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Στο προηγούμενο τεύχος 
η Καίτη Σμυρνιού δημο-
σίευσε μια φωτογραφία 
από τη θρυλική «γούρνα 
του Καράμαλη». Εκείνα 
τα χρόνια που η θάλασσα 
μας έπεφτε μακριά  τρέ-
χαμε μετά τα διαγωνίσμα-
τα του Ιουνίου να κάνου-
με μπάνιο στη γούρνα. 
Τα νερά κρυστάλλινα, φο-
ρώντας τις «βρακούλες» 
μας, κάτι μαύρα παντε-
λονάκια, βουτούσαμε και 
μαθαίναμε μπάνιο εμείς 
οι ορεσίβιοι. Φυσικά ήταν 
καθαρά ανδρική υπόθε-
ση  για τα ήθη εκείνης της 
εποχής.

Έχει χυθεί πολύ μελάνι  
από τις στήλες του «Πο-
λυδεύκη» για την ανάπτυ-
ξη του τόπου μας, για τα 
προϊόντα μας, για όλους 
όσους δραστηριοποιούνται 
επαγγελματικά στο χωριό 
μας, δηλαδή τι πρέπει να 
γίνει για να πάνε τα πράγ-
ματα καλύτερα. Όμως πρέ-
πει όλοι, παραγωγοί, επαγ-
γελματίες κ.λπ. να δουν και 
το θέμα των τιμών αλλά και 
την ποιότητα των υπηρε-
σιών που παρέχουν. Εί-

ναι  εξωφρενικό να υπάρ-
χουν τιμές που είναι υψηλό-
τερες από άλλους δημοφι-
λείς προορισμούς λες και η 
Καστανιά έγινε Μύκονος ή 
Ελούντα ή Αράχοβα. Προ-
σοχή πατριώτες μην βγά-
ζουμε μόνοι μας τα ματάκια 
μας με όλα αυτά.

Τον καιρό αυτό είδαμε για 
άλλη μια φορά δημοσι-
εύματα σχετικά με τη δο-
λοφονία του Αμερικανού 
δημοσιογράφου Τζορτζ 
Πολκ στη Θεσσαλονί-
κη, στα ταραγμένα χρό-
νια του Εμφύλιου, 16 Μα-
ΐου 1948. Όμως υπάρχει 
μια πτυχή στα πρόσω-
πα της πολύκροτης υπό-
θεσης που αφορά το χω-
ριό μας, γιατί εισαγγελέ-
ας πλημμελειοδικών στη 
Θεσσαλονίκη, την εποχή 
εκείνη ήταν ο  Χρήστος 
Μουστάκης, γιος του Ν. 
Μουστάκη, που είχαμε 
αναφερθεί στα προηγού-
μενα Καστανιώτικα σχε-
τικά με την Τράπεζά του. 
Ο ρόλος του Χρ. Μουστά-
κη, που έφτασε στα ύπα-
τα αξιώματα της δικαιο-
σύνης -έγινε αντεισαγγε-

λέας του Αρείου Πάγου- 
στην υπόθεση, ξεπερνά 
τη στήλη αυτή αλλά όμως 
για όποιον θέλει υπάρ-
χει πλούσια βιβλιογρα-
φία, γιατί είναι μια υπό-
θεση που προκαλεί ζωη-
ρό ενδιαφέρον ακόμα και 
σήμερα.

Από το τεύχος αυτό ο Κα-
στανιώτης ξεκινά ένα αφι-
έρωμα για τη μετανάστευ-
ση από το χωριό μας σε 
μια προσπάθεια να γνω-
ρίσουμε άγνωστες πτυχές 
από τους πατριώτες μας 
που έφτασαν σε όλα τα ση-
μεία του ορίζοντα και που 
πάντα ο νους και η καρδιά 
τους ήταν στην Καστανιά. 
Θα έχουμε μια αναδρομή 
από τα πρώτα χρόνια που 
άρχισε ο ξενιτεμός, θα φι-
λοξενήσουμε συνεντεύξεις 
από πατριώτες που μας κά-
νουν περήφανους.Φυσικά 
οι στήλες είναι ανοιχτές και 
περιμένω τις παρεμβάσεις 
σας, φωτογραφίες, ιστορί-
ες, τραγούδια σας, κείμενά 
σας, οτιδήποτε έχει σχέση 
με την ξενιτιά.Γεια σας πα-
τριώτες

Ο Καστανιώτης

Êáóôáíéþôéêá

Åßíáé êáëïêáßñé, êáëÞ êáé 
ç ìðõñßôóá, äñïóéóôéêÞ! Ç 
Éñëáíäßá ìéá ÷þñá, ðïõ æåé 
êé áõôÞ ìíçìüíéï êáé ôñüéêá 
êáé ìåãÜëç öôþ÷åéá óôï ëáü 
ôçò Ý÷åé äýï åîáãùãéêÜ ðñï-
úüíôá ðïëý ãíùóôÜ äéåèíþò. 
Ìðýñá Guinness, ìáýñç, ðé-
êñÞ, ìå ãåìÜôç ãåýóç. Ðïõ 
íá ôçí ðéåéò êáé draught! Êáé 
ïõßóêé Jameson. Êáé ôá äýï 
áðü ôïõò óçìáíôéêüôåñïõò 
ôïõñéóôéêïýò ðñïïñéóìïýò 
óôï Äïõâëßíï, ðñùôåýïõóá 
ôçò Éñëáíäßáò. Äåß÷íïõí 
ôçí éóôïñßá ôïõ ðñïúüíôïò, 
ðëáóÜñïõí ôï ðñïúüí, ôï 
êÜíïõí ãíùóôü, ðåñíÜåé 
ï åðéóêÝðôçò õðÝñï÷á êáé 
ìåôÜ ôï ðñïúüí åßíáé áíá-
ãíùñßóéìï äéåèíþò, êé üôáí 
ðáò óôï óïõðåñìÜñêåô ãéá 
øþíéá ëåò äåí áãïñÜæù êáé 
ìéá ìðýñá Guinness!
ÅéäéêÜ ïé ðáëéÝò åãêáôáóôÜ-
óåéò ôçò ìðýñáò Guinness åß-

íáé ç ìåãáëýôåñç ôïõñéóôéêÞ 
áôñáîéüí óôï Äïõâëßíï, ðå-
ñéóóüôåñï áðü ôá Ìïõóåßá, 
ôï æùïëïãéêü êÞðï êáé ôá 
Üëëá áîéïèÝáôá. ¸íá õðÝ-
ñï÷ï ðáëéü âéïìç÷áíéêü 
êôÞñéï ìå üëåò ôéò ðáëéÝò 
åãêáôáóôÜóåéò, ðþò êÜíïõí 
äéáëïãÞ óôï êñéèÜñé, ðùò 
ôï êáâïõñíôßæïõí ìÝ÷ñé 
íá ðÜñåé ôï óùóôü ìáýñï 
÷ñþìá, ðþò åê÷õëßæïõí ôï 
ëõêßóêï, ðþò öõëÜãáíå ôç 
ìáãéÜ óôï ÷ñçìáôïêéâþôéï, 
åöôáóöñÜãéóôï ìõóôéêü 
ê.ëð. Êáé ìåôÜ ãåõóéãíùóßá, 
ðþò íá ðéåéò ôç ìðýñá ãéá 
íá ôçí áðïëáýóåéò êáé ôÝëïò 
äéáóêÝäáóç ì’ Ýíá ðïôÞñé 
óôï ÷Ýñé ìå éñëáíäÝæéêç 
ìïõóéêÞ. ÔÝëåéá ðñïþèçóç 
ðñïúüíôïò. Äåí ôá Ýöôéáîå 
ôï êñÜôïò, éäéùôéêÞ ðñùôï-
âïõëßá.
Ãáôß óáò ôáëáéðùñþ ì’ 
áõôÜ; Ôá óõíÝêñéíá ìå ôá 

äéêÜ ìáò. Êáé åìåßò åß÷áìå 
åëëçíéêÞ ìðýñá. Êáé ôá ôå-
ëåõôáßá ÷ñüíéá ãßíåôáé ðÜëé 
ìéá ðñïóðÜèåéá. Êáé Ý÷ïõìå 
êÜôé ðáëéÜ åñãïóôÜóéá ðïõ 
ðáñáìÝíïõí áíáîéïðïßçôá. 
Åðé÷åéñçìáôßåò ìéáò ãåíéÜò, 
óôéò ðëÜôåò ôïõ êñÜôïõò 
êáé ôïõ öïñïëïãïýìåíïõ 
ðïëßôç. Ôá êïíïìÜíå êáé 
ìåôÜ áñÜæïõíå. Ìüíï «ëÜ-
éöóôÜéë»!
¸÷ïõìå êáé ‘ìåéò Ýíá ðáëéü 
åñãïóôÜóéï óôç ÓðÜñôç, ôïõ 
ÖÉÎ, ãéá ðáñáãùãÞ ÷õìþí. 
Èá ãßíåé ðïëéôéóôéêüò ÷þ-
ñïò! Ìå ÷ñÞìáôá ôïõ êñÜ-
ôïõò! Áõôïß ïé ðïëéôéóôéêïß 
÷þñïé. ×ïñôÜóáìå ðïëéôé-
óìü ó’ áõôÞ ôç ÷þñá. ÎÝñåé ï 
åðéóêÝðôçò ðïõ ìáò Ýñ÷åôáé 
üôé åäþ ðáñáãüíôïõóáí ÷õ-
ìïß êáé áíáøõêôéêÜ ðïñôï-
êáëéïý êáé ëåìïíéïý ãéáôß ç 
ÓðÜñôç Ý÷åé ðáñáãùãÞ áðü 
åîáéñåôéêÞ ðïéêéëßá ðïñôï-

êáëéþí, üôé õðÞñ÷å åôáéñåßá 
ðïõ Ýâãáæå óõìðõêíùìÝíï 
÷õìü óå áôïìéêÜ ìðïõêá-
ëÜêéá; Êáé üôé ôþñá åðßóçò 
ðáñÜãåé ëÜäé êáé âñþóéìåò 
åëéÝò üôé Ý÷åé óýã÷ñïíåò 
êôçíïôñïöéêÝò ìïíÜäåò êáé 
Üëëá óýã÷ñïíá ðñÜãìáôá;
ÐÜíå óôï ÌõóôñÜ, åðßóçò 
øÜ÷íïõí ãéá ôï áíÜêôïñï 
ôïõ ÌåíÝëáïõ êáé öåýãïõí. 
ÁõôÞ ç ÷þñá ìüíï áñ÷áßá 
äåß÷íåé. 
1⁄4ìùò ìç ãêñéíéÜæïõìå. Ôï 
êáëïêáßñé åßíáé ðáíÝìïñöï 
óôçí ÊáóôáíéÜ, íåñÜ, äñï-
óéÜ, êáôáðñÜóéíï ðïôÜìé, 
åðéâëçôéêü âïõíü.
Åðßóçò, íá åðéóçìÜíïõìå 
üôé ó’ áõôü ôï ôåý÷ïò ï Êá-
óôáíéþôçò îåêéíÜ áöéÝñùìá 
óôïõò îåíéôåìÝíïõò. Ìå 
éóôïñéêÜ óôïé÷åßá êáé óõíå-
íôåýîåéò, ãéáôß ç éóôïñßá äß-
íåé ìáèÞìáôá ãéá ôï ìÝëëïí.

Êáëü êáëïêáßñé.

Σηµείωµα του Εκδότη

Έντυπη εφημερίδα 
«ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»

Ιδιοκτήτης: Πολιτιστικός Σύλλογος 
Καστορείου «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Καστόρειο Λακωνίας, τ.κ. 23059
τηλ.: 6973208890, 6944377514
http://kastori.gr, http://polydefkis.gr
e-mail: info@polydefkis.gr
Εκδότης: Η Πρόεδρος Ευγενία Λαμπή
Συντακτική Επιτροπή
Βαρβάρα Κεμερίδου, 
Ευγενία Λαμπή, Ελένη Βλαχογιάννη, 
Αναστασία Καδρακάζη, 
Γαρυφαλιά Ρουμελιώτη, 
Θάνος Τζωρτζάκης, Γιάννης Αρφάνης.
Επιμέλεια Ύλης
Αγροτικά, Αθλητικά: Γιάννης Αρφάνης
Επιστημονικά: Ευγενία Λαμπή, 
Κων/νος Καλκανδής
Κοινωνικά: Ελένη Βλαχογιάννη, 
Καίτη Σμυρνιού
Οικονομικά: Κων/νος Καλκανδής, 
Θάνος Τζωρτζάκης
Πολιτιστικά: Βαρβάρα Κεμερίδου, 
Ευγενία Λαμπή
Φωτογραφικό υλικό: Βασ. Λαγανάς, 
Γιάννης Αρφάνης, Γ. Λαγανάς, Θ. 
Ανδριανός, Π. Γεώργαρης
Χορηγίες: Καίτη Σμυρνιού
Καστανιώτικα: Γιώργος Λαγανάς
Ανταποκριτές 
Καστόρι – Βόρειοι Δήμοι: 
Δημητράκης Κραμποβίτης, 
Θεόδωρος Αλαφόγιαννης, 
Παναγιώτης Λαμπράκης, Θανάσης 
Δημητρακόπουλος, Νίκος Λαγανάς
ΗΠΑ, Βοστώνη: Eugenia Markos, 
Νέα Υόρκη: Panagiotis Pantazis, 
Αλάσκα: Maria Bascous
Αυστραλία: Angela Vasilas
Eκτύπωση offset: 
Μπουζάλας-Ζουγανέλης ο.ε.
25ης Μαρτίου 123, Περιστέρι
τηλ.: 2105781638



2 ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ 3ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

ÐáñÜ ôéò áðïöÜóåéò ðïõ 
ðÜñèçêáí, ôá ðåñéóóü-
ôåñá ÷ùñéÜ ôçò ðåñéï-

÷Þò ìáò áíôéìåôùðßæïõí ôïí êßí-
äõíï íá êáôáóôñáöåß ç ðáñáãù-
ãÞ ôïõ åëáéïëÜäïõ áðü ôï äÜêï. 
Êáé ìÜëéóôá öÝôïò ðïõ óýìöùíá 
ìå ôç ãíþìç ôùí ãåùðüíùí åßíáé 
ç ÷åéñüôåñç ÷ñïíéÜ ôçò ôåëåõôáß-
áò åéêïóáåôßáò êáé õðÜñ÷åé Ýîáñ-
óç óôï Ýíôïìï. Ïé áãñüôåò ðïõ 
ôï êýñéï åéóüäçìÜ ôïõò âáóßæå-
ôáé óôï åëáéüëáäï âñßóêïíôáé óå 
áðåëðéóßá.
ÌÝ÷ñé óÞìåñá, ôÝëïò Éïõëßïõ, óôç 
âüñåéá Ëáêùíßá Ý÷ïõí ãßíåé øå-
êáóìïß ìüíï óôá åëáéüäåíôñá ôçò 
Óåëáóßáò, ÄÅ Ïéíïýíôïò êáé áðü 
ôç ÄÅ ÐåëëÜíáò óôç Âïñäüíéá êáé 
ôï Ëïãêáíßêï. Óå åðéêïéíùíßá ôïõ 
Ðïëõäåýêç ïé Õðçñåóßåò ôçò Ðå-
ñéöÝñåéáò Ýäùóáí ðñüâëåøç íá 
øåêáóôåß ç ðåñéï÷Þ ìáò ãýñù óôï 
äåêáðåíôáýãïõóôï. Êáé ï äÜêïò 
åõäïêéìåß äñáìáôéêÜ.
Óôç ÷þñá ôçò «öáéäñÜò ðïñôïêá-

ëÝáò», ôç öåôéíÞ ÷ñïíéÜ üëá ðÜíå 
áñãÜ âïõôçãìÝíá óôç ãñáöåéï-
êñáôßá. ÊáôÜ ôá Üëëá èÝëïõìå 
êáé áíÜðôõîç. Ìüëéò ôï ôåëåõôáß-

ï äåêáÞìåñá ôïõ Éïõëßïõ åãêñßèç-
êå áðü ôçí ÐåñéöÝñåéá ï ìåéïäü-
ôçò ãéá ôçí ðñïìÞèåéá ôùí öõôï-
öáñìÜêùí, ôá ïðïßá ìüëéò ðáñá-
ëÞöèçêáí.
Êáé åíþ èá ðåñéìÝíáìå íá ðñï÷ù-
ñÞóåé ç äïõëåéÜ, Üñãçóå ç ðñïêÞ-
ñõîç ãéá ôçí áíÜèåóç ôïõ Ýñãïõ 
óôïõò éäéþôåò ãåùðüíïõò ðïõ åðé-
âëÝðïõí ôïõò øåêáóìïýò. ÁíáìÝ-

íåôáé íá ãßíïõí ïé áíáèÝóåéò óôá 
ìÝóá Áõãïýóôïõ! ¸ôóé ðñÝðåé ç 
ðåñéöÝñåéá íá êáëýøåé ôçí åðß-
âëåøç ôùí øåêáóìþí ìå ôï ìüíé-
ìï ðñïóùðéêü, 10 ãåùðüíïé ãéá 60 
÷ùñéÜ óôç Ëáêùíßá. ¸ãéíå ðñü-
ôáóç íá êáëõöèïýí ðñïóùñéíÜ ïé 
áíÜãêåò áðü ôïõò ãåùðüíïõò ôïõ 
ÄÞìïõ êáé ðÜåé ëÝãïíôáò.
Óôï åñþôçìÜ ìáò ìå ôé êñéôÞñé-
á åðéëÝãåôáé ç ÷ñïíéêÞ óåéñÜ ôùí 
øåêáóìþí äåí õðÜñ÷åé áðÜíôç-
óç. ÌÝ÷ñé óôéãìÞò Ý÷åé øåêáóôåß 
ç íüôéá Ëáêùíßá, äéüôé ç óõãêïìé-
äÞ ãßíåôáé íùñßôåñá êáé áõôü åßíáé 
áðïäåêôü.
Ãéá íá åßíáé áðïôåëåóìáôéêüò  øå-
êáóìüò, Ýíáò ëïãéêüò Üíèñùðïò, 
Ýíáò åëáéïðáñáãùãüò ìå óôïé÷åé-
þäç ãíþóç ôùí äéáäéêáóéþí èá 
ðåñßìåíå íá ãßíåôáé áîéïëüãçóç 
ôùí äåéãìÜôùí ôïõ ðëçèõóìïý ôùí 
äÜêùí áð’ ôéò äáêïðáãßäåò êáé óôç 
óõíÝ÷åéá íá ïñßæåôáé ï øåêáóìüò. 
1⁄4ìùò öÝôïò ïýôå äáêïðáãßäåò åß-
÷áìå. Ç êåíôñéêÞ äéïßêçóç Üëëá-

îå ôéò äéáäéêáóßåò, åðß ôï äéáöáíÝ-
óôåñï ëÝåé. ¸ôóé áíáôßèåíôáé ìåôÜ 
áðü äéáãùíéóìü óå åñãïëÜâïõò. 
ÐáëéÜ ðáñáêïëïõèïýíôáí áðü 

ôéò Õðçñåóßåò êáé ãéíüôáí áíÜèå-
óç ôéò ðåñéóóüôåñåò öïñÝò óå ðá-
ñáãùãïýò ôùí ðåñéï÷þí íá ôïðï-
èåôïýí êáé íá ðáñáêïëïõèïýí ôá 
ðáãßäåò. Êáé âÝâáéá ôï óýóôçìá 
äïýëåõå ãéáôß õðÞñ÷å ôï ðñïóù-
ðéêü åíäéáöÝñïí êáé óõìöÝñïí 
ôùí åëáéïðáñáãùãþí êáé áí áõôü 
óõíïäåõüôáí êáé áðü óõíÝðåéá 
ôá ðñÜãìáôá Þôáí Üñéóôá. Áöïý 

óéãÜ-óéãÜ ôï êñÜôïò áðåìðïëåß ôéò 
õðï÷ñåþóåéò ôïõ êáé ôéò ìåôáöÝñåé 
óôïí éäéùôéêü ôïìÝá, ðñïÝêõøáí ïé 
åñãïëÜâïé. Ìá êáé áõôïß èÝëïõí 
óùóôÝò äéáäéêáóßåò êáé ðáñáêï-
ëïýèçóç áðü ôï êñÜôïò. Ï  öåôé-
íüò ìåéïäüôçò åñãïëÜâïò, (õðÞñ-

îå;) óôçí ðåñéï÷Þ ìáò äåí åìöá-
íßóôçêå. 
Èåùñïýìå üôé ç åõèýíç ãéá ôçí 
ðáñáêïëïýèçóç ôùí äáêïðáãß-
äùí êáé ç ó÷åôéêÞ áíÜèåóç ðñÝ-
ðåé íá ãßíåôáé 
óôïõò åëáéïðá-
ñáãùãïýò, äéü-
ôé áõôü åßíáé ôï 
áðïôåëåóìáôé-
êüôåñï ìÝôñï. 
Êáé ôï åñþôç-
ìá ðïõ ôßèåôáé 
åßíáé ôþñá ðïõ 
Ý÷ïõìå ðôù÷åý-
óåé êáé äåí ðñÝ-
ðåé íá óðáôáëÜ-
ìå êáé ìáò ëÝíå 
üôé íïéêïêõñåõ-
üìáóôå, ðþò 
èá áîéïëïãçèåß 
ðüôå êáé ðüóï 
èá øåêÜóïõí ôá 
óõíåñãåßá, äéüôé ðÝñáí ôçò áðïôå-
ëåóìáôéêüôçôáò ãéá ôçí åîÜñèñù-
óç ôïõ äÜêïõ, ðÝñáí ôçò ïñèïëïãé-
êÞò ÷ñÞóçò þóôå ôï ôåëéêü ðñïúüí 
íá Ý÷åé õðïëåßììáôá öõôïðñïóôá-
ôåõôéêþí ïõóéþí åíôüò ôùí ïñßùí, 
õðÜñ÷åé êáé ôï êüóôïò.
Êáé Ýíá ôåëåõôáßï áëëÜ óçìáíôé-
êüôáôï óçìåßï åßíáé ç ïñãáíùìÝ-
íç äñÜóç ôùí áãñïôþí. 1⁄4ðùò åß-

ðáìå êáé ïé ðåñéóóüôåñïé ãíùñß-
æïõí áðü ôç ÄÅ ÐåëëÜíáò Þäç Ýãé-
íáí øåêáóìïß óôç Âïñäüíéá êáé ôï 
Ëïãêáíßêï. Êáé êáëÜ Ýãéíå. Äéüôé 
áõôïß Ý÷ïõí áãñïôéêïýò óõíáéôå-
ñéóìïýò êáé ôïðéêÜ óõìâïýëéá ðïõ 
ðáñåìâáßíïõí óõíôïíéóìÝíá êáé 

åðßóçìá óôéò áñ÷Ýò êáé âãáßíïõí 
óôá ôçëåïðôéêÜ êáíÜëéá êáé ôá 
ñáäéüöùíá êáé áðáéôïýí. Ç Êá-
óôáíéÜ ôï ìåãÜëï ÷ùñéü ðïý åßíáé; 
Ðïý åßíáé ç ïñãáíùìÝíç ðáñïõóßá 

óôá áãñïôéêÜ æç-
ôÞìáôá; ÐÝñõóé 
ï ðñüåäñïò ôïõ 
áãñïôéêïý óõíå-
ôáéñéóìïý åéóç-
ãÞèçêå óôï ôï-
ðéêü óõìâïýëéï 
íá ìçí ãßíåé øå-
êáóìüò. ÖÝôïò 
õðÜñ÷åé áãñïôé-
êüò óõíåôáéñé-
óìüò Êáóôïñåß-
ïõ; ¸óôù ïé íÝïé 
áãñüôåò Ý÷ïõí 
êáôáëÜâåé ôç óç-
ìáóßá ôçò ïñãá-
íùìÝíçò ðáñÝì-
âáóçò; ÐåñéìÝ-

íïõìå ìéá áðÜíôçóç.
ÖÝôïò ôï Ôïðéêü Óõìâïýëéï, ìåôÜ 
áðü ðñüóêëçóç, óõíåäñßáóå ìáæß 
ìå ôïõò åëáéïðáñáãùãïýò êáé 
ðÜñèçêå ç áðüöáóç íá ãßíïõí øå-
êáóìïß ãéá ôï äÜêï. ÐåñéìÝíïõìå 
êáé ôéò åíåñãÝò ðáñåìâÜóåéò ôïõ 
ãéá íá õðïóôçñé÷ôåß ç ðáñáãùãÞ 
óôï ÷ùñéü ìáò.

ÅË

Ç Ïäýóóåéá 
ìéáò Äáêïêôïíßáò

Αυτοί έχουν 
αγροτικούς συνε-
ταιρισμούς  που 

παρεμβαίνουν συ-
ντονισμένα και 

επίσημα  και απαι-
τούν.  Η Καστανιά 
το μεγάλο χωριό 

πού είναι;

Το Θέµα
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Εικόνες του τριµήνου

Ôï üíåéñï ðïõ Ýãéíå ðñáãìáôéêüôçôá...
Πέρα όµως από 

την καταπληκτική 
χορογραφία και ένα 
άλλο σηµαντικό γεγονός 
σφράγισε την εκδήλωση. 
Το όνειρο του Πολυδεύκη, 
της Οµάδας Χορού 
και του Δάσκαλου 

Γ. Καλοµοίρη έγινε 
πραγµατικότητα. 

Η Οµάδα χόρεψε µε 
ντόπιες παραδοσιακές 
στολές που έφτιαξε ο 
Πολυδεύκης µε την 
οικονοµική συνδροµή 
συµπατριωτών µας. 

Σ τις 6 Ιουλίου 2013 έγινε η ετήσια 
εκδήλωση της Οµάδας Ελληνικού 
Παραδοσιακού Χορού Καστορεί-
ου του Πολυδεύκη. Πραγµατο-
ποιήθηκε µε συνδιοργάνωση του 

Πολυδεύκη και του ΝΠΔΔ Πολιτισµού, Περι-
βάλλοντος και Αθλητισµού Σπάρτης. Ήταν 
µια πρωτόγνωρη εµπειρία µε παραδοσιακούς 
χορούς από διάφορα µέρη της Ελλάδας.

Πέρα όµως από την καταπληκτική 
χορογραφία και ένα άλλο σηµαντικό γεγονός 
σφράγισε την εκδήλωση. Το όνειρο του 
Πολυδεύκη, της Οµάδας Χορού και του 
Δάσκαλου Γ. Καλοµοίρη έγινε πραγµατικότητα. 

Η Οµάδα χόρεψε µε ντόπιες παραδοσιακές 
στολές που έφτιαξε ο Πολυδεύκης µε την 
οικονοµική συνδροµή συµπατριωτών µας. 
Ειδικά για τις  γυναικείες στολές προσφέρθηκαν 
αλατζάδες που υφάνθηκαν πριν από αρκετά 
χρόνια σε Καστανιώτικους αργαλειούς. Οι 
αλατζάδες είναι ανθεκτικά υφάσµατα που 
φορούσαν οι αγρότισσες καθηµερινά. Ο 
Πολυδεύκης αφιέρωσε τη βραδιά σε εκείνες 
τις γυναίκες της Καστανιάς, τις γυναίκες της 
εργασίας, τις γυναίκες της αγροτιάς που µε τα 
χέρια τους έφτιαξαν τα υφάσµατα. 
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Η Οµάδα Χορού µε τον 
Δάσκαλό της Γ. Καλοµοίρη 
παρουσίασαν µε επιτυχία 
Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς 
από το Μωριά, την  Ήπειρο και 
την Ανατολική Ρωµυλία.

Για αυτήν την εξαιρετική 
παράσταση συνέβαλαν πολλοί. 
Η Ελένη Παρασκευοπούλου και 
η Καντούλα Οικονοµάκη, που 
έχουν αναλάβει τη συντήρηση 
των στολών µας και τη λειτουργία 
της Οµάδας Χορού, εργάστηκαν 
αποτελεσµατικά για το σχεδιασµό 
και το στήσιµο του σκηνικού. Για 
τα σκηνικά επίσης εργάστηκαν 
ο Κώστας Καλοµοίρης µε τους 
γιούς του Χρήστο και Παναγιώτη, 
οι Νικήτας και Κωνσταντής 
Καλοµοίρης και ο Κων/νος 
Αρβανίτης.

Καθοριστικό ρόλο για τη 
διαµόρφωση του χώρου και του 
σκηνικού καθώς και το στήσιµό του, 
έπαιξε ο Βασίλης Λαγανάς ο οποίος 
παραχώρησε και τις φωτογραφίες 
του σκηνικού. Οι ηλεκτρολόγοι 
Βασίλης Μενίδης και Πάβελ 
Πένεφ έκαναν τις ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις για το φωτισµό των 
σκηνικών και του χώρου. Αλλά 
και οι γυναίκες της Οµάδας του 
Χορού βοήθησαν καθοριστικά στο 
στήσιµό τους. Επίσης, ο Γιάννης 
Αρβανίτης καθάρισε τον εξωτερικό 
χώρο του σχολείου. Οι υπόλοιπες 
στολές που περιέγραφαν άλλες 
περιοχές της Ελλάδας νοικιάστηκαν 
από το βεστιάριο του Βαγγέλη 
Φραγκιαδάκη.

Παρόντες ήταν ο Αιδεσιµότατος 
Πατέρας Δηµήτριος, ο Δ/ντής 
Δηµοτικού Σχολείου Αλ. Πάντος, 
ο Αντιδήµαρχος Π. Καλοµοίρης, 
ο Πρόεδρος ΝΠΔΔ Πολιτισµού, 
Περιβάλλοντος και Αθλητισµού 
Μάριος Τζωρτζάκης, ο Πρόεδρος 
Τοπικού Γ. Οικονοµάκης, 
ο Τοπικός Σύµβουλος Β. 
Λαγανάς, ο Πρόεδρος του 
Εµποροεπαγγελµατικού Συλλόγου 
Θ. Δηµητρακόπουλος, και πολύς 
κόσµος

ΕΛ
(Φωτογραφίες Β.Λαγανάς, 

Κ.Λαµπή)

Ôï üíåéñï ðïõ Ýãéíå ðñáãìáôéêüôçôá...
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Καστανιώτικα στιγµιότυπα

Λεβεκουραίοι = νέοι 
σπουδαστές που δεν ασχο-
λούνταν με χειρωνακτικές 
εργασίες και αναλώνονταν 
σε περιπάτους, συζητήσεις 
και διασκέδαση.

Σύμφωνα με το λαο-
γράφο Δημ. Καλλιάνη, οι 
νέοι αυτοί που τους ονό-
μαζαν “Λεβεκουραίους” και 
διακρίνονταν για τη φυσι-
ολατρεία τους, ξεκαλοκαί-
ριαζαν στη Λουσίνα κάτω 
από τη στοργική παρουσία 
του μπαρμπα-Δημήτρη του 
Κουτρουμπή. Έστηναν το 
κρεβάτι τους πάνω σε τρία 
ελάτια σε σχήμα τριγώνου 
και διασκέδαζαν ρεμπελεύο-
ντας και τραγουδώντας. Και 
βέβαια με αυτή τη σημασία 
χρησιμοποιήθηκε η λέξη και 
στις επόμενες 10ετίες.

Η λέξη δεν έχει κατα-
γραφεί στα λεξικά και αρ-
κετοί φίλοι στο διαδίκτυο 
αναζητούν την ετυμολογία 
και άρα την προέλευσή της 
και έχουν γράψει την άπο-
ψή τους. Συγκεκριμένα έχει 
καταγραφεί ότι πιθανόν να 
προέρχεται από τη γαλλι-
κή φράση levez-vous courir 
που σημαίνει σηκωθείτε να 
τρέξετε. Κοινός τόπος σε 
αυτές τις καταχωρίσεις είναι 
η σημασία της λέξης (δηλ. 
ντενεκές, άχρηστος, μαξιλά-

ρας κ.λπ.).
Ερευνώντας για τα πρό-

σωπα που αναφέρονται στα 
υπό έκδοση απομνημονεύ-
ματα του Δημητρακάκη “έ-
πεσα” πάνω στο Γάλλο φι-
λόσοφο και καθηγητή Λε-
βέκ. Πεποίθησή μου λοιπόν 
είναι ότι πρόκειται για φοι-
τητές θιασώτες του Γάλλου 
φιλόσοφου, ο οποίος κατά 
τον Δρανδάκη έζησε το 
1818-1900 και υπήρξε τρό-
φιμος της γαλλικής αρχαιο-
λογικής σχολής στην Αθή-
να. Κατά τον Ελευθερουδά-
κη εκτός των άλλων δίδα-
ξε σε κολλέγιο της Γαλλίας 
στην έδρα της ελληνικής και 
λατινικής φιλοσοφίας, και 
μεταξύ άλλων έγραψε “Η 
επιστήμη του ωραίου….”, “η 
πνευματική υπόστασις εν τη 
τέχνη”, “Μελέτη της ελλ. και 
λατινικής φιλοσοφίας”, “Αρ-
μονίαι κατά πρόνοιαν”.

Από γλωσσική άποψη, η 
κατάληξη -ραίοι τσουβαλιά-
ζει ανθρώπους που έχουν 
κάποιο κοινό χαρακτηριστι-
κό σε μια ομάδα π.χ. τσο-
παναραίοι, λιτρουβαραίοι 
κ.λπ. Επίσης, για να τονι-
στεί κάποια ιδιότητα, χρησι-
μοποιούμε το επίθετο-επώ-
νυμο π.χ. Ωνάσηδες (πλού-
σιοι), Καραγκιόζηδες (γελοί-
οι), Νταβέληδες (λήσταρ-
χοι) κ.λπ. Άρα είναι πολύ πι-

θανόν οι φυσιολάτρες φοι-
τητές εραστές του ωραίου 
και αναστατωμένοι από τις 
φιλοσοφικές ιδέες του Λε-
βέκ να  ονομάστηκαν Λεβε-
κουραίοι. Εξ άλλου ταιριάζει 
γάντι και η εποχή. Τα παιδι-
ά των ισχυρών οικογενειών 
σπούδαζαν στη Γαλλία και 
στα σαλόνια της νεοσύστα-
της ελληνικής κοινωνίας μι-
λούσαν γαλλικά. 

Οι νέοι φοιτητές μας, 
όταν γύριζαν από την πόλη 
στο χωριό τις γιορτές και 
τα καλοκαίρια με την κου-
στουμιά τους, το μπαστου-
νάκι τους, το καπέλο τους, 
αμέσως άλλαζαν συνήθει-
ες και σχεδόν και κοινωνική 
θέση. Δε συμμετείχαν στις 
αγροκτηνοτροφικές εργασί-
ες των δικών τους και κα-
ταγίνονταν σε ρομαντικούς 
περιπάτους, ατέρμονες συ-
ζητήσεις και θορυβώδη γλέ-
ντια. Έχουμε σαν ντοκουμέ-
ντο καταχωρίσεις στο “Βο-
ρειοδημότη”, σε οικογενει-
ακές φωτογραφίες των φοι-
τητών και μνήμες στο σκλη-
ρό δίσκο των “80φεύγα”. 
Επίσης, όπως φαίνεται από 
το διαδίκτυο, η λέξη δεν εί-
ναι τοπική Καστανιώτικη ή 
Σπαρτιάτικη αλλά συναντά-
ται σε αρκετά μέρη της Ελ-
λάδας επειδή από τα Πα-
νεπιστήμια, οι ιδέες και οι 

γνώσεις με φορείς τους νε-
ολαίους, εξακτινώνονται και 
διαχέονται προς όλες τις κα-
τευθύνσεις.

Ξεΐγκλωτος = με λυ-
μένη ζώνη, ασουλούπω-
τος, απεριποίητος, απρόσε-
χτος στο ντύσιμο. Η λέξη εί-
ναι σύνθετη από το ξε- και 
ίγκλα. Η ίγκλα είναι δερμά-
τινη ζώνη, λουρίδα με την 
οποία δένεται το σαμάρι 
στο υποζύγιο, καταζώστης. 
Η λέξη είναι μεσαιωνική 
<γίγκλα <κίγκλα και προέρ-
χεται από τη λατινική λέξη 
cingla <cingula = ζώνη <ρ. 
cingo= περιζώνω.

Αγελάς, -άδος = αυτή 
που ανήκει στην αγέλη. Η 
λέξη είναι επίθετο της αρ-
χαίας ελληνικής. Το συμπα-
θητικό ζώο αγελάδα ονομα-
ζόταν στην αρχαία γλώσσα 
βους. Ζούσε σε αγέλη, τρε-
φόταν στους αγρούς και επί-
σης περνούσε όλο το θέρος 
στους αγρούς. Σιγά-σιγά το 
επίθετο αγελάς, έπαψε να 
συνοδεύει το ουσιαστικό 
βους και ουσιαστικοποιή-
θηκε το ίδιο. Για τα αγελαία 
ζώα (αυτά που ζουν σε αγέ-
λες) υπάρχουν αναφορές 
στον Όμηρο, στο Σοφοκλή, 
τον Ευριπίδη, τον Πλάτωνα.

Θ.Π.

Οι λέξεις και 
το παρελθόν μας
Ìéá óåéñÜ êåéìÝíùí ðïõ ðñïóðáèåß íá ðñïóåããßóåé ëåîéëïãéêÜ-åôõìïëïãéêÜ 

ôïðùíýìéá áëëÜ êáé ëÝîåéò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýìå óôïí êáèçìåñéíü ìáò ëüãï. 

Ùò ðçãÝò Ý÷ïõí ÷ñçóéìïðïéçèåß êõñßùò: Ôá ëåîéêÜ ôçò êïéíÞò íåïåëëçíéêÞò 

ôïõ Ìðáìðéíéþôç êáé ôïõ Éäñýìáôïò Ôñéáíôáöõëëßäç. Ôï åôõìïëïãéêü ëåîé-

êü ôïõ Í. Áíäñéþôç, ôï ëåîéêü ôùí Liddell-Scott Á. Êùíóôáíôéíßäç, áëëÜ êáé 

äçìïóéåýóåéò ôïõ Ä. ÊáëëéÜíç óôïí ðáëéü ÂÏÑÅÉÏÄÇÌÏÔÇ. Åõðñüóäåêôç 

êáé åðéèõìçôÞ êÜèå êñéôéêÞ, äéüñèùóç Þ åðéóÞìáíóç.



6 ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ 7ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Δράσεις - Ειδήσεις - Πληροφορίες

Ο ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ βρίσκεται στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το βιβλίο 

«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ 
– ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ Ή 

ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ» 

με την έρευνα και επιμέλεια της Θεοδώρας 
Δαρειώτη-Πελεκάνου, Φιλολόγου, εκδόθηκε 

με τη συνεργασία του Πολυδεύκη με το ΝΠΔΔ 
Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού 

Σπάρτης. 
Το βιβλίο βρίσκεται στη διάθεση των 
ενδιαφερόμενων από τον Πολυδεύκη 

και τη ΝΗΡΙΟΝ ΕΠΕ. 
Θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά 

ευχαριστήριά μας στη Θ. Δαρειώτη-Πελεκάνου 
για την αφιλοκερδή πολύτιμη εργασία της.

¢ëëáîå ÷Ýñéá ôï Ð.Ê. ÌðáêÞ

Óýã÷ñïíç ÅëëçíéêÞ ÆùãñáöéêÞ 
áðü ôç ÓõëëïãÞ ÓùôÞñç ÖÝëéïõ
Ç ÅèíéêÞ ÐéíáêïèÞêç – Ìïõ-
óåßï ÁëåîÜíäñïõ Óïýôæïõ óå 
óõíåñãáóßá ìå ôï ºäñõìá «Ç 
Üëëç Áñêáäßá» äéïñãáíþíåé 
óôï ÐáñÜñôçìá ôçò ÓðÜñôçò 
(ÊïõìáíôÜñåéïò ÐéíáêïèÞêç) 
ôçí ðáñáðÜíù Ýêèåóç.

Ç ÓõëëïãÞ ÖÝëéïõ öéëïîåíåß 
äáóêÜëïõò êáé ìáèçôÝò ðïõ 
ìïéñÜæïíôáé ôçí ßäéá ðñïóÞëù-
óç óôç æùãñáöéêÞ ôïõ êáâáëÝ-
ôïõ, ìå ðñïåîÜñ÷ïíôá ôïí ÃéÜí-
íç Ìüñáëç. ÁíÜìåóá óôïõò 
ìáèçôÝò, îå÷ùñßæåé ç ïìÜäá 
ðïõ öïéôÜ áêüìç Þ ïëïêëçñþ-
íåé ôéò óðïõäÝò ôçò ôçí äåêáå-

ôßá ôïõ ’80. Óôç Ó÷ïëÞ Êáëþí 
Ôå÷íþí ôçò ÁèÞíáò êõñéáñ÷ïýí 
ïé äÜóêáëïé-æùãñÜöïé: Ìü-
ñáëçò, ÍéêïëÜïõ, ÌáõñïÀäçò, 
ÔÝôóçò, ÌõôáñÜò, Êïêêéíßäçò, 
ÄåêïõëÜêïò, ÊåóóáíëÞò. Ëßãï 
áñãüôåñá èá ðñïóôåèïýí óôçí 
ïìÜäá êáé ïé ìáèçôÝò ôïõò 
Ðáôñáóêßäçò, Ìðüôóïãëïõ, 
Øõ÷ïðáßäçò, Âáëáâáíßäçò, ê.Ü. 
¸ôóé, ïé æùãñÜöïé ôçò ÃåíéÜò 
ôïõ ’80 åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá 
äéäá÷èïýí ôéò áñ÷Ýò ôçò ôÝ÷íçò 
ôïõò áðü ðïëý êáëïýò äáóêÜ-
ëïõò.
Ï ÓùôÞñçò ÖÝëéïò áðïôåëåß ìéá 
îå÷ùñéóôÞ ðåñßðôùóç: êñéôÞñéï 
ôùí åðéëïãþí ôïõ åßíáé ïé ðñï-
óùðéêÝò ôïõ ðñïôéìÞóåéò êáé 
ü÷é ç åðÝíäõóç. «Åñùôåýåôáé» 
ôá Ýñãá ðïõ áãïñÜæåé êáé ôá 
áðïëáìâÜíåé æþíôáò áíÜìåóÜ 
ôïõò. 1⁄4ôáí ç óõëëïãÞ ðÞñå 
äéáóôÜóåéò ìïõóåéáêÝò, ï Óù-

ôÞñçò ÖÝëéïò áðïöÜóéóå íá 
ìïéñáóôåß ôéò ÷áñÝò ðïõ ôïõ 
ðñïóÝöåñå ìå ôï åõñý êïéíü. 
¸ôóé ïñãáíþèçêáí ïé åêèÝóåéò 
ôïõ Ìïõóåßïõ ÌðåíÜêç Þ ôïõ 
Vittoriano óôç Ñþìç, ðïõ Ýôõ÷å 
åíôõðùóéáêÞò õðïäï÷Þò áðü 
ôïí Éôáëéêü Ôýðï êáé ôï êïéíü, 
ãéá íá ðåñéïñéóôïýìå óôéò ðéï 
óçìáíôéêÝò ðáñïõóéÜóåéò.
Ïé äýï åêèÝóåéò ôçò ÅèíéêÞò 
ÐéíáêïèÞêçò óôá ÐáñáñôÞ-
ìáôá ôïõ Íáõðëßïõ (Óùìáôï-
ãñáößåò, 12.07-14.10.2013) êáé 
ôçò ÓðÜñôçò åããñÜöïíôáé óôï 
ðëáßóéï áõôÞò ôçò ðïëéôéêÞò.
ÅðéìÝëåéá Ýêèåóçò: 
Ìáñßíá ËáìðñÜêç-ÐëÜêá, Ãå-
ùñãßá Êáêïýñïõ ×ñüíç, Åðé-
ìåëÞôñéá Å.Ð.Ì.Á.Ó., (Êïõìá-
íôÜñåéïò ÐéíáêïèÞêç ÓðÜñ-
ôçò).
(Áðüóðáóìá áðü ôï äåëôßï ôý-
ðïõ ôçò Ýêèåóçò).

Ç ãåíéÜ ôïõ ‘80: Óýã÷ñïíç åëëçíéêÞ æùãñáöéêÞ

Ôï üìïñöï áíáðáëáéùìÝíï êôÞñéï, 
ðïõ óôïëßæåé ôçí ðëáôåßá ôïõ Êáóôï-
ñåßïõ, ôï ãíùóôü ìáò «Ðïëéôéóôéêü 
ÊÝíôñï ÌðáêÞ»  ï éäéïêôÞôçò ôïõ 
Êþóôáò ÌðáêÞò ôïõ Çëßá, êÜôïéêïò 
ÁìåñéêÞò ìå êáôáãùãÞ áðü ÐåëëÜíá, 
ôï äþñéóå óôç ìç êåñäïóêïðéêÞ åôáé-
ñåßá «ÌÕÓÔÑÁÓ LLC» ðïõ åäñåýåé 
óôçí ðüëç ÍôåëÜïõåñ ôçò ÁìåñéêÞò. 
Ïé äýï áßèïõóåò ôïõ êôçñßïõ, åê ôùí 
ïðïßùí ç ìßá óôï áíþãåéï  ðïõ  ëåé-
ôïõñãåß ùò áßèïõóá Ýêèåóçò ðáëáéþí 
öùôïãñáöéþí êáé  ç Üëëç óôï éóüãåéï 
ðïõ ëåéôïõñãåß ùò áßèïõóá óõíåäñé-
Üóåùí, Þôáí áðü ôç äçìéïõñãßá ôïõò 
êáé åßíáé ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá óçìåßï 
áíáöïñÜò ãéá ôï Êáóôüñé áëëÜ êáé 
ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ìáò. Åêåß ãßíï-
íôáé üëåò ïé ðïëéôéóôéêÝò åêäçëþóåéò 

ðïõ ðñáãìáôïðïéïýíôáé áðü ôïõò 
ôïðéêïýò öïñåßò, ìå ôçí åõãåíéêÞ äé-
Üèåóç áðü ôïí ìÝ÷ñé ôþñá éäéïêôÞôç 
«óôç ìíÞìç» ôçò óõæýãïõ ôïõ, Êáóôá-
íéþôéóóáò  ÅëÝíçò Êïõôóïõìðïý. Ï 
Óýëëïãüò ìáò ðñïóðÜèçóå üëá áõôÜ 
ôá ÷ñüíéá áíåðéôõ÷þò íá Ýëèåé óå 
åðéêïéíùíßá ìå ôïí ê. Êþóôá ÌðáêÞ 
ãéá íá ôïí åõ÷áñéóôÞóåé ãéá ôçí ðñï-
óöïñÜ ôïõ óôá ðïëéôéóôéêÜ äñþìåíá 
ôïõ Êáóôïñåßïõ ìå ôç äéÜèåóç ôïõ 
êôçñßïõ ùò ðïëéôéóôéêïý êÝíôñïõ. Áò 
åëðßóïõìå êáé áò åõ÷çèïýìå ïé íÝïé 
éäéïêôÞôåò íá ìçí áëëÜîïõí ôï óçìå-
ñéíü êáèåóôþò ôçò ÷ñÞóçò ôïõ êôçñß-
ïõ êáé íá ðáñáìåßíåé ùò ôï «ÐÏËÉ-
ÔÉÓÔÉÊÏ  ÊÅÍÔÑÏ ÌÐÁÊÇ», ðïõ 
üëïé ãíùñßæïõìå.

ÅÂ
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Ìéá åõ÷Üñéóôç Ýêðëçîç ìáò ðå-
ñßìåíå óôï ÊôÞìá ÈåïäùñáêÜ-
êïõ ìå ôïõò ãñáììùôïýò áìðå-
ëþíåò, ôï ÓÜââáôï 15 Éïõíß-
ïõ 2013. ¹ôáí ôá åãêáßíéá ôçò 
ðñþôçò Ýêèåóçò öùôïãñáößáò 
ôïõ Ãéþñãïõ Øõ÷ïãéïý «Ìá-
ôéÝò», ðïõ öéëïîåíÞèçêå óôï 
ðåôñüêôéóôï êåëÜñé ôïõ êôÞìá-
ôïò ìå öüíôï ìðïôßëéåò êñáóéþí. 
Ï ÷þñïò ìÝóá êáé Ýîù áðü ôïí 
Ðýñãï ðëçììýñéóå æùÞ. Åéêüíåò 
áðü äéÜöïñá ìÝñç ôïõ êüóìïõ, 
óå áóðñüìáõñï êáé Ýã÷ñùìï, 
öùôïãñáößåò ðïõ Ýìïéáæáí ìå 
ðßíáêåò æùãñáöéêÞò áðÝóðá-
óáí ôá èåñìÜ ó÷üëéá ôùí åðé-
óêåðôþí, ïé ïðïßïé áêïëïýèç-
óáí ôïí ðåñßðáôï áðü ôá êåëÜ-
ñéá Ýùò ôá ðÜíù äþìáôá ìå ôç 
óõíïäåßá êñáóéïý ó’ Ýíá ðåñé-
âÜëëïí ìå êáôÜëëçëï öùôéóìü 
êáé êáëÞ ìïõóéêÞ. ¹ôáí ìéá óõ-
íÜíôçóç åéêüíùí, ìïõóéêÞò, ïé-
íïãíùóßáò êáé áëëçëåããýçò óôá 
éäñýìáôá ôçò ÉåñÜò Ìçôñüðï-
ëçò Ìïíåìâáóßáò êáé ÓðÜñôçò. 
«ÕðÜñ÷åé ìéá óôéãìÞ, üðïõ ôï 
ìÜôé, ôï ìõáëü êáé ç êáñäéÜ âñß-
óêïíôáé óå ìéá åõèåßá. Êáé áõôÞ 
åßíáé ç óôéãìÞ ðïõ èá ìáò äþóåé 
ìéá öùôïãñáößá, ðïõ èá ìåôñÞ-
óåé ãéá ôçí õðüëïéðç æùÞ», H. C. 
Bresson, Ýíá áðü ôá ðïëëÜ áí-
èïëïãçìÝíá êåßìåíá ôçò Ýêèå-
óçò ðïõ äéáâÜóáìå.
Ï Ãéþñãïò Øõ÷ïãéüò ãåííÞèç-
êå ôï 1963. Ï ðáôÝñáò ôïõ Ðá-
íáãéþôçò åßíáé áðü ôï Êáóôüñé 
êáé ç ìçôÝñá ôïõ ×Üñç áðü ôéò 

ÊñïêåÝò. ¸æçóå ôá ðáéäéêÜ ôïõ 
÷ñüíéá óôï ÷ùñéü êÜíïíôáò åäþ 
êáé ôéò ðñþôåò ôÜîåéò ôïõ Äçìï-
ôéêïý Ó÷ïëåßïõ. Ôá ìåôÝðåéôá 
÷ñüíéá Üëëáîå ðüëåéò êáé ÷þ-
ñåò, þóðïõ ôåëéêÜ êáé ìåôÜ ôçí 
áíÜëïãç åðéóôçìïíéêÞ êáôÜñôé-
óç åãêáôáóôÜèçêå óôç ÓðÜñ-
ôç áóêþíôáò ôï åðÜããåëìá ôïõ 
ïäïíôßáôñïõ. Ç öùôïãñáößá åß-
íáé áðü ôá áãáðçìÝíá ôïõ ÷ü-
ìðõ. Ïé ðñþôåò üìùò öùôïãñá-
ößåò ìå åíäéáöÝñïí åñáóéôå÷íé-
êÜ «êáëëéôå÷íéêü», üðùò äçëþ-
íåé ï ßäéïò, åìöáíßæïíôáé ãíù-
ñßæïíôáò ôç ãõíáßêá ôïõ Äþñá, 
áöïý ðëÝïí ðñïïñéóìïß, åéêü-
íåò, ôïðßá êáé óõíáéóèÞìáôá 
áëëÜæïõí ðáñÝá ìå ôéò ìéêñÝò 
Þ ôéò ìåãáëýôåñåò åîïñìÞóåéò 
ôïõò. ¸ôóé ç óõëëïãÞ ãßíåôáé 
ðéï ðëïýóéá ãéá íá öèÜóåé íá 
ðñáãìáôïðïéÞóåé ôçí ðñþôç ôïõ 
Ýêèåóç óôï ÊôÞìá ÈåïäùñáêÜ-
êïõ, ç ïðïßá ðåñéÝ÷åé ôéò ìíÞìåò 
üëùí áõôþí ôùí ÷ñüíùí. «¹ôáí 
ãéá ìÝíá ðñùôüãíùñç åìðåéñßá, 
ðïõ ßóùò áíïßãåé Ýíá ìéêñü öù-
ôïãñáöéêü ðáñÜèõñï ãéá ôï 
ìÝëëïí, ðïõ èá ìå êÜíåé íá óõ-
íå÷ßóù íá æùãñáößæù öùôïãñá-
ößæïíôáò», ìáò äÞëùóå, üôáí 
ôïí ñùôÞóáìå ãéá ôçí ôå÷íéêÞ 
ôçò äïõëåéÜò ôïõ. Åìåßò ôïõ åõ-
÷üìáóôå íá óõíå÷ßóåé Ýôóé öù-
ôïãñáößæïíôáò êáé íá ìáò ÷áñß-
óåé êé Üëëá Ýñãá ðïõ èá ìáò ôá-
îéäÝøïõí…

ÂáñâÜñá Êåìåñßäïõ
Öþôï: ÃéÜííçò ÁñöÜíçò

ÓõíÜíôçóç åéêüíùí, ìïõóéêÞò êáé ïéíïãíùóßáò
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Ôï Ýôïò 1925 o ÐáíÜãïò Äçì ËÝ-
íôñïò, ïìïãåíÞò áðü ôçí ÁìåñéêÞ 
êáôáãüìåíïò áðü ôá ÓåñâÝéêá Êá-
óôïñåßïõ, Ýêôéóå ìå äéêÜ ôïõ Ýîï-
äá êáé öñïíôßäá, óôç èÝóç «¢ãéïé 
Èåüäùñïé» Þ «ËåíôñÝéêá Áëþ-
íéá» Ýíá ìéêñü åîùêêëÞóé, áöéå-
ñùìÝíï óôïõò Áãßïõò Èåïäþñïõò. 
Óôçí ðñïóðÜèåéÜ ôïõ áõôÞ, ðïëýôé-
ìç óõíåéóöïñÜ åß÷áí êáé ôá äýï ôïõ 
áäÝëöéá, Óðýñïò êáé Ãéþñãçò. Ïé 
êôÞôïñåò ãåííÞèçêáí êáé ìåãÜëù-
óáí óôá ÓåñâÝéêá. Ïé äýï ðñþôïé 
ìåôáíÜóôåõóáí óôçí ÁìåñéêÞ, åíþ 
ï ôñßôïò ðáñÝìåéíå óôï ÷ùñéü.

Áîßæåé íá óçìåéùèåß üôé ç ðåñéï-
÷Þ ðïõ åßíáé êôéóìÝíï ôï åêêëçóÜ-
êé åß÷å ôï ôïðùíýìéï «¢ãéïé Èåü-
äùñïé» êáé ðñéí áðü ôï ÷ôßóéìü ôïõ. 
Áõôü, óýìöùíá ìå ôïí ê. ÄçìÞôñç 
ËÜæáñç, ßóùò äçëþíåé üôé ðñïû-
ðÞñ÷å êÜðïõ åêåß êïíôÜ ðáëáéÜ åê-
êëçóßá áöéåñùìÝíç óôïõò Áãßïõò 
Èåïäþñïõò.

Åðß óåéñÜ åôþí, ìåôÜ ôï 1925, ï 
íáüò áõôüò ðáñÝìåíå áíåãêáéíß-
áóôïò. Ïé êÜôïéêïé, üìùò, ôïõ ïé-
êéóìïý(ðïëëïß ôüôå) êáé, êõñßùò, 
ïé áðüãïíïé ôçò ïéêïãÝíåéáò ËÝ-
íôñïõ, ðïõ åß÷áí êáé ôéò ðÝñéî ôïõ 
íáïý åäáöéêÝò éäéïêôçóßåò, óõ÷íÜ 
åðéóêÝðôïíôáí ôï íáü êáé Üíáâáí 
ôá ëáäïêÜíôçëá. Óýìöùíá ìå ôçí 
ðáñÜäïóç, ìÜëéóôá, ç åêêëçóßá åß-
íáé êôéóìÝíç ðÜíù óå óáñêïöÜãï. 
¸ãéíáí êáôÜ êáéñïýò ðñïóðÜèåéåò 
íá åãêáéíéáóèåß ï íáüò, áëëÜ ìÝ÷ñé 
ôï Ýôïò 1977, åß÷áí áðïâåß ìÜôáéåò. 

Ôá åãêáßíéá ðñáãìáôïðïéÞèçêáí 
ôåëéêÜ ôï 1977, áöïý ðñïçãïõìÝ-

íùò ìå ôçí åðßóêåøç ôçò Ãåùñãß-
áò ËÝíôñïõ, èõãáôÝñáò ôïõ ÐáíÜ-
ãïõ ËÝíôñïõ êáé ìå äéêÜ ôçò Ýîïäá, 
êáôáóêåõÜóôçêå äßêôõï ýäñåõóçò 
ìÝ÷ñé ôï ðñïáýëéï ôçò åêêëçóßáò. 
Åðßóçò, Ýãéíå åõðñåðéóìüò ôçò åê-
êëçóßáò êáé ôïõ ðåñéâÜëëïíôá ÷þ-
ñïõ áðü åèåëïíôÝò êáé ôï åêêëçóé-
áóôéêü óõìâïýëéï ôçò åíïñßáò.

¸ôóé, ôçí 8ç Éïõíßïõ 1977, çìÝ-
ñá áíáêïìéäÞò ôùí ëåéøÜíùí ôïõ 
Áãßïõ Èåïäþñïõ ôïõ ÓôñáôçëÜ-
ôïõ, ÷ïñïóôáôïýíôïò ôïõ Ìçôñï-
ðïëßôç Ìïíåìâáóßáò êáé ÓðÜñôçò 
ÉåñïèÝïõ, ìåôÜ ðëåéÜäáò êëçñéêþí 
êáé ðëÞèïõò êüóìïõ, åãêáéíéÜóèç-
êå ï íáüò.

Áðü ôüôå, êÜèå ÷ñüíï  ôçí ßäéá 
çìåñïìçíßá(8ç Éïõíßïõ) ôåëåßôáé 
èåßá ëåéôïõñãßá êáé ìÜëéóôá ìåô’ 
áñôïêëáóéþí, ìå ôç óõììåôï÷Þ ëß-
ãïõ êüóìïõ ôá ðñþôá ÷ñüíéá, óõ-
íå÷þò áõîáíüìåíïõ, üìùò(áðü ôá 
15-20 Üôïìá, ï áñéèìüò Ýöôáóå öÝ-
ôïò ôïõò 110).

Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá óõììåôÝ÷ïõí 
êáé óõíëåéôïõñãïýí ðåñéóóüôåñïé 
ôùí ôñéþí éåñÝùí(öÝôïò êáé ðÝñõóé 
óõíëåéôïýñãçóáí ðÝíôå éåñåßò ðñï-
åîáñ÷üíôïò ôïõ åöçìÝñéïõ Ãåùñãß-
ïõ ÌðëÜèñá).

1⁄4ðùò ðñïôÜóóåé ôï Ýèéìï, ìåôÜ 
ôï ðÝñáò ôçò èåßáò ëåéôïõñãß-
áò áêïëïõèåß ìéêñü öáãïðüôé óôï 
ðñïáýëéï ôçò åêêëçóßáò ìå åäÝ-
óìáôá êáé ðïôÜ ðïõ ðñïóöÝñïõí 
ïé óõììåôÝ÷ïíôåò, êáèþò êáé ëá-
÷åéïöüñïò áãïñÜ ìå äþñá êáé ðÜëé 
áðü ôïõò ðñïóêõíçôÝò ðñïò åíßó÷õ-
óç ôçò åêêëçóßáò.

Ôá äýï ôåëåõôáßá ÷ñüíéá áêïëïý-
èçóå ÷ïñüò ìå äçìïôéêÜ ôñáãïýäéá 
êáé êÜðùò Ýôóé ôåëåéþíåé ç üëç åïñ-
ôÞ ìå åõ÷Ýò êáé õðïó÷Ýóåéò ôçí åðü-
ìåíç ÷ñïíéÜ íá óõììåôÝ÷ïõí ðåñéó-
óüôåñïé.

Ï Ôæßìçò ËÜæáñçò, áðüãïíïò ôïõ 
åíüò åê ôùí êôçôüñùí ôïõ íáïý, ôïõ 
Óðõñßäùíá ËÝíôñïõ, åß÷å ôçí éäÝá 
íá ìåôñÜåé êÜèå ÷ñüíï ôïõò ðñï-
óêõíçôÝò êáé íá êáôáãñÜöåé ôïí 
áñéèìü ôïõò óå âéâëßï ðïõ öõëÜó-
óåôáé óôçí åêêëçóßá êáé ôá óôïé÷åß-
á ôïõ åßíáé äéáèÝóéìá óôïí êÜèå åí-
äéáöåñüìåíï. Óôï âéâëßï áðïôõðþ-
íåôáé ç óõíå÷Þò áýîçóç ôùí óõììå-
ôå÷üíôùí óôçí êáèéåñùìÝíç åôÞóé-
á åïñôÞ.

1⁄4ðùò áíáöÝñåé ï ê. ÄçìÞôñçò 
ËÜæáñçò, èá Þôáí ðáñÜëåéøç íá 
ìçí áíáöåñèåß üôé óçìáíôéêÞ ðñï-
óöïñÜ óôçí åêêëçóßá ôùí Áãßùí 
Èåïäþñùí Ý÷åé ï ê. Íôßíïò Äñß-
ôóáò áðü ôá ÓåñâÝéêá, ðïõ êáôïéêåß 
óôç ÓðÜñôç. Ï ê. Äñßôóáò öñïíôßæåé 
êÜèå ÷ñüíï ãéá ôïí åõðñåðéóìü ôïõ 
íáïý ìå ôï âÜøéìü ôïõ êëð.

Åðßóçò, ìå ôéò Üïêíåò ðñïóðÜèåé-
åò ôïõ êáé ìå ôçí ðñïóùðéêÞ ôïõ 
åñãáóßá ï ê. Èåüäùñïò Áëáöü-
ãéáííçò Ý÷åé êáôáöÝñåé íá äéáôçñåß 
ôï åêêëçóÜêé êáé ôïí ðåñéâÜëëïíôá 
÷þñï óå æçëåõôÞ êáôÜóôáóç, ôüóï 
üóïí áöïñÜ ôçí êáèáñéüôçôá, üóï 
êáé ôï óôïëéóìü ôïõ.  

Ç áíáöïñÜ óôï åîùêêëÞóé ôùí 
Áãßùí Èåïäþñùí óôá ÓåñâÝé-
êá Êáóôïñåßïõ ðñáãìáôïðïéÞèç-
êå ÷Üñç óôçí ðïëýôéìç âïÞèåéá ôïõ 
ê. ÄçìÞôñç ËÜæáñç.

Από αριστερά Βασιλική Σκουρμπέλου, 
Ελπίνικη Γ. Παρασκευόπουλου, Ελπινίκη Ευστ. 
Παρασκευόπουλου, Ελπίδα Π.Παρασκευοπούλου, 
Ειρήνη Γ. Δημητριάδη, Παναγιώτα Ν. Γάσπαρη( 
κόρη της Αγγέλας Σκουρμπέλου), Ελένη Αθ. 
Ανδρεαδάκη (κόρη της Βασιλ. Σκουρμπέλου). 
Πίσω φαίνονται ο Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος 
και ο Παναγιώτης Μαλιαρός.

ΕΒ

Στις 7 Μαΐου γιόρτασε το εκκλησά-
κι του Μάη Θανάση στις Μάντρες 
αντί στις  2 Μαΐου λόγω του Πά-
σχα. Πνιγμένο στα ολάνθιστα λου-
λούδια, καθαρισμένο και ασπρι-
σμένο με τη φροντίδα του Θεό-
δωρου Αλαφόγιαννη υποδέχτηκε 
και φέτος τους πιστούς του, που το 

τιμούν με την παρουσία τους κάθε 
χρόνο. Και αυτή τη φορά ο Νίκος 
Νικητάκης, σαν καλός οικοδεσπό-
της, από το πρωί είχε στήσει το 
καζάνι  για το μαγείρεμα του πα-
στού χοιρινού με τα τσιγαρολάχα-
να, γκουρμέ της περιοχής μας, που 
πρόσφερε μετά τη Θεία Λειτουργί-

α σε καλοστρωμένα τραπέζια. Δεν 
έλειψε το καλό κρασί, προσφο-
ρά και πάλι του Βασίλη Γαρυφάλ-
λη. Στην προετοιμασία του φαγη-
τού βοήθησε η πρεσβυτέρα Μαρί-
α Αλαφόγιαννη και το σερβίρισμα 
ανέλαβε ο Δημήτρης Ξυδογιαννό-
πουλος. 

Καπνιστή πέστροφα 
και οξύρυγχος από το 
Καστόρι στον Πειραιά
Μετά την επιτυχία της ετήσι-
ας έκθεσης των Λακωνικών 
προϊόντων  στην Πλατεία 
Συντάγματος στην Αθήνα 
πραγματοποιήθηκε για 1η 
φορά έκθεση με Λακωνικά 
προϊόντα και στον Πειραιά 
στο Πασαλιμάνι. Η Έκθεση 
διήρκησε 4 ημέρες από τις 
7 μέχρι και 10 Ιουνίου 2013 
και έγινε στα πλαίσια  των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων 
«Πειραϊκή Αμφικτυονία 
2013»  του Δήμου Πειραιά. 
Οι επισκέπτες της Έκθεσης 
είχαν την ευκαιρία να γευ-
τούν και να προμηθευτούν, 
από τα περίπτερα των εκ-
θετών εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο, ελιές, κρασί, 
μέλι, αρωματικά φυτά, παρα-
δοσιακά ζυμαρικά και γλυκί-
σματα, ψωμί και παξιμάδια, 
χωριάτικο λουκάνικο και 
σύγληνο, προϊόντα στρου-
θοκαμήλου, καπνιστή πέ-
στροφα και οξύρυγχο από το 
Καστόρι του ιχθυοτροφείου 
Γεροντίδη και πολλά άλλα 
εκλεκτά προϊόντα. Τη διορ-
γάνωση της παρουσίασης 
των προϊόντων είχε αναλάβει 
η Αστική μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία Γιορτή Ελιάς και 
Λαδιού «Σελλασία».

ΕΒ

Για την Δασοπροστασία
Με απόφαση της αντιπεριφερει-
άρχη Λακωνίας Ντίας Τζανετέα 
απαγορεύτηκε η κυκλοφορία 
οχημάτων και η παραμονή 
εκδρομέων στα δασικά συ-
μπλέγματα του Πάρνωνα, του 
Ανατολικού Ταϋγέτου, του 
Ζάρακα και στις αναδασώσεις 
Βρεσθένων και Βασιλακίου, 
από 1ης Ιουνίου έως και 30ης 
Σεπτεμβρίου, τις ώρες από 9.00 
το βράδυ ως 6.00 το πρωί, για 
την προστασία των δασών από 
πυρκαγιές. Της απαγόρευσης 
αυτής εξαιρούνται οι κάτοικοι 
και οι κτηνοτρόφοι που διαμέ-
νουν ή δραστηριοποιούνται σε 
συγκεκριμένες θέσεις εντός των 
δασικών συμπλεγμάτων καθώς 
και οι έχοντες ειδική άδεια από 
το Δασαρχείο.

Ε.Β.

Ïé ¢ãéïé Èåüäùñïé óôá ÓåñâÝéêá
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Με τον βιρτουόζο στο μπουζού-
κι Κόκορη και το φίλο Παναγιώ-
τη στην κιθάρα θέλησε ο συ-
μπατριώτης Αθανάσιος να υπο-
δεχθεί  στη Λουσίνα, στο κτήμα 
της Κατερίνας και της  Γιάννας, 
φέτος το καλοκαίρι τους πρί-
γκιπες των ορέων Κωνσταντί-
νο και Γεώργιο, μέσα στη δρο-
σιά των ελάτων ό,τι το καλύτε-
ρο για να στηθεί η καλοκαιρι-
νή Γιορτή .
Οι  μεζέδες άφθονοι και εκλε-
κτοί απο ντόπια σφαχτά, το 
κρασί νέκταρ, η πανδαισία των 
ήχων των  οργάνων  από τους 
φίλους μουσικούς πρόκληση, 
έτσι το γλέντι δεν άργησε να 
ανάψει και ο ενθουσιασμός των 

παρευρισκομένων να εκδηλω-
θεί με τα πρώτα ζεϊμπέκικα .
Πρώτος το χώρο ανοίγει ο Αθα-
νάσιος με το Ζεϊμπέκικο της Ευ-
δοκίας, εγκρατείς αρχικά οι φί-
λοι δολαριούχοι στις εκδηλώ-
σεις τους -για να μη πληγωθεί 

και το φιλότιμο των δοκιμαζομέ-
νων λόγω της κρίσης ντόπιων-
, δεν άργησαν όμως να μπουν 
στα κέφια, θυμίζοντας άλλες 
εποχές με καλίγραμμες αοιδούς 
και γοβάκια.
Και του χρόνου    

ÌåôÜëëéï óôçí ÏëõìðéÜäá ÖõóéêÞò

Ç 1⁄4ëãá 12 åôþí êáé ç 
×ñõóáõãÞ 8 åôþí, êü-
ñåò ôçò Ëßáò êáé ôïõ 
Ãéþñãïõ ÍéêçôÜêç 
ôïõ ÍéêïëÜïõ, êïëõ-
ìðïýí êáé êåñäßæïõí 
íßêåò ìå ôïí Áèëçôéêü 
Êïëõìâçôéêü 1⁄4ìéëï 
«ÁËÌÐÁÔÑÏÓ» Çëé-
ïýðïëçò, ôïí ïðïßï 
ðñïðïíåß ï ê. ÌðÝêáò 

Êùíóôáíôßíïò.
Ðáßñíïõí ìÝñïò óå 
ðïëëïýò áãþíåò êáé 
äéáêñßíïíôáé êáé ïé 
äýï ìå åðéäüóåéò ðïõ 
ôéò áíåâÜæïõí óôéò 
ðñþôåò èÝóåéò ôïõ âÜ-
èñïõ. 
Äéáãùíßæïíôáé óå äéÜ-
öïñá óôõë êáé äéáêñß-
íïíôáé êõñßùò ç ìåí 

1⁄4ëãá óôï ýðôéï 50ì., 
100ì. êáé 200ì., ç äå 
×ñõóáõãÞ óôï åëåý-
èåñï êáé ðñüóèéï óôá 
50ì. Âñßóêïíôáé êáé ïé 
äõï óå ðïëý êáëÞ êá-
ôÜôáîç ðáíåëëáäéêÜ. 
ÊáëÞ óõíÝ÷åéá êáé 
êáëÞ åðéôõ÷ßá óôçí 
ðñïóðÜèåéÜ ôïõò.

Å.Â.

Ï ×ñ. ÊïõêÜêçò óôï 40ï Ðá-
íåëëÞíéï ÐñùôÜèëçìá ÓêÜêé

Ôç 15ç èÝóç, áíÜìåóá óå 32 ïìÜäåò, 
êáôÝëáâå ç ïìÜäá ÓêÜêé ôïõ Ðáíé-
ùíßïõ Ã.Ó.Ó., óôï, 40ï ÐáíåëëÞíéï 
ÐñùôÜèëçìá ÓêÜêé, ðïõ Ýãéíå óôï 
Ñßï, ôïí Éïýëéï 2013. Óôç äåêáìåëÞ 
ïìÜäá óõììåôåß÷å ï ×ñÞóôïò ×áñÜ-
ëáìðïõ ÊïõêÜêçò.

ÁóöÜëåéá ðáéäéêÞò ÷áñÜò
Ï Ôïðéêüò Óýìâïõëïò Âáóßëçò Ëá-
ãáíÜò Ýêáíå áíáöïñÜ óôï  ÄÞìï 
ÓðÜñôçò ãéá ôçí ðáñïõóßá óêýëùí 
óôçí ðáéäéêÞ ÷áñÜ ôïõ Êáóôïñåßïõ 
êáé óôïí ðåñéâÜëëïíôá ÷þñï. Ïé ðå-
ñßïéêïé Ý÷ïõí êÜíåé ðñïóðÜèåéåò ãéá 
ôçí áðïìÜêñõíóÞ ôïõò ÷ùñßò áðïôÝ-
ëåóìá. Ôï ëõðçñü åßíáé üôé üëá ôá 
óêõëéÜ äåí åßíáé áäÝóðïôá. Ïé êßíäõ-
íïé ãéá ôçí õãéåéíÞ êáé ôçí áóöÜëåéá 
ôùí ðáéäéþí åßíáé ðñïöáíåßò.
ÅË 

Ôï ñÜëé óôçí êïñõöÞ óõíå÷ß-
æåôáé
Ï Êþóôáò ÓõêáñÜò, ãéïò ôïõ ÃéÜííç 
êáé ôçò ËÝíáò, óõíå÷ßæåé íá ðëïõôßæåé 
ôç óõëëïãÞ ôïõ ìå ÷ñõóÜ ìåôÜëëéá, 
óôï áãþíéóìá ôïõ áëðéêïý óêé. ÊÝñ-
äéóå ôï ÷ñõóü óôï Êýðåëëï ÅëëÜäáò 
ðïõ Ýãéíå óôï ÊáñðåíÞóé ôï ÌÜñôéï. 
Åðßóçò ðïëëÜ Üëëá ÷ñõóÜ óå áãþíåò 
óôçí ÅëëÜäá. ÓõììåôÝ÷åé åðßóçò ìå 
åðéôõ÷ßá óôïõò ðñïêñéìáôéêïýò ãéá 
ôïõò Ïëõìðéáêïýò ôïõ 2014, óôï Óü-
ôóé ôçò Ñùóßáò.

Οι απόφοιτοι μαθητές Λυκεί-
ου Σταύρος Ευθυμίου (από τη 
Ρόδο), Κρινιώ Μαρούδα (από 
τα Λεχαινά), Γρηγόρης Σεργε-
ντάνης (από τη Μίκρα), Ευάγ-
γελος-Διαμιανός Λάζαρης (από 
την Αθήνα) και Φίλιππος Κυρια-
κίδης (από τη Σπάρτη) συμμετεί-
χαν στην 44η Διεθνή Ολυμπιάδα 
Φυσικής (07-15 Ιουλίου 2013, 

Κοπεγχάγη).Ο Σταύρος Ευθυμί-
ου βραβεύτηκε με χάλκινο μετάλ-
λιο, συνεχίζοντας την παράδοση 
των τελευταίων ετών να βραβεύ-
ονται συμμετέχοντες στις Διε-
θνείς Ολυμπιάδες Φυσικής Έλ-
ληνες μαθητές με μετάλλια, ενώ 
όλοι οι Έλληνες μαθητές επέτυ-
χαν αξιοσημείωτες επιδόσεις. 
Οι Διεθνείς Ολυμπιάδες Φυσι-

κής είναι ιδιαίτερα απαιτητικές 
τόσο στην ευρύτητα και δυσκο-
λία των θεωρητικών θεμάτων, 
όσο και στην εκτέλεση πραγ-
ματικών πειραματικών ασκήσε-
ων, αλλά και στον περιορισμέ-
νο αριθμό των βραβευομένων 
με μετάλλια σε ένα περιβάλλον 
πολύ μεγάλου ανταγωνισμού 
των καλύτερων μαθητών στη 
Φυσική από όλο τον κόσμο.
Οι συμμετοχές Ελλήνων μα-
θητών στις Διεθνείς Ολυμπιά-
δες Φυσικής, όπως και οι Πα-
νελλήνιοι Διαγωνισμοί Φυσι-
κής, με τους οποίους επιλέγο-
νται οι συμμετέχοντες Έλληνες 
μαθητές στις Ολυμπιάδες κάθε 
χρόνο, οργανώνονται από την 
Ένωση Ελλήνων Φυσικών με 
την επιστημονική/εκπαιδευτική 
ευθύνη του Εργαστηρίου Φυ-
σικών Επιστημών ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ 
και υπό την αιγίδα του Υπουρ-
γείου Παιδείας. Εφέτος τα έξο-
δα συμμετοχής της ελληνικής 
ομάδας στην Ολυμπιάδα κά-
λυψε το Ίδρυμα Κρατικών Υπο-
τροφιών.

Από αριστερά προς τα δεξιά οι μαθητές Φίλιππος Κυριακίδης, Γρη-
γόρης Σεργεντάνης, Ευάγγελος-Διαμιανός Λάζαρης, Κρινιώ Μαρούδα 
και Σταύρος Ευθυμίου.
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Χαιρετίσµατα στην εξουσία

Προς το συμβούλιο κοινότητας Καστορείου
Κύριοι 
Σημείο αναφοράς για τον τόπο μας, εννιά χρόνια τώρα 
το μνημείο “ηρώον”.
Είναι έργο ενός σπουδαίου γλύπτη του Ν. Στεργίου και 
οι παραστάσεις του είναι μοναδικές.
Όμως το σπουδαίο αυτό μνημείο κινδυνεύει από τα 
δέντρα που έχουν φυτευτεί δίπλα του και μεγαλώνοντας 
με το ριζικό τους σύστημα θα είναι επικίνδυνα για αυτό.
Πρέπει σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του κράτους να 
μεταφυτέψουν τα δένδρα αλλού και να προχωρήσουν 
σε συντήρηση και σε αποκατάσταση του μνημείου που 
είναι μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας.
Μετά τιμής
Ο Καστανιώτης

Ô ç äéáìáñôõñßá  ôïõ êüóìïõ 
ãéá ôçí ðëçììåëÞ ëåéôïõñ-
ãßá ôïõ Éáôñéêïý ÊÝíôñïõ  

åîÝöñáóå ìå åðéóôïëÞ ôïõ ï Åìðï-
ñïåðáããåëìáôéêüò Óýëëïãïò  óôïí 
Ðñüåäñï ôïõ Íïóïêïìåßïõ ÓðÜñ-
ôçò ê. Êïõöü,  óôéò 16/05/2013. Óôçí 
åðéóôïëÞ äéáìáñôõñßáò , ðïõ ôçí 
õðÝãñáøáí ï Ðñüåäñïò ôïõ Óõë-
ëüãïõ ÁèáíÜóéïò Äçìçôñáêüðïõ-
ëïò êáé ç ÃñáììáôÝáò ¢âá Ìðïõ-
ëïýìðáóç  ôïíßóèçêå üôé óõíå÷ßæå-
ôáé  íá ìçí ãßíïíôáé åöçìåñßåò óôï 
éáôñåßï Êáóôïñåßïõ êáé êáôÜ ôéò 
óõ÷íÝò äéêáéïëïãçìÝíåò áðïõóßåò 
ôçò ìïíáäéêÞò éáôñïý ê. Åõóôáèßáò  
Áñá÷ùâßôç, ëüãù ôùí åöçìåñéþí 
ðïõ ðñáãìáôïðïéåß óôï Íïóïêïìåß-
ï ÓðÜñôçò,  ôï éáôñåßï ðáñáìÝíåé 
êëåéóôü. Åðßóçò èýìéóáí óôïí Ðñü-
åäñï ôïõ Íïóïêïìåßïõ ôçí õðü-
ó÷åóÞ ôïõ óå ðáëáéüôåñÞ ôïõ åðß-
óêåøç óôï Êáóôüñé ó÷åôéêÞ ìå ôï 
èÝìá, ìÜëéóôá óå áíïé÷ôÞ óõæÞôçóç, 
üôé èá Ýëõíå ôï èÝìá áíôéêáèéóôþ-
íôáò ìå Üëëï éáôñü ôçí ê. Áñá÷ùâß-
ôç ôéò çìÝñåò áðïõóßáò ôçò, ðñÜãìá 
ðïõ äåí Ýðñáîå. ÐáñÜ ôéò äéáìáñ-
ôõñßåò ôïõ êüóìïõ êáé ôùí öïñÝùí 
ç êáôÜóôáóç ðáñáìÝíåé  ßäéá. Ãíù-
óôÝò óå üëïõò ïé áôÝëåéùôåò ïõñÝò 
óôï éáôñåßï ôéò çìÝñåò ðïõ õðÜñ÷åé 
ãéáôñüò áðü Êáóôáíéþôåò êáé áðü 
êáôïßêïõò Üëëùí ÷ùñéþí ðïõ ðå-
ñéìÝíïõí áðü ôéò 6.30 ôï ðñùß ãéá 
íá åîáóöáëßóïõí ôç óåéñÜ ðñïôå-
ñáéüôçôáò, üðùò ãíùóôÞ åßíáé êáé 
ç ìåãÜëç áðïãïÞôåõóç ðïõ íïéþ-
èïõí áõôïß ðïõ ðåñéìÝíïõí üôáí 
ìåôÜ áðü áíáìïíÞ áêïýí ôï «óÞ-
ìåñá äåí Ý÷ïõìå ãéáôñü». Ðüóï èá 
êñáôÞóåé áõôÞ ç êáôÜóôáóç;  ðþò 
èá ëõèåß ôï èÝìá êáé ìå ðïéá åõíïú-

êÞ ëýóç ãéá ôïõò êáôïßêïõò; Êáé ôÝ-
ëïò èá õðÜñîåé åõíïúêÞ ëýóç; Þ èá 
ìåßíïõí ïé êÜôïéêïé Ýñìáéá ôçò ôý-
÷çò ôïõò, üôáí óõìâåß êÜôé óïâáñü 
óôçí õãåßá ôïõò;
Åðßóçò ï Åìðïñïåðáããåëìáôéêüò 
Óýëëïãïò Ýóôåéëå åðéóôïëÞ ðïõ Ýãé-
íå ðñùôïóÝëéäï óå üëï ôïí Ôýðï 
ôçò Ëáêùíßáò, êáèþò êáé óôá ñáäé-
üöùíá. ÁðïôÝëåóìá Þôáí íá åêäþ-
óåé øÞöéóìá ôï äçìïôéêü óõìâïýëé-
ï ôçò ÓðÜñôçò êáé íá ãßíåé ñýèìéóç 
áðü ôï ÃÍ ÓðÜñôçò þóôå íá õðÜñ-
÷åé ãéáôñüò óôï Ê.Õ. Êáóôïñåßïõ 
êÜèå ìÝñá. Ôï æÞôçìá ôùí åöçìå-
ñéþí äåí Ý÷åé ëõèåß. 

Å.Â.

Ç ÅÐÉÓÔÏËÇ ÔÏÕ ÅÌÐÏ-
ÑÏÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏÕ 
ÓÕËËÏÃÏÕ
Óôá ðñïâëÞìáôá ôïõ ÊÝíôñïõ 
Õãåßáò Ý÷ïõìå, äõóôõ÷þò, áíá-
öåñèåß êáé ðáëéüôåñá. ÐáñÜ 
ôéò åðáöÝò ìáò üìùò ìå ôïí ê. 
ÄéïéêçôÞ ôïõ ÃÍ ÓðÜñôçò, êáé ôéò 
ðïëýìïñöåò êéíçôïðïéÞóåéò ôçò 
ôïðéêÞò êïéíùíßáò, áõôÜ áíôß íá 
åðéëýïíôáé, áõîÜíïõí.
Èõìßæïõìå üôé ç ðåñéï÷Þ ôïõ ô. 
ÄÞìïõ ÐåëëÜíáò, åßíáé åêôåôá-
ìÝíç ãåùãñáöéêÜ, ìå áðïóôÜóåéò 
áðü ôç ÓðÜñôç ðïõ îåðåñíïýí 
ôá 40 ÷ëì. ìå êáôïßêïõò ðïõ óôç 
ìåãÜëç ôïõò ðëåéïøçößá åßíáé 
çëéêéùìÝíïé êáé áóèåíåßò ìå ôïí 
Ýíá Þ ôïí Üëëï ôñüðï, åíþ óôçí 
ðåñéï÷Þ ôùí Âïñåßùí ÄÞìùí 
äåí õðÜñ÷åé êáíÝíá éäéùôéêü 
éáôñåßï, ïéáóäÞðïôå åéäéêüôçôáò. 
1⁄4ëá áõôÜ, óõíäõáóìÝíá ìå ôçí 
áðáñÜäåêôç êáôÜóôáóç ðïõ åðé-
êñáôåß óôï ÷þñï ôùí ðáñï÷þí 

õãåßáò, ðïõ Ý÷åé åðéäåéíùèåß äñá-
ìáôéêÜ ôçí åðï÷Þ ôùí ðïëëáðëþí 
ìíçìïíßùí, ôùí ïéêïíïìéêþí 
ê.ëð. ðåñéêïðþí, êáôáäåéêíýïõí 
ôï óïâáñü ðñüâëçìá ðïõ áíôéìå-
ôùðßæïõìå.
Õðïãñáììßæïõìå üôé áðü êáéñü 
ïé åöçìåñßåò Ý÷ïõí êáôáñãçèåß. 
ÕðÜñ÷åé Üñáãå ç åêôßìçóç üôé ïé 
âïñåéïäçìüôåò áóèåíïýí åíôüò 
ùñáñßïõ;
Åðéðñüóèåôá íá áíáöÝñïõìå, 
üôé åêôüò ôçò ê. Áñá÷ùâßç, Äé-
åõèýíôñéáò áëëÜ êáé ìïíáäéêÞò 
éáôñïý ôïõ ÊÕ Êáóôïñåßïõ, ìüíï 
óôï éáôñåßï Ëïãêáíßêïõ õðÜñ÷åé 
éáôñüò, ç ïðïßá ïñéóìÝíåò öïñÝò 
åîõðçñåôåß ôïõ ÊÕ Êáóôïñåßïõ.
Ðñéí ëßãïõò ìÞíåò åß÷áìå êáëÝóåé 
óôï ÊÕ Êáóôïñåßïõ ôïí ê. Äéïé-
êçôÞ ôïõ ÃÍ ÓðÜñôçò, íá ðáñåõ-
ñåèåß óå óõãêÝíôñùóç êáôïßêùí 
ãéá ôï æÞôçìá ôçò ëåéôïõñãßáò 
ôïõ. Ôüôå êáé åíþðïí ôçò ôïðéêÞò 
êïéíùíßáò, ï ê. ÄéïéêçôÞò åß÷å äå-
óìåõôåß ãéá ôñßá ðñÜãìáôá:
1) Ðùò èá áðáëëÜîåé ôç Äéåõ-

èýíôñéá ê. Áñá÷ùâßôç áðü 
ôçí õðï÷ñÝùóç íá êÜíåé 
åöçìåñßåò óôï ÃÍ ÓðÜñôçò, 
óôåñþíôáò ôï ÊÕ áðü ôéò 
ðïëýôéìåò õðçñåóßåò ôçò,

2) Ðùò èá ðñïêçñýîåé Üìåóá 
èÝóç åðß èçôåßá, åéäéêåõìÝ-
íïõ éáôñïý ãéá ôï ÊÝíôñï 
Õãåßáò Êáóôïñåßïõ, êáé 

3) Ðùò èá ìåñéìíÞóåé ãéá ôçí 
áíáðëÞñùóç ôçò – íüìéìçò 
– áðïõóßáò ôçò ê. Áñá÷ù-
âßôç, óå ðåñéðôþóåéò ñåðü, 
áðïõóéþí ê.ëð.  

Äõóôõ÷þò, áêüìç … ðåñéìÝíïõìå 
óôï áêïõóôéêü ìáò…

Êé ü÷é ìüíï áõôü. Ðñüóöáôá, êáé 
óõãêåêñéìÝíá ôçí Ôñßôç êáé ôçí 
ÐáñáóêåõÞ ôçò åâäïìÜäáò ìåôÜ 
ôï ÐÜó÷á, çìÝñåò ÌÇ ÁÑÃÉÁÓ, 
ôï ÊÕ Êáóôïñåßïõ ðáñÝìåéíå 
ÁÍÁÉÔÉÁ êáé ÁÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉ-
ÇÔÁ êëåéäùìÝíï, ìå áóèåíåßò 
ü÷é ìüíï ôïõ Êáóôïñåßïõ, áëëÜ 
êáé áðü ôá Üëëá ÷ùñéÜ, íá ðåñé-
ìÝíïõí Ýîù åðß þñåò. Ìüíï ìåôÜ 
áðü êÜðïéï ôçëåöþíçìá áóèå-
íïýò, áíáêïéíþèçêå åðéôÝëïõò 
üôé äåí èá ëåéôïõñãÞóåé ôï éáôñåß-
ï ëüãù Ýëëåéøçò éáôñïý äéáèÝóé-
ìïõ (ç Äéåõèýíôñéá êáé ìïíáäéêÞ 
éáôñüò åß÷å íüìéìç Üäåéá).
Ï Ðñüåäñïò ôïõ Åìðïñ. Óõëëü-
ãïõ åðé÷åßñçóå åðáíåéëçììÝíá 
íá åðéêïéíùíÞóåé ôçëåöùíéêÜ ìå 
ôïí ê. ÄéïéêçôÞ ôïõ ÃÍ ÓðÜñôçò. 
1⁄4ôáí ôåëéêÜ ôá êáôÜöåñå, Ýëáâå 
ôçí .. óïâáñüôáôç áðÜíôçóç üôé 
«åí üøåé ôçò åðéêåßìåíçò áëëáãÞò 
ôùí äéïéêçôþí ôùí íïóïêïìåßùí, 
äåí ìðïñåß íá áó÷ïëçèåß ìå ôï 
èÝìá»!!!
Óôï ìåôáîý ïé êÜôïéêïé ôïõ ôÝùò 
ÄÞìïõ ÐåëëÜíáò ãýñù óôéò 3.000 
øõ÷Ýò(!), ðñïóðáèïýìå íá ðåñéï-
ñßóïõìå ôéò áóèÝíåéåò Þ ôá Ýêôá-
êôá ðåñéóôáôéêÜ ìáò óå … þñåò 
êáé ìÝñåò áðïëýôùò åñãÜóéìåò…
Èá èÝëáìå íá áêïýóïõìå êáé 
Üëëåò, ðéï ðñüóöïñåò ðñïôÜóåéò 
(÷ùñßò åéóáãùãéêÜ), ãéá áíôé-
ìåôþðéóç ôùí óïâáñþí, (ðïõ 
åëðßæïõìå íá ìç ãßíïõí ôñáãéêÜ) 
ðñïâëçìÜôùí ìáò…
Ãéá ôï ÄÓ
Ï Ðñüåäñïò ÈáíÜóçò Äçìçôñá-
êüðïõëïò
Ç ÃñáììáôÝáò ¢âá Ìðïõëïý-
ìðáóç

ÐëçììåëÞò ç ëåéôïõñãßá ôïõ Éáôñéêïý ÊÝíôñïõ
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Ο σύλλογος των Βορείων Δή-
μων Σπάρτης “Ωραία Ελένη” 
πραγματοποίησε τον ετήσιο 
χορό του  το Σάββατο  στις 11 
Μαΐου 2013,  και  με  την ευ-
καιρία του χορού που συνέπε-
σε  με τη Γιορτή της Μητέρας,  
η βραδιά ήταν αφιερωμένη για 
να τιμηθούν όλες οι μητέρες.

Στην εκδήλωση παραβρέθη-
καν  πολλά μέλη  με τους φί-
λους τους όπου πέρασαν μια
όμορφη  βραδιά. To χορευ-
τικό συγκρότημα της κυρίας 
Παρούλας Θέρμπαν διασκέ-
δασε και ενθουσίασε τους 
παρευρισκομένους με  ελλη-
νικούς χορούς,. Το συγκρό-

τημα ενίσχυσε  η  δις Στέλλα 
Κουτρουμπή, δώρο  στη  
μητέρα της και σε όλες τις 
μητέρες που ήταν  παρούσες.
Κατά τη διάρκεια της  εκδή-
λωσης  προσφέρθηκαν ωραία 
δώρα σε όλες τις μητέρες.   
Ανθοδέσμες με σοκολάτες 
προσφέρθηκαν στη μεγαλύ-
τερη και μικρότερη σε ηλικία 
μητέρα που παραβρέθηκαν 
στην εκδήλωση. Ολες οι 
μητέρες μαζί έκοψαν μια 
τούρτα  για την γιορτή τους, 
προσφορά από την πρόε-
δρο κυρία Μαρία Γκλέκα.
Το διοικητικό συμβούλιο ευ-
χαρίστησε και πρόσφερε μια 
ανθοδέσμη και ένα i-phone 
στην  πρόεδρο Μαρία Γκλέκα 
για την ακούραστη προσφορά 
της στο σύλλογο. Ακολούθη-
σε ένα πλούσιο πρόγραμμα 
ψυχαγωγίας με πολύ κέφι και 
χορό.
Οι φωτογραφία είναι απο το 
χορό. Maria Glekas

Με τους ξενιτεµένους µας

ÍÝá áðü ôï Óßäíåû Ï Ôïðéêüò Óýìâïõëïò Âáóß-
ëçò ËáãáíÜò ìå äýï áíáöïñÝò 
ôï 2012 êáé ôï 2013 êáôáããÝë-
ëåé óôï ÄÞìï ÓðÜñôçò ôçí ôïðï-
èÝôçóç êõøåëþí óôïõò äñüìïõò 
ôïõ ÔáûãÝôïõ. ÓõãêåêñéìÝíá 
óôïí êåíôñéêü äñüìï ôïõ äÜóïõò 
ôïõ ÔáûãÝôïõ, åíôüò ôùí ïñßùí 
Êáóôïñåßïõ Ý÷ïõí ôïðïèåôçèåß 
ðÜíù áðü 1000 êõøÝëåò óå ìÞ-
êïò 2 ÷éëéïìÝôñùí êáôÜ ðáñÜ-
âáóç ôùí äéáôÜîåùí ôïõ íüìïõ. 
Äýï ìåãÜëïé ìåëéóóïôñüöïé áðü 
ôçí ÊáëáìÜôá êáé ôçí Ôñßðïëç, 
óôçí êõñéïëåîßá, Ý÷ïõí êáôáëÜ-
âåé ôïõò äñüìïõò ôïõ ÔáûãÝôïõ, 
ôïðïèåôþíôáò ðáñÜíïìá ôéò êõ-
øÝëåò äßðëá óôï äñüìï. ¸ôóé ïé 
êáëëéåñãçôÝò äåí ìðïñïýí íá 
Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôá êôÞìáôÜ 
ôïõò, ïýôå ïé ïñåéâÜôåò ìðïñïýí 
íá ðåñÜóïõí ïýôå ïðïéïóäÞðï-
ôå ðåñéçãçôÞò. Ï êßíäõíïò áðü 
ôá ôóéìðÞìáôá ôùí ìåëéóóþí åß-
íáé óïâáñüò. Ðñüóöáôá åðéôÝ-
èçêáí óå ïéêïãÝíåéá ðåñéçãç-
ôþí ðñïêáëþíôáò ôñáýìáôá.
Ìå ôçí ÕðïõñãéêÞ Áðüöáóç 
1/2008, Üñèñï 5 (ÖÅÊ B 1501 
- 30.07.2008) «Áðáãïñåýåôáé ç 
ôïðïèÝôçóç êõøåëþí ìåëéóóþí 
óå áðüóôáóç ìéêñüôåñç ôùí åß-
êïóé ðÝíôå (25) ìÝôñùí áðü 
áãñïôéêïýò äñüìïõò êáé ïäïýò 
êáé óå áðüóôáóç ìéêñüôåñç ôùí 
ðåíÞíôá (50) ìÝôñùí áðü êáôïé-
êçìÝíåò ïéêßåò, åêôüò åÜí ðåñé-
öñÜîïõí áõôÝò ìå åéäéêü ðëÝãìá 
ýøïõò äõï ìÝôñùí ôïõëÜ÷éóôïí. 
Ïé ìåëéóóïôñüöïé åßíáé õðï÷ñå-
ùìÝíïé íá ôïðïèåôïýí ôéò êõøÝ-
ëåò óå áðüóôáóç ðåíÞíôá (50) 
ìÝôñùí áðü ðïéìíéïóôÜóéá êáé 
áðü ôüðïõò ðïôßóìáôïò æþùí.
Áðáãïñåýåôáé åðßóçò íá ôïðï-
èåôïýíôáé êõøÝëåò óå êáëëéåñ-
ãçìÝíåò Þ áêáëëéÝñãçôåò åêôÜ-
óåéò ÷ùñßò ãñáðôÞ óõãêáôÜèåóç 
ôùí éäéïêôçôþí.
Õðï÷ñåïýíôáé äå ïé ìåëéóóï-
ôñüöïé, óå áíÜëïãï áñéèìü êõ-
øåëþí íá áíáãñÜöïõí ôï ïíï-
ìáôåðþíõìï, ôç äéåýèõíóç êáé 
ôï ôçëÝöùíü ôïõò.
ÔÝëïò, êáôÜ ôçí ôïðïèÝôçóç ôùí 
êõøåëþí óôçí ýðáéèñï íá åíç-
ìåñþíåôáé ï áñìüäéïò áãñïöý-
ëáêáò ôçò ðåñéï÷Þò.
Ïé Áñìüäéåò Áñ÷Ýò ðñÝðåé íá 
åðéëçöèïýí Üìåóá ôçò êáôÜ-
óôáóçò.

ÅË 

ÄÙÑÅÁ ÓÔÇ ÍÏÓÇËÅÕ-
ÔÉÊÇ ÌÏÍÁÄÁ ÓÐÁÑ-
ÔÇÓ ÁÐÏ ÔÇ ËÁÊÙÍÉÊÇ 
ÏÌÏÓÐÏÍÄÉÁ ÁÕÓÔÑÁ-
ËÉÁÓ
H ËáêùíéêÞ Ïìïóðïíäßá 
ÍÝáò Íïôßïõ Ïõáëßáò ðñïóÝ-
öåñå äùñåÜ óôï Íïóïêïìåßï 
ôçò ÓðÜñôçò, ìåôÜ áðü Ýêêëç-
óç ôïõ ÄéïéêçôÞ ôïõ Íïóïêï-
ìåßïõ ê. Íéêüëáïõ Êïõöïý, 
ãéá âïÞèåéá ðñïò áíôéìåôþðé-
óç êáèçìåñéíþí áíáãêþí.
Óå Ýíá ðïëý óõãêéíçôéêü 
ãñÜììá ï ê. Êïõöüò ìåôáîý 
Üëëùí áíáöÝñèçêå óôçí áíå-
ðÜñêåéá ðüñùí ãéá ðñïìÞèåé-
á éáôñïôå÷íïëïãéêïý åîïðëé-
óìïý, ìç÷áíçìÜôùí êáé õëé-
êþí êáèçìåñéíÞò ëåéôïõñãßáò 

(öÜñìáêá, õãåéïíïìéêü õëé-
êü, êáýóéìá, éìáôéóìü ê.á.) 
ëüãù ôçò âáèýôáôçò ïéêïíï-
ìéêÞò êñßóçò ðïõ äéÝñ÷åôáé ç 
ÅëëÜäá. Åðßóçò áíáöÝñèçêå 
óôçí áäõíáìßá ôïõ íïóïêï-
ìåßïõ íá áíôéìåôùðßóåé óôïé-
÷åéþäåéò äáðÜíåò óõíôÞñçóçò 
ðñïêåéìÝíïõ íá ëåéôïõñãåß 
ôï êôßñéï áîéïðñåðþò ãéá ôçí 
åîõðçñÝôçóç ôùí ðïëéôþí.
Ç ËáêùíéêÞ Ïìïóðïíäß-
á óõãêÝíôñùóå ôï ðïóü ôùí 
$11.500 áðü Ýíáí öéëáíèñù-
ðéêü ÷ïñü ðïõ äéïñãÜíùóå 
ôï ÍïÝìâñéï ôçò ðåñáóìÝíçò 
÷ñïíéÜò êáé áðü êáôáèÝóåéò 
ôùí åðôÜ (7) Óõëëüãùí – ìå-
ëþí ôçò Ïìïóðïíäßáò. Õðü 
ôçí êáèïäÞãçóç ôçò Äéåýèõí-

óçò ôïõ Íïóïêïìåßïõ, ìå ôá 
÷ñÞìáôá áõôÜ áãïñÜóèçêáí 
ôï ÌÜñôéï äýï éáôñéêÜ ìç÷á-
íÞìáôá ôá ïðïßá èá ÷ñçóéìï-
ðïéçèïýí áðü ôï ÔìÞìá Åðåé-
ãüíôùí êáé áðü ôçí Ðáèïëï-
ãéêÞ ÊëéíéêÞ ôçò Íïóçëåõôé-
êÞò ÌïíÜäáò. 
Ôçí ðáñÜäïóç ôùí ìç÷áíç-
ìÜôùí áõôþí óôïí ê. Êïõöü 
áíÝëáâå ï åêðñüóùðïò ôçò 
ËáêùíéêÞò Ïìïóðïíäßáò, ê. 
Íßêïò ÊáðåñíÜñïò.
Ï ê. Êïõöüò åõ÷áñßóôçóå 
èåñìÜ ôïí ê. ÊáðåñíÜñï êáé 
ôïí äéáâåâáßùóå üôé ï åîïðëé-
óìüò áõôüò èá ôåèåß óå Üìåóç 
ëåéôïõñãßá. Ï ê. ÊáðåñíÜñïò 
ìå ôç óåéñÜ ôïõ äéáâåâáßùóå 
ôïí ÄéïéêçôÞ ôïõ Íïóïêïìåß-
ïõ üôé ç ËáêùíéêÞ Ïìïóðïí-
äßá èá óõíå÷ßóåé ôçí ðñïóðÜ-
èåéá áñùãÞò óôï Íïóïêïìåßï 
ÓðÜñôçò ôï ïðïßï âïçèÜ óôç 
íïóçëåßá ü÷é ìüíï ôùí êáôïß-
êùí ôçò Ëáêùíßáò áëëÜ êáé 
ôùí åðéóêåðôþí.
Ìáñßá ÃêëÝêá, Ðñüåäñïò  
Óõëëüãïõ Ùñáßá ÅëÝíç, Óßä-
íåû, Áõóôñáëßá
Öùôïãñáößá: Áðü áñéóôåñÜ: 
ê. Êïõöüò, Íßêïò ÊáðåñíÜ-
ñïò.
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7 óõìâïõëÝò ãéá íá áðïëáýóåôå ôï êáëïêáßñé
Ενηµέρωση

Μαζί µε την ευχάριστη ζεστα-
σιά του καλοκαιρινού ήλιου έρ-
χεται και η απειλητική  θερµό-
τητά του. Εδώ στη Λακωνία η 
θερµοκρασία  συχνά ξεπερνά 
τους 35ο C.  Η ισχυρή ηλιοφά-
νεια, η υπεριώδης ακτινοβολί-
α και η θερµότητα εγκυµονούν 
κινδύνους, ιδίως για τους ηλικι-
ωµένους, όπως εγκαύµατα, βλά-
βη στα µάτια, αφυδάτωση, θερ-
µοπληξία και άλλα.  Ωστόσο, 
µε προληπτικά µέτρα και φρο-
ντίδα, µπορείτε να απολαύσε-
τε άφοβα τον ήλιο του Καλο-
καιριού.
Πιείτε άφθονο νερό: Το αί-
σθηµα της δίψας µειώνεται κα-
θώς µεγαλώνουµε, γι’ αυτό αυ-
ξήστε την κατανάλωση νερού 
χωρίς να περιµένετε να διψά-
σετε πολύ. Αποφύγετε τα υγρά 
µε αλκοόλ, καφεΐνη και ανθρα-
κικό, καθώς αυτά προκαλούν 
αφυδάτωση.
Ντυθείτε για να προστατευθεί-
τε:  Φορέστε ελαφριά, ανοιχτό-
χρωµα ρούχα µε µανίκια για να 
προστατέψτε το δέρµα σας από 
τον ήλιο. Προτιµήστε καπέλο µε 
φαρδύ γείσο που θα σκιάζει το 
πρόσωπο και το λαιµό σας.  Τα 
γυαλιά ηλίου είναι απαραίτητα 
για την προστασία των µατιών 
και βοηθούν στη µείωση των ζη-
µιών που συνδέονται µε παθή-
σεις όπως τον καταρράκτη.
Ενεργοποιήστε το κλιµατιστικό 
σας:  Εάν δεν έχετε κλιµατιστι-
κό, χρησιµοποιήστε έναν ανε-
µιστήρα για την καλύτερη κυ-

κλοφορία του αέρα.  Η κίνηση 
του αέρα µέσα στο σπίτι δροσί-
ζει το σώµα σας και µειώνει την 
εφίδρωση. 
Εξετάστε τα φάρµακά σας:  
Ορισµένα φάρµακα προκαλούν 
παρενέργειες, όπως αυξηµένη 
ευαισθησία στην υπεριώδη ακτι-
νοβολία. Επανεξετάστε όλα τα 
φάρµακά σας και συµβουλευ-
τείτε το γιατρό ή το φαρµακο-
ποιό σας.
Φορέστε αντηλιακό:  Χρησιµο-
ποιήστε αντηλιακό µε δείκτη 
προστασίας  15 και άνω.  Φρο-
ντίστε να ανανεώνετε το αντη-
λιακό συχνά κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας.
Αποφύγετε τις επικίνδυνες ώρες 
του ήλιου: Ο ήλιος είναι ισχυρό-
τερος µεταξύ 10 πµ. και 4 µµ.. 
Περιορίστε τις υπαίθριες δρα-
στηριότητες σας το πρωί και 
το βράδυ.
Παρατηρήστε τα συµπτώµατα 
θερµικής εξάντλησης και θερµο-
πληξίας:  Μερικά σηµάδια είναι 
η σύγχυση, ο αποπροσανατολι-
σµός, το ξηρό δέρµα, η υπερ-
βολική κόπωση, η κεφαλαλγία, 
η ναυτία, και η ταχυκαρδία. Αν 
εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε 
βιώνει αυτά τα συµπτώµατα, ζη-
τήστε αµέσως ιατρική βοήθεια.
Θυµηθείτε τους µοναχικούς 
συγγενείς, φίλους και γείτονές 
σας, ιδιαίτερα τους ηλικιωµέ-
νους, ίσως να χρειάζονται τη 
βοήθειά σας. 

Καλό Καλοκαίρι 
Φωτεινή Γάγκα

ÁãáðçôÝ Ðïëõäåýêç åð’ åõêáéñßá ôçò Ýêäïóçò  
ôïõ Âéâëßïõ “Áðïìíçìïíåýìáôá ...” ôïõ 

Êáóôñßôç ðïëéôéêïý Ä. ÄçìçôñáêÜêç, èá 
Þèåëá áðï ôç óôÞëç óáò íá åõ÷áñéóôÞóù  ôç 

Äþñá ÐåëåêÜíïõ-Äáñåéþôç ãéá ôçí ðïëý÷ñïíç, 
åðßðïíç êáé áöéëïêåñäÞ ðñïóðÜèåéÜ ôçò ãéá 
ôçí Ýêäïóç, êáèþò êáé ôçí üëç óõìâïëÞ êáé 

óõìðáñÜóôáóç óôçí ðñïóðÜèåéá êáôáãñáöÞò 
êáé äéÜóùóçò ôçò éóôïñßáò ôïõ ôüðïõ ìáò. 

Åõ÷áñéóôþ
 ÃéÜííçò ÁñöÜíçò  

Υπηρεσίες Κατ΄Οίκον Φροντίδας
για

• Ηλικιωμένους
• ΑμεΑ
• Άτομα με Χρόνιες Παθήσεις

Κατάλογος Υπηρεσιών
• Συντροφιά και Συζήτηση
• Προετοιμασία  γεύματος  
 και  παρακολούθηση υγιεινής  διατροφής
• Πλύσιμο / Σιδέρωμα  ρούχων
• Γενική καθαριότητα σπιτιού
• Ψώνια / Θελήματα / Εξωτερικές εργασίες
• Συνταγογράφηση  και  παράδοση φαρμάκων
• Υπενθύμιση φαρμακευτικής αγωγής
• Καλλωπισμός  / Αισθητική περιποίηση
• Οργάνωση  εκδηλώσεων  και  δραστηριοτήτων
• Άμεση εξυπηρέτηση σε έκτακτη ανάγκη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Μενελάου 62    Σπάρτη, Λακωνίας   ΤΚ 23100   
Κιν: 6974 393093      kalimerimna@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
Φωτεινή Γάγκα

Φροντίζουμε την οικογένειά σας σαν τη δική μας
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Νέα της Απάνω Ρίζας

Ôï ÷ñïíéêü ìéáò ðáñáßôçóçò
Η αποστασιοποίηση νέων αν-

θρώπων από τα κοινά, ειδικά όταν 
πρόκειται για νέους επιστήμονες 
με γνώσεις, με ήθος και διάθεση 
για προσφορά στον τόπο τους, 
σηματοδοτεί μια σοβαρή και δυ-
σαναπλήρωτη απώλεια.  Κυρίως 
για την περιοχή μας που δεν έχει 
την πολυτέλεια να αποξενώνεται 
από τέτοιους ανθρώπους.

Κάτω από αυτό το πρίσμα 
πρέπει να ιδωθεί και η παραίτη-
ση του Λογκανικιώτη αρχαιολό-
γου Λεωνίδα Σουχλέρη από τη 
θέση του Προέδρου Τ.Κ. Λογκα-
νίκου. Ο “Π” παραθέτει αυτούσια 
την επιστολή παραίτησης του κ. 
Σουχλέρη και εύχεται να πρυτα-
νεύσουν ωριμότερες σκέψεις από 
όλες τις πλευρές: 

ΘΕΜΑ: Παραίτηση Προέδρου 
Τ.Κ.Λογκανίκου Δ.Ε.Πελλάνας 
Δ.Σπάρτης

Aγαπητέ κ.Δήμαρχε,
Αξιότιμοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Μετά από ώριμη σκέψη και αφού 

εκτίμησα όλες τις παραμέτρους μίας 
τέτοιας απόφασης, βρίσκομαι στη 
δυσάρεστη θέση να σας υποβάλλω 
με την επιστολή αυτή την παραίτηση 
μου από την θέση του Πρόεδρου της 
Τοπικής Κοινότητας Λογκανίκου της 
Δ.Ε.Πελλάνας.

Ο κύριος λόγος της απόφασης 
αυτής είναι κυρίως εργασιακός, επι-
στημονικός και επαγγελματικός. Δυ-
στυχώς οι αυξημένες αρμοδιότητες 
και υποχρεώσεις μου στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού [Υ-
πεύθυνος Υποέργων ΕΣΠΑ, μεγάλα 
δημόσια έργα (έργο αυτοκινητόδρο-
μου, έργα Δήμων και Περιφέρειας) 
καθιστούν ανέφικτη ιδιαίτερα τις 
πρωινές ώρες του πενθημέρου την 
παρουσία μου στην Κοινότητα. Τα 
τρέχοντα προβλήματα της Κοινότη-
τας μου στην οποία ανήκουν και πέ-
ντε (5) ακόμα οικισμοί (Βεργαδαίικα, 
Κυπαρίσσι, Κοτίτσα, Γιακουμαίικα 
και Μπουζιαναίκα) είναι πάρα πολ-
λά και η παρουσία μου την συγκεκρι-
μένη χρονική στιγμή τα απογεύματα 
και τα Σαββατοκύριακα δεν επιλύουν 
το πρόβλημα. Τα προβλήματα της 
Κοινότητας από τον Ιανουάριο του 

2011 που ανέλαβα ήταν πάρα πολλά 
κυρίως εξαιτίας των κάτωθι:

 Από την προηγούμενη δημοτι-
κή αρχή, η κοινότητα κληρονόμησε 
πάρα πολλά προβλήματα:

1) Κατεστραμμένο αρδευτικό δί-
κτυο και αγροτικό δίκτυο λόγω του 
έργου του νέου αυτοκινητόδρομου 
αλλά και της κακής συντήρησής του. 

2) Μη αντικατάσταση του εσω-
τερικού δικτύου ύδρευσης του Λο-
γκανίκου,       

3) Μη παροχή πόσιμου ύδατος 
στον οικισμό Κυπαρίσσι,

4) Προβληματική λειτουργία δε-
ξαμενών νερού στους οικισμούς και 
στην Κοινότητα

5) Μη αντικατάσταση στέγης Δη-
μοτικού Σχολείου Λογκανίκου

6) Μη χρηματοδότηση Μελέτης 
δομικής αποκατάστασης  του Κοιμη-
τηριακού ναού του Αγίου Γεωργίου.

7) Επιβολή Διοδίων στον Ανισό-
πεδο Κόμβο Λογκανίκου στο πλαίσι-
ο του έργου του νέου αυτοκινητόδρο-
μου Λεύκτρου - Σπάρτης

8) Κατάργηση της γέφυρας του 
“Κοτιτσιάνη”, παραποτάμου του Ευ-
ρώτα, λόγω του έργου του νέου αυτο-
κινητόδρομου Λεύκτρου - Σπάρτης

9)  Μεγάλα προβλήματα πυρα-
σφάλειας της Κοινότητας

10) Προβλήματα στατικότητας 
της πλατείας της κοινότητας Λογκα-
νίκου,

11) Μη συντήρηση της  Παιδι-
κής Χαράς του Δημοτικού Σχολείου 
Λογκανίκου

12) Προβλήματα χωρητικότητας 
στο Κοιμητήριο του οικισμού Βερ-
γαδαίικων.

13) Προβλήματα στο γήπεδο πο-
δοσφαίρου του Λογκανίκου (περί-
φραξη, τάπητας, φωτισμός)

14) Προβλήματα στην στέγη και 
στα κουφώματα του δημοτικού κτι-
ρίου που εδρεύει το Άγονο Αγροτικό 
Ιατρείο και το Κοινοτικό Κατάστημα.

15) Επικινδυνότητα Δυτικού Πε-
ριφερειακού δημοτικού δρόμου Λο-
γκανίκου

16) Επικινδυνότητα κωδωνοστα-
σίου Κοιμητηρίου

17) Επικινδυνότητα σε δίκτυα 
ομβρίων στην κοινότητα Λογκανίκου 

και βέβαια σ’ όλα αυτά θα πρέ-

πει δυστυχώς να προστεθούν και 
τα προβλήματα του νέου Δήμου στο 
πλαίσιο της δυσλειτουργίας του Νό-
μου 3852/7.10.2010 “Περί της Νέας 
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης” 
του Προγράμματος Καλλικράτη αλλά 
και η σημερινή αρνητική οικονομική 
κατάσταση που έχει υποβαθμίσει 
την ανάπτυξη των μη αστικών περι-
οχών αλλά και την προστασία των 
ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Δεν έχω μάθει να μιλάω με πολι-
τικούς όρους και δε θεωρώ τον εαυ-
τό μου πολιτικό. Ασχολήθηκα με τα 
κοινά και ανέλαβα τα καθήκοντα μου 
όχι για να καλύψω τις όποιες φιλο-
δοξίες ή ματαιοδοξίες μου, αλλά για 
να βοηθήσω με όλες μου τις δυνά-
μεις και στο μέτρο του δυνατού τον 
τόπο στον οποίο γεννήθηκα και ζω, 
τον Λογκανίκο. Εργάστηκα πολύ 
σκληρά και με ειλικρινή διάθεση με 
γνώμονα πάντα το συμφέρον της 
Τοπικής Κοινότητας Λογκανίκου και 
κατ’ επέκταση την καλή λειτουργία 
του Δήμου.

Θεωρώ ότι τα περισσότερα από 
τα παραπάνω προβλήματα έχουν 
λυθεί η έχει δρομολογηθεί η επίλυσή 
τους από το Δήμο Σπάρτης.Πιστεύω 
ότι τα σημαντικότερα έργα που υλο-
ποιήθηκαν με την βοήθεια του Δημο-
τικού Συμβουλίου και γενικότερα του 
Δήμου Σπάρτης είναι τα κάτωθι:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ 
Τ.Κ.ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ 2011-2013

1 Αντικατάσταση στέγης Δη-
μοτικού Σχολείου Λογκανίκου

2. Επισκευή Αντλιοστασίου 
Κυπαρισσίου

3. Λειτουργία Πυροσβεστι-
κού Κρουνού στο Κυπαρίσσι και 
σύνδεση με πηγαία ύδατα από την 
“Πηγάδα”, η οποία καθαρίστηκε και 
τοποθετήθηκε μηχανισμό άντλησης.

4. Αντικατάσταση θυρών δε-
ξαμενών και φρεατίων με ανοξείδω-
τες θύρες σε Κυπαρίσσι, Βεργαδαί-
ικα και Λογκανίκο

5. Επισκευή Αντλιοστασίου 
οικισμού Γιακουμαίικων

6. Αντιμετώπιση επικινδυνό-
τητας της βατότητας της Δυτικής Πε-
ριφερειακής δημοτικής οδού 

7. Δημιουργία Πυροσβεστι-

κού Συγκροτήματος στον πρώην Δη-
μοτικό Σχολείο Κυπαρισσίου μετά 
και την παραχώρηση του στο Σύλ-
λογο Πυροπροστασίας Λογκανίκου

8.  Διευθετήσεις ομβρίων 
υδάτων στην πλατεία και στο πρώ-
ην Δημοτικό Σχολείο Βεργαδαίικων, 
στην πλατεία  Λογκανίκου και στην 
περιοχή “Χατζαίικα” Λογκανίκου, 
επί της δημοτικής οδού Λογκανίκου 
- Βεργαδαίικων και επί της οδού Βερ-
γαδαίικα - Αγία Τριάδα - Αγόριανη

9. Σύνδεση με το νέο δίκτυο 
ύδρευση οικιών στην περιοχή του 
Αγίου Βασιλείου Λογκανίκου

10.  Αποκαταστάσεις οδοποιί-
ας στην περιοχή “Χατζαίικα” Λογκα-
νίκου, λόγω των φθορών που είχε 
υποστεί το 2010 από τα έργα ύδρευ-
σης.

10. Τσιμεντόστρωση αγροτι-
κού δρόμου και σύνδεση του με την 
Ε.Ο.Σπάρτης - Μεγαλόπολης

18. Επισκευή Συντριβανιού 
υπερυψωμένης πλατείας

19. Επισκευή τοίχου περίφρα-
ξης κοιμητηρίου Λογκανίκου

20. Κατασκευή νέου κωδωνο-
στασίου κοιμητηρίου Λογκανίκου

21. Κατασκευή λιθόκτιστων 
αναλημματικών τοίχων και πλακό-
στρωση του διαδρόμου στο Κοιμη-
τήριο Λογκανίκου (Δωρεά Κατίγκως 
Ιατρού, Σταύρου Ιατρού και Γεωρ.Ια-
τρού

Παράλληλα επί 2,5 χρόνια το 
Τοπικό Συμβούλιο Λογκανίκου έχει 
δώσει μεγάλο αγώνα για την απο-
κατάσταση των ζημιών που υπέ-
στη η κτηματική περιφέρεια Λογκα-
νίκου από την εκτέλεση του έργου 
του νέου αυτοκινητόδρομου Λεύ-
κτρου - Σπάρτης. Με ψήφισμα δια-
μαρτυρίας του Τοπικού Συμβουλίου 
το 2011 αποτράπηκε η εγκατάσταση 
Διοδίων στον Ανισόπεδο Κόμβο Λο-
γκανίκου και φέτος έχει κατασκευα-
στεί τουλάχιστον το 90% των κατε-
στραμμένων αρδευτικών αυλάκων 
και άρχισε και η αποκατάσταση του 
κατεστραμμένου αρδευτικού δικτύου 
στην κτηματική περιφέρεια του οικι-
σμού Βεργαδαίικων. Παράλληλα το 
Τοπικό Συμβούλιο καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο 
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Νέα της Απάνω Ρίζας
των αρμοδιοτήτων του, έχοντας ενη-
μερώσει τόσο το Δήμο Σπάρτη όσο 
και την Περιφέρεια Πελοποννήσου 
αλλά και τα κοινοβουλευτικά κόμμα-
τα για την αναγκαιότητα κατασκευής 
της γέφυρας του παραπόταμου του 
Ευρώτα “Κοτισιάνη”. Ήδη από τις 
31-5-2013 υπάρχει θετική απάντη-
ση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Υποδομών (Αριθ.Πρωτ. ΕΠΠ/Π2/Φ1/
15587/31-5-2013) για την κατασκευή 
της γέφυρας με την ελπίδα όμως ότι 
ο Δήμος δεν θα εγκαταλείψει το αγώ-
να για την υλοποίησή της.

Τα σημαντικότερα έργα του Τε-
χνικού Προγράμματος του 2013 που 
το Τοπικό Συμβούλιο έχει εισηγηθεί 
είναι τα εξής:

1).  Ενίσχυση θεμελίωσης και δι-
απλάτυνσης γέφυρας στη θέση “Με-
λίχοβο” στη κτηματική περιφέρεια 
Βεργαδαίικων.

2) Βελτίωση προσβασιμότητας 
προς το Κοιμητήριο Βεργαδαίικων 
για την ασφαλή διέλευση διερχομέ-
νων και οχημάτων προς το νεκροτα-
φείο του οικισμού. 

3) Κατασκευή δικτύων ομβρίων 
με τσιμεντόστρωση στον αγροτικό 
δρόμο Λογκανίκο - οικισμό Γιακου-
μαίικων. 

4) Τοποθέτηση προστατευτικών 
κιγκλιδωμάτων (μεταλλικών μπα-
ρών). πλησίον ελαιοτριβείου, στον 
δημοτικό περιφερειακό  δρόμο  του 
Λογκανίκου. 

5) Βελτίωση προσβασιμότη-
τας στην πηγή και  στο υδραγωγεί-
ο στη θέση “Καμμένος Βάτος” Βερ-
γαδαίικων.  

6) Τσιμεντόστρωση δημοτικής 
οδού, με έντονη κλίση (ανωφέρεια 
- κατωφέρεια), στην περιοχή Άγιου 
Ιωάννη - Ανάληψη Κάναβας Λογκα-
νίκου.

Παράλληλα για ανεξήγητους για 
μένα λόγους και χωρίς να δίνονται 
πειστικές εξηγήσεις στο Τοπικό Συμ-
βούλιο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί 
το Τεχνικό Πρόγραμμα της περιό-
δου 2011.

Έως τις 31 Αυγούστου 2013 είναι 
επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί  
και η “Εκπόνηση μελέτης επισκευ-
ής και συντήρησης του Βυζαντινού 
μνημείου του Κοιμητηριακού ναού  
του Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου”, η 
οποία μετά από πέντε (5) μήνες δεν 
έχει ακόμα ανατεθεί σε Αρχιτεκτονι-

κό Γραφείο που εξειδικεύεται σε ανά-
λογα έργα. 

Το ίδιο χρονικό διάστημα περιμέ-
νουμε να έχει ανατεθεί σε εργολάβο 
και  το έργο της “Δομικής Αποκατά-
στασης της πλατείας του Λογκανί-
κου” που αντιμετωπίζει σοβαρά προ-
βλήματα στις κολώνες στήριξής της 
και θα πρέπει πριν την νέα χειμερι-
νή περίοδο να έχει αποκατασταθεί 
και συντηρηθεί.

Επίσης μετά και την διαμαρτυρί-
α των μαθητών του Δημοτικού Σχο-
λείου Λογκανίκου, ελπίζουμε ότι ο 
Δήμος Σπάρτης θα υλοποιήσει την 
υπόσχεσή του και θα επισκευάσει το 
καλοκαίρι την παιδική χαρά του Δη-
μοτικού Σχολείου.

Επισημαίνουμε τέλος ότι το ποσό 
των 15.000 - 18.000 € δεν επιτρέπει 
στο Τοπικό Συμβούλιο να εισηγηθεί 
και για άλλα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει η Κοινότητα( Σοβαρά προ-
βλήματα στο αγροτικό δίκτυο).

Τέλος σε κάθε περίπτωση είναι 
επιτακτική ανάγκη ο Δήμος Σπάρτης 
με πολιτικά κριτήρια να απαιτήσει 
από το Υπουργείο Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων να αποκαταστα-
θεί το αγροτικό δίκτυο της κτηματικής 
περιφέρειας Λογκανίκου, το οποίο 
επλήγει από την υλοποίηση της μελέ-
της του νέου οδικού άξονα  Λεύκτρου 
- Σπάρτης, και όπως προαναφέρθη-
κα , ιδιαίτερα όσον αφορά την κα-
τάργηση της γέφυρας του “Κοτιτσιά-
νη”(Χ.Θ.: 18 + 664χλμ.), η μη χρήση 
της οποίας καθιστά αδύνατη  την χει-
μερινή περίοδο την διέλευση του πα-
ραπόταμου του Ευρώτα, θέτοντας σε 
κίνδυνο την διέλευση ανθρώπων και 
οχημάτων.

Επίσης δεν έχει υλοποιηθεί 
ακόμα και η δεύτερη δέσμευση του 
Υπουργείου Υποδομών για την Απο-
κατάσταση της πηγής “Μπουζιαναίι-
κων”  (Χ.Θ.: 15 + 765χλμ.), όπου σύμ-
φωνα με τις δεσμεύσεις τους: ... “το 
νερό της πηγής θα χρησιμοποιούταν 
από τους δημότες και για την Πυρα-
σφάλεια της περιοχής”.  Παράλληλα 
ο υπό κατασκευή κλάδος του αυτοκι-
νητόδρομου έχει δημιουργήσει και τα 
παρακάτω προβλήματα:

1. Δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την 
διευθέτηση των ομβρίων υδάτων που 
θα προέλθουν από την λειτουργί-
α του νέου κλειστού αυτοκινητόδρο-
μου, καθώς η μελέτη που υλοποιεί-

ται από το Υπουργείο προβλέπει τα 
όμβρια ύδατα, σε μήκος 3,5χλμ., από 
τον Κιβωτιόσχημο Οχετό 25Α (Χ.Θ.: 
14+880 χλμ.) έως τον Κιβ.Οχετό 34Α 
(Χ.Θ.: 18+170 χλμ.) να καταλήγουν 
σχεδόν όλα εντός των αρδευόμενων 
εκτάσεων του Λογκανίκου, πλημμυρί-
ζοντας τις αγροτικές εκτάσεις, τουλά-
χιστον επί 6 μήνες το χρόνο. 

2. Δεν έχουν ακόμα ληφθεί επαρ-
κή μέτρα προστασίας στους επικίν-
δυνους οχετούς σ’ όλη την Αριστε-
ρή παράπλευρή οδό  3, αλλά και 
στα φρεάτια και στα σημεία σύνδε-
σης των αρδευτικών αυλάκων,  όπου 
σε μεγάλα και βαθειά ανοίγματα δεν 
έχει τοποθετηθεί στοιχειώδης σήμαν-
ση της επικινδυνότητας των παραπά-
νω σημείων, θέτοντας σε άμεσο κίν-
δυνο πεζούς, ζώα και οχήματα.

3. Δεν έχει αποκατασταθεί πλή-
ρως το αρδευτικό δίκτυο στις χιλιο-
μετρικές θέσεις (Χ.Θ.:) 15 + 641, 17 
+ 120, 1 + 850(Τ2-Τ2Α/ Αριστ.Παρά-
πλευρος 3).

3. Μη δυνατότητα προσέγγισης 
σε αγροτεμάχια που είναι όμορα με 
τον κεντρικό άξονα του κλάδου στις 
Χ.Θ. 18 + 660 έως τη Χ.Θ.: 21 + 1χλμ. 
του νέου αυτοκινητόδρομου (ιδιοκτη-
σίες κ.κ.Αθανάσιου Πανταζόπουλου, 
Ηλία Γομάτου, Ανδρέα Θεοφιλόπου-
λου και Νικόλαου Βέργαδου).

Από την αρχή γνώριζα ότι ανέ-
λαβα τα καθήκοντα μου στην δυσκο-
λότερη ίσως περίοδο για την πατρί-
δα μας, παρέμεινα όμως στην θέση 
μου δίνοντας τη δίκη μου μάχη ακού-
ραστα όπως ακριβώς όφειλα. 

Λόγω όμως των αυξημένων επαγ-
γελματικών και επιστημονικών μου 
υποχρεώσεων και επειδή σε καμία 
περίπτωση οι υποχρεώσεις μου και 
τα προβλήματα της κοινότητας μου 
δεν αποτελούν δεύτερη επιλογή μου 
και εφόσον δεν μπορώ να βοηθήσω 
και να αφιερώσω τον απαραίτητο 
χρόνο που απαιτείται και προκειμέ-
νου να μην δημιουργήσω προβλή-
ματα στους κατοίκους της κοινότητας 
μου σας παρακαλώ να γίνει δεκτή 
η παραίτηση μου από τη θέση του 
Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας 
Λογκανίκου από τις 1-8-2013.

Στην περίπτωση που ο νόμος 
δεν μου επιτρέπει να παραμείνω ως 
απλός σύμβουλος παρακαλώ να δε-
χθείτε την πλήρη παραίτησή μου.

Κλείνοντας την επιστολή μου θα 

παρακαλέσω τόσο εσάς ως Δήμαρ-
χο Σπάρτης όσο και το Δημοτικό Συμ-
βούλιο να δρομολογηθούν ταχύτατα 
οι διαδικασίες για την ανάθεση της  
“Εκπόνηση μελέτης επισκευής και 
συντήρησης του Βυζαντινού μνημεί-
ου του Κοιμητηριακού ναού  του Αγί-
ου Γεωργίου Λογκανίκου”, η οποί-
α μετά από πέντε (5) μήνες αφότου 
εστάλη στη Δ/νση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου (Αριθ.Πρωτ..:
4406/11-2-013 Τμήμα Προγραμματι-
σμού & Οργάνωσης) δεν έχει ακό-
μα ανατεθεί σε Αρχιτεκτονικό Γρα-
φείο που εξειδικεύεται σε ανάλογα 
έργα. Η εν λόγω κωλυσιεργία που 
θα έχει σαν αποτέλεσμα και την κα-
θυστερημένη υλοποίηση της μελέτης 
με ευθύνη του Δήμου θα προκαλέσει 
τα παρακάτω προβλήματα στην αρ-
μόδια περιφερειακή υπηρεσία του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού (5η Εφορεία Βυζαντινών Αρ-
χαιοτήτων Σπάρτης) καθώς εξαιτίας 
του ότι δεν θα έχει την ανωτέρω με-
λέτη θα αναγκαστεί:

1. Να μην συμπεριλάβει το ανω-
τέρω μνημείο στα εναπομείναντα 
έργα ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού.

2. Να μην συμπεριλάβει το ανω-
τέρω μνημείο στο επιχειρησιακό 
πρόγραμμα της για το 2013-2014

3. Να μην ενταχθεί το ανωτέρω 
έργο ούτε καν στη νέα Προγραμματι-
κή  Περίοδο 2014-2020 (δηλ. στο νέο 
ΕΣΠΑ: Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης - 
ΣΕΔ) καθώς παρόλο που η Εφορεία 
(5η ΕΒΑ) το έχει ήδη προτείνει υπο-
λογίζοντας την ανωτέρω μελέτη, αυ-
τοδίκαια θα απενταχθεί αφού ο Δή-
μος δεν έχει πραγματοποιήσει ούτε 
τα αυτονόητα εφόσον επί πέντε (5) 
μήνες  δεν μπορεί να εφαρμόσει την 
προγραμματική σύμβαση που έχει 
υπογράψει με το Υπουργείο Παιδεί-
ας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

Με την ελπίδα ότι θα συμβάλλε-
τε ουσιαστικά για την υλοποίηση των 
ανωτέρω προβλημάτων σας επιση-
μαίνω ότι θα είμαι πάντοτε αρωγός 
σε κάθε θετικής σας συμβολή σας 
για την ευημερία των δημοτών της 
Τοπικής Κοινότητας Λογκανίκου.

Με τα τιμής
Ο  Πρόεδρος της Τοπικής Κοινό-

τητας Λογκανίκου
Λεωνίδας Σουχλέρης
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Έρευνα

Η κοινωνική ζωή στο χωριό μας μετά 
το 1900 σε ένα μεγάλο μέρος της είχε 
να κάνει με την ξενιτιά και τους ξενιτε-
μένους. Δεν υπάρχει σπίτι στο χωριό 
που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να 
μην έχει κάποιον ξενιτεμένο.
Από τους πρώτους μετανάστες που 
ξεκίνησαν με τα πόδια ή με κάποιο 
ζώο για να φτάσουν στο Ρούτσι 
(Ασέα) και έριχναν μια κλεφτή ματιά 
στο χωριό και στην «Ξεροβούνα» μέ-
χρι τις μέρες μας, πάντα ένα δάκρυ 
κυλάει για τον αποχωρισμό και από 
αυτούς που φεύγουν άλλα και από 
αυτούς που μένουν.
Οι Καστανιώτες θα βρεθούν σε όλα 
τα σημεία του ορίζοντα: οι περισσό-
τεροι στην Αμερική (ΗΠΑ), στον Κα-
ναδά, στην Αυστραλία, στη Ν. Αφρι-
κή, στη Γερμανία, στην Αργεντινή, 
στη Βραζιλία, άλλα και στη μακρι-
νή Αλάσκα.
Η επικοινωνία στην αρχή δύσκολη, 
τα γράμματα αργούσαν να φτάσουν 
στη μάνα που περίμενε, μερικά δολά-
ρια, μια φωτογραφία από το νέο κό-
σμο με τα καλά τα ρούχα, να μην κα-
ταλάβουν πίσω στο χωριό με τι μό-
χθο και ιδρώτα κερδίζονται τα πολυ-
πόθητα δολάρια. Η απάντηση από 
την οικογένεια με νέα από το χωριό, 
για σχέδια, με συμβουλές να μην πά-

ρει το κακό δρόμο, να κάνει οικονομί-
α, να παντρευτεί αφού αποκαταστα-
θούν και οι αδελφές.
Σίγα σιγά άρχισαν να έρχονται στο 
χωριό και τα περίφημα δέματα.
Μπαούλα γεμάτα ρουχισμό με το 
“from America” σε πρώτο πλάνο.
Δεμένα με σχοινιά και με βουλοκέρι 
σφραγισμένα γιατί οι αλαφροχέρη-
δες υπάρχουν παντού.
Από τη δεκαετία του 1950, αρχίζουν 
να φεύγουν ολόκληρες οικογένειες, 
γειτονιές αδειάζουν, θρανία στο σχο-
λείο μένουν άδεια. Την παραμονή της 
αναχώρησης πάντα υπάρχει το απο-
χαιρετιστήριο τραπέζι, συγγενείς, φί-
λοι, γείτονες θα φάνε, θα τσουγγρί-
σουν τα ποτήρια, θα ευχηθούν, και 
στο τέλος με ένα αποχαιρετιστήρι-
ο τραγούδι για τα «μαύρα ξένα» θα 
φιληθούν, γιατί ποιος ξέρει πότε θα 
ιδωθούν. 
Στον Πειραιά τους περιμένει το υπε-
ρωκεάνιο «Βασίλισσα Φρειδερίκη 
και αργότερα το «Άννα Μαρία» που 
φωτογραφίες του κοσμούν όλα τα 
καφενεία και τα μπακάλικα της Κα-
στανιάς.
Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να 
σας παρουσιάσουμε μέσα από τον 
«Πολυδεύκη».
Θα αρχίσουμε με τη μετανάστευση 

στην Αμερική, θα συνεχίσουμε με την 
Αυστραλία και μετά και τα άλλα μα-
κρινά μέρη.
Θα μιλήσουμε με πατριώτες μας από 
όλες τις γωνιές, για να μας πουν για 
την ιστορία τους άλλα και πώς μας 
βλέπουν στην εποχή της κρίσης.
Θέλουμε όμως και τη δική σας βοή-
θεια με γράμματα, e-mail, με φωτο-
γραφίες αλλά κυρίως με τις μαρτυρί-
ες σας για την ξενιτιά. Οι φιλόξενες 
σελίδες του «Πολυδεύκη» είναι ανοι-
χτές για τις μαρτυ-
ρίες σας.

Η ιστορία
 ΟΙ πρώτοι μετα-
νάστες στην Αμε-
ρική ήταν Λάκωνες 
και Αρκάδες κατα-
γόμενοι από ορει-
νές περιοχές όπου 
η τοπική οικονομί-
α είχε καταρρεύ-
σει και έτσι έπαιρ-
ναν το δρόμο της 
ξενιτιάς.
Όμως το μεγά-
λο μεταναστευτι-
κό ρεύμα από όλες τις περιοχές της 
Ελλάδος κορυφώνεται από το 1906 
έως το 1924.
Η σταφιδική κρίση, η χρεοκοπία της 
Ελλάδος (“δυστυχώς επτωχεύσαμε”, 
του Τρικούπη, η ήττα στον Ελληνο-
τουρκικό πόλεμο το 1897, η ληστρική 
φορολογία από το κράτος άλλα και η 
δράση των τοπικών πρακτόρων των 
ακτοπλοϊκών εταιρειών που διαφήμι-
ζαν το νέο παράδεισο και τις ευκαι-
ρίες για γρήγορο πλουτισμό στο Νέο 
Κόσμο (ΗΠΑ), είχαν ως αποτέλεσμα 
να μεταναστεύσει το 8% του ενεργού 

πληθυσμού της χώρας.
Από τα τέλη του 1890 άρχισαν από 
τον τόπο μας να φεύγουν μετανάστες 
άντρες ενώ οι γυναίκες θα αρχίσουν 
να μεταναστεύουν αργότερα κυρίως 
για να παντρευτούν. 
Όπως γράφει στο «Εθνικό Ημερολό-
γιο» ο Σ. Βλαστός, το 1898 «ο ποι-
μένας όστις εγκαταλείπει την επί του 
Ταϋγέτου καλύβην του, πωλεί τας αί-
γας του όπως πληρώσει το εκ διακο-
σίων περίπου φράγκων εισιτήριόν 

του εκ Πειραιώς 
μέχρι Νέας Υόρ-
κης».
Μέχρι το 1907 οι 
πατριώτες μας 
που ήθελαν να 
πάνε στην Αμερι-
κή αφού εξασφά-
λιζαν το αντίτι-
μο του εισιτηρίου 
και επιπλέον ένα 
ποσό που έπρεπε 
να έχουν μαζί τους 
για να επιδείξουν 
στις Αμερικανικές 
Αρχές έφταναν 
στο Ρούτσι (Ασέα) 

και με το τραίνο στον Πειραιά για να 
πάρουν το πλοίο για Αμερική.
Προτιμούσαν να φεύγουν ή άνοιξη ή 
φθινόπωρο για να μην περάσουν τον 
ωκεανό το χειμώνα.
Έφευγαν από τον Πειραιά και μετά 
από μια στάση στη Νάπολη, για να 
επιβιβασθούν και Ιταλοί, έφθαναν 
στη Μασσαλία και από εκεί με το σι-
δηρόδρομο πήγαιναν στη Χάβρη ή το 
Χερβούργο, στη Νορμανδία, όπου 
επιβιβάζονταν στα υπερωκεάνια του 
Βόρειου Ατλαντικού.
Στην Ελλάδα από το 1901 προσπά-
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Οι πρώτοι 
μετανάστες 

στην Αμερική 
ήταν Λάκωνες 
και Αρκάδες 

καταγόμενοι από 
ορεινές περιοχές 

όπου η τοπική 
οικονομία είχε 
καταρρεύσει 
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θησαν αρκετές εταιρείες να εγκαι-
νιάσουν κατευθείαν υπερατλαντι-
κή γραμμή προς την Αμερική, άλ-
λες απέτυχαν, άλλες χρεοκόπησαν. 
Όμως μια ναυτιλιακή εταιρεία που 
κατόρθωσε να κυριαρχήσει σε αυτή 
την υπερατλαντική γραμμή ήταν η 
«Εθνική Ατμοπλοΐα της Ελλάδος» 
των αδελφών Εμπειρίκου. Στη γραμ-
μή έβαλε το υπερωκεάνιο «Πατρίς». 
Το υπερωκεάνιο αναχωρούσε από 
τον Πειραιά και αφού έκανε στάση 
στο Γύθειο και Καλαμάτα για να επι-
βιβασθούν οι επιβάτες για Αμερική 
από τις περιοχές αυτές συνέχιζε την 
πορεία του.
Η εταιρεία είχε ναυτικό πράκτορα 
στη Σπάρτη των Ευάγγελο Αρνιώτη 
που είχε αναπτύξει ένα δίκτυο αντι-

πρόσωπων σε όλους στους Δήμους 
της Λακεδαίμονος. Για τον Δήμο Πε-
λάννης και Καστορίου είχε τον Πα-
παηλίου.
Η εταιρεία, όπως μπορούμε να δούμε 
από τις εφημερίδες της εποχής, π.χ. 
την Ηώ του 1911, αναλάμβανε τα έξο-
δα μέχρι το Γύθειο άλλα και δωρεάν 

ιατρικές εξετάσεις στη Σπάρτη.
Το ταξίδι μέχρι την Αμερική διαρκού-
σε τρεις εβδομάδες και οι συνθήκες 
μέσα στα πλοία τα πρώτα χρόνια 
ήταν τραγικές. Στοιβαγμένοι σε κου-
κέτες σε κοιτώνες με 100 άτομα και 
με φαγητό άθλιο -μακαρόνια, πατά-
τες, λάχανο, καμιά φορά ένα κομμά-
τι βοδινό κρέας βρασμένο- και νερό 
έπιναν από ένα βαρέλι με ένα μονα-
δικό κύπελλο.
Μετά από αυτό το ταξίδι έφθαναν 
στην πολυπόθητη Αμερική, από την 
κουπαστή του πλοίου αντίκριζαν από 
μακριά το άγαλμα της Ελευθερίας και 
τα επιβλητικά κτίρια του Μανχάταν.
Μετά από έναν πρόχειρο τελωνεια-
κό έλεγχο οι επιβάτες με τα φτωχι-
κά υπάρχοντά τους επιβιβάζονταν 

σε ατμόπλοια της Υπηρεσίας Αλλο-
δαπών που τους μετέφεραν στο νη-
σάκι Ellis Island. 
Εκεί απογράφονται και εξετάζονται 
σχολαστικά από γιατρούς.
Αν δεν πληρούσαν αυτά που όριζαν 
οι Αμερικανικοί νομοί τους περίμενε 
η απέλαση και η σκληρή επιστροφή, 

και το όνειρο ανεκπλήρωτο.
Όταν θα κηρυχτεί ο Βαλκανικός Πό-
λεμος 1912 – 2013 πολλοί θα αντα-
ποκριθούν στο κάλεσμα της μητέρας 
πατρίδας και θα γυρίσουν στην Ελ-
λάδα να πολεμήσουν. Μετά το τέλος 
του πόλεμου άλλοι θα επιστρέψουν 
στην Αμερική και άλλοι θα μείνουν 
στο χωριό κάνοντας οικογένεια.
Η συντριπτική πλειοψηφία είναι άν-
δρες 18 - 40 χρονών που άφησαν 
πίσω πολυμελείς οικογένειες βουτηγ-
μένες στη φτώχεια, και στα ξένα θα 
δουλέψουν σκληρά: εργάτες στην κα-
τασκευή των σιδηροδρομικών γραμ-
μών στη Δύση, λαντζέρηδες, εργάτες 
στη βιομηχανία. Το όνειρο να γυρί-
σουν σύντομα πίσω στην πατρίδα 
ξεθωριάζει και έτσιστο μυαλό τους 
ωριμάζει η ιδέα να κάνουν οικογένεια 
στα ξένα. Πώς όμως;
Από το χωριό τα γράμματα που έρ-
χονται γεμάτα συμβουλές κάνουν 
αναφορά ότι πρέπει να βρουν μια 
καλή κοπέλα, έτσι αρχίζει ένα νέο 
κεφάλαιο στην μετανάστευση. Μερι-
κοί επιστρέφουν, γνωρίζουν και πα-
ντρεύονται κάποια 
που τους άρεσε, 
που τους περίμε-
νε για αυτό, άλλοι 
όμως δεν μπορούν 
και τότε έχουμε τον 
ξενιτεμό νέων γυ-
ναικών για να πα-
ντρευτούν κάποιο 
ν που πολλές φό-
ρες ούτε καν τον 
θυμούνται ή και 
τον έχουν δει ποτέ. 
Προηγείται ο αρ-
ραβώνας στο χω-
ριό με τις οικογέ-
νειες να αρραβω-
νιάζουν το ζευγάρι, να ανταλλάσ-
σουν δαχτυλίδια πάνω στο τραπέζι, 
δίπλα από μια εικόνα της Παναγιάς 
και τη φωτογραφία του γαμπρού, 
που ποζάρει με το κουστούμι του και 
την ρεπούμπλικα στο κεφάλι.
Το γεγονός αυτό που ξεκίνησε από 
τις αρχές του 1900 έφτασε μέχρι τις 
μέρες μας. Θυμάμαι πολύ καλά έναν 
τέτοιο αρραβώνα συγγενούς μου το 
1968, θα πρέπει να ήταν από τους 
τελευταίους.
Όλο αυτό το απεικονίζει με πολλή δύ-
ναμη και παραστατικά ο σκηνοθέτης 
Π. Βούλγαρης στην ταινία του «Οι 
Νύφες» σε σενάριο Ι. Καρυστιάννη.
Οι μετανάστες δεν θα φέρουν όταν 
θα έρθουν για κάποιο σύντομο ταξίδι 
μόνο δολάρια και μπαούλα με ρούχα 
για την οικογένεια. Οι δύσκολες συν-
θήκες διαβίωσης, η κακή διατροφή, η 

ψυχολογική πίεση από τους Αγγλο-
σάξονες που επικρατούν και εξουσι-
άζουν στην Αμερική τους κάνει ευά-
λωτους σε ασθένειες με επικρατέστε-
ρη τη φυματίωση.
 Έτσι στο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέ-
δριο το 1909 ο υφηγητής του Πανε-
πιστήμιο Αθηνών Π. Ροντόπουλος 
σε ανακοίνωσή του για τη φυματίω-
ση και την εξάπλωσή της στην Ελ-
λάδα αναφέρει ιδιαίτερα για το Δήμο 
Πελλάνης: «προ της μεταναστεύσε-
ως ουδείς υπήρχε φθισικός ήδη δε εκ 
της μεταναστεύσεως μετεδόθη ευρύ-
τατα η φυματίωση».
Πολλοί άρρωστοι θα επιστρέψουν 
στο χωριό και θα πεθάνουν εκεί 
που είδαν για πρώτη φορά το φως 
του ηλίου.
Η πρώτη περίοδος της μετανάστευ-
σης στις ΗΠΑ διαρκεί μέχρι τα μέσα 
του 1920.
Το 1924 ο Νόμος για τη μετανάστευ-
ση, γνωστός ως Johnson –Reed 
Immigration Act περιέκοψε τον αριθ-
μό των νεοεισερχομένων θέτοντας 
ανώτατα όρια ανά εθνικότητα. Αλλά 

και η οικονομική 
ύφεση της δεκαε-
τίας του 1930 επι-
βράδυνε την με-
τανάστευση κατά 
πολύ.
Όμως μετά το τέ-
λος του εμφύλι-
ου πόλεμου έχου-
με ένα νέο ισχυ-
ρό ρεύμα μετανά-
στευσης προς την 
Αμερική.
Τώρα έχουμε ολό-
κληρες οικογενεί-
ας που μετανα-
στεύουν με μικρά 

παιδιά στην αγκαλιά.
Τα πλοία που τους περιμένουν στον 
Πειραιά είναι το «Ολύμπια» της 
“Greek Line” του Γουλανδρή και το 
ξακουστό στην περιοχή μας «Βασί-
λισσα Φρειδερίκη» της «Home Line» 
του Ε. Ευγενίδη.
Το 1964 στην γραμμή για Νέα Υόρ-
κης η «Greek Line» θα δρομολογήσει 
το «Βασίλισσα Άννα Μαρία» που θα 
είναι από τα τελευταίο υπερωκεάνιο 
γιατί η γραμμή είναι σε φθίνουσα πο-
ρεία. Ενα νέο μέσο γρήγορο το αερο-
πλανο αρχίζει να κερδίζει εδαφος.
Για το ταξίδι με αυτά τα πλοία και τις 
αναμνήσεις τους περιμένουμε από 
αυτούς που τα έζησαν τις μαρτυρί-
ες τους.

Γ.Λαγανάς
gld@otenet.gr

Έρευνα

Το ταξίδι μέχρι 
την Αμερική 

διαρκούσε τρεις 
εβδομάδες και οι 
συνθήκες μέσα 
στα πλοία τα 

πρώτα χρόνια 
ήταν τραγικές.
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Ì åôÜ ôçí Êáôï÷Þ êáé ôïí 
Åìöýëéï, ç ÅëëÜäá êÜíåé 
“óôÝôåò” êáé ðñïóðáèåß 

íá êëåßóåé ôéò ðëçãÝò ôçò ìÝóá óôç 
öôþ÷åéá êáé ôçí ðñïêáôÜëçøç. 

Óôïí áãþíá áõôü óõìðáñáôÜ-
÷ôçêáí ¸ëëçíåò ìåôáíÜóôåò ðïõ 
Ýäùóáí ôçí øõ÷Þ êáé ôï êïìðüäå-
ìÜ ôïõò, ãéá íá ãßíïõí Ýñãá õðïäï-
ìÞò æùôéêÞò óçìáóßáò, üðùò äñüìïé, 
õäñáãùãåßá, íïóïêïìåßá, ó÷ïëåß-
á. Óôçí ÊáóôáíéÜ áðü ôï 1834 Ýùò 
ôï 1954, ôá ó÷ïëåßá óôåãÜæïíôáí óå 
ïßêçìá ôçò Åêêëçóßáò êáé óå éäéùôé-
êÜ ïéêÞìáôá. Ôï 1950 îåêßíçóå óôçí 
ÁìåñéêÞ Ýñáíïò ãéá ôçí ßäñõóç Ãõ-
ìíáóßïõ, óôï ïðïßï óôåãÜóôçêáí ìÝ-
÷ñé ôéò ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò üëåò ïé 
âáèìßäåò åêðáßäåõóçò (Íçðéáãù-
ãåßï, Äçìïôéêü, ÃõìíÜóéï, Ëýêåéï). 

Ïé ðëçñïöïñßåò ãéá ôïí Ýñáíï, 
áíôëïýíôáé áðü ÷åéñüãñáöá ôïõ Ðá-
íáãéþôç Ã. ÎéÜñ÷ïõ ï ïðïßïò ìáò ôá 
ðáñÝäùóå ëßãï ðñéí ôï ‘80. Óôï ôÝëïò 
ôùí ÷åéñïãñÜöùí ôïõ, ï ßäéïò óçìåé-
þíåé, üôé ôï 1974 ðáñÝäùóå óôï Ãõ-
ìíáóéÜñ÷ç ÓáñÜíôï Í. Ôóïõëïõ÷ü-
ðïõëï, ðïëëÜ åðßóçìá ÷áñôéÜ ó÷å-
ôéêÜ ìå ôïí Ýñáíï óôçí ÁìåñéêÞ ãéá 
ôçí ßäñõóç Ãõìíáóßïõ óôï Êáóôüñé 
Ëáêùíßáò. Áò åëðßóïõìå üôé âñßóêï-
íôáé óôï áñ÷åßï ôïõ Ó÷ïëåßïõ. 

ÃåííÞèçêå óôï Êáóôüñé Ëáêù-
íßáò óôéò 15 Öåâñïõáñßïõ ôïõ 1895 

êáé Ýöõãå ãéá ôçí ÁìåñéêÞ ôï 1914. 
Êáèþò öáßíåôáé ï Ðáíáãéþôçò Îé-
Üñ÷ïò Ýöõãå ìå ôï ðñþôï êýìá ìå-
ôáíáóôþí, 19÷ñïíï ðáëéêáñÜêé ãéá 
ôçí áíáæÞôçóç ìéáò êáëýôåñçò ôý-
÷çò, óõíôáîéäéþôçò ßóùò ôïõ ÁíäñÝ-
á ÊïñäïðÜôç. Áð’ ü,ôé ãíùñßæïõìå 
åñãÜóôçêå óå åóôéáôüñéá, üðùò ïé 
ðåñéóóüôåñïé áíåéäßêåõôïé ìåôáíÜ-
óôåò. ÊÜèå ÷ñüíï äïýëåõå Ýîé ìÞ-
íåò êáé ôïõò õðüëïéðïõò Ýîé ôáîß-
äåõå. Åß÷å ãíùñéìßåò, åëåýèåñï ÷ñü-
íï, Þôáí áíýðáíôñïò, Ýíôéìïò êé Ýôóé 
åîçãåßôáé ãéáôß áíÜìåóá óå ôüóïõò 
ðáôñéþôåò ôïý áíáôÝèçêå íá ôñÝ÷åé 
áóôáìÜôçôá ãéá ôïí Ýñáíï. ÅðéóêÝ-
öèçêå üëåò ôéò Ðïëéôåßåò ôùí ÇÐÁ, 
åêôüò áðü äýï. 

ÐñÜïò ÷áñáêôÞñáò, ÷áìïãåëá-
óôüò, ðåñéðïéçìÝíïò, ìå ôá êáñü 
ðïõêÜìéóá, ôá ãõáëÜêéá ôïõ, ôï êá-
ðÝëï ôïõ, ôï ìðáóôïõíÜêé ôïõ, ÷á-
ñáêôçñéóôéêüò ôýðïò Ìðñïýêëç. 
¸öåñå ëÝîåéò êáé óõíÞèåéåò áðü 
ôçí ÁìåñéêÞ, Ýôñùãå êïõÜêåñ êáé 
ç ðñïöïñÜ ôïõ ìå ôçí Ýññéíç ÷ñïé-
Ü ôçò öùíÞò ôïõ, ìáñôõñïýóå ôçí 
ðïëõåôÞ ðáñáìïíÞ ôïõ óôçí îåíé-
ôéÜ. 1⁄4ôáí ãýñéóå áðü ôçí ÁìåñéêÞ 
óå ðñï÷ùñçìÝíç çëéêßá, ðáíôñåý-
ôçêå ôç Ìáñ(é)ãþ ÄéáìáíôÞ áðü ôï 
Ãéùñãßôóé. ¹ôáí áðÝíáíôß ôçò éððï-
ôéêÜ ðåñéðïéçôéêüò. ÈõìÜìáé ìéá öï-
ñÜ ðïõ ç Ìáñãþ ðÞãå íá êÜôóåé óôá 

ôóéìåíôÝíéá óêáëéÜ, Ýóðåõóå êáé ôçò 
Ýóôñùóå Ýíá ìáîéëáñÜêé: 

-Èá êñõþóåéò, Ìáñßá ìïõ, ôçò åß-
ðå. 1⁄4ôáí ìáò êåñíïýóå, Ýâáæå ëéêÝñ 
óå êÜôé ðïôçñÜêéá ôüóï ìéêñÜ ðïõ 
èýìéæáí äáêôõëÞèñá ãéá ôï ñÜøéìï.

Ï ðáôñéþôçò áõôüò ðïõ äåí áðÝ-
êôçóå äéêÜ ôïõ ðáéäéÜ, áãÜðçóå ôá 
ðáéäéÜ ôïõ êüóìïõ êáé üñãùóå ôçí 
ÁìåñéêÞ ãéá íá ôïõò åîáóöáëßóåé 
ÐÁÉÄÅÉÁ. 

Ôï êåßìåíï ðïõ áêïëïõèåß, åßíáé 
ðéóôÞ áíôéãñáöÞ áðü ôï ÷åéñüãñáöï 
ôïõ Ð. Ã. Î. ÷ùñßò áëëáãÝò óôç óý-
íôáîç, ìå ìéêñÝò ðáñåìâÜóåéò óôçí 
ïñèïãñáößá. 

ÇíùìÝíáé Ðïëéôåßáé ×Üñôöïñô 
ÊïííÝêôéêáô Ýôïò 1950

ÁìåñéêÞ
Ç åíÝñãåéá åñÜíïõ äéÜ ÃõìíÜóé-

ïí Êáóôïñåßïõ Ëáêùíßáò áðü ôùí 
åí ÁìåñéêÞ Ðáôñéùôþí.

1. Ðáíáãéþôçò Ãåùñãßïõ ÎéÜñ÷ïò 
áíÝëáâïí íá åñãáóèþ êáé íá åîõðç-
ñåôÞóù, ìïõ ðáñÝäùóåí üëá ôá åðß-
óçìá ÷áñôéÜ ç Áìåñéêáíßò Áéêáôåñß-
íç Áããåëïðïýëïõ, íá åñãáóèþ äéá 
ìÝóù ðáôñéùôþí êáé èá ìå âïçèÞ-
óïõí åéò ôï Ýñãïí.

2. ¸ãñáøá åéò ôçí åöçìåñßäá ôé 
ðñÝðåé íá êÜìíù, äéá íá ãßíåé ôï 
Ýñãïí íüìéìïí, Åèíéêüò ÊÞñõî ÍÝá 

Õüñêç íá áðáíôÞóåé äéá Åëåýèåñïí 
ÂÞìá êáé Ýãñáøå.

3. ¸ãñáøá åéò ôïí óýëëïãïí ôùí 
Êáóôïñéôþí üôé üëá ôá ìÝëç êáé ðá-
ôñéþôåò, èá Ýëèùìåí, íá åéäïðïéÞ-
óïõí, ðñüêåéôáé ðåñß áíåãÝñóåùò 
Ãõìíáóßïõ åéò Êáóôüñåéïí.

4. ¸ãéíåí óõíÜèñïéóéò åê ôïõ óõë-
ëüãïõ êáé ðáôñéþôåò êáé ïìßëçóá 
äéá ôçí ÁíÝãåñóéí Ãõìíáóßïõ. Ìå 
åðÞãåí ï Áããåëüðïõëïò ìå ôçí óý-
æõãüí ôïõ êáé Üñ÷éóåí ï Ýñáíïò êáé 
üëïé ïé ðáôñéþôåò ðñïóÝöåñáí ìå-
ãÜëá êáé ìéêñÜ ðïóÜ, ü,ôé åß÷åí êá-
ôÜ äýíáìéí ï êÜèå ðáôñéþôçò. Ôïõò 
åßðá íá åêëÝîïõí åðéôñïðÞ áðü ôïí 
óýëëïãïí ôùí Êáóôïñéôþí ôïõ Íáïý 
New Jercey ôçò ðïëéôåßáò.

5. Ôïõò åßðá äåí èÝëù íá ìå âÜ-
ëïõí åéò ôçí åðéôñïðÞí. Åãþ èá áíôé-
ðñïóùðåýóù  ôïí Íïìüí ôïõ ÊïííÝ-
êôéêáô äéá Ýñáíïí êáé ï óýëëïãïò èá 
ðñÝðåé íá âÜëåé ðáôñéþôåò åéò ôïõò 
Üëëïõò íïìïýò.

6. Ï Ýñáíïò èá åßíáé åéò ôñéðëïýí 
êáé ðñÝðåé íá äçìïóéåýåôáé åéò ôçí 
åöçìåñßäá.

7. ÅðÞãáìåí ìå ìÝëç ôïõ óõëëüãïõ 
Êáóôïñéôþí, åðÞãá êáé ìå ôçí êõñ 
Áããåëïðïýëïõ êáé ôïí óýæõãüí ôçò 
åéò ôï Ëçí ôïõ Íïìïý Ìáóáôóïý-
óåô êáé ïìßëçóá êáé Ýâãáëåí ëüãïí  
ï Áíôþíéïò ÁíôùíÜêçò êáé Üñ÷éóå ï 
Ýñáíïò åéò áõôüí ôïí Íïìüí.

Ôï ÃõìíÜóéï Êáóôïñåßïõ êáé ïé áöáíåßò åõåñãÝôåò
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8. Åßðá åéò ôïí óýëëïãïí, üëá ôá 

÷ñÞìáôá èá ôïðïèåôïýíôáé åéò ÔñÜ-
ðåæáí õðü ôï üíïìá “¸ñáíïò Ãõ-
ìíáóßïõ åéò Êáóôüñåéïí Ëáêùíßáò”.

9. Ï óýëëïãïò èá óõíåñãÜæåôáé ìå 
ôçí åðéôñïðÞí ôïõ Êáóôïñåßïõ êáé 
èá óôÝëíïíôáé ôá ÷ñÞìáôá, þóôå ôï 
Ýñãïí íá ðñï÷ùñåß.

10. ¸ëáâïí ãñÜììá üôé ôï Ýñãïí 
åôåëåßùóåí êáé ëåéôïõñãåß ôï ÃõìíÜ-
óéïí, áëëÜ åß÷å áêüìç åóùôåñéêÝò 
åëëåßøåéò.

11. Ïé åê Êáóôïñåßïõ ðáôñéþôåò 
üëïé åâïÞèçóáí äéá ôçí áíÝãåñóéí 
ìå áñêåôÜ ðïóÜ.

12. Åëåéôïýñãçóåí ùò éäéùôéêüí, 
åðëçñþíïíôï ïé êáèçãçôáß.

13. Ôá ðáéäéÜ Êáóôïñåßïõ, ïé ãï-
íåßò åðëÞñùíáí 150 äñá÷ìÝò ôïí ìÞ-
íá êáé ôá Üëëá Ýîùèåí äñá÷ìÜò 50.

14. Äåí åß÷åí áñêåôÜ ðáéäéÜ äéá 
íá ãßíç êñáôéêüí.

15. 1⁄4ôáí Ýöèáóáí 175 ðáéäéÜ, 
åíÞñãçóáí ï ÄáâÜêçò êáé Íéêçôá-
ñÜò, ÂïõëåõôÝò êáé Ýãéíåí êñáôéêüí.

Ðáíáãéþôçò Ã. ÎéÜñ÷ïò
áõôÞ åßíáé ç áñ÷Þ åñÜíïõ
Õðü ôùí åí ÁìåñéêÞ ðáôñéùôþí 

êáé Êáóôïñåßïõ 1950.-

ÄÉÅÍÅÑÃÅÉÔÁÉ ÅÑÁÍÏÓ ÄÉÁ 
ÔÇÍ ÉÄÑÕÓÉÍ ÐËÇÑÏÕÓ ÃÕ-
ÌÍÁÓÉÏÕ ÅÉÓ ÊÁÓÔÁÍÉÁÍ

ÅðéôñïðÞ Êáóôáíéùôþí áðáñôé-
æïìÝíç áðü êëçñéêïýò, ìÝëç ôïõ Äé-
ïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ êáé Üëëá åðß-
ëåêôá ðñüóùðá ôçò êùìïðüëåùò, 
åðéèåùñåß ôï õðü ôùí åí ÁìåñéêÞ 
Êáóôáíéùôþí áíåãåéñüìåíïí ùñáé-
üôáôïí Ãõìíáóéáêüí êôßñéïí, õðÝñ 
ôïõ ïðïßïõ óõíå÷ßæåôáé ï Ýñáíïò ôùí 
åí ÁìåñéêÞ Êáóôáíéùôþí.

Äçìïóéåýïõí êáé ïé äýï åöçìå-
ñßäåò Åèíéêüò ÊÞñõî êáé Áôëáíôßò 
New York N.Y. Ôï Áíåãåéñüìå-
íïí Ãõìíáóéáêüí Êôßñéïí, üëá áõ-
ôÜ Ý÷ïõí ôõðùèåß óå åöçìåñßäá Åë-
ëçíéêÞí ç ïðïßá åêäßäåôáé åéò ÍÝáí 
Õüñêçí Ý÷åé öùôïãñáößá ðïõ áíå-
ãåßñåôáé ôï Ýñãïí êáé åîáêïëïõèåß 
ï Ýñáíïò.

NEWARK N.J. Ðñùôïâïõëßá 
åíôïðßùí êáé áðïäÞìùí Êáóôáíéù-
ôþí áíåãåßñåôáé åéò ôçí êùìüðïëéí 
ÊáóôáíéÜ ôçò ÓðÜñôçò ðëÞñåò Ãõ-
ìíÜóéïí ç ëåéôïõñãßá ôïõ ïðïßïõ èá 
öÝñåé áíáìöéóâçôÞôùò áëìáôþäç 
åîÝëéîéí êáé åõåñãåôéêÞí åðßäñáóéí 
ü÷é ìüíïí åéò ôçí êùìüðïëéí áëëÜ 
êáé åéò äåêÜäá ÷ùñßùí. Ï åí Newark 
N. J. óýëëïãïò Êáóôáíéùôþí õðü ôçí 
ðñïåäñßáí ôïõ åíèïõóéþäïõò íÝïõ 
êõñßïõ Çëßá Êáêïýíç, áíÝëáâå ôçí 
ðñùôïâïõëßáí äéåîáãùãÞò åñÜíïõ 

ôùí óõìðáôñéùôþí ôçò ÁìåñéêÞò, 
ìå ðïëý éêáíïðïéçôéêÜ ìÝ÷ñé ôïý-
äå áðïôåëÝóìáôá, Üôéíá ðáñáèÝôï-
ìåí êáôùôÝñù ïé Êáóôáíéþôåò èåñ-
ìïß ðáôñéþôåò, óôïé÷åßá äçìéïõñãé-
êÜ êáé êáëïß ðïëßôåò, óôçí øõ÷Þ ôïõò 
Ý÷ïõí êëåßóåé ôçí ÅëëÜäá êáé åéäé-
êþôåñá ôçí ãñáöéêÞ ôïõò êùìüðïëç 
ïìïéÜæïíôáò êáôÜ ðïëý ìå ôïõò ìá-
êñõíïýò ìáò ðñïãüíïõò ÓðáñôéÜôåò. 
Ôïõò áîßæåé êÜèå õðïóôÞñéîéò êáé åß-
íáé Üîéïé èåñìþí óõã÷áñçôçñßùí. 

Ç åðéôñïðÞ åñÜíïõ åí Newark N. 
J áðïôåëïýìåíç áðü ôïõò ê.ê. Çëß-
áí Êáêïýíçí ðñüåäñïí, Á. Êïñ-
ôæÞí áíôéðñüåäñïí, È. ÌÜíïí Ôá-
ìßáí, Ãåþñãéïí ÌïõôÞí ãñáììáôÝá 
êáé Éù. ÍéêçôÜêçí, Ä. Ãéáííßôóáí, 
×. Ãáëáíüðïõëïí, Ð. ÎéÜñ÷ïí, Á. 
ÁíôùíÜêçí êáé Ä. Áããåëüðïõëïí 
ðïéåßôáé Ýêêëçóéí ðñïò ôïõò áðáíôá-
÷ïý ðáôñéþôáò ôùí üðùò âïçèÞóïõí 
ôï êáôÜ äýíáìéí äéá ôçí áðïðåñÜôù-
óéí ôïõ êïéíùöåëïýò Ýñãïõ áðïóôÝë-
ëïíôáò âïçèÞìáôá åéò ôçí äéåýèõí-
óéí Kastanian Mutual Benelt League 
No 85 W. Market st Newark N.J.

ÌÝ÷ñé óÞìåñïí Ý÷ïõí ëçöèÞ áé 
åîÞò ðñïóöïñáß:

Óýëëïãïò Êáóôáíéùôþí Newark 
$ 2.000, Áããåëüðïõëïò ÄçìÞôñéïò 
Conn $ 1.000, Áäåëöïß ÊáëëéÜíç Ill. 
$ 1.000, Óýëëïãïò Êáóôáíéùôþí Lyn 
Mass $ 350, Ôñïìðüðïõëïò Ãåþñãéïò 
Newark $ 300, Ôïõôïýëçò É. Eilizbeth 
$ 250, Ãõíáéêåßïò Óýëëïãïò Newark 
$ 500, ÁíôùíÜêçò Áíôþíéïò Lyn 
Mass $ 100, ÎéÜñ÷ïò Ðáíáã. Conn 
$ 100, ÏéêïãÝíåéá Çë. ÊáëëéÜíç  
Newark $ 100, Êïõìïýôóïò Ê. $ 100 
Conn, ÍéêçôÜêçò Óôáýñïò Newark $ 
100, ÍéêçôÜêçò Éù. Newark $ 100, 
Êñáìðïâßôçò ÁëÝêïò Êïíí. $ 100, 
ËéíáñäÜêçò Ãåþñãéïò Azbury Park 

$ 100, Ðáíáãéþôçò ÌïõôÞò $100. Ï 
Ýñáíïò Ý÷åé óõíÝ÷åéá. 

Ðáíáãéþôçò Ãåùñãßïõ ÎéÜñ÷ïò
ÊÜôïéêïò Êáóôïñåßïõ êáé ãåííç-

èåßò åéò Êáóôüñåéïí Ëáêùíßáò ôï 
Ýôïò Öåâñïõáñßïõ 15 - 1895, áíå÷þ-
ñçóåí äéá ôáò ÇíùìÝíáò Ðïëéôåßáò 
ôçò ÁìåñéêÞò ôï Ýôïò 1914.

Ôï Ýôïò 1950 êáé ìÞíá 22 Íïåì-
âñßïõ êáé çìÝñáí ÔåôÜñôçí Ýêáìïí 
ùò ðñùôåñãÜôçò åíÝñãåéá íá óõì-
âïõëåõèþ ðþò ðñÝðåé íá êÜìíù äéá 
íá Ý÷ùìåí åðéôõ÷ßáí ôïõ ìåãÜëïõ 
Ýñãïõ íá éäñõèÞ ÃõìíÜóéïí åéò Êá-
óôüñåéïí (ÊáóôáíéÜ) ôïõ Íïìïý Ëá-
êùíßáò (Ëáêåäáßìïíïò) áëëÜ åðåé-
äÞ åßìáé óõíäñïìçôÞò ôçò åëëçíéêÞò 
åöçìåñßäïò  üíïìá “Åëåýèåñïí ÂÞ-
ìá” êáé ç åöçìåñßò Ý÷åé äéêçãüñïí 
êáé äßäåé óõìâïõëÜò åéò äéáöüñïõò 
åñùôÞóåéò áé ïðïßáé äçìïóéåýïíôáé 
åéò ôçí åöçìåñßäá, áðåöÜóéóá íá 
ãñÜøù ôé ðñÝðåé íá ðñÜîù äéá íá 
Ý÷ùìåí åðéôõ÷ßáí åéò ôï Ýñãïí áõôü, 
áíÝãåñóéò Ãõìíáóßïõ åéò Êáóôüñåé-
ïí Ëáêùíßáò, Ýãñáøá åéò ôçí åöç-
ìåñßäá ôï Ýôïò 1950 ÍïÝì. 22 çìÝ-
ñáí ÔåôÜñôç.

Êýñéå ÓõíôÜêôá
Óáò ðáñáêáëþ ðÜñá ðïëý åÜí åß-

íáé äõíáôüí íá ãñÜøåôå åéò ôï “Å-
ëåýèåñïí ÂÞìá” êáé íá ìå óõìâïõ-
ëåýóåôå ôé ðñÝðåé íá ðñÜîù äé’ ü,ôé 
óáò ãñÜöù. 

Áðü ôçí ÁìåñéêÞí áíå÷þñçóåí ç 
êõñßá Áããåëïðïýëïõ Áìåñéêáíßò, 
êáôáãùãÞò åê ×Üñôöïñô Êïíí. åéò 
ÅëëÜäá, äéÝìåéíå åí ÅëëÜäé åí Ýôïò 
åéò ôï Êáóôüñåéïí ôçò ÓðÜñôçò êáé 
Ýêáìíåí ðïëëÜ êáëÜ äéá ôï Êáóôü-
ñåéïí êáé ïé êÜôïéêïé ôçí åèáýìá-
óáí. Ç åöçìåñßò ôçò ÓðÜñôçò ôçò 

åîÝöñáóå èåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá ç 
êõñßá áõôÞ áãÜðçóå ôçí ÅëëÜäá êáé 
ôï Êáóôüñåéïí åéò ôï ïðïßïí åãåííÞ-
èç ï óýæõãüò ôçò ÄçìÞôñéïò Ãåùñã. 
Áããåëüðïõëïò åßäå üôé åßíáé áðá-
ñáßôçôïí íá êÜìíç ÃõìíÜóéïí êáé 
Óïõßìéí Ðïõë, ôïõò õðåó÷Ýèç üôé 
èá öñïíôßóç êáé èá åñãáóèÞ üðùò 
ãßíç ôï Ýñãïí áõôü. Ôï åîÝôáóåí ìå 
ôïí ÍïìÜñ÷çí ôçò ÓðÜñôçò êáé ìå 
ôçí åðéôñïðÞí ôïõ Êáóôïñåßïõ ôçò 
Ýäùóáí óõìâüëáéá åìðéóôïóýíçò 
êáé èá êÜìíç Ýñáíïí áðü ¸ëëçíáò 
ôçò ÁìåñéêÞò êáé ç ßäéá èá äùñÞóç 
ìåãÜëï ðïóüí. Ï ¸ëëçíáò åñãïëÜ-
âïò ôçò åßðåí üôé èá óôïé÷ßóç 40 ÷é-
ëéÜäåò äïëëÜñéá, ðùò çìðïñåß íá 
ãßíç Ýíá Ýñãïí, ðñÝðåé íá ó÷çìáôé-
óèÞ åðéôñïðÞ åäþ, íá ãßíïõí 10 ìÝ-
ëç íá åêëÝîùìåí ôçí êõñßáí Äçìç-
ôñßïõ Áããåëïðïýëïõ Ðñüåäñïí êáé 
Ôáìßáí êáé ïé Üëëïé óýìâïõëïé. Tá 
÷ñÞìáôá ðïõ ðñÝðåé íá êáôáèÝôù-
íôáé åéò ôçí ÅèíéêÞí ÔñÜðåæáí ôçò 
ÅëëÜäïò Þ åäþ åéò ìßáí ÔñÜðåæáí 
ôïõ ×Üñôöïñô. Ç êõñßá Áããåëïðïý-
ëïõ áöß÷èç åéò ÁìåñéêÞí ðñï äýï 
åâäïìÜäùí ìå åêÜëåóå êáé ìå åñþ-
ôçóå ìå ôé ôñüðïí çìðïñåß íá ãßíç 
ôï Ýñãïí áõôü êáé ôçò áðÜíôçóá èá 
ãñÜøù åéò ôïí Åèíéêüí ÊÞñõêá äéü-
ôé åßìáé ôáêôéêüò áíáãíþóôçò. Åßíáé 
ôñüðïò íá áðïôáíèïýìå åéò ôïí Áìå-
ñéêáíüí Ðñüîåíïí ßóùò íá ëÜâç âï-
Þèåéáí áðü ôï ÌÜñóáë Ðëáí íá êÜ-
ìíùìåí áßôçóéí ìå ðïëëÜò õðïãñá-
öÜò Áìåñéêáíþí ðïëéôþí. 

Åãþ êáôÜãïìáé åê Êáóôïñåßïõ 
ôçò ÓðÜñôçò, åßìáé Áìåñéêáíüò ðï-
ëßôçò ôïõ ×Üñôöïñô Êïíí èá óáò ðá-
ñáêáëÝóù ðÜñá ðïëý üðùò äçìïóé-
åýóåôå åéò ôï “Åëåýèåñïí ÂÞìá” ôé 
ðñÝðåé íá ãßíç åéò ôï æÞôçìá áõôü. 

óáò ÷áéñåôþ ìåè’ õðïëÞøåùò ôá-
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êôéêüò Áíáãíþóôçò ôïõ Åèíéêïý ÊÞ-
ñõêïò 

Ð. Ã. Î. Ðáíáãéþôçò Ãåùñãßïõ Îé-
Üñ÷ïò

Äçìïóéåýèç áðÜíôçóéò
Áõôü ôï ïðïßïí åóêÝöèçôå åßíáé 

ôï öñïíéìþôåñïí êáé ôï åðéóçìüôå-
ñïí íá ó÷çìáôßóåôå ìßáí åðéôñïðÞí 
êáé áöïý åêëåãïýí ïé áîéùìáôïý÷ïé 
èá áíïßîåôå Ýíá ëïãáñéáóìüí åéò ìß-
áí áõôüèé ÔñÜðåæáí õðü ôï üíïìá 
¸ñáíïò Êáóôïñåßïõ êáé èá áñ÷ß-
óåôå ôçí äéåíÝñãåéáí ôïýôïõ. Ç Êå-
íôñéêÞ ÅðéôñïðÞ äýíáôáé íá ó÷çìá-
ôßóç ÕðïåðéôñïðÜò åéò Üëëáò ðüëåéò 
êáé íá óáò áðïóôÝëëïõí ôï ðñïúüí 
ôïõ ÅñÜíïõ ôùí, íá êáôáôßèåôáé åéò 
ôçí áõôüèé ÔñÜðåæáí êáé üôáí óõ-
ìðëçñùèÞ ôï áðáéôïýìåíïí ðïóüí 
ôï áðïóôÝëëåôå åéò ôçí ÅëëÜäá

ðñïò ôçí åêåß ÅðéôñïðÞí ÁíåãÝñ-
óåùò ôïõ Ýñãïõ äéá ôçí åíÝñãåéáí 
ôùí äéáôõðþóåùí ðñïò ßäñõóéí åðé-
ôñïðÞò åñÜíïõ êáé Ýíáñîéí ôïýôïõ. 
Êáëüí èá Þôï íá óõìâïõëåõèÞôå äé-
êçãüñïí ôçò ðüëåþò óáò þóôå íá ãß-
íïõí üëá óýìöùíá ìå ôïõò Íüìïõò 
ôçò Ðïëéôåßáò êáé ùò ðñïò ôçí Áßôç-
óéí ïéêïíïìéêÞò åíéó÷ýóåùò áðü ôï 
ÌÜñóáë Ðëáí åí ÅëëÜäé. Äéá ôçí 
áíïéêïäüìçóéí ôïõ Ýñãïõ êáëþò èá 
Þôï íá óõíåííïçèÞôå ìå ôçí åéò Êá-
óôüñåéïí åðéôñïðÞí êáé ìå ôïí Íï-
ìÜñ÷çí ïßôéíåò èá åíåñãÞóïõí  ôá 
äÝïíôá åêåß êáé åÜí ÷ñåéáóèïýí ôçí 
âïÞèåéÜí óáò íá óáò ãñÜøïõí ðþò 
ðñÝðåé íá åíåñãÞóåôå.

Ðáíáãéþôçò Ãåùñãßïõ ÎéÜñ÷ïò
ðñïò ºäñõóéí ÅðéôñïðÞò
Ðñþôïò
Ðáíêáóôïñéáêüò ¸ñáíïò
ÕðÝñ ÁíåãÝñóåùò Ãõìíáóßïõ åéò 

Êáóôüñåéïí ÓðÜñôçò

National Headquarter
 ÊåíôñéêÞ ÅðéôñïðÞ
85 West Market st. Newark 3
New Jersew N.J. U.S.A

Çëßáò Êáêïýíçò
Louis Kakounis
Áãçóßëáïò ÊïñôóÞò
Agis Korzis
Ãåþñãéïò ÌïõôÞò
George Moutis
ÉùÜííçò ÍéêçôÜêçò
John Nikitakis
James Gianitsas
Thomas Manos
George Tzelepis
James Agelopoulos
George Trombos
John Callianis

Peter Xiarchos
Peter Papadopoulos
John Crammer
Anthoni Antonakis
Alek Baskourelos
Óùìáôåßïí Êáóôïñéôþí

ÐñùôåñãÜôçò
Ðáíáãéþôçò Ã. ÎéÜñ÷ïò
Ðáíêáóôïñéáêüò ¸ñáíïò Êáóôï-

ñåßïõ Ëáêùíßáò
ÕðÝñ ÁíåãÝñóåùò Ãõìíáóßïõ åéò 

Êáóôüñåéïí Ëáêùíßáò
Äéåýèõíóéò ôïõ Óõëëüãïõ Êáóôï-

ñéôþí
85 West Market st. Newark N.J
Åßðá åéò ôïí óýëëïãïí ðñÝðåé íá 

äéïñéóèïýí áîéùìáôïý÷ïé êáé äéï-
ñßóáìåí.

Çëßáò Êáêïýíçò Ðñüåäñïò
Áãçóßëáïò ÊïñôæÞò Áíôéðñüå-

äñïò
ÉùÜííçò ÍéêçôÜêç Íéïý áñê
ÄçìÞôñéïò Ãéáííßôóáò Íéïý áñê
ÈùìÜò ÌÜíïò Íéïý áñê
Ãåþñãéïò ÔæåëÝðçò Íéïý áñê
ÄçìÞôñéïò Áããåëüðïõëïò ÊïíÝ-

êôéêáô
Ãåþñãéïò Ôñïìðüðïõëïò Íéïý 

áñê
ÉùÜííçò ÊáëëéÜíçò Éëéíüéò
Ðáíáãéþôçò ÎéÜñ÷ïò ÊïííÝêôé-

êáô
Ðáíáãéþôçò Ðáðáäüðïõëïò Íéïý 

áñê
ÉùÜííçò Êñáìðïâßôçò Ðñßíóé-

ðïñ Êïíí
Áíôþíéïò ÁíôùíÜêçò Ëéí Ìáò
ÁëÝîáíäñïò ÌðáóêïõñÝëïò Ïõ-

Üóéãêôïí

ÄùñçôÞñéïí ïéêïýíôùí åí Êá-
óôïñåßù

Âáóéëéêïýëá ÄùñÞôñéá
äéá Íïóïêïìåßá áëëÜ ôï ìåôÝôñå-

øå åéò ÃõìíÜóéïí

Ç åðéôñïðÞ áðïôåëïõìÝíç
Çëßáí Êáêïýíçí Ðñüåäñïí, È. 

ÌÜíïí ôáìßáí, Ãåþñãéïí ÌïõôÞí 
ÃñáììáôÝá, Äçì. Ãéáííßôóáí, ×ñ. 
Ãáëáíüðïõëïí, Ðáíáãéþôçí ÎéÜñ-
÷ïí, Áíôþí. ÁíôùíÜêç, ÄçìÞôñé-
ïí Áããåëüðïõëïí, ðïéåßôáé Ýêêëç-
óéí ðñïò ôïõò Áðáíôá÷ïý ðáôñéþôáò 
üðùò âïçèÞóïõí ôï êáôÜ äýíáìéí 
äéá ôçí áðïðåñÜôùóéí ôïõ êïéíùöå-
ëïýò Ýñãïõ áðïóôÝëëïíôåò âïçèÞìá-
ôá åéò ôçí äéåýèõíóéí

ÊáóôáíéÜ Mutual Benelt League 
85 Market st. Newark N.J.

Newark N. J.
Äéåíåñãåßôáé Ýñáíïò äéá ôçí ßäñõ-

óéí ðëÞñïõò Ãõìí. åéò ÊáóôáíéÜí

Ðñùôïâïõëßá áðüäçìùí Êáóôá-
íéùôþí áíåãåßñåôáé åéò Êáóôüñåéïí 
ôçò ÓðÜñôçò ÃõìíÜóéïí, Áéêáôåñß-
íç Áããåëïðïýëïõ Ýöåñå ôá ÷áñôéÜ 
ôá ðáñÝäùóå åéò ôïí Ðáíáãéþôçí 
ÎéÜñ÷ïí íá öñïíôßóç äéá ìÝóïõ ðá-
ôñéùôþí êáé óõëëüãïõ ÊáóôáíéÜò åí 
ÁìåñéêÞ ðñïò ßäñõóéí Ãõìíáóßïõ. Ï 
Ð. ÎéÜñ÷ïò Ýêáìåí ðñùôïâïõëßá åéò 
ôïí óýëëïãïí Newark êáé Ð. ÎéÜñ-
÷ïò èá åßíáé óôï Íüôéïí ÊïíÝêôéêáô. 
ÅðÞãåí ï Ð. ÎéÜñ÷ïò, ç Áéêáôåñßíç 
êáé ï ÄçìÞôñéïò Áããåëüðïõëïò óôï 
Newark, Üñ÷éóåí ï Ýñáíïò.

 Êñáìðïâßôçò ÁëÝêïò 100 äïë., 
ËéíáñäÜêçò Ãåþñã. 100 äïë., Ìïõ-
ôÞò Ðáíáãéþôçò 100 äïë., ÊïñôæÞò 
Áãçó. 100 äïë., Óýëëïãïò Êáóôáíéù-
ôþí äïë. 2000., Áããåë. Äçì. 1.000, 
áäåëö. ÊáëëéÜíç 1000, Óýëëïãïò 
Êáóôáíéùôþí Lynn Mass 350 äïë., 
Ôñïìðüðïõëïò Ãåþñãéïò 300 äïë., 
Ãõíáéêåßïò Óýëëïãïò Newark 500 
äïë., Ôïõôïýëçò Éù. 250 äïë., Áíôùí. 
ÁíôùíÜêçò 100 äïë., Ð. ÎéÜñ÷ïò 100 
äïë. Conn., 100 äïë. ïéêïãÝíåéá Ç. 
ÊáëëéÜíç, Êïõìïýôóïò Êþóôáò 100 
äïë., ÍéêçôÜêçò Óôáýñïò 100 äïë., 
ÍéêçôÜêçò ÉùÜííçò 100 äïë.

Kastoritans Mutual Benelt League
“Kastor”
Headquarters: 85 WEST 

MARKET STREET
NEWARK 3. NEW JERSEY
Newark 6-2-51
áãáðçôÝ ê. ÎéÜñ÷ï õãéáßíåôå
Åíáãùíßùò áíáìÝíïìåí åðéóôï-

ëÞí óáò ýóôåñá áðü ôçí õðüó÷åóéí 
ðïõ åß÷áôå äþóåé üôé èá ìáò êáôá-
ôïðßæáôå ó÷åôéêÜ åðß ôùí åíåñãåé-
þí óáò üóïí áöïñÜ ôï æÞôçìá ôçò 
áíåãÝñóåùò ôïõ Ãõìíáóßïõ åéò Êá-
óôáíéÜí.

ÈåùñÞóáìåí ëïéðüí óêüðéìïí 
áöïý äåí åëÜâïìåí Ýùò ôþñá åðé-
óôïëÞí óáò íá ðñïóêáëÝóùìåí ìß-
áí ôáêôéêÞí óõíåäñßáóéí ôùí ìåëþí 
ôïõ óõëëüãïõ Êáóôáíéùôþí ç ïðïßá 
åðñáãìáôïðïéÞèç óôáò 4 Öåâñïõá-
ñßïõ å.å. êáé ç ïðïßá áó÷ïëÞèçêå åé-
äéêÜ ãéá ôï æÞôçìá ðïõ åíäéáöÝñåé 
êáé áðáó÷ïëåß ôï ÷ùñéü ìáò. ÐÜñèç-
êå áðüöáóéò ìå áñêåôÞí ðëåéïøçöß-
áí üôé ï Óýëëïãïò åßíáé äéáôåèåéìÝ-
íïò íá ðñïóöÝñç Ýíá áíÜëïãïí ðï-
óüí ÷ñçìÜôùí åê ôïõ Ôáìåßïõ ðñïò 
åíßó÷õóéí ôïõ óêïðïý áõôïý.

¸÷ïíôáò õðüøéí ìáò ôï åíäéáöÝ-
ñïí óáò, ôáò åíåñãåßáò óáò, ôçí ðñù-
ôïâïõëßáí êáèþò êáé ôáò õðïó÷Ýóåéò 
óáò üôáí Þëèáôå óôï Newark, åèåù-
ñÞóáìåí áðáñáßôçôïí íá óáò êáôá-
óôÞóùìåí åíçìÝñïõò ôùí åäþ åíåñ-
ãåéþí ìáò äé’ áõôÞò ìáò ôçò åðéóôï-

ëÞò êáé íá óáò ðáñáêáëÝóùìåí åÜí 

Ý÷åôå ôçí êáëïóýíçí íá ìáò áðáíôÞ-

óåôå åÜí êáôïñèþóáôå êáé Þëèá-

ôå åéò åðáöÞí ìå ôá ðñüóùðá åêåß-

íá ðïõ õðåó÷Ýèçôå üôé èá óõíåííï-

çèÞôå üðùò Ýëèåôå óôï Newark äéá 

íá óõæçôÞóùìåí êáé åíåñãÞóùìåí 

üëïé áðü êïéíïý ðñïò êáëõôÝñáí êáé 

áðïôåëåóìáôéêùôÝñáí åðéôõ÷ßáí ôïõ 

óêïðïý áõôïý.

¸÷ïíôáò õðüøéí ìáò ôï åíäéá-

öÝñïí óáò ðéóôåýïìåí áðüëõôá üôé 

èá ìáò êáôáóôÞóåôå åíçìÝñïõò ôùí 

åíåñãåéþí óáò üðùò åíþóùìåí ôáò 

ðñïóðáèåßáò ìáò áðü êïéíïý ïñãá-

íùìÝíá êáé óõíïëéêÜ ðñïò áðïôåëå-

óìáôéêÞí åðéôõ÷ßáí.

Ç ïëïìÝëåéá ôïõ Óõëëüãïõ åîïõ-

óéïäüôçóå ôçí áíùôÝñù åðéôñïðÞí 

íá åðéêïéíùíÞóåé ìáæß óáò êáèþò 

êáé ìå êõñßáí Áããåëïðïýëïõ Áéê. 

êáé éùÜí. ÊáëëéÜíçí óôïí ïðïßïí 

áðïóôÝëëïìåí óÞìåñïí ðáñïìïßùò 

åðéóôïëÜò üðùò êáèïñßóùìåí ôï óõ-

íôïìüôåñïí ìßáí óõãêÝíôñùóéí åäþ 

åéò ôï Newark ç ïðïßá èá ëÜâç ÷á-

ñáêôÞñá åýèõìçò âñáäéÜò ôç óõì-

ìåôï÷Þ üëùí åóÜò ðïõ èá ðñÝðåé íá 

öñïíôßóåôå íá ðáñåõñåèÞôå üóïí ôï 

äõíáôüí ðåñéóóüôåñïé íá óõæçôÞóù-

ìåí áíáëõôéêÜ ôï üëïí æÞôçìá êáé 

íá ôï âÜëùìåí åéò ðñáêôéêÞí åöáñ-

ìïãÞí.

Åêåßíï ôï ïðïßïí áðáéôïýìå áðü 

åóÜò åßíáé íá ìáò êáèïñßóåôå çìå-

ñïìçíßáí ðüôå äýíáóèå íá åðéóêå-

öèÞôå ôï Newark ãéá íá ðñïóêáëÝ-

óùìåí êáé ðñïåôïéìÜóùìåí ôçí óõ-

íåäñßáóéí áõôÞí ç ïðïßá ìåôÜ èá ðÜ-

ñç ÷áñáêôÞñá ÷ïñïåóðåñßäïò. 

ìå åêôßìçóç ç åîïõóéïäïôçìÝíç 

åðéôñïðÞ

Ãåþñãéïò ÔæåëÝðçò

ÁíáóôÜóéïò ÌÜíïò

Çëßáò Êáêïýíçò

ÉùÜííçò Ä. ÍéêçôÜêçò

åðñïóèÝóáìåí ôïí êýñéïí ÉùÜí-

íçí ÊïñôóÞí

Ðáíáãéþôçò Ã. ÎéÜñ÷ïò

Êáóôüñåéïí ºäñõóéí Ãõìíáóßïõ

ÅðáñÝäùóá ðïëëÜ åðßóçìá ÷áñ-

ôéÜ ôïõ ÃõìíáóéÜñ÷ç

ÓáñÜíôïò Í. Ôóïõëïõ÷üðïõëïò

Ýôïò 1974

¸ñáíïò ÁìåñéêÞò äéá ôçí ßäñõóéí 

Ãõìíáóßïõ Êáóôïñåßïõ 

Ντοκουµέντο
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Ôï ðáããýñé ôïõ ¢é-ÌÜìá
Θυµήθηκα... Γράφει η Καίτη Σμυρνιού

ÁõôÞ ôç öïñÜ Üíïéîá ôï 
óåíôïýêé ôùí áíáìíÞóåùí êáé 
Ýâãáëá ðñÜãìáôá ðïõ ìüíï ÷áñÜ 
ìïõ ðñïêáëïýí. ÌÝñåò ðïõ åß-
íáé èõìÞèçêá ôï ðáíçãýñé, ðïõ 
ìïíïðùëïýóå ôï åíäéáöÝñïí ôçò 
ðåñéï÷Þò ãéá ðïëëÝò ìÝñåò. ¹ôáí 
Ýíá ðïëý ìåãÜëï ðáíçãýñé ôï 
ïðïßï áðëùíüôáí áðü ôïõ ËÜôôá 
, Ýðéáíå üëï ôï ÷þñï ìå ôá öõóéêÜ 
õðüóôåãá (ìðåæåóôÝíéá) êáé êá-
ôÝëçãå óôçí ðåñéï÷Þ ôçò âÜãéáò 
üðïõ óôçíüôáí ç åîÝäñá ãéá ôá 
âñáäõíÜ ãëÝíôéá. Ï äå êüóìïò 
ðïõ ìáæåõüôáí äåí Þôáí ìüíï áðü 
ôçí ðåñéï÷Þ, áëëÜ áðü üëç ôçí 
íüôéá Ðåëïðüííçóï. Ô’ áäÝëöéá 
ìïõ óôéò óõæçôÞóåéò ìáò ãé’ áõôü 
ôï èÝìá Ýëåãáí ãéá ôçí êïößíá 
ìå ôá øùìéÜ ðïý ôïõò ãÝìéæáí 
ïé ãïíåßò ìáò êáé ðÞãáéíáí óôï 
ðáíçãýñé íá ôá ðïõëÞóïõí. ËÝíå 
üôé Ýêëåâáí ìåñéêÝò äåêÜñåò êáé 
áãüñáæáí ðñÜãìáôá ðïõ ëá÷ôá-
ñïýóáí. Áõôü ðïõ ìå åíôõðùóß-
áæå êáé ôï Ýâëåðá êáé óôïí ýðíï 
ìïõ Þôáí ôï Ôæïõê Ìðïî, áõôü ôï 
åñãáëåßï ðïõ ìå ëßãåò äåêáñïý-
ëåò ðïõ ôïõ Ýâáæåò ìðïñïýóåò í´ 
áêïýóåéò ôçí ìïõóéêÞ ðïõ Þèåëåò. 
, Áõôü ôï ìç÷Üíçìá åß÷å ðïëëïýò 
ìéêñïýò êáé ìåãÜëïõò èáõìáóôÝò, 
ìçí îå÷íÜìå üôé åêåßíç ôçí åðï÷Þ 
óôï ÷ùñéü õðÞñ÷áí ìüíï ñáäéï-
öùíá êáé êåßíá ìåôñçìÝíá. ¢ëëá 
ðïõ ìïõ äçìéïõñãïýóáí ÷áñÜ êáé 
öåýãïíôáò ðåñßìåíá ôçí åðüìåíç 
ãéá íá ðÜù ðÜëé Þôáí Þôáí ïé âáñ-
êïýëåò ìå ôá ó÷ïéíéÜ ðïõ ìðáßíá-
ìå äýï Üôïìá êáé ôñáâþíôáò áõôÜ 
ôá ó÷ïéíéÜ êïõíéüìáóôáí. Äßðëá 

áêñéâþò ôá ìðïõêÜëéá ìå ôïõò 
êñßêïõò, åêåß äïêéìÜæáìå ôçí 
ôý÷ç ìáò, êáé áí ï êñßêïò Ýìðáéíå 
óôï ìðïõêÜëé êåñäßæáìå ðëáóôéêÜ 
ðáé÷íßäéá. Ç êõñßá ðéï äßðëá ðïõ 
ðñïóêáëïýóå ôïõò ìåãáëýôåñïõò 
êñáôþíôáò ôï üðëï êáé ôá öïõ-
íôÜêéá, ãéá íá äïêéìáóôïýí óôçí 
óêïðïâïëÞ êáé íá êåñäßóïõí 
íïìßæù ðïôÜ Þ ôóéãÜñá. Ïé ðÜãêïé 
ìå ôá ãëåéöéôæïýñéá (êïêïñÜêéá), 
ôéò êáñáìÝëåò (ãÜëáêôïò Þ ðá-
óôßëéåò ñüæ), ðéï äßðëá ï ðÜãêïò 
ìå ôá óôñáãÜëéá áíÜìåéêôá ìå 
óôáößäåò ðïõ ìáò ôá Ýâáæáí ìå 
÷ùíÜêéá áðü åöçìåñßäá êáé ôá 
ðåñéóóüôåñá äåí ôá ôñþãáìå 
áëëÜ ôá ÷ñçóéìïðïéïýóáìå ãéá 
íá ðáßîïõìå óôñáãáëïðüëåìï, 
ðáíéêüò ãéíüôáí. ÐÜãêïé ãåìÜôïé 
ðáé÷íßäéá, êáñáìïýæåò, êïýêëåò 
ðëáóôéêÝò, âñá÷éïëÜêéá, äáêôõ-
ëéäÜêéá, üðëá, óöåíôüíåò. ÂÝâáéá 
ðåñéóóüôåñï êïéôïýóáìå ðáñÜ 
áãïñÜæáìå, áëëÜ ãåìßæáìå ôçí 
öáíôáóßá ìáò ìå åéêüíåò üìïñöåò 
êáé ç ëá÷ôÜñá íá ôá áðïêôÞóïõìå 
Ýäéíå êáé áõôÞ ôçí ãïçôåßá ôçò 
óå üëï ôï óêçíéêü. Åêåßíï ðïõ 
óõãêÝíôñùíå ôïí ðåñéóóüôåñï 
êüóìï ãéáôß Þôáí êÜôé äéáöïñå-
ôéêü Þôáí ï ãýñïò ôïõ èáíÜôïõ, 
üëïé èá ôï èõìÜóôå, íïìßæù üôé 
åß÷å ãßíåé êáé áôý÷çìá ìå Ýíáí 
ìïôïóéêëåôéóôÞ, Þôáí êÜôé ðïëý 
åðéêßíäõíï êáé óïõ áíÝâáæå ôçí 
áäñåíáëßíç óôá ýøç. Ôçí ðÜíù 
ðçãÞ ôçí åß÷áí ãåìÜôç ìå áíáøõ-
êôéêÜ êáé ôáìéæÜíåò ìå ðïôÜ, ãéáôß 
õðÞñ÷áí áõôïó÷Ýäéá êáöåíåßá 
êáé êáèüìáóôáí ãéá íá äñïóé-

óôïýìå, åãþ ôñåëáéíüìïõí ãéá 
ôçí ìéêñÞ ðïñôïêáëáäßôóá ðïõ 
ôçí äéáëýáìå óôï íåñü, ìéá ãåý-
óç ðïõ ðïëý óõ÷íÜ ôçí èõìÜìáé 
ãéáôß åßíáé óôï ìõáëü ìïõ óõíäå-
äåìÝíç ìå ðïëëÜ. ÁõôÜ Þôáí ðïõ 
åíäéÝöåñáí åìÝíá êáé Üëëá ðáé-
äéÜ , õðÞñ÷áí üìùò ðÜãêïé ðïõ 
åíäéÝöåñáí ôïõò ìåãÜëïõò ãéáôß 
Þôáí ìéá åõêáéñßá íá áãïñÜóïõí 
ðñÜãìáôá ðïõ äåí õðÞñ÷áí óôï 
÷ùñéü. Ïé ãõíáßêåò êõñßùò ãéáôß 
áãüñáæáí ðñÜãìáôá ãéá ôï óðßôé 
êáé ñïý÷á ãéá ôçí ïéêïãÝíåéá. 
Áõôü ðïõ Þôáí ÷áñáêôçñéóôéêü ç 
áãïñÜ åéäþí ãéá ôçí ðñïßêá ôùí 
êïñéôóéþí (Þôáí ìåãÜëï êåöÜëáé-
ï ïé ðñïßêåò). ÕðÞñ÷áí åìðïñéêÜ 
êáôáóôÞìáôá óôá ìðåæåóôÝíéá, 
åêåß êáôÜêëõæáí ïé ðëáíüäéïé 
Ýìðïñïé ôçò åðï÷Þò Ý÷ïíôáò üôé 
áãáèü êõêëïöïñïýóå óôçí ôïðé-
êÞ êïéíùíßá áëëÜ êáé ðïëëÜ îå-
íüöåñôá åìðïñåýìáôá ðïõ Þóáí 
Üãíùóôá óôïí ôüðï. 

Ôï ðáíçãýñé áõôü Þôáí Ýíá åß-
äïò äéáóêÝäáóçò Þôáí Ýíá ìùóá-
úêü åìðïñßïõ, åêäçëþóåùí þóôå 
íá îåöåýãåé ï êüóìïò ôçò åðï÷Þò 
åêåßíçò áðü ôá êáèçìåñéíÜ ðñï-
âëÞìáôá Åðßóçò èõìÜìáé üôé Þôáí 
ôüðïò óõãêÝíôñùóçò êáôïßêùí 
ôùí ãýñù ðåñéï÷þí ìå óêïðü íá 
åìðïñåõôïýí Þ í’ áíôáëëÜîïõí 
ôá ðñïúüíôá ôïõò . ÊáôÜ ôçí 
ðñïóÝëåõóç áëëÜ êáé êáôÜ ôçí 
áðï÷þñçóç õðÞñ÷å ìéá êõêëï-
öïñéáêÞ óõìöüñçóç öôéáãìÝíç 
áðü Ýíá ðáæë áðü æþá êáé ðôçíÜ 
(Üëïãá, ãáúäïýñéá ìïõëÜñéá, êï-
ôüðïõëá, ðáðéÜ êáé ãáëïðïýëåò, 

ðïõ ðñïóÝñ÷ïíôáí óôïí ôüðï ôïõ 
ðáíçãõñéïý). Õðïæýãéá, öïñôù-
ìÝíá ìå ðñáìÜôåéåò, êÜèå ëïãÞò 
Üíèñùðïé, áðü ìéêñÜ ðáéäéÜ 
ìÝ÷ñé êáé ãÝñïé, Üëëïò ôñÜâáãå 
ôá Üëïãá , Üëëïò ìå ôá êáëÜìéá 
óðñþ÷íïíôáò ôéò ãáëïðïýëåò 
óôïí äñüìï. Ïé ïñãáíïðáß÷ôåò 
êáé áõôïß óõíÝèåôáí ôï ðáæë ôçò 
ïìïñöéÜò áëëÜ êáé ôçò äéáóêÝ-
äáóçò ôùí ðáíçãõñéóôþí. Óôï 
ðáíçãýñé ôï êýñéï ìÝëçìá Þôáí 
ç äéáóêÝäáóç. Åêåß èá Ýâñéóêåò 
ôïõò ïñãáíïðáß÷ôåò, ôïõò ãýöôïõò 
ìå ôá íôáâïýëéá êáé ôéò ðßðéæåò, ôá 
ïñãáíùìÝíá óõãêñïôÞìáôá, ðïõ 
Ýäéíáí ôçí äéêÞ ôïõò ïìïñöéÜ óå 
áõôü ôï ðáæë ôçò ñïÞò áõôïý ôïõ 
åèßìïõ. Äåí èá ðáñáëåßøù íá 
áíáöÝñù üôé ãéá ôçí äéáóêÝäá-
óç Ýöôéá÷íáí ðÜëêï êáé õðÞñ÷å 
ïñ÷Þóôñá ðïõ áðáñôéæüôáí êáé 
áðü ôñáãïõäßóôñéá. ÊÜèå âñÜäõ 
ãéíüôáí ôñåëü ãëÝíôé îåöÜíôùíáí 
üóïé ìðïñïýóáí, åìåßò êñõöïêïé-
ôïýóáìå. Ôï ðáíçãýñé Þôáí êáé ôï 
íõöïðÜæáñï ôçò åðï÷Þò åêåßíçò, 
åêåß äéÜâáéíáí ïé íÝïé êáé ïé íÝåò 
üðïõ ðñïóäïêïýóáí íá ðáíôñåõ-
ôïýí êáé íá êÜíïõí ãíùñéìßåò Þ 
êáé íá ðñïîåíÞóïõí ôçí åíôýðù-
óç óôïí êÜèå åíäéáöåñüìåíï Þ 
åíäéáöåñüìåíç. Ï êýêëïò áõôþí 
ôùí ðáíçãõñéþí ôþñá Ýêëåéóå . 

ÓÞìåñá, ç ïìïñöéÜ ôïõ ðá-
ëéïý ðáíçãõñéïý äåí õðÜñ÷åé ðëÝ-
ïí, ìá ïýôå êáé ðñüêåéôáé íá ôçí 
îáíáäïýìå åìåßò ðïõ ôï æÞóáìå, 
Ýóôù êáé ãéá ëßãï êáé ôþñá ìáò 
öáßíåôáé óáí Ýíá üíåéñï. . 
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Ç éóôïñßá êñáôÜåé ìåñéêÝò äåêá-
åôßåò. ÊÜðïôå êÜèå áãñüôçò Þ ðå-
ñéï÷Þ åß÷áí ôïõò óðüñïõò ôïõò, ôéò 
ðïéêéëßåò ôïõò ãéá ôá äçìçôñéáêÜ 
êáé ôá Üëëá åßäç äéáôñïöÞò áõôÜ 
êáëëéåñãïýóáí êáé ìå ôá ðëåïíå-
êôÞìáôá êáé ìåéïíåêôÞìáôÜ ôïõò 
êáé êÜôù áðü ôï Ýëåïò ôùí êáéñé-
êþí óõíèçêþí, ôùí æéæáíßùí êáé 
ôùí åíôüìùí Ýâãáæáí Ýíá åéóü-
äçìá öôþ÷éáò êáé ïñéóìÝíá ÷ñü-
íéá êáé ðåßíáò. Ïé óõíèÞêåò âåë-
ôéþèçêáí, ëéðÜóìáôá, öõôïöÜñ-

ìáêá, æéæáíéïêôüíá, ç ðáñáãùãÞ 
âåëôéþèçêå êáé óéãÜ-óéãÜ åìöáíß-
óôçêáí óôçí áãïñÜ ôá õâñßäéá êõ-
ñßùò óôçí áñ÷Þ éá ôï êáëáìðüêé. 
¹ôáí óõíÞèùò ðéï áíèåêôéêÜ êáé 
ìå ðïëý ìåãáëýôåñç áðüäïóç.
Ôá õâñßäéá ðáñÜãïíôáí áðü åôáé-
ñåßåò ðïõ ôá åìðïñåýïíôáí êáé 
åðïìÝíùò ïé áãñüôåò óôñÜöçêáí 
óôçí áãïñÜ ôùí íÝùí óðüñùí. 
Ïé óðüñïé áõôïß ÷áñáêôçñßæï-
íôáí ùò óôåßñïé êáé ùò åê ôïýôïõ 
êÜèå ÷ñüíï Ýðñåðå íá áãïñÜæï-

íôáé êáéíïýñãéïé ãéá íá êáëëéåñ-
ãçèïýí. 1⁄4ìùò ï ¸ëëçíáò áãñü-
ôçò  ìå ôïí åõÝëéêôï êáé åõöõ-
Þ íïõ ôïõ Ýêáíå äïêéìÝò êáé ðá-
ñáôÞñçóå üôé êÜðïéïé óðüñïé êá-
ëáìðïêéþí ðïõ ðáñÜãïíôáí áðü 
ôá õâñßäéá Þôáí ãüíéìïé êáé ìðï-
ñïýóå íá ôïõò óðåßñåé ôçí åðüìå-
íç ÷ñïíéÜ ìå êáëÞ áðüäïóç Ýôóé 
þóôå íá áðïöýãåé íá îáíáãïñÜ-
óåé õâñßäéï. 
Ïé åôáéñåßåò ðáñáãùãÞò êáé ðþ-
ëçóçò õâñéäßùí ðáñáôÞñçóáí 
ìåßùóç ôùí ðùëÞóåùí êáé äéá-
ðßóôùóáí üôé ôï êáëáìðüêé ðñï-
úüí ôùí õâñéäßùí äåí Þôáí åêáôü 
ôïéò åêáôü óôåßñï. ̧ ôóé ðñï÷þñç-
óáí óå ãåíåôéêÞ ôñïðïðïßçóç óõ-
ãêåêñéìÝíïõ ãïíéäßïõ þóôå íá åß-
íáé áäýíáôç ç áíáðáñáãùãÞ ôùí 
êáëáìðüêé ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáí áðü 
ôá õâñßäéá. ¸ôóé óÞìåñá ç ðáñá-
ãùãÞ ôïõ êáëáìðïêéïý åëÝã÷åôáé 
áðü óõãêåêñéìÝíåò åôáéñåßåò. Áí 
äåí áãïñÜóåéò ôï óðüñï êáëá-
ìðüêé äåí Ý÷åé. Êáé óôç óõíÝ÷åé-
á âÝâáéá èá ðåñÜóïõìå êáé åäþ, 

üðùò óôéò ÇÐÁ óå óðüñïõò ðëÞ-
ñïõò ãåíåôéêÞò ôñïðïðïßçóçò.
Ç ßäéá åéêüíá óå ìéêñüôåñç êëß-
ìáêá ðáñáôçñåßôáé êáé óôá ìðï-
óôáíéêÜ, ôïìÜôåò, üóðñéá, êáñ-
ðïýæéá ê.ëð. Ðáñüëá áõôÜ êáé 
óôçí ðåñéï÷Þ ìáò áíôéóôÝêïíôáé 
êÜðïéåò ðïéêéëßåò êáé ïé áãñüôåò 
ìáò ôéò êáëëéåñãïýí êõñßùò âÝ-
âáéá ãéá ïéêéáêÞ ÷ñÞóç. Óå ðñïç-
ãïýìåíï ôåý÷ïò ôïõ Ðïëõäåýêç ï 
Êáóôáíéþôçò åß÷å êÜíåé áíáöïñÜ 
óôéò ôïðéêÝò ðïéêéëßåò üðùò ç ñïæ 
ôïìÜôá, ç ïðïßá åßíáé êáé ðåíôá-
íüóôéìç êáé áðïäïôéêÞ áëëÜ Ý÷åé 
ìéêñü ÷ñüíï æùÞò üôáí êïðåß. 
Åðßóçò õðÜñ÷ïõí ôïðéêÝò ðïéêéëß-
åò ãéá ðåðüíéá,, üóðñéá êáé Üëëá. 
Íïìßæïõìå üôé ðñÝðåé íá îåêéíÞ-
óåé ìéá óõæÞôçóç ãéá íá âñåèïýí 
ïé ÷ñçìáôïäïôÞóåéò êáé ïé äéáäé-
êáóßåò ãéá ôç äçìéïõñãßá ôñÜðå-
æáò ôïðéêþí óðüñùí. Áëëéþò óå 
ìåñéêÜ ÷ñüíéá èá ôñþìå ü,ôé áðï-
öáóßóïõí ïñéóìÝíá åñãáóôÞñéá 
ôùí ïëéãïðùëßùí. 

ÅË

Ôé ¸ãéíáí ïé Óðüñïé ìáò;
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Εδώ... και αλλού Γράφει η Ευγενία Λαμπή

¸íá áãñï-ïéêïóýóôçìá ðåñé-
ïñßæåôáé áðü ôéò ðåñéâáëëïíôé-
êÝò äõíáôüôçôåò êáé ôéò êïéíù-
íéêÝò åðéëïãÝò, ïé ôåëåõôáßåò 
åêöñáæüìåíåò áðü ôéò êõâåñ-
íçôéêÝò ðïëéôéêÝò. Êáé âÝâáé-
á ãéá íá åßíáé áåéöüñï ðñÝ-
ðåé íá âáóßæåôáé óå Ýíá ó÷åäé-
áóìü ðïõ íá ôï êáèéóôÜ áíèå-
êôéêü óôïõò öõóéêïýò ðáñÜãï-
íôåò, üðùò ïé áóèÝíåéåò, ç îç-
ñáóßá, ïé Üíåìïé, ôá Ýíôïìá, ôá 
æéæÜíéá ê.ë.ð.. Ç áíÜðôõîç ôùí 
ìïíïêáëëéåñãåéþí êáé ç ÷ñÞóç 
õâñéäßùí ðïõ âáóßæïíôáé óôç 
ãåíåôéêÞ ôñïðïðïßçóç ((ãíù-
óôÜ ùò ìåôáëëáãìÝíá) äéáöç-
ìßóôçêáí óáí éäéáßôåñá áíèå-
êôéêÜ êáé ðáñáãùãéêÜ óõóôÞ-
ìáôá êáëëéåñãåéþí êáé åîáöÜ-
íéóáí êÜèå Üëëç êáëëéÝñãåéá 
âáóéêþí åéäþí äéáôñïöÞò, êõ-
ñßùò óôéò ÇÐÁ.  
ÁëëÜ êáé óå üëïí ôïí êüóìï 
óéãÜ-óéãÜ ç ðáñáãùãÞ åëÝã-
÷èçêå áðü ôéò ìïíïêáëëéÝñãåé-
åò ìå åîáöÜíéóç ôçò âéïðïéêé-
ëüôçôáò êáé ôùí ôïðéêþí ðïé-
êéëéþí. Ï ìýèïò Þôáí âÝâáéá ç 
êáëýôåñç áðüäïóç, ðïõ ôéò ðå-
ñéóóüôåñåò öïñÝò âñá÷õðñü-
èåóìá åðáëçèåõüôáí. Ôï áðï-

ôÝëåóìá Þôáí óÞìåñá ç ðáãêü-
óìéá ðáñáãùãÞ íá åßíáé ðíåõ-
ìáôéêÞ êáé ïõóéáóôéêÞ éäéïêôç-
óßá ïñéóìÝíùí ïëéãïðùëåßùí, 
äåäïìÝíïõ üôé ïñéóìÝíïé óðü-
ñïé êáëëéåñãïýíôáé. 
Óôéò 2 Éïõëßïõ äçìïóéåýôçêå 
óôï äéåèíÝò åðéóôçìïíéêü ðå-
ñéïäéêü ãéá ôçí áåéöüñï ãå-
ùñãßá “International Journal 
of Agricultural Sustainability” 
Ýíá Üñèñï, áðïôÝëåóìá åðé-
óôçìïíéêÞò Ýñåõíáò, ðïõ áìÝ-
óùò Ýãéíå ôï ðéï äçìïöéëÝò êáé 
äéáâáóìÝíï óå óýíôïìï ÷ñïíé-
êü äéÜóôçìá. Ï ôßôëïò ôïõ åß-
íáé «Áåéöïñßá êáé Êáéíïôïìß-
á óôçí ÐáñáãùãÞ Ðñïúüíôùí 
ÂáóéêÞò ÄéáôñïöÞò óôéò Ìå-
óïäõôéêÝò ÇÐÁ». Ç Ýñåõíá 
Ý÷åé ãßíåé áðü ôçí åðéóôçìï-
íéêÞ ïìÜäá ôïõ êáèçãçôÞ óôï 
ðáíåðéóôçìßïõ ôïõ ÊáíôÝñ-
ìðïõñõ óôç ÍÝá Æçëáíäßá 
Jack Heinemann.
Ôá åõñÞìáôá ôçò Ýñåõíáò Þôáí 
üôé ôá áãñïôéêÜ óõóôÞìáôá ãéá 
ôçí ðáñáãùãÞ ôçò âáóéêÞò äé-
áôñïöÞò (ð.÷. êáëáìðüêé, óôÜ-
ñé, óüãéá) ðïõ âáóßæïíôáé óôç 
ãåíåôéêÞ ôñïðïðïßçóç äåí åì-
öáíßæïõí õøçëÞ áðüäïóç óõ-

ãêñéíüìåíá ìå áõôÜ ôçò Åõñþ-
ðçò. ÅðéðëÝïí, äåí ðáñáôçñåß-
ôáé ìåßùóç óôç ÷ñÞóç ôùí öõ-
ôïöáñìÜêùí.
¸íá Üëëï óçìáíôéêü åýñçìá 
åßíáé üôé ïé ìïíïêáëëéÝñãåéåò 
åßíáé ðéï åõÜëùôåò óå áóèÝ-
íåéåò êáé æéæÜíéá, äåäïìÝíïõ 
üôé åÜí Ýíáò óðüñïò áðïäåé-
÷ôåß åõÜëùôïò ó’ Ýíáí âëá-
ðôéêü ðáñÜãïíôá ç äéáöõãÞ 
áðïêëåßåôáé êáé åêáôïììýñéá 
óôñåììÜôùí êáôáóôñÝöïíôáé 
÷ùñßò åíáëëáêôéêÞ ëýóç.
ÌåñéêÜ íïýìåñá ãéá ôç äéáñ-
êþò ìåéïýìåíç âéïðïéêéëüôçôá 
áðü ôá åðßóçìá óôïé÷åßá ôïõ 
Ïñãáíéóìïý Ôñïößìùí êáé Ãå-
ùñãßáò ôïõ ÏÇÅ ðïõ äüèçêáí 
ôï 1006 åßíáé åíôõðùóéáêÜ. Ôç 
äåêáåôßá ôïõ 1970 óôçí Êßíá 
êáëëéåñãïýíôáí 1000 ðïéêéëß-
åò óôáñéïý Ýíáíôé ôùí 10000 
ôï 1949. Åðßóçò, óôéò ÇÐÁ ôï 
95% ôùí ðïéêéëéþí ôùí ëá÷á-
íéêþí, ôï 91% ôïõ êáëáìðï-
êéïý, ôï 94% ôùí ïóðñßùí êáé 
ôï 81% ôïìÜôáò åß÷áí åîáöá-
íéóôåß (FAO 1996). Êáé ìðïñåß 
íá öáíôáóôåß êÜðïéïò ôá óçìå-
ñéíÜ íïýìåñá. ÔñïìáêôéêÜ!!

ÅË
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ÅîÝëéîç...
1⁄4ëá åîåëßóóïíôáé óôïí ôüðï 1⁄4ëá åîåëßóóïíôáé óôïí ôüðï 
ìáò. ÌÝóá óôçí åîÝëéîç 
êáé ç áíáðáñáãùãÞ óôçí 
êôçíïôñïößá. Ïé ðáëéïß Ýöõãáí, 

ï ÊÜéæåñ, ï ÌðÜñìðá Êþóôáò, 
ï ÌðÜñìðá Ãéþñãçò, êáé ôüóïé 
Üëëïé ðïõ åîÝôñåöáí ôïõò 
åðéâÞôïñåò êáé åîõðçñåôïýóáí 
ôéò ìåìïíùìÝíåò ðåñéðôþóåéò, ôéò ìåìïíùìÝíåò ðåñéðôþóåéò, 
äåí õðÜñ÷ïõí ðéá.
Máæß ìå ôá áöåíôéêÜ 
÷áèÞêáí êáé ôá ôåëåõôáßá 
áíáðáñáãùãéêÜ æþá óôçí 
ðåñéï÷Þ ìáò. 
H åîÝëéîç áíôéêáôÝóôçóå 
ôçí ôáÀóôñá ìå åîïðëéóìü ôçí ôáÀóôñá ìå åîïðëéóìü 
äéáôñïöÞò êáé ìßîåñ 
æùïôñïöþí.
Ç ôñé÷éÜ áíôéêáôáóôÜèçêå 
áðü ôç óõóêåõÞ êñÜôçóçò 
ôïõ ôáýñïõ, ôá ñïæéáóìÝíá ôïõ ôáýñïõ, ôá ñïæéáóìÝíá 
÷Ýñéá ôçò ãñéÜò áãñüôéóóáò 
áíôéêáôÝóôçóáí ïé 
áñìåêôéêÝò óõóêåõÝò, êáé 
ôá ìáíôéëÜêéá ðïëëáðëÞò ôá ìáíôéëÜêéá ðïëëáðëÞò 
÷ñÞóçò ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá 
óêïýðéóìá ôïõ ìáóôïý ôçò 
áãåëÜäáò.
ÁõôÜ Üêïõãå êáé ç èåßá ÁõôÜ Üêïõãå êáé ç èåßá 
ÂáóéëéêÞ ðïõ åß÷å ìåßíåé 
óôïí ðáñáäïóéáêü ôñüðï 
áíáðáñáãùãÞò ðçãáßíïíôáò 
ôçí áãåëÜäá óôïí ôáýñï ãéá ôçí áãåëÜäá óôïí ôáýñï ãéá 
áíáðáñáãùãÞ ìå ôïí ïñèüäïîï 
ôñüðï. Ïé óõíïìÞëéêïß ôçò ôñüðï. Ïé óõíïìÞëéêïß ôçò 
åêôñïöåßò åß÷áí êïðåß ðñï 
ðïëëïý, ôï íåïóýóôáôï 
êôçíéáôñåßï äéáöÞìéæå ôçí 
ôå÷íçôÞ ãïíéìïðïßçóç áðü ôå÷íçôÞ ãïíéìïðïßçóç áðü 
ôïí íåïäéïñéóìÝíï êôçíßáôñï ôïí íåïäéïñéóìÝíï êôçíßáôñï 
êáé ìðåñäåýôçêå! Ôé íá êÜíåé, 
Üëëç åðéëïãÞ äåí õðÞñ÷å -ôï 

æùíôáíü Þôáí óôéò ìÝñåò ôïõ, 
Ýôóé áðïäÝ÷ôçêå ôçí ðñüôáóç 
ôçò ôå÷íçôÞò ãïíéìïðïßçóçò, 
ðáñüëï ðïõ êÜôé äåí ôçò 
êáèüôáí êáëÜ êáé ôçí 
ðáñáîÝíåõå.
ÃñÜöåôáé ãéá íá ðÜñåé óåéñÜ 
êáé ðåñßìåíå ôç ìÝñá ôçò 
ðåñßåñãçò ãïíéìïðïßçóçò.
Ïé ìÝñåò ðåñíïýóáí, ç áãùíßá 
ìåãÜëùíå, þóðïõ ìéá ìÝñá 
÷ôõðÜ ôçí ðüñôá ï êôçíßáôñïò 
ãéá ôçí ðñÜîç, ôïí êüâåé ç 
èåéÜ ÂáóéëéêÞ áðü ðÜíù ùò 
êÜôù, äåí ôçò ãåìßæåé ôï ìÜôé, 
ôïí âëÝðåé êáé ëßãï á÷áìíü, 
êïõíÜåé ôï êåöÜëé, áëëÜ ôé íá 
êÜíåé äåí ìðïñåß íá ôá âÜëåé ìå 
åðéóôÞìïíá Üíèñùðï.
Ôïí ïäçãåß óôï êáôþé ðïõ 
åßíáé ç ãåëÜäá êáé ôïí 
åíçìåñþíåé: “åäþ ðáéäß ìïõ 
åßíáé ôï æùíôáíü, èåüò íá óå 
öõëÜåé, ðÜñå ôçí ðåôóÝôá êáé 
ôï óáðïýíé êáé, êïßôáîå, äßðëá 
áðü ôï ðáñÜèõñï åßíáé ç ðñüêá 
ãéá íá êñåìÜóåéò ôï ðáíôåëüíé 
óïõ”! 
“Êáé Üêïõ”, ôïõ ëÝåé 
÷áìçëüöùíá óå óõíùìïôéêü 
ýöïò, “Üìá äå öôÜíåéò, ãéáôß 

óå âëÝðù êáé ëßãï á÷áìíü, ôï 
óêáìíß åßíáé åêåß, óôç ãùíßá. 
ÊáëÞ äïõëåéÜ”... 
Êüêáëï ï êôçíßáôñïò.

Ã.Á.

Äçìïðñáóßá
Ôéò ôåëåõôáßåò ìÝñåò ôïõ 
ÁëùíÜñç ãéíüôáí ôï ôñéÞìåñï 
ðáíçãýñé ôïõ ¢é-ÌÜìá, Üãéïõ 
ðñïóôÜôç ôùí êôçíïôñüöùí. 
Ôï ðáíçãýñé êáôÜ âÜóç Þôáí 
“æùïðáíÞãõñéò”. Ôá æþá 

ðïõ Ýìðáéíáí óôï ÷þñï ôçò 
æùïðáíÞãõñçò Ýðñåðå íá 
ðëçñþóïõí öüñï, êáé ãéá ôï 
óêïðü áõôü ç Êïéíüôçôá Ýâáæå 

óå äçìïðñáóßá ôçí åßóðñáîç 
öüñùí. Ìéá ÷ñïíéÜ ëïéðüí 
÷ôýðçóå ôç äçìïðñáóßá ï 
ÌÞôóïò ï Êñáìðïâßôçò, ï 
Üíèñùðïò ðïõ áãáðïýí üëïé 
óôï ÷ùñéü ÷ùñßò üñïõò êáé 
üñéá. ×ñçìáôïäüôçóå ëïéðüí 
ï ÌÞôóïò ôçí åôáéñåßá êáé ôï 
ñüëï ôùí öïñïåéóðñáêôüñùí 
áíÝëáâáí ïé ößëïé ôïõ, ïé 
ïðïßïé öýëáãáí ôéò ðýëåò 
åéóüäïõ ôùí æþùí óôç 
æùïðáíÞãõñç ìðáò êáé ôïõò 
îåöýãåé êáíÝíáò ôæáìðáôæÞò. 
Ï ößëïò ôïõ Ðïëõäåýêç -êáé 
ößëïò ôïõ ÌÞôóïõ- ï Ä. Ð., 
Ýôåñïò ÌÞôóïò, èõìÜôáé ðùò 
åß÷å öõëÜîåé óôá ÑáóÝéêá, óôï 
ÌáõñïìÜôç, êáé üðùò êáé ïé 
õðüëïéðïé “öïñïåéóðñÜêôïñåò” 
ðñïóðÜèçóå íá êÜíåé üóï 
ðéï áõóôçñÜ ôç äïõëåéÜ ôçò 
óõëëïãÞò ôùí öüñùí áöïý ôá 
ôåëéêÜ êÝñäç åß÷áí êáëü óêïðü: 
Ìðßñá êáé ãïõñíïðïýëá ùò ôï 
ðñùß ôçí ôåëåõôáßá ìÝñá ôïõ 
ðáíçãõñéïý.
1⁄4ðåñ êáé Ýãéíå. Êáé ï 
åñãïëÜâïò-öïñïåéóðñÜêôïñáò 
áíáãêÜóôçêå íá ðëçñþóåé ü÷é 
ìüíï áðü ôá õðïôõðþäç êÝñäç 
ôçò åðé÷åßñçóçò áëëÜ êáé íá 
óõìðëçñþóåé êáé áðü ôçí ôóÝðç 
ôïõ ãéá ôçí åîüöëçóç ôïõ ü÷é 
åõêáôáöñüíçôïõ ëïãáñéáóìïý. 
ÌÜëëïí ãé’ áõôü äåí 
îáíáåðé÷åßñçóå ðáñüìïéï 
ôüëìçìá...

È.Ð.

Ôá ÊïñÜêéá
ÐëÜêùóáí ôá ÊïñÜêéá ãéá 
ôá êüêêéíá äÜíåéá, èá ôá 
áãïñÜóïõí áðï ôéò ÔñÜðåæåò 
óå ìåéùìÝíåò ôéìÝò êáé èá 
“áíáëÜâïõí” íá åéóðñÜîïõí 
ôéò äüóåéò áðü üóïõò äåí Ý÷ïõí, 
Ýãñáøå ðñüóöáôá ï çìåñÞóéïò 
ôýðïò êáé èõìÞèçêá ôï ößëï 
ìïõ ôï Ãéþñãç, ðïõ ÷ñüíéá 
ôþñá ìáò ôï åðåóÞìáéíå óå 
êáèçìåñéíÞ âÜóç áðü ôüôå ðïõ 
åãêáôáóôÜèçêå ïñéóôéêÜ óôï 
÷ùñéü Ý÷ïíôáò ôçí åìðåéñßá 
ôçò ÁìåñéêÞò. “Ìðüéäåò 
Ý÷åôå Ýãíïéá ãéáôß ôõ÷åñïß 
èá åßíáé óôï ìÝëëïí üóïé äåí 
èá ÷ñùóôÜíå óôéò ÔñÜðåæåò 
êáé üóïé èá Ý÷ïõí êáé êáìéÜ 
óðïñéÜ ôüðï ãéá êáíÜ ìáñïýëé, 
ãéáôß ôþñá ïé ÔñÜðåæåò 
ðáßñíïõí ôçëÝöùíï, áñãüôåñá 
èá Ýñ÷åôáé ï ìðñÜâïò ìå ôï 
åñãáëåßï êáé èá óïõ ñß÷íåé 
óôçí áñ÷Þ óôá ðüäéá”.
Åãþ äåí Ý÷ù ðáñÜ íá 
õðåíèõìßóù ôçí ðñüóöáôç 
óõíÝíôåõîç ôïõ Ãåñìáíïý 
õðïõñãïý åíÝñãåéáò óå êñáôéêü 
êáíÜëé ðïõ åßðå: “óôçí ÅëëÜäá 
ëüãù ãåùãñáöéêÞò èÝóçò Ý÷åôå 

ðåñß ôéò 2000 þñåò çëéïöÜíåéá 
ôï ÷ñüíï, åíþ åìåßò óôç 
Ãåñìáíßá ìüíïí 700, åßóáóôå 
åíåñãåéáêÜ óå ðëåïíåêôéêÞ 
èÝóç, ãé’ áõôü Þ íá áãïñÜóïõìå 
ôç ÃÇ óáò Þ íá ìáò ôç 
íïéêéÜóåôå”, Ýôóé áðëÜ.
Êáëü êáëïêáßñé Ìðüéäåò êáé 
áò óêåöôïýìå áãïñáðùëçóßá 
(üóïé èá Ý÷ïõí) Þ 
åíïéêéïóôÜóéï. 

ÃéÜííçò ÁñöÜíçò

Σοβαρά και ευτράπελα
Μικρά νέα και πληροφορίες από την καθημερινή ζωή του χωριού, αλλά και παλιές ιστορίες 

όπως έφτασαν στις μέρες μας μετά μακρά διαδρομή σε καφενεία και γειτονιές
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¢ãéïò ÌÜìáò: Ï ðñïóôÜôçò ôùí âïóêþí
Παρέµβαση

ÃåííÞèçêå óôçí ÊáéóÜñåé-
á ôçò Êáððáäïêßáò ôï 260 ì. ÷. 
áðü ãïíåßò ×ñéóôéáíïýò, ïé ïðïß-
ïé óõíåëÞöèçóáí ãéá ôç ÷ñéóôéá-
íéêÞ ôïõò äñÜóç êáé öõëáêßóôç-
êáí. Ï ¢ãéïò ãåííÞèçêå óôç öõ-
ëáêÞ êáé åðåéäÞ ïé ãïíåßò ôïõ, ï 
Èåüäïôïò êáé ç Ñïõößíá, ðÝèá-
íáí åêåß, áíÝëáâå íá ôïí ìåãá-
ëþóåé êÜðïéá ãõíáßêá ðïõ ïíï-
ìáæüôáí Áììßá Ìáôñþíá. Óýì-
öùíá ìå ôçí ðáñÜäïóç, óôç ãõ-
íáßêá áõôÞ ïöåßëåôáé ôï üíïìá 
ôïõ Áãßïõ (åðåéäÞ ï ìéêñüò óõíÞ-
èéæå íá ôç öùíÜæåé «ìÜìá». ÊáôÜ 
ôçí åöçâéêÞ ôïõ çëéêßá ï ÌÜìáò 
óõíåëÞöèç áðü åéäùëïëÜôñåò 
åðß ÁõôïêñÜôïñá Áõñçëéáíïý 
êáé õðåâëÞèç óå âáóáíéóôÞñéá. 
Ìáñôýñçóå óå çëéêßá 15 åôþí. 
Ç öÞìç ôïõ Áãßïõ êáé ç áðüäï-
óç ôéìþí ðñïò áõôüí åîáðëþèç-
êå áðü ôçí Êáððáäïêßá óôç ×ßï, 
óôçí Êùíóôáíôéíïýðïëç áëëÜ 
êáé óôç Ìáêåäïíßá. Óôç ×áë-
êéäéêÞ, ó’ Ýíá áðü ôá ÷ùñéÜ ðïõ 
Ý÷ïõí ôï üíïìÜ ôïõ, êÜèå ÷ñüíï 
óôéò áñ÷Ýò ôïõ ÓåðôÝìâñç ãßíåôáé 
ìåãÜëç åìðïñïðáíÞãõñç. Èåù-
ñåßôáé Ýíáò áðü ôïõò ìåãáëýôå-
ñïõò Áãßïõò óôçí Êýðñï êáé ôç 
Óêýñï. Óôçí åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ, 
ðïõ Ýêôéóáí ïé Óêõñéáíïß, êáôÜ 
ôçí ôïðéêÞ ðáñÜäïóç, óå óçìåßï 
ðïõ åìöáíßóôçêå ï ¢ãéïò óå êÜ-
ðïéïí ðïéìÝíá, êÜèå ÷ñüíï áíÞ-
ìåñá ôçò ìíÞìçò ôïõ -2 ÓåðôÝì-
âñç- êÜíïõí ìåãÜëï ðáíçãýñé 
êáé ïé âïóêïß ðñïóöÝñïõí äéÜ-
öïñá óöÜãéá. Óôéò åëëçíéêÝò äï-
îáóßåò ï ¢ãéïò ÌÜìáò öáßíåôáé 
íá ó÷åôßæåôáé ìå ôïõò áñ÷áßïõò 
èåïýò –ðñïóôÜôåò ôùí ðïéìÝíùí. 
Óôç ËéâåñÜ ôïõ Ðüíôïõ êáé óôç 
×üøá ðßóôåõáí üôé ï ¢ãéïò ÌÜ-
ìáò êáé ï ¢ãéïò ÂëÜóçò ðñïóôá-
ôåýïõí ôá ÷áìÝíá æþá ôùí êïðá-
äéþí áðü ôïõò ëýêïõò êáé ôá ôóá-
êÜëéá. Ï ¢ãéïò ÌÜìáò, ðïõ äåí 
Þôáí Êýðñéïò ôïðéêüò Üãéïò, ëá-
ôñåýôçêå éäéáßôåñá óôç Ìüñöïõ 
êáé ç ëáôñåßá ôïõ óõíäÝåôáé ìå ôï 
âõæáíôéíü ðáñåëèüí ôçò ðåñéï-
÷Þò. ÊáôÜ ôá âõæáíôéíÜ ÷ñüíéá ï 
¢ãéïò Þôáí ðñïóôÜôçò áêñéôéêïý 
ðïëåìéêïý óþìáôïò, ôùí Áðåëá-
ôþí Ìáñäáúôþí, ðïõ åß÷áí ìÜ-
ëéóôá áðïôõðùìÝíç ôç ìïñöÞ 
ôïõ óôï ôñïìåñü üðëï ôïõò, ôï 
áðåëáôßêé. Ðéóôåýåôáé üôé ãýñù 
óôïí 7ï-8ï ì. ÷. áéþíá Ìáñäáú-

ôåò ðïëåìéóôÝò ìåôáöÝñèçêáí 
óôçí Êýðñï (ãéá ôçí áíôéìåôþ-
ðéóç ôùí êáôáóôñïöéêþí áñáâé-
êþí åðéäñïìþí) êáé åãêáôáóôÜ-
èçêáí óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Ìüñöïõ. 
Ïé ÌáñäáÀôåò áõôïß åéóÞãáãáí 
óôçí Êýðñï êáé ôç ëáôñåßá ôïõ 
ðñïóôÜôç áãßïõ ôïõò, ôïõ Áãß-
ïõ ÌÜìá. Áñãüôåñá äçìéïõñãÞ-
èçêå êáé ç ôïðéêÞ èñçóêåõôéêÞ 
ðáñÜäïóç ãéá ôç èáõìáôïõñãü 
Üöéîç óôçí ðåñéï÷Þ ôçò Ìüñöïõ 
áðü ôá ìéêñáóéáôéêÜ ðáñÜëéá ôçò 
óáñêïöÜãïõ ìå ôá ïóôÜ ôïõ áãß-
ïõ. Ç ëáôñåßá ôïõ êáèéåñþèç-
êå åêåß, üðïõ êôßóôçêå åêêëçóß-
á, éäñýèçêå áñãüôåñá ìïíáóôÞñé 
êáé õößóôáôáé ùò óÞìåñá ï íáüò 
ôïõ.  Ãéá ôïí ¢ãéï ÌÜìá ôçò Êá-
óôáíéÜò ï ëáúêüò ëáïãñÜöïò Äç-
ìÞôñçò ÊáëëéÜíçò ãñÜöåé: «Ìéá 
õðüìíçóç ôçò ôïðéêÞò åêêëçóß-
áò, ðïõ öáßíåôáé ðùò éäñýèçêå 
áðü ôá ðñþôá ÷ñüíéá ôïõ ÷ñé-
óôéáíéóìïý, áðïôåëåß êáé ï Áé-
ÌÜìáò, ðáëáéü âõæáíôéíü íáà-
äñéï, ðïõ êáôáóôñÜöçêå, äõóôõ-
÷þò. Ìéêñïß åãíùñßæáìå ôç èÝóç 
ôïõ êáé ôçí ðëÜêá ôïõ Éåñïý ôïõ 
êïíôÜ óôçí åëéÜ ôïõ ËÜôôá». ÓÞ-
ìåñá óôïí ¢ãéï ÌÜìá ï åðéóêÝ-
ðôçò èá äåé ôï åêêëçóÜêé ôïõ Áé-
ÃéÜííç êáé èá óâÞóåé ôç äßøá ôïõ 
óôéò äñïóåñÝò ðçãÝò ôïõ êáé éäé-
áßôåñá óôçí ðçãÞ ôçò ÂÜãéáò ìå 

ôï ìïíáäéêü, ÷ùñßò óêëçñüôçôá 
íåñü, êáôÜëëçëï ãéá ôï âñÜóéìï 
ïóðñßùí. Ç ÂÜãéá åßíáé ç ëáúêÞ 
ïíïìáóßá ôïõ áñùìáôéêïý öõ-
ôïý ÄÜöíç ç åõãåíÞò. Ç åëëçíé-
êÞ ìõèïëïãßá ìáò ëÝåé üôé ç ÄÜö-
íç Þôáí íýìöç, êüñç ôïõ ðïôáìïý 
Ðçíåéïý êáé áöéåñùìÝíç óôç èåÜ 
¢ñôåìç. Ãéá íá îåöýãåé áðü ôïí 
åñùôåõìÝíï Áðüëëùíá, ðïõ ôçí 
êõíçãïýóå, æÞôçóå ôç âïÞèåéá 
ôïõ ðáôÝñá ôçò êé áõôüò áêïý-
ãïíôáò ôçí éêåóßá ôçò êüñçò ôïõ 
ôç ìåôáìüñöùóå óå äÝíôñï ñé-
æùìÝíï óôï óçìåßï ðïõ óôåêü-
ôáí. ¸ãéíå óýìâïëï ôçò íßêçò êáé 
ôçò áèáíáóßáò, äÝíôñï éåñü ôïõ 
Áðüëëùíá. Ôï íåñü ôçò ÂÜãéáò, 
ëïéðüí, Ý÷åé ôç Íýìöç ôïõ. ÐÝñá 
áðü ôçí ÅëëÜäá êáé ôçí Êýðñï, 
ï ¢ãéïò ÌÜìáò ôéìÜôáé êáé óå 
Üëëåò ÷þñåò, üðùò ï Ëßâáíïò, ç 
Éôáëßá êáé ç Éóðáíßá. Óôçí Éóðá-
íßá, ôï ãÞðåäï ôçò ïìÜäáò ÁèëÝ-
ôéêï ÌðéëìðÜï, Ý÷åé ðÜñåé áð’ 
áõôüí ôï üíïìÜ ôïõ (Óáí Ìá-
ìÝò) êáèþò âñßóêåôáé äßðëá áðü 
ìßá åêêëçóßá ðñïò ôéìÞí ôïõ, åíþ 
ïé ðáßêôåò ôçò ïìÜäáò áðïêáëïý-
íôáé Los Leones (ôá ëéïíôÜñéá). 

Ï ôÜöïò ôïõ Áãßïõ âñßóêåôáé 
óôçí ÊáéóÜñåéá. Ôïí ôéìïýóáí 
êáé ïé äåñâßóçäåò «äþóå ìïõ Ýíá 
êåñß í’ áíÜøù óôïí Áé- ÌÜìá. 
Êé åìåßò Áé- ÌÜìá óüé åßìáóôå». 

Ãéïñôáæüôáí äõï öïñÝò ôï ÷ñüíï. 
Óôéò 2 ÓåðôÝìâñç, ðïõ óõíÝðéðôå 
ìå ôçí áñ÷Þ ôçò Éíäßêôïõ-Ðñù-
ôï÷ñïíéÜ ãéá ôïõò Âõæáíôéíïýò 
ç 1ç ÓåðôÝìâñç- êáé ôçí ¢íïéîç, 
ôçí ÊõñéáêÞ ôïõ ÈùìÜ. Ï ëüãïò 
Ãñçãïñßïõ Íáæéáíæçíïý ôïõ Èå-
ïëüãïõ, ãé’ áõôÞí ôçí ÊõñéáêÞ 
áðïôåëåß Ýíáí ýìíï óôçí ¢íïéîç 
êáé ôïí ¢ãéï ÌÜìá. « Ï åîáéñå-
ôéêüò áõôüò Üãéïò, ðïõ ðïéìáßíåé 
óÞìåñá ôï ëáü ôçò ÊáéóÜñåéáò, 
Þôáí Ýíáò Êáððáäüêçò âïóêüò, 
ðïõ Üñìåãå åëáößíåò, óå ðëÞñç 
áñìïíßá ìå ôï öõóéêü ðåñéâÜë-
ëïí. Ï ¢ãéïò Âáóßëåéïò, óôçí 
ïìéëßá ôïõ êáôÜ ôçí åïñôÞ ôïõ 
ÓåðôÝìâñç, ðåñéãñÜöåé ôïí ¢ãéï 
ùò õðüäåéãìá áðëïý êáé ôáðåé-
íïý ðéóôïý. « …áõôüò ãáñ ïßêï-
èåí âñýåé ôçí áñåôÞí», äåí åßíáé 
÷åßìáññïò ìå îÝíá íåñÜ, áëëÜ 
«ðçãÞ åóôéí áðü ôùí ïéêåßùí ëá-
ãüíùí ðñï÷Ýïõóá ôï êÜëëïò».

Óôéò åéêüíåò ï ¢ãéïò áðåéêï-
íßæåôáé óôç ñÜ÷ç åíüò ëéïíôáñéïý 
êñáôþíôáò Ýíá áñíß óôçí áãêá-
ëéÜ ôïõ êáé Üëëïôå ìå ðïéìåíé-
êÞ ñÜâäï.

«…êáé üðïõ ïíïìÜæïõóé ôï 
üíïìÜ ìïõ êáé ðïéïýóé ôçí ìíÞ-
ìç ìïõ äßäå õãåßáí ðÜíôùí ôùí 
áíèñþðùí êáé ôùí æþùí…», áðü 
ôñïðÜñéï ãéá ôïí ¢ãéï ÌÜìá.

Â. Êåìåñßäïõ
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Ποικιλία στο σηµερινό λεύκωµα, αν και η φωτογρα-
φία του κήπου του Γ. Αποστολά πρέπει να παρακι-
νήσει το σύλλογο για ενέργειες προβολής σχετικών νήσει το σύλλογο για ενέργειες προβολής σχετικών 
δραστηριοτήτων.

Ποικιλία στο σηµερινό λεύκωµα, αν και η φωτογρα-
φία του κήπου του Γ. Αποστολά πρέπει να παρακι-
νήσει το σύλλογο για ενέργειες προβολής σχετικών νήσει το σύλλογο για ενέργειες προβολής σχετικών 
δραστηριοτήτων.

Το λεύκωµά µας



26 ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ 27ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Áñêåôïß âïñåéïäçìüôåò äïýëå-
øáí ðñïðïëåìéêÜ óå åñãáóôÞ-
ñéá æá÷áñïðëáóôéêÞò óôçí Êá-
ëáìÜôá êáé ìÜëéóôá êÜðïéïé 
ðñüêïøáí êáé Ýãéíáí åðéôõ-
÷çìÝíïé åðé÷åéñçìáôßåò ìå ðá-
ñÜäïóç. Óôï óçìåñéíü êáé óôï 
åðüìåíï öýëëï èá ðáñáèÝóïõ-
ìå äýï óõíôáãÝò áð’ áõôïýò 
êáôÜëëçëåò ãéá ôçí åðï÷Þ, áñ-
÷ßæïíôáò óÞìåñá ìå âáíßëéá.

Âáíßëéá (õðïâñý÷éï) 
ÂÜíïõìå óå ìéá êáôóáñüëá ìéá 
êïýðá ôïõ ôóáãéïý íåñü. Ñß-
÷íïõìå ìÝóá ìéá ïêÜ æÜ÷áñç, 
áíáêáôþíïõìå êáé ôá âÜæïõìå 
íá âñÜóïõí. 1⁄4ôáí âñÜóåé ôï 
óéñüðé âãÜæïõìå ôïí áöñü ðïõ 
ó÷çìáôßæåôáé ìå ôñõðçôÞ êïõ-
ôÜëá. ÌåôÜ áðü 12-15 ðåñßðïõ 
ëåðôÜ äïêéìÜæïõìå áí ôï óéñü-
ðé åßíáé óöé÷ôü. 
Ñß÷íïõìå ìéá óôáãüíá ôïõ óå 

Ýíá ðïôÞñé ìå êñýï íåñü êáé áí, 
÷ùñßò íá äéáëõèåß, ðÜåé óôïí 
ðÜôï ó÷çìáôßæïíôáò Ýíá ìáëá-
êü ìðáëÜêé, ôüôå åßíáé åíôÜîåé. 
Ôïõ ñß÷íïõìå ìéá êïõôáëéÜ ôçò 
óïýðáò ÷õìü ëåìïíéïý êáé öõ-
óéêÜ áíáêáôåýïõìå ëßãï.
Ôï êáôåâÜæïõìå áðü ôç öùôéÜ 
êáé ôï áöÞíïõìå. 1⁄4ôáí äå èá 
êáßåé ðïëý, äçë. èá äÝ÷åôáé ôï 
äÜ÷ôõëü ìáò, ñß÷íïõìå ôç âáíß-
ëéá êáé ôï ãõñßæïõìå äõíáôÜ ìå 
ìéá îýëéíç êïõôÜëá Þ ôï ãïõäï-
÷Ýñé. Ôï ãõñßæïõìå åðßìïíá ìÝ-
÷ñé íá êüøåé êáé íá ãßíåé Üóðñï 
óáí ôç âáíßëéá óôá êáöåíåßá. 
Êáëü åßíáé íá äïõëåýïõí äýï 
ìáæß. Ï Ýíáò êñáôÜåé ôçí êá-
ôóáñüëá ãéá íá ìç öåýãåé êáé 
ï Üëëïò ãõñßæåé ôï ìßãìá ìå äý-
íáìç. ÌåôÜ âÜæïõìå ôç âáíßëéá 
óå âÜæï.
Êáé âïõñ ãéá… õðïâñý÷éåò åîå-
ñåõíÞóåéò. 

Καλοκαιρινή περιποί-
ηση των μαλλιών
Αν έχετε κουράγιο, κάνετε ένα 
μπάνιο με λάδι μία φορά πριν 
τις διακοπές, και δύο φορές 
κατά τη διάρκεια του καλοκαι-
ριού. Είναι βέβαια βαρετό αλλά 
είναι η καλύτερη θεραπεία που 
μπορείτε να κάνετε στα μαλλιά 
σας, που έχουν ξεραθεί από τον 
ήλιο. Το λάδι απλώνει αφήνο-
ντας το απαραίτητο λίπος.
Βάζετε το λάδι με πινέλο ή βαμ-
βάκι στο δέρμα του κεφαλιού 
και στα μαλλιά. Τα τυλίγετε με 
μια πετσέτα βρεγμένη με ζεστό 
νερό που κάνει το λάδι να απορ-
ροφάται από τα μαλλιά. Το αφή-
νετε 30 λεπτά (τουλάχιστον) και 
μετά ξεπλένετε με άφθονο νερό. 

Μπορείτε να προφυλάξετε τα 
μαλλιά σας από τον ήλιο κάνο-
ντάς τους μία μάσκα. 
Ανακατεύετε ένα κρόκο αυγού 
με μία κουταλιά της σούπας 
λάδι που θα το έχετε ζεστάνει 
σε μπεν-μαρί. Το βάζετε στα 
μαλλιά σας και τα σκεπάζετε. 
Όσο πιο πολύ το κρατήσετε 
τόσο πιο μαλακά μαλλιά θα 
έχετε και προετοιμασμένα για 
τον ήλιο.  

Λοσιόν που 
απαλαίνει τα 
εγκαύματα
Ανακατεύετε ένα μέρος νερού 
με ένα μέρος ξυδιού.

Λοσιόν από πίτουρο
Βράζετε για 10 λεπτά 200 γραμ-
μάρια πίτουρο σε 1 λίτρο νερού 
και το φιλτράρετε. Μ’ αυτή 
τη λοσιόν μπορείτε να κάνετε 
εντριβή ή να τη ρίχνετε στο 
νερό του μπάνιου. Απαλαίνει τα 
εγκαύματα.
 
Για τα εγκαύματα πάλι
α) μπορείτε να τα αλείφετε με 
γιαούρτι.
β) μπορείτε να κάνετε μασάζ 
με λίγες σταγόνες από λάδι 
λεβάντας το οποίο εμποδίζει το 
ξεφλούδισμα του δέρματος. Το 
φτιάχνετε αφήνοντας λεβάντα 
μέσα σε λάδι για τρεις εβδομά-
δες.
γ) τρίβετε μια πατάτα ωμή και 
κάνετε κατάπλασμα εκεί που 
πονάτε.

Καλύτερη ζωήΚαλύτερη ζωή
Στα παλιά τετράδια 
της γιαγιάς

Οι συνταγές 
του Πολυδεύκη

Βεράντα
και κήπος

☺ Για να γίνουν ανθηρές οι καμέλιες, βάλτε σε μια λεκάνη να μουσκέ-
ψουν μερικά φύλλα μαρουλιού και την επομένη ρίξτε το μίγμα στη γλά-
στρα. Επαναλάβετε το ίδιο μετά από δέκα τουλάχιστον ημέρες (θαλερές 
καμέλιες έχει στην αυλή της η κ. Νίτσα Αλειφέρη). 
☺ Για να αποκτήσετε μια ιτιά χωρίς έξοδα… κόψτε από ένα δέντρο 
πλήρους ανάπτυξης ένα κλαδί, φυτέψτε το βαθιά στο χώμα και ποτίστε 
το τις πρώτες μέρες πολύ (μια μοσχοϊτιά υπήρχε στη διασταύρωση της 
Βορδώνιας, αλλά μην τη… ρημάξετε). 
☺ Για να βλαστήσει γρήγορα ένα κλαδί δεντρολίβανο, χαράξτε το στη 
βάση και βάλτε ένα σπυρί ρύζι ή σιτάρι.
☺ Το καλοκαίρι ανθίζουν ολόλευκες ακακίες στο βουνό, φωτογραφίστε 
την ομορφιά τους!!!

Με το σιντριβάνι να δεσπόζει στο φόντο της φωτογραφίας το στιγμιότυπο 
απαθανατίζει την ορκωμοσία της ομάδας δασοπροσκόπων Καστορείου 
αρχές της δεκαετίας του ‘60. Ένας παρατηρητικός αναγνώστης θα διαπι-
στώσει πως οι περισσότεροι από τους τότε πιτσιρικάδες του χωριού σήμερα 
βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Η μετανάστευση ήταν διέξοδος τότε.

ÁíáìíÞóåéò...
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Λόγος και Φως

ÍÁ ÌÏÕÍ ÅËÉÁ ÓÔÁ 
ÓÁËÙÍÁ
Íá Þìïõí åëéÜ óôá ÓÜëùíá
êáé êëÞìá óôç Âïóôßôóá
íá Þìïõí êáé óôçí ÁñÜ÷ùâá
äñáãÜôçò óôá êïñßôóéá.

ÍÜ÷ù öùëéÜ óôïí Ðáñíáóóü
êáé óôï ÌïñéÜ ëçìÝñé,
íá öÝñíåé ï âëÜ÷ïò ôï øùìß
âëá÷ïýëá ôï ÷áìðÝñé.

Ìðüãñç ÄÞìçôñáÁÕÔÏ ÔÏ ÌÐÁËÊÏÍÁÊÉ
Áõôü ôï ìðáëêïíÜêé 
í’ áíÜøåé íá êáåß
íá ãêñåìéóôåß íá ðÝóåé
ìå ôçí êõñÜ ìáæß,
êé ç äïýëá íá ãëõôþóåé
íá ìáò êåñíÜåé êñáóß.

Ìé÷áëïðïýëïõ Öëþñá

Η παραπάνω φωτογραφία του 1913 φρουρού σε φυλάκιο στη Μακεδονία απει-
κονίζει τον πατριώτη μας Γεώργιο Ζούζουλα. Η φωτογραφία τραβήχτηκε από 
τον Ελβετό φιλέλληνα Fred Boissonnas (Φρεντ Μπουσουά) και είναι, κι αυτή, 
ανακάλυψη του Γιάννη Αρφάνη. Σε μελλοντικό φύλλο θα αναφερθούμε στο 
έργο και τη ζωή του Ελβετού φωτογράφου.

 ΞΕΡΟΒΟΥΝΑ

Καημένη Ξεροβούνα 

στα μαύρα να ντυθείς

και τα Καστανιωτάκια 

δεν θα τα ξαναδείς.

Στα μαύρα είμαι ντυμένη

και στ’ άσπρα θα ντυθώ 

και τα Καστανιωτάκια

καλώς να τα δεχτώ.

Γιαννακούδης Μήτσος

ÐÁÐÁÓ ÂÁÑÅÉ ÔÏÍ 
ÊÁÌÐÁÍÏ
ÐáðÜò âáñåß ôïí êÜìðáíï
êé åãþ âáñþ ôçí ðüñôá,
ðáðÜò öéëåß ôçí ÐáíáãéÜ
êé åãþ ôçí Ðáíáãéþôá.

Îåíüãéáííç Êáôßíá

 Á× ÌÕËÙÍÁ
-Á÷ ìõëùíÜ ìïõ
ÜëåóÝ, ô’ ÜëåóìÜ ìïõ.
-Äåí Ý÷ù íåñü 
äåí Ý÷ù êáéñü
ðÜñå ô’ ÜëåóìÜ óïõ 
êáé óýñå óôï êáëü.

Ìé÷áëïðïýëïõ Óôáõñïýëá

Η σημερινή επιλογή του “Π” αποτελείται από σύντομα τραγούδια 
και ποιήματα προερχόμενα από τη συλλογή των μαθητών της Γ’ 
Λυκείου Καστορείου του 1994.
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Γράµµατα & τέχνες

Åî áã÷éóôåßáò...

Ο Παλαιολόγος (Πωλ) 
Σουλικιάς γεννήθηκε το 
1926 στην Κοµοτηνή και µε-
γάλωσε στο Βόλο.  Σπούδα-
σε ζωγραφική στην Αθήνα 
και το Παρίσι και το 1959 
πήγε στον Καναδά.

Εκεί, από το 1965 έως 
σήµερα, έζησε και ζει τη µε-
γάλη αναγνώριση του έργου 
του.  Καναδοί ειδήµονες 
της τέχνης, όπως συνάδελ-
φοι ζωγράφοι και τεχνοκρι-
τικοί, αξιολόγησαν πολύ θε-
τικά το έργο του.

Τέτοιος ήταν ο Michael 
Ballantyne που το 1965 
έγραψε για «την πλούσι-
α σύνθεση των έργων του 
Σουλικιά», για τα «πλέον ευ-
γενικά χρώµατα», τη «Νέα 
του Ματιά στο Λωρεντιανό 
τοπίο», το «δικό του προσω-
πικό ύφος».

Ο Dr. Max Stern, ιδι-
οκτήτης της Dominion 
Gallery, µιας από τις εγκυ-
ρότερες γκαλερύ της Βορεί-
ου Αµερικής, πίστευε ότι «ο 
Πωλ Σουλικιάς είναι ζωγρά-
φος µε διεθνή υπόσταση» 
(1975, 1982 C.B.C. κ.α.).  

Γι αυτό άλλωστε το 1982 
του έκανε έκθεση µαζί µε 
το γνωστό γλύπτη Henry 
Mooore.

Αλλά και οι Έλληνες ει-
δήµονες της τέχνης έγρα-
ψαν πολύ θετικά για το 
έργο του Πωλ Σουλικιά.  Ο 
Νίκος Αλεξίου γράφει ότι 
«ο Πωλ Σουλικιάς αποκα-
λύπτει την ποιητική αναγω-
γή του θέµατός του» κ.α. 
(1985).

Παρόµοια αξιολόγηση 
έκαναν η Νταϊάνα Αντω-
νακάτου, ο Ζήσης Αφερίµ 
(1974), η Βεατρίκη Σπηλιά-
δη, η Ντόρα Ηλιοπούλου – 
Ρογκάν κ.α. (1985-1995).

Ο Σουλικιάς έχει κάνει 
πολλές εκθέσεις στον Κα-
ναδά, µερικές στις Η.Π.Α. 
και αρκετές στην Ελλάδα.  
Επίσης, έχει λάβει µέρος σε 
πολλά διεθνή συµπόσια ζω-
γραφικής.  Ας σηµειωθεί ότι 
στην τελευταία έκθεση που 
οργανώθηκε στο Μόντρε-
αλ (Οκτώβριος-Νοέµβρι-
ος 2006) για τα 80 χρόνια 
του ζωγράφου, ο τεχνοκρί-
της του Μόντρεαλ Robert 

Bernier µεταξύ άλλων έγρα-
φε: «Ο Πωλ Σουλικιάς εί-
ναι άριστος ζωγράφος …
δεν απλώνει απλώς το χρώ-
µα στον καµβά του, αλλά 
έχει τον δικό του τρόπο να 
µετουσιώνει τη φύση … κι 
έχει προσφέρει στην πορεί-
α της ζωγραφικής του 20ου 
αιώνα στον Καναδά … και 
συνεχίζει.» (2006).

Ο Πωλ Σουλικιάς έχει 
βεβαίως προσφέρει σπου-
δαίο έργο και στην γενέτει-
ρά του Ελλάδα όπου από το 
1975 περνούσε τα καλοκαί-
ρια του.  Ζωγράφισε τοπία 
από το Πήλιο µέχρι τη Λα-
κωνία και τα νησιά, λαϊκές 
αγορές και άλλα θέµατα.  
Το 1980 φτιάχνει το καλο-
καιρινό εργαστήρι του στη 
Δράκεια Πηλίου.  Συνέχισε 
δε την παρουσία του µε κά-
ποιες εκθέσεις (1975-1985) 
και κάνει την καλλιτεχνική 
του παλιννόστηση µε τις 
δύο εκθέσεις που του οργά-
νωσε η Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος το 1995. Από τότε 
έχει το εργαστήρι του στην 
Ανακασιά Πηλίου.

Γράφει η Θεοδώρα Πελεκάνου

Στο σημερινό φύλλο ο “Π” θα 
δώσει μερικά στοιχεία από δυο αν-
θρώπους που σχετίζονται με την 
Καστανιά με σχέση αγχιστείας. Τον 
Πωλ Σουλικιά και τον Τέο Ρόμβο.

Ο Πωλ Σουλικιάς ο οποίος ασχο-
λήθηκε με τη ζωγραφική, τη “σιγώ-
σα ποίηση”, ήταν αγαπημένος σύ-
ζυγος και σύντροφος στη ζωή, της 
αείμνηστης Καστανιώτισσας Ελέ-
νης Κάντζια.

Ο Τέος Ρόμβος, ο οποίος ασχο-
λήθηκε με τη συγγραφή, με τη 
“φθεγγομένη ζωγραφική” αφού ο 
Ηλίας Πετρόπουλος τον χαρακτή-
ρισε ποιητή, είναι αγαπημένος σύ-
ζυγος και σύντροφος στη ζωή, της 
Καστανιώτισσας Χαριτίνης Πελε-
κάνου.
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Πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 
ΠΑΝΟΠΤΙΚόΝ το τελευταίο βιβλίο του Τέου Ρόµ-
βου “Γεώργιος Νέγρος, ο Τίγρης του Αιγαίου”. 

Ο Τηνιακής καταγωγής λογοτέχνης έχοντας 
ψυχικά τουλάχιστον σαν ορµητήριο το νησί του, 
γίνεται πολίτης του κόσµου. Για κάµποσα χρόνια 
δούλευε στο µυαλό και στα χαρτιά του πορτολά-
νους και πειρατές, µέχρι να φτιάξει τον “Τίγρη του 
Αιγαίου”. 

Το στηµόνι της πραγµατικότητας και της γνώ-
σης ανακατεύεται µε το υφάδι της φαντασίας του 
συγγραφέα. Ναυτικός και ο ίδιος για κάποιο διά-
στηµα της νιότης του, ζώντας τα τελευταία είκο-
σι χρόνια στη Σύρο, κάνοντας βουτιές στις βιβλι-
οθήκες, ανακατεύει παραδόσεις, τοπικές αφηγή-
σεις για πειρατές, για σφαγές, για κρυµµένους θη-
σαυρούς. 

Τεχνίτης στη γλώσσα, πιάνεται από µια ασή-
µαντη λεπτοµέρεια και υφαίνει µια ολόκληρη πα-
ράγραφο χωρίς ανάσα. Στις πρώτες σελίδες ο συγ-
γραφέας έχει αυτοβιογραφικά στοιχεία και παίρνει 
πάσα για να περάσει στην κύρια αφήγηση. 

Από κει και πέρα µιλάει ο Γεώργιος Νέγρος, 
ο πειρατής, σε α΄ πρόσωπο. Είναι ένα γραπτό να 
ψυχαγωγείσαι, να σκέφτεσαι, να παραµυθιάζεσαι 
αλλά και να µαθαίνεις. 

“Ο Γεώργιος Νέγρος” έρχεται να συµπληρώ-
σει µια σειρά από βιβλία του Τ. Ρόµβου που το 
πρώτο, η Τηλεφυµατίωση, εκδόθηκε το 1976, για 
να ακολουθήσουν: Τρία Φεγγάρια στην Πλατεία 
(1985), Πλάνος δρόµος (1987), Ασσασίνοι του 
Βορρά, Δρασουλίτες του Νότου (1991), Κείµενο 
Πάθος (1995), Ίχνη (2002), Κρυφά ταξίδια 
(2005), Πλωτίνος Ροδοκανάκης, ένας Έλληνας 
αναρχικός (2005). Τα βιβλία του µπορεί ο ενδιαφε-
ρόµενος να βρει στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: http:
//romvos.wordpress.com/

Για το έργο του Τ. Ρόµβου αρκεί να αναφερθεί 
η γνώµη λίγων µόνο από όσους αναφέρθηκαν σ’ 
αυτό: 

Έτσι ο Κ. Σταµατίου στα ΝΕΑ έχει γράψει: 
“Γράψιµο αγκοµαχητό, καταστάσεις φοβερές, 
απίθανες. Άνεση στη γραφή. Μαστοριά. Το περι-
εχόµενο ανατριχιαστικό; Φωτογραφία του κόσµου 
µας”. 

Ο Γ. Σταµατόπουλος: “Τρία βιβλία – δροσο-

σταλίδα στην αυχµηρότητα της λογοτεχνίας του 
τέλους του αιώνα, µοναδικά στο ξύσιµο πληγών 
αλλά και στην ίασή τους. Μοναδικά – προσέτι- 
µιας καινούργιας πορείας των γραµµάτων µας, 
βαθιά και – ας µη λησµονείται τούτο – ελληνικά. 
Γοητευτικά κι επικίνδυνα για τους «ήσυχους». 

Ο Θαν. Τριαρίδης: “Ένας από τους πιο σηµα-
ντικούς συγγραφείς που γράφουνε στην ελληνική 
γλώσσα τα τελευταία 40 χρόνια”.

Ο Ηλίας Χ. Παπαδηµητρακόπουλος: “Ο Τέος 
Ρόµβος (Αθήνα, 1945) αποτελεί για τα ελληνικά 
λογοτεχνικά δεδοµένα περίπτωση αρκετά ιδιάζου-
σα και µάλλον ακραία. Αέναος ταξιδευτής (Δυτική 
Ευρώπη, Κεντρική Αφρική), θα µπορούσε να απο-
τελέσει έναν θαυµάσιο οδηγό για µια ουσιαστική 
ταινία δρόµου του Βιµ Βέντερς”.

Ο Γιάννης Μπασκόζος: “Κείµενο ελεγειακό, 
προσωπικό, γοητευτικά γραµµένο, µε φροντίδα 
στη γλώσσα, όπου εκατοντάδες λέξεις και εκφρά-
σεις που δεν είναι πλέον σε χρήση κοσµούν την 
αφήγηση (εγιαλώσαµε, αναρίφνητα, µεληδόν, 
ελευθεροκοινωνήσαµε, αρµυροθρεµµένοι κ.ά.), το 
πεζογράφηµα του Τέου Ρόµβου έχει προσωπικότη-
τα και µια λογοτεχνική αυταξία πολύ πέρα από το 
ιστορικό ή πολιτιστικό ενδιαφέρον που φανερώνει 
µε την πρώτη µατιά”.

Ηλ. Πετρόπουλος: “Προτιµώ τους ποιητές που 
κάτι έχουν να πουν. Τέτοιοι ποιητές είναι για µένα, 
ο Γκόρπας, ο Υφαντής, ο Τέος Ρόµβος. Μάλιστα 
νοµίζω ότι αυτός ο Ρόµβος είναι ο ποιητής που 
έγραψε τις ωραιότερες σκηνές της πεζογραφίας 
µας. Ο καθηγητής Σαββίδης είναι τόσο απασχολη-
µένος µε τους Σεφέρηδες που δε θέλει να ιδεί µήτε 
τον Γκόρπα, µήτε τον Υφαντή, µήτε τον Ρόµβο”.

Η Προμήθεια
George Pelecanos
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2013

Κυκλοφόρησε από 
τις εκδόσεις «Πα-
τάκη» το νέο βιβλίο 
του ελληνοαμερι-
κανού συγγραφέα 
Τζορτζ Πελεκάνου 
(George Pelecanos) 
με τίτλο «Η προμή-
θεια».
Η καταγωγή του Πελεκάνου είναι από 
την Βορδώνια από όπου μετανάστευσε 
για Αμερική ο πατέρας του. Πριν δυο 
χρόνια ο Πελεκάνος είχε δώσει συνέ-
ντευξη στον Πολυδεύκη. Έχει επισκε-
φτεί τον τόπο μας δυο φορές και νιώθει 
περήφανος που κατάγεται από την περι-
οχή μας.
Στο νέο του βιβλίο ο ήρωάς του, ο  
29χρονος Σπύρο Λούκας, ένας Ελλη-
νοαμερικανός βετεράνος πεζοναύτης 
του πολέμου του Ιράκ, πραγματοποιεί 
ειδικές έρευνες για λογαριασμό ενός 
δικηγορικού γραφείου.
Δουλειά του η ανάκτηση κλοπιμαίων 
χωρίς περαιτέρω ερωτήσεις αρκεί να 
παίρνει την προμήθεια του 40%.
Αυτή η ασχολία του θα τον φέρει αντιμέ-
τωπο με άτομα των οποίων η βία -ακόμα 
και αυτόν, έναν μπαρουτοκαπνισμένο 
φαντάρο- τον αφήνει άφωνο.
O Πελεκάνος άλλη μια φορά ανατέμνει 
τη σύγχρονη Αμερική. Ο αναγνώστης 
έρχεται αντιμέτωπος με τη σκληρή γεύ-
ση της πραγματικότητας στις σύγχρονες 
μεγαλουπόλεις της Αμερικής.
Τώρα το καλοκαίρι για τους λάτρεις 
του αστυνομικού μυθιστορήματος το  
νέο βιβλίο του Πελεκάνου θα είναι μια 
καλή συντροφιά. Σας το συνιστώ ανεπι-
φύλακτα όπως και τα άλλα του βιβλία:  
Drama city (2007), Ο κηπουρός της νύ-
χτας (2009), και Το αδιέξοδο (2011). 
Και όπως λέει και ο μεγάλος Στίβεν 
Κινγκ   «Η Προμήθεια» με ήρωα τον 
Σπύρο Λούκας επιβεβαιώνει άλλη μια 
φορά ότι “ο Πελεκάνος είναι ίσως ο με-
γαλύτερος εν ζωή συγγραφέας αστυνο-
μικών μυθιστορημάτων της Αμερικής”.

Γ. Λαγανάς

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

Ζούµε στην Καστανιά

ÅðåéäÞ, ðïëëÜ êïéíùíéêÜ 
èÝìáôá, áëëÜ  êáé Üëëåò åêäç-
ëþóåéò, ìÜò äéáöåýãïõí Þ äåí 
ôá ìáèáßíïõìå Ýãêáéñá, ðáñá-
êáëïýìå ôïõò áíáãíþóôåò ìáò 
êáé ìÝëç ìáò, íá ìáò åíçìåñþ-
íïõí ãéá ôá óõìâáßíïíôá, åßôå 
ìÝóù ôùí áíôáðïêñéôþí ìáò, 
åßôå, áðåõèåßáò, óå ìáò ôïõò 
ßäéïõò. 

ÁÖÉÎÅÉÓ ÏÌÏÃÅÍÙÍ 
ÌÁÓ
Áðü ÁìåñéêÞ Þëèáí: Ï Ãå-
þñãéïò Íéêïëüðïõëïò ìå ôç 
óýæõãü ôïõ ÁããåëéêÞ, ç Ìáñßá 
ÌðáóêïõñÝëïõ ìå ôçí êüñç 
ôçò Êùóôáíôßíá, ï ÈïöÜíçò 
ÌïõôÞò ôïõ Ðáíáãéþôç ìå ôïí 
ãéü ôïõ Ðáíáãéþôç, ï ÐáíÜãïò 
êáé ï Óôáýñïò ÊïõôñïõìðÞò 
ôïõ Êùí/íïõ.
Áðü ÊáíáäÜ: Ï Ðáíáãéþôçò 
Ëéáêüðïõëïò ìå ôç óýæõãü ôïõ 
Áñãõñþ êáé o Íßêïò ÓðáñÜã-
ãçò ôïõ ÉùÜííç.
Áðü Áõóôñáëßá: Ç Ìáñßá Êá-
êáöëßêá ôïõ ÍéêïëÜïõ ìå ôïí 
óýæõãü ôçò Ðáíáãéþôç, ï Ãå-
þñãéïò Êáëáâñõôéíüò ôïõ Áñé-
óôïöÜíç, ç áäåñöÞ ôïõ ÄÞìç-
ôñá ìå ôï óõæõãü ôçò Âáóßëç, ï 
Ðáíáãéþôçò Êïíéäéôóéþôçò ìå 
ôç óýæõãü ôïõ ÄÞìçôñá êáé ï 
ÃéÜííçò ×ßïò ôïõ ÌåëÝôç ìå ôç 
ãõíáßêá ôïõ Ìáñßá. 

ÃÁÌÏÉ
H ÁããåëéêÞ ÌïõôÞ ôïõ Ðáíá-
ãéþôç êáé ï ÐåñéêëÞò Êïôóü-
ëáò ôïõ Êùí/íïõ ðáíôñåýôç-
êáí óôéò 29/06/2013 óôïí É. Í. 
ôïõ Áãßïõ Íßêïíá óôç ÓðÜñôç.
Óôïõò íåüíõìöïõò åõ÷üìáóôå 
íá æÞóïõí åõôõ÷éóìÝíïé ìå 
êáëïýò áðïãüíïõò.

ÃÅÍÍÇÓÅÉÓ
Ç ÅëÝíç Êçñýêïõ ôïõ ÍéêïëÜ-
ïõ êáé ï ÃéÜííçò Ãéáííüðïõëïò 
ôïõ ÍéêïëÜïõ (êáé ôçò Ðïôïý-
ëáò Âëá÷ïãéÜííç) áðÝêôçóáí 
óôéò 01/07/2013 ôï äåýôåñï 
ðáéäß ôïõò Ýíá áãïñÜêé. 
Åõ÷üìáóôå óôïõò ãïíåßò íá 
ôïõò æÞóåé ôï íåïãÝííçôï êáé  
íá åßíáé êáëüôõ÷ï êáé åõôõ÷é-

óìÝíï óôç æùÞ ôïõ.

ÐÅÍÈÇ
Ç Åõãåíßá Äçìçôñáêïðïýëïõ 
ôïõ Äçìçôñßïõ ðÝèáíå óôçí 
ÁìåñéêÞ óôéò 22/05/2013 óå 
çëéêßá 87 åôþí.
Ç Ðáíáãéþôá Ìé÷áëïðïýëïõ 
ôïõ Êùí/íïõ óýæõãïò ôïõ Êùí/
íïõ Ðáðáäüðïõëïõ, ðÝèáíå 
óôçí ÁèÞíá óôéò 10/06/2013 óå 
çëéêßá 59 åôþí. 
Ç Áéìéëßá ÍéêçôÜêç ôïõ ÉùÜí-
íç ðÝèáíå óôéò 13/06/2013 óôçí 
ÁìåñéêÞ óå çëéêßá 84 åôþí.
Ï ×ñÞóôïò Ðáíáãéùôüðïõëïò 
ôïõ Ãåùñãßïõ êáé ôçò Âáóéëé-
êÞò Âïõñäïýóç ðÝèáíå óôïí 
ÊáíáäÜ óôéò 23/06/2013 óå 
çëéêßá 60 åôþí.
Ç Ðïôïýëá ÁëåéöÝñç-Óôïý-
ðïõ, êüñç ôïõ ÓùôÞñç Áëåé-
öÝñç ðÝèáíå óôçí Áõóôñáëßá 
óôéò 21/06/2013 óå çëéêßá 78 
åôþí.
Ï Óðýñïò ÃéÜííáñçò ôïõ Çëßá 
ðÝèáíå óôç ÓðÜñôç óôéò 05/07/
2013 óå çëéêßá 79 åôþí.
Óõëëõðïýìáóôå ôïõò ïéêåßïõò 
êáé ôïõò åõ÷üìáóôå ôçí áðü 
Èåü ðáñçãïñéÜ.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Η Αγγέλα Σκρουμπέλου άνοιξε νέο μικροβιολογι-
κό εργαστήριο.
Ελευθερίου Βενιζέλου 64, Νέα Σμύρνη
Τηλ.: 210 9386840, 6934251826

Αγαπητοί φίλοι και μέλη του «Πολυδεύκη»
Θέλω να σας γνωρίσω ότι ο Σύλλογός μας έχει λογαρια-
σμό στην ALPHA BANK με αριθμό 112-002101-399452.
IBAN .GR90 0140 1120 1120 0210 1399 452
Δικαιούχοι: Ευγενία Λαμπή, Πρόεδρος, Αικατερίνη Σμυρ-
νιού, Ταμίας.
Σας προτείνουμε να καταθέτετε τη συνδρομή σας, την δια-
φήμισή σας ή τη χορηγία σας σ’ αυτόν το λογαριασμό ανα-
γράφοντας στο έντυπο κατάθεσης τ’ όνομά σας.
Μην στέλνετε επιταγές στο όνομα Πολυδεύκης διότι δεν 
μπορούν να εισπραχθούν.
Σας ευχαριστώ θερμά
Καίτη Σμυρνιού

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

► Η Ζωή Νικητάκη του 
Ηλία πήρε το πτυχίο της 
από το ΤΕΙ Λογιστικής Με-
σολογγίου.

► Η Σοφία Καμάκα του 
Κων/νου και της Ποτού-
λας Δημητρακοπούλου 
πήρε με άριστα  τον τίτλο 
του μεταπτυχιακού στην 
Εφαρμοσμένη Λογιστική 
και Ελεγκτική του Τμήμα-
τος Λογιστικής και Χρημα-
τοοικονομικής  του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας.

► Η Ελένη Τζωρτζάκη του 
Μάριου περάτωσε με επι-
τυχία την μεταπτυχιακή 
της διατριβή στη Φαρμα-
κευτική Σχολή Πίζας στην 
Ιταλία. 

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΠΑΝ: 35 ευρώ
BASKOUS MARIA: 30 ευρώ
ΠΕΙΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 50 ευρώ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜ.: 1200 ευρώ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
Ο Πολυδεύκης στο προηγούμενο τεύχος στο άρθρο  «Μου-
ντζουροδευτέρα στο Καστόρι» δεν ανέφερε όλους τους συ-
ντελεστές που συμμετείχαν με άρματα ή με ίδια παρουσία 
στην Καρναβαλική παρέλαση, όπως τον Εμποροεπαγγελ-
ματικό Σύλλογο που συμμετείχε με τρία άρματα, και πιθα-
νόν και άλλους  ακόμα που δεν έπεσαν στην αντίληψή μας. 
Για αυτό καμία σκοπιμότητα δεν υπήρξε παρά μόνο η εκ 
παραδρομής αστοχία και η μη σωστή αναζήτηση πληρο-
φοριών, δεδομένου ότι δεν κρατήθηκε και η λίστα με τους 
συμμετέχοντες. Για την όποια ευθύνη φέρουμε ζητούμε 
συγγνώμη.

Η Σ.Ε.

Το Καστρί και η Νέα Λιβερά απέκτησαν 
και πάλι το δικό τους στέκι. 
Σ’ ένα ωραία διαμορφωμένο χώρο το 
Καφενείο – Μεζεδοπωλείο που άνοιξαν οι 
αδελφοί Θανάσης και Παναγιώτης γιοι του 
Γιάννη Λιαπέρδου έδωσε ζωή στο χωριό  
και ξαπόσταμα στους περαστικούς.  
Ευχόμαστε καλές δουλειές.
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Οι δικοί µας άνθρωποι
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Λύθρο το βουρλόμορ-
φο
(βαρυκόχορτο, σαλικάρια, 
άγνος)
Είδος που ανήκει στην οι-
κογένεια των λυθριδών. Το 
γένος περιλαμβάνει περί-
που 38 είδη ποωδών ή θα-
μνωδών φυτών. Έχουν τε-
τραγωνικό βλαστό και φέ-
ρουν γραμμοειδή ή λογχο-
ειδή φύλλα, αντίθετα ή κατά 
σπονδυλώματα. Τα άνθη 

τους είναι ρόδινα, κόκκινα ή 
λευκά.  Ανθοφορεί από τον 
Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο 
σχηματίζοντας συχνά ολό-
κληρες ρόδινες περιοχές στα 
υγρά λιβάδια, στους βαλ-
τότοπους ή στις άκρες τά-
φρων. Η ρίζα του περιέχει 
τανίνη και χρησιμοποιείται, 
με τη μορφή καταπλάσμα-
τος, για την επούλωση των 
πληγών. 
Φωτογραφία-κείμενο: 
Β. Λαγανάς, Ντ. Λαγανάς

Åéêüíåò áðü ôç öýóç ìáò

-Ïëïêëçñþèçêå áðü ôçí ïìÜäá 
ÍÅÄÙÍ  ìå äáðÜíç ôïõ Óõëëüãïõ, 
ç áóöÜëéóç ôïõ  öáñáããéïý ôïõ 
ÊñéìðéÜ ìå äéðëÝò áóöÜëåéåò ôýðïõ 
Raumer.  Ï óýëëïãüò ìáò ãéá ìéá 
áêüìá öïñÜ åêöñÜæåé ôçí åõãíù-
ìïóýíç  êáé ôéò åõ÷áñéóôßåò ôïõ ðñïò 
üëá ôá ìÝëç ôçò ïìÜäáò 
-Óôéò 6 Áðñéëßïõ Ðåæïðïñéêüò 
Ïìéëïò Áèçíþí  ðñáãìáôïðïßçóå 
ðñïãñáììáôéóìÝíç äéÜó÷éóç áðü 
Êáóôñß-É.Ì. Æ. ÐçãÞò-Áíù ×þñá 
Âïñäüíéáò êáé ôçí åðüìåíç ìÝñá 
äéÜó÷éóç Ãåùñãßôóé-êïñõöïãñáììÞ 
(ÌÜëá) –Áã. ÐáíôåëåÞìùí –Êïýêïõ 
ÑÜ÷ç – ËÜôá-Ôßêëá –Êáóôüñåéï. 
-Óôéò 7 Áðñéëßïõ åðßóçò ï Å.Ï.Ó. 
ÓðÜñôçò ðñáãìáôïðïßçóå ôçí ßäéá 
äéÜó÷éóç áðü Êáóôñß óôçí Áíù 
×þñá.
-Óôéò 14 Áðñéëßïõ ï Å.Ï.Ó. ÓðÜñ-
ôçò ðñáãìáôïðïßçóå äéÜó÷éóç áðü 
Áëáãïíßá-×Üíé ôïõ Ëáãïý-É.Ì. Âå-
ëáíéäéÜò óôçí ÊáëáìÜôá ìÝóù ôïõ 
ìïíáäéêïý ðåôñü÷ôéóôïõ ìïíïðáôéïý
-Óôéò 18 êáé 19 Ìáßïõ ìÝëç ôïõ óõë-
ëüãïõ ìáò óçìáôïäüôçóáí  ôï ìïíï-
ðÜôé  áðü ËïããÜóôñá óôçí êïñõöÞ 
ôçò Îåñïâïýíáò ÓïõóôéÜíùí (Ãïý-
âåò) êáé ìÝ÷ñé ôï ËõêïäéÜóåëï 
-Óôéò  9 Éïõíßïõ Å.Ï.Ó. ÓðÜñôçò ìáæß 
ìå ôïí Å.Ï.Ó. Á÷áñíþí ðñáãìáôï-
ðïßçóå äéÜó÷éóç «ÐåíôáäÜ÷ôõëïõ» 
(ÁíáâñõôÞ – ËéâÜäé - ÓðáíáêÜêé 
- Ðñ. Çëßáò - ÐçãÞ ÌáããáíéÜñç). 
Ìéá áðü ôéò ðëÝïí åíôõðùóéáêÝò êáé 
üìïñöåò äéáäñïìÝò óôïí åëëçíéêü 
÷þñï. 

-13 Éïõíßïõ:   1⁄4ðùò êÜèå ÷ñüíï ãéïñ-
ôÜóôçêå êáé öÝôïò ç ÁíÜëçøç ôïõ 
Êõñßïõ óôï åêêëçóÜêé ôçò Ðáíáãßáò 
óôçí ÌðñïõóÜãêá, ìå ðáñïõóßá áñ-
êåôþí ðñïóêõíçôþí. Ï óýëëïãüò ìáò  
öñüíôéóå ãéá ôï ìåæÝ êáé ôï ðïôü.
-Éïýíéïò: Ï óýëëïãïò ößëùí ÔáõãÝ-
ôïõ ç Ëïõóßíá óôá ðëáßóéá ôçò åôÞóé-
áò  óõíôÞñçóçò ôùí ìïíïðáôéþí Ý÷åé 
Þäç êáèáñßóåé :
-ôï öáñÜããé  ôùí Ìýëùí áðü ôï 
ÌáñìáñïãÝöõñï- ãÝöõñá Êáóôï-
ñåßïõ ìÝ÷ñé ôç èÝóç ÐëáôÜíéá óôï 
äáóéêü äñüìï ðñïò Ãåùñãßôóé. 
-ôï ìïíïðÜôé ËÜôá (Áç ËéÜò)- Âñõ-
óéþôéêï- ÌåóïññÜ÷ç ìÝ÷ñé ôç èÝóç 
ÐëáôÜíéá óôï äáóéêü äñüìï ðñïò 
Ãåùñãßôóé
-ôï ìïíïðÜôé áðü ôç èÝóç ËÜôá 
– Êïýêïõ ÑÜ÷ç ìÝ÷ñé ´Áãéï Íéêüëáï 
êáé ìÝ÷ñé ´Áãéï ÐáíôåëåÞìïíá
Åðßóçò ôïõò êáëïêáéñéíïýò ìÞíåò 
Ý÷åé ðñïãñáììáôéóôåß áóöÜëéóç ôïõ 
Âñõóéþôéêïõ öáñáããéïý êáèþò åðß-
óçò êáé äéáìüñöùóç ðñüóâáóçò (via 
ferrata) óôïí ìåãÜëï êáôáññÜêôç (35 
ì.) ôïõ öáñáããéïý ôïõ ËïõêÜ ðïõ 
âñßóêåôáé ëßãá ìÝôñá ðÜíù áðü ôï 
ïìþíõìo åêêëçóÜêé óôïí ÊÜñäáñç,  
þóôå íá åßíáé åðéóêÝøéìïò áðü ôï 
äñüìï ðñïò ÓðÜñôç.  
Ç óçìáôïäüôçóç êáé óõíôÞñçóç èá 
óõíå÷éóôåß êáé óôá õðüëïéðá ìïíï-
ðÜôéá þóôå íá áðïôåëÝóïõí ôïí ðüëï 
Ýëîçò  íÝùí åðéóêåðôþí êáôÜ ôïõò 
êáëïêáéñéíïýò ìÞíåò. 
Íôßíïò ËáãáíÜò
Öùôï: Íôßíïò êáé Âáóßëçò ËáãáíÜò

Λουσινιώτικα


