
ΠΟΛΥDΕΥΚΗΣ
TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ “Ο ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ” • ΤΕΥΧΟΣ 57  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Οι σιωπές και 
η μνήμη...

™ÂÏ. 12-13

1922-2022
εκατό χρόνια

™ÂÏ. 14-16

Η Παναγίτσα στον Λουκά 
του Κάρδαρη

™ÂÏ. 20-21

Φωτο: Γιώργος Χ. Μουτής

Η εκκλησία μας γιορτάζει

Καλό Φθινόπωρο



Σημείωμα του εκδότη

2 ΠΟΛΥDΕΥΚΗΣ

Έντυπη Εφημερίδα
«ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»

Ιδιοκτήτης: Πολιτιστικός Σύλλογος Καστορείου
«ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Καστόρειο Λακωνίας, τ.κ. 23059
τηλ.: 6973208890, 6944377514

http://polydefkis.gr
e-mail: polydefkiskastori@gmail.com

Εκδότης: Η Πρόεδρος Ευγενία Λαμπή

Συντακτική Επιτροπή
Βαρβάρα Κεμερίδου, Γιάννης Αρφάνης, Ελένη Βλαχογιάννη,

Ευγενία Λαμπή, Καίτη Σμυρνιού, Γιώργος Σκαφιδάς,
Γαρυφαλιά Ρουμελιώτη

Αγροτικά, Αθλητικά: Γιώργος Σκαφιδάς
Επιστημονικά: Ευγενία Λαμπή 

Κοινωνικά: Ελένη Βλαχογιάννη, Καίτη Σμυρνιού
Περιβαλλοντικά: Γιάννης Αρφάνης

Πολιτιστικά - Λαογραφικά: Βαρβάρα Κεμερίδου
Φωτογραφικό υλικό: Βασίλης Λαγανάς, Κω/νος Χ. Λαγανάς

Γιάννης Αρφάνης, Γιώργος Λαγανάς, Θ. Ανδριανός
Π. Γεώργαρης, Καίτη Σμυρνιού, Ηλίας Γρηγοράκης

Χορηγίες: Καίτη Σμυρνιού

Καστανιώτικα: Γιώργος Λαγανάς

Ανταποκριτές 
Καστόρι - Βόρειοι Δήμοι: Θεόδωρος Αλαφόγιαννης,

Παναγιώτης Λαμπράκης, Θανάσης Δημητρακόπουλος, 
Νίκος Λαγανάς

Νέα Υόρκη: Panagiotis Pantazis, Αλάσκα: Maria Bascous
Αυστραλία: Angela Vasilas, M. Gylopidis

Παραγωγή - Εκτύπωση: Stilvopress, 25ης Μαρτίου 124,
Περιστέρι, τηλ.: 210 57 81 638, e-mail: stilvopress@gmail.com

Καστανιώτικα
Για δέκατη συνεχόμενη φορά ανη-

φορίσαμε και φέτος στις 29 Αυγούστου
στον Αϊ-Γιάννη στην Ξεροβούνα, αν
και Δευτέρα ήταν ικανοποιητικός ο
αριθμός των πατριωτών μας (108), οι
άρτοι φέτος ήταν οκτώ και η εμπειρία
μοναδική.

Και του χρόνου.
Στο προηγούμενο τεύχος, ο Πολυ-

δεύκης με αφορμή τα 100 χρόνια από
την Μικρασιατική Καταστροφή φιλο-
ξένησε δυο λαμπρά κείμενα για τους
πρόσφυγες της Βαρβάρας της Κεμερίδου
και της Ανατολής Παπαδοπούλου-Λιά-
πη. Νομίζω ότι αυτές οι παρεμβάσεις
θα γίνουν αφορμή για μια καταγραφή
για την ζωή και τα βάσανα αυτών των
ανθρώπων που έδωσαν άλλη πνοή
στην κλειστή κοινωνία της περιοχής
μας.

Ο Καστανιώτης σε κάθε επίσκεψη
στο χωριό παίρνει σβάρνα τους δρό-
μους και τα σοκάκια στο ομορφο χωριό
και βλέπει και τα καλά αλλά και τα
στραβά.

Ένα θέμα που θα πρέπει να δει ο
Δήμος αλλά και το Τοπικό Συμβούλιο
είναι ο δρόμος για το πάνω Καμάρι.
Το οδόστρωμα είναι επιεικώς απαρά-
δεκτο· απορώ πώς ηλικιωμένοι άν-
θρωποι καταφέρνουν να ανηφορίζουν

στα σπίτια τους. Είναι ενδεικτικό ότι
ένα μέρος του τσιμέντου είναι από τις
αρχές της δεκαετία του ’60 αν θυμάμαι
καλά.

Ένα άλλο σημείο που σου προκαλεί
θλίψη είναι η εγκατάλειψη του προ-
αυλίου του Γυμνασίου. Από την μέση
και κάτω τα χόρτα είναι ένα μπόι,
καλό να γίνει κάποια παρέμβαση από
τους υπευθύνους. Θυμίζω ότι το κτήριο
που όλοι περάσαμε από εκεί έγινε από
το υστέρημα των συμπατριωτών μας
στην Αμερική που μάζευαν τα δύσκολα
χρόνια της δεκαετίας του ’50 δολάριο
δολάριο για το σχολείο μας.

Σε προηγούμενό σημείωμα είχαμε
γράψει για την συκιά που είχε φυτρώσει
στη στέγη της εκκλησίας από την μεριά
της οικίας Γ. Μπελίτσου. Με χαρά εί-
δαμε την παρέμβαση του Εκκλησια-
στικού Συμβουλίου για την ριζική αν-
τιμετώπιση του προβλήματος, γιατί
από την υγρασία κινδύνευε το τοιχίο.

Για τις ανεμογεννήτριες άκρου του
τάφου σιωπή, παρακολουθεί κανένας
το θέμα πατριώτες ή θα τις δούμε
καμία μέρα στην «Τίκλα» πάνω από τα
κεφάλια μας;

Γεια σας πατριώτες
Ο Καστανιώτης
gld@otenet .gr

«Αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας»,
ένας όρος για την αξιολόγηση της
διακινδύνευσης από έναν κίνδυνο.
Δεν υπάρχει εκατό τοις εκατό ασφάλεια.
Τα σκέφτομαι καθώς αναδύονται στον
εγκέφαλό μου νέοι όροι. Αποδεκτό
επίπεδο κατανάλωσης, αποδεκτό επί-
πεδο ευημερίας, αποδεκτό επίπεδο
φτώχειας (!). Μετά από δεκαετίες ανο-
δικής πορείας και διαρκούς αύξησης
της κατανάλωσης και της ευημερίας
στον δυτικό κόσμο, φαίνεται ότι η
μπίλια άρχισε να παίζει σε ασταθή
ισορροπία. Η σύγκρουση των υπαρ-
χουσών και ανερχόμενων υπερδυνά-
μεων δεν μπορεί να προβλεφθεί όσον
αφορά στα αποτελέσματα. Το βέβαιο
είναι ότι οι αξίες της δημοκρατίας,
των ίσων ευκαιριών και της φυλετικής
ισότητας πρέπει να τεθούν ως διακύ-
βευμα υψηλής διακινδύνευσης και να
τις υπερασπιστούμε πάση θυσία. Θέλω
να μείνω για λίγο στα γεγονότα που
εξελίσσονται αυτές τις ημέρες στο
Ιράν, σχετικά με την κακοποίηση και
δολοφονία μιας νεαρής κοπέλας 22
ετών από την αστυνομία ηθικής (!)

γιατί δεν φορούσε καλά τη μαντήλα
της. Αυτό ξεσήκωσε οργή και αντι-
δράσεις με κίνδυνο της ζωής των γυ-
ναικών που καίνε δημόσια τις μαντήλες
τους. Πρέπει να αισθανόμαστε τυχερές
που γεννηθήκαμε και ζούμε στη Δύση
που οι γυναίκες πριν εξήντα χρόνια
περίπου πέταγαν τα σουτιέν τους
στους κάδους των απορριμμάτων.

Σ’ αυτό το τεύχος έχουμε αφιέρωμα
στα εκατό χρόνια από την Μικρασια-
τική Καταστροφή με το άρθρο της
Άβας Μπουλούμπαση-Μπασκουρέλου,
μια ανάλυση των γεγονότων με σύγ-
χρονη ματιά και της Βαρβάρας Κεμε-
ρίδου, ιστορική αναδρομή γύρω από
τα γεγονότα, από την ομιλία της -πα-
ρουσίαση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων
του Καλοκαιριού «Στου Χρόνου τα
Γυρίσματα».

Φέτος, μετά από δύο χρόνια, ξανα-
οργανώθηκαν εκδηλώσεις το Καλοκαίρι
με μεγάλη επιτυχία και με χαρά τρα-
γουδήσαμε και χορέψαμε πάλι. Πα-
νηγύρια και μουσικές βραδιές ξανα-
οργανώθηκαν. Ξεγνοιασιά και δια-
σκέδαση ως εφόδιο για τον δύσκολο

Χειμώνα που επέρχεται με τα προ-
βλήματα της ενεργειακής κρίσης. Το
Καστόρι γέμισε κόσμο και όπως θα
δείτε στα Κοινωνικά ο αριθμός των
ομογενών μας που ήρθαν από το εξω-
τερικό ήταν εντυπωσιακά μεγάλος.
Γλυκιά αντάμωση. 

Οι τελειόφοιτοι μαθητές μας είχαν
επιτυχία στις εξετάσεις για τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Άλλοι πήραν
τα πτυχία τους, αλλά και άλλοι συμ-
πολίτες μας συνεχίζουν το ταξίδι της

γνώσης με μεταπτυχιακά. Σε όλους
ευχόμαστε καλή πορεία στο φως της
γνώσης και της επιστήμης. Τα σχολεία
μας ξεκίνησαν για τη νέα εκπαιδευτική
περίοδο. Ευχόμαστε σε όλους τους
μαθητές καλή χρονιά.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του
«Πολυδεύκη» σας ευχόμαστε Καλό
Φθινόπωρο και καλή σοδειά στο ελαι-
όλαδο. Φέτος φαίνεται ότι, επιτρέποντος
του καιρού και των απρόβλεπτων φαι-
νομένων, θα είναι καλή.

Αγαπητοί φίλοι και μέλη του «Πολυδεύκη»
Θέλω να σας γνωρίσω ότι ο Σύλλογός μας έχει λογαριασμό 

στην ALPHA BANK με αριθμό 112-002101-399452.
IBAN: GR90 0140 1120 1120 0210 1399 452

Δικαιούχοι: Ευγενία Λαμπή, Πρόεδρος, 
Αικατερίνη Σμυρνιού, Ταμίας.

Σας προτείνουμε να καταθέτετε τη συνδρομή σας, τη διαφήμισή σας
ή τη χορηγία σας σ’ αυτόν το λογαριασμό αναγράφοντας στο έντυπο
κατάθεσης τo όνομά σας. Μην στέλνετε επιταγές στο όνομα Πολυ-

δεύκης διότι δεν μπορούν να εισπραχθούν.
Σας ευχαριστώ θερμά

Καίτη Σμυρνιού
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Η Κοινότητα Καστορείου τιμά τους υπέρ Πίστεως και Πατρίδος πεσόντες

Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα τελέσθηκε το Σάββατο
στο Ηρώο του Καστρίου, στις 17 Σεπτεμβρίου 2022 η καθιε-

ρωμένη, ετησίως, επιμνημόσυνη δέηση υπέρ του Ήρωα και τοπικού
Άρχοντα Πρινοκοκκά και των μετ’ αυτού 300 ηρωικώς πεσόντων
μαχητών, όταν το 1460 προέβαλαν αντίσταση στην επέλαση του
Μωάμεθ Β’ στον Μοριά.

Το πρωί τελέσθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας Αρχιερατική
Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη
μας κ. κ. Ευσταθίου και μνημόσυνο υπέρ του Άρχοντα Πρινοκοκκά
και των τριακοσίων συμπολεμιστών του, αλλά και υπέρ των προ-
σφύγων που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή προερχόμενοι από τη
Λιβερά του Πόντου, μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. Στο τέλος
της Θείας Λειτουργίας ο Πρόεδρος της Τ. Κ. Καστορείου κ. Βασίλειος
Λαγανάς εκφώνησε επίκαιρη ομιλία. Ακολούθησε η επιμνημόσυνη

δέηση στο τέλος της οποίας τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και όλοι
μαζί έψαλαν τον εθνικό μας ύμνο. Στη συνέχεια έγινε κατάθεση
στεφάνων από τους παραβρισκόμενους της αυτοδιοικητικής ηγεσίας
και εκπροσώπους του Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας. Στην
εκδήλωση παραβρέθηκαν οι Βουλευτές Λακωνίας κ. κ. Αθανάσιος
Δαβάκης και Νεοκλής Κρητικός, οι Αντιπεριφερειάρχες κ. κ.

Νίκωνας Τζινιέρης και Θεόδωρος Βερούτης, ο Δήμαρχος
Σπάρτης κ. Πέτρος Δούκας, η Αντιδήμαρχος Οικονο-
μικών Θεμάτων και Ανάπτυξης κ. Γεωργία Δεδεδήμου,
ο Αρχηγός της Δημοτικής Παράταξης «Ενωμένοι Πολίτες»
κ. Σταύρος Αργειτάκος, ο Δημοτικός Σύμβουλος της
περιοχής μας και εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης
«Δημοτική Ενωτική Κίνηση» κ. Γεώργιος Κουρεμπής, ο
Πρόεδρος Τ.Κ. Καστορείου κ. Βασίλης Λαγανάς, ο
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μυστρά κ. Δημήτρης
Σκρουμπέλος, ο εκπρόσωπος της Ανωτέρας Στρατιωτικής
Διοίκησης Λακωνίας Συνταγματάρχης κ. Νεκτάριος Βα-
σιλειάδης, ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Λακωνίας Αστυνόμος Α’ κ. Θεόδωρος Πλαστήρας, ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Λα-
κωνίας κ. Δημήτριος Μιχαλάκος και οι Διευθυντές του
Λυκείου και του Γυμνασίου Καστορείου κ .κ. Μιχάλης
Καλομοίρης και Αναστάσιος Παπαναστασίου αντίστοιχα. 

Στη συνέχεια παρατέθηκε μικρή δεξίωση στην αίθουσα του Δη-
μοτικού Σχολείου, τα έξοδα της οποίας καλύφθηκαν με τη συνεισφορά
συμπολιτών μας. Την οργάνωση της εκδήλωσης είχε αναλάβει η
Τοπική Κοινότητα Καστορείου και ο Δήμος Σπάρτης. Στην κατάθεση
στεφάνων βοήθησαν οι δεσποινίδες Ελπινίκη Γ. Παρασκευόπουλου
και η Λυδία Β. Περσάζι. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πλήθος
κόσμου από το Καστόρειο, το Καστρί και τους οικισμούς Νέα
Λιβερά και Σερβέικα.

Tη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά για
την περίοδο 2022 – 2023. Στις 9 το πρωί τελέσθηκε κοινός

Αγιασμός για το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το
Λύκειο, στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου και λυκείου Καστορείου.
Ο ιερέας της ενορίας μας πατήρ Νεκτάριος, μετέφερε σε μαθητές,
εκπαιδευτικούς και γονείς τις ευχές του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη
Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. Ευσταθίου. Στη συνέχεια, ο διευθυντής
του γυμνασίου Καστορείου κ. Αναστάσιος Παπαναστασίου καλωσόρισε
τους μαθητές και τους μετέφερε το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας

για μια καλή και εποικοδομητική σχολική χρονιά. Τέλος,
χαιρετισμό και καλωσόρισμα απηύθυναν ο διευθυντής του
λυκείου Καστορείου κ. Μιχάλης Καλομοίρης και η διευθύντρια
του δημοτικού σχολείου κ. Ηλέκτρα Μπρούσαλη. Ευχόμαστε
στα παιδιά καλή χρονιά!

Καλλιρρόη Λαμπή

Kαλή σχολική χρονιά

Ε.Β.



Το Καλοκαίρι του 2022 έδυσε στο Κα-
στόρειο μετά από μια πλούσια σειρά

εκδηλώσεων και εορτών, που ενημέρωσαν,
ψυχαγώγησαν και διασκέδασαν και τους
πιο απαιτητικούς συμπατριώτες μας.

Ο κόσμος στερημένος και σε πολλές πε-
ριπτώσεις αποκομμένος τα δύο τελευταία
χρόνια από κάθε είδους εκδήλωση λόγω
των μέτρων προστασίας από την πανδημία

του covid-19, συμμετείχε με κέφι σε όλες
τις εκδηλώσεις. Τα άδεια σπίτια φωτίστηκαν,
η πλατεία μας γέμισε κόσμο, εικόνα που
θύμιζε παλιές, καλές εποχές του χωριού
μας. Τα Πανηγύρια της περιοχής μας, όπως
της Πελλάνας στις 2 Ιουλίου, της Βορδόνιας
στις 25 Ιουλίου, της Αγόριανης στις 16 Αυ-
γούστου, του Παρδαλίου στις 23 Αυγούστου,
του Σκουληκοκρασσά της Πελλάνας στις 23

Σεπτεμβρίου, η οποία κάθε χρόνο έχει το
πλεονέκτημα να ανοίγει και να κλείνει τον
χορό των πανηγυριών, πραγματοποιήθηκαν
με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή κόσμου.

Πέραν αυτών, τα οποία οι Καστανιώτες
πάντα τα τιμούν με την παρουσία τους,
πραγματοποιήθηκαν και στο Καστόρειο ση-
μαντικές διοργανώσεις θεσμοθετημένες ή
μη, όπως: 

Με μεγάλη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε και φέτος στις

29, 30 και 31 Ιουλίου 2022 το
εορταστικό πολιτιστικό τριήμερο
«Στου Χρόνου τα γυρίσματα».

Το πρόγραμμα των εκδηλώ-
σεων, όπως και τα προηγούμενα
χρόνια, περιείχε ενημερωτική
ομιλία, ψυχαγωγία, διασκέδαση,
αγώνα δρόμου, αθλοπαιδιές και
περίπατο. Τη διοργάνωση των
εκδηλώσεων είχαν αναλάβει το

Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
και Περιβάλλοντος του Δήμου
Σπάρτης, το Τοπικό Συμβούλιο
Καστορείου, ο Πολιτιστικός Σύλ-
λογος «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ», ο Εμ-
ποροεπαγγελματικός Σύλλογος
Καστορείου «ΚΑΣΤΩΡ» και ο
Σύλλογος Φίλων του Βουνού
«ΛΟΥΣΙΝΑ». 

Ναυαρχίδα των εκδηλώσεων
ήταν το τουρνουά παιδαγωγικών
παιχνιδιών με την επίβλεψη και

τη βοήθεια της παιδαγωγού κ.
Νατάσας Μπελίτσου, που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Πλατεία Κα-
στορείου το απόγευμα της Πα-
ρασκευής, 29 Ιουλίου 2022. Πα-
ράλληλα στην αίθουσα του Πο-
λιτιστικού Κέντρου Μπακή-
ΚΑΠΗ πραγματοποιήθηκε έκθε-
ση παιδικού βιβλίου και παιδα-
γωγικών ομαδικών επιτραπέζιων
παιχνιδιών προσχολικής και σχο-
λικής ηλικίας. 

Στη συνέχεια πραγματοποι-
ήθηκε ενημερωτική ομιλία με
θέμα «100 χρόνια από το 1922».
Ομιλήτρια η φιλόλογος κ. Βαρ-
βάρα Κεμερίδου η οποία με γλα-

φυρό τρόπο αναφέρθηκε στα
ιστορικά γεγονότα της εποχής,
στις εξοντώσεις, στα δεινά, και
τις κακουχίες που υπέστη ο Μι-
κρασιάτικος Ελληνισμός μέχρι
και την εγκατάσταση όσων επέ-
ζησαν της καταστροφής στην μη-
τέρα πατρίδα με ειδική μνεία και
στην Νέα Λιβερά του Καστρίου.
Κατά την ομιλία προβλήθηκαν
ιστορικές φωτογραφίες και ει-
κόνες που απεικόνισαν την τε-
ράστια καταστροφή και την οδύνη
που βίωσαν οι Έλληνες της Μι-
κράς Ασίας. Την επιμέλεια της
παρουσίασης έκανε ο Γιάννης

Μαστρογιάννης, εγγονός της κ.
Βαρβάρας Κεμερίδου. 

Το Σάββατο το βράδυ, στις
30 Ιουλίου 2022 τα μικρά παιδιά,
αλλά και αρκετοί μεγάλοι παρα-
κολούθησαν θέατρο σκιών με
την παράσταση «ο Καραγκιόζης
γιατρός». Την Κυριακή το πρωί
στις 31 Ιουλίου πραγματοποι-
ήθηκε πεζοπορία περιμετρικά
του χωριού μας, της οποίας με-
γάλο τμήμα πραγματοποιήθηκε
στο μονοπάτι από το Μαρμαρο-
γιέφυρο μέχρι τον Πισαγιάννη,
δίπλα από το φιδωτό και πλατα-
νοσκέπαστο ποταμό Κάστορα. Το
απόγευμα μικροί και μεγάλοι

συμμετείχαν σε αγώνες αθλο-
παιδιών όπως αγώνας δρόμου,
αυγολοδρομία, τσουβαλοδρομία,
το στεφάνι και διελκυστίνδα,
δράσεις που είναι ιδιαίτερα ευ-
χάριστες και διασκεδαστικές σε
όλους. 

Το πολιτιστικό μας τριήμερο
έκλεισε με μουσική βραδιά στην
πλατεία Καστορείου με την τρα-
γουδοποιό Ηλέκτρα Βλαχονικο-
λού, που τραγούδησε τραγούδια
του Μάνου Λοΐζου (αφιέρωμα
στον μεγάλο συνθέτη και τρα-
γουδοποιό Μάνο Λοΐζο), αλλά
και άλλα που σιγοτραγουδήσαμε

Δράσεις - Ειδήσεις
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Με χορό και με τραγούδια το Καλοκαίρι του 2022

«Στου Χρόνου τα γυρίσματα»



Στις 12 Αυγούστου στην Πλα-
τεία του χωριού μας ο Λά-

κωνας τραγουδοποιός και ερμη-
νευτής Πάνος Μπούσαλης μας
ταξίδεψε με την κιθάρα του και
τη φωνή του σε ένα παραμυθένιο
μαγικό μουσικό ταξίδι. Τη διορ-
γάνωση αυτής της εκδήλωσης
είχε αναλάβει ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Καστορείου «ΠΟΛΥ-
ΔΕΥΚΗΣ» και το Νομικό Πρό-
σωπο Πολιτισμού και Περιβάλ-
λοντος του Δήμου Σπάρτης. Η
Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ευ-
γενία Λαμπή απηύθυνε χαιρετι-
σμό στην αρχή της εκδήλωσης
τονίζοντας την σημαντικότητα της
ύπαρξης του ποιοτικού τραγου-
διού στη ζωή μας και τη διαχρο-
νική του πορεία στα ελληνικά
μουσικά δρώμενα. Χαιρετισμό
απηύθυνε και η Πρόεδρος του

Νομικού Προσώπου Πολιτισμού
και Περιβάλλοντος του Δήμου
Σπάρτης κ. Ευγενία Πρέβα η
οποία παρέστη στην εκδήλωση
συνοδευόμενη από την οικογέ-
νειά της. 

Ο Πάνος Μπούσαλης μας τρα-

γούδησε παλαιότερες προσωπικές
του δημιουργίες αλλά και νεότε-
ρες, καθώς και άλλων σπουδαίων
καλλιτεχνών, με τους οποίους
έχει στο παρελθόν συνεργαστεί,
όπως του Σταύρου Ξαρχάκου,
Χρήστου Λεοντή, Λίνου Κόκοτου,

τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη,
Μάνου Χατζιδάκι, αλλά και πιο
σύγχρονων δημιουργών όπως
Ορφέα Περίδη, Αλκίνοου Ιωαν-
νίδη κ.α. Παρά το τσουχτερό
κρύο εκείνη τη βραδιά ο κόσμος
ενθουσιασμένος παρέμεινε μέχρι
το τέλος και καταχειροκρότησε
τον τραγουδοποιό και μουσικό.
Στην εκδήλωση παρέστησαν και
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: ο κ.
Γεώργιος Κουρεμπής, ο Δημοτι-
κός Σύμβουλος και αρχηγός της
Δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συ-
σπείρωση» κ. Αλέξης Βουνάσης,
ο Πρόεδρος του «Συνδέσμου των
εν Αττική Λακεδαιμονίων» κ.
Δημήτριος Καστάνης, ο Πρόεδρος
του Τοπικού Συμβουλίου Καστο-
ρείου κ. Βασίλης Λαγανάς, και
πολύς κόσμος.

Σ τις 7 Σεπτεμβρίου 2022, πα-
ραμονή της εορτής της Γεν-

νήσεως της Θεοτόκου, το βράδυ
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία μουσικοχορευτική βρα-
διά στις πηγές του Αϊ-Μάμα. Την
εκδήλωση πλαισίωσε το πολύ
καλό μουσικό σχήμα, που απο-
τελείτο από πέντε μουσικούς και
τους τραγουδιστές Σπύρο Κου-
τσοβασίλη, Ειρήνη Χριστοφιλάκη
και Λεωνίδα Σταρογιάννη που
με το πλούσιο ρεπερτόριό του
ξεσήκωσε όλους τους παρευρι-
σκόμενους. Το τραγούδι και ο
χορός κράτησαν μέχρι τις πρώτες

πρωινές ώρες. Την διοργάνωση
της εκδήλωσης πραγματοποίησε
ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλ-

λογος Κατορείου, τα μέλη του
οποίου, έστησαν ψησταριές και
φρόντισαν να μην λείψει το σου-

βλάκι και οι μπίρες. Ο Πρόεδρος
του Συλλόγου κ. Αντώνης Κού-
μαρης καλωσόρισε τον κόσμο
απευθύνοντας χαιρετισμό. Ομιλία
απεύθυνε και ο Πρόεδρος του
Τ.Σ. Καστορείου κ. Βασίλης Λα-
γανάς. Στη μουσικοχορευτική
αυτή βραδιά παραβρέθηκαν πολ-
λοί συμπολίτες μας από το χωριό
μας και την γύρω περιοχή, μεταξύ
των οποίων ο Αντιπεριφερειάρ-
χης κ. Θεόδωρος Βερούτης και
ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπάρτης
κ. Γεώργιος Κουρεμπής.

όλοι μαζί και χορέψαμε μέχρι
τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η συμμετοχή των συμπολιτών
μας υπήρξε μεγάλη σε όλες τις
εκδηλώσεις του τριημέρου, με-

ταξύ αυτών εκπρόσωποι φορέων,
πολλοί επίσημοι, τα μέλη του
Τ.Σ. Καστορείου και ο Πρόεδρος
κ. Βασίλης Λαγανάς. Από την
πολιτική και αυτοδιοικητική ηγε-

σία παραβρέθηκαν, στην ομιλία
«100 χρόνια από το 1922» ο
Βουλευτής της Ν.Δ. κ. Αθανάσιος
Δαβάκης και στη μουσική βραδιά
η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έρ-

γων & Υπηρεσιών Δόμησης,
Τουριστικής Ανάπτυξης & Κοι-
νωνικής Πολιτικής κ. Γεωργία
Ζαχαράκη.

Ε.Β.
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Μουσική βραδιά με τον Λάκωνα τραγουδοποιό Πάνο Μπούσαλη

Μουσικοχορευτικό πανηγύρι του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου
Ε.Β.

Ε.Β.

Φωτο: B. Λαγανάς
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Aγροτικά και κοινωνικά

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 δημοσιεύτηκε η Απόφαση με αριθμό 1784/253421

(ΦΕΚ Β 4748) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά στην
«Εγγραφή, ανανέωση εγγραφής και διαγραφή ποικιλιών ειδών φυτών μεγάλης καλ-
λιέργειας, κηπευτικών και τοπικών αβελτίωτων ποικιλιών από τον Εθνικό Κατάλογο
Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτικών Ειδών.» H Απόφαση αυτή μας ξαναθύμισε το
θέμα της καταγραφής και διατήρησης των τοπικών ποικιλιών μας στα κηπευτικά. 

Σύμφωνα με την Απόφαση με αριθμό 324975/11378/21.09.2009, των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μέτρα για
την κατά παρέκκλιση αποδοχή γεωργικών τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών και ποι-
κιλιών που είναι φυσικά προσαρμοσμένα στις τοπικές και περιφερειακές συνθήκες
και απειλούνται από γενετική διάβρωση, καθώς και για την εμπορία σπόρων
σποράς και κονδύλων πατάτας προς φύτευση των εν λόγω τοπικών αβελτίωτων πλη-
θυσμών και ποικιλιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/62/ΕΚ της Επιτροπής
της 20ης Ιουνίου 2008 (L 162)» (Β’ 2038) (FEK B 2038), γίνεται θεσμοθέτηση των
διαδικασιών για την καταγραφή και προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών και
ποικιλιών που είναι φυσικά προσαρμοσμένοι στις τοπικές και περιφερειακές
συνθήκες και απειλούνται από γενετική διάβρωση.

Έχουμε την τύχη στην περιοχή μας να καλλιεργούνται μέχρι και σήμερα και να απο-
λαμβάνουμε κηπευτικά τοπικών ανόθευτων ποικιλιών που με φροντίδα και συνέπεια
διατηρούν και καλλιεργούν οι τοπικοί παραγωγοί μας (τομάτες, πιπεριές, φασόλια,
καρπούζι κ.λπ.). Στο παζάρι της Δευτέρας βρίσκεις αυτά τα κηπευτικά. Ο «Πολυδεύκης»
και στο παρελθόν έχει θίξει το θέμα της καταγραφής και διατήρησης των ειδών αυτών.
Θα ήταν κρίμα να χαθούν τα νοστιμότατα αυτά προϊόντα.

Καλλιρρόη Λαμπή

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΩΝ
Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων εξέδωσε μια επιστημονική γνω-

μοδότηση για τη διαβίωση των χοίρων και τα συστήματα διατροφής στα χοιροστάσια.
Ανάμεσα στα θέματα που θίγονται είναι συστάσεις σχετικά με το διαθέσιμο χώρο ανά
χοίρο, τον απογαλακτισμό, την πρακτική ακρωτηριασμών. Η γνωμοδότηση αφορά
τόσο τα χοιροστάσια, όσον και τη μεταφορά των ζώων και έγινε κατόπιν εντολής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπή, ώστε να υποστηριχτεί επιστημονικά η νομοθετική ρύθμιση
που θα ακολουθήσει το 2023.
https://www.efsa.europa.eu/en/news/farm-fork-efsa-provides-recommendations-improve-
welfare-farmed-pigs

Γιώργος Σκαφιδάς

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

XΟΡΗΓΟΙ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
ΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15 ΕΥΡΩ
ΒΑΛΑΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 20 ΕΥΡΩ
ΗΛΙΑΣ ΑΛΙΦΕΡΗΣ 50 ΕΥΡΩ
ΜΑΡΘΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ-ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑ 100 ΕΥΡΩ
ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40 ΕΥΡΩ
ΑΔΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 ΕΥΡΩ
ΛΑΜΠΟΥ ΙΦΙΓΕΝΙΑ 20 ΕΥΡΩ
ΛΑΜΠΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 15 ΕΥΡΩ
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ/ΜΠΟΣ 10 ΕΥΡΩ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20 ΕΥΡΩ
LINARDAKIS PANAGIOTIS 20 ΕΥΡΩ
KONIDITSIOTIS PANAGIOTIS 100 ΕΥΡΩ
NIKOLOPOULOU ELENI  20 ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 15 ΕΥΡΩ
ΓΕΩΡΓΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50 ΕΥΡΩ
ΦΡΑΓΚΗ ΞΥΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 20 ΕΥΡΩ
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 20 ΕΥΡΩ
ΒΑΡΙΑΔΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ. 30 ΕΥΡΩ
ΓΕΩΡΓΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ 15 ΕΥΡΩ
ΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΝΤΟΥ 20 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15 ΕΥΡΩ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΝΙΚΗ 15 ΕΥΡΩ
ΠΕΤΕΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 30 ΕΥΡΩ
ΜΟΥΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. 30 ΕΥΡΩ
ΜΟΥΤΗΣ ΠΑΝ ΧΡ. 30 ΕΥΡΩ
KATSAROU ANNA 40 ΕΥΡΩ
EFSTATHIA ROUMELIOTIS 20 ΕΥΡΩ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 15 ΕΥΡΩ
ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15 ΕΥΡΩ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΝΝΑ 15 ΕΥΡΩ
ΑΡΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 45 ΕΥΡΩ
ΔΑΓΡΙΤΖΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 100 ΕΥΡΩ
ΚΕΜΕΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 15 ΕΥΡΩ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 15 ΕΥΡΩ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 15 ΕΥΡΩ
ΛΑΜΠΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 15 ΕΥΡΩ
ΣΜΥΡΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15 ΕΥΡΩ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 15 ΕΥΡΩ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 100 ΕΥΡΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  ΜΥΡΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 20 ΕΥΡΩ
ΠΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΣΠΥΡ. 100 ΕΥΡΩ
ΜΕΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗ 15 ΕΥΡΩ
ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50 ΕΥΡΩ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 15 ΕΥΡΩ
ΣΠΑΡΑΓΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50 ΕΥΡΩ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 15 ΕΥΡΩ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 15 ΕΥΡΩ
ΤΣΙΧΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20 ΕΥΡΩ
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 30 ΕΥΡΩ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 30 ΕΥΡΩ
ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 15 ΕΥΡΩ
ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 ΕΥΡΩ
ΣΜΥΡΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30 ΕΥΡΩ
ARFANIS DINOS 50 EΥΡΩ
ΒΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 15 ΕΥΡΩ
THEOFILOPOULOU MARIA 50 DOL

Πωλείται στο Καστόρειο η επιχείρηση 

ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ «Η ΚΑΣΤΑΝΙΑ»

ιδιοκτησίας Μαρίας Σμυρνιού-Διακουμάκη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:  2731057571

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Ο Γιώργος Λεοναρδόπουλος του Πα-
ναγιώτη και η Δώρα Κουρκούλη απέ-
κτησαν στις 23 Φεβρουαρίου 2022 το
πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι.

• Η Παναγιώτα Μπράττου του Ιωάννη
και ο Μανώλης Γκλιάτης του Σπυρίδω-
νος απέκτησαν στις 28 Ιουλίου 2022
ένα αγοράκι.

• Η Βασιλική Φιλιππίδου του Νικολάου
και της Μαρίας και ο Γεώργιος Μαλα-
θούνης απέκτησαν στις 12 Σεπτεμβρίου
2022 ένα αγοράκι.

Ευχόμαστε στους γονείς να τους ζήσουν
τα νεογέννητα και να είναι καλότυχα
στη ζωή τους.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Η Μαρία Μουτή του Γεωργίου και
της Γεωργίας και ο Αλέξης Βουνάσης
του Δημητρίου και της Παναγιώτας βά-
πτισαν το αγοράκι τους στις 5 Ιουνίου
2022 το στον Ι.Ν. των Αγίων Ταξιαρχών
στην Καλαμάτα και του έδωσαν το όνομα

Ραφαήλ. Το νεοφώτιστο είναι το δεύτερο
παιδί τους και γεννήθηκε στις 24 Σε-
πτεμβρίου 2021. 

• Η Φροσούλα Μπάτζιου και ο Γεώργιος
Τσάκωνας του Διονυσίου βάπτισαν το
αγοράκι τους στην Ι.Μ. των Αγίων Τεσ-
σαράκοντα Μαρτύρων και του έδωσαν
το όνομα Διονύσιος.

• Η Κλειώ Παπαδημητράκη του Γρηγο-
ρίου και της Γαρυφαλλιάς Ρουμελιώτη
και ο Γιώργος Κουτελιέρης του Ιωάννη
και της Σοφίας βάπτισαν το αγοράκι
τους στις 2 Ιουλίου 2022 στον Ι.Ν. του
Αγίου Νικολάου Ραγκαβή στην Πλάκα
Αθηνών και του έδωσαν το όνομα Γρη-
γόρης.

• Η Κατερίνα Σκαφιδά του Ευθυμίου
και της Γιαννούλας και ο Γιάννης Τσιγ-
κάρης του Δημητρίου βάπτισαν στις 20
Αυγούστου 2022 το αγοράκι τους στον
Ι.Ν. του Αγίου Βασιλείου στη Σπάρτη
και του έδωσαν το όνομα Ευθύμιος.

Ευχόμαστε στους γονείς να τους ζήσουν
τα νεοφώτιστα και να ευτυχήσουν στη
ζωή τους.



Xαιρετίσματα στην εξουσία και άλλα
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Ένα πρώτο αλλά καθοριστικό βήμα … η εκπόνηση 
μελέτης δεξαμενής άρδευσης - πυρασφάλειας

Ένα πάγιο αίτημα των αγροτοκαλλιεργητών - κτηνοτρόφων της Τοπικής
Κοινότητας Καστορείου μπαίνει σε δρόμο υλοποίησής του. Το αιτούμενο
έργο, η κατασκευή δεξαμενής άρδευσης στον ποταμό Κάστορα, που θα
είναι ικανή να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες του Κάμπου του Καστο-
ρείου.

Στο Τοπικό Συμβούλιο Καστορείου είχε συζητηθεί το θέμα στις 27
Ιουλίου 2021 και είχε ληφθεί ομόφωνη απόφαση με αριθμό 22/27-7-
2021 να κατατεθεί το αίτημα κατασκευής δεξαμενής στον Δήμο Σπάρτης
και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Στις 4 Απριλίου 2022 το θέμα
επανήλθε στο Τ.Σ. και ελήφθη ομόφωνη απόφαση να ζητήσει από τον
Δήμο Σπάρτης να εκπονήσει μελέτη, προαπαιτούμενη για να μπορέσει να
χρηματοδοτηθεί η κατασκευή της δεξαμενής. Ενδιάμεσα των αποφάσεων
του Τ.Σ. Καστορείου υπήρξαν κινήσεις και συζητήσεις μεταξύ ενδιαφερόμενων
αγροτοκαλλιεργητών, αυτοδιοικητικών παραγόντων και αρμοδίων υπαλλήλων
του Δήμου και της Περιφέρειας, αλλά το θέμα δεν προχώρησε.

Την 1 Αυγούστου 2022 μετά από το αίτημα της Δημοτικής Παράταξης
«Δημοτική Ενωτική Κίνηση Σπάρτης» με εισηγητή τον Δημοτικού Σύμβουλο
της περιοχής κ. Γεώργιο Κουρεμπή, συζητήθηκε το θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο Σπάρτης και αναδείχθηκε η αναγκαιότητα της εκπόνησης
μελέτης κατασκευής δεξαμενής άρδευσης-πυρασφάλειας στο Καστόρειο
στον ποταμό Κάστορα, προκειμένου, να είναι έτοιμη να ενταχθεί για χρη-
ματοδότηση. Με την 128/01-8-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Σπάρτης αποφασίστηκε, ομόφωνα, η «εκπόνηση μελέτης για
κατασκευή δεξαμενής άρδευσης-πυρασφάλειας στην Κοινότητα Καστορείου
της Δ.Ε. Πελλάνας, σύμφωνα με τις υποδείξεις των Υπηρεσιών του Δήμου
και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Συμβούλιο
της Κοινότητας Καστορείου». Ελπίζουμε και περιμένουμε να υλοποιηθεί
σύντομα η απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Σπάρτης και να εκπονηθεί η
μελέτη σαν πρώτο βήμα για την πολυπόθητη δεξαμενή. 

Ε.Β.

Βελτιώσεις στον Κεντρικό Επαρχιακό Δρόμο στο Καστόρειο
Η περιφέρεια Πελοποννήσου υλοποιεί εκτεταμένες παρεμβάσεις βελτίωσης

του επαρχιακού οδικού δικτύου από Λογγάστρα, Σουστιάνους, Καστόρειο,
Γεωργίτσι, Αγόριανη μέχρι Λογκανίκο. Οι παρεμβάσεις αφορούν σε έργα
νέων ασφαλτοστρώσεων σε τμήματα των οδών όπου υπάρχουν φθορές,
αντικατάστασης και προσθήκης στηθαίων ασφαλείας, συντήρησης και βελ-
τίωσης απορροής των υδάτων, κοπής κλαδιών και επαναδιαγράμμισης
των οδών. Στα πλαίσια αυτών των βελτιωτικών έργων πραγματοποιήθηκαν
ασφαλτοστρώσεις στο τμήμα του κεντρικού επαρχιακού δρόμου από τον
Άγιο Μάμα μέχρι την πλατεία Καστορείου και σε τμήματα του δρόμου από
Καστόρειο προς Κονιδίτσα, καθώς και κοπή κλαδιών που ενοχλούσαν τη
διέλευση οχημάτων. Την επίβλεψη των έργων έχει η Διεύθυνση  Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Λακωνίας με την εποπτεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Από φέτος τριθέσιο το Δημοτικό Σχολείο Καστορείου
Από τετραθέσιο σε τριθέσιο υποβιβάστηκε το Δημοτικό Σχολείο Κα-

στορείου, λόγω της μείωσης του αριθμού των μαθητών που φοιτούν.
Μετά από αυτό μετακινήθηκε ο Διευθυντής του Σχολείου Χρήστος
Ζάβρας, που είχε αναλάβει για ένα έτος μετά τη συνταξιοδότηση του
Αλέξη Πάντου. Τη Διεύθυνση του Δημοτικού μας Σχολείου ανέλαβε η
κυρία Ηλέκτρα Μπρούσαλη στην οποία ευχόμαστε καλή θητεία και καλή
Σχολική Χρονιά.

Κλοπές και διαρρήξεις στο Καστόρειο
Συνεχόμενα περιστατικά κλοπών σημειώθηκαν στην Κωμόπολή μας. Την

Τρίτη 13 προς 14 Σεπτεμβρίου 2022 άγνωστοι δράστες αφαίρεσαν από τις
αυλές δύο συμπολιτών μας ποδήλατα και έγινε διάρρηξη σε δύο άλλες
ακόμη κατοικίες, στη μία προξένησαν ανακάτεμα του νοικοκυριού, αλλά δεν
έλειψε κάτι και στη δεύτερη έγιναν αντιληπτοί κατά την είσοδό τους και ετρά-
πησαν σε φυγή. Τα περιστατικά έχουν αναστατώσει τη μικρή μας κοινωνία
και έχουν δημιουργήσει ανασφάλεια στους κατοίκους. Για τα συμβάντα
έχουν ληφθεί καταθέσεις και πραγματοποιείται έρευνα από το Αστυνομικό
τμήμα Σπάρτης.                                                                                     E.B.

15η Γενική Συνέλευση Πολυδεύκη
Τη Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2022, στα γραφεία του «Πολυ-

δεύκη», στην Αίθουσα Σπυροπούλου, στο Καστόρειο Λακωνίας
πραγματοποιήθηκε η 15η Απολογιστική Γενική Συνέλευση
του Πολυδεύκη. Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα και ο προγραμ-
ματισμός δράσης καθώς και οι οικονομικός απολογισμός και
προϋπολογισμός.

Πωλείται στο Καστόρι οικόπεδο 400 τμ. πλησίον της αγοράς 
με ημιτελές κτίσμα 86 τ.μ.  Τιμή ευκαιρίας.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6938257512

Πωλείται διώροφη πετρόκτιστη κατοικία στο Καστόρι με 
μεγάλο κήπο - οικόπεδο 450 τ.μ. στην αγορά.  Τιμή ευκαιρίας.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6979904827

Πωλείται αγρόκτημα στη θέση Σταυρούλης στη Λουσίνα 
Καστορείου εκτάσεως, καθαρής από δασική βλάστηση, 

περίπου 1.740 τ.μ.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6977 271220

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ "ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ”

Καστόρειο Λακωνίας, Τ.Κ. 23059,Τηλ. 27310 57546, 210 6479136, 6973208890
email: polydefkiskastori@gmail.com

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
01/08/2021  ΕΩΣ  31/07/2022

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 2277.47 ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 1744

ΧΟΡΗΓΙΕΣ 1465.1 ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 1288.36

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 130 ΔΩΡΕΕΣ 79.27

ΒΙΒΛΙΟ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ 60 ΔΙΑΦΟΡΑ EΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 113.29

ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟ 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 10

ΣΥΝΟΛΑ 3942.57 3224.92

ΜΕΤ/ΡΑ ΥΠΟΛ 2648.67

ΣΥΝΟΛΟ 6591.24

ΥΠΟΛΟΙΠΟ                   3366.32

Η Ταμίας
Καίτη  Σμυρνιού



Στις 29 Αυγούστου 2022 οι
προσκυνητές του Αϊ Γιάννη

και ο ιερέας μας πατέρας Νεκτά-
ριος, οι ιεροψάλτες Κώστας Σμυρ-
νιός, Λάμπρος Κραμποβίτης και
Παναγιώτης Ψυχογιός και η δια-
κόνισσα της ενορίας μας κ. Άννα
Πάντου ανηφορίσαμε στο μονοπάτι
από τον Σταυρούλη της Λουσίνας
μέχρι την κορυφή του βουνού,
στην πανέμορφη και αγαπημένη
μας εκκλησία που δεσπόζει στην
κορυφή της Ξεροβούνας. Κάποιοι,

κυρίως νέοι, ανέβηκαν από την
προηγούμενη μέρα και διανυκτέ-
ρευσαν στο εκκλησάκι και στον
περίγυρο χώρο κάτω από τον ένα-
στρο ουρανό, απολαμβάνοντας μια
ξεχωριστή εμπειρία. Το μονοπάτι
είχε πρόσφατα διανοιχτεί και κα-
θαριστεί, όπως κάθε χρόνο, από
τον Πρόεδρο κ. Ντίνο Λαγανά και
μέλη του Συλλόγου «ΛΟΥΣΙΝΑ».
Ο ιερέας μας π. Νεκτάριος τέλεσε
τη Θεία Λειτουργία και στη συνέ-
χεια ακολούθησε η αρτοκλασία.

Οκτώ προσφορές άρτων μετρήσα-
με, που ανέβασαν στον ώμο τους
οι προσφέροντες. Όλοι οι προ-
σκυνητές που ανεβήκαμε στην βου-
νοκορυφή είμαστε 108, μεταξύ
μας και οι ομογενείς μας Ηλίας
Κουτρουμπής με τη σύζυγό του
Μαίρη και τον γιό τους Πέτρο, η
Αγγελική Θεοφιλάκη - Κύρκου, ο
Τάσος Ρουμελιώτης, ο Νίκος Πα-
ρασκευόπουλος, ο Ηλίας Αλειφέ-

ρης, ο Παναγιώτης Μουτής του
Θεοφάνους και από Πελλάνα ο
Παναγιώτης Αδάμης με τον φίλο
του Αυστραλό Peter Hatherley.
Μετά το πέρας της τελετής κατη-
φορίσαμε όλοι για τις δροσερές
πηγές της Λουσίνας με την ευχή
του χρόνου να ξαναβρεθούμε πάλι
στον Αϊ Γιάννη μας.

Ε.Β.
Φωτο: Γ. Λαγανάς

Οι εκκλησιές μας και η προσφορά των συμπολιτών μας
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Με εκκλησιαστική λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη, παρουσία
πλήθους πιστών, από το Καστόρειο και από την ευρύτερη περιοχή εορ-

τάσθηκε και φέτος η θεομητορική εορτή της Γεννήσεως της Θεοτόκου στον
ομώνυμο ιερό ναό της κωμόπολής μας. Την παραμονή τελέσθηκε ο μεγάλος
εσπερινός και ανήμερα η Θεία Λειτουργία μετά αρτοκλασίας. Στο τέλος ο
Ιερέας μας π. Νεκτάριος διάβασε την ποιμαντορική εγκύκλιο του Σεβασμιότατου
Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. κ. Ευσταθίου και στη συνέχεια
ακολούθησε η λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Παναγίας ακολουθούμενη
από πλήθος κόσμου. Στην τελετή, πέραν του κόσμου από το χωριό μας και τα
γύρω χωριά, παραβρέθηκαν ο Αντεπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος Βερούτης, ο
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Κουρεμπής, τα μέλη και ο Πρόεδρος κ.
Βασίλης Λαγανάς του Τοπικού Συμβουλίου Καστορείου.

Ε.Β.

Η εκκλησία μας εόρτασε τη Θεομητορική εορτή 

της Γεννήσεως της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου

Στην κορυφή της Ξεροβούνας στον Αϊ Γιάννη μας

44η Αιμοδοσία στο Καστόρειο
Μεγάλη και αυτή τη
φορά η προσέλευση
των εθελοντών αι-
μοδοτών της περιο-
χής μας στις 3 Αυ-
γούστου 2022 στο
44ο κάλεσμα για την
ενίσχυση της Τρά-
πεζας Αίματος Κα-
στορείου που τηρεί-
ται στο Γενικό Νο-
σοκομείο της Σπάρ-
της. Συμπολίτες μας
γηγενείς ή μετανά-
στες, φιλοξενούμε-
νοι και επισκέπτες
έδωσαν το παρόν και πρόσφεραν λίγο από το αίμα
τους, δείγμα έμπρακτης αλληλεγγύης και κοινωνικής
προσφοράς. Είμαστε ευγνώμονες για την μεγάλη τους
προσφορά και όλοι μας τους εκφράζουμε τις ευχαριστίες
μας. Τη διοργάνωση, όπως κάθε φορά, είχε αναλάβει ο
υπεύθυνος της Τράπεζας Αίματος Καστορείου φαρμα-
κοποιός κ. Μπάμπης Μπασκουρέλος και η Κινητή Μο-
νάδα Αιμοληψίας του Νοσοκομείου Σπάρτης. Η αιμο-
δοσία, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Πολιτιστικού
Κέντρου Μπακή-ΚΑΠΗ. Ο κ. Μπάμπης Μπασκουρέλος
σε δελτίο Τύπου ευχαρίστησε την Κινητή Μονάδα Αι-
μοδοσίας, την πρόεδρο του Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Παιδείας του Δ. Σπάρτης κ. Ελένη Δημητρακοπούλου
για τη διάθεση της Αίθουσας Μπακή, την διευθύντρια
του Κ.Υ. Καστορείου ιατρό κ. Σταθούλα Αραχωβίτη και
την νοσηλεύτρια κ. Καντούλα-Οικονομάκη-Αρβανίτη
που εθελοντικά παραβρέθηκαν και βοήθησαν στην αι-
μοληψία. E.B.

Φωτο: Παναγιώτης Πάντος



Ειδήσεις
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H Χορωδία της Ενορίας Κα-
στορείου φέτος το Καλο-

καίρι, ενσωματωμένη στην Χο-
ρωδία Παραδοσιακής Μουσικής
της Ιεράς Μητροπόλεως Σπάρ-
της, τμήμα της οποίας αποτελεί,
πραγματοποίησε εμφανίσεις υπό
την Διεύθυνση του δασκάλου κ.
Νικόλαου Ταμπραντζή σε εκδη-
λώσεις των Δήμων Σπάρτης,
Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης
αφιερωμένες στα 100 χρόνια
Μνήμης από την Μικρασιατική
Καταστροφή.

Η πρώτη της εμφάνιση ήταν
στο Αμφιθέατρο Ξηροκαμπίου
στις 3 Ιουλίου 2022 σε εκδή-
λωση που διοργάνωσε η Ιερά
Μητρόπολη Σπάρτης. Στη συ-
νέχεια στις 9 Ιουλίου 2022 συμ-
μετείχε στο 6ο Πανελλήνιο Φε-
στιβάλ Χορωδιών και Ορχη-
στρών Ευρώτα που πραγματο-
ποιήθηκε στη Σκάλα Λακωνίας
και διοργανώθηκε από την Χο-
ρωδία Λιόπετρα, τον Σύλλογο
«Νέοι Ορίζοντες» και τη Δημοτική
Κοινότητα Σκάλας με συνδιορ-
γανωτές τον Δήμο Ευρώτα και
την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Η τρίτη της εμφάνιση ήταν στο
αρχαίο Θέατρο Γυθείου στις 9

Σεπτεμβρίου 2022, σε εκδήλωση
που διοργανώθηκε από τον
Δήμο Ανατολικής Μάνης και
την Ιερά Μητρόπολη Μάνης. 

Αργότερα, στις 21 Σεπτεμβρί-
ου 2022, εμφανίστηκε με δύο
παραδοσιακά τραγούδια στο Ενο-
ριακό Κέντρο του Οσίου Νίκω-
νος Σπάρτης, στην εκδήλωση
που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός
Γορντινιακός Σύνδεσμος Σπάρ-
της με ομιλία του Δάσκαλου,
Ιστορικού Ερευνητή και αρθρο-
γράφου κ. Ευάγελου Μητράκου

με θέμα «Ο Οπλαρχηγός του
1821 Ιωάννης Μερεκούλιας».
Η Χορωδία απέδωσε τα δημο-
τικά τραγούδια υπό την Διεύ-
θυνση του Μουσικολόγου και
Πρωτοψάλτη του Μητροπολιτκού
Ναού Ευαγγελιστρίας Σπάρτης
κ. Παναγιώτη Χρόνη, που ήταν
αφιερωμένη στον Οπλαρχηγό
του 1821 Ιωάννη Μερεκούλια,
με ομιλητή τον Δάσκαλο, Ιστο-
ρικό Ερευνητή και αρθρογράφο
κ. Ευάγελο Μητράκο. 

Όλες οι εμφανίσεις της χο-
ρωδίας μας κρίθηκαν εξαιρετικές
από το κοινό που τις παρακο-
λούθησε και απέσπασε θερμά
χειροκροτήματα.                Ε.Β.

Η Χορωδία Καστορείου διέπρεψεΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
• Η Άβα Μπουλούμπαση-Μπασκουρέλου έλαβε με άριστα Μεταπτυχιακό
Τίτλο Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Σχολή Ανθρωπιστικών
και Πολιτισμικών Σπουδών Φιλολογίας, στα πλαίσια του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την αρχαιότητα
και τον νεότερο ελληνισμό». ΘΕΜΑ: Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον
στο Βυζάντιο – οι κρατικές περιβαλλοντικές ρυθμίσεις στη Βυζαντινή Νομο-
θεσία.

• Η Καλλιρρόη Λαμπή του Κωνσταντίνου έλαβε με άριστα Μεταπτυχιακό
Τίτλο Σπουδών στην Ειδική Εκπαίδευση από το Τμήμα Παιδαγωγικών Επι-
στημών του Frederick University of Cyprys.

• Ο Τάσος Ρουμελιώτης του Νικολάου και της Μαρίας Στελλάκου έλαβε το
πτυχίο του από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο).

• Η Ελένη Καλκανδή του Κωνσταντίνου και της Τιτίνας Σπύρου Αλειφέρη
έλαβε το πτυχίο της από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης
(Ηράκλειο). 

• Ο Πέτρος Φλαούνας του Παναγιώτη και της Μαρίας Γιαννίτσα έλαβε το
πτυχίο του από την Κτηνιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης.

• Ο Σωκράτης Κυριαζίδης του Δημητρίου και της Νικολέτας Αποστολάκου
έλαβε το πτυχίο του από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών του Πανεπι-
στημίου Πατρών.

Σε όλους τους διακριθέντες θερμά συγχαρητήρια.                                 Ε.Β.

Οι Επιτυχόντες στις Πανελλήνιες 
Εισαγωγικές Εξετάσεις στα ΑΕΙ

Επιτυχία και αυτή τη χρονιά σημείωσε το Λύκειο Καστορείου κατά τις
Πανελλήνιες εξετάσεις, αναλογικά με τον αριθμό των αποφοίτων μαθητών,
που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις για την είσοδό τους στα Ελληνικά
Πανεπιστήμια Οι επιτυχόντες μαθητές μετά από επίμονη και πολυετή προ-
σπάθεια, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους και την συμπαράσταση των
γονέων τους πέτυχαν τον στόχο τους και έκαναν το όνειρό τους πραγματικότητα,
κερδίζοντας επάξια τη θέση τους στα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα. Συγχα-
ρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες και ευχές για καλές σπουδές. Στους από-
φοιτους Λυκείου, που δεν συμμετείχαν στις εξετάσεις, ευχόμαστε να
ευοδωθούν οι διαφορετικές επιλογές τους και να ικανοποιηθούν τα όνειρά
τους. Σε όσα παιδιά δεν τα κατάφεραν στην πρώτη τους δοκιμασία, πάντα
υπάρχει η δεύτερη ευκαιρία, την οποία τους προτρέπουμε να επιδιώξουν,
προκειμένου να τους οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι επιτυχόντες του Λυκείου Καστορείου είναι:
Ο Χρήστος Βλαχάκης του Εμμανουήλ και της Γιάννας πέρασε στο Τμήμα

Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος)
Ο Νικόλαος-Ταξιάρχης Κρανιδιώτης του Ιωάννη και της Σταυρούλας

Μπιστόλα πέρασε στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Πληροφο-
ρικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Σπάρτη).

Οι Επιτυχόντες από άλλα Λύκεια, με καταγωγή από το χωριό μας για
τους οποίους έχουμε πληροφόρηση είναι:

Ο Ηλίας Βουρδούσης του Χρήστου πέρασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά
στη Σχολή Ναυτιλιακών Σπουδών (από Λύκειο Σπάρτης). 

Οι δίδυμες αδελφές Άννα και Παναγιώτα Μελά του Γεωργίου, εγγονές
της Όλγας και του Πανάγου Μελά, πέρασαν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών (ΑΣΟΕ) (Λύκειο Αθηνών).

Η Ελένη Δανιγκέλη, εγγονή της Ελένης Κακαφλίκα, πέρασε στο Οικονομικό
του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Ο Νικόλαος Βερούτης του Θεοδώρου και της Σταυρούλας Κομποχόλη
πέρασε στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών Επιστημών
του Παντείου Πανεπιστημίου (Λύκειο Σπάρτης). 

Ο Παναγιώτης Λούβης του Ηλία και της Χριστίνας Θωμά αναδείχθηκε
πρώτος σε βαθμολογία μεταξύ των συμμαθητών του στο 2ο Λύκειο Σπάρτης
και πέρασε πρώτος στο Τμήμα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών με 19.660 μόρια.

Η Σοφία Γαμβρινού του Χάρη και της Ελισάβετ Μυρίδου πέρασε στη
Σχολή Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πάτρας.                            Ε.Β.

Εγκαταστάθηκε ο απινιδωτής στην Πλατεία Καστορείου

Επίσημα πλέον το Καστόρειο διαθέτει απινιδωτή και είναι
έτοιμος, όποτε παραστεί ανάγκη, να χρησιμοποιηθεί. Είναι εγκα-
τεστημένος σε ντουλάπι, σε περίοπτη θέση, έξω από το Φαρμακείο
του Μπάμπη Μπασκουρέλλου με ενέργειες του Κέντρου Υγείας
Καστορείου και της Διευθύντριας ιατρού κ. Σταθούλας Αραχωβίτη,
συνεπικουρούμενης από την ομάδα των πιστοποιημένων χρηστών,
που ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν άμεσα στο
κάλεσμα για εφαρμογή της απινίδωσης σε όποιον χρειαστεί. Τα
ονόματα και τηλέφωνα των χρηστών είναι ανηρτημένα στο φύλλο
του ντουλαπιού και είναι: Γαρουφάλλη Ντίνα, Δαμιανάκη Αντωνία,
Θεοφιλάκης Δημήτριος, Σιμωτά Νικολίτσα, Λαμπή Καλλιρόη,
Μπασκουρέλος Μπάμπης, Μπασκουρέλος Κωνσταντίνος, Μπου-
λούμπαση -Μπασκουρέλου Άβα, Παρασκευόπουλος Γεώργιος,
Ρουμελιώτης Κώστας και Τσάκωνας Γιάννης. Πρόθεση της Διευ-
θύντριας του Κέντρου Υγείας είναι στο εγγύς μέλλον να εκπαιδευτεί
ακόμη μία ομάδα χρηστών για την ευχερέστερη αναζήτηση χρήστη. 

Ε.Β.
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Η Αγλαΐα Κωσταντέλη-Φασολοπούλου ποιεί...

Ευγενικές χορηγίες
Η Κατερίνα Σκαφιδά του Δημητρίου με την κόρη της Πολυτίμη Παπαδοπούλου,

εις μνήμη του αδελφού της Ιωάννη Σκαφιδά και των γονέων της Δημητρίου και
Πολυτίμης Σκαφιδά, διέθεσε τα χρήματα για την επισκευή-ανακαίνιση του
γυναικωνίτη της Εκκλησίας μας.

Η Αγγελική Κουτρουμπή του Βασιλείου, εις μνήμη του συζύγου της Θεοδόση
Κοτζαμάνη, διέθεσε τα χρήματα για τη βαφή της εξωτερικής τοιχοποιίας της
εκκλησίας του Προφήτη Ηλία.

Ο ιερέας μας π. Νεκτάριος στην ομιλία του προς το εκκλησίασμα μετά το πέρας
της Θείας Λειτουργίας, την Κυριακή στις 10 Ιουλίου 2022 ευχαρίστησε τις
χορηγούς για την ευγενική προσφορά τους. Στις 15 Αυγούστου 2022 μετά τη Θεία
Λειτουργία, ευχαρίστησε παρουσία όλων των παρευρισκομένων, ονομαστικά όλους
όσους συνεισέφεραν οικονομικά στο κόστος του καθαρισμού της εκκλησίας μας,
μετά την επισκευή-ανακαίνιση του γυναικωνίτη. Επίσης ευχαρίστησε και τους
ψάλτες, τους επιτρόπους και την κ. Άννα Πάντου για την προσφορά τους στη λει-
τουργικότητα της εκκλησίας μας. Κάθε φορά που προβαίνει σε ευχαριστίες,
ευχαριστεί πάντα και αυτούς που προσφέρουν στην ενορία μας σε είδος ή εργασία,
αλλά επιθυμούν την ανωνυμία τους.                                                               Ε.Β.

Αγαπημένος προορισμός το χωριό μας σε ομάδες
του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού

Μέσα στο Καλοκαίρι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια πριν από την πανδημία
του covid-19, κατασκήνωσαν στο καταπράσινο και φιλόξενο Καστόρειο, διαδοχικά,
2 ομάδες παιδιών, μία μικρών παιδιών και μία εφήβων του Σώματος Ελληνικού
Οδηγισμού. Τα παιδιά, στο πρόγραμμα της εκπαιδευτικής δράσης, συμπεριλαμβάνουν
και εκτελούν και σημαντικές εργασίες στον τόπο φιλοξενίας τους, όπως βάψιμο,
και μικροεπισκευές σε δημοτικά και κοινόχρηστα αντικείμενα (καθίσματα, παγκάκια,
ζαρντινιέρες, ζωγραφιές εικόνων χρήσιμες για τις εορτές μας κ. λ. π.). Πέραν της
προσφοράς τους γεμίζουν με την παρουσία τους το χωριό μας, έρχονται σε επαφή
με τα δικά μας παιδιά ανταλλάσσοντας ιδέες και εικόνες και με τα παιχνίδια τους
και τις ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις προσφέρουν ευχάριστο θέαμα σε όλους μας.
Οι Ομαδάρχες τους και τα ίδια τα παιδιά χαίρονται και απολαμβάνουν τη φιλοξενία
της Τοπικής μας Κοινότητας και όλων των συμπολιτών μας και πάντα φεύγουν με
την ευχή να μπορέσουν να επισκεφτούν και πάλι το χωριό μας. Η δαπάνη των
υλικών που χρησιμοποίησαν οι Οδηγοί καλύφθηκε από την Εκκλησία μας.     Ε.Β.

Η συμπατριώτισσά μας Αγλαΐα
Κωνσταντέλη, ποιήτρια και
ζωγράφος, με σημαντική
παρουσία στα καλλιτεχνικά
δρώμενα, εξέδωσε το δεύτερο
βιβλίο της, που περιέχει την
ποιητική της συλλογή των 9
τελευταίων ετών με τίτλο «Να το
θυμάσαι μικρή μου καρδιά…»
από τον εκδοτικό οίκο
«ΔΙΑΝΟΙΑ». Ήδη έχει
κυκλοφορήσει και φιλοξενείται
σε τρέχουσες εκθέσεις που
συμμετέχει με περίπτερο ο
εκδοτικός της οίκος. Ευχόμαστε
να είναι καλοτάξιδη η νέα της
ποιητική συλλογή και καλή
συνέχεια και με επιτυχία στον
μακρύ δρόμο της ποίησης.

Ελλιπής η επί 24ώρου βάσεως Υγειονο-
μική θωράκιση της Δ.Ε. Πελλάνας 

Πρόσφατα, απογευματινές ώρες κινδύνεψε η
ζωή δύο συμπολιτών μας από σοβαρό πρόβλημα
που ανέκυψε στην υγεία τους. Το ένα ήταν καρδιακό
επεισόδιο και το άλλο αλλεργικό σοκ. Ευτυχώς,
αντιμετωπίσθηκαν επιτυχώς με τη βοήθεια του
φαρμακοποιού κ. Μπάμπη Μπασκουρέλου που
λαμβάνοντας τηλεφωνικά οδηγίες από την Διευ-
θύντρια του Κ.Υ. ιατρό κ. Σταθούλα Αραχωβίτη και
το Εντατικό τμήμα του Νοσοκομείου Σπάρτης έπραξε
τα δέοντα, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες και
σώθηκαν οι άνθρωποι. 

Τα δύο αυτά γεγονότα αναδεικνύουν την ελλιπή
ιατρική κάλυψη όλο το 24ωρο στην περιοχή της
Δ.Ε. Πελλάνας και επιτείνουν την ανάγκη πλήρους
λειτουργίας του Κέντρου Υγείας ή τουλάχιστον να
καλύπτεται από εφημερεύοντα ιατρό επί 24ώρου
βάσεως για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επει-
γόντων περιστατικών. Στο Κ.Υ. Καστορείου η κ.
Αραχωβίτη μετά τα τελευταία αυτά περιστατικά, συ-
ζητά να γίνουν στο χωριό μας σεμινάρια πρώτων
βοηθειών, ώστε οι κάτοικοι της περιοχής μας να
είναι σε θέση, όποτε και εάν χρειαστεί να προσφέ-
ρουν τις πρώτες βοήθειες και να πράττουν τα
δέοντα σε συνεννόηση, πάντα, με τις αρμόδιες
Υγειονομικές Μονάδες. Περιμένοντας την επαρκή
στελέχωση του Κέντρου Υγείας εκτιμούμε ότι αυτή
η ενέργεια θα ήταν αναγκαία και καλοδεχούμενη.

Ε.Β.

Ινστιτούτο Σπάρτης - 
Συνέδριο για τη Μάχη της Σελλασίας
Διεθνές Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 9, 10

και 11  Σεπτεμβρίου 2022 στη Σπάρτη, από το Ιν-
στιτούτο Σπάρτης και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σελ-
λασίας, που παρακολούθησαν διαδικτυακά σύμφωνα
με στατιστικά της  Google πάνω από 5.500 άτομα.
Έγινε στον συνεδριακού χώρο του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου στη Σπάρτη. Το θέμα του Συνεδρίου
ήταν «Η Μάχη της Σελλασίας (222 π.Χ.), ορό-
σημο της τελευταίας αναλαμπής της Σπάρτης».
Επίσης τιμώμενη ήταν η Σπάρτη, το Ιστορικό χωριό
στο Οντάριο του Καναδά, το οποίο εκπροσώπησε
με βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, η Δήμαρχός του.

Το συνέδριο είχε μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή
με παρουσιάσεις από διακεκριμένους επιστήμονες
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως οι 

Dr  Jacqueline Christien,  Dr  David  Phillips,
Δρ Χρήστος Μπαλόγλου, Δρ.  Μελέτης Μελετό-
πουλος, Dr.  Jean-Christophe Couvenhes και πολλοί
άλλοι. Ο κ. Μιλτιάδης Μιχαλόπουλος,  συγγραφέας
του βραβευμένου από την Ακαδημία Αθηνών βιβλίου
«Εις το όνομα του Λυκούργου», που αναλύει την
συγκεκριμένη Μάχη, παρουσίασε τη μάχη, τη χω-
ροθέτηση και τη διάταξη των στρατευμάτων κατά
την διάρκειά της.  

Κατά το κλείσιμο του συνεδρίου, η Καθηγήτρια
του Πανεπιστημίου SAPIENZA της Ρώμης Dr Rita
Sassu ανακοίνωσε ότι το 3ο Επιστημονικό Συνέδριο
για τη Σπάρτη θα συνδιοργανωθεί από το Ινστιτούτο
Σπάρτης και το Πανεπιστήμιο Sapienza, το 2023,
στο Πανεπιστήμιο Sapienza στη Ρώμη.

Ε.Λ.
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Στο πανέμορφο εκκλησάκι της
Παναγίας της Μισοσπορίτισ-

σας εορτάσθηκε και φέτος η εορτή
των Αγίων Αποστόλων στις 30
Ιουνίου. Από τις προηγούμενες
ημέρες συμπολίτες μας καθάρισαν
το σπηλαιώδες εκκλησάκι, τον
προαύλιο χώρο του και το μονο-
πάτι που οδηγεί σε αυτό. Ανήμερα
πολύς κόσμος ανέβηκε και πα-
ρακολούθησε με κατάνυξη τη Θεία
Λειτουργία.

Αργότερα στις 17 Ιουνίου εορ-
τάστηκε στην Μπρουσάκα η μνήμη
της Αγίας Μαρίνας στη δισυπό-
στατη εκκλησία της Αγίου Δημη-
τρίου και της Αγίας Μαρίνας. Την
σειρά έλαβε ο εορτασμός της μνή-
μης του Προφήτη Ηλία στις 20
Ιουλίου στο ομώνυμο εκκλησάκι
στον λόφο που δεσπόζει του χω-
ριού μας. Το εκκλησάκι, πρόσφατα
βαμμένο με δαπάνη της ομογενούς
μας στην Αμερική Αγγελικής Κου-
τρουμπή, υποδέχτηκε στον επι-
βλητικό του χώρο τους πιστούς
που παρακολούθησαν με ευλάβεια
τη Θεία Λειτουργία. 

Λίγες ημέρες αργότερα στις 26
Ιουλίου οι καμπάνες της Αγίας
Παρασκευής ήχησαν. Πολύς κό-
σμος παρέστη στη Θεία Λειτουργία
και στη συνέχεια αρκετοί πέρασαν

για κέρασμα από το φιλόξενο
σπίτι του Νίκου και της Ποτούλας
Γεωργάτσου που επιμελώς φρον-
τίζουν και διατηρούν όμορφο το
εκκλησάκι της Αγίας, Παρασκευής.
Ακολούθησε στις 27 Ιουλίου η
εορτή του Αγίου Παντελεήμονος,

που εορτάζεται στην εκκλησία του
Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στον
Άγιο Μάμα. Μπαίνοντας ο Αύ-
γουστος ξεκίνησαν οι ιερές πα-
ρακλήσεις στον ενοριακό Ναό
μας, που συνοδεύουν τις 15 ημέ-
ρες μέχρι την εορτή της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου και ενδιάμεσα στις
6 Αυγούστου εόρτασε το ιδιωτικό
εκκλησάκι της οικογένειας Νικο-

λόπουλου στα Τρία Αυλάκια. 
Στις 15 Αυγούστου εορτάσθηκε

στην Ενοριακή μας εκκλησία η
εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτό-
κου με παρουσία πλήθους κό-
σμου. Παράλληλα εόρτασαν η εκ-
κλησία της Κοιμήσεως της Θεο-

τόκου στα Περιβόλια και το παλαιό
εκκλησάκι πάνω από την πηγή
του Κάρδαρη. Σε όλες τις εορτές
των εκκλησιών μας μετά τη Θεία
Λειτουργία ακολούθησε αρτοκλα-
σία. Μετά της εορτές του βουνού
μας για τις οποίες γίνεται εκτετα-
μένη αναφορά σε άλλη στήλη,
στις 2 Σεπτεμβρίου εορτάσθηκε
η εορτή του Αγίου Μάμαντος.

Εκεί, μετά τη Θεία Λειτουργία,
όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο,
τελέστηκε και ο Αγιασμός της
πρωτομηνιάς. Στο τέλος οι κυρίες
Χριστίνα Κορτζή και Πόλυ Μουτή
πρόσφεραν γλυκό κέρασμα.

Ενδιάμεσα στις 5 Αυγούστου,
στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
στο Καστρί, έγινε Λειτουργία για
τα Προεόρτια της Θείας Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος, καθώς
και μνημόσυνο υπέρ των μετα-
στάντων ιερέων και ιερομονάχων,
που είτε διετέλεσαν εφημέριοι
στην Ενορία Καστρίου είτε είχαν
καταγωγή από το Καστρί και τους
δύο οικισμούς Σερβέϊκα και Νέα
Λιβερά. Τα ονόματα των εφημέ-
ριων που μνημονεύτηκαν είναι ο
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο
Ιερομόναχος Νίκωνας Κούτσαρης
(Ι.Μ. Καστρίου), ο Γεώργιος Κα-
κούνης, ο Ιωάννης Γιαννούλης
και ο Γεώργιος Αλαφόγιαννης, ο
Αρχιμανδρίτης Θεόδωρος Κακού-
νης, ο Ιερομόναχος Ιερόθεος Κα-
κούνης οι ιερείς Γεράσιμος Αλα-
φόγιαννης, Παναγιώτης Κουστου-
λίδης, Μύρωνας και Δημήτριος
Βουνάσης. Τη Θεία Λειτουργία,
που παρακολούθησε πολύς κό-
σμος, τέλεσε ο ιερέας π. Κυριάκος
Αμανατίδης.

Τα εξωκκλήσια μας εόρτασαν

Το πρώτο κάλεσμα του βουνού να ανέβουμε στην Παναγίτσα
της Μπρουσάκας το πήραμε στις 23 Αυγούστου 2022 για

να τιμήσουμε την απόδοση της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην
οποία είναι αφιερωμένη η εκκλησία. Την εορτή αυτή ο λαός
μας την αποκαλεί «τα εννιάμερα της Παναγίας» και την σκέφτεται
σαν μνημόσυνο προς τη Μητέρα του Θεού, όπως πράττει και
για τους δικούς του ανθρώπους.

Ο Εφημέριός μας πατέρας Νεκτάριος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία με
την καθιερωμένη αρτοκλασία. Μετά την απόλυση ο Σύλλογος φίλων
του Βουνού «ΛΟΥΣΙΝΑ» δια του προέδρου του κ. Ντίνου Λαγανά,
είχε φροντίσει τη διοργάνωση ψυχαγωγικής γιορτής στο προαύλιο
της εκκλησίας. Είχε προσκαλέσει μικρή ορχήστρα με τραγουδιστή
παραδοσιακών τραγουδιών τον Λεωνίδα Σταρογιάννη και πρόσφερε

κρασί και σουβλάκια. Ήταν η πρώ-
τη φορά που όλοι μαζί καθίσαμε,
φάγαμε, χορέψαμε και διασκεδά-
σαμε, γιατί συνήθως κατά παρέες
πηγαίναμε στις πηγές ή στα παρα-
κείμενα σπίτια φιλοξενούμενοι.
Ήταν μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία
που όλοι την απολαύσαμε και ευ-
χηθήκαμε να επαναληφτεί και του
χρόνου. Στην όλη εκδήλωση πα-
ραβρέθηκε πολύς κόσμος και από
την αυτοδιοικητική μας ηγεσία ο
Αντιεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος
Βερούτης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ.
Καστορείου κ. Βασίλης Λαγανάς
και μέλη αυτού.

Στη Μπρουσάκα

Ε.Β.

Ε.Β.
Φωτο: B. Λαγανάς
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Η ιστορία μας

“Το 1922 είναι ένα ορόσημο,
ταυτισμένο με την Μικρασιατική
Καταστροφή και το ξερίζωμα του
ελληνικού στοιχείου από τη Μικρά
Ασία και σηματοδοτεί με έναν τρα-
γικό τρόπο, το τέλος της Μεγάλης
Ιδέας και το ξεκίνημα μιας νέας
περιόδου που χαρακτηρίζεται από
εξάρτηση και ανταγωνισμούς» (πρό-
λογος του Αλέξη Θεοδωρίδη στο
Ημερολόγιο 2022 των εκδόσεων
Α/ΣΥΝΕΧΕΙΑ).

Το τέλος του 19ου και η χαραυγή
του 20ού αιώνα ήταν η εποχή της
διάλυσης των αυτοκρατοριών και
της ανόδου των νέων αστικών
κρατών από τα έθνη της πρώην
οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν
ένα μεταίχμιο πολέμων, καταστρο-
φών και ανακατατάξεων, από το
οποίο προέκυψε μια νέα πραγμα-
τικότητα για όλο τον Πλανήτη και
ειδικά για τη χώρα μας. Ωστόσο
σήμερα δεν αναστοχαζόμαστε σε
κενό χρόνο. Βρισκόμαστε σε μια
ανάλογη περίοδο που έχει πολλά
κοινά χαρακτηριστικά με αυτή των
αρχών του 20ού αιώνα. Διεθνείς
ανακατατάξεις και γεωπολιτικοί
αναθεωρητισμοί βρίσκονται στο
προσκήνιο. Το τουρκικό κράτος,
με σύγκλιση νεο-οθωμανικών και
ακροδεξιών κεμαλικών στοιχείων,
έχοντας αναβαθμιστεί και αναδει-
χτεί σε πολιτικό ρυθμιστή των εξε-
λίξεων (δες π.χ. Ουκρανία), απειλεί
χώρες και λαούς στην ευρύτερη
περιοχή. Η Ελλάδα και ο Ελληνι-
σμός βρίσκονται υπό απειλή, ενώ
την ίδια στιγμή αμφισβητείται έμ-
πρακτα η εθνική μας κυριαρχία,
και μάλιστα όχι μόνο από τον
τουρκικό επεκτατισμό, αλλά και
από χώρες που εμφανίζονται ως
σύμμαχοι και προστάτες (το 1922
είναι περισσότερο παρόν από όσο
νομίζουμε!). Η συζήτηση για το
1922, παράλληλα με την πλούσια
ιστοριογραφία, συνοδεύεται από
πολλές παραλείψεις και σιωπές.
Λόγοι γεωπολιτικοί και πολιτικές

σκοπιμότητες, ιδεολογική εργαλει-
οποίηση, αλλά και αποφυγή ανά-
ληψης των ιστορικών ευθυνών,
συντελούν στην υποτίμηση ή από-
κρυψη σημαντικών πλευρών αυτής
της δραματικής περιόδου με απο-
τέλεσμα να κυριαρχεί ο θρήνος
και ο πόνος, να ετεροχρονίζεται η
“επεξεργασία του πένθους” και να
απωθείται για ένα αδιευκρίνιστο
μέλλον η αντικειμενική και νηφάλια
μελέτη των γεγονότων.

Δίπλα στην καταγεγραμμένη, επί-
σημη ιστορία, υπάρχει μια “΄αγνω-
στη”ιστορία, που όμως αποτελεί
κομμάτι της νεώτερης ιστορίας μας.
Το 1922 είναι περισσότερο γνωστό
ως Προσφυγικό Πρόβλημα, με
αποτέλεσμα πολλές άλλες πτυχές
του να αγνοούνται. Έχει μεγάλο
ενδιαφέρον να αξιοποιήσουμε τη
φετινή τραγική επέτειο για να φω-
τίσουμε αυτές τις πλευρές και να
συμβάλουμε, όσο και όπως μπορεί
ο καθένας και η καθεμία, στην
ιστορική συνείδηση, χωρίς φόβο,
πάθος και μισαλλοδοξία, αλλά με
τον δέοντα σεβασμό σε όσους και
σε όσα χάθηκαν τότε.

Η ενδεικτική αναφορά σε μερικές
από αυτές τις πτυχές, ελπίζουμε
να αποτελέσει αφορμή για παρα-
πέρα αναζήτηση και μελέτη.

1. Το ζήτημα 
της αναγνώρισης 
της Γενοκτονίας 
είναι πρωτεύον 

(εννοώντας την γενοκτονία όλων
των μη μουσουλμανικών πληθυ-
σμών της Ανατολής). Η αναγνώ-
ρισή της -επιτέλους!- δεν θα τρο-
φοδοτήσει μίσος και εχθρότητα,
αλλά αντίθετα θα συμβάλει στη
δημοκρατική εξέλιξη και την αρ-
μονική συνύπαρξη των λαών που
ζουν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο.
Η έρευνα των οθωμανικών αρχεί-
ων από μια νέα γενιά Τούρκων
ιστορικών στάθηκε καθοριστική
στην κατεύθυνση αυτή.

“Η Γενοκτονία ως μηχανική
των εθνοτήτων“ (Φουάτ Ντουντάρ
Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΤΟΥΡΚΙΑΣ), από το 1914 - Σφαγή
της Φώκαιας, ως το 1923: ΓΕΝΟ-
ΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ Αρμενίων, Ασσυ-
ρίων, Ποντίων και Ελλήνων της
Ανατολίας. Και Taner Akcam (ιστο-
ρικός, καθ.στο Τμήμα Ιστορίας του
Παν/μίου Clark στο Worchester:
“η Γενοκτονία ως μια καλά σχε-
διασμένη επιχείρηση”).

Τουρκία: Το φαινόμενο της
«ΑΥΤΟΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ» (όρος
του τούρκου ακαδημαΪκού Fikret
Baskaya, πηγή: edromos). «Η ρε-
πουμπλικανική Τουρκία αντιμετώ-
πιζε ανέκαθεν τις λαΪκές μάζες
(Ρωμιούς, Αρμένιους, Ασσύριους,
Κούρδους) με μια αποικιοκρατική
οπτική».

“Ο κόσμος θέλει να ακούσει
πραγματικές ιστορίες» (Καγιά Μερτ.
Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΝ-
ΤΟΥ).

...«στη Γενοκτονία ή τη Μεγάλη
Καταστροφή υπάρχει κάτι πιο ση-
μαντικό από τον αριθμό των νε-
κρών: η άπειρη έκταση της λήθης
και της καταραμένης σιωπής» (Sibel
Ozbudun).

2. Αναγκαία η μεγαλύτερη
αναφορά στην διεθνή

πολιτική σκηνή (τότε αλλά
και τώρα)

Η επίδραση σημαντικών πο-
λιτικών γεγονότων στην εξέλιξη
του Ανατολικού Ζητήματος:
όπως γράφει ο Νίκος Ψυρούκης,
“για να εξηγηθούν σωστά τα πο-
λύμορφα και πολύπλευρα γεγονότα
του 1919-1922 στην Εγγύς Ανα-
τολή απαιτείται ανάλυση της αντι-
κειμενικής κατάστασης όλων των
χωρών που διαδραμάτισαν σοβαρό
ρόλο στη διαμόρφωση και εξέλιξή
τους”.(Όπως πχ. Συνθήκη Μπρεστ-
Λιτόφσκ, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Συν-
θήκη Σεβρών -10/8/1920, Συν-
θήκη Λωζάνης -30/7/1923, Ελ-

ληνοτουρκικό Σύμφωνο Φιλίας Βε-
νιζέλου-Κεμάλ 29/10/1930 κ.λπ).

Η εγκληματική πολιτική των
δυνάμεων της Αντάντ. «Η πε-
ριοχή της Εγγύς Ανατολής αξιο-
λογότατη σε πολεμικοστρατηγική
σημασία και πλουτοπαραγωγικές
πηγές, υποδουλωμένη στο μεγα-
λύτερο μέρος της από την Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία, έγινε το επί-
κεντρο οξύτατων αντιθέσεων των
μεγάλων κατακτητικών δυνάμεων-
Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία και ΗΠΑ-
που διεκδικούσαν, η καθεμία ξε-
χωριστά, τη διαδοχή της καταρρέ-
ουσας οθωμανικής κυριαρχίας».

«Ο γενικός και ακαθόριστος χα-
ρακτήρας της απόφασης που πάρ-
θηκε στις 6/5/1919 από το Ανώ-
τατο Συμμαχικό Συμβούλιο για την
αποστολή ελληνικού στρατού στη
Μ. Ασία άνοιγε το δρόμο της τυ-
χοδιωκτικής περιπέτειας και της
καταστροφής. Όλα έδειχναν ότι η
απόφαση δεν ήταν η αναγνώριση
από την Αντάντ των αιτημάτων
του Ελ. Βενιζέλου αλλά ανθελλη-
νικό αγγλικό σχέδιο» (Διδώ Σω-
τηρίου). Η Ελλάδα ενθαρρύνθηκε,
ωθήθηκε και χρησιμοποιήθηκε ως
εργαλείο, για να εγκαταληφθεί στην
τραγική της τύχη όταν η κατάσταση
στράφηκε υπέρ του Κεμάλ και των
Νεοτούρκων...

3. Εσωτερικές εμφύλιες
διαμάχες και Μικρασιατική

Εκστρατεία
Ο Εθνικός Διχασμός είναι ένας

από τους βασικούς παράγοντες
που επέδρασαν και επικαθόρισαν
τις δραματικές εξελίξεις. Η βίαιη
αντιπαράθεση βενιζελικών και αν-
τιβενιζελικών, που κορυφώθηκε
με τις εκλογές του 1920 και την
αλλαγή του πολιτικού σκηνικού
με το ψευδεπίγραφο επιχείρημα
της παύσης του πολέμου, που συ-
νεχίστηκε πιο έντονα από τη νέα
κυβέρνηση και τον βασιλιά Κων-
σταντίνο, οι αλλαγές στρατιωτικής

1922: Οι σιωπές και η μνήμη...
“Ξενούτσικος ψυχομαχεί στου καραβιού την πλώρη,

δεν έχει μάνα να τον κλαίει, κύρη να τον λυπάται,

ούτε αδελφό, ούτε αδελφή, ούτε κανένα φίλο”

(παραδοσιακό του Πόντου)
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Η ιστορία μας
ηγεσίας, οι τραγικές επιπτώσεις
της εκστρατείας στον Σαγγάριο κλπ
και η περιβόητη Δίκη των Έξι,
πρέπει να μελετηθούν και να πα-
ραδοθούν στην κρίση του ελληνι-
κού λαού και όχι μόνο στο στενό
περιβάλλον ορισμένων επιστημο-
νικών κύκλων. «Όταν η ανεξαρτη-
σία ενός έθνους καταλύεται, όταν
οι ηγέτες του δέχονται σαν φυσική
και αναγκαία την υποτέλεια, τότε
παύουν να είναι εθνικοί ηγέτες
και δεν υπάρχουν πια από τη μεριά
τους όρια υποταγής στους ξένους.
Αυτό το φαινόμενο παρουσίαζε ο
πολιτικός κόσμος το 1922» (Ν.
Ψυρούκης, Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑ-
ΤΑΣΤΡΟΦΗ, Αθήνα 1988).

4. Η ιδεολογικοποίηση 
και εκμετάλλευση 

της “Μεγάλης Ιδέας”
Ο όρος που πρωτοδιατύπωσε ο

Ιωάννης Κωλέττης το 1844, στό-
χευε στην ανασύσταση της βυζαν-
τινής αυτοκρατορίας, δοκιμάστηκε
από τις περιπέτειες των Ηπειρο-
θεσσαλικών (1854) και τον πόλεμο
της Κριμαίας (1856), αναζωπυ-
ρώθηκε με τις προσαρτήσεις νέων
εδαφών(Επτάνησα/1864, Θεσσα-
λία+Αρτα/1881) και δέχτηκε σο-
βαρό πλήγμα με τον άδοξο πόλεμο
του 1897. Ήταν ένα ιδεολόγημα
που στηριζόταν στον ρομαντισμό
και τον διαφωτισμό και με προ-
τάγματα την αναβίωση της αρχαίας
ελληνικής παιδείας, είχε ευρύτατη
συναίνεση και ρίζωσε ειδικά στους
εκτός Ελλάδας Έλληνες.

Από μόνη της αποτελεί ιδιαίτερο
θέμα προς διαπραγμάτευση, αλλά
έχει ενδιαφέρον να αναζητηθεί η
απήχησή της στα λαϊκά στρώματα
και, μετά το 1880, η μετατροπή
της σε κινητήρια δύναμη για την
αστική ανασυγκρότηση και εθνική
συσπείρωση. Η διάδοσή της θα
συνοδευτεί από την “ανακάλυψη”
της δημοτικής γλώσσας και το εν-
διαφέρον για τη λαϊκή γλώσσα και
τον λαϊκό πολιτισμό, που αποτέ-
λεσαν και τις βάσεις ενός ανανε-
ωμένου εθνισμού αυτή την περίο-
δο. Σ’ αυτή την Ιδέα στηρίχθηκε
όμως, η πολιτική των Μεγάλων
Δυνάμεων της εποχής, με πρω-
τεργάτη την Μεγάλη Βρετανία, που
καπηλευόμενη τα αισθήματα του

ελληνικού λαού, την εργαλειοποί-
ησε για μετατροπή της μικρής τότε
Ελλάδας σε χωροφύλακα των συμ-
φερόντων της στην Μικρά Ασία.

5. Ο ρόλος του λαΪκού
παράγοντα

Ελάχιστη πληροφόρηση υπάρχει
για το ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ
(που δεν αξιοποιήθηκε ποτέ...) ως
στάση αντίστασης στις πρώτες διώ-
ξεις των Ελλήνων του Πόντου).και
για το Κίνημα Ανεξαρτησίας του
Πόντου (για Έλληνες και Μου-
σουλμάνους).

-Ιούλιος 1918: συγκαλείται στο
Μπακού Συνέδριο εκπροσώπων
του ελληνισμού από Νότια Ρωσία,
Υπερκαυκασία και Πόντο.

-Ιαν. 1919: συνέρχεται η Γ’ Εθνι-
κή Συνέλευση των Ελλήνων στην
Τιφλίδα και δημιουργείται παράλ-
ληλα το Εθνικό Συμβούλιο των
Ελλήνων Αρμενίας (Βλ. Αγτζίδης
ΚΙΝΗΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΝΤΟΥ).

-Καθώς και για το όραμα της
συνεννόησης χριστιανικών
λαών (Ελλάδας, Σερβίας, Βουλ-
γαρίας, Μαυροβουνίου), που θα
μπορούσε να είναι προϋπόθεση
για να φανεί ανεκτική και συμβι-
βαστική η τουρκική αστική τάξις»
(Δ. ΓΛΗΝΟΣ, Ἡ τουρκική μεταπο-
λίτευσις και αι συνέπειαι αυτής,
1909).

(Ενδιαφέρον θα είχε επίσης η
μελέτη του προοδευτικού για τους
τούρκους χαρακτήρα της Επανά-
στασης των Νεοτούρκων, που τε-
λικά μετατράπηκε σε ρατσιστικό
εργαλείο εξανδραποδισμού των
μη μουσουλμανικών πληθυσμών
της Ανατολής και είχε σταδιακά
την υποστήριξη των Μεγάλων Δυ-
νάμεων της εποχής).

6. Οδεύοντας προς το
Τραγικό Τέλος: η στάση
της επίσημης πολιτείας
Ο Μητροπολίτης Χρύσανθος

προειδοποιούσε στις 25/8/1922:
«Το ελληνικόν έθνος καταβαίνει
πλέον εις τον Άδην» (σε επιστολή
προς τον Ε. Βενιζέλο).

Αλλά ο Αρμοστής Σμύρνης Στερ-
γιάδης έγραφε λίγες μέρες μετά,
στις 27/8/1922: «Καλύτερα να
μείνουν εδώ να τους σφάξει ο

Κεμάλ, γιατί αν πάνε στην Αθή-
να θα καταστρέψουν τα πάντα»
(απαντώντας στην ερώτηση του Γ.
Παπανδρέου «γιατί δεν αφήνετε
τον κόσμο να φύγει» (Γρηγ. Δαφνής
«Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων»,
Αθήνα 1997, σελ.31).

Ενώ με τον Ν.2870/ Ιουλίου
1922 και υπογραφή του βασιλέως
Κωνσταντίνου Α’ Απαγορευόταν
η έλευση προσφύγων στην Ελ-
λάδα!

7.Δυο φορές πρόσφυγες:
«τουρκόσποροι» και

«αούτηδες»
Οι πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Πρώτη στάση στα λοιμοκαθαρτήρια
Σύρου, Σαλαμίνας, Καλαμαριάς και
...Μακρονήσου! τραγικές συνθή-
κες πρώτης εγκατάστασης, ο ρόλος
της Ε.ΑΠ. και του Ταμείου Απο-
κατάστασης Προσφύγων, υποδοχή
και αντιδράσεις των γηγενών κλπ.
Να σημειωθεί εδώ ότι η αναφορά
σε αυτές τις, συχνά βίαιες, αντι-
δράσεις, προσφέρεται για ουσια-
στικότερη πολιτικοκοινωνική ανά-
λυση των συνθηκών μιας περιόδου
που σφραγίστηκε από τις επιλογές
των ισχυρών, εντός και εκτός Ελ-
λάδας, αλλά σφράγισε δραματικά
και καταλυτικά τις “μικρές” ιστορίες
των ανθρώπων...

Η ανακάλυψη/επινόηση του εν-
τός των τειχών “Άλλου” και η
ανάγκη ανασυγκρότησης ταυτοτή-
των, όχι μόνο από τη μεριά των
“δύο φορές προσφύγων” αλλά και
των γηγενών), ήταν καθοριστική
για την νεοελληνική κοινωνία με
αρνητικό και θετικό πρόσημο (την
σημαντική συμβολή των προσφύ-
γων στην οικονομία, τα ήθη και
τα πολιτιστικά δρώμενα της Ελλά-
δας του 20ού αιώνα, μια από τις
πολλές σιωπές και παραλείψεις
της επίσημης ιστορίας).

Τι ακριβώς τιμούμε φέτος;
Μαρτυρία του Πόντιου ιστορικού

Πολυχρόνη Ενεπεκίδη (1917-
2014): το 1959 ο Ευ. Αβέρωφ ως
ΥΠΕΞ παρενέβη μαζί με τον Π.
Πιπινέλη στο αυστριακό υπουργείο
ζητώντας την απαγόρευση έρευνας
των ανεκδ. διπλωματικών αρχείων
της περιόδου 1908-1918της αυ-
στρο-ουγγρικής αυτοκρατορίας σχε-

τικά με τους Ρωμιούς του Πόντου
με το σκεπτικό ότι «η δημοσίευση
τους στην Ελλάδα θα μπορούσε
να προκαλέσει εμπλοκή στις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις»...

Η δειλία και οι σιωπές, οι χει-
ρισμοί για διπλωματικές σκοπιμό-
τητες, η μονόπλευρη προβολή του
πένθους και της ήττας χωρίς ανα-
ζήτηση της ιστορικής αλήθειας,
ούτε βοηθούν ούτε τιμούν τα θύ-
ματα αυτής της τραγωδίας. Είναι
απόλυτα απαραίτητο να κατανοή-
σουμε τους μηχανισμούς και τις
διαδικασίες που οδήγησαν στην
καταστροφή, αλλά και στη διαμόρ-
φωση της σημερινής πρόσληψης,
νοηματοδότησης και παρουσίασής
της.

Το παρελθόν των προσφύγων
δεν μετατράπηκε από την αρχή σε
ιστορία. Και, όπως τονίζει η κα-
θηγήτρια Ευρωπαϊκής,Νεώτερης
και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας
Αιμιλία Σαλβάνου στο πολύ εν-
διαφέρον βιβλίο της “Η συγκρό-
τηση της προσφυγικής μνήμης”
(Εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 2018), το
βασικό είναι να διερευνήσουμε:

-Πώς διαμορφώθηκε η μνήμη
και η ιστορία των προσφύγων της
Μικρασιατικής Καταστροφής.

-Μέσα από ποιες διαδικασίες,
με ποιους κοινωνικούς μηχανι-
σμούς, με ποια αφηγηματικά πρό-
τυπα;

-Πώς εντάχθηκαν στην εθνική
μνήμη και την ιστορική συνείδηση
της Σύγχρονης Ελλάδας;

Τότε θα μπορέσουμε να συνει-
δητοποιήσουμε τη σημασία της φε-
τινής επετείου των δραματικών γε-
γονότων του 1922 στην πολύπλοκη
σημερινή πραγματικότητα του
2022.

Με σεβασμό στη μνήμη όλων των
Ποντίων, και ειδικότερα εκείνων που,
διωγμένοι από τα μέχρι τότε πατρώα
μικρασιατικά εδάφη, μετά από πολλές
περιπέτειες, εγκαταστάθηκαν στον
προσφυγικό συνοικισμό ΝΕΑ ΛΙΒΕΡΑ
Καστρίου Λακωνίας και σήμερα απο-
τελούν μέρος της πολύτιμης συλλογικής
μας μνήμης.

Καστόρι 10 Μαΐου 2022
Άβα Μπουλούμπαση

(Αρχιτέκτων, κάτοχος μετα -
πτυχιακού στη Βυζ. Ιστορία, 

ιστορ. ερευνήτρια)
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Ετος Μικρασιατικού ελληνι-
σμού το 2022 καθώς συμ-

πληρώνονται 100 χρόνια από τη
Μικρασιατική καταστροφή και το
διωγμό των προγόνων μας από
τις εστίες τους, από ένα χώρο
όπου για χιλιετίες άνθισε ο Ελ-
ληνικός πολιτισμός. Τώρα, 100
χρόνια μετά το διωγμό, καθήκον
όλων μας είναι να διατηρήσουμε
στη μνήμη μας, την ιστορία του
ιερού αυτού τόπου και να τη με-
ταφέρουμε στους απογόνους μας.
Ήδη έχουν ξεκινήσει οι ανάλογες
δραστηριότητες σε αρκετά σημεία
της χώρας.

Όχι ένα αλλά τρία χρόνια, θα
διαρκέσουν οι επετειακές εκδη-
λώσεις μνήμης για τον Προσφυ-
γικό Ελληνισμό. Η άκρως ικανο-
ποιητική αυτή εξέλιξη προέκυψε
ύστερα από τηλεδιάσκεψη που
πραγματοποιήθηκε με τη συμμε-
τοχή της Υπουργού Πολιτισμού
κ. Λίνας Μενδώνη και εκπροσώ-
πων των δευτεροβάθμιων οργα-
νώσεων του Προσφυγικού Ελλη-
νισμού.

Από το 2022 έως και το 2024
θα οργανωθούν πλήθος εκδηλώ-
σεων σε όλη την Ελλάδα, τις
οποίες θα συναποφασίσουν το
Υπουργείο με τα δευτεροβάθμια
όργανα, τα οποία προηγουμένως
θα συζητήσουν με τα σωματεία
μέλη τους. Ο επιδιωκόμενος στό-
χος θα είναι η παρουσία και η
προσφορά των προσφύγων στην
αναγέννηση της Ελλάδος. Μετά
από έναν αιώνα, η Μικρασιατική
τραγωδία εξακολουθεί να κυριαρ-
χεί στη συνείδηση του νεοελλη-
νισμού σαν το θεμελιώδες γεγονός
που μετέβαλε το χαρακτήρα και
τη ροή της ιστορίας μας. Το ερώ-
τημα που προβάλλει είναι: Σύμ-
φωνα με ποια μέθοδο κατορθώ-
θηκε να εξαφανιστεί κάθε ίχνος
ελληνικής ζωής σε περιοχές όπου
για αιώνες ανθούσε και αναπτυσ-
σόταν το ελληνικό στοιχείο. Η
μεθοδολογία αυτή δεν είναι άλλη
από τον βίαιο ξεριζωμό των Ελ-
λήνων από τις πατρογονικές εστίες
τους σε μια πρώτη φάση και σε
μια δεύτερη φάση τη νομιμοποί-
ηση του τετελεσμένου γεγονότος,
όπως είναι η μέθοδος της Αν-
ταλλαγής των πληθυσμών!

Η Μικρασιατική Καταστροφή
θεωρείται από τις μεγαλύτερες,
αν όχι η μεγαλύτερη, συμφορά
του ελληνισμού διαχρονικά. Με
την Συνθήκη της Λωζάννης και
την υποχρεωτική ανταλλαγή πλη-
θυσμών, ο ελληνισμός της Ανα-
τολής εξαφανίστηκε ύστερα από
δύο χιλιάδες χρόνια και περίπου
1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες ήρ-
θαν υπό άθλιες συνθήκες στην
Ελλάδα. Το σχεδόν χρεοκοπημένο
ελληνικό κράτος έπρεπε τάχιστα
να στεγάσει και να περιθάλψει
αυτόν τον τεράστιο πληθυσμό.
Παράλληλα, με την αποχώρηση
μουσουλμάνων στο θρήσκευμα
από την ελληνική επικράτεια, η
Ελλάδα κατέστη περισσότερο εθνι-
κά και θρησκευτικά ομοιογενής.

Πώς φτάσαμε στην τραγωδία.
Οι δύο Βαλκανικοί Πόλεμοι έδει-

ξαν το δυναμισμό του ελληνικού
Έθνους κι ανέβασαν το γόητρό
του στη Διεθνή Κοινότητα. Ταυ-
τόχρονα προώθησαν τα εθνικά
δίκαια του ελληνισμού. Ο Α' Βαλ-
κανικός πόλεμος είναι για την
Ελλάδα αντιστρόφως ανάλογος,
με τις απώλειες. Δηλαδή με μικρές
απώλειες η Ελλάδα διπλασιάσθη-
κε. Αντίστοιχα και η Σερβία εκ-
πλήρωσε όλους τους αντικειμε-
νικούς στόχους της, ενώ η Βουλ-
γαρία είχε πολύ μεγάλες απώλειες
ειδικά στο μέτωπο της Αδριανού-
πολης μετά τον Β΄ Βαλκανικό πό-
λεμο τον οποίο η ίδια προκάλεσε,
δεν είχε μεγάλα εδαφικά κέρδη.
Το ελληνικό κράτος διπλασιά-
σθηκε και σε έκταση και σε πλη-
θυσμό με αποτέλεσμα να δημι-

ουργηθούν οι καλύτερες προϋπο-
θέσεις για κοινωνική, πολιτική
και οικονομική ανάπτυξη. Ταυ-
τόχρονα άλλαξε ριζικά και η δομή
του πληθυσμού, τόσο για το νέο
Ελληνικό κράτος όσο και στο
κομμάτι της Οθωμανικής αυτο-
κρατορίας που αποσπάστηκε από
αυτήν. Μεγάλος αριθμός πληθυ-
σμού μετακινήθηκε από όλες και
προς όλες τις πλευρές. Υπολογί-
ζονται σε περισσότεροι από
400.000 οι Τούρκοι που έφυγαν
από την Οθωμανική, Ευρωπαϊκή
αυτοκρατορία και πήγαν προς την
Τουρκία. Γενικά κυρίως μετά τον
Β' Βαλκανικό πόλεμο οι κάτοικοι
των εδαφών της τέως Ευρωπαϊκής
Τουρκίας αισθάνονται απειλού-
μενοι από τον αλυτρωτισμό των
υπολοίπων εθνοτήτων και σε πολ-
λές περιπτώσεις (κυρίως οι φτω-

χότεροι) ακολουθούν τα στρατεύ-
ματα του έθνους τους.

Η Ελλάδα δέχθηκε και άλλα
κύματα προσφύγων λόγω των
διωγμών που υπέστησαν οι Έλ-
ληνες στη Ανατολική Θράκη και
τη Μικρά Ασία. Το Οθωμανικό
κράτος ψάχνοντας υπεύθυνους
για την ήττα ξέσπασε σε διωγμούς
εναντίον των Ελλήνων. Στη Μι-
κρασιατική Τουρκία ζουν περίπου
δυο εκατομμύρια Έλληνες μέσα
σε συνθήκες καταπίεσης και κα-
τατρεγμών. Το ελεύθερο ελληνικό
κράτος δεν μπορούσε να αδια-
φορήσει. Έμενε να βρεθεί η κα-
τάλληλη στιγμή για την αναμέ-
τρηση.

Τον Ιούλιο του 1914 ξέσπασε
ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι

αντίπαλοι συνασπισμοί είναι: Οι
Κεντρικές Δυνάμεις με επικεφαλής
τη Γερμανία (στο πλευρό τους
τάχθηκε αμέσως η Τουρκία) και
από την άλλη, οι Δυνάμεις της
Αντάντ (Ρωσία, Γαλλία και Ηνω-
μένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρε-
τανίας και Ιρλανδίας), χώρες κοι-
νοβουλευτικές και περισσότερο
φιλελεύθερες. Η Ελλάδα στα πρώ-
τα χρόνια ακολούθησε πολιτική
ουδετερότητας και μόλις το 1917,
με την επικράτηση του Ελευθερίου
Βενιζέλου, βγήκε στον πόλεμο
στο πλευρό των Δυνάμεων της
Αντάντ. Ο Μεγάλος Πόλεμος έλη-
ξε με νίκη των Δυνάμεων της
Αντάντ (με την ανακωχή που υπέ-
γραψαν οι Τούρκοι στο Μούδρο
της Λήμνου, 30 Οκτωβρίου
1918). Η Συνθήκη του Μούδρου
υπεγράφη την επόμενη ημέρα
από τoν τότε υπουργό Ναυτικών
των Οθωμανών Rauf Bey και τον
Βρετανό ναύαρχο Σόμερσετ Άρ-
θουρ Γκοφ-Κάλθορπ στο βρετα-
νικό σκάφος Agamemnon. Κατ’
ουσίαν, η κίνηση αυτή σηματο-
δοτούσε τη λήξη της πολεμικής
σύρραξης.

Τα θεμελιώδη σημεία που προ-
βλέπονταν από τη συνθήκη ήταν:

1) Το άνοιγμα των Στενών των
Δαρδανελλίων και του Βοσπόρου
προς τη Μαύρη Θάλασσα, με το
οποίο οι δυνάμεις της Αντάντ
αποκτούν δικαίωμα εισόδου

2) Την έγκαιρη παράδοση του
τουρκικού στρατού, εξαιρουμένων
κάποιων τμημάτων που αφορού-
σαν τη προστασία των συνόρων
και τη διατήρηση της εγχώριας
τάξης

3) Την απόδοση των αιχμαλώ-
των των Συμμαχικών δυνάμεων
και των Αρμενίων στους συμμά-
χους

4) Την ύπαρξη της δυνατότητας
κατάληψης οποιουδήποτε στρα-
τηγικού, κατά τη κρίση των Συμ-
μαχικών δυνάμεων, σημείου χω-
ρίς την προηγηθείσα συνεννόηση
με την Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία

5) Την παράδοση όλων των
πολεμικών πλοίων

6) Την, χωρίς όρους, χρήση
των λιμένων της Τουρκίας

7) Την παύση πάσης φύσεως

1922 - 2022  Εκατό χρόνια
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συναλλαγή και σχέση με τις Κεν-
τρικές Δυνάμεις

8) Την κράτηση των Τούρκων
αιχμαλώτων από τις Συμμαχικές
Δυνάμεις

9) Την απομάκρυνση όλων των
υπηκόων Αυστριακής και Γερμα-
νικής υπηκοότητας από το Τουρ-
κικό έδαφος

Με το πρόσχημα τις ανάγκες
και τις σκοπιμότητες του πολέμου
οι Τούρκοι έθεσαν σε εφαρμογή
το πρόγραμμά τους, τον εκτουρ-
κισμό του κράτους. Η πρακτική
του τρόμου σε βάρος υπηκόων
της ξένης γλώσσας, θρησκείας
και πολιτισμού πήρε ασυνήθιστες
διαστάσεις σ’ αυτήν την περίοδο
του πολέμου. Περίπου 1.000.000
Αρμένιοι σφαγιάστηκαν μέσα στο
1915. Για τους Έλληνες θα χρη-
σιμοποιηθούν άλλα μέτρα εξόν-
τωσης και αφανισμού. Ένα από
αυτά ήταν η επιστράτευση του
αρσενικού πληθυσμού ως την
ηλικία των 44 χρόνων, όχι για
να πολεμήσουν στα μέτωπα, αλλά
για τα Τάγματα Εργασίας (Αμελέ
Ταμπουρού). Στέλνονταν, κάτω
από αυστηρή φρούρηση να ερ-
γαστούν σε δρόμους, σε σιδηρο-
δρομικές γραμμές, σε λατομεία,
σε σήραγγες του Ταύρου. Ήταν
Τάγματα αργού θανάτου, γιατί η
πείνα, οι αρρώστιες και οι κα-
κουχίες έφερναν την εξάντληση
κι αυτή τον θάνατο. 

Στις 2/15 του Μαΐου του 1919
πραγματοποιείται η απόβαση της
Πρώτης Ελληνικής Μεραρχίας
στη Σμύρνη υπό την ηγεσία του
Συνταγματάρχη Ζαφειρίου, που
αποτελεί την απαρχή της Μικρα-
σιατικής εκστρατείας. Η επιχεί-
ρηση αυτή πραγματώθηκε βάσει
του τέταρτου προαναφερθέντος
όρου της Ανακωχής του Μούδρου.
Χαράματα της 2ας Μαΐου η ομίχλη
που κάλυπτε το λιμάνι της Σμύρ-
νης άρχισε να διαλύεται. Μηχα-
νικοί και εργάτες εργάζονται πυ-
ρετωδώς για την απόβαση. Στα
τυπογραφεία της «Αμάλθειας» οι
προκηρύξεις του αρχηγού του Ελ-
ληνικού Στρατού συνταγματάρχη
του πυροβολικού Ν. Ζαφειρίου
καθώς και το μήνυμα του Μη-
τροπολίτη Χρυσοστόμου που γνω-
στοποιούσαν την επικείμενη από-
βαση του Ελληνικού Στρατού είναι
έτοιμες να διανεμηθούν στον πλη-
θυσμό της πόλης. Με το πρώτο

φως της ημέρας οι καπνοί από
τις τσιμινιέρες των 18 Ελληνικών
οπλιταγωγών διαγράφονται στο
βάθος του κόλπου του Νυμφαίου.
Την ίδια στιγμή κοινοποιείται σε
αξιωματικούς και οπλίτες η ημε-
ρήσια διαταγή του πρωθυπουργού
Ελευθερίου Βενιζέλου. Αποφασί-
στηκε από τις Μεγάλες Δυνάμεις
για την εξασφάλιση της τάξης η
κατάληψη της Σμύρνης από τον
Ελληνικό Στρατό. «Αποστολή, τι-
μητικωτέρα της οποίας σπανίως
ανετέθη εις τμήμα του εθνικού
στρατού καθ΄ όλην την μακράν
του ιστορίαν». Στις 7:30 τα ελλη-
νικά μεταγωγικά εισέρχονται το
ένα μετά το άλλο στο λιμάνι της
Σμύρνης. Το πλοίο της γραμμής
«Πατρίς» πλησιάζει στην αποβά-
θρα και η σάλπιγγα ηχεί από τη
γέφυρα. Οι σειρήνες των άλλων
πλοίων απαντούν. Ο Μητροπο-
λίτης Χρυσόστομος στην προκυ-
μαία με όλον τον κλήρο ευλογεί
τους αποβιβαζόμενους Ευζώνους.

Ο ελληνικός πληθυσμός παρα-
ληρεί από ενθουσιασμό, ζητω-
κραυγάζει υπέρ του Βενιζέλου και
του Έθνους. Ζει το όνειρο της
Μεγάλης Εξόρμησης.

Όμως, ήταν δυνατό να πραγ-
ματοποιηθεί το όνειρο αυτό με
διασπασμένο το εσωτερικό μέ-
τωπο, με διαιρεμένο τον ελληνικό
λαό; Αλλά και οι συνθήκες της
εποχής έδιναν ελπίδες επιτυχίας
σ’ αυτήν την επικίνδυνη επιχεί-
ρηση; Ο ιστορικός του Νέου Ελ-
ληνισμού, Απόστολος Βακαλό-
πουλος, παρατηρεί. «Οι σύμμαχοι
Μεγάλες Δυνάμεις έσπρωχναν
την Ελλάδα σε μια περιπέτεια,
στην οποία όχι μόνο δεν ήταν
πρόθυμες να τη βοηθήσουν, αλλά
αντιθέτως έκαναν το παν για να

την καταστρέψουν, εφόσον τα
συμφέροντά τους αντιστρατεύον-
ταν στα δικά της.

Με τη συνθήκη του Μούδρου,
ουσιαστικά ασκείτο ένα πλήρες
καθεστώς ελέγχου προς τη Τουρ-
κία. Το τουρκικό κράτος επιμερί-
στηκε σε διάφορα μέρη, εκ των
οποίων η Σμύρνη δόθηκε στην
Ελλάδα. Το αίσθημα ανασφάλειας
και μη σιγουριάς για μια από τις
εξαιρετικά δυσχερείς, αλλά πρω-
τευούσης σημασίας στιγμές από
τη πλευρά της Τουρκίας, δεδομέ-
νης της συνεχούς πίεσης που δε-
χόταν την οδήγησε στην επακό-
λουθη διαμόρφωσή της. Με το
πέρας του χρόνου και πιο συγκε-
κριμένα, στις 19 Μαΐου του 1919,
ο Μουσταφά Κεμάλ καταφθάνει
στη Σαμψούντα με επικαλούμενο
στόχο την προστασία των ντόπιων
τουρκικών πληθυσμών, που ένιω-
θαν να απειλούνται από την οι-
κονομική και πνευματική ανύ-
ψωση του ελληνισμού και κατ’

επέκταση, προέβη σε θηριωδίες
και βίαιους χειρισμούς εξόντωσης
των Ελλήνων και των Αρμενίων
κατοίκων. Η άφιξη του Κεμάλ
στη Σαμψούντα σήμανε την έναρ-
ξη των διωγμών κατά των Πον-
τίων. Ο Μουσταφά Κεμάλ, δια-
κεκριμένος αξιωματικός του τουρ-
κικού στρατού αντιτάχθηκε στις
προθέσεις των νικητών Συμμάχων
αλλά και της χρεωκοπημένης Κυ-
βέρνησης του Σουλτάνου. Από
την επομένη της Ανακωχής αρ-
χίζει η αντίσταση των ατάκτων
(Τσετών), που προκαλούν πολλές
δυσκολίες στα σχέδια των Συμ-
μάχων.(Ο όρος της Ανακωχής
για παράδοση του πολεμικού υλι-
κού δεν εκτελέστηκε ποτέ). Τον
Ιούνιο του 1919 η Πέργαμος, το

Αϊδίνι, το Αϊβαλί θα υποστούν
τις πιο άγριες επιδρομές των Τσε-
τών: θα λεηλατηθούν και θα πυρ-
ποληθούν σπίτια, θα ατιμασθούν
γυναίκες, θα σφαγούν κάτοικοι
στα χωριά. Μεγάλες οι απώλειες
και για τον στρατό μας που προ-
σπάθησε να διώξει τους άτακτους
επιδρομείς.

Ο ελληνικός στρατός Κατοχής
στη Μικρασιατική του αποστολή
δεν θα είναι ο ανεξάρτητος εθνι-
κός στρατός. Θα του αφαιρεθεί
κάθε πρωτοβουλία, έστω κι αν
πρόκειται για την ίδια του την
ασφάλεια. Επί ένα ολόκληρο χρό-
νο έμεινε καθηλωμένος σε μια
ορισμένη γραμμή. Αντίθετα, το
εθνικό κίνημα των Τούρκων εν-
θαρρύνεται και αναπτύσσεται
πολύ γρήγορα. Τον Ιούνιο του
1920 οι κεμαλικές δυνάμεις επι-
τίθενται με σκοπό να πετύχουν
τον έλεγχο των Στενών. Μπροστά
σ’ αυτόν τον κίνδυνο, οι Σύμμαχοι
δίνουν την ελευθερία στον ελλη-
νικό στρατό να κινηθεί εναντίον
των κεμαλικών δυνάμεων, οι
οποίες εγκατέλειψαν τα ορμητήριά
τους με πολλές απώλειες σε έμ-
ψυχο και άψυχο υλικό. Η επιτυχία
αυτή οδήγησε στη Συνθήκη των
Σεβρών (10 Αυγούστου 1920).
Ύστερα από μακρές διαπραγμα-
τεύσεις, υπογράφηκε στο Δημαρ-
χείο των Σεβρών, προαστίου του
Παρισιού, από τα ενδιαφερόμενα
μέρη η ομώνυμη συνθήκη, η
οποία θα τερμάτιζε συμβατικά τον
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η συνθήκη
όμως άφηνε πολλές εκκρεμότητες
για να λυθούν με νέες διαπραγ-
ματεύσεις ή με τη δύναμη των
όπλων. Έτσι, αμέσως μετά την
υπογραφή της, πολλοί από τους
υπογράψαντες επεδίωξαν την ανα-
θεώρησή της. Από την οθωμανική
πλευρά, η συνθήκη σήμαινε διά-
λυση, αφού οι Τούρκοι έχαναν
όλα τα αραβικά εδάφη, τον Πόντο,
την Αρμενία, το Κουρδιστάν, την
Κιλικία, την Αττάλεια, τη Σμύρνη,
την Ανατολική Θράκη, τα Στενά,
τη Δωδεκάνησο, την Ιμβρο και
την Τένεδο. Επίσης, η Κύπρος
προσαρτιόταν στην Αγγλία.

Από την ελληνική πλευρά, η
ίδια συνθήκη αποτέλεσε τη μεγα-
λύτερη διπλωματική επιτυχία. Η
χώρα μας αποκτούσε το μεγαλύ-
τερο μέρος της Ανατολικής Θρά-
κης (την Κωνσταντινούπολη και
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τα Στενά κρατούσαν οι Σύμμαχοι),
την Ίμβρο και την Τένεδο, τα Δω-
δεκάνησα (πλην της Ρόδου, την
έπαιρναν οι Ιταλοί). Επισημοποι-
ούνταν η ελληνική κυριαρχία στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου,
ενώ η Ελλάδα θα διατηρούσε για
πέντε χρόνια την κατοχή και τη
διοίκηση της Σμύρνης και της
γύρω περιοχής. Ύστερα από την
περίοδο αυτή θα μπορούσαν οι
κάτοικοί της με δημοψήφισμα να
αποφασίσουν την προσάρτηση ή
όχι στην Ελλάδα.

Η ματαίωση της Συνθήκης των
Σεβρών ή η αναθεώρησή της τέ-
θηκε σχεδόν αμέσως από τους
Συμμάχους και το ίδιο επιδίωκε
και ο Κεμάλ. Την κατάσταση αυτή
ήρθε να επιδεινώσει η εσωτερική
ελληνική πολιτική: η απόπειρα
δολοφονίας του Βενιζέλου (την
επομένη της υπογραφής της συν-
θήκης) και προπαντός η εκλογική
ήττα του Κόμματος των Φιλελευ-
θέρων το Νοέμβρη του 1920.
Και τα δύο αυτά έδειξαν τον βα-
θύτατο εθνικό διχασμό, τη στιγμή
που χρειαζόταν απόλυτη εθνική
ομοψυχία. Το δημοψήφισμα της
6ης Δεκεμβρίου 1920 επανέφερε
τον Κωνσταντίνο στο θρόνο. Οι
μετανοεμβριανές κυβερνήσεις (Δ.
Ράλλη, Ν. Καλογερόπουλου και
Δ. Γούναρη) συνεχίζουν τον πό-
λεμο στη Μικρασία για να επιβά-
λουν τη συνθήκη των Σεβρών με
τα όπλα, ενώ οι Σύμμαχοι αρ-
νούνται κάθε οικονομική και στρα-
τιωτική βοήθεια βρίσκοντας αφορ-
μή την ανάκληση του βασιλιά
Κωνσταντίνου στο θρόνο. Δεν
διστάζουν να διαπραγματευτούν
με την Κυβέρνηση της Άγκυρας
για την εξασφάλιση των συμφε-
ρόντων τους στην Εγγύς Ανατολή.
Ο νεοτουρκικός εθνικισμός πα-
ραδίδει τη σκυτάλη στο εθνικι-
στικό Κίνημα του Κεμάλ, που θα
ξαναρχίσει με μεγαλύτερο φανα-
τισμό τον αφανισμό του ελληνι-
σμού της Μικρασίας. Τσέτες και
τακτικοί στρατιώτες του Κεμάλ
λεηλατούσαν ο τι ελληνικό, πυρ-
πολούσαν, έσφαζαν δίχως διά-
κριση. Ο Πόντος, χωρίς την πα-
ρουσία ούτε ενός Έλληνα στρα-
τιώτη περνάει από τους σκληρό-
τερους διωγμούς και σφαγές του
Τοπάλ Οσμάν. Η δράση αυτή
προκάλεσε την αντίδραση των
Ελλήνων, που οργάνωσαν σώ-

ματα ανταρτών για την αυτοάμυνά
τους. Δεν ήταν προμελετημένη η
αντίσταση, ούτε καν οργανωμένη.
Είχαν γίνει βέβαια μερικές προ-
σπάθειες για την προμήθεια
όπλων, μερικές μυστικές συγκεν-
τρώσεις, αλλά μέχρι εκεί· τίποτα
παραπάνω.

Το αντάρτικο στον Πόντο δεν
ήταν τίποτα άλλο παρά μια αυ-
θόρμητη κίνηση, μια ενστικτώδης
κίνηση διαμαρτυρίας ενός πα-
νάρχαιου περήφανου λαού ενάν-
τια στην απάνθρωπη τουρκική
καταπίεση. Δεν ήταν τίποτα άλλο

παρά ένα ξέσπασμα παλικαριάς
ενός αλύγιστου λαού που μ’ επι-
κεφαλής έναν αντάρτη- Μητρο-
πολίτη, Γερμανός Καραβαγγέλης
τ’ όνομα του, όχι μόνο προστάτευε
τα ιερά και τα όσια του ποντιακού
λαού, αλλά, ανταπέδωσε στα ίσα
τα χτυπήματα που ομολογουμένως
υπήρξαν θανατηφόρα. Η Σάντα!
Το Σούλι του Πόντου. Κακοτρά-
χαλα, απλησίαστα βουνά του ανα-
τολικού Πόντου και στη μέση
επτά άγονα χωριά των Σανταίων. 

Ο θανάσιμος και εξοντωτικός
Ελληνοτουρκικός Πόλεμος άρχισε
ταυτόχρονα με την Μικρασιατική
Εκστρατεία, δηλαδή με την από-
βαση του ελληνικού στρατού στην
περιοχή της Σμύρνης. Στην τρί-
χρονη διάρκειά του εκατοντάδες
χιλιάδες εξοντώθηκαν μαζί με άλ-
λες χιλιάδες Ελλήνων στρατιωτών
που έπεσαν στα πεδία των μαχών.
Από τη στιγμή που οι Σύμμαχοι
διέταζαν τη Μικρασιατική Εκ-
στρατεία και οι Έλληνες υπεύθυνοι

τη δέχονταν, η Μοίρα είχε κλώσει
τους ιστούς της και παγίδεψε μέσα
σ’ αυτούς τον Μικρασιατικό ελ-
ληνισμό. Έτσι τον Αύγουστο-Σε-
πτέμβρη 1922 συντρίβονται για
πάντα τα όνειρα του ελληνισμού
στη γη της Μικρασίας. Πολλά
χωριά γίνονται στάχτη στα δυτικά
παράλια και η Σμύρνη παρανά-
λωμα του πυρός. Κι αυτά μπροστά
στα μάτια των Συμμάχων, που
έμεναν απλοί θεατές του Δράματος
του ελληνισμού της Μικρασίας.

Στις 30 Ιανουαρίου1923 υπο-
γράφηκε ειδική Σύμβαση για Αν-

ταλλαγή των Πληθυσμών. Η υπο-
χρεωτική Ανταλλαγή των πληθυ-
σμών, που επικύρωσε η Σύμβαση
της Λωζάννης, ήταν ανυποχώρητο
αίτημα των Τούρκων και το απο-
δέχθηκε και η Κοινωνία των
Εθνών ως αναγκαίο κακό. Θα
εξαιρεθούν από την υποχρεωτική
αυτή Ανταλλαγή οι Έλληνες της
Πόλης, εγκαταστημένοι εκεί πριν
από το 1918 και οι Τούρκοι της
Δυτικής Θράκης. Ο ξεριζωμός
που καλύπτεται με τον όρο «Αν-
ταλλαγή των Πληθυσμών» της
Σύμβασης της Λωζάννης στάθηκε
η τελευταία δραματική σελίδα της
ιστορίας του Θρακικού και Μι-
κρασιατικού ελληνισμού. Στα
1924 δεν θα υπάρχει ούτε ένας
Έλληνας στην Ανατολική Θράκη,
ούτε ένας Έλληνας στη Μικρασία
και τον Πόντο μαζί. Οι Νεότουρκοι
ήσαν εκείνοι που οραματίστηκαν
μια καθαρή Τουρκία, χωρίς χρι-
στιανούς και διέπραξαν τις γενο-
κτονίες των Αρμενίων, των Ασ-

συρίων και των Ελλήνων. Το
όραμα των Νεότουρκων ολοκλή-
ρωσε ο Μουσταφά Κεμάλ ανα-
φωνώντας το 1924, με την περά-
τωση της Ανταλλαγής και την
αποχώρηση και του τελευταίου
Έλληνα από τα εδάφη της Ανατο-
λής, το περίφημο: «Επιτέλους τους
ξεριζώσαμε».

Σήμερα, οι κύκλοι του παρα-
κράτους στην Τουρκία και τα πα-
ρακλάδια τους στην Κερασούντα
προσπαθούν να κρατήσουν ζων-
τανή τη μνήμη του Τοπάλ Οσμάν
και να καθιερώσουν γιορτή για
την επέτειο του θανάτου του.
Όμως οι Κερασουνταίοι αρνούνται
να σηκώσουν στις πλάτες τους τα
εγκλήματα του αδίστακτου σφαγέα
των Ποντίων, ο οποίος σημει-
ωτέον δολοφονήθηκε από δυνά-
μεις του Μουσταφά Κεμάλ, όταν
αποκαλύφθηκε η εμπλοκή του
στη δολοφονία του αντικεμαλικού
βουλευτή Τραπεζούντας Αλή Σι-
ουκρού, κατ’ εντολή του Κεμάλ

«Tι χρειάζεται οπωσδήποτε να
συγκρατήσουμε από τη φοβερή
εθνική μας καταστροφή των αρ-
χών του παρελθόντος αιώνος; Τα
στοιχεία που την ύφαναν ήταν ο
βάρβαρος και σκληρός ανατολικός
εχθρός, οι αναξιόπιστοι δυτικοί
Σύμμαχοι, η ανεπαρκής πολιτική
ηγεσία μας και ο φοβερός διχα-
σμός του εσωτερικού μας μετώ-
που. Τα πρώτα δύο παραμένουν
απαράλλακτα ως σήμερα. Ποιος
πιστεύει πως οι γείτονες Τούρκοι
θα μεταβάλουν την πολιτική που
ακολουθούν έναντι του Γένους
μας επί 1000 έτη; Ποιος πιστεύει
πως μπορούμε να στηριζόμαστε
σε συμμαχίες για την άμυνα και
σωτηρία μας; Αυτό που μας απο-
μένει είναι η σφυρηλάτηση αρ-
ραγούς εθνικής ενότητας ως προς
τα παροντικά και τα μελλοντικά
μας προβλήματα. Οι διχαστικές
έριδες κατατρώγουν τις προοπτι-
κές του Ελληνισμού από την Αρ-
χαιότητα και τα βυζαντινά χρόνια
ως και τη νεότερη ιστορία μας.
Αν δεν διδαχθούμε από τις ανα-
ρίθμητες εκδηλώσεις τους και τα
αποτρόπαια αποτελέσματά τους,
δεν πρόκειται να δούμε προκοπή»
(Θεόφιλος Κουμουτζής).

Βαρβάρα Κεμερίδου
(Ομιλία 29/07/2022, 
Πολιτιστικό Τριήμερο 

«Στου Χρόνου Τα Γυρίσματα»).
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Φίλοι από τρεις ηπείρους στην κορυφή του Αγιάννη: 

Τάσος Ρουμελιώτης, Καναδάς, Νίκος Παρασκευόπουλος, ΗΠΑ,

Ηλίας Αλειφέρης, Αυστραλία.

Φωτο: Γ. Λαγανάς

Μανιτάρια από τον φαρμακοποιό 

Μπάμπη Μπασκουρέλο

Μέλη του Δ.Σ. και του Πολυδεύκη μετά τη γενική

συνέλευση για τσιπουράκι

Όταν ο τόπος είναι εύφορος 

η τομάτα ευδοκιμεί και 

στη ζαρντινιέρα 



ΕΝΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΙΑ ΤΣΑΪ 
ΣΤΟΝ ΤΑΥΓΕΤΟ

Στο πατρικό μου σπίτι στο Καστρί η Άννα Μενίδη-Σπυριδάκη
ήταν μια καλή γειτόνισσα. Ένα απόγευμα που καθόμασταν στο
μπαλκόνι λέει: Κυρ Γιάννη πάμε στο βουνό, που ξέρω μια λάκα
που έχει πολύ τσάι; Άλλο που δεν ήθελε ο κυρ Γιάννης. Το πρωί
ξεκινήσαμε για το βουνό. Όταν φτάσαμε στον Σταυρούλη (η Άννα
ήξερε όλα τα κατατόπια), στρίψαμε αριστερά και μπήκαμε σε ένα
πολύ πυκνό δάσος με μεγάλα, ψηλά έλατα και πεύκα. Σε όλη τη
διαδρομή δεν είδαμε καθόλου τον ήλιο και δεν θυμάμαι πόση
ώρα κάναμε. Φτάσαμε σε μία λάκα που ήταν γεμάτη από ένα
κίτρινο, πολύ ωραίο κρινάκι. Εκεί συναντήσαμε την Τσακωνίνα
με τον γιο της τον Γιώργο, το τόσο άτυχο και αδικοχαμένο παιδί.
Η Τσακωνίνα τυροκόμαγε μπροστά στην καλύβα τους.

Αυτή η καλύβα ήταν φτιαγμένη με κλαριά από δέντρα και ανέ-
βαινες με ξύλινη σκαλίτσα. Εκείνη τη στιγμή έβγαζε την μυτζήθρα
και μας σέρβιρε αχνιστή μυτζήθρα με ζάχαρη και κρύο νερό.
Ωραιότερο πρωινό δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Την ευ-
χαριστήσαμε και αρχίσαμε να μαζεύουμε τσάι. Σε μια στιγμή η
Άννα φώναξε: βρήκα αυγά πέρδικας! Ήταν έξι αυγά σε μια γωνιά.
Ο Γιάννης είπε να τα πάρουμε, γιατί ο Χρήστος ο Κορζής στο
μαγαζί του στη Σπάρτη είχε μηχανή και αν δεν είχαν παγώσει θα
τα έβγαζε. Δεν θυμάμαι τι απέγιναν.

Εγώ είχα ξεχάσει το τσάι και είχα μαγευτεί από το τοπίο. Κάτω
χαλί από κίτρινα κρινάκια και γύρω καταπράσινο δάσος. Ήταν
παράδεισος. Δυστυχώς δεν κράτησε πολύ. Σε μια στιγμή βλέπουμε
ένα μεγάλο κόκκινο κλειστό αυτοκίνητο με γερμανικές πινακίδες
να παρκάρει δίπλα σε μας να βγαίνουν δυο άντρες και άρχισαν
να μαζεύουν τσάι. Δεν το μάζευαν, αλλά το ξερίζωναν. Ο Γιάννης
ήθελε να πάει να τους πει ότι το τσάι δεν το ξεριζώνουν, άλλα
κόβουν την κορφή του. Είπαμε ότι δεν ήταν σωστό, γιατί ήταν
άγνωστοι και δεν ξέραμε πώς θα αντιδράσουν. Επειδή ήξερα ότι
δεν θα άντεχε για πολύ να τους βλέπει να ξεριζώνουν το τσάι με
τέτοια μανία αποφασίσαμε να φύγουμε. Αυτοί μας χαλάσανε την
ημέρα.

Ευχαριστήσαμε για άλλη μια φορά την Τσακωνίνα για την πε-
ριποίηση και γρήγορα για την αγαπημένη μας βρυσούλα στη
Λουσίνα. Βγάλαμε τα φαγητά μας, παξιμάδια, τυρί, ελιές και
ντομάτες που κόψαμε από τον κήπο της καλής μου Ευγενίας
Κορζή. Συνέχεια περάσαμε από την γκρεμισμένη μας καλύβα- ο
μεγάλος καημός του Γιάννη Κορζή. Την είχε φτιάξει σχεδόν
μόνος του κι εκεί είχαμε περάσει 12 πολύ ωραία χρόνια και
συνέχεια έλεγε ότι ήταν άδικο που χαλάσανε τις καλύβες. Εμείς
δεν κάναμε κανένα κακό στο δάσος αντίθετα το προσέχαμε.

Θυμήθηκα τους παλιούς μου γείτονες. Τον Γιωργιτσάνο Πανα-
γιώτη Κούτση με το αστείρευτο χιούμορ του, τον Πρόεδρο Πανάγο
Γεωργαντά με το παράπονό του ειδικά για τους Καστρίτες που
τους έφερε το νερό και γλυτώσανε από τις αφαλαρίδες. Θυμήθηκα
με πόσο παράπονο τραγουδούσε το καταπληκτικό δημοτικό
τραγούδι «κατακαημένε πλάτανε που στέκεις πικραμένος». Νόμιζες
ότι απευθυνόταν στον εαυτό του, ίσως είχε προαίσθημα, γιατί
ήταν η τελευταία χρονιά που ήρθε στο βουνό.

Αυτές είναι ωραίες αναμνήσεις και τώρα ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΣΥΝ-
ΤΡΟΦΙΑ.

Όποιος δεν έχει επισκεφτεί τον Ταΰγετο χάνει, γιατί έχει κατα-
πληκτικές ομορφιές

Γεωργία Κορζή - Ξενόγιαννη

ΗΡΩΟΝ  ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
Ο Κωνσταντίνος Π. Λακιώτης, Λοχαγός Πεζικού, γεννηθείς εν

Καστανιά του τέως Δήμου Καστορείου της Λακεδαίμονος την 10η
Μαΐου 1840, απεβίωσε εν Τυρνάβω την 7η Φεβρουαρίου 1923. Εξ
ιδιοσυγκρασίας φύσις καθ’ αυτό στρατιωτική εκ των σπανίων,
επέδειξε πάντοτε εξαίρετον ανδρείαν και πάντας τους βαθμούς
έλαβεν από του απλού στρατιώτου μέχρι του λοχαγού, κατόπιν
μαχών διά εξαίρετον πολεμικήν ανδρείαν. Αρκεί να αναφέρωμεν
ότι έλαβε μέρος εις 47 μάχας της Κρητικής Επαναστάσεως, της
Θεσσαλίας και μετέπειτα εις τον Ελληνοτουρκικόν πόλεμον (Απρίλιος
1897), όπου εν τη θέσει Μενεξέ με ένα λόχον ανέτρεψε δύο
τουρκικά συντάγματα, ως μαρτυρούσι τούτο αι ημερήσιαι διαταγαί
δι ων εξεφράζετο αυτώ η ευαρέσκεια των ανωτέρων του και ο απο-
νεμηθείς αυτώ Σταυρός του Σωτήρος. Ένεκα τούτου, η ΛαΪκή
Μούσα εξύμνησε τον ηρωισμό του διά του κατωτέρου άσματος:
Ρυθμός επτάσημος

Λακιώτη από την Καστανιά
Και Λάκωνα Σπαρτιάτη

Από το Περιοδικό «Ο ΖΕΥΣ», 
εκδότης και ιδιοκτήτης ο Γ. Α. Παπαγαρουφάλης

Ο κάβουρας νικά το φίδι
(Παραμύθι Γεωργιτσιάνικο)

Το φίδι, για να συμφιλιωθεί με τον κάβουρα, έδωσε υπόσχεση
κουμπαριάς και άρχισαν το σχετικό γλέντι. Το φίδι, όμως, πήγε με
πονηριά να δολοφονήσει τον κουμπάρο του τον κάβουρα. Περιτυ-
λίχτηκε πάνω στον κάβουρα δήθεν να τον αγκαλιάσει. Ο κάβουρας
εννόησε τις κακές προθέσεις του κουμπάρου του και τότε άνοιξε το
ψαλίδι του και έκοψε το κεφάλι του φιδιού. Κατόπιν τον έπιασε και
τον τέντωσε κάτω στη γη και του είπε. «Εγώ θέλω ίσιους κουμπά-
ρους».
(Διήγηση Νικολάου Ηλ. Πατρονικολάου εν έτει 1881 εις τον υιόν του Κ.
Ν. Πατρονικολάου, εργοστασιάρχην, Μητροπόλεως 46 εν Αθήναις και
Έφορον του Πατριωτικού Σωματείου «Η Πελλάνη»).

ΟΣΟ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ  ΔΑΣΚΑΛΟΙ 
ΘΑ  ΒΓΑΙΝΟΥΝ  ΜΑΘΗΤΑΔΕΣ

(Έτσι έλεγαν οι παλαιοί κάποτε.)
Εμείς οι νεότεροι, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι όσο

το ΤΡΕΝΟ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ τόσο η ΛΑΚΩΝΙΑ θα
βγάζει ΜΑΓΚΕΣ. Γιατί το ρητό το θυμάστε «Οι μάγκες δεν υπάρχουν
πια, τους πάτησε το τρένο».

Προφανώς γι αυτό, από το 1900 προσπαθούμε, αλλά δεν τα κα-
ταφέρνουμε- όπως πρόσφατα διαβάσαμε σε ανατύπωση του ΣΠΑΡ-
ΤΙΑΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ του 1900 από την ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ. Ναι
του 1900, γιατί από τότε περίμεναν οι Λάκωνες παραγωγοί το
τρένο. Μάλιστα, θυμάμαι και το δούλεμα στη δεκαετία του 1960,
που δίπλα στον Ευρώτα, στον Κουρεμένο, είχαν χαράξει για τις
γραμμές. Ακόμα όμως, περιμένουμε και ελπίζουμε ότι οι ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ
μας το έχουν στο πρόγραμμά τους και πιστεύουμε όχι για την
επόμενη εκατονταετία. Θα μου πεις τι είναι 100 χρόνια! Εδώ δεν
καταλάβαμε πότε πέρασαν 15 χρόνια για να μπει μία ταμπέλα προς
ΣΠΑΡΤΗ στον ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΟΜΟ, άλλο αν θα μπορούσαν να βάλουν
και στα πάρκινγκ χάρτες με τους αρχαιολογικούς χώρους της ΠΕ-
ΛΟΠΟΝΗΣΟΥ, πέρα από το γεγονός ότι ένα φορτηγό από δεξιά
πρέπει να περάσει στη λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας αριστερά για
Σπάρτη.

Γιάννης Αρφάνης

Καστανιώτικα στιγμιότυπα
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Η ΕΓΓΟΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΙΑ ΓΙΑΓΙΑ ΠΑΛΑΣΑ

Ξέρω, γιαγιά, πως δεν ακούς, ξέρω πως δεν με βλέπεις
θυμάμαι, όμως, πάντοτε τις λιχουδιές της τσέπης,
που ’χες στην υφαντή ποδιά και τη μακριά σου φούστα
και φίλευες τα εγγόνια σου.
Θυμάμαι όσα μου ’λεγες για τα καλά του Πόντου,
Την Παναγία Σουμελά, τον ερχομό του βρόντου
Όταν τα βράχια πέφτανε και τρομαγμένα τα μωρά 
στο σπίτι τ’ αποκοίμιζες που ’χες στη Λιβερά.
Όχι με θέλημα Θεού, αλλά βουλές ανθρώπων,
Πόντιοι ξεριζώθηκαν, διώχτηκαν από τον τόπο.
Κι εσύ, γιαγιά, μ’ άλλους πολλούς βρέθηκες σ’ άγνωστους

γιαλούς
και άθελα, στριμόχωρα φθάνεις στη Λακωνία σε βοσκοτόπια

μιας Μονής,
γεμάτη αγωνία τι να ταΐσεις τα παιδιά, πώς να τα μεγαλώσεις
σε τι κονάκι να σταθείς, ράντζο για να ξαπλώσεις.
Ένας αιώνας πέρασε…
Ήρθα, γιαγιά, στη Λιβερά, όπως σου είχα τάξει και έκλαψες

από χαρά.

Βρήκα, γιαγιά, το σπίτι σου, μισάνοιξα την πόρτα.
Στη μάντρα και αριστερά υπάρχει μια αγριοσυκιά
και στα δεξιά αγκαθωτή, γριά φραγκοσυκιά.
Ανοίγει η μπαλκονόπορτα, προβάλλει μια μαντίλα,
μου κόβονται τα γόνατα, με πιάνει ανατριχίλα.
-Πέρασε, κοπελούδα μου, ήρθες από Ελλάδα; Μου γνέφει 

μια μεσόκοπη
Έλα για βυσσινάδα.
Μη χολοσκάς, κορίτσι μου, εμείς εδώ βρεθήκαμε

γιατί σαν τους παππούδες σου, νύχτα ξεριζωθήκαμε.
Άλλοι, παιδί μου, φταίξανε, αυτοί που διαφεντεύουν
και χάριν του συμφέροντος σαν σκύλους μας παιδεύουν.
Ξένοι κι εμείς σ’ αυτή τη γη, ξένοι και πονεμένοι.
Να σ’ αγκαλιάσω, κόρη μου, κακία μη σου μένει.
Πες στη γιαγιά, που σ’ έστειλε πως οι Λαοί δεν φταίνε,
οι συγκυρίες και οι καιροί τη Γη μας τηνε καίνε.
Όμως, αφού στη Γη χωνόμαστε γιατί να σκοτωνόμαστε
και να ταλαιπωριόμαστε και να ξεριζωνόμαστε.
Ταγοί του Κόσμου και Σοφοί πάρτε ανάποδα στροφή
και στα προγράμματά σας και στα καμώματά σας αλλάξετε

πορεία.
Το απαιτούνε οι Λαοί, το θέλει η Ιστορία.
Η Νέα, πλέον, Λιβερά πιστοποιεί τη συμφορά

Ντίνος  Αλεξάκος

Το τραγούδι του τρυγητού

Το λέει ο πετροκότσυφας στο δροσερό τ’ αυλάκι,

το λεν στα πλάγια οι πέρδικες, στην ποταμιά τ’ αηδόνια,

το λεν στ’ αμπέλια οι λυγερές, το λεν με χίλια γέλια,

τὸ λέει κι η Γκόλφω η όμορφη, το λέει με το τραγούδι:

- Αμπέλι μου, πλατύφυλλο και καλοκλαδεμένο,

δέσε σταφύλια κόκκινα, να μπω να σε τρυγήσω,

να κάμω αθάνατο κρασί, μοσχοβολιά γιομάτο.

Μες στα κατώγια τα βαθειά σαν μόσχο να το κρύψω,

να το φυλάξω ολάκαιρες χρονιές, ακέριους μήνες,

ώσπου να έρθει μίαν Άνοιξη, να έρθει ένα Καλοκαίρι,

να γύρει από τη μακρινή την ξενιτιά ο καλός μου.

Να κατεβώ μες στην αυλή, να πιάσω τ’ άλογό του,

να τον φιλήσω αγκαλιαστά στα μάτια και στο στόμα,

να τον κεράσω, αμπέλι μου, τ’ αθάνατο κρασί σου,

της ξενιτιάς τα βάσανα να παν, να τα ξεχάσει.

Φθινόπωρο (29/10/1982)

Η Νεροπούλα ανήσυχη στης ρεματιάς την όχθη,

που το νερό της θόλωσε από το πρωτοβρόχι.

Να τη και πάλι βιαστική να σκάβει η χελώνα

στον όχτο τον απέναντι, για να κρυφτεί στο χώμα. 

Την αστραπή φοβήθηκε το κακαριθιακάκι

και άφησε τη γράνα του για να κρυφτεί στο φράχτη.

Στα πρώτα τα μπουμπουνητά ο κότσυφας τρομάζει,

μέσα στο λόγγο τρύπωσε και τώρα κει λουφάζει.

Κι η τσιλιβήθρα η κουνιστή λαχτάρησε και κείνη,

πετά στη λότζα την παλιά την έρημη να μείνει.

Η σουσουνούρα η μικρή τρυπώνει στην κουφάλα

μιας γέρικης ελιάς στην πρώτη την ψιχάλα.

Να, τος κι ο κοκκινολαίμης εφάνηκε ο ρίμπος,

της γειτονιάς μας ο μικρός, ο παιγνιδιάρης φίλος.

Εκείνος που δε νοιάζεται, αυτός είναι ο σπουργίτης.

Δεν τον φοβίζει τίποτε και όπου θες τον βρίσκεις.

Γιάννης Κορζής



Πολιτισμός

20 ΠΟΛΥDΕΥΚΗΣ

«Μία των γλυκυτέρων και
συμπαθεστέρων εορτών του
χριστιανικού κόσμου είναι
και η Κοίμησις της υπερα-
γίας Θεοτόκου, ην σήμερον
εορτάζει η Εκκλησία. Ευθύς
από των πρώτων μ.Χ. αι-
ώνων, έξοχος υπήρξεν η τιμή
και ευλάβεια, ην απένεμον
οι χριστιανοί προς την Παρ-
θένον Μαρίαν», σύμφωνα με

δημοσίευμα του διηγηματογρά-
φου και ποιητή Αλέξανδρου
Παπαδιαμάντη στην εφημερίδα
«Εφημερίς» στις 15 Αυγούστου
1887.

Οι Έλληνες την τιμούν με
πανηγυρικές εκδηλώσεις και
τελετές λατρείας. Στις εκκλησίες
της θάλασσας και του βουνού,
όπου τιμάται η χάρη Της, τα
άσματα και οι ύμνοι είναι ό,τι

ωραιότερο εγράφη από τον
υμνογράφο Κοσμά και τον
Ιωάννη Δαμασκηνό. Μάλιστα,
όπως λέγεται, η Ακολουθία της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου συ-
ναγωνίζεται εκείνες των ξεχω-
ριστών εορτών της Χριστιανο-
σύνης, της Μεγάλης Εβδομάδος
και των Χριστουγέννων. Φέτος,
15 Αυγούστου, ανεβήκαμε και
πάλι στην Παναγίτσα των Βρά-

χων, στον Κάρδαρη. Με θρη-
σκευτική ευλάβεια παρακολου-
θήσαμε την Θεία Λειτουργία
από τον παπα-Κυριάκο. Σήμερα,
που γιορτάζουμε το «Πάσχα του
καλοκαιριού», η έμπνευση, η
δέηση, η ελπίδα, η κατάνυξη
και η χαρά διαχέονται στους
πιστούς. Χαρά μεγάλη αισθαν-
θήκαμε που είδαμε το εκκλη-
σάκι μας να έχει καινούριες

Η Παναγίτσα στον Λουκά του Κάρδαρη



πόρτες, που είδαμε τις εικόνες
του να λάμπουν μετά τον κα-
θαρισμό τους από τους ανθρώ-
πους της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Λακωνίας και λοιπές εργασίες.
Ευχαριστούμε την κ. Λίτσα Πάν-
του, Προϊσταμένη της Υπηρε-
σίας και τον Προϊστάμενο του
Τμήματος Συντήρησης Αρχαι-
οτήτων και Έργων Τέχνης κ.
Παναγιώτη Τότση και ιδιαίτερα
ευχαριστούμε όλους εκείνους
τους ανθρώπους που ανταπο-
κρίθηκαν στην έκκλησή μας
για οικονομική βοήθεια. Ευ-
χαριστούμε και τον Θοδωρή
Αλαφόγιαννη, άοκνο εργάτη
και συντονιστή όλων των ερ-
γασιών. Χρόνια Πολλά και η

αγκαλιά της Παναγιάς να είναι
ανοιχτή σε όλους.

Λίγα λόγια για το εκκλησάκι
μας. Κατά την περίοδο της
Τουρκοκρατίας εκτείνεται η ζωή
και η δράση δύο Μοναστηριών
στην περιοχή. Το ένα είναι της
Αγίας Κυριακής στα Σερβέικα
και το άλλο της Παναγίας στον
Κάρδαρη. Όμως λόγω της βα-
τότητάς τους καταστράφηκαν
από ληστρικές επιθέσεις. Ανά-
μνηση του πρώτου είναι η ονο-
μασία της γνωστής τοποθεσίας.
Το δεύτερο έχασε τις εγκατα-
στάσεις του και διατηρήθηκε
μόνο ως εκκλησία. Λέγεται ότι
εδώ ασκήτευε ο άγιος Θεόκλη-
τος. Πιθανολογείται ότι η Ιερά

Μονή Καστρίου «Ζωο-
δόχος Πηγή» διαδέχθη-
κε τα δύο αυτά μονα-
στήρια. Επί των ημερών
του δραστήριου και φι-
λότεχνου ηγουμένου
Παγκρατίου Οικονόμου
ή Οικονομόπουλου κτί-
στηκε και η εκκλησία
του Αγίου Νικολάου στα
Σερβέικα. Η ιστορία της
Μονής του Καστρίου ξε-
κινάει τον 17ο αιώνα,
όταν οι πρώτοι τολμηροί
μοναχοί ανέβηκαν σ’
αυτή τη βραχώδη κι
απότομη θέση για να
χτίσουν το Καθολικό και
τα πρώτα κελιά. Στα
προεπαναστατικά χρόνια
η Μονή διέθετε αξιόλο-
γη κτηματική περιουσία
(ελαιοπερίβολα, αμπε-
λώνες, ποτιστικά κ.ά.),
καθώς και ποίμνια. Στην
Επανάσταση του 1821

έπαιξε σπουδαίο ρόλο, στηρί-
ζοντάς τους αγωνιστές οικονο-
μικά και επισιτιστικά. Τότε έγινε
μια σπουδαία ανακαίνισή της
από τον ηγούμενο Παγκράτιο
Οικονόμου ή Οικονομόπουλο,
η μορφή του οποίου έχει ζω-
γραφιστεί πάνω στο τέμπλο,
στην αριστερή είσοδο του ιερού.
Ο ίδιος φέρεται ως ιδρυτής και
ανακαινιστής μύλων, ελαιοτρι-

βείων, νεροτριβών, εργαστη-
ρίων και άλλων εγκαταστάσεων,
αλλά και ως διασφαλιστής της
μοναστηριακής περιουσίας με
την ανέγερση μαντρότοιχων και
άλλων κατασκευών. Η Πανα-
γίτσα του Κάρδαρη υπάγεται
στην Ι. Μ. Ζωοδόχου Πηγής
Καστρίου.

Βαρβάρα Κεμερίδου
Φωτο: Π. Τότσης, Ε. Λαμπή
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Πολιτισμός

Κατάσταση Χορηγών
(για το εκκλησάκι στον Κάρδαρη)

Γερμανός  Κώστας                                    50 ευρώ
Γερμανός  Γιάννης    50   »
Κακούνης  Γιώργος   100   »
Μυρίδης  Γιάννης       50   »
Μυρίδης  Γιώργος        50   »
Οικονόμου  Δέσποινα   50   »
Συκαράς  Γιάννης       50   »
Τσάκωνα  Μαρίκα    25   »
Κάτσιου  Βαρβάρα    30   »
Βορίλας  Νίκος     50   »
Κάτσιου  Ελένη      100   »
Κονιδιτσιώτη  Γιώτα     50   »
Λαμπή  Ευγενία        400   »
Φιλιππίδης  Θεόδωρος   50   »
Δαγριτζίκου  Ρένα       70    »
Σμυρνιού  Καίτη          50   »
Τζωρτζάκης  Θάνος    50   »
Νεοφώτιστου  Μαρία    50   »
Κεμερίδου  Βαρβάρα   50   »
Φιλιππίδης  Νίκος      250   »
Κακούνη  Αικατερίνη     30   »
Θεοφιλάκη  Αγγελική       50   »
Νεοφώτιστου  Δέσποινα  30   »
Κεμερίδου  Δέσποινα   50   »



ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
Από Αμερική ήλθαν: ο Νίκος Λαμ-
πράκης του Παναγιώτη, ο Αναστά-
σιος Ρουμελιώτης του Ιωάννη με
τα παιδιά του Γιάννη με τη σύζυγό
του Νατάσα και με τα παιδιά τους
Τάσο και Ελπίδα και η Ευσταθία με
τον σύζυγό της Πέτρο και τα παιδιά
τους Αναστασία, Παναγιώτη και
Απόστολο. Η Αικατερίνη Σκαφιδά
του Δημητρίου με την κόρη της
Πολυτίμη και τον γιο της Γιάννη. Η
Αθηνά Ζορμπά-Αγγελετοπούλου με
τα παιδιά της και τα εγγόνια της.
Ο Γιάννης Συκαράς του Κωνσταν-
τίνου με τη σύζυγό του Μπερναντέτ
και η αδελφή του Ποτούλα Συκαρά,
ο Γιώργος και η Ευθυμία Κουτρουμ-
πή με τα παιδιά τους Ευάγγελο
Κουτρουμπή και τον Ηλία Κου-
τρουμπή με τη σύζυγό του Μαρία
και τα παιδιά τους Ευθυμία και Πα-
ναγιώτα, ο Κώστας Τσίχλης, η
Μαρία Τσίχλη-Γιαννακάκη με τον
γιο της Γεώργιο Γιαννακάκη. Ο Πα-
ναγιώτης Σταυρόπουλος με τη σύ-
ζυγό του Καίτη, τον γιο τους Πολυ-
ζώη με τη σύζυγό του Αναστασία,
και την κόρη τους Κωνσταντίνα με
τον σύζυγό της Χαράλαμπο και τα
παιδιά τους Σοφία, Αντώνη και Πα-
ναγιώτη. Ο Λεωνίδας Μπλάθρας
του Κωνσταντίνου, η Αγγελική Ρε-
ξίνη-Λιακοπούλου και η εξαδέλφη
της Δέσποινα Χελιώτη, η Δέσποινα
Ρεξίνη- Νιργιανάκη με τον σύζυγό
της Κώστα Νιργιανάκη ο Παναγιώτης
Πανταζής του Θεοφάνη με τη σύζυγό
του Καίτη Φιλιπποπούλου και τα
παιδιά τους. Η Αλέκα Μελά-Βαλάση.
Ο Τάκης Μουτής του Κωνσταντίνου.
Ο Πέτρος γιος του Ηλία και της
Μαίρης Κουτρουμπή. Οι θυγατέρες
της Γεωργίας Αντωνάκη και του
Ανδρέα Φρουτζή Ευθαλία με τον
σύζυγό της Πάνο Περδάρη και την
κόρη τους Καίτη και η Ασημίνα με
την κόρη της Άσλυ και τον γαμπρό
της Νάσερ. Ο Χίος Γεώργιος του
Παναγιώτη με τη σύζυγό του Έφη
και την κόρη τους. Ο Γεώργιος Νι-
κολόπουλος με τη σύζυγό του Αγ-
γελική-Gale. Ο Λούης Λαμπής του
Χαραλάμπους με τη σύζυγό του
Βασιλική Κύρκου.

Από Καναδά ήλθαν: ο Νίκος Σπα-
ράγγης με τη σύζυγό του Ευγενία,
τα παιδιά τους η Βασιλική με τον

σύζυγό της Άρεφ και τα παιδιά
τους και η Μαρία με τον σύζυγό
της Jonathan και τον γιο τους. Η
Νικολέτα Ρουμελιώτη του Νικολάου.
Ο Γιάννης Χίος του Μελετίου και η
σύζυγός του Μαρία Τσάκωνα του
Παναγιώτη. Ο Κώστας Αρφάνης του
Δημητρίου με τη σύζυγό του Χρι-
στίνα. Ο Θεόδωρος Λιακόπουλος
του Παναγιώτη με τη σύζυγο του
Ειρήνη και τα δύο κοριτσάκια τους.
H Σταματίνα και η Κωνσταντινα
Χίου του Παναγιώτη και της Αικα-
τερίνης. Η Ειρήνη Αλεξανδράκη με
τον σύζυγό της Παναγιώτη.

Από Αυστραλία ήλθαν: ο Βασίλης
Σταυρόπουλος του Γεωργίου και ο
Νίκος Ξυδογιαννόπουλος με τη σύ-
ζυγό του Παναγιώτα και ο Πανα-
γιώτης Κονιδιτσιώτης του Κωνσταν-
τίνου.

Από Βραζιλία ήλθε η Νίτσα Κων-
σταντάκη-Κρομμύδα.

Από Κύπρο ήλθε ο Γεώργιος Σταυ-
ρόπουλος του Ιωάννη.

Από Λουξεμβούργο ο Λευτέρης
Χιώτης του Μακαριστού Παπά-Γιώρ-
γη και της Κάρεν-Καλίσα Χιώτη με
τη σύζυγό του και τα παιδιά τους.

Από το Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια
Αφρική) ήλθε η Γεωργία Σπαράγγη
με τον σύζυγό της Ανδρέα Δούνια.

ΓΑΜΟΙ

• Η Ελένη Σταυροπούλου του Πα-
ναγιώτη και ο Δημήτριος Καλογε-
ρόπουλος του Ευάγγελου τέλεσαν
τον θρησκευτικό τους γάμο στις
11 Ιουνίου 2022 στον Ι.Ν. της Γεν-
νήσεως της Θεοτόκου στο Καστό-
ρειο. (ορθή επανάληψη του ομοίου
δημοσιευθέντος στο προηγούμενο
τεύχος).

• Η Ζωή Νικητάκη, κόρη του Ηλία
Νικητάκη και της Ειρήνης Μπουρνά
και ο Γεώργιος Χασαπόγιαννης του
Δημητρίου και της Θεοφανίας παν-
τρεύτηκαν την 1η Ιουλίου 2022
στον Ι.Ν. του Αγίου Ιωάννου στο
Λεωνίδιο και βάπτισαν το κοριτσάκι
και του έδωσαν το όνομα Θεοφα-
νία.

• Η Καλλιόπη-Πόπη του Παντελή
Ζάβρα και της Μαρίας Οικονομο-
πούλου και ο Γεώργιος Γαβαλάκης
του Νικολάου και της Γεωργίας

παντρεύτηκαν στις 9 Ιουλίου 2022
στον Ι.Ν. του Αγίου Βασιλείου Σπάρ-
της.

• Η Άρτεμις Ντάβρη του Γεωργίου
και της Ελένης και ο Νίκος Λαμπής
του Κωνσταντίνου και της Αναστα-
σίας παντρεύτηκαν στις 16 Ιουλίου
2022 στον Ι.Ν. του Παντοκράτορος
στην Πάτρα.

• Η Γεωργία Βλάχου του Δημητρίου
και ο Χρήστος Σουχλέρης του Γε-
ωργίου παντρεύτηκαν στις 30 Ιου-
λίου 2022 στον Ι.Ν. της Παναγίας
της Γιάτρισσας στην Κοκκινόραχη
Σπάρτης.

• Η Χριστίνα Βλαχάκη κόρη του
Εμμανουήλ και της Γιάννας Βλαχάκη
και ο Στυλιανός Σταματάκος του
Ιωάννη και της Αντωνίας παντρεύ-
τηκαν στις 30 Ιουλίου 2022 στο
Ι.Ν. της Γεννήσεως της Θεοτόκου
στο Καστόρειο. 

• Η Κωνσταντίνα Ερμήλιου του
Αθανασίου και της Αναστασίας και
ο Θεόδωρος Κορομπίλης του Βα-
σιλείου και της Ελένης παντρεύ-
τηκαν στις 19 Αυγούστου 2022
στον Ι.Ν. του Αγίου Γερασίμου στο
Κτήμα «Νεφέλες» στο Κορωπί Ατ-
τικής.

• Η Ανδρονίκη Κακούνη του Ιωάννη
και της Αγγελικής και ο Νικόλαος
Αρφάνης του Ιωάννη και της Μαρίας
τέλεσαν στις 21 Αυγούστου 2022
τον θρησκευτικό τους γάμο στον
Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου στο Καστρί
και βάπτισαν το κοριτσάκι τους και
του έδωσαν το όνομα Μαρία-Αγ-
γελική.

• Η Άντζελα Τσεκούρα του Αθα-
νασίου και της Βίλλης Κακαφλίκα
και ο Παναγιώτης Βουρνάς του Γε-
ωργίου και της Μαργαρίτας παν-
τρεύτηκαν στις 2 Σεπτεμβρίου 2022
στον Ι.Ν του Αγίου Νικολάου στον
όρμο Αφροδίτης της Πειραϊκής στον
Πειραιά. 

• Η Βάλια Παπαδημητράκη του
Γρηγορίου και της Γαρυφαλλιάς
Ρουμελιώτη και ο Νίκος Ζέρβας
του Βασιλείου και της Όλγας τέ-
λεσαν τον θρησκευτικό τους γάμο
στον Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου στο
κτήμα Βέλλη στο Κορωπί, στις 4
Σεπτεμβρίου 2022 και στη συνέχεια
βάπτισαν τα δίδυμα παιδιά τους

και τους έδωσαν τα ονόματα Βασί-
λειος και Γαρυφαλλιά.

• Ο Νικόλαος Πάντος του Πανα-
γιώτη και της Κυριακής Πάντου και
η Βασιλική Κυλάκου κόρη του Μι-
χαήλ και της Παναγιώτας παντρεύ-
τηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου 2022
στον Ι.Ν. της Αγίας Τριάδος στη
Σκάλα Λακωνίας.

• Η Μαρία Βουρδούση του Πανα-
γιώτη και ο Γιώργος Καμπουράκης
του Ιωάννη παντρεύτηκαν στις 23
Σεπτεμβρίου 2022 στον Ι.Ν. του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο
κτήμα "Απολλωνία" στην Παιανία
Αττικής.

Ευχόμαστε στους νεόνυμφους να
ζήσουν ευτυχισμένοι με καλούς
απογόνους.

ΠΕΝΘΗ

• Η Παναγιώτα Γερμανού του Γε-
ωργίου πέθανε στις 9 Ιουλίου 2022
στην Αυστραλία σε ηλικία 84 ετών.

• Η Βασιλική Τσαγκάρη του Ιωάννη
το γένος Κωνσταντίνου Ρεξίνη πέ-
θανε στις 28 Ιουλίου 2022 στη
Σπάρτη σε ηλικία 89 ετών.

• Ευανθία Λακουμέντα του Ιωάννη
το γένος Ευάγγελου Λιακόπουλου
πέθανε στις 4 Αυγούστου 2022
στη Ναύπακτο σε ηλικία 87 ετών

• Ο Παναγιώτης Τσάκωνας του
Διονυσίου πέθανε στις 17 Αυγού-
στου 2022 στο Καστόρειο σε ηλικία
93 ετών.

• Ο Νικόλαος Νικητάκης του Γε-
ωργίου πέθανε την 1η Σεπτεμβρίου
2022 στην Αθήνα σε ηλικία 87
ετών.

• Ο Νικόλαος Ανδριτσάκος, σύζυ-
γος της Παναγιώτας Κακούνη του
Αναστασίου, πέθανε στις 15 Σε-
πτεμβρίου στην Ποταμιά Σπάρτης
σε ηλικία 65 ετών.

• Ο Ιωάννης Βουρδούσης του Πα-
ναγιώτη, πέθανε στις 26 Σεπτεμ-
βρίου 2022 στη Σπάρτη, σε ηλικία
94 ετών 

• Η Τασία Γερμανού του Γεωργίου
πέθανε στις 26 Σεπτεμβρίου 2022,
στις ΗΠΑ, σε ηλικία 77 ετών.

Συλλυπούμαστε τους οικείους και
τους ευχόμαστε την από Θεό πα-
ρηγοριά.

Κοινωνικά
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Επειδή πολλά κοινωνικά θέματα, αλλά και άλλες εκδηλώσεις, μάς διαφεύγουν ή δεν τα μαθαίνουμε έγκαιρα,
παρακαλούμε τους αναγνώστες μας και μέλη μας να μας ενημερώνουν για τα συμβαίνοντα, είτε μέσω 

των ανταποκριτών μας, είτε, απευθείας, σε μας τους ίδιους.



Οι πατριώτες μας επιχειρούν
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ΔΡΑΣΕΙΣ

- Και εφέτος από τα μέσα Ιου-
λίου μέχρι και την πρώτη εβδο-
μάδα του Σεπτεμβρίου, το πυ-
ροσβεστικό όχημα του Ε.Ο.Σ.
Σπάρτης, έχοντας έδρα το χωριό
μας, συνέδραμε στην πυροπρο-
στασία με περιπολίες από το
ελικοδρόμιο μέχρι το Γεωργίτσι.
Οι δαπάνες  κίνησης του οχή-
ματος καλύπτονταν από τον
Σύλλογό μας. Ευχαριστούμε
θερμά τον Ε.Ο.Σ. Σπάρτης.

- Μέλη του Δ. Σ αντικατέστησαν
τα σαπισμένα ξύλινα σκαλιά
στη μεγάλη σκάλα στην είσοδο
των στενών του Φαραγιού των
Μύλων.

- Στις 31 Ιουλίου συμμετέχοντας
στις εκδηλώσεις «Στου Χρόνου
Τα Γυρίσματα» διοργανώσαμε
πεζοπορία στο Φαράγγι του Κά-
στορα.

- Στις 3 Αυγούστου μέλη του
Συλλόγου επισκεύασαν την κου-
παστή στη σιδερένια σκάλα στο
φαράγγι των Μύλων

- Στις 9 Αυγούστου συνοδεύ-
σαμε πολυπληθή ομάδα του
Σ.Ε.Ο., που φιλοξενούνταν στο
χωριό μας, στην κατάβαση του
Φαραγγιού των Μύλων. Στις

12 Αυγούστου ο Σύλλογος και
με την έκτακτη οικονομική ενί-
σχυση μελών του προσέφερε
κέρασμα-δείπνο σε ταβέρνα του
χωριού.

- Στις 23 Αυγούστου πλήθος
φίλων και προσκυνητών συμ-
μετείχαν, παρόλα τα περιορι-
στικά μέτρα και με τις απαιτού-
μενες προφυλάξεις, και εφέτος
στον εορτασμό της Παναγίας,
στην καλοκαιρινή Γιορτή του
Συλλόγου στην Μπρουσάγκα.
Ο Σύλλογος φρόντισε και προ-
σέφερε σουβλάκια και κρασί.

Λουσινιώτικα
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ «Η ΛΟΥΣΙΝΑ»
Δράσεις Γ́ τριμήνου 2022

Εφέτος επιφυλάξαμε και μία
ευχάριστη έκπληξη στους φί-
λους μας. Μετά την Λειτουργία,
με τη φιλική συμμετοχή της
ορχήστρας των φίλων Ν. Πα-
παηλίου στο κλαρίνο, Λεωνίδα
Σταρόγιαννη στο τραγούδι και
του Παναγιώτη Ρουσάκου στο
λαούτο, ξεκίνησε γλέντι με αυ-
θεντικά παραδοσιακά τραγού-
δια, που μόνο η καταιγίδα μπό-
ρεσε να διακόψει. 

- Μέλη του Συλλόγου καθάρι-
σαν το μονοπάτι από τη Λου-
σίνα μέχρι τον Αγιάννη και τον

περιβάλλοντα χώρο της εκκλη-
σίας ενόψει της γιορτής της
29ης Αυγούστου. Επίσης κα-
τασκεύασαν με ξερολιθιά τοιχίο
στον περίβολο της εκκλησίας.

- Στις 29 Αυγούστου η συμμε-
τοχή των προσκυνητών στον
Αϊ-Γιάννη της Ξεροβούνας ξε-
πέρασε τα 120 άτομα –μερικοί
από το βράδυ της προηγούμενης
ημέρας και άλλοι ανήμερα–
ανεβήκαμε στη μνήμη του Αϊ-
Γάννη του Νηστευτή.

- Ο Σύλλογος συνεχίζει τη δρά-
ση αξιοποίησης και αναβάθμι-
σης, που έχει ξεκινήσει από το
2009, στην περιοχή του Αγίου
Μάμα. Ευελπιστούμε να έχουν
ολοκληρωθεί τα προγραμματι-
σμένα έργα πριν από τη γιορτή
της Μπουκουβάλας. (Αναλυτικό
ρεπορτάζ στο επόμενο τεύχος
του «Π»)

Ο Σύλλογος παρακαλεί και προ-
σκαλεί τα μέλη του και τους φί-
λους εθελοντές για τη συνδρομή
τους. Όσοι το επιθυμούν πα-
ρακαλούμε να επικοινωνούν
με τον Κώστα Λαγανά στο τη-
λέφωνο: 6974098419.

Για τον Σύλλογο Φίλων 
Ταϋγέτου “Η ΛΟΥΣΙΝΑ”

Κων. Χ. Λαγανάς


