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“Μέρα ξανθή, τοῦ ἥλιου ἀνταµοιβή 
καί τοῦ ἔρωτα”

Ὀδυσσέας Ἐλύτης
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Το σημείωμα του εκδότη

Óôï ðñïçãïýìåíï ôåý÷ïò óÜò 
èýìéóá ëßãï áðü ôá ó÷ïëéêÜ óáò 
÷ñüíéá, áò óõíå÷ßóïõìå ëïéðüí. 
Tß óôÝãáæå êÜôù áðü ôç ìåãÜëç 
óêÜëá ðïõ ïäçãïýóå óôïí ðñþôï 
üñïöï ôïõ ó÷ïëåßïõ, ôï èõìüóá-
óôå; Tþñá ôï ëÝìå êõëéêåßï ôüôå ôï 
ëÝãáìå ìáãáæÜêé êáé óôá äéáëåßì-
ìáôá, áí õðÞñ÷å êÜíá ðåíçíôáñÜ-
êé, ðáßñíáìå êáìéÜ êáñáìÝëá êÜíá 
ìáíôæïýíé - íáé åêåßíá ôá êüêêéíá 
ôõëéãìÝíá óôï Üóðñï ÷áñôß -, ôï 
ìåãÜëï Ýîïäï üìùò Þôáíå øùìß 
(ëåõêÞ öñáôæüëá) ìå ëßãï ôõñß êá-
óÝñé Þ êåöáëïôýñé.
 Ï ðñþôïò ðïõ åñãÜóèçêå åêåß 
Þôáíå ï ìðÜñìðá Ãéþñãçò ï  Ôæå-
ëÝðçò.
Ï ìðÜñìðá Ãéþñãçò Ýöõãå ìéêñüò 
ãéá ôçí ÁìåñéêÞ üðïõ åñãÜóèçêå 
óêëçñÜ óôï ÷þñï ôùí åóôéáôï-
ñßùí ðëÝíïíôáò ðéÜôá íý÷ôá 
ìÝñá, áíáìß÷èçêå ìå ôï åñãáôéêü 
êßíçìá ôçò ÁìåñéêÞò êáé Ýäùóå 
ìåãÜëïõò áãþíåò ãéá êáëýôåñåò 
óõíèÞêåò äïõëåéÜò ð.÷. ï÷ôÜùñï. 
Óå óõæçôÞóåéò ðïõ åß÷á ìáæß ôïõ 
óôç äåêáåôßá ôïõ åâäïìÞíôá, ìïõ 
Ýëåãå ãéá ôç óõììåôï÷Þ ôïõ óôéò 
ìåãÜëåò äéáäçëþóåéò ãéá íá ìçí 
åêôåëåóèïýí ï ÓÜêï êáé ï ÂáíôóÝ-
ôé, Þôáíå ìÝëïò ôïõ ÊÊÁ  êáé áõôü 
ôïõ óôïß÷éóå. Ìå ôéò äéþîåéò ôïõ 
ÌáêÜñèõ ôï 1956 áðåëÜèçêå óôçí 
ÅëëÜäá ðÜìðôù÷ïò.
Óôçí ÁìåñéêÞ åß÷å ðñùôïóôáôÞóåé 
óôïõò åñÜíïõò ðïõ Ýêáíáí ïé îåíé-
ôåìÝíïé Êáóôáíéþôåò ãéá íá ÷ôéóôåß 
ôï ó÷ïëåßï, ïñãþíïíôáò üëåò ôéò 
ðïëéôåßåò. ̧ ôóé åðéóôñÝöïíôáò óôï 
÷ùñéü, áí êáé ç ðïëéôéêÞ êáôÜóôá-
óç Þôáíå ïîõìÝíç, üëïé áíáãíþñé-
óáí ó’ áõôüí ôïí êïììïõíéóôÞ ðïõ 
ìáò Þñèå ðáêÝôï áðü ôçí ÁìåñéêÞ, 
ôïõò áãþíåò ôïõ ãéá ôï ó÷ïëåßï êáé 
ìå ôçí ðñïôñïðÞ (ìÜëëïí äéáôáãÞ) 
ôïõ Ê.Ðáðáçëßïõ áðüóôñáôïõ 

óõíôáîéïý÷ïõ ôïõ ÁìåñéêÜíéêïõ 
Óôñáôïý, ôïý Ýäùóáí ôï êõëéêåßï 
ôïõ ó÷ïëåßïõ êáé ï êáëïóõíÜôïò 
ìðÜñìðá Ãéþñãçò ôá êáôÜöåñå 
ìå ôá ëßãá ðïõ êÝñäéæå íá æÞóåé. 
Ôá ÷ñüíéá ðÝñáóáí, ôá ðñÜãìáôá 
Üëëáîáí êáé óôçí ÁìåñéêÞ êáé êá-
ôÜöåñå íá ðÜñåé ìéá êáëÞ óýíôáîç 
êáé íá Ý÷åé áîéïðñåðÞ  ãçñáôåéÜ. 

Oé öåôéíÝò áðïêñéÝò ãéïñôÜóôçêáí 
äåüíôùò áðü ôïõò Êáóôáíéþôåò. 
¢ñ÷éóáí  ìå ôï ÷ïñü ôïõ Óõëëüãïõ 
ìáò  óôï «ÓéíÝ Êåñáìåéêüò» ìå ôïí 
ÌðÜìðç ÔóÝñôï óôï Üíïéãìá ôïõ 
Ôñéùäßïõ.
Óõíå÷ßóôçêáí óôï ÷ùñéü ìáò ìå 
ôï  Üíáììá ôçò öùôéÜò äßðëá óôçí 
åêêëçóßá ôéò ðñþôåò áðüêñéåò 
(êñåáôéíÞò) êáé êïñõöþèçêáí ìå 
ôçí ðáñÝëáóç ôùí áñìÜôùí  ôçí 
ÊáèáñÞ ÄåõôÝñá. ÖÝôïò ôá Üñìá-
ôá Þôáí áñêåôÜ êáé ðñùôüôõðá, ï 
«Ðïëõäåýêçò» êÜôé ìÜò ìáãåßñåõå, 
ïé Ößëïé ôïõ Âïõíïý «Ëïõóßíá» 
åß÷áí ãÜìï êáé ðáíçãýñéá, êÜðïéá 
Üëëá óáôßñéæáí ôá ôïõ ÄÞìïõ 
ê.ë.ð. ¢íôå êáé ôïõ ÷ñüíïõ.

Ìéáò êáé ìéëÜìå ãéá áðïêñéÝò, öù-
ôéÝò Üíáâáí óå ðïëëÝò ãåéôïíéÝò 
ôïõ ÷ùñéïý, ×áóÜðéêá, ÊÜôïõ 
Ìá÷áëÜ áëëÜ ôéò ðåñéóóüôåñåò ôéò 
Üíáâáí óôïí ÐÜíù Ìá÷áëÜ, óôïõ 
Ìðéóôüëá, êáé óôçò Ìáñßôóáò 
ôçò ËáìðñÜêç ôï óðßôé åìðñüò. 
1⁄4ìùò ôç ìåãáëýôåñç ôçí áíÜâá-
ìå óôï ÊáìÜñé, ðïõ üôáí ðÝöôáí 
ðÜíù ôá äåìÜôéá ìå ôá ëéüêëáñá 
ïé öëüãåò Ýöèáíáí óôïí ïõñáíü. 
ÁñãÜ åñ÷üíôïõóáí êáé áðü ôéò 
Üëëåò öùôéÝò êáé ôï êñáóß, ôï ôñá-
ãïýäé êáé ôá ðåéñÜãìáôá äßíáí êáé 
ðáßñíáí.

Óôï ðñïçãïýìåíï ôåý÷ïò äéÜâá-
óá ìå ðïëëÞ ðñïóï÷Þ ôï Üñèñï 

ôçò ê. Êáßôçò Óìõñíéïý. Èá Þèåëá 
íá óçìåéþóù êÜôé ó÷åôéêÜ ìå ôï 
óöÜîéìï ôùí ÷ïéñéíþí. 1⁄4ðùò 
èõìÜìáé, ôï óöÜîéìï ãéíüôáíå ôéò 
ÁðïêñéÝò, ëÝãáìå êáé ôï ó÷åôéêü 
äßóôé÷ï «ôþñá ôï ëÝíå áðïêñéÝò ôï 
ëåí áëáíôáïýíé ðïõ êñÝìåôáé óôï 
óðßôé ìáò ïëüêëçñï ãïõñïýíé».
1⁄4ëïé èá èõìüóáóôå ôá ó÷åôéêÜ: 
óöÜîéìï, ìÜäçìá, êñÝìáóìá íá 
óôåãíþóåé ëßãï, ôåìÜ÷éóìá óå 
ëïõñßäåò ãéá êÜðíéóìá, ãÝìéóìá 
ëïõêÜíéêùí, èñÜêá óôï ôæÜêé ãéá 
øÞóéìï, ðç÷ôÞ (ðáôóÜ ìå  óêüñäï 
êáé ôï îýäé) êáé ôçí ÔóéêíïðÝìðôç 
âñÜóéìï ôïõ ÷ïéñéíïý óôï êáæÜíé 
ìå üëá ôá ìðá÷áñéêÜ, ôá âáãéü-
öõëëá, ôéò ðïñôïêáëüöëïõäåò 
êáé ôï êüêêéíï êñáóß. ÌåôÜ, üëá 
áõôÜ Ýìðáéíáí óôï ÷ïéñíïêÜäé 
ãéá ìåôÜ ôï ÐÜó÷á êáé ãéá ôïõò 
èåóðÝóéïõò ÷ïéñíïêáãéáíÜäåò ôïõ 
êáëïêáéñéïý.

Ãéá ôï 2009 ï Óýëëïãïò ìáò êõ-
êëïöüñçóå Ýíá ðïëý êáëáßóèçôï 
çìåñïëüãéï ìå õðÝñï÷åò öùôï-
ãñáößåò áðü ëïõëïýäéá ôïõ ôüðïõ 
ìáò áðü ôïí Âáóßëç ËáãáíÜ êáé 
ìå ðáñïõóßáóç áðü ôïí Íôßíï 
ËáãáíÜ ìå ðïëý üìïñöï ôñüðï. 
Ìüíï ðïõ Ý÷ù ìéá ìéêñÞ Ýíóôáóç: 
Ôï ëïõëïýäé ðïõ áíáöÝñåôáé ùò 
«âåñâÜóêï» íïìßæù üôé åßíáé êÜôé 
Üëëï. ÐåñéìÝíù ôçí áðÜíôçóç ôïõ 

áãáðçôïý Íôßíïõ.  

Áíôßï ðáôñéþôåò 

  Ï Êáóôáíéþôçò

Êáóôáíéþôéêá

Καθώς το λυκαυγές της 
ύφεσης απλώνεται στη διεθνή 
οικονομία και η χρηματοπι-
στωτική κρίση χτυπά και τις 
αναδυόμενες οικονομίες, ο τρό-
μος της δημοσιονομικής πλέον 
κρίσης εμφανίζεται στην πόρτα 
της Ελλάδας. Ενός κράτους 
που από τη «φεουδαρχία των 
κατσαπλιάδων» πέρασε στο 
νεοαποικισμό, χωρίς να θεμε-
λιώσει ένα αστικό κράτος, ούτε 
βέβαια ένα κοινωνικό δυναμικό, 
παρότι η ευχή της μάνας με την 
αποχώρηση από το χωριό ήταν 
«να πιαστείς από το ζεμπερέκι 
του κράτους». Μιας χώρας που 
ζει στην αγωνία του ευρωομό-
λογου, το οποίο τις μέρες που 
πέρασαν έχει εξελιχθεί σε σε-
νάριο θρίλερ.  

Και ενώ η ομοσπονδιακή 
τράπεζα των Η.Π.Α. «κόβει» 
χρήμα και πετά δολάρια με τα 
ελικόπτερα, το σύμφωνο στα-
θερότητας και το νομοθετικό 
πλαίσιο λειτουργίας της Ευρω-

παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
δεν επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και την ενιαία αγορά, 
μερικές πιστωτικές ενέσεις, 
δεδομένου ότι το Ευρώ δεν 
υποτιμάται ούτε πολιτικές απο-
φάσεις μπορούν να επηρεά-
σουν αποφάσεις της τράπεζας. 
Και αν όπως λένε οι ειδικοί, η 
κρίση είναι «μαμή» είναι βέβαιο 
ότι η ανάκαμψη δεν είναι στον 
αυτόματο πιλότο και απαιτείται 
πολιτική βούληση και ανάδειξη 
των αναγκών και συμφερόντων 
των πολιτών.

Αλλά κόντρα στη φτώχια, «η 
Άνοιξη μπαίνει στην πόλη…» 
και την είσοδό της με χορούς 
και γλέντια δοξάσαμε ξεκινώ-
ντας τη Μουτζουροδευτέρα 
στο Καστόρι με καρναβάλια και 
μουτζουρώματα.  Η συμμετοχή 
του κόσμου με έξυπνα και πρω-
τότυπα άρματα και παρεμβά-
σεις ήταν καταπληκτική. Όμως 
κάποιοι παρανόησαν την τελε-
τή στην έκσταση μητέρα της 

δημιουργίας (αυτήν υποσχόταν 
ο Διόνυσος στην Αρχαία Ελλά-
δα και όχι τον εκφυλισμό, όπως 
κάποιοι νομίζουν ή διαδίδουν!) 
και πέρασαν τα νταούλια προ-
σκλητήρια για «δεκάρικους».

Καθώς η Άνοιξη προχωρά ο 
«Πολυδεύκης» επανέρχεται με 
περιβαλλοντικές δράσεις. Θα 
συνεχίσουμε να καθαρίζουμε 
μονοπάτια γύρω από το χωριό 
συνδυασμένα με τσιμπούσια. 
Σε ημερομηνία που θα ανα-
κοινωθεί σύντομα, θα ολοκλη-
ρωθεί ο καθαρισμός του μονο-
πατιού προς Κουτσουρούμπα 
και από μύλο Γαρυφάλη προς 
δρόμο Περιβολίων.  

Μπροστά μας έχουμε το Πά-
σχα και το Καστόρι μας περιμέ-
νει ευωδιαστό. Να υπάρχουν 
άραγε αλλού τόσες βιολέτες, 
πασχαλιές κι αρώματα να στο-
λίσουν τον Επιτάφιο; Και τόσες 
φωνές να ψέλνουν «Αι γενεαί 
πάσαι..» τη Μεγάλη Παρα-
σκευή; Φέτος ο «Πολυδεύκης» 

θα βοηθήσει να έχουμε πιο 
οργανωμένη χορωδία τη Με-
γάλη Εβδομάδα. Και πού ξέρει 
κανείς, τόσες καλλίφωνες έχει 
το χωριό, μπορεί να τα καταφέ-
ρουμε και να στελεχώσουμε μια 
μόνιμη χορωδία. Η ανάδειξη 
του κατσικιού της Δευτέρας του 
Πάσχα ψημένου με πατάτες 
πάνω σε φρέσκια βλαστάρια 
ρίγανης και άγρια σπαράγγια, 
καταπληκτική συνταγή της 
περιοχής και ίσως ορισμένων 
άλλων περιοχών της Νότιας 
Πελοποννήσου, πρέπει να 
αναδειχθεί σε τοπικό γκουρμέ.

Και καθώς θα ανάβουμε τη 
λαμπάδα μας τη νύχτα της 
Ανάστασης, από το φως που 
έρχεται από την Παλαιστίνη, 
ας κάνουμε μια ευχή για ένα 
λαό που αγωνίζεται να στήσει 
τη χώρα του με δημοκρατικές 
δομές που κανείς από καμιά 
πλευρά, εχθρών τε και δήθεν 
συμμάχων, δεν θέλει.

Καλή Ανάσταση

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
Αρχισυντάκτρια: Βαρβάρα Κεμερίδου
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, Γιώργος 
Κουρεμπής, Γ. Λαγανάς, Θ. Ανδριανός
Χορηγίες: Καίτη Σμυρνιού
Ρεπορτάζ: Γιώργος Κουρεμπής
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
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Α. ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
Με την είσοδο του Τριωδίου, 
την Παρασκευή 6 Φεβρου-
αρίου έγινε ο αποκριάτικος 
χορός του ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ στο 
Σινέ Κεραμεικός, με μεγάλη 
προσέλευση. Οι Καστανιώτες 
διασκέδασαν με τον Μπάμπη 
Τσέρτο και την παρέα του. Ρε-
πορτάζ στη σελίδα 16. 

Β. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΑΡ-
ΝΑΒΑΛΙ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ
Ο ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ συμμετεί-
χε στο καρναβάλι της Μου-
τζουροδευτέρας στο Καστό-
ρι, αναβιώνοντας τη Ρουμά-
να και «μαγειρεύοντας» γευ-
στικά γεύματα!! Περισσότερα 
στο αφιέρωμα που ακολου-
θεί.  Η Ρουμάνα – Γαϊδούρα 
κατασκευάσθηκε με εξαιρετική 
προσπάθεια και κόπο από την 
Ελένη Βλαχογιάννη με τη βοή-
θεια της Βαρβάρας Κεμερίδου 
και της Θεοδώρας Δαρειώτη 
και τελικά ήταν πετυχημένη. 

Τις ευχαριστούμε θερμά. 

Γ. ΓΡΑΦΕΙΟ «ΠΟΛΥΔΕΥ-
ΚΗ»
Με τη χορηγία του Γιάννη 
Σμυρνιού ολοκληρώθηκε η 
επίπλωση του γραφείου του 
«Πολυδεύκη» στο Καστόρι, 
με πλήρη εξοπλισμό και ελ-
πίζουμε να στεγάσει τους φί-
λους και τα μέλη στο φιλόξενο 
χώρο του. Θερμά ευχαριστή-
ρια στο Γιάννη, σταθερό χο-
ρηγό μας. Το Πάσχα θα καλέ-
σουμε όλους στα εγκαίνια και 
θα κεραστούμε ένα ποτό.

Δ. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ «ΠΟΛΥ-
ΔΕΥΚΗ»
Επιτέλους η ιστοσελίδα του 
«Πολυδεύκη» είναι στο δια-
δίκτυο: www.polydefkis.gr 
και www.kastori.gr. Επισκε-
φθείτε μας και στείλτε μας 
τα μηνύματά σας στο ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο μας 
info@polydefkis.gr. 

Ε. Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗ-
ΝΟ
Για το επόμενο τρίμηνο ετοι-
μαζόμαστε για:
α) Ολοκλήρωση του καθα-
ρισμού του μονοπατιού του 
Καράμαλη. Θα βγει σχετική  
ανακοίνωση και ελπίζουμε να 
έχουμε συμμετοχή. 
β) Συνεχίζονται οι εργασίες για 
την έκδοση βιβλίου σχετικά με 
την αυτόνομη οικιακή οικονο-
μία που ίσχυε στην περιοχή 
μας, με συνταγές της περιο-
χής αλλά και παρασκευές δια-
φόρων προϊόντων με υπογρα-
φή από κατοίκους του Καστο-
ρείου. Δημιουργήθηκε Ομάδα 
Εργασίας από τους: Βαρβά-
ρα Κεμερίδου (συντονίστρια), 
Ελένη Βλαχογιάννη, Θεοδώρα 
Δαρειώτη, Αναστασία Καδρα-
κάζη, Γιώργο Λαγανά, Ευγενί-
α Λαμπή, Αναστασία Μενίδη, 
Γαρυφαλλιά Ρουμελιώτη, Βα-

σιλική Σκρουμπέλου και Ελέ-
νη Σκρουμπέλου. Για το φωτο-
γραφικό υλικό: Γιάννης Αρφά-
νης, Βασίλης Λαγανάς, Τάκης 
Πελεκάνος. Σας προσκαλούμε 
να μας στείλετε στοιχεία ή συ-
νταγές για φαγητά, γλυκά, πα-
ρασκευές τροφίμων, ιατρικά 
παρασκευάσματα και γιατρο-
σόφια και εν γένει οικοτεχνικές 
κατασκευές στα παλιά σπίτια 
του Καστορείου. Παρακαλού-
με επικοινωνήστε μαζί μας. Η 
δημοσιοποίηση στο βιβλίο θα 
γίνει επώνυμα.
γ) Τη Μεγάλη Εβδομάδα θα 
προσπαθήσουμε να ψάλουμε. 
Και αν υπάρξει συμμετοχή, θα 
ήταν μια καλή εξέλιξη μια χο-
ρωδία Καστορείου.  
δ) Εφόσον ο Δήμος μάς χρη-
ματοδοτήσει, όπως έχει υπο-
σχεθεί, θα ξεκινήσουμε μαθή-
ματα παραδοσιακών χορών 
για τους μαθητές του σχολείου 
και όχι μόνο.

ÄñÜóåéò - ÅéäÞóåéò - Ðëçñïöïñßåò

Στη συνάντηση που είχε πραγμα-
τοποιηθεί το καλοκαίρι του 2008 
μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του «Πολυδεύκη» και του Δη-
μάρχου κ. Δ. Γομάτου μάς είχε 
ανακοινωθεί ότι στα πλαίσια της 
ένταξης του Δήμου Πελλάνας στο 
πρόγραμμα «Σύζευξις» θα παρεί-
χετο στους κατοίκους του Καστο-
ρείου δυνατότητα πρόσβασης σε 
ασύρματο δίκτυο. Παρόλα αυτά 
μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι 
τέτοιο, παρότι υπάρχουν κεραί-
ες στο Δημαρχείο και το Κέντρο 
Υγείας. Θεωρούμε ότι στην εποχή 
της διάδοσης της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας σε κλάσματα 
του δευτερολέπτου, είναι αδιανό-
ητο λίγα χιλιόμετρα από τη Σπάρ-
τη να είμαστε αποκλεισμένοι από 
τις σύγχρονες τεχνολογίες, κατα-
δικασμένοι, στην εποχή του dial-
up και της ποιότητας και του κό-
στους που συνεπάγεται βέβαια. 
Όσον αφορά στο ασύρματο δί-
κτυο, πέραν του κόστους εγκατά-
στασης κεραιών για την υλοποίη-
ση ενός ανεξάρτητου ασύρματου 
δικτύου, το οποίο θα μπορούσε 
να βρεθεί ένας τρόπος να καλυ-
φθεί, υπάρχει σημαντικό κόστος 
της συντήρησής του, το οποίο θα 

απαιτούσε ένα αριθμό περίπου 
εκατό συνδρομητών στην ευρύ-
τερη περιοχή του Δήμου Πελλά-
νας, ώστε να αντιστοιχεί σε πε-
ρίπου 20 ΕΥΡΩ μηνιαία (κόστος 
ανάλογο υπάρχει στα αστικά κέ-
ντρα). Εδώ βέβαια υπονοείται 
και πιθανή επιχειρηματική δρά-
ση που κάποιοι νέοι της περιοχής 
θα μπορούσαν να σκεφθούν και 
να δραστηριοποιηθούν. Στο ενδι-
άμεσο όμως και πιλοτικά ζητάμε 
από τη Δημοτική Αρχή να παρα-
χωρήσει πρόσβαση στο υπάρχον 
ασύρματο δίκτυο – δεν είναι λίγοι 
οι Δήμοι που το έχουν κάνει. Με 
την προσθήκη δυο κεραιών ακό-
μη, που θα είναι προσφορά του 
«Πολυδεύκη», μπορεί να καλυ-
φθεί ασύρματη επικοινωνία στο 
διαδίκτυο σε όλη την Αγορά και 
περιφερειακά αυτής σε σημαντι-
κή απόσταση. Και μην ακούσου-
με τη δικαιολογία ότι  άμα δώσου-
με σε σας θα θέλουν και οι άλλοι. 
Η απάντηση είναι να δώσετε και 
στους άλλους. Και σε κάθε περί-
πτωση, αφού εμείς είμαστε κάτω 
από τις κεραίες και τρώμε την 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, 
ας έχουμε και ένα όφελος. 

Ε. Λαμπή

ÅõñõæùíéêÜ äßêôõá 
êáé Äéáäßêôõï óôï Êáóôüñåéï

Θέλουµε να ευχαριστήσουµε και µέσα από τον τοπικό 
τύπο, τον Λυκειάρχη, τον Γυµνασιάρχη, τους καθηγητές 
και τους µαθητές του Γυµνασίου-Λυκείου Καστορείου, που 
σε συνεργασία µε τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων, µε-
τέτρεψαν µια εθνική επέτειο σε µια ζεστή συνάντηση, που 
µας άγγιξε και µας συγκίνησε απρόσµενα.
Η οργανωτική προετοιµασία, ο συντονισµός, η επιλογή 

κειµένων και ποιηµάτων, που διανθίστηκαν µε ξεχωριστή 
ευαισθησία µε τραγούδια παραδοσιακά και νεότερα, που 
έχουν συνοδέψει όλες τις έντονες στιγµές του λαού µας, 
καθώς και η πολύτιµη βοήθεια της Κεντρικής Βιβλιοθή-
κης Σπάρτης που έστειλε πλούσιο υλικό για την παράλλη-
λη Έκθεση Γιάννη Ρίτσου, συντέλεσαν σε αυτή την όµορ-
φη εκδήλωση.
Και έδειξαν ότι οι επέτειοι των πιο σηµαντικών γεγονό-

των της ιστορίας µας, τότε µόνο αποκτούν τη βαρύτητα 
που τους αρµόζει, όταν παίρνουν απλή, ζεστή, ανθρώπινη 
διάσταση. Όταν µιλούν σιγανά στην καρδιά και στη συλ-
λογική µας µνήµη, όταν διδάσκουν µε σεµνότητα, χωρίς 
στόµφο και τυµπανοκρουσίες
Γιατί έτσι βοηθάνε «να τα βγάλουµε πέρα µε τους ίσκιους 

που στέκουν και παραµονεύουν πίσω από το ανθισµένο χα-
µόγελο των παιδιών».
 Μια που η ιστορία, και η συνακόλουθη ανάγκη να πα-

λεύεις για «ουτοπίες», συνεχίζεται...

Για το Δ.Σ. του ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ
Ο Πρόεδρος  Θανάσης Δηµητρακόπουλος 
Η Γραµµατέας Άβα Μπουλούµπαση
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Όπως κάθε χρόνο στο 
Kαστόρι γιορτάσθη-
κε και φέτος με γλέ-
ντια και καρναβά-
λι η Καθαρά Δευτέρα 

ή όπως αλλιώς εμείς την ξέρου-
με Μουτζουροδευτέρα. Διατηρώ-
ντας την παράδοση των μουτζου-
ρωμάτων και του ξέφρενου γλε-
ντιού, για άλλη μια φορά καλω-
σορίσαμε την Άνοιξη με έκσταση, 
θυσιάζοντας στο βωμό της καλής 
σοδειάς, της ευφορίας, της ευζωί-
ας και της δημιουργίας.  Το καρνα-
βάλι γίνεται κάθε χρόνο και καλύτε-
ρο, με έξυπνες παρεμβάσεις. Η ου-
σία-διαφορά βρίσκεται στο γεγο-
νός ότι εδώ κάθε άρμα είναι προϊ-
όν της αυθόρμητης πρωτοβουλίας 
και έμπνευσης των κατοίκων που 
κατασκευάζουν μόνοι τους τα άρ-
ματα, χωρίς την παρέμβαση επαγ-
γελματιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
είναι ένα θαυμαστό προϊόν ομαδι-
κής δουλειάς και πρωτοβουλίας. Η 
νεολαία της περιοχής παρουσίασε 
άρματα όπου κριτίκαρε τα γεγονό-

τα της επικαιρότητας, την οικονομι-
κή κρίση αλλά και τοπικά προβλή-
ματα από την απαίτηση για βιολο-
γικό καθαρισμό μέχρι θέματα που 
αφορούν τους αγρότες με αξιοθαύ-
μαστη  ευρηματικότητα. Δεν έμει-
ναν ασχολίαστα τα καυτά πρω-
τοσέλιδα όπως η υπόθεση Βατο-
πεδίου.  Και βέβαια προς τέρψιν 
των ανδρών είχαμε και μια εξαιρε-
τική και σέξυ Πετρούλα. Πανέμορ-
φη ήταν η ομάδα του Νηπιαγωγεί-
ου και του Δημοτικού Σχολείου. Οι 
Σύλλογοι του Καστορείου επίσης 
συμμετείχαν. Ο Εμπορικός με κρι-
τική στην αντιμετώπιση της νεολαί-
ας κατά τα γεγονότα του Δεκεμβρί-
ου, με πεζοπόρα ομάδα με μωρά!! 
Ο Αθλητικός Σύλλογος «Κάστωρ» 
με ένα καταπληκτικό ελικόπτερο 
ποδοκίνητο – ίσως για να εκφράσει 
τις δυνατότητες της ποδοσφαιρικής 
ομάδας που όμως δεν ενισχύεται 
με το κατάλληλο καύσιμο – οικονο-
μική ενίσχυση και γήπεδο. Ο Σύλ-
λογος Φίλων Ταϋγέτου «Λουσίνα» 
αναβίωσε τον παραδοσιακό γάμο 
με τα όλα του, προικιά, συμπεθε-

ριό, γαμπρό, νύφη και κουμπάρο. 
Εξαιρετική δουλειά. Ο «Πολυδεύ-
κης» προσπάθησε να αναβιώσει 
τη «Ρουμάνα» με επιτυχία, εστιά-
ζοντας στην οικονομική και κοινω-
νική κρίση και ίσως η επιλογή του 
γαϊδάρου να ανακλά τα βάσανα και 
την καρτερικότητα του λαού μας 
που ίσως πρέπει να ξαναθυμηθεί  
τους στίχους του Κ. Βάρναλη:
«Άντε θύμα  άντε ψώνιο
άντε σύμβολο αιώνιο
αν ξυπνήσεις μονομιάς
θα ‘ρθει ανάποδα ο ντουνιάς»
Τη γαϊδούρα υποστήριξαν, με πολύ 
ιδρώτα (!) ο Νίκος Παπαναστάσης 
καταπληκτική κεφαλή, η Ελένη 
Βλαχογιάννη, ο Γιάννης Αρφάνης, 
ο Γρηγόρης Παπαδημητράκης 
και βέβαια στην ουρά ο Γιώργος 
Λιακόπουλος. Ευχαριστούμε την 
πεζοπόρα ομάδα και όλους τους 
φίλους του «Πολυδεύκη», μη Κα-
στανιώτες, για την ενεργή συμμε-
τοχή και βοήθειά τους. 
Για την υλοποίηση του Καρνα-
βαλιού χορηγός ήταν ο Δήμος 

Πελλάνας και αξίζουν ευχαριστήρια 
στο Δήμαρχο κ. Δ. Γομάτο για τη 
συνέχιση της προσπάθειας να δια-
τηρηθούν τα έθιμα σε όλα τα χωριά 
του Δήμου Πελλάνας.  
Παρουσιαστής του καρναβαλιού 
ήταν ο Βασίλης Παρασκευόπουλος 
που παρουσίασε τα άρματα και τις 
ομάδες πολύ όμορφα, δίνοντας το 
στίγμα και το ιστορικό του καθε-
νός.
Συγχαρητήρια σε όλους και του 
χρόνου. Και με περισσότερο γλέ-
ντι. 
Θα προτιμούσαμε να τελειώσουμε 
με τη γλύκα αλλά δεν μπορούμε 
να μη θίξουμε το γεγονός της πα-
ρουσίας ορισμένων βουλευτών οι 
οποίοι ευκαιρίας δοθείσης, αφού 
βρήκαν βήμα, απηύθυναν λόγους 
προς τον κόσμο. Βέβαια η πολιτική 
πράξη καθενός χαρακτηρίζει τον 
ίδιο, αλλά η πολιτική και αισθητική 
του 21ου αιώνα και ο σεβασμός 
προς την αυθόρμητη προσπάθεια 
των πολιτών, δεν μας επιτρέπει να 
μην το σχολιάσουμε.   

Ευγενία Λαμπή 

Êáóôáíéþôéêç ÌïõôæïõñïäåõôÝñá 
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Σέ µιά πε ρι ή γη ση στήν πε ρι ο-
χή τῆς τέ ως Κοι νό τη τας Κα στο-
ρεί ου ἔ χο µε νά δοῦ µε ἕ να µε γά λο 
ἀ ριθ µό ἀ πό ἐκ κλη σί ες καί ἐκ κλη-
σά κια πού µαρ τυ ροῦν τή µε γά λη 
εὐ σέ βει α τῶν προ γό νων µας πού 
ἐκ δη λώ θη κε µέ ἔρ γα σέ πο λύ δύ-
σκο λους και ρούς.

1. Ἡ Ἱ ε ρά Μο νή Κα στριοῦ δε-
σπό ζει σέ ὅ λη τήν πε ρι ο χή κα θώς 
κρέ µε ται σάν ἀ ε το φω λιά στήν 
ἀ να το λι κή πλα γιά τῆς κο ρυ φῆς 
τοῦ Ἄ η-Γιάν νη καί σέ ἀ πό στα ση 
εἴ κο σι πε ρί που χι λιο µέ τρων ἀ πό 
τή Σπάρ τη. Ἔ χει κτι σθῆ στίς ἀρ-
χές τοῦ 17ου αἰ ώ να καί πα νη γυ-
ρί ζει τήν Πα ρα σκευ ή τοῦ Πά σχα 
στήν ἑ ορ τή τῆς Ζω ο δό χου Πη γῆς. 
Τήν ἑ ορ τή συ νή θως λαµ πρύ νει µέ 
τήν πα ρου σί α τοῦ ὁ Σε βα σµι ώ τα-
τος Μη τρο πο λί της Μο νεµ βα σί ας 
καί Σπάρ της κ.κ. Εὔ στα θι ος καί 
συµ µε τέ χει σ’ αὐ τή ὁ λό κλη ρος ὁ 
Ἱ ε ρός Κλῆ ρος τῆς πε ρι ο χῆς καί 
πλῆ θος λα οῦ ἀ πό ὅ λα τα χω ριά 
καί ἀ πό τή Σπάρ τη ἐ νῶ δέν λεί-
πουν ἀ πό τήν Ἀ θή να καί ἀλ λοῦ. 
Ἡ θαυ µα τουρ γή εἰ κό να τῆς Πα-
να γί ας µας µέ τό θεῖ ο Βρέ φος 
εἶ ναι, κα τά τήν πα ρά δο ση, ἔρ γο 
τοῦ Ἀ πο στό λου Λου κᾶ. Δι η γή-
σεις πολ λῶν θαυ µά των δι α σώ ζει 
ἡ Πα ρά δο ση µε τα ξύ των ὁ ποί-
ων ὁ τερ µα τι σµός τῆς ξη ρα σί ας 
ἔ πει τα ἀ πό λι τά νευ ση τῆς Ἁ γί ας 
Εἰ κό νας µέ συµ µε το χή ὅ λου του 
κλή ρου καί τοῦ λα οῦ, ἡ τύ φλω ση 
τοῦ τούρ κου µπέ η πού τα λαι πώ-
ρη σε τούς µο να χούς καί γι α τρεύ-

τη κε µό λις γύ ρι σε µε τα νοι ω µέ νος 
καί προ σκύ νη σε τήν Εἰ κό να καί 
ἡ θε ρα πεί α τῆς κό ρης τῆς χα νού-
µισ σας ἀ πό τήν Τρί πο λη πού ἀ φι-
έ ρω σε στή Μο νή πολ λά κτή µα τα, 
ὅ πως ἔ κα νε καί ὁ µπέ ης µε τά τή 
θε ρα πεί α του. Σω ζό ταν πα λαι ό-
τε ρα στή βι βλι ο θή κη τῆς Μο νῆς 
καί µί α ἐ πι στο λή τοῦ Κο λο κο τρώ-
νη πού ζη τοῦ σε ἐ φό δι α, δεῖγ µα 
τῆς συµ µε το χῆς τῆς Μο νῆς στόν 
Ἀ γώ να τῆς Ἀ νε ξαρ τη σί ας. Στό 
κα θο λι κό της Μο νῆς ὑ πάρ χουν 
καί ἀ ξι ό λο γες ἁ γι ο γρα φί ες πού 
εἶ χαν σκε πα σθῆ ἀ πό κά πνα καί 
σκό νη καί πού τε λευ ταί α ἔ χουν 
ἀ πο κα λυ φθῆ κα τά τό πλεῖ στον 
καί συν τη ρη θῆ ἀ πό εἰ δι κευ µέ νους 
καλ λι τέ χνες.

Πα λαι ό τε ρα ἡ Μο νή ἦ ταν ἀν-
δρι κή, ἀλ λά τά τε λευ ταῖ α χρό νι α 
ἔ γι νε γυ ναι κεῖ α καί ἤ δη µο νά ζουν 
σέ αὐ τή ἑ πτά µο να χές ὑ πό τήν 
ἡ γε σί α τῆς ἡ γου µέ νης Εὐ ω δί ας. 
Οἱ µο να χές, µέ τήν ἐρ γα σί α τους 
καί µέ τίς εἰ σφο ρές τῶν προ σκυ νη-
τῶν ἔ χουν ἀ να και νί σει τά κε λιά 
καί ἔ χουν κά νει εὐ ρύ χω ρες αἴ θου-
σες ὑ πο δο χῆς, τρα πε ζα ρί ας καί 
ἐκ θε µά των. Σέ ἕ να δι ά στη µα πού 
ἡ Μο νή ἦ ταν Με τό χι τῆς Ἱ ε ρᾶς 
Μο νῆς τῶν Ἁ γί ων Τεσ σα ρά κον τα 
Μαρ τύ ρων, κα τά τά πρῶ τα µε τα-
πο λε µι κά χρό νι α, ἐ µό να σε σέ αὐ-
τή καί ὁ µα κα ρι στός Μη τρο πο λί-
της Γόρ τυ νος καί Με γα λο πό λε ως 
κύ ρος Θε ό φι λος. Στό προ αύ λι ο 
σώ ζε ται ὁ τά φος ἑ νός Μη τρο πο-
λί τη.

Ὑ πάρ χει αὐ το κι νη τό δρο µος 
ἀ σφαλ το στρω µέ νος ἀ πό τό συ νοι-
κι σµό τῆς Νέ ας Λι βε ρᾶς µέ χρι τή 
Μο νή.

Ἡ θέ α ἀ πό τούς ἐ ξῶ στες εἶ ναι 
µα γευ τι κή κα θώς φαί νον ται ὅ λη 
ἡ ἀ να το λι κή πλα γιά τοῦ βο ρεί ου 
Τα ϋ γέ του, ἡ κοι λά δα τοῦ Εὐ ρώ τα 
ἀ πό τίς πη γές τοῦ µέ χρι σχε δόν 
τή Σπάρ τη, τά ὑ ψώ µα τα τῆς νο τί-
ου Ἀρ κα δί ας, ὅ λα τα γύ ρω χω ριά 
καί ὁ Παρ νω νας.

2. Ἡ κο ρυ φή Ἄ η-Γιάν νης εἶ ναι 
ἡ τε λευ ταί α πρός βορ ρᾶν κο ρυ φή 
τοῦ Τα ϋ γέ του, ὅ πως τόν βλέ που-
µε ἀ πό τή Σπάρ τη καί ἡ κο ρυ φή 
τοῦ Βορ δω νι ά τι κου [Πυρ γά κι] εἶ-
ναι ἡ ἀ µέ σως προ η γού µε νη πρός 
νό τον τοῦ Ἄ η-Γιάν νη κο ρυ φή. 
Στό βά θος τῆς χα ρά δρας πού χω-
ρί ζει τίς δύ ο αὐ τές κο ρυ φές καί σέ 
ἀ πό στα ση λί γων δε κά δων µέ τρων 
ἀ πό τό δρό µο Σπάρ της-Κα στο ρεί-
ου εἶ ναι τό ἐκ κλη σά κι τῆς Πα να-
γί ας πού γιορ τά ζει τό Δε κα πεν-
ταύ γου στο. Εἶ ναι σκαρ φα λω µέ νο 
στό βρά χο πού τό σκε πά ζει σχε-
δόν ὁ λό κλη ρο καί ἔ χει θαυ µά σι ες 
τοι χο γρα φί ες γνή σι ας βυ ζαν τι νῆς 
τέ χνης. Ὑ πά γε ται στή Μο νή Κα-
στρί ου καί κα τά µί α πα ρά δο ση 
ἦ ταν πα λαι ό τε ρα ἐ κεῖ το Μο να-
στή ρι.

3. Ὁ ἐ νο ρι α κός Να ός τῆς Γεν-
νή σε ως τῆς Θε ο τό κου [8 Σε πτεµ-
βρί ου] Κα στο ρεί ου εἶ ναι στήν 
κεν τρι κή πλα τεί α τῆς κω µο πό λε-
ως. Ἔ χει κτι σθῆ πρίν ἀ πό ἑ κα-
τό καί πλέ ον χρό νι α µέ προ σω πι-

κή ἐρ γα σί α τῶν ἐ νο ρι τῶν. Εἶ ναι 
ὁ λό κλη ρος, τοῖ χοι καί δά πε δα, 
ἀ πό στα χτί µάρ µα ρο πού οἱ προ-
γο νοί µᾶς ἔ κο ψαν ἀ πό τήν πλα-
γιά τοῦ ὑ ψώ µα τος τῆς «Τί κλας» 
στά νό τι α της κω µο πό λε ως καί 
κου βά λη σαν κα τά τό πλεῖ στον 
στήν πλά τη. Εἶ ναι ἀν τί γρα φο, 
σέ µι κρό τε ρη κλί µα κα, τοῦ Μη-
τρο πο λι τι κοῦ Να οῦ τῶν Ἀ θη νῶν. 
Τό τέµ πλο τοῦ εἶ ναι ὁ λό κλη ρο ξύ-
λι νο σκα λι στό µέ ξυ λό γλυ πτες πα-
ρα στά σεις ἀ πό τή ζω ή τοῦ Χρι-
στοῦ. Εἶ ναι ἔρ γο ζω ῆς ἑ νός ἠ πει-
ρώ τη κα τα δι ω κό µε νου ἀ πό τούς 
τούρ κους πού εἶ χε εὕ ρει ἄ συ λο 
στήν Κα στα νιά κα τά τά πρῶ τα 
µε τε πε να στα τι κά χρό νι α. Οἱ ἁ γι-
ο γρα φί ες, ἔρ γο τοῦ ἁ γι ο γρά φου 
Λα ζα ρῆ, ἐν τυ πω σιά ζουν µέ τήν 
πρω το τυ πί α τους. Παρ’ ὅ λο ὅ τι 
ἀ πο µα κρύ νον ται ἀ πό τό αὐ στη ρό 
βυ ζαν τι νό ὕ φος, δέν χά νουν τί πο-
τε ἀ πό τήν πνευ µα τι κό τη τα τῆς 
Πί στε ώς µας. Τά το πί α εἶ ναι φυ σι-
κά, ἀλ λά κα θώς ἀ πει κο νί ζουν σκη-
νές ἀ πό τή ζω ή καί τό Πά θος τοῦ 
Κυ ρί ου µας, δί νουν στό θε α τή τήν 
ἐν τύ πω ση ὅ τι ζεῖ καί περ πα τεῖ µα-
ζί Του στά ἴ δια µέ ρη καί ὅ τι εἶ ναι 
µέ λος τῆς συ νο δεί ας Του. Ἐ κεί νη 
ὅ µως ἡ εἰ κό να πού κα θη λώ νει τό 
θε α τή εἶ ναι ὁ Παν το κρά το ρας. Ὁ 
Χρι στός, χω ρίς νά ἔ χη τό αὐ στη-
ρό καί πολ λές φο ρές τό «ἄ γρι ο» 
ὕ φος πού συ ναν τᾶ µε σέ πολ λές 
ἀ πει κο νί σεις, δε σπό ζει τοῦ σύµ-
παν τος. Τό πρό σω πό Του ἀ κτι νο-
βο λεῖ ἀ πό ἕ να µο να δι κό συν δυ α-

Προσκυνήματα 
περιοχῆς τέως 
Κοινότητας 
Καστορείου

Ὁ µε γά λος ἀ ριθ µός ἀ πό ἐκ κλη σί ες καί ἐκ κλη σά κια 
στήν περιοχή µας µαρτυρᾶ τή µε γά λη εὐ σέ βει α τῶν 
προ γό νων µας πού ἐκ δη λώ θη κε µέ ἔρ γα σέ πο λύ δύ σκο-
λους και ρούς

Συλ λο γή Εὐ αγ γέ λου Ἀν δρια νοῦ*

¸ñåõíåò - ÌåëÝôåò - Ó÷üëéá

 Σέ ἀ πό στα ση δύ ο πε ρί που χι λι µέ τρων ἀ πό τήν ἐκ κλη σί α τῆς Ἁ γί ας 

Τρι ά δας πρός τά ἀ να το λι κά εἶ ναι ἡ πα λαι ά βυ ζαν τι νή ἐκ κλη σί α τοῦ 

Ἁ γί ου Δη µη τρί ου [26 Ὀ κτω βρί ου]. Στό προ αύ λι ό της σώ ζον ται κοµ-

µά τια ἀ πό ἀρ χαί ους κί ο νες καί στό Ἱ ε ρό της ὑ πάρ χουν τοι χο γρα φί ες 

δύ ο ἁ γί ων ἀ πό τούς ὁ ποί ους ὁ ἕ νας εἶ ναι ὁ Ἅ γι ος Θε ό κλη τος, σύµ φω-

να µέ σχε τι κή ἐ πι γρα φή.
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σµό δυνάµεως καί ἀγάπης πού 
σέ κάνει νά αἰσθάνεσαι ὅτι σέ κα-
λεῖ κοντά Του «µέ φωνή ὑδάτων 
πολλῶν» καί σέ κάνει νά θέλης νά 
Τόν προσκυνήσης καί νά ἀναφώ-
νησης· «Ὁ Κύριος µου καί ὁ θεός 
µου». Ὁποῖος ἰδῆ αὐτή τήν ἁγιο-
γραφία εἶναι δύσκολο, ἄν ὄχι ἀδύ-
νατον, νά σκεφθῆ τόν Παντοκρά-
τορα-Χριστό διαφορετικά. 4. Στή 
βορεινή πλευρά τοῦ βουνοῦ τοῦ 
Ἄη-Γιάννη, πρός νότον τῆς κωµο-
πόλεως, εἶναι τό ἐκκλησάκι τῶν 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου [21 Νοεµ-
βρίου]. Τό µισό εἶναι σέ βράχο µέ-
σα σέ σπηλιά, ἀνεβαίνει κανείς σέ 
αὐτό µέ σκάλα καί δεσπόζει τῆς 
ἀρχῆς τῆς χαράδρας πού χωρίζει 
τήν κορυφή τοῦ Ἀη-Γιάννη ἀπό 
τό ὕψωµα τῆς «Τίκλας». Ἀπέναν-
τι φαίνεται τό ξύλο ἀπό τό ὅποιο 
κρέµασαν οἱ τουρκαλβανοί

ἕναν παπά κατά τήν Ἐπανά-
σταση τοῦ 1770. Κατά τήν παρά-
δοση, ἀσκήτεψε στό ἐκκλησάκι 
αὐτό ὁ Ἅγιος Θεοκλητός, ἐπίσκο-
πος Λακεδαιµονίας ὁ θαυµατουρ-
γός [9ος αἰών].

5. Στήν κορυφή τοῦ ἴδιου βου-
νοῦ εἶναι τό ἐκκλησάκι τοῦ Προ-
δρόµου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννη, 
ἀφιερωµένο στή µνήµη τῆς Ἀπο-
τοµῆς της Κεφαλῆς τοῦ [29 Αὐ-
γούστου]. Εἶναι σέ ἀπόσταση 
µιᾶς καί πλέον ὥρας πεζοπορίας 
ἀπό τόν πλησιέστερο αὐτοκινητό-
δροµο καί συγκεντρώνει προσκυ-
νητές ἀπό ὅλα τα γύρω χωριά. 
Ἰδιαίτερα γραφική εἶναι ἡ τέλεση 
τῆς ἀκολουθίας τῆς Ἀρτοκλασίας 
πού γίνεται µετά τό τέλος τῆς Θεί-
ας Λειτουργίας στό προαύλιο τοῦ 
Ναοῦ ὅπου οἱ ἄρτοι, πολυάριθµοι 
κατά κανόνα, τοποθετοῦνται κυ-
κλικά. Πρό ἐτῶν ἐτέλεσε ἐκεῖ τή 
Θεία Λειτουργία καί ὁ Σεβασµιώ-
τατος Μητροπολίτης µᾶς κ.κ. Εὐ-
στάθιος. Ἡ πορεία στήν ἀπότοµη 
ἀνηφοριά µέσα στό δάσος ἀπό 
ἔλατα καί κέδρα εἶναι ἐπίπονη 
ἀλλά καί εὐχάριστη καί ἀποτελεῖ 
ἕνα θαυµάσιο δοκιµαστικό ὑγεί-
ας. 6. Στήν περιοχή τῆς Παλαι-
ᾶς Καστανιᾶς, µέσα στό δάσος, 
εἶναι καί τό ἐκκλησάκι τῆς Ἀπο-
δόσεως τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεο-
τόκου [23 Αὐγούστου] πού ἦταν 
ὁ Ἐνοριακός Ναός τοῦ παλαιοῦ 
χωριοῦ πού ἐγκαταλείφθηκε µετά 
τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Στήν 
ἴδια περιοχή σώζονται τά ἐρείπια 
τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ Ἁγίου Γεωργί-
ου καί τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου πού 
ἦταν καί τό νεκροταφεῖο. Τελευ-
ταία κτίζεται ἐκεῖ, πάνω στό δρό-
µο πρός τή «Λουσίνα», ἕνα ἐκ-
κλησάκι ἀφιερωµένο στόν Ἅγιο 
Δηµήτριο, µέ πρωτοβουλία τοῦ 

Δηµητρίου Ι. Κουτρουµπή. Σώζον-
ται ἐπίσης ἕνα προσκυνητάρι τοῦ 
Τιµίου Σταυροῦ στή θέση «Σταυ-
ρούλης» ἀπό ὅπου ξεκινάει ὁ πε-
ζόδροµος γιά τόν Ἀη-Γιάννη καί 
ἕνα προσκυνητάρι τοῦ Προφήτη 
Ἠλία στά βορειοανατολικά της 
ἐκκλησίας τῆς Παναγίας. Στήν 
κορυφογραµµή τῶν ὁρίων µέ τή 
Μεσσηνία, στή θέση «Μεγάλα 
Βαρικά», ὑπάρχει ἕνα ἐκκλησάκι 
ἀφιερωµένο στή µνήµη τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου «τοῦ ἐν Βουνένοις» [7 
Μαΐου] πού τελευταία ἔχει ἀνα-
καινισθῆ πλήρως µέ ἔξοδα τῆς 
οἰκογενείας Κ. Λιναρδάκη. Ὑπά-
γεται στήν ἐνορία Νέδουσας Ἀλα-
γονίας. 

7. Στό δρόµο πρός τό βουνό 
καί λίγο ἔξω ἀπό τήν κωµόπολη εἶ-
ναι ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολά-
ου [6 Δεκεµβρίου] πού εἶναι καί 
τό νεκροταφεῖο. 

8. Κοντά στήν ἐκκλησία τοῦ 
Ἁγίου Νικολάου εἶναι ἡ ἐκκλησία 
τοῦ Προδρόµου καί Βαπτιστοῦ 
Ἰωάννου πού εἶναι ἀφιερωµένη 
στή µνήµη τῶν Γενεθλίων του [24 
Ἰουνίου]. Κτίσθηκε τά τελευταῖα 
χρόνια µέ ἔξοδα τῆς λυκειάρχου 
θεολόγου Βασιλικῆς Λιναρδάκη 
καί τῆς µητέρας τῆς Αἰκατερίνης.

9. Στίς πηγές στά δυτικά της κω-
µοπόλεως, ἀπό τίς ὅποιες ὑδρεύ-
ονται οἱ κάτοικοι καί ἀρδεύεται ἡ 
πεδιάδα τοῦ Καστορείου, ὑπῆρχε 
παλαιότερα ἐκκλησάκι τοῦ Προ-
δρόµου. Σήµερα δέν σώζεται τίπο-
τε ἀπό αὐτό, ἡ τοποθεσία ὅµως εἶ-
ναι ἀκόµη γνωστή µέ τήν ὀνοµα-
σία «Πισαγιάννης».

Ι0. Πάνω ἀπό τίς πηγές τοῦ «Πι-
σαγιάννη» καί µέσα στή χαράδρα 
εἶναι τό ἐκκλησάκι τῆς Ἀποδόσε-
ως τῆς Κοιµήσεως τή Θεοτόκου. 
Εἶναι ὁλόκληρο σχεδόν µέσα σέ 
σπηλιά. Ὑπάγεται στήν ἐνορία 
Περιβολίων.

ΙΙ. Στό δρόµο πρός τό Γεωργί-
τσι καί σέ ἀπόσταση ὀκτακοσίων 
περίπου µέτρων ἀπό τήν πλατεία 
τοῦ Καστορείου, πέρα ἀπό τό πο-
τάµι, εἶναι τό προσκυνητάρι τοῦ 
Ἁγίου Νεκταρίου [9 Νοεµβρίου] 
πού κτίσθηκε ἀπό τήν οἰκογένεια 
Κων. Μιχαλόχριστα.

12. Πιό πέρα, στόν ἴδιο δρό-
µο, εἶναι τό ἐκκλησάκι τῆς Με-
ταµορφώσεως τοῦ Σωτῆρος [6 
Αὐγούστου]. Εἶναι πολύ πρωτό-
τυπο, δέν ἀκολουθεῖ κανένα γνω-
στό ρυθµό καί εἶναι χτισµένο ἀπό 
παλαιά µάρµαρα καί πέτρες ἀπό 
παλαιές οἰκοδοµές ἀπό τόν Λεωνί-
δα Νικολόπουλο µέσα στό κτῆµα 
του. Ὑπάγεται καί αὐτό στήν ἐνο-
ρία Περιβολιῶν.

13. Στόν ἴδιο δρόµο καί σέ ἀπό-

σταση τεσσάρων περίπου χιλιο-
µέτρων ἀπό τό Καστόρειο εἶναι 
τό ἐκκλησάκι τῆς Ὑψώσεως τοῦ 
Τιµίου Σταυροῦ [14 Σεπτεµβρί-
ου]. Στή µνήµη τοῦ συγκεντρώ-
νει προσκυνητές ἀπό ὅλη τήν πε-
ριοχή. Ὑπάγεται στήν ἐνορία τῆς 
Ἀλευρούς.

14. Στή βάση τοῦ λόφου πού εἶ-
ναι στά ἀνατολικά του Καστορεί-
ου εἶναι τό ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας 
Παρασκευῆς [26 Ἰουλίου].

15. Στήν κορυφή τοῦ ἴδιου λό-
φου εἶναι τό ἐκκλησάκι τοῦ Προ-
φήτη Ἠλία [20 Ἰουλίου]. Ἀνακαι-
νίσθηκε τελευταία µέ σχέδια τοῦ 
µηχανικοῦ κ. Δηµητρίου Ρεξίνη.

Ι6. Στά νοτιανατολικά τοῦ Κα-
στορείου καί σέ µικρή ἀπόσταση, 
στίς πηγές τοῦ «Ἀη-Μάµα», ἀπό 
τίς ὁποῖες ἐπίσης ποτίζεται ἡ πεδι-
άδα τοῦ Καστορείου, εἶναι τό ἐκ-
κλησάκι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ 
Θεολόγου. Ἐκεῖ τελεῖται Θεία 
Λειτουργία στίς 8 Μαίου, µνήµη 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, στίς 26 Σε-
πτεµβρίου, µνήµη τῆς µεταστάσε-
ώς του, στίς 27 Ἰουλίου, µνήµη 
τοῦ Ἁγίου Παντελεήµονος καί 
στίς 2 Σεπτεµβρίου, µνήµη τοῦ 
Ἁγίου Μάµαντος.

17. Στά ἀνατολικά του Καστο-
ρείου καί σέ ἀπόσταση δέκα περί-
που χιλιοµέτρων µέσα στήν πεδιά-
δα, ὑπάρχει µιά τοποθεσία πού λέ-
γεται «Παλαιοµανάστηρο». Κατά 
τήν παράδοση, ὑπῆρχε ἐκεῖ µονα-
στήρι ἀπό τό ὅποιο ὅµως δέν σώ-
ζεται τίποτε.

Ι8. Στά βορειοανατολικά, σέ 
ἀπόσταση δέκα πέντε χιλιοµέ-
τρων ἀπό τό Καστόρειο καί κον-
τά σέ µία ἀπό τίς πηγές τοῦ Εὐρώ-
τα, ὑπάρχει µία τοποθεσία πού λέ-
γεται «Σαιντενίκος». Προφανῶς ἡ 
λέξη εἶναι παραφθορά τοῦ «Σαίντ 
Νίκων», ὅπως ἔλεγαν οἱ φράγκοι 
κατακτητές τόν Ἅγιο Νίκωνα. 
Κατά τήν παράδοση, ἀσκήτεψε 
ἐκεῖ ὁ Ἅγιος Νίκων.

19. Στό δρόµο πρός τή Σπάρτη 
καί σέ ἀπόσταση χιλίων πεντακο-
σίων µέτρων ἀπό τό Καστόρειο 
καί στό κέντρο τῶν οἰκισµῶν Κα-
στριοῦ καί Νέας Λιβερᾶς εἶναι ὁ 
ἐνοριακός ναός τῆς Ἁγίας Βαρβά-
ρας [4 Δεκεµβρίου] τῆς ἐνορίας 
Καστρίου.

Κτίσθηκε κατά τά πρῶτα µε-
ταπολεµικά χρόνια µέ ἔξοδα τοῦ 
ὁµογενοῦς ἀπό τήν Ἀµερική Νι-
κολάου Κολλινιάτου καί ἄλλων 
δωρητῶν καί µέ προσωπική ἐρ-
γασία τῶν κατοίκων τοῦ Καστρί-
ου καί τῆς Νέας Λιβερᾶς. Μέ τήν 
ἀνέγερση αὐτοῦ του ναοῦ ἑνώθη-
καν οἱ ἐνορίες Καστρίου καί Σερ-
βέικων.

20. Σέ ἀπόσταση µερικῶν δεκά-
δων µέτρων ἀπό τήν ἐκκλησία τῆς 
Ἁγίας Βαρβάρας εἶναι τό ἐκκλη-
σάκι τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου 
καί Ἑλένης [21 Μαίου] πάνω σε 
ἕνα κατάφυτο ὕψωµα µέ πεῦκα.

21. Τό ἐκκλησάκι τῆς Ἁγίας Τρι-
άδας [Δευτέρα τῆς Πεντηκοστῆς] 
εἶναι πάνω σε ἕνα λόφο µέ πεῦκα, 
σέ ἀπόσταση ἑνός χιλιοµέτρου 
ἀπό τό Καστόρειο. Κατά τήν πα-
ράδοση, εἶναι χτισµένο στό ση-
µεῖο ὅπου ὁ Μωάµεθ ἔβαλε τά 
ἄλογα καί πάτησαν τά παιδιά 
τῶν ὑπερασπιστῶν τοῦ Καστρίου 
πού προέβαλαν ἡρωική ἀντίστα-
ση µέ ἀρχηγό τόν Πυρνοκοκκά.

22. Σέ ἀπόσταση δύο περίπου 
χιλιµέτρων ἀπό τήν ἐκκλησία 
τῆς Ἁγίας Τριάδας πρός τά ἀνα-
τολικά εἶναι ἡ παλαιά βυζαντινή 
ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Δηµητρίου 
[26 Ὀκτωβρίου]. Στό προαύλιό 
της σώζονται κοµµάτια ἀπό ἀρ-
χαίους κίονες καί στό Ἱερό της 
ὑπάρχουν τοιχογραφίες δύο ἁγί-
ων ἀπό τούς ὁποίους ὁ ἕνας εἶναι 
ὁ Ἅγιος Θεόκλητος, σύµφωνα µέ 
σχετική ἐπιγραφή.

23. Στό δρόµο πρός τό Μονα-
στήρι τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς εἶναι 
παλαιά ἐκκλησία ἀπό τήν ὁποία 
σώζονται µόνο οἱ τοῖχοι. Εἶναι 
γνωστή µέ τό ὄνοµα «Μετόχι» καί 
τό προαύλιο τῆς χρησιµοποιεῖται 
ὡς κοιµητήριο τῶν οἰκισµῶν Κα-
στρίου καί Νέας Λιβερᾶς.

24. Στόν παλαιό οἰκισµό τοῦ 
Καστρίου καί κοντά στό κάστρο 
πού ὑπερασπίσθηκε ὁ Πυρνοκοκ-
κᾶς εἶναι ἡ παλαιά βυζαντινή ἐκ-
κλησία τοῦ Ἁγίου Γεωργίου [23 
Ἀπριλίου] µέ θαυµάσιες βυζαντι-
νές τοιχογραφίες. Ἦταν ὁ ἐνορια-
κός ναός τῆς ἐνορίας Καστρίου.

25. Στόν οἰκισµό τῶν Σερβέι-
κων εἶναι ἡ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου, πρώην ἐνοριακός ναός 
τοῦ οἰκισµοῦ αὐτοῦ.

26. Στά βορειοανατολικά του 
Καστρίου καί σέ ἀπόσταση µιᾶς 
περίπου ὥρας, εἶναι τό ἐκκλησάκι 
τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου [18 Ἰανου-
αρίου καί 2 Μαίου]. Ὑπάγεται 
στήν ἐνορία Καστρίου.

Δηµοσιεύθηκε στήν ἐφηµερίδα 
τῆς Σπάρτης «Λακωνικός Τύπος» 
περίπου τίς µέρες πού ἀκολου-
θοῦν τήν 11-2-1999.

Σήµερα (17-12-2008) οἱ συµ-
πληρώσεις καί οἱ διορθώσεις 
πού ἐπιβάλλει τό πέρασµα τοῦ 
χρόνου.

* Ὁ Εὐάγγελος Ἀνδριανός 
εἶναι ἐπίτιµος ἀρεοπαγίτης, 
κατοικεῖ στό Καστόρι - Κα-
στανιά
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Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκλη-
ση του Συλλόγου , Φίλοι του Βουνού 
Ταϋγέτου , «Η ΛΟΥΣΙΝΑ» ο Ελληνι-
κός Ορειβατικός Σύλλογος  Ηλιού-
πολης , φτάνει στο Καστόρι στις 8.45΄ 
πμ στη θέση Αϊ Μάμας ,την Κυρια-
κή της Αποκριάς. Παρόντες και μέλη 
του Συλλόγου  «Η ΛΟΥΣΙΝΑ» με προ-
εξάρχοντα τον πρόεδρό  του Γ. Λιναρ-
δάκη, οι οποίοι μοίρασαν στους επι-
σκέπτες  αναμνηστικά καπέλα και 
μπλουζάκια  του Συλλόγου καθώς και 
το έντυπο του Δήμου.

Έτσι, ξεκινήσαμε ,32 άτομα συνολι-
κά, για την Ξεροβουνα. Μαζι μας και 
ο κυρ- Γιώργος, ο οποίος μας ακλού-
θησε  ως την Λουσίνα, ανεβαίνοντας 
το μονοπάτι της Τίκλας σαν έφηβος. 
Εκεί, λόγω έλλειψης εξοπλισμού μας 
ευχήθηκε καλό δρόμο και επέστρεψε.

Από την Λουσίνα άρχιζε το χιόνι να 
ανεβαίνει σε  πόντους ,όπου μετά το 
Σταυρούλι έφτανε ως το γόνατο και 
πλέον .Συνεχίζοντας με σύμμαχο τον 

πολύ καλό καιρό φτάνουμε στην κο-
ρυφή(1426μ) Η θέα καταπληκτική 
,από κάτω ο Αϊ Γιάννης σε χιονισμέ-
νο πεδίο ,ανατολικά η κοιλάδα του Ευ-
ρώτα με τον Πάρνωνα απέναντι, νότια 
το επιβλητικό Πυργάκι(1736μ),βόρεια 
το Γεωργίτσι και λιγο δυτικά   ο Μα-
λεβός(1612μ), με τον Άγιο Παντελεή-
μονα.. Στο βάθος ανατολικά και βορει-
α  στέκει το Αρτεμισιο(1772μ) με πιο 
μπροστά  τον Κτενιά(1635μ) και το 
όρος Παρθένι(1215μ).Και βέβαια ,στο 
βάθος βορεια το Μαίναλο(1762μ)

Κολατσίσαμε , βγάλαμε τις σχετικές 
φωτογραφίες και μετά άρχισε η κατά-
βαση. Φτάσαμε στο Καστόρι, έχοντας 
καλύψει μια υψομετρική 876μ(1426-
550μ), διανύοντας 15χλμ περίπου 
σε 7,5 ώρες με τις στάσεις .Η ομάδα 
ήταν δυνατή , συμπαγής και κεφάτη.

Η συνέχεια εκτυλίχτηκε στην τα-
βέρνα του Άρη, όπου οι μεζέδες και 
το κρασί κάλυψαν τις θερμίδες που 
χάσαμε..Στο τέλος , έτσι για αποθε-
ραπεία , έπεσε και ο σχετικός χορός 
στους ήχους του κλαρίνου.

Την  επαύριον-Καθαρά Δευτέρα –

ξεκινήσαμε με ξενάγηση στην Πελ-
λάνα, με ξεναγό τον καθ. αρχαιολό-
γο κ.Σπυρόπουλο, ο οποίος ευγενικά 
προσφέρθηκε να μας μεταφέρει στο 
κλίμα της εποχής των αρχαιολογικών 
ευρημάτων.

Ευχάριστη και καλοδεχούμενη 
πράξη ήταν το κόψιμο των αγριόχορ-
των που είχαν ζώσει   τον αρχαιολο-
γικό χώρο στους Τάφους, πράξη για 
την όποια ευχαριστούμε την Δημοτι-
κή αρχή.

Δυστυχώς ,η εικόνα της περιοχής 
σήμερα είναι απογοητευτική.  Είναι 
ντροπή τέτοιου μεγέθους αρχαιολο-
γικά  ευρήματα ,άσχετα αν συμφω-
νούν η όχι κάποιοι  με την ονοματο-
λογία τους, να έχουν εγκαταλειφθεί , 
να έχουν χορταριάσει . Το Υπ.Πολι-
τισμού έχει δείξει πλήρη αδιαφορί-
α έως και αρνητική στάση   μαζί με 
ορισμένους κύκλους επιστημονικούς 
αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας ,  
σταματώντας βίαια  τις ανασκαφές.

Χαρακτηριστικό  του κλίματος είναι 
το γνωστό απίστευτο γεγονός,  Μό-
λις ανακαλύφθηκε  η είσοδος ενός 

νέου  Βασιλικού θολωτού τάφου –πι-
θανά ασύλητου-την επομένη  ήρθαν 
3 φορτηγά  με αμμοχάλικο και …εξα-
φάνισαν  την είσοδο .Μετά από αυτό 
σταμάτησαν και οι ανασκαφές!!!! Τα 
συμπεράσματα δικά σας.

Εμείς όμως, την πολιτιστική κληρο-
νομιά μας δεν την αφήνουμε έρμαιο 
στα χέρια κανενός. Παλεύουμε ώστε  
τα όποια ιστορικά στοιχεία να έχουν 
την τύχη που τους αξίζει και όχι αυτή 
που αρέσκονται  μερικοί! Έτσι ,επι-
τακτική μπαίνει η ανάγκη να συνεχι-
στούν οι ανασκαφές ,διότι η περιοχή 
βρίθει από σπουδαιότατα αρχαιολο-
γικά στοιχεία ,τα οποία πιθανά ,ερ-
χόμενα στην επιφάνεια να ανατρέ-
ψουν καθεστηκυίες αντιλήψεις περί 
της καταγωγής μας. Ήδη ,αρκετά μέ-
χρι τώρα έχουν ανατραπεί ( κάθο-
δος Δωριαίων, ασυνεχής κατοίκηση 
της περιοχής) Μήπως όμως αυτό θέ-
λουν να αποφύγουν κάποιοι; Το μέλ-
λον θα δείξει!!

Στην συνέχεια ,17 άτομα από τα 
33,κάναμε την μικρή διάσχιση από 
την Ι.Μ.Ζωοδ. Πηγής του Καστριού 
ως την Βορδόνια .Ανεβήκαμε ως το 
ρέμα του Λουκά (Κάρδαρη) και συνε-
χίσαμε απέναντι για την Άνω Χώρα 
της Βορδόνιας. Η διαδρομή είχε 
απ’όλα, θέα καταπληκτική αγναντεύ-
οντας τους καταρράκτες του Κάρδα-
ρη, λίγο λαχάνιασμα ,λίγο χιόνι και 
μπόλικο κέφι. Την ομάδα οδηγούσε ο 
13χρονος Κωστής Μόρφης σε καλο-
ανοιγμένο και σηματοδοτημένο μονο-
πάτι. Το είχαν ανοίξει και σηματοδο-
τήσει ο Σύλλογος «Η ΛΟΥΣΙΝΑ» μέ-
χρι το ρέμα ,και στη συνέχεια μέχρι 
την Βορδόνια ο Πολιτιστικός Σύλλο-
γος της Βορδόνιας ,σε συνεργασία με 
τον Κυνηγητικό Σύλλογο.

Μετά το τέλος  της 4ωρης αυτής 
διαδρομής μας περίμενε και πάλι η 
ταβέρνα του Άρη. Όσοι έμειναν στο 
καρναβάλι στο Καστόρι  είχαν τις 

καλλίτερες εντυπώσεις και μάλιστα 
από τον  για πρώτη -και επιτυχημένη 
–φορά  «ΓΑΜΟ».

Φεύγοντας ,επισκεφτήκαμε και το 
μουσείο Φ. Ιστορίας του κου Μπε-
λίτσιου , μένοντας εντυπωσιασμένοι 
για μια ακόμα φορά οι Ηλιουπολίτες.

Ήταν η πρώτη και σίγουρα όχι η 
τελευταία φορά που εκτός Λακωνίας 
ορειβατικός Σύλλογος επισκέφτηκε 
τα μέρη αυτά. Θα ακολουθήσουν και 
άλλοι στο προσεχές μέλλον, όπως ο 
Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών, ο Αθη-
ναϊκός Ορειβατικός Σύνδεσμος ,ο 
Ορειβατικός Πειραιά κλπ

Το έργο που έχει αρχίσει από πέρ-
σι ακούραστα ο Σύλλογος «Η ΛΟΥ-
ΣΙΝΑ» για την ανάδειξη και γνωριμί-
α της καταπληκτικής αυτής περιοχής 
του Β.Α. Ταϋγέτου , έχει αποδώσει 
καρπούς. Επίσης η Βορδόνια με τους 
Συλλόγους της όπως προαναφέρ-
θηκε άνοιξαν τα δικά τους μονοπά-
τια. Το Γεωργίτσι έχει και αυτό δυνα-
τές και όμορφες διαδρομές που περι-
μένουν την φροντίδα και το ενδιαφέ-
ρον από τους τοπικούς Συλλόγους , 
ο Λογγανίκος το ίδιο, η Αλευρού ,τα 
άλλα χωριά. Μονοπάτια που περπά-
τησαν οι παππούδες μας για να εξοι-
κονομήσουν τα προς το ζην, τουλά-
χιστον εμείς ας τα γνωρίσουμε ,σαν 
φόρο τιμής κάνοντας την βόλτα μας. 
Ο Δήμος πρέπει να είναι αρωγός και 
μπροστάρης αυτών των προσπαθει-
ών. Δεν χρειάζονται τα ιδιαίτερα κον-
δύλια ,ούτε οι  ειδικές γνώσεις. Όρεξη 
,κέφι και αγάπη για τον τόπο μας για 
την φύση χρειάζεται.

Αυτό έδειξαν οι «Λουσινιώτες», 
που ορισμένοι παρά τη ηλικία τους  
«έβαλαν τα γυαλιά» σε πολλούς νε-
ότερους .

Ας υπάρξουν και άλλοι μιμητές των 
ενεργειών τους!!

Π.Μόρφης
(tmorfis@hotmail.com)

Ôï ÷ñïíéêü ìéáò åðßóêåøçò
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Μια αληθινή ιστορία
Πολλά στοιχεία αποτε-

λούν την ελευθερία του 
ανθρώπου. Όπως π.χ. το 
δικαίωμα της επιβίωσης ή 
αυτό της ελευθερίας λόγου 
κ.λπ. Όμως ο πυρήνας της 
ελευθερίας είναι η συνεχής 
πνευματική ανάπτυξη του 
ολόκληρου ανθρώπου. Δη-
λαδή η ανάπτυξη όλων των 
έμφυτων ικανοτήτων του. 
Μια ανάπτυξη θετική για το 
άτομο και την κοινωνία. 

Μια από τις έμφυτες 
ικανότητες του ανθρώπου 
είναι κι αυτή της μάθησης 
γλώσσας. Όχι μόνο του 
προφορικού αλλά και του 
γραπτού λόγου. Η στέρηση 
της μάθησης του γραπτού 
λόγου στερεί το άτομο από 
τον πνευματικό διάλογο και 
την απόκτηση γνώσεων για 
περαιτέρω πνευματική ανά-

πτυξη. Μια τέτοια στέρηση 
ζούσαν για αιώνες τα θηλυ-
κά παιδιά της Ελλάδος, οι 
γυναίκες.

Το 1906 στο χωριό μας το 
Καστόρι τα κοριτσάκια δεν 
πήγαιναν σχολείο. Υπήρχε 
ένα μονοτάξιο δημοτικό θη-
λέων που φοιτούσαν μόνο 
τα κοριτσάκια των οικογενει-
ών των δέκα προυχόντων. 
Αν υπολογίσει κανείς ότι τότε 
οι οικογένειες του χωριού 
ήταν γύρω στις τετρακόσιες 
καταλαβαίνει ότι η πλειοψη-
φία των θηλυκών παιδιών 
ήταν αναλφάβητα.

Μια τέτοια αναλφάβητη 
γυναίκα ήταν κι η Ελένη 
Κολλινιάτη της οποίας η 
οικογένεια δεν ανήκε στους 
προύχοντες. Είχε όμως 
την οικονομική άνεση να 
σπουδάσει το γιο της στο 
πανεπιστήμιο της Αθήνας. 

Η Ελένη Κολλινιάτη ήταν 
έξυπνη γυναίκα κι είχε τη δύ-
ναμη να δει την αδικία που 
ζούσε. Δεν καταλάβαινε γιατί 
να μην ξέρει κι αυτή γράμ-
ματα. Να μπορεί κι αυτή να 
γράψει ένα γράμμα στο γιο 
της στην Αθήνα, ή να μπορεί 
να διαβάζει την εφημερίδα 
που διάβαζε ο άνδρας της. 
Ύστερα γιατί ο γιος της να 
σπουδάζει μέχρι πανεπι-
στήμιο και το κοριτσάκι της 
να μείνει αγράμματο σαν κι 
αυτή; Αυτές οι σκέψεις στρι-
φογύριζαν στο νου της και 
πήρε τη μεγάλη απόφαση 
να στείλει το κοριτσάκι της σ’ 
εκείνο το δημοτικό θηλέων 
για να ζήσει αυτό λίγη πνευ-
ματική ελευθερία που δεν 
έζησε εκείνη. Τότε έγινε κάτι 
απίστευτο. Της επιτέθηκαν 
όλες οι γυναίκες του Κάτω 
Μαχαλά. «Μωρηηήή πού τη 
στέελνεις; να μάθει γράμμα-
τα για να στέλνει ραβασάκια 
στους αγαπητικούς;».

Εδώ εκφράζονται καθα-
ρά τα στοιχεία εκείνα της 
κουλτούρας τα οποία είναι 
εχθρικά προς τον έρωτα και 
την πνευματική ανάπτυξη 
της γυναίκας. Οικογένεια 
και κοινωνία δούλευαν συ-
στηματικά ώστε τα ως άνω 
στοιχεία να εσωτερικεύονται 
από τα θηλυκά παιδιά και να 
γίνονται μέρος του χαρακτή-
ρα τους. Γιατί είναι παράλο-
γο πως οι ίδιες οι γυναίκες 
μπορούσαν να αρνούνται 
την ελευθερία της μάθησης; 
Έτσι όμως τις έφτιαχνε η 
κουλτούρα. 

Η Ελένη Κολλινιάτη είχε 
δυνατή κρίση και μπορούσε 
να δει ότι η μάθηση ανάγνω-
σης και γραφής ήταν δικαίω-
μα των γυναικών κι όχι αμαρ-
τία. Κι απάντησε σταθερά σ’ 
όλη εκείνη την κατακραυγή 
των γυναικών της γειτονιάς 
της. «Όχι μωρή: δεν τη στέλ-
νω να μάθει γράμματα για 
να γράφει ραβασάκια στους 
αγαπητικούς. Αλλά όταν της 
γράφει γράμμα ο άνδρας της 
από το στρατό να μπορεί να 
το διαβάζει η ίδια και να μην 
της το διαβάζουν άλλοι».

Η Αγγελική ήταν το αγα-
πημένο παιδί της δασκάλας 
της γιατί αρίστευε. Έμαθε 

αριθμητική κι απήγγειλε 
μακροσκελή ποιήματα που 
αργότερα τα ‘μαθε και στην 
πρωτότοκη κόρη της. Κι 
έγραψε πολλά ραβασάκια: 
Όχι στους αγαπητικούς αλλά 
στον άνδρα της όταν ήταν 
φυλακή κι εξορία (1945-
1950) σαν αντιστασιακός.

Η μητέρα της Αγγελικής με 
το να τη στείλει σ’ εκείνο το 
μονοτάξιο θηλέων είχε ανοί-
ξει το δρόμο για λίγη πνευ-
ματική ελευθερία της κόρης 
της. Τώρα η Αγγελική με τη 
σειρά της -είχε κι αυτή γερό 
μυαλό- αποφάσισε να κάνει 
πολύ μεγαλύτερα πράγματα 
για τις δυο αριστούχες κόρες 
της. Όταν λοιπόν τελείωσαν 
το γυμνάσιο το 1950-1951 
(πώς πήγαν τα κορίτσια 
στο γυμνάσιο είναι μια άλλη 
ιστορία) αποφάσισε να τις 
στείλει στο Πανεπιστήμιο. 
Γι’ αυτό το σκοπό πούλη-
σε ένα από τα μεγαλύτερα 
ελαιοπερίβολά της στου 
Κυρίμπεη. Ο πατέρας όμως 
συνήθιζε να συμβουλεύεται 
ανθρώπους με πανεπιστη-
μιακές σπουδές. Κι αυτοί οι 
συμβουλάτορες του πρότει-
ναν να στείλει τις κόρες του 
στην Παιδαγωγική Ακαδημία 
(μόνο δύο χρόνια σπουδές). 
Αυτές οι σπουδές, του εί-
παν, ήταν αρκετές για γυναί-
κες. Έτσι κι έγινε. Και με τα 
χρήματα που περίσσευσαν 
από το κτήμα της μητέρας 
ο πατέρας αγόρασε άλλο 
κτήμα.

Σήμερα δεν έχουμε τον 
αναλφαβητισμό της γυ-
ναίκας του 1906. Όμως οι 
εχθρικές αρχές κατά της 
πνευματικής ανάπτυξης 
του ολόκληρου ελεύθερου 
ανθρώπου είναι σε πλήρη 
δράση. Γι’ αυτό π.χ. στην 
ελληνική παιδεία αγόργια 
και κορίτσια ζουν τον αναλ-
φαβητισμό της στείρας μη-
χανικής απομνημόνευσης 
με τη βαργιά τσάντα. Οι 
σύγχρονες συνθήκες ζωής 
και παιδείας δεν είναι για 
ελεύθερους ανθρώπους.

Ελένη Κάντζα Σουλικιά
Εκπαιδευτικός με μετα-

πτυχιακές σπουδές στη Φι-
λοσοφία της Τέχνης και της 
Παιδείας

Ύστερα γιατί ο γιος της να 

Äõï åëåýèåñåò Êáóôáíéþôéóóåò
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Ç ÅëëÜäá ìáò Ý÷åé Ýíá ãíþ-
ñéóìá ðïõ ôçí êÜíåé íá îå÷ùñß-
æåé. Ôçí åíáëëáãÞ. Ôç äéáöïñå-
ôéêüôçôá êÜèå ãùíéÜò ôçò. Áõôü 
ôçò äßíåé îå÷ùñéóôÞ ãïçôåßá êáé 
áõôü åßíáé ôï óôïé÷åßï ðÜíù óôï 
ïðïßï âáóßóôçêå ç éäÝá ôïõ Ïé-
êïôïõñéóìïý,  ôïõ Áãñïôïõñé-
óìïý, ôïõ Åíáëëáêôéêïý Ôïõ-
ñéóìïý. ¸ãéíå èåóìüò óå üëïí 
ôïí ðëáíÞôç ôçí äåêáåôßá ôïõ 
’70 ãéá íá ðñïëÜâåé ôá åðáêü-
ëïõèá ôçò ðáãêïóìéïðïßçóçò. 
Óêïðüò ôïõ ç äéáôÞñçóç ôçò 
ôáõôüôçôáò êÜèå ôüðïõ, ôçò ðá-
ñÜäïóçò, ôïõ Ðïëéôéóìïý, ôçò 
ðáñáäïóéáêÞò ôÝ÷íçò, ôùí åèß-
ìùí êáé ôçò ðñïþèçóçò ôçò äé-
áöïñåôéêüôçôáò, ôçò ðñïóôáóß-
áò ôïõ öõóéêïý ðåñéâÜëëïíôïò 
êáé ôçò áñìïíéêÞò óõìâßùóçò 
áíèñþðïõ – öýóçò. 

Ç åðéóôñïöÞ óôçí ïéêïëïãé-
êÞ êáëëéÝñãåéá ôïõ åäÜöïõò 
êáé ç Ýìöáóç ü÷é óôçí ðïóüôç-
ôá ðáñáãùãÞò áëëÜ óôçí ðïé-
üôçôá êáé êáô’ áêïëïõèßáí  ç 
ðñïþèçóç ôùí ðáñáäïóéáêþí 
ðñïúüíôùí óå  ôïðéêü åðßðå-
äï, Ý÷åé ùò åðáêüëïõèï ôï üôé 
ï ðáñáãùãüò ðáñÜãåé ìå óå-
âáóìü óôïí ôüðï ôïõ, åßíáé õðå-
ñÞöáíïò ãéá ôï ðñïúüí ôïõ, ôï 

äéáèÝôåé óå êáëÝò ôéìÝò ÷ùñßò 
ôçí áíÜãêç ìåóáæüíôùí, áöïý 
ðñþôá ôï ôõðïðïéÞóåé êáôÜë-
ëçëá, þóôå íá ðñïâÜëëåôáé ç 
ðïéüôçôá êáé ç éäéáéôåñüôçôÜ 
ôïõ. Ç ÅëëÜäá åßíáé ìéêñÞ óå 
ìÝãåèïò êáé ðëçèõóìü ãéá íá 
áíôáãùíéóôåß óå ðáñáãùãÞ  Üë-
ëåò ôåñÜóôéåò ÷þñåò ìå ìåãÜëï 
ðëçèõóìü. Ôï ìüíï ôçò üðëï åß-
íáé ç ðïéüôçôá êáé ç ðñïóôáóß-
á ïíïìáóßáò ðñïÝëåõóçò .  ¸íá 
áêüìç æçôïýìåíï ôïõ Ïéêïôïõ-
ñéóìïý åßíáé ç äéáôÞñçóç ôïõ 
ðëçèõóìïý ôçò õðáßèñïõ óôïí 
ôüðï ôïõ êáé ìÜëéóôá ç åõ÷Üñé-
óôç äéáìïíÞ ôïõ. 

ÁõôÜ üóïí áöïñÜ ôçí ðëåõñÜ 
ôçò õðáßèñïõ.

Ôþñá áò ðåñÜóïõìå óôçí 
ðëåõñÜ ôïõ åðéóêÝðôç. Ðïéïò 
ìðïñåß íá åßíáé áõôüò êáé óå ôé 
äéáöÝñåé áðü ôïí ìáæéêü ôïõ-
ñßóôá. Ðñþôïí áãáðÜ ôç öýóç, 
ôçí çñåìßá, ôï êáëü öáãçôü, ôéò 
õãéåßò ó÷Ýóåéò ìåôáîý áíèñþ-
ðùí, ôïõò ðåñéðÜôïõò. Åßíáé ùò 
åðß ôï ðëåßóôïí Üôïìá ðïõ äïõ-
ëåýïõí óêëçñÜ, óå áóôéêÝò ðå-
ñéï÷Ýò êáé åßíáé ãíþóôåò ôçò 
áîßáò ôçò ðïéüôçôáò. Åßíáé Üí-
èñùðïé áðëïß êáé ôáðåéíïß, êáé 
áò êáôÝ÷ïõí óõíÞèùò èÝóåéò  

åõèýíçò óôéò áóôéêÝò êïéíùíßåò.  
ÅðéóêÝðôïíôáé ðåñéï÷Ýò ðïõ èá 
ôïõò ðñïóöÝñïõí êÜôé ôï äéá-
öïñåôéêü óôçí üñáóç, óôçí ãåý-
óç, áëëÜ êáé óå  üëåò ôïõò  ôéò 
áéóèÞóåéò, ðïõ èá åìðëïõôß-
óïõí ôç ãíþóç ôïõò, êáèþò óõí-
äõÜæïõí ôçí öýóç ìå ôïí ðïëéôé-
óìü êáé ôéò ôÝ÷íåò. ¸ñ÷ïíôáé óå 
ìéêñÝò ïìÜäåò êáé áðïöåýãïõí 
ìÝñç ìáæéêïý ôïõñéóìïý.

¸÷ïõí üìùò êáé ðéï õøçëÝò 
áðáéôÞóåéò, äçëáäÞ, åÜí åðé-
óêåöèïýí ìéá ðåñéï÷Þ ç ïðïß-
á åßíáé ìåí ðáíÝìïñöç, åßíáé 
Þóõ÷ç, üìùò áãíïåß ôçí êáèáñé-
üôçôá, ôçí ðáñÜäïóç, ôïí ðïëé-
ôéóìü ôçò, ôïí óåâáóìü ôçò ðñï-
óùðéêüôçôáò ôïõ êáèåíüò êáé 
ôï äéêáßùìÜ ôïõ óôçí çñåìßá, 
áðïãïçôåýïíôáé.

Áò Ýñèïõìå ôþñá êáé óå 
åìÜò… Ôïõò äçìüôåò ôïõ ÄÞ-
ìïõ ÐåëëÜíáò, ôïõò êáôïßêïõò 
Êáóôïñåßïõ.

Æïýìå óå Ýíáí ìéêñü  ðáñÜ-
äåéóï 21 ðáíÝìïñöùí ïéêéóìþí 
äéÜóðáñôùí áðü ôéò ðáñõöÝò 
ôïõ âïñåßïõ ÔáûãÝôïõ ìÝ÷ñé 
êáé ôéò ü÷èåò ôïõ Åõñþôá. ¸íá 
Ýñãï ôÝ÷íçò åíüò ìåãÜëïõ êáë-
ëéôÝ÷íç… Ôçò Öýóçò. Ìå ôß íá 
óå ðñùôïìáãÝøåé;  Ìå ôéò âïõ-

íïêïñöÝò, ôá äÜóç, ôéò ðçãÝò, 
ôá ðïôÜìéá, ôá öáñÜããéá, ôéò 
óðçëéÝò, ôçí êïéëÜäá ôïõ Åõ-
ñþôá ìå ôï ÂéâÜñé, ôá åêêëçóÜ-
êéá, ôï ìïíáóôÞñé ìáò, Þ ìå ôïí 
ìåãáëýôåñï áñ÷áéïëïãéêü ÷þñï  
íá æùíôáíåýåé ôï Ïìçñéêü Ýðïò 
ôçò  ÉëéÜäáò êáé ôïí ìåãÜëï 
Ýñùôá ôïõ Äéá ãéá ôçí ËÞäá ìå 
áðïôÝëåóìá ôïõò Äéüóêïõñïõò, 
ôçí Ùñáßá ÅëÝíç êáé ôçí Êëõ-
ôáéìíÞóôñá…

Äåí áîßæåé ëïéðüí áõôüò ï ðá-
ñÜäåéóïò ôçí áãíÞ áíõóôåñü-
âïõëç áãÜðç ìáò, ôïí óåâáóìü 
ìáò, íá ôïí äéáôçñÞóïõìå üðùò 
ìáò ôïí ðáñÝäùóáí ïé ðñüãïíïß 
ìáò êáé íá ôïí ðáñáäþóïõìå 
áêüìá ðéï üìïñöï óôéò ãåíéÝò 
ðïõ áêïëïõèïýí; Íá ðÜøïõìå 
íá ôïí ìïëýíïõìå, íá ôïí ðëç-
ãþíïõìå, íá èÝëïõìå íá áãíï-
ïýìå ðüóï óçìáíôéêüò åßíáé ìå 
êÜèå ëåðôïìÝñåéÜ ôïõ; Íá åß-
ìáóôå õðåñÞöáíïé ãéá áõôü ðïõ 
Ý÷ïõìå êáé íá áñ÷ßóïõìå íá äé-
åêäéêïýìå ôï êáëýôåñï ðïõ ôïõ 
áîßæåé; Íá äéáôçñÞóïõìå ðÜóç 
èõóßá ôç äéáöïñåôéêüôçôÜ ôïõ, 
ôçí ìïíáäéêüôçôÜ ôïõ;

ÐÜíôá ìå áãíÞ áãÜðç
Åëðßæù Ï×É ç … «öùíÞ âïþ-

íôïò åí ôç åñÞìù» …

Ôï äéáöïñåôéêü åßíáé êáé ìïíáäéêü
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Ήταν τέλη Οκτώβρη, όταν μετά 
από μια 4ωρη κοπιαστική ανάβα-
ση από τα 550 στα 1730 μ, άρχιζε 
η κατάβαση. Αναφέρομαι στη δια-
δρομή Βορδόνια – Πυργάκι.

Στα 1600μ περίπου είναι τα 
Λακώματα, λάκες- λιβάδια, όπου 
ελεύθερα μοσχάρια και κατσίκια 
βόσκουν αγναντεύοντας την κοι-
λάδα του Ευρώτα.

Εκεί λοιπόν, στο κατέβασμα, 
βλέπουμε την κυρά Σπυριδούλα 
να βόσκει τα κατσίκια της.

Ετών 70 παρακαλώ, είχε έρθει 
από ένα χωριό της Κορίνθου την 
Άνοιξη για τα εδώ βοσκοτόπια. 
Έμενε σε μια καλύβα, στα 1500μ 
υψόμετρο, παρέα με τα 2 σκυλιά 
της και τα 250 περίπου κατσίκια 
της. Ανέβαινε και κατέβαινε τις 
πλαγιές λες και τα 70 χρόνια δεν 
ήταν στην πλάτη της παρά μόνο 
στην ταυτότητά της. Μας ζήτησε 
να πάρουμε τηλέφωνο το γιο της, 
γιατί είχε ένα κινητό, του οποίου 
η μπαταρία είχε τελειώσει. Τόσο 
πολύ υποχρεώθηκε, που αμέ-
σως μας δίνει μια σακούλα με 
χόρτα που μόλις είχε μαζέψει. «Α-
γκιναράκια» τα λένε και ειλικρινά 
πιο νόστιμα χόρτα δεν έχω φάει. 
Μάλιστα ήθελε να φέρει και άλλα 
από την καλύβα της, γιατί θεώ-
ρησε λίγο τη μία που μας έδωσε 
!Μόνο μετά από έντονη άρνησή 
μας υποχώρησε.

Γράμματα δεν ήξερε, είχε γνω-
ρίσει όμως τη σκληράδα της ζωής 
και των ανθρώπων. Το κρύο στο 

βουνό, η κούραση, η μοναξιά, η 
έλλειψη ανέσεων δεν την πείρα-
ζαν, τα θεωρούσε φυσιολογικά, τα 
είχε συνηθίσει. Εκείνο όμως που 
δεν συνήθισε ήταν η απανθρω-
πιά, το κλέψιμο. Γεμάτη στενο-
χώρια μας ανέφερε ότι είχε φέρει 
μαζί με άλλα και μια κότα ζωντα-
νή για κάποια «εορταστική» μέρα 
να την μαγειρέψει, ένα εργόχειρο 
που κεντούσε κάτω από το φως 
της λάμπας πετρελαίου και ένα 
σακί με ψωμιά (φυσικά ξερό μετά 
από 20 μέρες αφότου ήλθαν οι 
τελευταίες προμήθειες). Αυτά λοι-
πόν 2 μέρες πριν, γυρνώντας το 
σούρουπο στην καλύβα, έλειπαν! 
Κάποιος, κάποιοι τα είχαν κλέ-
ψει!! Τι «άνθρωποι» αλήθεια!

Ας είναι όμως, υπομονή, άλλον 
ένα μήνα, τέλη Νοέμβρη θα φύγει 
μας είπε και αποχαιρετιστήκαμε. 
Αισθήματα ανάμικτα, θαυμασμός 
για την κυρά Σπυριδούλα, οργή 
για τους κλέφτες και ευχαρίστηση 
από τη διαδρομή και τη θέα. Την 
επαύριον βέβαια συμπληρώθηκε 
και από τη γαστρονομική από-
λαυση των χόρτων.

..Ήταν τέλη Δεκέμβρη –επο-
μένη των Χριστουγέννων-όταν ο 
χιονιάς είχε πλακώσει και είπα-
με να κάνουμε μια διαδρομή ως 
την κορυφή Ξεροβούνα. Επειδή 
χαμηλά έβρεχε προτιμήσαμε να 
ανέβουμε με το αυτοκίνητο ως 
εκεί που άρχιζε να χιονίζει.

Πράγματι, στα 800μ άρχιζε το 
λευκό τοπίο να κατακλύζει το μάτι 

μας. Αφού κάναμε τη διαδρομή 
μας επιστρέψαμε στο αυτοκίνη-
το, μισοβρεγμένοι από το χιόνι 
που έπεφτε, και μη βλέποντας 
την ώρα για λίγο ζεστό φαγητό. 
Ξαφνικά, από το δρόμο βλέπου-
με μια φιγούρα να έρχεται αφήνο-
ντας στο χιόνι τα ίχνη της. Φτάνει 
στο αυτοκίνητο και βλέπουμε και 
πάλι …την κυρά Σπυριδούλα!

Παραμονή Χριστουγέννων ήταν 
να έρθει ο γιος της, είχαν περάσει 
2 μέρες και δεν είχε φανεί. Πάλι 
χωρίς τηλέφωνο, με την ανησυχία 
της μάνας έντονη, αποφάσισε να 
πάει στο πιο κοντινό χωριό για να 
του τηλεφωνήσει. Πέντε ώρες πο-
ρεία από την καλύβα ως το χω-
ριό, θα έφτανε νύκτα κάτω.

Κοίταξα τα γυμνά της χέρια 
(τα γάντια την ενοχλούσαν, δεν 
τα ήθελε) και μετά είδα τις γα-
λότσες της που στάθηκαν δίπλα 
στα ακριβά μου μποτάκια. Ευτυ-
χώς, μόλις είχα βγάλει το Gore 
Tex μπουφάν και έτσι δεν είχε την 
«τύχη» να σταθεί δίπλα στο απλό 
μπουφανάκι της κυρά Σπυριδού-
λας. Το δε σούπερ αδιαβροχό μου 
ήταν καλά κρυμμένο στο σάκο και 
έτσι το απλό τετράγωνο πολυκι-
τρινισμένο νάιλον που κρατούσε 
κάτω από τη μασχάλη της ήταν το 
μόνο αδιάβροχο που μπορούσε 
κάποιος να δει.

Επικοινωνία και πάλι με το γιο 
της, που θα ερχόταν τελικά την 
επόμενη, γιατί είχε πάθει βλάβη 
το αυτοκίνητό του. Μας παρα-

κάλεσε να την πάμε πίσω στην 
καλύβα παρότι επιμέναμε να την 
πάρουμε μαζί στο χωριό. Ήδη 
το χιόνι στο δρόμο έφτανε τους 
15 πόντους. Την γυρίσαμε τελικά 
στην καλύβα, έχοντας ησυχάσει 
με το γιο της αλλά όχι και για τα 
250 κατσίκια της, που είχαν εξα-
φανιστεί στο χιονισμένο βουνό.

Τη μεθεπομένη, πηγαίνοντας 
στο σπίτι ενός φίλου στο χωριό, 
συναντούμε και πάλι, ποιον άλ-
λον, την κυρά Σπυριδούλα!

Τι είχε συμβεί; Βλέποντας ο 
γιος της ότι δεν μπορούσε να έλ-
θει ούτε την επομένη, τηλεφώνη-
σε στο φίλο μας, αν μπορούσε να 
πάρει τη μάνα του από την καλύ-
βα. Έτσι, ξεκίνησε ο φίλος μας με 
ένα 4χ4 για το βουνό. Το χιόνι 
όμως ήταν τόσο πολύ, που μόνο 
αργότερα, ένα όχημα της πυρο-
σβεστικής μπόρεσε να φτάσει 
στην καλύβα.

Τελικά ποια καλύβα, ένας 
άσπρος όγκος τόσο από έξω, 
όσο και από μέσα (Το χιόνι είχε 
στρωθεί φαρδιά –πλατιά και στο 
κρεβάτι ακόμα), με την κυρά Σπυ-
ριδούλα μέσα να αφουγκράζεται 
μήπως ακούσει κάποιο κατσίκι 
της και το μαζέψει.

...Τέλη Γενάρη, η κυρά Σπυρι-
δούλα ακόμα στο βουνό να ψά-
χνει τα κατσίκια. 

Ευτυχώς, έχει βρει αρκετά!!!

Π.Μόρφης
tmorfis@hotmail.com

Ç éóôïñßá ôçò êõñÜ Óðõñéäïýëáò
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Ç èõóßá ôïõ ÐñéíïêïêêÜ 
3⁄4óôåñá áðü ôçí Üëùóç ôçò Ðü-
ëçò (1453 ) , ï ÌùÜìåè Üñ÷é-
óå íá êáôáóôñþíåé ó÷Ýäéá ãéá 
íá êáôáêôÞóåé ü÷é ìüíï ôá íç-
óéÜ áëëÜ êáé ôçí Ðåëïðüííçóï. 
Ôçí Ðåëïðüííçóï ôçí åîïõóßá-
æáí ôüôå ïé Ðáëáéïëüãïé, ÄçìÞ-
ôñéïò êáé ÈùìÜò, çãåìüíåò óôï 
ÄåóðïôÜôï ôïõ ÌõóôñÜ, êáé ìå-
ñéêÝò ðåñéï÷Ýò ôçò ôéò åîïõóßá-
æáí ïé ÂåíåôóÜíïé. Óôçí Ðåëï-
ðüííçóï, ðïõ ëåãüôáí ÌïñéÜò, 
ðïëëÝò öïñÝò åß÷áí åéóâÜëåé ïé 
Ôïýñêïé, üìùò äåí ìðüñåóáí íá 
ôçí êáôáêôÞóïõí, ãéáôß âñÞêáí 
ìåãÜëç áíôßóôáóç. Ôï 1460 ï 
ÌùÜìåè åêóôñáôåýåé ðÜëé óôçí 
Ðåëïðüííçóï. ÁõôÞ ôç öïñÜ 
äåí âñÞêå áíôßóôáóç, ãéáôß ôï 
ÄåóðïôÜôï ôïõ ÌõóôñÜ óðá-
ñáóóüôáí áðü åóùôåñéêÝò áíôé-
èÝóåéò . Ìüíï ìåñéêÝò öñïõñÝò 
áíôéôÜîáíå çñùéêÞ Üìõíá. Ìéá 
ôÝôïéá öñïõñÜ Þôáí áõôÞ ôïõ 
ÐñéíïêïêêÜ óôï Êáóôñß. Åêåß 
áíôéóôÜèçêáí êÜìðïóï êáéñü 
ìå áõôáðÜñíçóç êáé ìüíï üôáí 
ðéá ïé óôñáôéþôåò ôïõ ðÝèáíáí 
áðü ôçí ðåßíá , ðïëéïñêçìÝíïé, 
ï ÐñéíïêïêêÜò áíáãêÜóôçêå 

íá óõíèçêïëïãÞóåé. Ï ÌùÜìåè 
üìùò äåí êñÜôçóå ôï ëüãï ôïõ 
êáé ôïí Ýãäáñå æùíôáíü. «Ëåðß-
óáò åôåëåßùóåí», ãñÜöåé ï Öñá-
íôæÞò Áìâñüóéïò, êëçñéêüò êáé 
áãùíéóôÞò ôçò ÅëëçíéêÞò Åðá-
íÜóôáóçò. ÔÝôïéï Þôáí ôï ôÝëïò 
ôïõ. Ï ÌùÜìåè Ýóöáîå Þ áíá-
óêïëüðéóå ôñéáêüóéïõò áêüìç 
êáôïßêïõò ôïõ Êáóôñéïý.

Βαρβ. Κεμερίδου

Ìéá éóôïñßá áðü ôçí Ôïõñ-
êïêñáôßá
1⁄4ôáí Üñ÷éóå ç åðáíÜóôáóç ôïõ 
1821 ïé Ôïýñêïé Ýöõãáí áðü ôç 
âüñåéá Ëáêùíßá ÷ùñßò ìÜ÷ç. 
Ôüôå ïé êÜôïéêïé ôçò Êáóôá-
íéÜò Üñ÷éóáí íá êáôåâáßíïõí 
áðü ôï âïõíü êáé ç ïéêïãÝíåé-
á ÔæùñôæÜêç Ý÷ôéóå Ýíáí ðýñ-
ãï óôï åðÜíù ìÝñïò ôçò óçìå-
ñéíÞò ðëáôåßáò ôïõ Êáóôïñåßïõ. 
Ï ðýñãïò áõôüò Þôáí ðáñüìïéïò 
ìå ôïõò ðýñãïõò ôçò ÌÜíçò êáé 
ðÜíù óôçí åßóïäï åß÷å óêáëé-
óìÝíç ôç ÷ñïíïëïãßá 1825. Ôïí 
ðýñãï áõôü ôïí Ýêáøáí ôá ôÜã-
ìáôá áóöáëåßáò êáôÜ ôçí êáôï-
÷Þ ôï 1944 êáé áðü ôüôå äåí îá-
íá÷ôßóôçêå. 1⁄4ôáí ï ÉìðñáÞì 
êáôÝâçêå óôç Ëáêùíßá, óôñá-

ôïðÝäåõóå óôç Óåëëáóßá, ôï óç-
ìåñéíü ÂïõñëéÜ êáé áðü åêåß 
Ýóôåéëå Ýíá áðüóðáóìá ãéá íá 
êáôáëÜâåé êáé ôçí ÊáóôáíéÜ. 
Ôçí ßäéá ìÝñá ãéíüôáí ï ãÜìïò 
ìéáò êïðÝëáò ôçò ïéêïãÝíåéáò 
ÔæùñôæÜêç ìå Ýíáí Êïõñïýðç 
Þ ÁëåéöÝñç. 1⁄4ôáí Þñèå ç åßäç-
óç üôé Ýñ÷ïíôáé Ôïýñêïé, üëïé 
êáôÝöõãáí óôï âïõíü êáé áöïý 
áóöÜëéóáí åêåß ôá ãõíáéêüðáé-
äá, ìåñéêïß Üíäñåò ìå ôïí áäåë-
öü ôçò íýöçò êáé ôï ãáìðñü, 

êáôÝâçêáí áðü ôçí «Ôßêëá», 
Ýóôçóáí êáñôÝñé óôïõò Ôïýñ-
êïõò êáé óêüôùóáí ôïí áñ÷çãü 
ôïõò. ÌåôÜ áðü áõôü ïé Ôïýñ-
êïé ðïõ åß÷áí áêïýóåé êáé ôá 
íôïõöÝêéá ôïõ ãÜìïõ, íüìéóáí 
üôé åßíáé åêåß êáé ï Êïëïêïôñþ-
íçò êáé ãýñéóáí óôç Óåëëáóß-
á Üðñáêôïé. ¸ôóé, óýìöùíá ìå 
ôçí ðáñÜäïóç, óþèçêå ôï ÷ùñéü 
áðü ôéò ïñäÝò ôïõ ÉìðñáÞì ðïõ 
äåí åðå÷åßñçóå íá ôï êáôáëÜâåé 
Üëëç öïñÜ.

Είναι γεγονός, ότι ο «Πολυδεύκης» βρίσκεται στο Σίδνεϋ στην Αυστραλία μέσα από τα καινούργια μέλη του, όλους Καστανιώτες, 
Nick Aliferis, Sam Aliferis, Dimitra Canjavelos, Stan Germanos, Angela Skiadopoulos, Kaithi Zafiros και βέβαια η ανταποκρίτριά 
μας Angela Vasilas. Ο καθένας τους απέστειλε το ποσόν των πενήντα (50) δολαρίων, συνδρομή και χορηγία στον «Πολυδεύκη». 
Τους καλωσορίζουμε. Τώρα που τέτοιες αποστάσεις καλύπτονται σε κλάσματα του δευτερολέπτου, είναι σαν να βρίσκονται μαζί 
μας.

Η Ελληνική κοινότητα του 
Σίδνεϋ διοργάνωσε, όπως 
κάθε χρόνο, πανηγύρι με 
σκοπό την ενίσχυση του 
Ελληνικού γηροκομείου 
το «Ελληνικό Σπίτι». Η 
εκδήλωση είχε μεγάλη 
επιτυχία και παραβρέθηκε 
και ο Σύλλογος Βορείων 
Δήμων Σπάρτης «Η Ωραία 
Ελένη», στον οποίο είναι 
μέλη πολλοί πατριώτες 
μας. Ο Σύλλογος πρόσφερε 
δωρεά στο γηροκομείο 
χιλίων δολαρίων. Στη 
φωτογραφία τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου. 

Ο ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ανταπόκριση Angela Vasilas

Σελίδες τοπικής ιστορίας
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Η πολιτική ιστορία της 
Επανάστασης των 
Ελλήνων συμβαδίζει 

με την ιστορία των μαχών 
του Αγώνα. Οι «πολιτικοί», 
παράλληλα με τους «στρατι-
ωτικούς» δίνουν το δικό τους 
αγώνα. Ιδρύονται η Μεσσηνι-
ακή και Πελοποννησιακή Γε-
ρουσία…ο Άρειος Πάγος, η 
Γερουσία Δυτ. Χέρσου Ελλά-
δος…Βουλευτικό και Εκτε-
λεστικό μέσα από Εθνικές 
Συνελεύσεις με κορυφαίο γε-
γονός τα Συντάγματα. Με το 
πρώτο Σύνταγμα να ψηφίζε-
ται στην Επίδαυρο στα 1822, 
το επόμενο στο Άστρος στα 
1823 και το τρίτο στην Τροι-
ζήνα στα 1827. Τα Συντάγ-
ματα αυτά αποδεικνύουν την 
πολιτική αρετή του λαού μας 
κι εμείς οι σημερινοί αναλο-
γιζόμαστε: Πώς μπόρεσαν 
αυτοί οι άνθρωποι; Πού βρή-
καν τη θαυμαστή πολιτική 
σκέψη, εφάμιλλη της γενναι-
ότητας που έδειξαν στα πεδία 
των μαχών;

Την 1η Ιανουαρίου 1822 
η Συνέλευση της Επιδαύρου 
θα ψηφίσει την πανηγυρική 
διακήρυξη της Εθνικής Ανε-
ξαρτησίας. Την ίδια ημέρα η 
Συνέλευση των 59 ή 60 παρα-
στατών από τις περιοχές που 
είχαν ελευθερωθεί θα ψηφί-
σει το πρώτο Σύνταγμα του 
νέου ελληνικού «κράτους», 
υπό τον τίτλο «Προσωρινόν 
Πολίτευμα της Ελλάδος», δι-
ατυπωμένο σε 110 παραγρά-
φους-άρθρα. Σύμφωνα με το 
Σύνταγμα της Επιδαύρου τα 
δύο κύρια όργανα του κρά-
τους ήταν: το Βουλευτικό 
και το Εκτελεστικό. Το συ-
νταγματικό κείμενο καθιέρω-
νε ορισμένα ατομικά δικαι-
ώματα και κυρίως την αρχή 
της ισότητας, ορίζοντας ότι 
όλοι οι Έλληνες «…απολαμ-
βάνουν άνευ τινός διαφοράς 
όλων των πολιτικών δικαιω-
μάτων» και ότι «εις όλα τα 
αξιώματα και τιμάς έχουσι 
το αυτό δικαίωμα, δοτήρ δε 
τούτων μόνη η αξιότης εκά-

πολιτική ιστορία της Την 1  Ιανουαρίου 1822 

στου».
Η Β΄ Εθνική Συνέλευση 

συνέρχεται σε βαρύ «κλί-
μα» στο Άστρος Κυνουρίας 
το Μάρτιο του 1823. Απαρ-
τίζεται από διακόσιους τριά-
ντα «παραστάτες-αντιπροσώ-
πους», που έχουν εκλεγεί από 
τους γέροντες και τους «εν 
υπολήψει διατελούντας» κα-
τοίκους σε κάθε κοινότητα. Η 
κυρίαρχη διαμάχη σ αυτή την 
Εθνοσυνέλευση είναι ανάμε-
σα σε προύχοντες και στρα-
τιωτικούς. Το έργο της Εθνο-
συνέλευσης είναι σημαντικό, 
διότι τα μέλη της θεωρούν 
ότι πρέπει να διαφυλαχθούν 
οι θεμελιώδεις αρχές του Συ-
ντάγματος της Επιδαύρου 
ως πολύτιμη παρακαταθήκη. 
Επίσης καταργεί τις τοπικές 
διοικήσεις, ενισχύει τη θέση 
του Βουλευτικού απέναντι 
στο Εκτελεστικό και διακη-
ρύσσει για πρώτη φορά τη 
νομική υπεροχή του Συντάγ-
ματος, δηλαδή το Σύνταγμα 
δεν μπορεί να τροποποιηθεί 
με νόμο. Είναι πολύ ενδιαφέ-
ρον ότι ανάμεσα στις ατομι-
κές ελευθερίες που καθιερώ-
νει το Σύνταγμα του Άστρους 
περιλαμβάνεται και η ελευθε-
ρία του Τύπου. Ήδη κυκλο-
φορούν στην επαναστατη-
μένη Ελλάδα εφημερίδες, οι 
οποίες συμβάλλουν στη διά-
δοση των πολιτικών και συ-
νταγματικών ιδεών. Τέλος, 
το Σύνταγμα του Άστρους 
απαγορεύει ρητά τη δουλεί-
α, ένα θεσμό που αναγνωρι-
ζόταν τότε ακόμη από πολλά 
κράτη της Ευρώπης και της 
Αμερικής.

Το Σύνταγμα της Τροιζή-
νας. Ο δρόμος από το Άστρος 
ως την Τροιζήνα είναι ένας 
οδυνηρός δρόμος εμφύλιας 
αντιπαράθεσης. Το β’ εξάμηνο 
του 1823 εκδηλώθηκε ανοιχτή 
σύγκρουση μεταξύ Βουλευ-
τικού και Εκτελεστικού και 
στις αρχές του 1824 η εμφύ-
λια σύγκρουση γενικεύτηκε: 
Νησιώτες και Στερεοελλαδί-

τες συσπειρώθηκαν εναντίον 
των Πελοποννησίων και των 
στρατιωτικών. Κάθε παράτα-
ξη είχε το δικό της Βουλευ-
τικό και Εκτελεστικό. Η πρώ-
τη στο Κρανίδι και η δεύτερη 
στην Τρίπολη. Θα χρειαστούν 
αρκετές σκληρές συγκρούσεις 
και διαμεσολαβητικές προ-
σπάθειες για να ξεπεραστούν 
προσωρινά οι διαφορές και να 
συνέλθουν στην Τροιζήνα 200 
πληρεξούσιοι στις 19 Μαρ-
τίου 1827. Οι 169 αντιπρό-
σωποι έχουν εκλεγεί από ένα 
αρκετά ευρύ εκλογικό σώμα.  
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι 
οι άρρενες άνω των 25 ετών. 
Η Συνέλευση ύστερα από μα-
κρές συζητήσεις προχώρησε 
την 1η Μαϊου1827 στην ψή-
φιση του Συντάγματος της 
Τροιζήνας. Για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα το Σύνταγμα 
καθιέρωσε ρητά τη δημοκρα-
τική αρχή: «…Η κυριαρχία 
ενυπάρχει εις το Έθνος, πάσα 
εξουσία πηγάζει εξ αυτού και 
υπάρχει υπέρ αυτού» (άρθρο 
5). Για πρώτη φορά επίσης 
θεσπιζόταν συνταγματικά ένα 
μονοπρόσωπο κρατικό όργα-
νο, που ήταν ο αρχηγός του 
κράτους: ο Κυβερνήτης (πριν 
ψηφιστεί το Σύνταγμα, η Γ΄ 
Εθνική Συνέλευση εξέλεξε ως 
πρώτο Κυβερνήτη της χώρας 
τον Ιωάννη Καποδίστρια, με 
επταετή θητεία).

Τα τρία πρώτα ελληνι-
κά Συντάγματα, παρά τις επί 
μέρους ιδιομορφίες και ατέ-
λειές τους προσπάθησαν να 
θεμελιώσουν το νέο ελληνι-
κό κράτος σε δημοκρατικές 
και φιλελεύθερες βάσεις. Οι 
αγωνιστές, έχοντας υποστεί 
όχι μόνο τον τουρκικό ζυγό 
αλλά και το απολυταρχικό κα-
θεστώς του σουλτάνου (όπως 
και τον αυταρχισμό των προ-
κρίτων), έχουν αντιληφθεί ότι 
η ελευθερία που έλειπε επί 
τουρκοκρατίας δεν ήταν μόνο 
η εθνική, αλλά και η πολιτική 
ελευθερία.

Βαρβ. Κεμερίδου

Από την Επίδαυρο στην Τροιζήνα (1822-1827)
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Ο Σύλλογος Προστασίας 
Ενημέρωσης και Βοήθειας 
Καρδιοπαθών Παιδιών  «Η 
ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», 
είναι μη κερδοσκοπικός  Σύλ-
λογος και ιδρύθηκε το 1983, 
με την υπ΄ αριθμ. 467/13-10-
1983, απόφαση του Πολυμε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
από γονείς παιδιών με συγγε-
νή καρδιοπάθεια.

Σκοπός του είναι 
Α) η ενημέρωση, η κοινωνι-

κή στήριξη και η οικονομική 
βοήθεια των παιδιών που πά-
σχουν από  συγγενείς ή  επί-
κτητες καρδιοπάθειες και των 
οικογενειών τους.

Β) η ενίσχυση του επιστη-
μονικού δυναμικού και η βελ-
τίωση του τεχνικού εξοπλι-
σμού στα παιδοκαρδιολογικά 
και παιδοκαρδιοχειρουργικά 
κέντρα στην Ελλάδα.

Γ)η  ενημέρωση των δημο-
σίων φορέων και η ευαισθη-
τοποίηση των φορέων κοινω-
νικής ασφάλισης σε θέματα 
που αφορούν στις συγγενείς 
καρδιοπάθειες ιδιαίτερα σχε-
τικά με το υψηλό κόστος νο-
σηλείας , θεραπείας και αγω-
γής των ασθενών στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό, με στό-
χο την κάλυψη των σχετικών 
δαπανών από τα ταμεία κοι-
νωνικής ασφάλισης.

Δ)ο εκσυγχρονισμός της 
Ελληνικής νομοθεσίας που 
αφορά στην κοινωνική ενσω-
μάτωση και επαγγελματική 
αποκατάσταση των παιδιών 
με συγγενή καρδιοπάθεια.

Η λέξη «συγγενής» ση-
μαίνει «εκ γενετής». Ο όρος 
συγγενής καρδιοπάθεια χρη-
σιμοποιείται για να δηλώσει 
μια καρδιακή ατέλεια, δηλα-
δή μια καρδιακή ανωμαλί-
α της διάπλασης της καρδιάς 
ή των αγγείων που βρίσκο-
νται κοντά στην καρδιά και 
δεν αναπτύχτηκαν φυσιολο-
γικά κατά την εμβρυική ζωή. 
Οι στατιστικές αναφέρουν 
ότι 8-12 από τα 1000 βρέ-
φη που γεννούνται, πάσχουν 
από συγγενή καρδιοπάθεια. 
Για την Ελλάδα, αυτό σημαί-
νει σε 100.000 γεννήσεις, πε-
ρίπου 1000 βρέφη κάθε χρόνο 
πάσχουν από( γεννούνται με) 
συγγενή καρδιοπάθεια και θα 
χρειαστούν άμεση περίθαλψη 
ή πιθανή χειρουργική επέμ-
βαση στη νεογνική – βρεφι-
κή ηλικία.

         Εάν το παιδί σας γεν-
νηθεί με συγγενή καρδιοπά-
θεια, έχει σήμερα πολύ μεγά-
λες πιθανότητες να έχει σαν 
ενήλικας, μια φυσιολογική 
ζωή. Σχεδόν όλες οι ανωμαλί-
ες αποκαθίστανται, ή βελτιώ-

νονται σημαντικά,  χάρις στην 
εξέλιξη της διάγνωσης και της 
χειρουργικής. Ο παιδοκαρδιο-
λόγος  σε συνεργασία με τον 
παιδοκαρδιοχειρούργο, θα 
αποφασίσουν αν και πότε η 
χειρουργική επέμβαση είναι 
απαραίτητη .

Ο σύλλογός μας μετά από 
εικοσιπέντε χρόνια λειτουργί-
ας, αριθμεί περίπου1200 μέλη. 
Εξ αυτών άλλα είναι συγγε-
νείς ασθενών, άλλα, παιδιά 
που γεννήθηκαν με συγγενή 
καρδιοπάθεια και τώρα είναι 
ενήλικες, άλλα συμμετέχουν 
ενεργά στις δραστηριότητες 
του συλλόγου μας επειδή πι-
στεύουν στους στόχους μας 
και συμβάλλουν στην επί-
τευξή τους .Τέλος υπάρχουν 
στο σύλλογό μας διακεκριμέ-
νοι επιστήμονες , γιατροί και 
νοσηλευτικό προσωπικό, οι 
οποίοι έρχονται καθημερινά 
σε επαφή με τους μικρούς μας 
ασθενείς και τις οικογένειές 
τους και λαμπρύνουν με την 
παρουσία τους  και τη συνει-
σφορά τους  το σύλλογό μας  
και τους ευχαριστούμε μέσα 
από την καρδιά μας . Πριν 
φτάσει αυτή η στιγμή, υπάρ-
χουν πολλά που μπορείτε να 
μάθετε σχετικά με το πώς να 
χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια 
που θα σας προσφερθεί

Ο Σύλλογος Προστασίας 
Ενημέρωσης και Βοήθειας 
Καρδιοπαθών Παιδιών, «Η 
ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 
έχει ανάγκη από κάθε μορφής 
ενίσχυση. Ανθρώπινο δυναμι-
κό και οικονομική υποστήρι-
ξη είναι ιδιαίτερα σημαντικά 
για το σύλλογο ώστε να επιτε-
λέσει  το έργο του βοηθώντας 
όσο καλύτερα γίνεται τους μι-
κρούς ασθενείς και τις οικογέ-
νειές τους.

Δωρεές, συνδρομές, χρη-
ματική υποστήριξη με ταχυ-
δρομική επιταγή ή κατάθεση 
στον Τραπεζιτικό Λογαρια-
σμό Συλλόγου Εθνικής Τρα-
πέζης  : 155/296037-04, στην 
Alpha Bank :101-002101-
257185  και Marfin Bank :
0791611402.

Για όσους θέλουν να γίνουν 
μέλη του συλλόγου ή να ζη-
τήσουν περισσότερες πληρο-
φορίες:
Έδρα του συλλόγου:
 Αιόλου 104(8ος όροφος) Τ.Κ. 
10564, Αθήνα.
Τηλ.210-3218488, Fax-Tηλ. 
210-3253876
http./www.Kardiapaidiou.gr, 
e-mail: Kardiap@yahoo.gr

Γαρυφαλλιά Ρουμελιώτη- 
Παπαδημητράκη, μέλος του 
συλλόγου

Η Καρδιά του Παιδιού

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

Μια σοβαρή αιμορραγία εσω-
τερική ή εξωτερική, μπορεί να 
απειλήσει την ζωή του ανθρώ-
που που αιμορραγεί. Η πρώτη 
μας κίνηση είναι να καλέσουμε 
ασθενοφόρο και στην συνέχεια 
να προσπαθήσουμε να περιο-
ρίσουμε την αιμορραγία.

Συμπτώματα : 
Ø Το χρώμα και η ποσότητα 
του αίματος είναι διαφορετικά, 
ανάλογα με το είδος της αιμορ-
ραγίας. Η πιο σοβαρή αιμορρα-
γία είναι στις αρτηρίες, όπου το 
αίμα έχει κόκκινο ζωηρό χρώμα 
και βγαίνει από την πληγή με 
ρυθμό αντίστοιχο με αυτόν της 
καρδιάς.
Ø Αν η αιμορραγία είναι εσω-

τερική, δεν μπορούμε να την 
διακρίνουμε, αφού το αίμα 
που διαφεύγει παραμένει μέσα 
στο σώμα και προέρχεται από 
εσωτερικές πληγές. Ο ασθενής 
όμως, παρουσιάζει γενικότερα 
κατάσταση κακουχίας, αδυνα-
μίας και απώλειας των αισθήσε-
ων, ανάλογα με το είδος και τη 
βαρύτητά της.
Πρώτες βοήθειες :
Ø Άσκηση τοπικής πί-
εσης – αντιμετωπίζουμε κάθε 
εξωτερική αιμορραγία. Με μια 
γάζα ή καθαρό πανί ασκούμε 
πίεση πάνω στο τραύμα. Η δύ-
ναμη που ασκούμε είναι τόση 
όση χρειάζεται για να σταματή-
σει το αίμα, χωρίς να διακοπεί 
η κυκλοφορία του στο συγκεκρι-
μένο σημείο. Ασκούμε πίεση για 
περίπου δέκα λεπτά, όσο δηλ. 

χρειάζεται να πήξει το αίμα και 
να σταματήσει η αιμορραγία.
Ø Άσκηση έμμεσης πί-
εσης. Εάν η πληγή είναι στα 
άκρα και η αιμορραγία είναι με-
γάλη, μπορούμε να ασκήσουμε 
πίεση πιο πάνω από την περι-
οχή του τραύματος, διακόπτο-
ντας την ροή του αίματος. Για 
να ασκήσουμε έμμεση πίεση, 
δένουμε λίγο ψηλότερα από το 
σημείο του τραύματος μια γάζα 
ή μια λωρίδα υφάσματος, την 
οποία σφίγγουμε χρησιμοποι-
ώντας μια κουτάλα ή ένα άλλο 
μακρύ και στέρεο αντικείμενο. 
Όσο περιστρέφουμε το αντικεί-
μενο, τόσο αυξάνει η πίεση, μέ-
χρι να σταματήσει η αιμορραγί-
α. Επειδή με την περίδεση αυτή 
σταματάμε την αιμάτωση του 
μέλους, πρέπει κάθε 15 λεπτά 

περίπου, να ξεσφίγγουμε λίγο, 
για να αιματώνεται το άκρο και 
στη συνέχεια να ξανασφίγγουμε 
την περίδεση.
Θυμηθείτε :
Ø Γενικά στην αντιμε-
τώπιση της αιμορραγίας, ανε-
ξάρτητα από το είδος και τη 
βαρύτητα, βοηθούν τα ψυχρά 
επιθέματα, όπως ο πάγος ή 
ένα σακουλάκι με κατεψυγμέ-
να λαχανικά, όπου θα βάλουμε 
πάνω στο τραύμα, αφού πρώτα 
έχουμε κλείσει το τραύμα με ένα 
κομμάτι γάζα ή καθαρό ύφα-
σμα. Τα παγωμένα επιθέματα 
ελαττώνουν τη ροή του αίματος,  
ενώ τα θερμά – όπως η θερμο-
φόρα – απαγορεύονται, γιατί 
αυξάνουν τη ροή και άρα την 
απώλεια του αίματος.

Κώστας Καλκανδής

ÐÑÙÔÅÓ ÂÏÇÈÅÉÅÓ
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Κάποτε στο Καστόρι, την επο-
χή της γιαγιάς μου (πριν από 80 
χρόνια), οι οικογένειες για να πα-
ντρέψουν τις κόρες τους έπρεπε 
να τους ετοιμάσουν όλο το νοικο-
κυριό τους (τα προικιά τους). Από 
υφαντά για το πάτωμα μέχρι και 
φλιτζανάκια του ελληνικού καφέ. 
Έπρεπε λοιπόν να φροντίσουν 
ενωρίς μαζί με τις κόρες τους να 
τα ετοιμάσουν όλα. 
Τα υφαντά τους, τα ύφαιναν όλα 
στον αργαλειό του σπιτιού και 
πολλά από αυτά τα υφαντά ήταν 
αριστουργήματα. Πολλές φορές 
δεν υπήρχε αρκετό μαλλί για να 
υφάνουν και τα υφαντά για τα πα-
τώματα ή τα σακούλια, για να μα-
ζεύουν τις ελιές που τότε τις μά-
ζευαν με το χέρι πάνω στο δέ-
ντρο. Γι’ αυτό το λόγο έβγαζαν 
νήμα από τα σπάρτα τα οποία 
υπήρχαν άφθονα τότε στην πε-
ριοχή μας. 
Είναι εκπληκτικό το πως είχαν 
καταφέρει να επεξεργάζονται το 
σπάρτο για να βγάζουν το σπαρ-
τόμαλλο, το οποίο δεν διέφερε 
πολύ από το μαλλί. Το έγνεθαν και 
μετά το έβαφαν σε διάφορα χρώ-
ματα. Με το νήμα αυτό ύφαιναν 
ωραία σαζίματα και ανδρομίδες, 
διαδρόμους και άλλα μικρά και με-
γάλα κομμάτια για το νοικοκυριό. 
Να λοιπόν πώς γινόταν όλη η επε-

ξεργασία:
Το μήνα Ιούνιο μετά την ανθο-
φορία, το σπάρτο βγάζει τρυφε-
ρά βλαστάρια που είναι αρκετά 
μακριά. Αυτά λοιπόν τα έκοβαν 
οι κοπέλες, τα έκαναν ματσάκια 
τα έδεναν καλά, και αφού μάζευ-
αν όσα ήθελαν τα έβαζαν με νερό 
στο καζάνι και τα έβραζαν γύρω 
στα 20΄ με 30΄ λεπτά. Στη συνέ-
χεια τα μετέφεραν στο ποτάμι του 
χωριού (στην όχθη του) και χτυ-
πούσαν με τον κόπανο πάνω σε 
μια πέτρα ένα- ένα ματσάκι. Κα-
τόπιν τα έπλεναν στο νερό, έφευ-
γε η φλούδα του βλασταριού και 
έμενε το εσωτερικό του που ήταν 
μαλλί λίγο σκληρό αλλά μεγάλης 
αντοχής. Αυτό το στέγνωναν στον 
ήλιο, το έξαιναν και μετά το έγνε-
θαν και γινόταν μια κλωστή που 
δεν διέφερε πολύ από το μαλλί. 
Όλη αυτή η διαδικασία γινόταν 
σαν μια μικρή γιορτή. Οι κοπέ-
λες πήγαιναν παρέες- παρέες 
και αφού τελείωναν με τα σπάρ-
τα έστρωναν ένα τραπεζομάντιλο 
και έτρωγαν ό,τι είχε φέρει η κάθε 
μια, γελώντας και λέγοντας αστεί-
α. Έτσι η εποχή του σπάρτου ήταν 
μια ευκαιρία για να συναντηθούν 
οι γυναίκες και να περάσουν ευ-
χάριστα.        

Ελένη Σκρουμπέλου

Εδώ και ...Αλλού

Ένα έθιμο ξαναζωντανεύει 
στη μνήμη μου από τις 
τελευταίες μέρες της Απο-
κριάς, από τη δική μου 
ηλικία και την πατρίδα μου 
τον Πήδασο της Πύλου  
Την τελευταία Κυριακή η 
μαμά μου πάντα μαγείρευε 
μακαρονάδα με μοσχάρι 
ή κοτόπουλο. Όταν κα-
θόμασταν στο τραπέζι να 
φάμε, είχε κρεμάσει από 
το ταβάνι περασμένο σε 
κλωστή ένα βρασμένο 
αυγό. Στεκόταν λοιπόν 
όρθια  και περιέστρεφε το 
αυγό, ενώ εμείς προσπα-
θούσαμε να το πιάσουμε 
με το στόμα (απαγορευό-
ταν να βάλουμε χέρι). Το 
αυγό γύριζε δέκα φορές και 
όποιος πρόφτανε, το έπια-
νε με το στόμα εν μέσω 
των σχετικών πειραγμάτων 
και «μπράβο» των υπολοί-
πων. Σερβιριζόταν μετά η 

μακαρονάδα και όταν όλοι 
είχαμε φάει,  η γιαγιά μου 
έδινε το σύνθημα να πιά-
σουμε όλοι το τραπέζι, να 
το σηκώσουμε τόσο ώστε 
να μην πατά στο πάτωμα 
και ρωτούσε «Φάγατε;»,  
«Φάγαμε» απαντούσαμε 
όλοι εν χορώ. «Τυλωθή-
κατε;» ξαναρωτούσε, και 
εμείς  «τυλωθήκαμε» και 
ανταπαντούσε «Πάντα 
τυλωμένοι να ‘στε». Αυτό 
επαναλαμβανόταν τρεις 
φορές και αφού κάναμε το 
σταυρό μας, μας απόλαγε 
η γιαγιά και τρέχαμε να συ-
νοδεύσουμε το Μακαρονά. 
Αλλά αυτό το έθιμο θα το 
πούμε του χρόνου.
Άντε λοιπόν και μιας οι και-
ροί είναι δύσκολοι
Πάντα τυλωμένοι να ‘μα-
στε.
Τότα Αλειφέρη - Αντωνο-

πούλου

Σπαρτόνημα

Θα χρειαστούμε τα 
φλούδια από τα ξερά 
κρεμμύδια που έχουμε 
(ζητάμε και από το μανάβη 
μας αυτά που μένουν στα 
τελάρα). Στρώνουμε μερικά 
από αυτά σε ένα πλατύ και 
βαθύ σκεύος.

Πλένουμε τα αυγά που 
θέλουμε να βάψουμε ( αν 
τα είχαμε στο ψυγείο, τα 
βγάζουμε νωρίτερα και τα 
αφήνουμε έξω μέχρι να 
πάρουν τη θερμοκρασία 
δωματίου ).

Όπως είναι βρεγμένα, 
τυλίγουμε ένα- ένα αυγό 
και τα αραδιάζουμε σε 
μια σειρά στο σκεύος 
μας. Προσθέτουμε νερό 
τόσο ώστε να σκεπάζονται 

τα αυγά, ένα φλιτζανάκι 
ξύδι και τα βάζουμε να 
βράσουν σε χαμηλή φωτιά. 
Βγάζουμε με τρυπητή 
κουτάλα, αφήνουμε λίγο να 
κρυώσουν και ξετυλίγουμε 
. Μόλις στεγνώσουν, 
αλείφουμε με λίγο λαδάκι 
χρησιμοποιώντας ένα 
μάλλινο πανάκι.

Γιαγιά  Πέπη 
από τη Δράμα

Πάντα τυλωμένοι 
να ΄μαστε

Πασχαλινά αυγά βαμμέ-
να με κρεμμυδόφυλλα
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Με ιδιαίτερη επιτυχία ολο-
κληρώθηκε η, αφιερωμέ-
νη στο περιβάλλον, 2η Γιορ-
τή Λακωνικών Προϊόντων 
στην ειδικά διαμορφωμένη 
αίθουσα του ΜΕΤΡΟ στην   
Πλατεία Συντάγματος.

Τα  εγκαίνια της έκθεσης 
έγιναν την Τρίτη 10 Μαρτίου 
υπό την αιγίδα του υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και τροφίμων 
και η έκθεση διήρκησε μέχρι 
την Παρασκευή 13/3/2009 
ώρα 10 το βράδυ.

Η έκθεση οργανώθηκε από 
την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη-

ση Λακωνίας και την ΤΕΔΚ 
Λακωνίας με την στήριξη και 
συνεχή παρουσία του προέ-
δρου της Οργανωτικής Επι-
τροπής της Γιορτής Ελιάς 
και Λαδιού Δήμου Οινού-
ντος κ. Μανούσου Μανου-
σάκη,  καθώς και του Επι-
μελητηρίου της Λακωνίας, 
της Ένωσης Αγροτικών Συνε-
ταιρισμών Λακωνίας και του 
Συνδέσμου Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων Νομού Λα-
κωνίας. Πλήθος κόσμου επι-
σκέφθηκε την πραγματικά 
αξιόλογη έκθεση  προβολής 

και διάθεσης λακωνικών προ-
ϊόντων, με τους εκθέτες να 
κάνουν χρυσές δουλειές.

Παρέστησαν όλοι οι Βου-
λευτές του Νομού, ο Νο-
μάρχης Λακωνίας, ο Λάκω-
νας Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, ο 
Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Λακω-
νίας, ο Δήμαρχος Πελλάνας 
κ. Δ.Γομάτος και Οινούντος 
κ. Ε. Βαλιώτης καθώς και 
πολλοί άλλοι Δήμαρχοι του 
Νομού. 

Πλήθος Λακώνων και πολ-
λοί συμπατριώτες μας βρή-

καν την ευκαιρία να συνα-
ντηθούν στο Σύνταγμα να τα 
πουν μεταξύ τους, να προμη-
θευτούν εκτός των άλλων και 
τα ειδικά προϊόντα συμπατρι-
ωτών μας, όπως σολομό, πέ-
στροφα, και οξύρυγχο από τις 
πηγές του Αγίου Μάμα όπου 
εκτρέφονται και τυποποιού-
νται από  την οικογένεια  Γε-
ροντίδη, το εξαίρετο αγνό μέλι 
του φίλου από την Αγόρια-
νη Δ. Καφετζή και τα εκλεκτά 
προϊόντα από στρουθοκαμή-
λους που εκτρέφονται στον 
Άγιο Κωνσταντίνο!   

Η Λακωνία στο Σύνταγμα

Το δίλημμα Ναι ή Όχι στα στα 
μπλόκα, έτσι μονολεκτικά, χω-
ρίς το Γιατί μας ταλανίζει εδώ και 
χρόνια. 

Είναι ο ίδιος προβληματισμός με 
το Ναι ή το Όχι που κάποτε τέθη-
κε για τον αναδασμό στην περιοχή 
μας, με το Ναι η Όχι στην ανάπτυ-
ξη, με το Ναι η το Όχι στις μαγκού-
ρες των πατεράδων μας που υψω-
θήκαν για την υπεράσπιση κοντό-
φθαλμων προοπτικών. Ναι η Όχι 
στις επιδοτήσεις; Ναι η Όχι στα σο-
βαρά έργα υποδομής που έχει ανά-
γκη ο τόπος μας για μακροχρόνια 
και σωστή ανάπτυξη; Ας απαντή-
σουμε ξεκάθαρα και ουσιαστικά.

Διαβάσαμε πρόσφατα ότι μία από 
τις πρώτες ενέργειες της σοσιαλιστι-
κής κυβέρνησης του εργατικού κόμ-
ματος στη Νέα Ζηλανδία που κέρδι-
σε τις εκλογές το 1984 ήταν να κα-
ταργήσει τις αγροτικές επιδοτήσεις 
και τις ενισχύσεις προς τους αγρό-
τες. Για τη Νέα Ζηλανδία που είχε 
ταυτίσει την διεθνή της οικονομι-
κή παρουσία με τις εξαγωγές αγρο-

τικών προϊόντων ήταν μια επανά-
σταση  που άλλωστε κανείς δεν είχε 
τολμήσει πουθενά στον κόσμο. 

Οι επιδοτήσεις δόθηκαν για έργα 
υποδομών και πραγματικής βοήθει-
ας για τους αγρότες.

Όσοι περίμεναν την καταστροφή 
απογοητευτήκαν. Μετά από 6 χρό-
νια ο αγροτικός τομέας απογειώθη-
κε αποτελώντας σήμερα έναν από 
τους πιο επικερδείς κλάδους της οι-
κονομίας, με εντυπωσιακή ανάπτυ-
ξη σε νέα προϊόντα και καλλιέργιες 
προσανατολισμένα στις ανάγκες τις 
διεθνούς αγοράς. 

Με τον αγροτικό πληθυσμό να 
παραμένει σταθερός και για πρώ-
τη φορά να παρατηρείται αύξηση 
των εδαφών που αξιοποιούνται για 
γεωργικές χρήσεις. Σε μας, βέβαια, 
συνέβη κάτι ανάλογο  από την ανά-
ποδη: οι δικές μας Χούντες αντί να 
δώσουν εδάφη για καλλιέργιες προ-
τίμησαν ευκαλύπτους(!), λες και το 
πράσινο της ελιάς ή του αμπελιού  
δεν αποδίδει τα ανάλογα ωφέλη,  
όπως ο ευκάλυπτος. 

Σαφώς η στήλη μας δεν είναι για 
να λύση το αγροτικό πρόβλημα, 
όμως καταγράφοντας και τις από-
ψεις επιφανών συμπατριωτών μας 
δεν μπορούμε να μην επισημάνου-
με την ανάγκη κατασκευής φράγ-
ματος στο Βρυσιώτικο, ένα έργο 
που θα καλύψει το μεγαλύτερο τμή-
μα του κάμπου του Δήμου Πελλά-
νας χωρίς την ανάγκη πρόσθετης 
ενέργειας, θα ενισχύσει τις πηγές, 
θα συμβάλει στη δημιουργία βιο-
τόπων και θα βοηθήσει όλα τα το-
πικά διαμερίσματα του Δήμου, από 
Βορδώνια έως το Κυπαρίσι. Η Λί-
μνη Πλαστήρα και η Ζαχλωρού εί-
ναι τα πιο πρόσφατα παραδείγματα 
για μίμηση.

Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι 
η απαίτηση μόνον των επιδοτήσε-
ων, που λήγουν έτσι και αλλιώς το 
2012, για να νιώθουν οι αγρότες μας 
ικανοποιημένοι με τα ψίχουλα που 
υπόσχεται η εκάστοτε Κυβέρνηση. 

Το πρόβλημα δεν είναι ούτε το 
ύψους των επιδοτήσεων. 

Το ζητούμενο θα πρέπει να είναι 

οι δικλείδες που θα πρέπει να υπάρ-
χουν και που θα εξασφαλίζουν και 
καλές τιμές για τον παραγωγό αλλά 
και ο τελικός καταναλωτής να μην 
αγοράζει χρυσάφι, να μην εκτο-
ξεύονται χρόνο με το χρόνο οι τι-
μές των λιπασμάτων και των άλλων 
εφοδίων . 

Και τέλος είναι τρελό, σήμερα, να 
πουλιέται το λάδι και το γάλα φθη-
νότερα από το νερό και ο κόσμος να 
κάθεται στα καφενεία αδρανής.

Σέβομαι τη φύση, αναφέρει αγρό-
της επιστήμονας από την Κρήτη 
που δεν μετείχε στην κάθοδο στο 
λιμάνι του Πειραιά για  αυτό και έγι-
να “βιοκαλλιεργητης”, από σεβασμό 
στη φύση και στο περιβάλλον, μεγά-
λωσα κοντά στη γη και παρότι αρχι-
κά η επιλογή μου δεν ήταν να γίνω 
αγρότης τελικά επέστρεψα στην γε-
ωργία. Αγανάκτησα όμως όταν το 
κρασί που εγώ εμφιαλώνω και που-
λάω 5 ευρώ στην ταβέρνα το πληρώ-
νω 27 ευρώ.

Γιάννης Αρφάνης

Αγροτικά θέματα
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Η φωτογραφία αριστερά είναι του Γ. Αρφάνη. 
Οι άλλες τρεις είναι του άγνωστου σε µας 
http://www.fl ickr.com/photos/stephenpougashttp://www.fl ickr.com/photos/stephenpougas
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Æïýìå óôï Êáóôüñé
Μικρές πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων της περιοχής της Καστανιάς

Συλλογή πληροφοριών- επιμέλεια κειμένων: Ε. Βλαχογιάννη
ση των εκπαιδευτικών τους και την 
αρωγή του Συλλόγου των Γονέων 
και Κηδεμόνων του Δημοτικού 
Σχολείου γιόρτασαν στο σχολείο, 
απαγγέλλοντας ποιήματα, παίζοντας 
σκετς και  ψάλλοντας χριστουγεννιά-
τικα και πρωτοχρονιάτικα τραγούδια. 
Την εορτή παρακολούθησαν οι γονείς 
των παιδιών και πολύ συμπολίτες μας. 
Ο Σύλλογος των γονέων παρέθεσε  
μπουφέ με γλυκίσματα και πρόσφερε 
δώρα στα παιδιά και στους εκπαιδευ-
τικούς.
Στις 25 Δεκεμβρίου 2008, εορτά-
σθηκε με λαμπρότητα στην εκκλησία 
μας η Γέννηση του Χριστού. Τη θεία 
λειτουργία παρακολούθησαν πολλοί 
συμπατριώτες μας και στη συνέχεια, 
όπως συνηθίζεται απήλαυσαν τον κα-
θιερωμένο καφέ, άλλοι στην αίθουσα 
του πολιτιστικού Κέντρου Μπακή και 
άλλοι στα καφενεία του Καστορείου. 
Στις 26 Δεκεμβρίου 2008 ο Εμπορο-
επαγγελματικός Σύλλογος Καστο-
ρείου διοργάνωσε μουσικοχορευτική 
βραδιά, με ζωντανή μουσική και τρα-
γούδια, στο εργοστάσιο του Σπαράγ-
γη, που διαμορφώθηκε κατάλληλα 
για αυτό το σκοπό.  Στην πετυχημένη 
εκδήλωση παραβρέθηκαν και διασκέ-
δασαν πάρα πολλοί συμπολίτες μας 
μέχρι τις πρωινές ώρες. 
Την Πρωτοχρονιά, μετά τη θεία λει-
τουργία ακολούθησε αγιασμός – δοξο-
λογία για την αρχή του χρόνου, και στη 
συνέχεια, ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος 
Γομάτος,  οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  και 
πολλοί συμπολίτες μας παρέστησαν 
σε δεξίωση που παρέθεσε ο Δήμος 
στην αίθουσα Σπυρόπουλου.
Με την αρωγή του Δήμου εορτάσθηκε 
με πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα το 
τριήμερο των Απόκρεω, με κορύφω-
ση το Καρναβάλι του Καστορείου 
στις 2 Μαρτίου 2009.  Φωτιές άναψαν 
στις πλατείες των Δημοτικών Διαμερι-
σμάτων, πλούσια εδέσματα με άφθονο 
κρασί παρατέθηκαν και οι συμπολίτες 
μας,  έφαγαν, χόρεψαν και διασκέδα-
σαν. Κάποιοι μασκαρεύτηκαν, αναβι-
ώνοντας έτσι παλιά αποκριάτικα έθιμα 
της περιοχής μας. Την Παρασκευή το 
βράδυ στα Περιβόλια, το Σάββατο 
στην Πελλάνα και το Γεωργίτσι, και 
την Κυριακή στον Αγιο Κωνσταντί-
νο, Αγόριανη, Βορδόνια, Καστρί 
και Λογγανίκο. Όλοι οι κάτοικοι του 
Δήμου συμμετείχαν στο αποκριάτικο 
γλέντι.
Στις 14 Μαρτίου 2009, με την ευκαιρία 
της λήξης της κυνηγετικής περιόδου, 
ο Κυνηγετικός Σύλλογος Βορείου 
Λακεδαίμονος στα πλαίσια των 
πολιτιστικών του δραστηριοτήτων, 
διοργάνωσε και φέτος γιορτή στην 
πλατεία του Καστορείου, έξω από το 
Γραφείο του Συλλόγου, προσφέροντας 

μεζέδες κυνηγίου, αναψυκτικά και 
κρασί. Η γιορτή θα πλαισιωνότανε με 
ζωντανή μουσική, αλλά ακυρώθηκε 
την τελευταία στιγμή με απόφαση του 
Προέδρου Δημητρίου Έρη και του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, 
για λόγους ευαισθησίας, λόγω του θα-
νάτου του Σπύρου Πάντου.  
Με την επιβαλλόμενη λαμπρότητα 
εορτάσθηκε και φέτος στο Καστόρι,  η 
επέτειος της εθνικής εορτής, της 25ης 
Μαρτίου, και η θρησκευτική μας εορτή 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 
Ο εορτασμός ξεκίνησε με την τέλεση 
της θείας λειτουργίας, ακολούθησε 
δοξολογία και η εκφώνηση του πανη-
γυρικού της ημέρας από τον καθηγητή 
του Γυμνασίου κ. Ιωάννη Κονδυλό-
πουλο. Στη συνέχεια ψάλθηκε επιμνη-
μόσυνη δέηση στον προ του μνημείου 
των ηρώων χώρο, και ακολούθησε 
κατάθεση στεφάνων, απαγγελία ποιη-
μάτων  και παρέλαση της μαθητιώσας 
νεολαίας μας. Η τελετή έκλεισε με 
Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, 
στην πλατεία, από μαθητές και μαθή-
τριες. Μετά το πέρας των εκδηλώσεων 
δόθηκε δεξίωση από το Δήμο Πελλά-
νας στην αίθουσα Σπυρόπουλου.

Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ
Για τα δρώμενα του φετινού καρνα-
βαλιού στο Καστόρι, που κατά γενική 
ομολογία χαρακτηρίσθηκε από τα πιο 
επιτυχημένα των τελευταίων χρόνων, 
γίνεται εκτενής αναφορά σε άλλη σελί-
δα της εφημερίδας μας. 
Στην έναρξη του Καρναβαλιού, οι 
παρευρισκόμενοι βουλευτές μας του 
κυβερνώντος κόμματος κ.κ. Π. Σκαν-
δαλάκης και Γρ. Αποστολάκος, 
απηύθυναν χαιρετισμό κάνοντας και 
από μία εξαγγελία. Η μία για το  βι-
ολογικό καθαρισμό και η άλλη για τη 
χρηματοδότηση της ανακατασκευής 
του κτιρίου Σπυρόπουλου. Κάποιοι 
θεώρησαν ότι δεν ήταν η στιγμή κα-
τάλληλη για τέτοιου είδους εξαγγελίες. 
Όλοι μας, όμως θα περιμένουμε την 
πραγμάτωσή τους.
Και τη «γαϊδουρινή υπομονή» του 
Έλληνα προσπαθήσαμε να αναδείξου-
με στο Καρναβάλι, με τον γαϊδουρό-
μορφο σχεδιασμό που κάναμε, εμείς 
οι του Συλλόγου «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ», 
αλλά παρά τις φιλότιμες προσπάθειες  
μάλλον προς καμήλα μάς βγήκε.
Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου είχε ο Αγροτικός 
Συνεταιρισμός Καστορείου στις 8 
Μαρτίου 2009. Εξελέγησαν: Πρόεδρος 
ο Χρήστος Δ. Καραλαίμας, Αντιπρόε-
δρος ο Σταύρος Γ. Σκαφιδάς, Ταμίας 
ο Αθανάσιος Δ. Νικητάκης, Γραμ-
ματέας ο Νίκος Π. Πάντος και μέλος 
ο Κώστας Απ. Γενοβέζος. Τους ευ-
χόμαστε καλά έργα και καλή επιτυχία 
στις επιδιώξεις του συνεταιρισμού.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΑΣ 
Δεν είχαμε το χειμώνα αφίξεις ομογε-
νών μας, θα τους περιμένουμε με την 
άνοιξη, για να φιλοξενήσουμε τα ονό-
ματά τους στη στήλη μας.
ΓΑΜΟΙ 
Στις 28 Φεβρουαρίου 2009 παντρεύ-
τηκαν στη Σπάρτη στον ιερό ναό του 
Αγίου Νίκωνα ο Χαράλαμπος Κακα-
φλίκας του Νικολάου με την Ελένη 
Μαλτέζου του Αθανασίου. Μετά το 
γάμο ακολούθησε δεξίωση στο κέντρο 
Αλάμπρα. 
 Στους νεόνυμφους  ευχόμαστε  να 
ζήσουν ευτυχισμένοι με καλούς απο-
γόνους.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ο Αλέκος Σταυρόπουλος του Πανα-
γιώτη και η σύζυγός του Ελένη, απέ-
κτησαν στις 6 Φεβρουαρίου 2009 ένα 
χαριτωμένο κοριτσάκι. 
 Ο Γιώργος Παρασκευόπουλος και η 
σύζυγός του Ελένη απέκτησαν στις 20 
Μαρτίου 2009 το δεύτερο παιδί τους 
ένα χαριτωμένο αγόρι. 
Ευχόμαστε στους γονείς να τους ζή-
σουν και τα νεογέννητα να είναι καλό-
τυχα και ευτυχισμένα.
ΠΕΝΘΗ
Θεόφιλος Λάμπος του Ιωάννη
Πέθανε στην Αθήνα στις 11 Οκτωβρί-
ου 2008 σε ηλικία 86 χρονών. Γεννή-
θηκε στο Καστόρειο και σε νεαρή ηλικί-
α έφυγε για την Αθήνα όπου εργάσθη-
κε ως μουσικός και διακρίθηκε ως άρι-
στος βιολιστής. Έντιμος και καλός οι-
κογενειάρχης παντρεμένος με τη Σταυ-
ρούλα Ανδρεάκου από το Γύθειο, με 
την οποία απέκτησε ένα γιο και καθ΄ 
όλη τη διάρκεια της ζωής του παρέμει-
νε λάτρης της ιδιαίτερης πατρίδας του. 
Παναγιώτης Λάμπος του Ιωάννη
Πέθανε στην Καλαμάτα στις 3 Δεκεμ-
βρίου 2008 σε ηλικία 85 ετών. Γεννή-
θηκε στο Καστόρειο το 1923 και έφυ-
γε για την Καλαμάτα όπου εργάσθη-
κε διατηρώντας δικό του ζαχαροπλα-
στείο. Ήταν παντρεμένος με την Ελέ-
νη Καλλιάνη του Γεωργίου. Υπήρξε ευ-
χάριστος και φιλόξενος άνθρωπος και  
όσοι περάσαμε από το μαγαζί του,  θα 
θυμόμαστε τη χαρά που ένοιωθε όταν 
αντίκριζε πατριώτη. 
Ηλίας Λιναρδάκης του Σπυρίδωνος
Γεννήθηκε στο Καστόρι το 1940 και σε 
νεαρή ηλικία μετανάστευσε στην Αυ-
στραλία. Παντρεύτηκε με την Μαρίκα 
Γιαννίτσα του Πολυζώη με την οποία 
απέκτησε μια κόρη. Πέθανε στις 22 Δε-
κεμβρίου 2008 βυθίζοντας την οικογέ-
νειά του και όλους όσους τον γνώριζαν 
στο πένθος. 
Βασιλική Κλώνη του Χρήστου
Πέθανε σε ηλικία 76 ετών στις 2 Ια-
νουαρίου 2009 στην Αθήνα, μετά από 
πολλά προβλήματα υγείας που αντιμε-
τώπιζε τα τελευταία χρόνια. Παντρεμέ-

νη με τον Χρήστο Κλώνη απέκτησε ένα 
παιδί. Ήταν αξιαγάπητη και θα λείψει, 
όχι μόνο στην  οικογένειά της, αλλά, 
και σε όλους όσους είχαμε την τύχη να 
τη γνωρίσουμε. 
Ευανθία Παπαδοπούλου του Γε-
ωργίου
 Πέθανε στο Καστόρι στις 4 Ιανουαρί-
ου 2009 σε ηλικία 86 ετών. Παντρεμέ-
νη με τον Γεώργιο Παπαδόπουλο ,α-
πέκτησε τρία παιδιά και εγγόνια. Εργά-
σθηκε σκληρά, στο σπίτι και στα χτή-
ματα, όπως οι περισσότερε γυναίκες 
της ηλικίας της. Θα μείνει στη μνήμη 
μας όπως ήταν,  αγαπητή, πρόσχα-
ρη και πάντα με ένα καλό λόγο στα 
χείλη της.   
 Νικόλαος Κόντος του Σάββα
 Πέθανε στις 4 Ιανουαρίου 2009, και 
κηδεύτηκε στα Περιβόλια. Γεννήθη-
κε  στο Καστόρι το 1927 και σε νεα-
ρή ηλικία μετανάστευσε στην Αυστρα-
λία, όπου έζησε για πολλά χρόνια. Η 
αγάπη του για την πατρίδα τον έφε-
ρε πίσω για να ζήσει τα τελευταία του 
χρόνια στα Περιβόλια και στο Καστόρι 
που τόσο αγαπούσε.
 Σπύρος Κάντζας του Χρήστου
  Γεννήθηκε στο Καστόρι το 1931 και σε 
νεαρή ηλικία έφυγε και εγκαταστάθηκε 
στην Αμερική. Παντρεύτηκε με την Πα-
ναγιώτα Κ. Κουτσουμπού και απέκτη-
σαν 3 παιδιά. Η εγκεφαλική αιμορραγί-
α που υπέστη, του στέρησε τη ζωή και 
πέθανε στις 14 Ιανουαρίου 2009 στην 
Αμερική. Πέρα από την οικογένειά του 
θα λείψει και σε εμάς η παρουσία του, 
αφού η αγάπη του για το Καστόρι τον 
έφερνε συχνά κοντά μας.   
 Σπύρος Πάντος του Αλεξίου 
 Άλλη μια απώλεια έπληξε τους παλαι-
ούς επαγγελματίες του Καστορείου με 
το θάνατο του Σπύρου Πάντου που πέ-
θανε στις 14 Μαρτίου 2009. Γεννήθη-
κε στο Καστόρι το 1928, παντρεύτηκε 
με την  Αντωνία Ζιάβρα από την Αλευ-
ρού με την οποία απέκτησε τρία παι-
διά και εγγόνια. Ήταν καλός οικογενει-
άρχης, εργατικός και άριστος τεχνίτης 
στην ξυλουργική, ευγενής και  πάντα 
χαμογελαστός, μας πόνεσε όλους μας 
ο χαμός του. 
 Αικατερίνη Κουτρουμπή του Ιω-
άννη
  Πλήρης ημερών, πέθανε στις 19 
Μαρτίου 2009 στο Καστόρειο. Γεννή-
θηκε στο Καστρί το 1915 και παντρεύ-
τηκε με τον  Ιωάννη Κουτρουμπή. Απέ-
κτησαν  5 παιδιά και πολλά εγγόνια. 
Θα τη θυμόμαστε διακριτική, ευγενική 
με όλους και γεμάτη καλοσύνη.  
ΓΙΟΡΤΕΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Τον εορτασμό των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς προμήνυσαν 
με επιτυχία στο Καστόρι, τα παιδιά 
του Δημοτικού Σχολείου, στις 22 
Δεκεμβρίου 2008. Με την καθοδήγη-
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Φαινόμενα που παρατηρούνται περισ-
σότερο στις πόλεις, δυστυχώς κάνουν 
την εμφάνισή τους και στα φιλήσυχα 
μέχρι τώρα μέρη μας. Διάρρηξη με 
κλοπή έγινε, ξημερώνοντας 13 Μαρτί-
ου 2008, στο κατάστημα του Κων/νου 
Ρουμελιώτη.  Οι δράστες, των οποίων 
η ταυτότητα ακόμη αγνοείται, έκλεψαν 
την ταμειακή μηχανή, τσιγάρα, ποτά 
και άλλα είδη σημαντικής αξίας.
Η «Βοήθεια στο Σπίτι», που προσφέ-
ρεται από τους Δήμους έγινε θεσμός 
και απ΄ ό,τι ακούμε, στα αστικά κέντρα 
έχει επιτύχει τον στόχο της.  Στο Δήμο 
μας υφίσταται αυτός ο θεσμός. Ο συ-
μπολίτης μας όμως είναι ενημερωμέ-
νος με ποιον τρόπο λειτουργεί, τι προ-
σφέρει  και πώς κάποιος θα τύχαινε 
των ευεργεσιών, που παρέχει αυτός ο  
θεσμός; Ποιος είναι σε θέση να κρίνει, 
το ποιος  έχει ανάγκη των ευεργεσιών 
της «Βοήθειας στο Σπίτι»; Το Ιατρικό 
Κέντρο Καστορείου γνωμοδοτεί στην 
επιλογή των  χρηζόντων βοηθείας; 
Οι κάτοικοι του χωριού μας, για πολύ 
καιρό, βιώνουν το πρόβλημα ενός 
ανθρώπου, βουλγαρικής καταγωγής, 
που βρέθηκε σε δεινή θέση στον τόπο 
μας. Θα πρέπει να εξάρουμε τη στάση 
των συμπολιτών μας και του Ιερέα μας 
πατέρα Δημητρίου Μήτρη, για την φι-
λευσπλαχνία τους και τη βοήθεια που 
του προσφέρουν.

Με απόφαση του Δ.Σ. του Εμπορο-
επαγγελματικού Συλλόγου Καστο-
ρείου, δόθηκε το χρηματικό ποσό 
αξίας 500 ευρώ, ως ενίσχυση, για την 
πραγματοποίηση της τετραήμερης 
εκδρομής των μαθητών του Γυμνασίου 
– Λυκείου. 
Επίσης, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, χορηγήθηκε έκτακτη 
συνεισφορά αξίας 2000 ευρώ, στη 
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου – Λυκεί-
ου, για την ενίσχυση των λειτουργικών 
δαπανών της.
Οι κάτοικοι του Καστρίου, ανησυ-
χούν και δεν επιθυμούν να χάσουν το 
οίκημα που έχουν στη διάθεσή τους 
για τις διάφορες εκδηλώσεις τους. Το 
οίκημα το οποίο βρίσκεται πλησίον 
της εκκλησίας της Αγίας Βαρβάρας και 
εφάπτεται του Σχολείου, το θεωρούν, 
και με το δίκιο τους, δικό τους χώρο, 
ως τόπο συγκέντρωσης σε ευχάριστες 
ή δυσάρεστες στιγμές τους. Και θα 
εναντιωθούν στην οποιαδήποτε  κίνη-
ση του Δήμου, που θα αφορά  διάθεση 
του χώρου για άλλη  χρήση.
Ακούσαμε ότι επίκειται ο καθαρισμός 
των αυλακιών άρδευσης. Για τον 
ετήσιο καθαρισμό των δεξαμενών 
ύδρευσης, που κάποτε γινόταν, δεν 
ακούσαμε τίποτα. Επίσης, δεν πρέπει 
να παραλειφθεί και ο καθαρισμός του 
νεκροταφείου μας. 

Æïýìå óôï Êáóôüñé

Στις 21 του Μάρτη ο δραστήριος Κυνηγετικός Σύλλογος 
Βορείου Λακεδαίμονος γιόρτασε για πρώτη φορά τη Γιορτή της 
τσίχλας. Αφορμή ήταν το πέρας της κυνηγητικής περιόδου και 
ο απολογισμός των θηραμάτων. Στο γραφείο του Συλλόγου 
στο Καστόρι όλοι κυνηγοί και μη, περαστικοί και αρκετοί άλλοι, 
έψησαν αρκετές τσίχλες, διάφορους μεζέδες. Όλα αυτά και 
άφθονο κρασί που προσφέρθηκαν δωρεάν από το Σύλλογο, ο 
οποίος την Κυριακή 12-04-09 κάνει εκλογές. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι το απερχόμενο διοικητικό συμβούλιο έκανε προοδευτικές και 
καινοτόμες αλλαγές στο σύλλογο με αποτέλεσμα σήμερα να είναι 
σύγχρονος και ευρύτερα γνωστός. Μπράβο τους.

Γ. Κουρεμπής

Ïé áíáãíþóôåò, ïé ößëïé, ïé êÜôïéêïé ôïõ ÷ùñéïý, áëëÜ êõñßùò 
ïé îåíéôåìÝíïé Êáóôáíéþôåò ìðïñïýí ðëÝïí íá åðéêïéíùíïýí 
Üìåóá ìå ôçí ðáôñßäá, åêôüò ôçò åöçìåñßäáò ìáò êáé ìÝóù 

Internet. ÅéäÞóåéò, ó÷üëéá, ðáñáôçñÞóåéò, öùôïãñáößåò, 
ôá ðÜíôá åßíáé åõðñüóäåêôá

Ïé äéåõèýíóåéò ìáò åßíáé:
Ióôïóåëßäá: http://kastori.gr êáé http://polydefkis.gr

Blog: http://tokastoreion.blogspot.com

ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΧΑ-
ΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ!

 Στην προοδευτική κοινωνία που 
θέλουμε να ελπίζουμε ότι ζούμε, στην 
κοινωνία που ο κάθε πολίτης έχει δι-
καιώματα, έχει γνώμη, ιδέες και όρα-
μα, στην κοινωνία, που ιδιαίτερα ο 
νέος επέλεξε να μείνει και να την υπη-
ρετήσει που παρά τις δυσμενείς συν-
θήκες. Δυστυχώς, σε αυτή την τοπική 
κοινωνία διακρίνουμε κρούσματα φί-
μωσης και καταπάτησης κάθε είδους 
ιδέας και γνώμης.

Σε κάθε εκδήλωση για να υπάρχει 
η πολυφωνία, η ανταλλαγή απόψεων 
και γενικά η συζήτηση με σκοπό πάντα 
την επιτυχία της, διαμορφώνεται μια 
επιτροπή η οποία είναι υπεύθυνη για 
τη σωστή τέλεση με τον ανάλογο σεβα-
σμό στο παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, με 
μεράκι και αγάπη για το καρναβάλι και 
γενικά με όλα τα έθιμα της Αποκριάς, 
συμμετείχα και εγώ στην «Επιτροπή» 
για την οργάνωση της γιορτής της Μου-
τζουροδευτέρας στο Καστόρι. Όχι ότι 
εάν δεν ήμουν ή εάν δεν υπήρχε επι-
τροπή, δεν θα γινόταν καρναβάλι. Θα 
γινόταν όπως όλα τα χρόνια που ο κό-

σμος το έφτιαχνε με μεράκι και αγάπη 
για το χωριό.

Η ηλιόλουστη μέρα, η καλή και δι-
αρκώς βελτιούμενη ποιότητα των αρ-
μάτων και η μεγάλη προσπάθεια κά-
ποιων ατόμων έφερε στο Καστόρι 
πλήθος κόσμου που όλοι έμειναν κα-
τενθουσιασμένοι.

Στο φετινό επιτυχημένο καρναβάλι 
Καστορείου, όπως συνηθίζεται τα τε-
λευταία χρόνια συγκροτήθηκε αρμόδι-
α επιτροπή. Σκοπός της ήταν η οργά-
νωση της εκδήλωσης, και γενικά ό,τι 
έχει σχέση με το καρναβάλι. Δυστυ-
χώς όμως ο χρηματοδότης Δήμος, δεν 
άφησε την επιτροπή να λειτουργήσει 
όπως αρμόζει. Για ευνόητους λόγους 
και μετά από αντιδράσεις, τα ίδια άτο-
μα και κάθε χρόνο περισσότερα, τελικά 
ασχολήθηκαν και πέτυχε το καρναβά-
λι. Λυπάμαι όμως γιατί οι παρεμβάσεις 
σε τέτοια θέματα προκαλούν και ειδικά 
τους νέους, και αντί να τους φέρουν κο-
ντά τους διώχνουν από τέτοιου είδους 
δράσεις. Το κείμενο αυτό είναι και μια 
απάντηση σε όσους αναρωτιούνται 
ακόμη, γιατί τα μισά άρματα σατίριζαν 
τη Δημοτική Αρχή. Σας ευχαριστώ...

Γ. Κουρεμπής
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Ôá Ýèéìá 
ôçò ËáìðñÞò

Το «Λαζαροσάββατο» 
μαζί με τα «Βάγια» είναι σ’ 
όλη την Ελλάδα ένα προανά-
κρουσμα «Λαμπρής». Θάνα-
τος που υπόσχεται ανάστα-
ση, δεν αποτελεί πένθος.Ο 
Λάζαρος είναι μορφή συμπα-
θητική στο λαό. Είχε βέβαια 
την εξαιρετική τύχη να είναι 
φίλος του Ιησού και πεθαί-
νοντας ν’ αναστηθεί από τον 
Κύριο. Η δραματική αφήγη-
ση του Λαζαρικού θαύματος 
έχει τη σκοπιμότητα και τη 
μαγική επιδίωξη μιας ψυχο-
λογικής απολύτρωσης. 

-Δεύρο έξω, Λάζαρέ μου 
Φίλε και αγαπητέ μου!
Στην αντίληψη του λαού η 

ανάσταση του Λαζάρου είναι 
«Πρώτη Λαμπρή.» 

Η Κυριακή των Βαΐων. 
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
έθιμο στη γιορτή των «Βαγι-
ώνε» είναι ο στολισμός των 
εκκλησιών με κλαδιά βάγιας 
και η διανομή τους στο εκ-
κλησίασμα. Στην Καστανιά 
τη φροντίδα αυτή έχει ανα-
λάβει ο κ. Βασίλης Λαγανάς. 
Το έθιμο, θεσπισμένο από 

την Εκκλησία ήδη από τον 
9ο αι. σε ανάμνηση της υπο-
δοχής του Κυρίου στα Ιερο-
σόλυμα, το συμπεριέλαβε ο 
λαός στις συνήθειές του. Στο 
τέλος της Λειτουργίας ο κα-
θένας φέρνει το βάγιο του 
στο σπίτι και το κρεμάει στο 
εικονοστάσι. Στα φαγητά της 
ημέρας η Εκκλησία επιτρέπει 
το ψάρι. Έτσι έχει γίνει πα-
ράδοση να τρώμε μπακαλιά-
ρο σκορδαλιά (όπως και του 
Ευαγγελισμού), με μπόλικο 
λάδι και κρασί. Παροιμιακό 
το τετράστιχο:

Βάγια, βάγια τω Βαγιώ
Τρώνε ψάρι και κολιό,
Και την άλλη Κυριακή
Τρώνε το ψημένο αρνί!

Η Μεγάλη Εβδομάδα. Εί-
ναι εβδομάδα καθολικού πέν-
θους. Οι μόνες εργασίες που 
επιτρέπονται είναι: ο καθα-
ρισμός των σπιτιών ( ασβέ-
στωμα, σφουγγάρισμα κ.τ.λ.) 
και η προετοιμασία των ανα-
γκαίων για το Πάσχα. Ο κό-
σμος νηστεύει, πηγαίνει 
στην εκκλησία και παρακο-
λουθεί τους Εσπερινούς και 

τις αγρυπνίες. Τα πασχαλινά 
έθιμα αρχίζουν κυρίως από 
τη Μεγάλη Πέμπτη. Από το 
πρωί οι νοικοκυρές καταγίνο-
νται με το ζύμωμα. Την ίδια 
ημέρα θα βάψουν τα αυγά. 
Πάσχα χωρίς κόκκινα αυγά 
δεν νοείται. Για το χρώμα 
τους λέγεται ότι θυμίζει είτε 
προχριστιανικούς θανάτους 
θεών (π.χ. του Άδωνη και του 
Άττη), είτε το αίμα του εβρα-
ϊκού  πρόβατου, ή τέλος το 
αίμα του Χριστού. 

Η Μεγάλη Παρασκευή 
είναι ημέρα απόλυτης αργίας 
και νηστείας. Κοντά στο με-
σημέρι γίνεται η αποκαθήλω-
ση και τότε αρχίζει ο στολι-
σμός του Επιταφίου. Το στο-
λισμό κάνουν κορίτσια και 
γυναίκες του χωριού με λου-
λούδια που τα στέλνουν από 
τα σπίτια: βιολέτες, μενεξέ-
δες, μαργαρίτες, πλέκονται 
σε στεφάνια και γιρλάντες 
και ο Επιτάφιος γίνεται όλος 
μια άνθινη κορόνα. Όταν νυ-
χτώσει, αρχίζει η Ακολουθία 
και η περιφορά του Επιταφί-
ου. Οι νοικοκυρές συνερίζο-

Γράφει η Βαρβάρα Κεμερίδου



ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ20 ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 21

Φωτεινή Τσαλίκογλου
ΔΕ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ, Μ’ ΑΓΑΠΑΣ 
Εκδόσεις Α. Α. Λιβάνη

Ποιος αλληλο-
γραφεί σήμε-
ρα; Τα νέα ηλε-
κτρονικά μέσα 
επικοινωνίας, η 
δυνατότητα μιας 
«εδώ και τώρα» 
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 
αχρήστεψαν και 
έθεσαν εκτός τό-
που και χρόνου 
το λόγο ύπαρξης των γραμμάτων. Ποιος αντέχει 
σήμερα να περιμένει τρεις, τέσσερις, πέντε ημέρες 
για την παραλαβή ενός γράμματος; Όμως τα γράμ-
ματα της Μαργαρίτας Λυμπεράκη, δείγμα εξαίρετο 
της εποχής της αλληλογραφίας, φέρνουν στο προ-
σκήνιο όλο τον πλούτο μιας συνομιλίας. Πέρα από 
τη λογοτεχνική τους αξία και τη σημασία τους ως 
ντοκουμέντων μιας εποχής, τα κείμενα αυτά είναι 
τεκμήριο μιας δαιδαλώδους σχέσης μάνας – κόρης. 
«Δυο πράγματα έχω σταθερά στη ζωή: τη θάλασ-
σα και την κόρη μου» έλεγε η Μ. Λυμπεράκη, συγ-
γραφέας των ψάθινων καπέλων. Λίγες ημέρες μετά 
το θάνατό της, η κόρη της, Μαργαρίτα  Καραπάνου, 
έγραφε: « Η μητέρα μου κι εγώ γνωριζόμαστε από 
παλιά. Όταν ήμουν παιδί, μου έδειχνε τα άστρα 
«Είναι δικά μου», μου έλεγε. Όταν ήμουν δώδεκα 
χρόνων, περπατούσαμε μ’ έναν άνδρα στο δρό-
μο. «Είναι δικός μου», μου έλεγε». Αυτή η ιδιαίτερη 
σχέση μεταξύ μητέρας και κόρης έρχεται στο προ-
σκήνιο με το βιβλίο της Φωτεινής Τσαλίκογλου.

Βαρβ. Κεμερίδου

Victor Davis Hanson-John Heath
ΠΟΙΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΟΝ ΟΜΗΡΟ
Εκδόσεις Κάκτος
Αθήνα 2001
Είχα διαβάσει το 
βιβλίο πριν από 
μερικά χρόνια 
και πραγματι-
κά είχα εντυπω-
σιασθεί από τον 
τρόπο που ανέ-
λυε την επίδραση 
της μείωσης των 
σπουδών πάνω 
στον Κλασσικό 
Ελληνικό πολι-
τισμό και τα Αρ-
χαία Ελληνικά 
στα Αμερικανι-
κά Πανεπιστήμι-
α με την επελαύνουσα ηθική και κοινωνική παρακ-
μή στο δυτικό κόσμο. Βέβαια τρόμαξα όταν αναλο-
γίσθηκα τις σπουδές στα Ελληνικά πανεπιστήμια – 
οι φιλόλογοι ξέρουν καλύτερα! Ένας από τους βασι-
κούς άξονες πάνω στους οποίους στήνεται η ανάλυ-
ση και επιχειρηματολογία του βιβλίου, είναι ότι όσο 
ο δυτικός κόσμος απομακρύνεται από το θεμέλιό του, 
την Κλασσική Ελληνική σκέψη και τις αξίες της και τη 
συνέχειά τους τη Ρωμαϊκή, τόσο πορεύεται σε παρακ-
μή και κρίσεις. Η πραγματικότητα επαληθεύει την ανά-
λυση και ειδικά σήμερα την καθιστά επίκαιρη. Και οι 
μη ειδικοί μην τρομάξετε από τον τίτλο, το βιβλίο δια-
βάζεται εύκολα και όλοι μπορούν να αντλήσουν γνώ-
ση από αυτό. 

Ε. Λαμπή

Âéâëßá

νται ποια θ’ ανάψει τα περισ-
σότερα κεριά και φαναράκια. 
Το θέαμα είναι εκθαμβωτι-
κό! Τα σοκάκια μοσχοβολάνε 
από το μοσχολίβανο που καί-
ει πάνω στα κεραμίδια μπρο-
στά από τις μάντρες των σπι-
τιών από όπου περνάει ο Επι-
τάφιος. Γυρίζοντας στην εκ-
κλησία αυτοί που κρατούν 
τον Επιτάφιο τον σηκώνουν 
ψηλά μπροστά στην είσοδο 
και περνούν όλοι από κάτω. 

Η Ανάσταση. Η τελετή 
της Ανάστασης γίνεται τα με-
σάνυχτα του Μεγάλου Σαβ-
βάτου. Η εκκλησία έχει λα-
μπροστολιστεί. Όλοι κρα-
τούν στα χέρια τους λαμπά-
δες. Μ’ αυτές θα πάρουν το 
Άγιο Φως. Με το « Χριστός 
Ανέστη», η ατμόσφαιρα δο-
νείται από τις τυμπανοκρου-
σίες, τους κρότους των κρο-
τίδων και των πυροτεχνημά-
των. Παλιότερα πολλές οικο-
γένειες, μετά τη νυκτερινή 
Ακολουθία της Αναστάσεως, 

πήγαιναν στο Νεκροταφείο 
και άφηναν πάνω στους τά-
φους αυγά κόκκινα, τυρί και 
ψωμί. Όταν επιστρέφουν στο 
σπίτι με τη φλόγα της λαμπά-
δας κάνουν σταυρό στο ανώ-
φλι της εξώθυρας και ανα-
νεώνουν το φως του καντη-
λιού. Το έθιμο του τσουγκρί-
σματος των αυγών αναφέρε-
ται ήδη στα βυζαντινά χρό-
νια. Αμέσως μετά γεύονται 
την πατροπαράδοτη μαγει-
ρίτσα. Το μεσημέρι του Πά-
σχα σε πολλές περιοχές της 
Ελλάδας  κύριο φαγητό είναι 
το αρνί που το ψήνουν στη 
σούβλα. Τα τελευταία χρό-
νια, σε περιορισμένη έκτα-
ση, το κάνουν και στο Κα-
στόρι. Οι Καστανιώτες μέ-
νουν σταθεροί στις διατροφι-
κές τους συνήθειες. Έτσι τη 
Δευτέρα του Πάσχα μαζεύ-
ονται κατά γειτονιές, ανά-
βουν τους φούρνους και ψή-
νουν αρνί ή κατσίκι με πατά-
τες, μπόλικη φρέσκια ρίγανη 
και ντομάτα. Όταν ανοίγουν 

οι φούρνοι μοσχοβολάνε οι 
γειτονιές ! 

Να προσθέσουμε λίγα λό-
για για τον Άγιο Γεώργιο, 
που συνήθως τον γιορτάζουν 
τη Δευτέρα του Πάσχα. Το 
όνομα « Γεώργιος» βγαίνει 
από το ουσιαστικό «γεώρ-
γιον= κτήμα». Γίνεται όμως 
και επίθετο: «γεώργιος», για 
τον άνθρωπο που επιδέχε-
ται πνευματική καλλιέργει-
α. (Χριστού γεώργιον  ονο-
μάζεται στην Υμνογραφία 
του, ο άγιος Γεώργιος). Εί-
ναι από τους πιο δημοφιλείς 
αγίους και γιορτάζεται πανη-
γυρικά σε όλη την Ελλάδα. 
Συνήθεια της γιορτής του εί-
ναι οι κούνιες, αγώνισμα και 
παιγνίδι μαζί και το ζύγισμα 
των ανθρώπων με το καντάρι 
« για το καλό», για υγεία δη-
λαδή και ευτυχία.

(Πολύτιμο βοήθημα «ελ-
ληνικές γιορτές και έθιμα της 
λαϊκής λατρείας», Γ.Μέγα).
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Ï  ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ ðñü-
ëáâå, åõôõ÷þò, êáé öÝ-
ôïò Ýóôù êáé êáèõóôå-

ñçìÝíá íá ðÜñåé ôï ìåñßäéü ôïõ 
áðü ôï ðáôñïðáñÜäïôï âñÜóéìï 
ôïõ ÷ïéñéíïý. Ìüíï ðïõ áõôü Ýãé-
íå  ìåñéêÜ ÷éëéüìåôñá ìáêñéÜ áðü 
ôçí  ÊáóôáíéÜ, óôïõ ÊëáäÜ, óôï 
óðßôé ôçò óõìðáôñéþôéóóÜò ìáò 
êõñÜ Ðáíáãéþôáò,  ìå ôç âïÞèåé-
á öõóéêÜ ôïõ áãáðçôïý ôçò áíé-
øéïý êáé åêëåêôïý óõìðáôñéþôç 
ìáò  Êïõ Çëßá. 

Ìðïñåß, ëüãù ôçò áðüóôáóçò, 
íá ðñïëÜâáìå ôo äåýôåño  âñÜóé-
ìï, áõôü üìùò ìáò Ýäùóå ôçí åõ-
÷Ýñåéá íá áðïëáýóïõìå ôïí Þäç 
êáëïâñáóìÝíï ÷ïéñéíü -ðåôõ÷ç-
ìÝíï óôá ìðá÷áñéêÜ, óôï êñáóß 
êáé óôï ðïñôïêÜëé ôïõ- ìå ôç óõ-
íïäåßá èáõìÜóéïõ êñáóéïý áðü 
ôï íïéêïêýñç êáé ôéò ðñáãìáôé-
êÜ ÅÎÔÑÁ åëéÝò. ÆÞóáìå åõ÷Ü-
ñéóôåò óôéãìÝò êáé áðïôõðþóáìå, 
Ýóôù êáé ìå äáíåéêÞ öùôïãñáöé-
êÞ ìç÷áíÞ (áò åßíáé êáëÜ ï ößëïò 
ìáò ï Êþóôáò), åéêüíåò ðïõ ÷Ü-
íïíôáé óéãÜ-óéãÜ.

Åêëåêôü ôï ÷ïéñéíü áðü ôïí 
Ðáíáãéþôç ðïõ Ýêáíå ôçí éåñïôå-
ëåóôßá ôçò óöáãÞò óôá Íôåìßñéá  
ìå ôï Üíïéãìá ôïõ Ôñéùäßïõ .

 Öýãáìå êáôåõ÷áñéóôçìÝíïé. 
×áëÜëé ôá ÷éëéüìåôñá. Êáé ôïõ 
÷ñüíïõ.

ÐáëéÜ, ôç ÄåõôÝñá ìåôÜ ôïõ 
Ôåëþíç Üñ÷éæå ç óöáãÞ: ðïéïò 
äåí èõìÜôå ôïí ÌðÜñìðá ×áñá-
ëÜìðç ôïí Êáêáöëßêá óôá ÷áóÜ-
ðéêá. Óôá óðßôéá Ýóöáæáí, ÔåôÜñ-
ôç Þ ÐÝìðôç, åéäéêïß óöÜ÷ôåò ðïõ 
ãõñíïýóáí áðü ãåéôïíéÜ óå ãåéôï-
íéÜ. Ï êáñïýôæïò (êáñùôßäá) ôïõ 
Ýñìïõ ãïõñïõíéïý Þôáí ï ðñþôïò 
ìåæÝò êáé ôï êñáóß óôï óïöñÜ óôç 
èÝóç ôïõ... å, ñå, ãëÝíôéá... 

 Ùò ðéôóéñéêÜäåò ôñÝ÷áìå óôï 
ðñþôï óêïýîéìï ôïõ ÷ïßñïõ ãéá 
íá ðñïëÜâïõìå ðñþôïé ôç öïý-
óêá (êýóôç), áí äåí Þôáí ôáã-
ìÝíç. Ôçí ðëÝíáìå êáé áöïý ôç 
öïõóêþíáìå ìå êáëÜìé âÜæáìå 
Ýíá óðüñï áðü áñáðïóßôé, ôçí 
êñåìïýóáìå øçëÜ -ãéá íá îåñá-
èåß êáé ãéá íá ìçí ìáò ôç öÜåé êá-
ìéÜ ãÜôá- êáé ìåôÜ Üñ÷éæå ôï ðáé-

÷íßäé óôéò ãåéôïíéÝò  .
ÌåôÜ ôï óöÜîéìï ôï ÷ïéñéíü 

Ýìåíå êñåìáóìÝíï äõï  çìÝñåò 
ãéá íá óôñáããßîåé. Óôç óõíÝ÷åéá 
ôï Ýãäåñíáí -ìÜëéóôá, ðáëéüôåñá, 
÷ñçóéìïðïéïýóáí ôï äÝñìá ãéá 
ðáðïýôóéá, ôá ëåãüìåíá ãïõñíï-
ôóÜñïõ÷á- êáé ìåôÜ ôï ÷Üñáæáí 
óå êïììÜôéá, ÷ùñßò íá áðï÷ùñß-
æïíôáé ãéá íá ìðïñåß íá êñåìá-
óôïýí óôï ôæÜêé, êáé áöïý áëáôé-
æüôáí áñêåôÜ ìå ÷ïíôñü áëÜôé ãéá 
íá êñáôÞóåé êáé ôçí ôñßôç çìÝñá 
ôï êñåìïýóáí  ìÝóá óôï ôæÜêé, 
óõíÞèùò óôá êëáñéÜ êáôáêüñõ-
öïõ êïñìïý áðü ìéêñü êõðáñßóóé 
Þ êÝäñï, ðïõ ôï öýëáãáí óôï êá-
ôþé ãéá ôçí åðüìåíç ÷ñïíéÜ, êáé 
åêåß êáðíéæüôáí ìå êëáäéÜ êÝ-
äñïõ êáé êõðáñéóóéïý ãéá íá ðÜ-
ñåé ñüäéíï ÷ñþìá êáé Üñùìá. 

Ôï êÜðíéóìá äéáñêïýóå äõï 
ìå ôñåéò çìÝñåò, áíÜëïãá ìå ôçí 
Ýíôáóç ôçò öùôéÜò, äéáäéêáóßá 
üìùò ðïõ èá Ýðñåðå íá ôåëåéþíåé  
ÐÝìðôç  (ÔóéêíïðÝìôç) Þ ôï áñ-
ãüôåñï ÓÜââáôï, êáé óôç óõíÝ÷åé-
á Ýðñåðå íá êïðåß óå ìéêñÜ êïì-

ìáôÜêéá êáé íá óéãïâñÜóåé.
Óôç äéáäéêáóßá ôïõ âñáóßìáôïò 

ãéíüôáí áðü ôïõò åéäéêïýò êáé ï 
ðñþôïò Ýëåã÷ïò ãéá ôçí êáôáóôá-
óç ôïõ êñáóéïý ôïõ Íïéêïêýñç, 
“áí èá ôï âñåé ôï êáëïêáßñé Þ èá 
Ýðñåðå íá óõíôïìåõôåß ç êáôáíÜ-
ëùóç ìÝ÷ñé ôï ÐÜó÷á”. Ç öùôéÜ 
Ýðñåðå íá óéãïêáßåé  êáé ç óõíå-
÷Þò áíÜäåõóç ìå ôçí îýëéíç êïõ-
ôÜëá ìå ìåãÜëï êïíôÜñé Þôáí ôï 
êýñéï ìÝëçìá ôçò íïéêïêõñÜò ãéá 
íá âñÜóåé óéãÜ óéãÜ êáé ïìïéü-
ìïñöá ï ÷ïéñéíüò.

Ôï ðïñôïêÜëé, ôá ìðá÷áñéêÜ, 
êáé ôï êñáóß (üóïé äåí åß÷áí óôï 
óðßôé ôïõò Ýðñåðå íá ôá ðñïìç-
èåõôïýí Ýãêáéñá), ç êáíÝëá, ôá 
ãáñßöáëá, ôï êÜñé, ç êáöôåñÞ ðé-
ðåñéÜ óå åðéëåãìÝíåò áíáëïãßåò, 
áíÜëïãá ìå ôá ãïýóôá, Ýäéíáí ôç 
äéêÞ ôïõò ãåýóç óôï ÷ïéñéíü, ãéá 
íá ôïðïèåôçèåß óôç óõíÝ÷åéá óôï 
êáäß  ìå ëÜäé ãéá ôéò äýóêïëåò 
çìÝñåò ðïõ Ýñ÷ïíôáí.

Ã. ÁñöÜíçò

ÌíÞìåò êáé ìõñùäéÝò áðü ôï ðáñåëèüí
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...ΟΙ ΡΙΖΕΣ...

Εδώ, κείτουνται
οι ρίζες αυτώνε που έφυγαν...

Εδώ, σιγοκλώθουν
οι ρίζες εκείνων που θάρθουν...

Ανταμώνουν μια-μια
οι σταγόνες ολόγυρα

στα ποδάρια της Τίκλας,
στα στήθια του φαραγγιού

και κυλούν πλάι στον Άι-Λια.
Κι από κει στον Κοκκινόβραχο

και πληθαίνουν στον ποταμό
προς την αγκαλιά της 

απεραντωσύνης...
Σκύβω, καθώς απλώνεται

τριγύρω το σούρουπο,
χαράζοντας με δίκοπο σουγιά

τρία γράμματα σε πέτρα ριζιμιά.
Αναμετριέμαι, είμαι στα ίσια

του μονοπατιού στο μονοδέντρι...
Εδώ, ο ήλιος ποτέ δεν εξύπνησε

ανάμεσα σε χασμουρητά
και ροδοπινελιές ξαπλωμένες 

παντού.
Εδώ, ο ήλιος ποτέ δεν ενύσταξε

για να γύρει αποκαμωμένος
από της μέρας τον κάματο.

Τάκης Κρομμύδας

“Αυτό το τραγούδι βγήκε επί Τουρκοκρατίας. Η 
κοπέλα περνούσε φορτωμένη έξω από το παλάτι του 
πασά και το κοπέλι του πασά την κορόιδευε”.

Στης βρύσης τον ανήφορο
Ερχόμουν ζαλωμένη
Και το κοπέλι του πασά
Στο σταυροδρόμι στέκει,
Βριζολογούσε κι έλεγε
Βριζολογάει και λέει.
-Να τόξερα κακόμοιρο
ότι το λες για μένα
ν’ αφήσω το βαρέλι μου
να σε πετροβολήσω.
-Θέλεις με πέτρα βάρε με
θέλεις με πορτοκάλι
θέλεις με τις πλεξούδες σου
σπάσε μου το κεφάλι.
Διήγηση: Μιχαλοπούλου Κ. Φλώρα

Χαρακτηριστική εικόνα εποχής, αρχές δεκαετίας του 1950 στο υποδηματο-
ποιείο του Γεωργίου Αθ. Δημητρακόπουλου, με τους απασχολούμενους αρ-
χιμάστορες, τεχνίτες και μαθητευόμενους στην τέχνη του υποδηματοποιού, 
μετέπειτα, όλοι τους σχεδόν καταστηματάρχες – υποδηματοποιοί.  

Λόγος και Φως

Ο πλάτανος

-Τι έχεις καημένε πλάτανεκαι στέκεις μαραμένος;-Μήπως σε βάρεσε χιονιάςμήπως αστροπελέκι;-Ούτε χιονιάς με βάρεσεούτε αστροπελέκι.-Αλή πασάς επέρασεμε όλο του τ’ ασκέρικι όλοι στον ίσκιο μ’ κάτσανεκι όλοι μεσ’ τη δροσιά μουκι όλοι σημάδι μ’ έβαλανκι όλοι με ντουφεκάνε.Άλλοι στα φύλλα με βαρούνΚι άλλοι στις έξω κλάρεςΚι αυτός ο γέρο Αλή πασάςΚατάκαρδα μου ρίχνει.
Τραγουδισμένο από την Γκόλφω Καλλιγοσφύρη Βορδόνια
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Ïé åéêüíåò ôïõ ôñéìÞíïõ

Ανεµώνες 
φυτά της οικογένειας  Rununculaceae

Είναι πολυετή ποώδη φυτά. ΟΙ ανεµώνες 
δεν έχουν πέταλα ενώ το περιάνθιο αποτελεί-
ται από τα σέπαλά που έχουν πάρει τη θέση 
των πετάλων. Τα φύλλα βγαίνουν στην 
βάση του βλαστού εκτός από τρία µικρότερα 
που είναι σε σπόνδυλο, λίγο χαµηλότερα 
από το άνθος. Στην Ελλάδα απαντώνται 
πάνω από έξι είδη. Η πιο κοινή ανεµώνη της 
υπαίθρου είναι  η coronaria (ανεµώνη στε-
φανωτική).Απαντάται σε πλήθος χρωµάτων. 
Φύλλα σπονδύλου πολυσχιδή. ́ Ανθη µεγάλα 
συνήθως µε πέντε σέπαλα µήκους µέχρι 4 εκ. 
και ανθήρες πολλοί, µαύροι-βιολετί. Τα 

χρώµατα είναι πάρα πολλά µε πιο κοινά τα 
κόκκινα, λευκά, γαλάζια και ροζ 

Το όνοµα προέρχεται από τη λέξη άνεµος. 
¨Ένας µύθος µιλά για την Ανεµώνη µια πολύ 
όµορφη νύµφη, ακόλουθο της Χλωρίδας, της 
θεάς της βλάστησης, που είχε την ατυχία να 
ερωτευθεί τον άνεµο Ζέφυρο, σύζυγο της 
Θεάς. ΄Όταν η Χλωρίδα το έµαθε έδιωξε την 
Ανεµώνη που πέθανε από τη θλίψη της. Η 
Αφροδίτη όµως την µετέτρεψε σε λουλούδι 
που επιστρέφει στη ζωή κάθε άνοιξη µέχρι 
ο άνεµος να παρασύρει τα πέταλά της µακριά 
και έτσι τελειώνει η σύντοµη ζωή της.

φωτογραφία: 
Βασ. Λαγανάς

κείµενο: Ντίνος Λαγανάς

Åéêüíåò áðü ôç öýóç ìáò

Στις 6 Φεβρουαρίου ο Πολυδεύκης 
έκανε τον πρώτο του χορό στο Σινέ 
Κεραµικός όπου τραγουδά ο Μπάµπης 
Τσέρτος και η παρέα του. Παρότι ήταν η 
πρώτη διοργάνωση, η επιτυχία ήταν µε-
γάλη µε συµµετοχή πολλών Καστανιω-
τών και φίλων. Μάλιστα έγιναν συναντή-
σεις φίλων και πατριωτών από τα παλιά, 
που είχαν χρόνια να µιλήσουν. Το πρό-
γραµµα ήταν καλό και το γλέντι άναψε 
µε χορό στην πίστα µέχρι αργά. Και µε 
τόσες Καστανιώτισσες µαζεµένες κατα-
λαβαίνει κανείς γιατί ο τόπος έχει τόση 
οµορφιά.  Όλο το Διοικητικό Συµβούλι-

ο του «Πολυδεύκη» εργάσθηκε σκληρά 
για την πετυχηµένη οργάνωση, ιδιαίτερα 
δε η Ταµίας Καίτη Σµυρνιού -και µε την 
υποστήριξη του Ηλία Γρηγοράκη- που 
ελάχιστα διασκέδασε εκείνο το βράδυ 
για να γίνουν όλα όπως πρέπει. 

Ήταν τόσοι πολλοί εκεί που δεν µας 
φτάνει η σελίδα να γράψουµε τα ονόµα-
τα, γι’ αυτό ρίξτε µια µατιά στις φωτο-
γραφίες.   

Άντε καλή αρχή και του χρόνου και 
πάντα τέτοια 

Ευγενία Λαµπή 

Áò áñ÷ßóïõí ïé ÷ïñïß...
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www.pelecanos.gr


