 
όσο θέλουμε.  Μετά αφήνουμε 
τη μαρμελάδα να κρυώσει λίγο 
και τη βάζουμε σε καθαρά γυά-
λινα βάζα.

Καλή όρεξη!

Εδώ και Αλλού

ÕëéêÜ
� 1 ðïôÞñé ôïõ íåñïý ëÜäé
� 1 ðïôÞñé ôïõ íåñïý æÜ÷áñç
� Îýóìá áðü äýï ðïñôïêÜëéá êáé Ýíá 
ëåìüíé
� Ìéóü ðïôÞñé ôïõ íåñïý ìïýóôï
� 2 êïõôáëÜêéá ôïõ ãëõêïý óüäá
� ×õìü áðü Ýíá ëåìüíé 
� ×õìü áðü äýï ðïñôïêÜëéá
� 1 êïõôáëÜêé ôïõ ãëõêïý êáíÝëëá
� 1 êïõôáëÜêé ôïõ ãëõêïý ãáñýöáëëá
� 1 êéëü áëåýñé ãéá üëåò ôéò ÷ñÞóåéò

ÅêôÝëåóç
ÂÜæù óå ìéá ëåêÜíç ôï ëÜäé ìå ôç æÜ÷áñç 
êáé ôï îýóìá áðü ôá ðïñôïêÜëéá êáé ôï 
ëåìüíé êáé áíáêáôåýù ìÝ÷ñé íá ëéþóåé ç 
æÜ÷áñç. ÐñïóèÝôù ôï ìïýóôï êáé óõíå÷ßæù 
ãéá ëßãï áêüìç ôï áíáêÜôåìá. Äéáëýù ôç 

óüäá óôï ÷õìü ôïõ ëåìïíéïý êáé ôï ñß÷íù 
óôç ëåêÜíç. Óôç óõíÝ÷åéá ñß÷íù ôï ÷õìü ôùí 
ðïñôïêáëéþí, ôá êáíåëëïãáñýöáëëá êáé 
ôÝëïò óéãÜ-óéãÜ ôï áëåýñé, öñïíôßæïíôáò ç 
æýìç ìáò íá åßíáé ìáëáêÞ.
ÁöÞíù ôç æýìç íá îåêïõñáóôåß ãéá ìéóÞ 
þñá (êáëýôåñá  íá ôçí âÜëïõìå óôï øõãåß-
ï), ðëÜèù ôá êïõëïõñÜêéá óå äéÜöïñá ó÷Ý-
äéá êáé ôá ôïðïèåôþ óå ôáøß ðïõ ðñïçãïõ-
ìÝíùò Ý÷ù óôñþóåé åéäéêü ÷áñôß øçóßìáôïò. 
ØÞíù óå ðñïèåñìáóìÝíï öïýñíï óôïõò 180 
ìå 200 âáèìïýò, óôç ìåóáßá ó÷Üñá ìÝ÷ñé íá 
ñïäßóïõí.
ÊáëÞ åðéôõ÷ßá!!!

Ôç óõíôáãÞ ìÜò Ýäùóå ç ê. ÂáóéëéêÞ Ñïõìå-
ëéþôç êáé üðùò ìáò åßðå ôçí Ý÷åé ðÜñåé áðü 
ôç èåßá ôçò,  ê. Åõãåíßá Ãáëáíïðïýëïõ ôïõ 
ÍéêïëÜïõ.

ÌáñìåëÜäá ôñéþí öñïýôùí

Ìïõóôïêïýëïõñá
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Οι φωτογραφίες του σηµερινού µας λευκώµατος είναι 
δηµιουργίες των Β. Λαγανά, Γ. Αρφάνη, Στρ. Γιαννί-
τσα και Παν. Μόρφη.τσα και Παν. Μόρφη.

Οι φωτογραφίες του σηµερινού µας λευκώµατος είναι 
δηµιουργίες των Β. Λαγανά, Γ. Αρφάνη, Στρ. Γιαννί-
τσα και Παν. Μόρφη.τσα και Παν. Μόρφη.

Το λεύκωµά µας
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Άποψη

Πέρασαν 60 χρόνια από 
εκείνον τον μαρτυρικό μήνα 
Αύγουστο του 1949 που 
στον Ταΰγετο,   στον δικό 
μας  Ταΰγετο,  στη Λουσίνα,  
στου Λάττα, στην Γραμμένη 
Πέτρα, στα Καμάρια, παί-
χτηκε η τελευταία σκηνή 
του δράματος  του αδελφο-
κτόνου και τραγικού εμφύ-
λιου που οι πληγές του και 
οι μνήμες τους είναι ακόμα 
νωπές.

Εδώ  από αυτές  τις στή-
λες  δεν έχω την πρόθεση 
να κάνω εκτενή αναφορά  
στα αίτια και τις αφορμές 
του εμφυλίου  πολέμου. Δυ-
στυχώς  και τα δύο μέρη  με 
την αδιαλλαξία τους, έπαι-
ξαν και  το παιχνίδι των με-
γάλων δυνάμεων,  που η 
στρατηγική τους ήταν δια-
φορετική από το συμφέρον 
της πατρίδας μας.

Χώρες,  όπως η Ιταλία με 

κοινά πολιτικά και κοινωνι-
κά χαρακτηριστικά  με την 
Ελλάδα, έχοντας  ηγεσίες 
που έβλεπαν το συμφέρον 
της χώρας τους , απέφυγαν 
τον αδελφοκτόνο πόλεμο.

Έτσι ο τόπος μας το Κα-
στόρι και ευρύτερα τα γύρω 
χωριά πλήρωσαν με πόνο 
δάκρυα και αίμα τον εμφύ-
λιο, τα καλύτερα παιδιά, 
μορφωμένα, νοικοκυραίοι  
έχοντας σαν ιδανικό έναν 
κόσμο  καλύτερο, κυνηγή-
θηκαν  σαν αγρίμια  στις 
ράχες τα λαγκάδια τα κορ-
φοβούνια  του τόπου μας. 
Αλλά και  όσοι ήταν στην 
άλλη πλευρά,  έδωσαν το 
αίμα τους  σε μάχες  σε μα-
κρινές  πεδιάδες  και βου-
νά.

Αν ρίξουμε μια ματιά στο 
Ηρώον του χωριού μας θα 
δούμε ότι οι πεσόντες  στον 
Ελληνοϊταλικό πόλεμο ήταν  

οκτώ (8) ενώ οι νεκροί στον 
εμφύλιο ήταν  είκοσι οχτώ 
(28). Όπως δε παρατηρούν 
και πολλοί  ιστορικοί, οι εμ-
φύλιοι πόλεμοι είναι οι πιο 
αιματηροί πόλεμοι και οδη-
γούν τις κοινωνίες χρόνια 
πίσω  στην ανάπτυξη τους.

Πόσοι και ποιοι ήταν οι 
νεκροί  στον εμφύλιο στον 
τόπο μας;

Με τον  Εθνικό  Στρατό  
έπεσαν  οι παρακάτω:

 Αρ. Νικητάκης, Ιωαν. Συ-
καράς, Ηλ. Περδίκης, Βασ. 
Κουτσουμπός, Παν. Μι-
χαλόχρηστας, Κων. Σκρε-
πέτης, Γεωρ.Σπυριδάκης, 
Γεωρ. Σταθόπουλος, Αν. 
Συκαράς.

Με τον Δημοκρατικό 
Στρατό  ή σε αντίποινα από 
παρακρατικούς έπεσαν οι 
παρακάτω:

Αγγ. Αντωνάκη, Ιω. Βλα-
χόγιαννης, Γ. Βλάχος, Παρ. 
Γενεβέζος, Γ. Γιαννίτσας, 
Παν. Γιώργαρης, Αθ. Κα-
καφλίκας, Κ. Καλιάννης, 
Π. Λαγανάς, Β. Λάμπος, Π. 
Μακρής, Ιω. Μανιάτης, Στ. 
Μερεκούλιας, Κυρ. Μουτή, 
Γ. Μουτής, Αντ. Νικητάκης, 
Γ. Νικολόπουλος, Π.Ξυδο-
γιαννόπουλος, Χρ. Πανα-
γιωτόπουλος, Γ. Παπαη-
λιού, Γ. Παπαδόπουλος,                   
Στυλ. Περδίκης,  Ηλ. Σπα-
ράγγης.

Οι νικητές αναφέρονται 
στο Ηρώον του χωριού. Οι 
δικοί τους  ανταμείφθηκαν 
από την Πολιτεία με συντά-
ξεις, διορισμό στο Δημόσιο 
κ.λπ. και οι ηττημένοι  απο-
κεφαλίστηκαν,  τα  πτώ-
ματα τους σκυλεύτηκαν,  
χλευάστηκαν, Οι συγγενείς 
τους γνώρισαν  διωγμούς, 
εξορίες, αποκλεισμούς από 
εργασίες, με μόνο  λόγο ότι 
ήταν συγγενείς τους.

Πέρασαν  60 χρόνια! 
Ήρθε η ώρα να γίνει η 
υπέρβαση. Η ιδιαίτερη πα-
τρίδα μας,  το Καστόρι και η 

κοινωνία του να γυρίσει σε-
λίδα. Προτείνω  να βρεθεί 
τρόπος, που χωρίς να οξύ-
νει τα πάθη, να μνημονευ-
θούν στο μνημείο  του  τό-
που  μας  και οι νεκροί του 
Εμφυλίου πολέμου. Ξέρω 
πως για μερικούς , ακόμα 
και 60 χρόνια μετά είναι δύ-
σκολο, νομίζω ότι χρειάζε-
ται περίσσευμα καρδιάς και 
όλα θα ξεπεραστούν.

Μπορεί να δημιουργηθεί 
μια Επιτροπή  με τον Δήμο 
επικεφαλής για να βρεθεί 
μια λύση.

Όλοι οι νεκροί και από 
τις δύο πλευρές μαζί πή-
γαν  σχολείο,  μαζί  έπαιξαν  
στους δρόμους και τα στε-
νά, μαζί κολύμπησαν στο 
ποτάμι, μαζί γλυκοκοίταξαν 
τα κορίτσια  στο πανηγύ-
ρι  τ’ Άγιου Μάμμα, αντάμα 
ανέβηκαν στον Αγιάννη τον 
Νηστευτή,  και πλάι πλάι 
είδαν τον ήλιο το πρωί να 
χαϊδεύει τον Ταΰγετο.

Όμως  από το καπρίτσιο 
της μοίρας, τα παιχνίδια  
των μεγάλων δυνάμεων, 
και την καταστροφική  πο-
λιτική των ηγεσιών και των 
δύο πλευρών, έγιναν εξιλα-
στήρια θύματα  και το άλικο 
αίμα των καλύτερων παιδι-
ών τού τόπου μας έβαψε 
τους λόγγους και τα ρου-
μάνια.

Επιτέλους  για ανθρωπι-
στικούς και μόνο  λόγους 
ας πάρουμε την γενναία 
απόφαση  και κάθε χρόνο 
με πρωτοβουλία όλων των 
Συλλόγων του τόπου μας 
σε κάποια  γιορτή, π.χ. στις 
29 Αυγούστου, ας κάνουμε 
ένα μνημόσυνο  και ας τους 
μνημονεύουμε όλους με τα 
μικρά ονόματά τους.  

Πατριώτες, ας θάψου-
με επιτέλους τους νεκρούς 
μας, ας γυρίσουμε σελίδα. 
Θα είναι χρήσιμο αλλά και 
λυτρωτικό για όλους  μας.

Γιώργης Λαγανάς

ÅðéôÝëïõò, áò èÜøïõìå ôïõò íåêñïýò ìáò
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Οι πρώτοι που ερχόντανε σκηνίτες οι Τσιγγάνοι,
που φέρνανε σαράβαλα μουλάρια και γαϊδούρια,
μα και την απαραίτητη μαζί τους την αρκούδα.
Και κάτι παιχνιδιάρικα και βρώμικα μαϊμούδια.
Οι γύρω κήποι ανοίγανε και μπαίνανε τα ζώα,
που φέρνανε για πούλημα με τζίβα στο σαμάρι.
Η τζίβα τότε ήτανε  σημάδι ότι πουλιέται.
Και από ζα εγιόμιζε ως πάνω η πλαγιά 
κι αριστερά του δρόμου φτάνανε ως και στη ρεματιά.
Πρώτες στο έμπα φάνταζαν φιγούρες φωτογράφων.
Η μια φιγούρα σ’ έδειχνε στο άλογο καβάλα,
κι άλλη πως επέταγες  με το αεροπλάνο.
Και όλες “Δι’ ενθύμιον” εγράφανε θυμάμαι.
Μέσα στους κήπους πρόχειρες  και οι κρασοταβέρνες,
μετά τα φρούτα εποχής, κι η μαύρη η σταφίδα,
και  οι μπλεζόνες οι γλυκές, καρπούζια που τα λέμε.
Συνέχεια οι καλαμωτές  γιομάτες  γλειφιτζούρια,
στραγάλια, καραμελικά, για τα παιδιά καλούδια.
Και φακελάκια πούλαγαν που λέγανε την τύχη.
Και στο καμάρι φτάνουμε στις βρύσες, στις κρηνές,
Που γιόμιζαν τη γούρνα τους μπουκάλια με γκαζόζες.
Και δίπλα το μικρό της εποχής κεντράκι,
να πιεις κρυστάλλινο νερό με τη γλυκιά βανίλια.

Μετά τα μπεζεστένια μας υφάσματα γιομάτα.
Κι απέναντι και στη σειρά οι πάγκοι με πραμάτεια.
Ένας φωνάζει απλώνοντας τις όμορφες δαντέλες.
Άλλος φωνάζει γυαλικά κρυστάλλινα πως έχει.
Άλλος πως έχει τα καλά και τα γερά παπούτσια.
Άλλος πως έχει όμορφα κοπέλια απ’ τας Ευρώπας,
Και άλλος τα καλύτερα της εποχής τσουράπια.
Στη σκάλα όμως φτάνουμε για κάτω στην Πλατάνα.
Ζερβά στημένο βλέπουμε μπερντέ του Καραγκιόζη.  
Δεξιά και πάνω απ’ την πηγή κτισμένο μισαλώνι,
που πάνω κει επαίζανε  τα όργανα όλη μέρα.
Και τελευταία φέρανε και μία πριμαντόνα,
που τραγουδούσε κι έδειχνε το πόδι ως το γόνα.
Μπροστά μας είναι τ’ άπλωμα γιομάτο με τραπέζια,
εδώ  μεζέδες με κρασί, κι από  βαρέλι μπύρα.
Στη Βάγια, στο μυλαύλακο, κρυώνουν τα καρπούζια.
Εδώ γλεντούσανε οι Νιοι της εποχής εκείνης 
κι οι Νιες λοξοκοιτάζανε να βρούνε τον καλό τους.
Στην ντάλα του καλοκαιριού δροσιά στον Αγιομάμα,
και με κρυστάλλινο νερό, τριήμερο το θάμα...

Γιάννης  Κορζής
 «Ο Καστανιώτης»

Λόγος και Φως

 Το πανηγύρι του Αγιομάμα
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Ôï íÝï Ìïõóåßï 
ôçò Áêñüðïëçò
«Ðåñéóóüôåñï áðü 
ïôéäÞðïôå Üëëï ôá 
ìíçìåßá ôçò ÁèÞíáò 
áíôéêáôïðôñßæïõí ìéá 
óôÜóç æùÞò ðïõ Ýöåñå ôïí 
Üíèñùðï óôï êÝíôñï ôïõ 
êüóìïõ, ðïõ áíáãüñåõóå óå 
èåÜ ôï ìÝôñï êáé ôï êÜëëïò. 
Ï Ðáñèåíþíáò, ðïõ ìå 
÷ñÞìáôá ôïõ ðïëåìéêïý 
ôáìåßïõ ÷ôßóôçêå, áðü 
áíèñþðïõò åëåýèåñïõò ðÜíù 
óôï âñÜ÷ï ôçò Áêñüðïëçò, 
ãéá äõüìéóç ÷éëéÜäåò ÷ñüíéá 
åêöñÜæåé óôáèåñÜ ôï 
ìåãáëåßï ôçò áðëüôçôáò, 
ôï ðÜèïò ôçò óïößáò, ôïí 
Ýñùôá ôçò ïìïñöéÜò. Ôá 
ìÜñìáñá áõôÜ ïñßæïõí 
ðÜíôïôå ôçí øõ÷Þ ìáò. Êáé 
ï áãþíáò ãéá ôçí åðéóôñïöÞ 
ôùí ëåçëáôçìÝíùí 
ôìçìÜôùí ôïõò äåí åßíáé 
óïâéíéóôéêüò. Åßíáé 
áãþíáò, ðïõ ãßíåôáé óôï 
üíïìá ôçò áíèñùðüôçôáò, 
ôïõ ðïëéôéóìïý êáé ôçò 
äéêáéïóýíçò. ÓÞìåñá, 
ðÜíù óôïí ßäéï âñÜ÷ï, ôá 
åñãïôÜîéá, ïé ìç÷áíéêïß, 
ïé ìáóôüñïé êáé ï ïßóôñïò 
ôïõò ìáò ðáñáðÝìðïõí 
óôçí åðï÷Þ ôïõ Öåéäßá, 
ðñïóðáèþíôáò íá 
óõíôçñÞóïõí êáé, óôï 

ìÝôñï ôïõ äõíáôïý, íá 
áíáóôçëþóïõí êáé íá 
áðïêáôáóôÞóïõí Ýñãá ðïõ 
Ý÷ïõí îåðåñÜóåé ôï ÷ñüíï. 
Ï ÄéåèíÞò Áñ÷éôåêôïíéêüò 
Äéáãùíéóìüò, ðïõ Ý÷åé 
ðñïêçñõ÷èåß ãéá ôï ÍÝï 
Ìïõóåßï ôçò Áêñüðïëçò, 
ðñïêáëåß ôéò äçìéïõñãéêÝò  
äõíÜìåéò üëçò ôçò ãçò óôçí 
êáôáóêåõÞ åíüò êáéíïýñãéïõ 
ìíçìåßïõ, áíôÜîéïõ ôçò 
éäéïöõßáò ðïõ èá óôåãÜóåé»

 Ìåëßíá Ìåñêïýñç

3⁄4óôåñá áðü ðïëëÝò 
áíôéäñÜóåéò êáé åðéèÝóåéò 
ðïõ äÝ÷ôçêå ç áíÝãåñóç 
ôïõ ÍÌÁ, ôï üñáìá 
ôçò Ìåëßíáò Ýãéíå 
ðñáãìáôéêüôçôá. Ôï ÍÝï 
Ìïõóåßï ôçò Áêñüðïëçò 
÷ôßóôçêå êáé ðáñïõóéÜæåé 
ãéá ðñþôç öïñÜ óôï óýíïëï 
ôïõ ôç ãíùóôÞ êáé Üãíùóôç 
éóôïñßá ôïõ ÂñÜ÷ïõ. 
¸ñãï- óôáèìüò ðáãêüóìéáò 
áêôéíïâïëßáò ìå 4000 
åêèÝìáôá, áðü ôç ÍåïëéèéêÞ 
Åðï÷Þ Ýùò ôïí Ìåóáßùíá. 
Âñßóêåôáé äßðëá óôç óôÜóç 
ôïõ Ìåôñü- Áêñüðïëç êáé 
óôçí áñ÷Þ ôïõ ìåãÜëïõ 
ðåæüäñïìïõ ôçò ïäïý 
Äéïíõóßïõ Áñåïðáãßôïõ. 
¸íá ìïíôÝñíï, áóýììåôñï 

êôßñéï áðü äéÜöáíï ãõáëß, 
ôóéìÝíôï, áíïîåßäùôï 
÷Üëõâá êáé áíïé÷ôü óôï 
öõóéêü öùò. Ïé åêèåóéáêïß 
÷þñïé ôïõ åßíáé Üíåôïé êáé 
öéëéêïß ðñïò ôï ðåñéâÜëëïí. 
ÐåñéâÜëëåôáé áðü êÞðï, 
äéáèÝôåé áíáøõêôÞñéï, 
åóôéáôüñéï, êáôáóôÞìáôá, 
âéâëéïðùëåßï êáé ÷þñïõò 
ðïëõìÝóùí. Ç ôáñÜôóá 
ôïõ Ý÷åé èÝá ðñïò ôçí 
Áêñüðïëç. Ôï ÍÝï Ìïõóåßï 
Áêñüðïëçò åßíáé ìïíáäéêü 
êáé ãéá Ýíáí Üëëï ëüãï. 
1⁄4ëï ôï êôßñéï áéùñåßôáé 
ðÜíù áðü Ýíá ìåãÜëï 
áñ÷áéïëïãéêü ÷þñï, ðïõ 
áíáêáëýöèçêå êáôÜ ôéò 
åñãáóßåò èåìåëßùóÞò ôïõ. 
ÁíáóêÜöçêå óõóôçìáôéêÜ 
(1997- 2000) êáé åíôÜ÷èçêå 
ó’ áõôü ùò åðéôüðéï Ýêèåìá. 
Îå÷ùñéóôÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ 
ôïõ ìïõóåßïõ åßíáé ôá 
ãõÜëéíá äÜðåäá, ðïõ 
îáöíéÜæïõí ôïí åðéóêÝðôç. 
Ìéá ìáñìÜñéíç áñ÷áúêÞ 
Ãëáýêá, óýìâïëï ôçò 
ÁèÞíáò êáé ôçò ÁèçíÜò, 
Ýãéíå Ýìâëçìá ôïõ ÍÝïõ 
Ìïõóåßïõ êáé õðïäÝ÷åôáé 
ôïõò åðéóêÝðôåò óôçí 
åßóïäï. 

Â. Êåìåñßäïõ

Επισκέψεις
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Ευγένιος Χατζούδης
ΣΠΕΡΝΟΥΝ ΚΑΠΝΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ;
Τέχνη και Επιστήμη
Εκδόσεις Ποταμός, 2009
Δεν θα μεροληπτήσω, 
παρότι πρόκειται για 
τον ερευνητή φυσικο-
χημικό που επέβλεψε 
τη διδακτορική δια-
τριβή μου. Όμως αυτό 
το βιβλίο κάνει μια 
ουσιαστική παρέμβα-
ση στη βιβλιογραφία, 
και επικεντρώνοντας 
κυρίως στη ζωγραφι-
κή, αποδεικνύει ότι 
επιστήμη και τέχνη 
δεν ακολουθούν 
παράλληλους αλλά τεμνόμενους δρόμους. Πολλά 
σπουδαία ονόματα συνηγορούν σ’ αυτό από τον 
Λεονάρντο Νταβίντσι μέχρι τον Νταλί, τον Πάμπλο 
Πικάσο και τους σύγχρονους όπως ο Damien Hirst 
(Ντάμιεν Χιρστ). Μια επίσκεψη στην Tate Modern 
(Τέιτ Μόντερν) του Λονδίνου του αποκαλύπτει. 
Εξάλλου, επιστήμονες και καλλιτέχνες ζουν κοινά 
πάθη και δουλεύουν κυνηγώντας την εμπειρία του 
μυστηριώδους, όπως είπε ο Αϊνστάιν. Υπάρχει 
μια διαφορά, στην επιστήμη όταν ανακαλυφθεί το 
καινούργιο το παλιό πεθαίνει. Ένα βιβλίο με πάρα 
πολλά στοιχεία, για όλους και ιδιαιτέρως για τους 
εραστές της τέχνης αλλά και της επιστήμης.

Ε. Λαμπή

Ιωάννα Καρυστιάνη
ΣΟΥΕΛ 
Εκδόσεις Καστανιώτη

Από τη σεναριογρά-
φο της ταινίας του 
Παντελή Βούλγαρη 
« Νύφες» το μυθι-
στόρημα Σουέλ . Στη 
γλώσσα των ναυτικών 
σουέλ σημαίνει βου-
βός κυματισμός του 
ωκεανού. Η Ιωάννα  
Καρυστιάνη  καταθέ-
τει ότι το μυθιστόρημα 
αυτό οφείλεται στους 
Αντριώτες, Κεφαλ-
λονίτες, Τηνιακούς, 
Κερκυραίους και Χα-
νιώτες ναυτικούς, συνταξιούχους και εν ενεργεία, που 
τη βοήθησαν να γνωρίσει και στη συνέχεια να αποδώ-
σει πώς είναι η ζωή πάνω σ’ ένα φορτηγό καράβι, την 
καθημερινότητα των ναυτικών, τις διάφορες συμπε-
ριφορές, τις μνήμες. Ήρωας κεντρικός του μυθιστο-
ρήματος ο καπταν- Μήτσος Αυγουστής. Παντρεύτηκε 
νικημένος από τα εξοντωτικά χουβαρνταλίκια του πε-
θερού, αλλά ήταν ερωτευμένος με τη Λίτσα. To σουέλ 
της σεινήδησής του αχολογούσε και τον καταδίκαζε 
για τα σπαταλημένα νιάτα της . Έτσι αποφάσισε να 
μείνει μακριά από τη στεριά. Δεν τον χωρούσε κανένα 
σπίτι. Σπίτι του είναι πλέον το ATHOS III. Το καταφύ-
γιο, όπου φυλάει ερμητικά κλεισμένα τα μυστικά του, 
συντροφιά με το σουέλ. Το μυθιστόρημα διακρίνεται 
για τη δυνατή αφήγηση, τις ζωηρές εικόνες και όλων 
των λογιών τα συναισθήματα στο φόρτε.

Β. Κεμερίδου

Âéâëßá

Βιβλιοπαρουσίαση

Åêêëçóßåò 
êáé ìïíáóôÞñéá
ôçò ÅðÜíù Ñßæáò 

Είναι ο τίτλος του Λευ-
κώματος, που εκπόνησε 
ο Διδάκτωρ( PhD ) της 
Βιοχημείας του Πανεπι-
στημίου Mc Gill, Μόντρε-
αλ- Καναδά, Δημήτριος 
Α. Σπαντίδος, ο οποίος 
γεννήθηκε στον Άγιο 
Κωνσταντίνο Λακεδαίμο-
νος το 1947. Τελείωσε το 
Γυμνάσιο στην Τρίπολη 
και σπούδασε Χημεία 
στο Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης. 
Διαπρέπει ως επιστή-
μων τόσο στο εξωτερικό 
όσο και στην Ελλάδα για 
το πλούσιο ερευνητικό 
του έργο. Έργο που έχει 
συμβάλει στη διάγνωση, 
την πρόγνωση και τη 
θεραπεία του καρκίνου. 
Όμως ο επιστήμων Δ. 
Σπαντίδος, δεν έχει απο-
κοπεί από την κοινωνία. 
Νοιώθει την ομορφιά « 
πούχουνε οι ιστορίες». 
Γράφει στον πρόλογο του 
Λευκώματός του: «Για να 
μάθουμε την αλήθεια 
για το παρελθόν, που 
θα φωτίσει το μέλλον, 
είναι αναγκαίο να κατα-
γραφούν τα υπάρχοντα 
στοιχεία». Και σε άλλο 
σημείο του προλόγου 
του: «Πιστεύοντας ότι η 
μικρή τοπική ιστορία εί-
ναι εξίσου σημαντική με 
την Παγκόσμια Επιστη-
μονική Ιστορία, επιχείρη-
σα αυτήν την ασυνήθιστη 
προσπάθεια αποτίνο-
ντας έτσι φόρο τιμής και 

στο μικρό- αυτό που μας 
οδηγεί στο σπουδαίο». 
Επισκέπτεται λοιπόν τον 
τόπο καταγωγής του και 
επιχειρεί ένα οδοιπορικό 
στο βόρειο Ταΰγετο. Κα-
τέγραψε και φωτογράφη-
σε όλες τις εκκλησίες και 
τα μοναστήρια του δήμου 
Πελλάνας ή Επάνω Ρίζας 
της Λακεδαίμονος, όπως 
λεγόταν κατά την εποχή 
της Επανάστασης του 
1821 η βορειοανατολική 
πλευρά του Ταϋγέτου. 
Οι χώροι αυτοί λατρείας 
απετέλεσαν τα θρη-
σκευτικά και πνευματικά 
κέντρα της περιοχής και 
συνέβαλαν στη διατήρη-
ση της ελληνικής γλώσ-
σας και συνείδησης.

Η δομή του Λευκώ-
ματος

Ο συγγραφέας προ-
τάσσει μια εισαγωγή, 
που αφορά στην ιστο-
ρία της Πελλάνας από 
την προϊστορική εποχή 
μέχρι τα χρόνια της με-
γάλης μετανάστευσης 
στο εξωτερικό (Αμερική, 
Αυστραλία, Γερμανία), 
ιδίως μετά το 1951, αλλά 
και στο εσωτερικό της 
χώρας (Αθήνα, Σπάρτη, 
Καλαμάτα). Στη συνέχει-
α παρουσιάζει κάθε μια 
από τις εννέα κοινότη-
τες, που απαρτίζουν το 
δήμο Πελλάνας (Νόμος 
Καποδίστριας, 1998) 
με τους συνοικισμούς 
τους και με αλφαβητική 

σειρά.
1. Άγιος Κωνσταντί-

νος - Φουντέικα - Βου-
τούχος, 2. Αγόριανη, 3. 
Αλευρού, 4. Βορδόνια, 
5. Γεωργίτσι, 6. Καστό-
ρι - Καστρί - Νέα Λιβερά 
- Σερβέικα, 7.  Λογγανί-
κος - Βεργαδέικα - Κοτί-
τσα, 8. Πελλάνα - Παρ-
δάλι, 9. Περιβόλια. 

Για κάθε κοινότητα 
υπάρχουν φωτογραφί-
ες των εκκλησιών ή των 
μοναστηριών και κείμε-
να σχετικά με τον τόπο, 
το ιστορικό και το ρυθμό 
τους. Στο φωτογραφι-
κό του Άλμπουμ ο συγ-
γραφέας συμπεριέλαβε 
και τις μονές του Αμπε-
λακίου και της Ρεκίτσας 
που ανήκαν παλαιότε-
ρα στο δήμο Πελλάνας, 
αλλά και τις μονές των 
Καλτεζών και του Μαν-
δρακίου(Επισκοπής Λα-
κεδαίμονος) και τις εκ-
κλησίες του Αγίου Νική-
τα της Νέδουσας και του 
Δυρραχίου, επειδή συν-
δέονται ιστορικά με την 
περιφέρεια του δήμου 
Πελλάνας. Ογδόντα φω-
τογραφίες-ζωγραφιές, 
που ζωντανεύουν μνή-
μες από γιορτές, πανη-
γύρια, αλλά και αγώνες. 
Φωτογραφίες, που προ-
σκαλούν τον αναγνώστη 
να επισκεφθεί τον τόπο 
μας και να γνωρίσει τις 
ομορφιές του.

Β. Κεμερίδου
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Μικρές πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων της περιοχής της Καστανιάς
Συλλογή πληροφοριών- επιμέλεια κειμένων: Ε. Βλαχογιάννη

Ζούµε στην Καστανιά

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 16/08/2009, η Κατερίνα Γ. Μουτή  και ο 
Χρήστος Κ. Αρβανίτης απέκτησαν ένα κορι-
τσάκι.
Το δεύτερο κοριτσάκι τους, απέκτησαν στις 
21/08/2009 η Βίκυ και ο Κώστας Ιωάν. Ρου-
μελιώτης.
Στην Αθήνα, η Τριαντάφυλλη Χ. Λαμπράκη 
και ο Παναγιώτης Φουράκης, απέκτησαν στις 
05/09/2009 ένα αγοράκι.
Στη Σπάρτη, η Παναγιώτα Χ. Καραλαίμα και 
ο Χρήστος Αθ. Αρβανίτης απέκτησαν στις 
21/09/2009, το δεύτερο παιδί τους, ένα κο-
ριτσάκι.
Στη Νέα Υόρκη, ευτυχισμένος παππούς έγι-
νε ο Κώστας Τσίχλης, αφού ο γιός του Ηλίας 
απέκτησε δεύτερο παιδάκι, ένα κοριτσάκι και  
η κόρη του Ευγενία το μήνα Αύγουστο απέ-
κτησε δίδυμα, ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στις 11/08/2009, η Αλεξία Β. Μενίδη και ο 
Μπάμπης Ρέτζος, βάπτισαν στο Καστόρειο 
στην κεντρική εκκλησία μας, τον γιό τους και 
του έδωσαν το όνομα Βασίλης.
Στις 22/08/2009, η Γιούλη και ο Δήμος Παν. 
Διπλάρης βάπτισαν στην Ιερά Μονή της Ζωο-
δόχου Πηγής, στο Καστρί το γιό τους και του 
έδωσαν το όνομα Παναγιώτης.
Στις 26/09/2009 η Ελένη και ο Αλέκος Σταυ-
ρόπουλος βάπτισαν στο Καστόρειο, στην κε-
ντρική εκκλησίας μας, την κόρη τους και της 
έδωσαν το όνομα Σταματική. 

ΓΑΜΟΙ
Στις 02/07/2009 παντρεύτηκαν, στο Καστό-
ρειο, ο Γεώργιος Λάμπος του Βασιλείου και η 
Κωνσταντίνα Σκουρμπέλου του Ιωάννη.
Στις 18/07/2009, ο Κωνσταντίνος Γιαννόπου-
λος του Νικολάου και της Ποτούλας Κ. Βλα-
χογιάννη και η Φωτεινή Γάγκα του Νικολάου 
παντρεύτηκαν στη Μαγούλα Σπάρτης, στον 
Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής. 
Στις 16/08/2009, ο Γεώργιος Οικονομάκης του 
Ιωάννη και η Παναγιώτα Μαϊμώνη του Πανα-
γιώτη παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό της Γεννή-
σεως της Θεοτόκου στα Βρέσθενα.
Στις 05/09/2009, ο Ιωάννης Κανελλάκoς του  
Γεωργίου και της Βασιλικής Ι. Χίου και η Ζωή 
Δήμου του Κων/νου παντρεύτηκαν στον Άγιο 
Ιωάννη  στο Κεφαλάρι Σπάρτης, στο ομώνυ-
μο εκκλησάκι.
Στις 5/9/2009, ο Κωσταντίνος  Μαστρογιάν-
νης του Ιωάννη και η Ευγενία Λιακοπούλου 
του Γεωργίου παντρεύτηκαν στην Αθήνα, 
στον Ιερό Ναό της Αγ. Τριάδας Νέας Φιλα-
δέλφειας.
Στις 05/09/2009, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος 
του Αθανασίου και η Σταματίνα Κυριακούλια 
του Παναγιώτη παντρεύτηκαν, στον Ιερό Ναό 
της Ζωοδόχου Πηγής, στους Αγριάνους.  
Στις 06/09/2009, ο Δημήτριος Βισβής του Πα-
ναγιώτη και της Αφρούλας Λαγανά και η Αθη-

νά Γεωργοπούλου του Νικολάου παντρεύτη-
καν στο Ξηροκάμπι, στον Ιερό Ναό της Αγ. 
Τριάδας.
Στις 12/09/2009 η Λουϊζα- Αμαλία Ανδριανο-
πούλου του Νικολάου και ο Φώτιος Σαχάμης, 
παντρεύτηκαν στον Ιερό Ναό Αγ. Μαρίνας 
στο Πόρτο Ράφτη Αττικής.
Στις 13/09/2009 στην Νέα Υόρκη στην Αμερι-
κή, παντρεύτηκαν η Μαρίκα Κουρνιώτη του 
Ευσταθίου και της Ιωάννας Κ. Αγγελοπού-
λου και ο Αριστείδης Κωνσταντίνου Μανιά-
της στον Ιερό Ναό του Σωτήρα.

ΠΕΝΘΗ
Η Αλεξάνδρα Βιτάλη, πέθανε στην Αθήνα σε 
ηλικία 84 ετών και κηδεύτηκε στις 02/07/2009 
στα  Σερβέϊκα,.
Η Μαρία Παναγιωτοπούλου του Γεωργίου, 
πέθανε στην Αθήνα στις 19/07/2009, σε ηλι-
κία 76 ετών.
Η Μαρία Παναγιώταρου  του Γεωργίου, πέθα-
νε στην Αθήνα, στις 19/07/2009 και κηδεύτηκε 
στο Καστόρειο, σε ηλικία 75 ετών.  
Ο Αθανάσιος Λιακόπουλος του Παναγιώτη 
πέθανε στις 04/08/2009 στην Αθήνα, σε ηλικί-
α 56 ετών και κηδεύτηκε στο Νεκροταφείο της 
Αγ. Παρασκευής Αττικής.
Ο Παναγιώτης Γιαννούλης του Γεωργίου, πέ-
θανε καθ΄ οδόν, οδηγώντας από Καστόρειο 
προς Σπάρτη στις 11/08/2009, σε ηλικία 70 
ετών, και κηδεύτηκε στη Μαγούλα Σπάρτης.
Η Αικατερίνη Γερμανού του Γεωργίου, πέθα-
νε, στις 18/08/2009 στην Αυστραλία, σε ηλι-
κία 94 ετών.
Ο Κωνσταντίνος Κραμποβίτης του Ηλία, πέ-
θανε στην Αθήνα στις 23/09/2009 και κηδεύ-
τηκε στο Καστόρειο, σε ηλικία 96 ετών.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Με χαρά παρουσιάζουμε  και φέτος τα παιδιά 
μας που πέτυχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις:
1)   Γιαννακάκης Λεωνίδας του Κωνσταντίνου 
από Λογκανίκο στο ΤΕΙ Πάτρας, Πολ. Έργων 
Υποδομής,
2)   Δημητρίου Αθανάσιος του Παναγιώτη 
από Καστόρειο στο ΤΕΙ Χαλκίδας, Τμήμα Αυ-
τοματισμού.
3)   Κυριαζίδη Μυρτώ του Δημητρίου και της 
Νίκης Αποστολάκου, από Αθήνα, στη Φιλο-
σοφική - Παιδαγωγικό Ψυχολογίας, στην 
Αθήνα.
4)   Μανωλάκου Σοφία του Παναγιώτη από 
Βορδόνια στο Παιδ/κό Προσχολικής Εκπ/σης 
Κρήτης(Ρέθυμνο).
5)   Ρόδη Αθηνά του Νικολάου και της Ευγε-
νίας Λαμπή, από Αθήνα, στο Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, Μηχανικός Σχεδιασμού Προϊόντων 
& Συστημάτων.
6)  Τζωρτζάκη Αγγελική του Αθανασίου, από 
Αθήνα, στο τμήμα Πολ. Μηχανικών Πολυτε-
χνείου Πάτρας.

Περάτωσαν με άριστα τις μεταπτυχια-

κές σπουδές τους:
1)  H Βάλια Παπαδημητράκη του Γρηγορί-
ου και της Γαρυφαλλίτσας Αν. Ρουμελιώτη, 
«στην Επικοινωνία και στα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης - Κατεύθυνση: Πολιτική επικοι-
νωνία και νέες Τεχνολογίες», από το Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
2)  Η Ελένη Λιάπη του Γρηγορίου και της 
Ανατολής Χ. Παπαδοπούλου, στην Ευρωπαϊ-
κή Ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΑΣ
Στη συνέχεια του καλοκαιριού υποδεχτήκαμε, 
ακόμη, πολλούς ομογενείς μας που ήλθαν για 
να περάσουν λίγες ή περισσότερες ημέρες 
κοντά μας. Από την Αμερική ήλθαν: ο Γιώργος 
Ν. Νικολόπουλος(Σοφώνης με τη σύζυγό του 
Αγγελική, ο Δημήτρης Κ. Αγγελόπουλος με τη 
σύζυγό του Πόλα, ο Γιώργιος Παναγάκης με 
τη σύζυγό του Έφη, η Αλέκα Μελά-Βαλάση, 
η Πολυξένη Κουτρουμπή -Χαρήτου με τα παι-
διά της, ο Νίκος Παρασκευόπουλος, η Μαρί-
α Κ.  Μπασκουρέλου από την Αλάσκα, ο Δη-
μήτρης Ιωαν. Κουτρουμπής με τη σύζυγό του, 
η Μαρία Τσίχλη – Γιαννακάκη με τον γιό της 
Γιώργο Γιαννακάκη, ο Γιάννης Κάντζας με τη 
σύζυγό του, ο Παναγιώτης Θεοφ. Μουτής,  ο 
Κώστας Ηλ. Τσίχλης, ο Γιώργος Π. Κουτρου-
μπής με τη σύζυγό του Ευθυμία. Από τον Κα-
ναδά ήλθαν: ο Παναγιώτης Ευαγγ. Λιακόπου-
λος με τη σύζυγό του Αργυρώ, η Μαρία Λα-
μπράκη -Ζιέγα, ο Γιάννης Δρίτσας με τη σύ-
ζυγό του Ματούλα (Σκαρλατίνη), η Αγγελική 
και η Μαρία Μπουραντώνη. Από την Αυστρα-
λία ήλθαν: ο Ιερέας Σπύρος Βουνάσης με την  
πρεσβυτέρα του Αγγελική (από την Αδελαΐ-
δα), ο Αλέκος Νικ. Λάζαρης με τη σύζυγό του 
και ο αδελφός του Δήμος Λάζαρης με τη σύζυ-
γό του, η Αθηνά Ζούζουλα-Γεωργαντά, ο Τά-
σος Κακούνης με τη σύζυγό του Δέσποινα, 
ο Χρήστος Ξυδογιαννόπουλος με τη σύζυγό 
του και ο αδελφός του Νίκος Ξυδογιαννόπου-
λος με τη σύζυγό του, ο Γιώργος Μαραπάς με 
τη σύζυγό του, ο Γιάννης Χίος με τη σύζυγό 
του Μαρία(Τσάκωνα) και τα παιδιά τους. Από 
την Γερμανία ήλθαν: η Νικολέτα Βαϊδάκη με 
τον σύζυγό της.

ΕΥΧΕΣ
Ευχόμαστε στους μαθητές του Δημοτικού, Γυ-
μνασίου και Λυκείου μια καλή και εποικοδο-
μητική σχολική χρονιά.

Όλες τις ευχές δίνουμε, από καρδιά 
μας, στους δύο υπεραιωνόβιους συ-
μπατριώτες μας, που ζουν στο Καστό-
ρειο: Στον Γεώργιο Αλεξανδράκη, 
που έκλεισε τα 100 χρόνια του στις 
02/09/2009 και ευτύχησε να γιορτά-
σει τα γενέθλια του με τα παιδιά, εγγό-
νια και δισέγγονά του και στη Μαρία  
Λιναρδάκη του Κων/νου, που έκλει-
σε τα 100 χρόνια της στις 23/04/2009 

και αυτή ευτύχησε, να είναι  με παιδι-
ά, εγγόνια, δισέγγονα και τρισέγγονα, 
Εδώ, να σημειώσουμε, ότι, ο συντα-
ξιοδοτικός της φορέας στην Αμερική, 
της έστειλε ευχές για τα γενέθλιά της. 
Λέτε κάποτε να έλθει μια μέρα που και 
τα δικά μας Ταμεία θα στέλνουν ευχές 
για τη μακροζωία μας;  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Πολύ καλή η πρωτοβουλία του συμπα-
τριώτη μας Θεόδωρου Δημ. Σμυρνιού, Προέ-
δρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Αποδήμων 
και Επαναπατρισθέντων Λακώνων «ΛΕΩΝΙ-
ΔΑΣ», να διοργανώσει στις 5/7/2009, επίσκε-
ψη του Τμήματος Γυναικών στο Καστόρειο, 
με προσκύνημα στην Ιερά Μονή στο Καστρί 
και να φροντίσει για την τηλεοπτική κάλυψη 
της όλης εκδήλωσης και τη μετάδοσή της κατ 
επανάληψη από τον τηλεοπτικό σταθμό «TV 
ΕΛΛΑΔΑ».

Στις 4/7/2009 μέλη του Συλλόγου μας «ΠΟΛΥ-
ΔΕΥΚΗΣ»  και μέλη του Συλλόγου Φίλων του 
Δάσους Ταϋγέτου «ΛΟΥΣΙΝΑ», ανέβηκαν το 
φαράγγι του Κάστορα. Στον γυρισμό στη γέ-
φυρα, τους περιμέναμε με κολατσιό, προσφο-
ρά του Συλλόγου μας. Το κέφι  δεν άργησε να 
έλθει και ο Ντίνος Λαγανάς με το μπουζούκι 
του μας παρέσυρε να τραγουδήσουμε αξέχα-
στες δημιουργίες.

Την επομένη ημέρα στις 5/7/2009, μέλη του 
Συλλόγου μας «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ» , φίλοι του 
Καστορείου και λάτρεις του βουνού, ανέβη-
καν για τσάι στο Σουστιανίτικο και μετά στο 
Βορδονιάτικο βουνό. Στην επιστροφή, στη 
Λουσίνα, προσκεκλημένοι όλοι του Γιάννη και 
της Κικής Γιαννίτσα, απόλαυσαν νόστιμο και 
πλούσιο σε μεζέδες φαγητό με καλό κρασί.

Τον κύκλο των πανηγυριών του καλοκαιριού 
άνοιξε ο Αθλητικός Σύλλογος του Δημοτ. Δι-
αμερίσματος Πελλάνας, διοργανώνοντας χο-
ροπανήγυρη με ζωντανή μουσική και νόστι-
μη μπουζοπούλα στις 10/7/2009, στη Βρύση 
Πελλάνας, με μεγάλη επιτυχία.

Στις 1/8/2009, ο Κυνηγητικός Σύλλογος Βο-
ρείου Λακεδαίμονος, διοργάνωσε με μεγά-
λη επιτυχία, μουσικοχορευτική βραδιά, στον 
Άγιο Μάμα,  με ζωντανή μουσική και καλό 
φαγητό.

Στις 14 και 15/8/2009 ο Αθλητικός μας Σύλ-
λογος «ΚΑΣΤΩΡ», διοργάνωσε δύο συνεχό-
μενες μουσικοχορευτικές βραδιές με φαγητό  
στον υπαίθριο χώρο της γέφυρας του Κά-
στορα. Και οι δύο βραδιές χαρακτηρίσθηκαν 
πετυχημένες, ιδιαίτερα η πρώτη στην οποία 
υπήρχε ζωντανή μουσική και μεγάλη προσέ-
λευση κόσμου . 

Στις 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
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Ζούµε στην Καστανιά

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΜΕΣΟΣΠΟΡΙΤΙΣΣΑ

ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ 100 ευρώ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΡ. 100 ευρώ 
ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜ. 25 ευρώ
ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 50 ευρώ
ΜΑΝΤΑ ΠΕΠΗ  10 ευρώ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Κ. 50 ευρώ

Κώστας Ηλ. Κραμποβίτης
Γεννήθηκε στο Καστόρι το 1913 και απεβίωσε στις 22 Σεπτεμβρίου 
2009 στο Ηράκλειο Κρήτης. Σπούδασε ιατρική στο Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύτηκε στο Λαϊκό και στο Τζάνειο. Το 
1947 παντρεύτηκε με την Ρένα του γένους Γελέ από τη Κύθνο και απέ-
κτησαν δύο γιούς, εγγόνια και ένα δισέγγονο. Από τη δεκαετία του ‘50 
υπηρέτησε στη Παμμακάριστο ως Παθολόγος-Νευρολόγος. Αγαπούσε 
πολύ το χωριό, και όλα αυτά τα χρόνια φρόντισε, εξυπηρέτησε, συμ-
βούλεψε και συμπαραστάθηκε σε πάρα  πολλούς συμπατριώτες μας, 
ιδιαίτερα εκείνες τις δύσκολες εποχές που έπρεπε να ανέβουν στην 
Αθήνα για λόγους υγείας και χρειάζονταν καθοδήγηση. Υπήρξε μία 
πολύ δυνατή φυσιογνωμία που εφάρμοσε τα πιστεύω του στη πράξη. 

ΚΕΜΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΝΟΒΕΖΟΣ ΠΑΝ. 
ΟΙΚΟΓ. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗ
ROUMELIOTIS NICK
ΠΕΪΜΑΝΙΔΗΣ Γ.
ΚΟΥΚΑΚΗ ΒΑΣ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜ.

ΡΕΞΙΝΗΣ ΙΩΑΝ.
ΚΟΥΚΑΚΗ ΜΑΤΟΥΛΑ
ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΔΗΜ.
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ
ΛΑΓΑΝΑΣ ΚΩΝ.
BASKOUS MARIA
PARASKEUOPOULOS NICK

Περιβολίων, προς τιμή και της εορτάζουσας 
εκκλησίας τους, διοργάνωσε μουσικοχορευ-
τική βραδιά με ζωντανή μουσική και φαγητό. 
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και διασκέδα-
σε μέχρι το πρωί πολύς κόσμος.

Στις 07/9/2009, παραμονή της μνήμης της εκ-
κλησίας μας, ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλ-
λογος Καστορείου, διοργάνωσε, μουσικοχο-
ρευτική βραδιά στην πλατεία του Καστορεί-
ου, με ζωντανή μουσική και φαγητό. Παρά τις 
άσχημες καιρικές συνθήκες το κέφι δεν άργη-
σε να έλθει και διασκέδασαν οι παρευρισκό-
μενοι μέχρι τις πρωϊνές ώρες.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ» 

και ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Κα-
στορείου διοργανώνουν από κοινού επίσκε-
ψη στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης την 01/
11/2009, ημέρα Κυριακή. Η επίσκεψη θα γί-
νει σε δύο προκαθορισμένα γκρουπ των 50 
ατόμων. Στη συμμετοχή για την επίσκεψη θα 
προηγηθούν οι συμπολίτες μας, που θα ξεκι-
νήσουν με λεωφορείο από το Καστόρειο και 
τα ευρισκόμενα στην Αθήνα μέλη των οικογε-
νειών τους. Μετά την επίσκεψη στο Μουσεί-
ο, θα καθίσουμε για φαγητό στην ταβέρνα της 
Πλάκας «Ο Γέρος του Μωριά», που διαθέτει 
και ζωντανή Μουσική.

Ε. Βλαχογιάννη

ΕΟΡΤΕΣ
Και αυτό  το καλοκαίρι τα ξωκλήσια 
καθαρίστηκαν, ασπρίστηκαν και στο-
λίστηκαν για να υποδεχθούν τους 
πάρα πολλούς πιστούς πατριώτες 
μας, που τίμησαν με την παρουσία 
τους,τη μνήμη των Αγίων και παρακο-
λούθησαν τη Θεία Λειτουργία με ευλά-
βεια και κατάνυξη. 
Ο εορταστικός κύκλος άνοιξε στις  20/
7/2009, με την εορτή στο ξωκλήσι 
του Προφήτη Ηλία, στην κορυφή του 
ομώνυμου λόφου μας, μετά στις 26 /
7/2009, εόρτασε η  Αγία Παρασκευή 
και ακολούθησε στις 27/7/2009 η εορ-
τή του Αγίου Παντελεήμονα, που την 
εορτάζουμε στο ξωκλήσι του Aϊ Μάμα. 
Με το που μπήκε και ο Δεκαπενταύ-
γουστος, στις 6 /8/2009, στο κτήμα 
της οικογένειας Νικολόπουλου Καστα-
νιώτες και Περιβολιώτες εόρτασαν την 
εορτή του Σωτήρα και απόλαυσαν την 
φιλοξενία και τα εδέσματα, που προ-
σφέρθηκαν από την οικογένεια Νικο-
λόπουλου. Προς το τέλος του καλοκαι-
ριού,  τον κύκλο έκλεισε η εορτή του 
Αγίου Ιωάννη στις 2/9/2009 στο ξω-
κλήσι στον Άγιο Μάμα. 
Η μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στις 15/8/2009, εορτάσθη-
κε με λαμπρότητα και θρησκευτική κα-
τάνυξη από τους συμπατριώτες μας. 
Πάρα πολλοί προτίμησαν να εκκλησι-
ασθούν στην εκκλησία μας, άλλοι πή-
γαν στις εκκλησίες που εόρταζαν και 
είχαν την τιμητική τους, στα Περιβό-
λια, αλλά και στον Κάρδαρη,  όπου 
μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας 
ακολούθησε το καθιερωμένο γλέντι 
με μουσική και μπουζοπούλα, δίπλα 
στην πηγή.
Στις 23/8/2009 στην Μπρουσάκα, 
εορτάσθηκαν τα εννιάμερα της Πα-
ναγίας. Η εορτή διοργανώθηκε από το 
Σύλλογο Φίλων του Δάσους Ταϋγέτου 

«ΛΟΥΣΙΝΑ», με εκδηλώσεις και ομιλί-
ες για το περιβάλλον και με πλούσιους 
μεζέδες και καλό κρασί. Στα πλαίσια 
των εκδηλώσεων,  τιμήθηκε η Διευθύ-
ντρια του Ιατρικού Κέντρου Καστορεί-
ου ιατρός κ. Ευσταθία Αραχοβίτη, για 
την άριστη εκτέλεση των καθηκόντων 
της, επιδεικνύοντας την αγάπη και την 
στοργή της στους έχοντες ανάγκη συ-
μπατριώτες μας. Στην εκδήλωση πα-
ρέστησαν, ο Βουλευτής της Ν.Δ.  κ. 
Γρηγόρης Αποστολάκος,  ο Δήμαρχός 
μας κ. Δημ. Γομάτος, η εκπρόσωπος 
του Νομάρχη και πατριώτισσά μας κ. 
Γεωργία Γαλανοπούλου, ο Πρόεδρος 
του Χ.Υ.Τ.Α.  κ. Σταύρος Αργειτάκος 
και άλλοι επίσημοι και παράγοντες 
του τόπου μας. Μεγάλη ήταν η προ-
σέλευση και συμμετοχή του κόσμου.
Στις 29/8/2009, είχε την τιμητική του 
το εκκλησάκι του Αϊ Γιάννη, στην κο-
ρυφή του βουνού μας. Και φέτος πολ-
λοί συμπατριώτες μας ανέβηκαν και 
παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργί-
α, μετά την οποία, απόλαυσαν τους 
νόστιμους άρτους προσφορά κά-
ποιων πιστών και ασφαλώς την όμορ-
φη θέα που προσφέρει το τοπίο. Στην 
επιστροφή, σχεδόν όλοι, κάθισαν στη 
Λουσίνα για ξαπόσταμα και απόλαυ-
σαν δροσερό νερό και το κολατσιό 
που είχαν μαζί τους ή τους προσφέρ-
θηκε από τους πάντα φιλόξενους βου-
νήσιους μας. 
Στις 8/9/2009 στα Γενέθλια της Θεο-
τόκου , εόρτασε με επισημότητα και 
μεγαλοπρέπεια, όπως της αρμόζει, 
η εκκλησία μας. Τη Θεία Λειτουργί-
α παρακολούθησαν  ο Δήμαρχος κ. 
Δημ. Γομάτος και τα μέλη του Δημο-
τικού Συμβουλίου, άλλοι επίσημοι και 
παράγοντες του τόπου μας   και πλή-
θος κόσμου απ όλη τη Δημοτική μας 
Περιφέρεια. 

Ελ. Βλαχογιάννη

ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΕΔΡΑΜΑΝ 
ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΟΙ:
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Χρυσάνθεµο 
των σιταγρών 
ή αγριοµαντιλίδα
Ανήκει στην οικογένεια των 
σύνθετων (compositae).
Είναι παρόµοιο µε το χρυ-
σάνθεµο το στεφανωτικό,  που 
καλλιεργείται σαν καλλωπιστι-
κό, µε περιφερειακά ανθίδια 
πάντα κίτρινα και φύλλα τα 

κατώτερα µε µεγάλους λοβούς 
και τα ανώτερα λογχοειδή 
– οδοντωτά.
Το φωτεινό κίτρινο των 
χρυσάνθεµων είναι αυτό που 
έδωσε το όνοµα στο γένος 
αφού αυτό συντίθεται από 
τις ελληνικές λέξεις χρυσός 
+ άνθος. 

φωτογραφία: 
Βασ. Λαγανάς

κείµενο: Ντίνος Λαγανάς

Åéêüíåò áðü ôç öýóç ìáò
Ç óêÝøç êáé ç áðüöáóç ôïõ 
ÄÞìïõ ÐåëëÜíáò êáé ôùí 
ôïðéêþí  Óõëëüãùí Êáóôïñåßïõ 
íá óõíåñãáóèïýí êáé íá 
óõíäéïñãáíþóïõí, ãéá ðñþôç 
öïñÜ, ôï êáèéåñùìÝíï åïñôáóôéêü 
ôñéÞìåñï óôéò 25, 26 êáé 27/
7/2009, áðÝäåéîå ðåñßôñáíá, 
åê ôïõ áðïôåëÝóìáôïò, ôç 
óçìáóßá ôïõ ñçôïý «ç éó÷ýò 
åí ôç åíþóåé». Ôï ôñéÞìåñï 
ðëáéóéþèçêå ìå ðïëéôéóôéêÝò 
êáé áèëçôéêÝò åêäçëþóåéò 
êáé  çìåñßäåò åíçìÝñùóçò, ìå 
ðáñÜëëçëç ëåéôïõñãßá Ýêèåóçò 
öùôïãñáöéþí êáé õëéêïý áðü 
ôç äñÜóç ôùí óõíäéïñãáíùôþí, 
êáèþò êáé ðåñßðôåñá ìå ôïðéêÜ 
ðáñáäïóéáêÜ ðñïúüíôá ôçò 
ðåñéï÷Þò ìáò óôá ìðåæåóôÝíéá 
ôïõ Áãßïõ ÌÜìá. Ç óõììåôï÷Þ 

ôùí Êáóôáíéùôþí, áëëÜ êáé 
ðïëëþí åðéóêåðôþí áðü üëï ôïí 
ÄÞìï êáé ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ, 
óå üëåò ôéò äñáóôçñéüôçôåò, 
Þôáí ìåãÜëç, éäéáßôåñá óôéò 
áèëçôéêÝò åêäçëþóåéò ôéò ïðïßåò 
áðüëáõóáí ôï ßäéï, ìéêñïß êáé 
ìåãÜëïé, áãùíéæüìåíïé êáé 
èåáôÝò, íéêçôÝò êáé çôôçìÝíïé. 
Óôá ÷íÜñéá ôïõ ðáëáéïý 
ðáíçãõñéïý ôïõ Êáóôïñåßïõ, 
ïé ôñéÞìåñåò åïñôáóôéêÝò 
åêäçëþóåéò, ðñïóáñìïóìÝíåò óôéò 
óçìåñéíÝò áíÜãêåò êáé ðñïóìïíÝò 
ôùí êáôïßêùí ôçò ðåñéï÷Þò 
ìáò, áí ìç ôé Üëëï, ðñüóöåñáí 
åíçìÝñùóç, øõ÷áãùãßá êáé 
áðüäñáóç áðü ôá ðñïâëÞìáôá 
ôçò êáèçìåñéíüôçôÜò ìáò. 

Åë. Âëá÷ïãéÜííç

Ðáíçãýñé Êáóôïñåßïõ
Εικόνες του τριµήνου


