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Από την τηλεόραση του  ALPHA, 
στην εκπομπή του Ν. Μάνεση «60 
ΛΕΠΤΑ ΕΛΛΑΔΑ» η περιοχή μας 
είχε την τιμητική της. Γυρισμένη 
με γρήγορο ρυθμό άφησε θετικές 
εντυπώσεις στους τηλεθεατές και 
οι περισσότεροι εισπράξαμε θετικά 
σχόλια από τον περίγυρό μας για 
τις ομορφιές του τόπου μας.
Δεν θα κουραστώ να το 
τονίζω, πρέπει όλα αυτά να τα 
κεφαλαιοποιήσουμε και όλοι, 
αυτοδιοίκηση,  σύλλογοι, κάτοικοι 
σε συνεργασία, να κάνουμε την 
περιοχή μας προορισμό ήπιου 
τουρισμού.

Έφυγε  από την ζωή αθόρυβα όπως 
έζησε ο Σπύρος Κωνσταντάκης.
Ο Σπύρος τέλειωσε το σχολείο 
στο χωριό, σπούδασε μηχανικός 
αυτοκίνητων στην Αθήνα και 
εξελίχτηκε σε αυθεντία πάνω στις 
μηχανές των αυτοκινήτων.
Αρρώστησε όμως και η πορεία του 
ανακόπηκε βίαια.
Δυστυχώς ο θάνατός του 
μαθεύτηκε με καθυστέρηση και 
έκανε άσχημη εντύπωση, που 
δεν χτύπησε και για τον Σπύρο η 
καμπάνα στο χωριό, όπως συνήθως 
γίνεται για όλους τους πατριώτες 
που κλείνουν τα μάτια μακριά από 
τον τόπο μας.
Όσοι τον ζήσαμε, τον γνωρίσαμε, 

λέμε «ας είναι ελαφρύ το χώμα που 
τον σκεπάζει».

Μεγάλη αναστάτωση έχει 
προκαλέσει πανελλαδικά η 
ανάρτηση των Δασικών Χαρτών. 
Εκτάσεις που δεκαετίες είναι 
καλλιεργήσιμες εμφανίζονται 
σαν δασικές. Η χαρτογράφηση 
έγινε έχοντας ως οδηγό τις 
αεροφωτογραφίες του 1945  που 
εξ αιτίας του πολέμου πολλές 
εκτάσεις ήταν ακαλλιέργητες 
λόγω των δύσκολων συνθηκών, 
έφερε τα πάνω κάτω και έβαλε σε 
περιπέτειες τους κατόχους γης.
Ας ελπίσουμε ότι θα ακουστούν 
οι έντονες διαμαρτυρίες όλων, 
όμως καλό είναι  να βρούμε από 
υποθηκοφυλάκεια, πρωτοδικεία 
κ.λπ., έγγραφα, συμβόλαια και 
διαθήκες για να υπερασπίσουμε με 
επιτυχία τις ενστάσεις μας.

Nεκρός  βρέθηκε στο βουνό στη 
θέση “Μπουρσάκα“ όπου ζούσε 
μόνος τα τελευταία χρόνια ο 
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος.
Ο Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος 
ήταν από τους τελευταίους 
αντάρτες του Δημοκρατικού 
Στρατού, αυτόπτης μάρτυρας 
των τραγικών γεγονότων που 
συνέβησαν με τα απομεινάρια του 
ΔΣΕ στον Β. Ταΰγετο.

Ήταν μαζί με τον Γιώργη 
Παπαδόπουλο (Μπαμπαλέτσο) 
όταν  τα υπολείμματα της 3η 
Μεραρχίας του ΔΣΕ ελίσσονταν 
στα δάση του Βόρειου Ταϋγέτου..
Τι έγινε εκείνη την φοβερή νύχτα 
ξημερώματα της 8ης Σεπτέμβρη 
1949 στην θέση «Γραμμένη 
Πέτρα», που βρήκε νεκρό η 
αυγή τον Μπαμπαλέτσο από τα 
σημαντικότερα στελέχη του ΔΣΕ 
Πολιτικό Επίτροπο Ταϋγέτου 
ηγετική μορφή και λαμπρό μυαλό;
Έπεσε από τα πυρά του 
Εθνικού στρατού; αυτοκτόνησε; 
δολοφονήθηκε από τους 
συντρόφους του;
Δεν έχω καμιά πληροφορία αν ο 
μακαρίτης είχε μιλήσει για όλα τα 
τραγικά γεγονότα σε κανένα, αν 
έχει αφήσει κανένα γραπτό του, θα 
έχει ενδιαφέρον μεγάλο.
Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα 
να παρακαλέσω όποιον πατριώτη 
γνωρίζει κάτι και θέλει να μιλήσει 
για εκείνη την εποχή, να έρθει σε 
επαφή μαζί μου να καταγραφούν 
οι μαρτυρίες όχι για να ξύσουμε 
πληγές αλλά να μην πέσουν στη 
λήθη τα ιστορικά γεγονότα.

Γεια σας πατριώτες
Ο Καστανιώτης

gld@otenet.gr

Êáóôáíéþôéêá

Όταν βρίσκεσαι για μακρύ 
διάστημα μέσα σε κρίση, 
κοινωνική, οικονομική και 
πολιτική, και κάνεις τον 
απολογισμό της χρονιάς που 
πέρασε αναρωτιέσαι σε ποια 
σημεία να στοχεύσεις το 
μέτρημα, διότι τα συνολικά 
είναι απογοητευτικά. Όμως 
πέρα από τον προσωπικό 
αγώνα του καθενός μας 
χρειάζονται και οι κοινωνικές 
παράμετροι για να είσαι 
ολοκληρωμένος άνθρωπος. 
Και υπάρχει ένας άξονας 
που η χώρα, κατά τη γνώμη 
μας, δεν πτωχεύει, και αυτός 
είναι ο πολιτιστικός. Εξάλλου 
και αυτό πολιτιστικό έντυπο 
είναι που δημιουργείται 
και κυκλοφορεί με την 
αφιλοκερδή συνεισφορά 
πολλών ανθρώπων. Και 
πράγματι ο πολιτισμός στην 
Ελλάδα είναι σημαντικός 
σήμερα και ίσως και να 

αποτελέσει την κινητήρια 
δύναμη για να βγούμε από το 
βάλτο που έχουμε κολλήσει. 
Θέατρο, μουσική, χορός, 
εικαστικές τέχνες, όλα στα 
μέγιστα, σήμερα που δεν 
έχουμε χρήματα, που είμαστε 
απογοητευμένοι, και όμως 
η αληθινή έκφραση δε 
σκλαβώνεται. Άκουγα μια 
συνέντευξη του παγκόσμια 
καταξιωμένου σκηνοθέτη 
Θεόδωρου Τερζόπουλου που, 
μεταξύ των άλλων χωρών, 
έχει σκηνοθετήσει πολλά 
θεατρικά έργα στη Ρωσία. 
Έλεγε λοιπόν ότι την εποχή 
της Περεστρόικα που η Ρωσία 
βίωνε πρωτοφανή οικονομική 
κρίση, πολύ χειρότερη από 
τη δική μας, ο πολιτισμός 
είχε απογειωθεί, οι καλύτερες 
παραστάσεις τότε έγιναν 
και οι Ρώσοι, κάνοντας 
οικονομία από αλλού, με το 
κεφάλι ψηλά, από τις έξι το 

απόγευμα συνωστίζονταν στις 
ουρές για να δουν μια καλή 
παράσταση. Δεν είναι τυχαίο 
ότι αποτελούν την πρώτη 
δύναμη στο θέατρο. 
Ελπίζουμε και εμείς 
να δίνουμε τον αγώνα 
μας για καλύτερες και 
ουσιαστικότερες πολιτιστικές 
δράσεις γιατί θεωρούμε 
ότι αποτελούν ουσιαστικό 
στήριγμα ειδικά σε αυτούς 
τους καιρούς.
Το τεύχος αυτό του 
Πολυδεύκη άργησε να 
βγει λόγω ανυπέρβλητων 
εμποδίων τα οποία όμως τώρα 
έχουν αισίως ξεπεραστεί. 
Ακόμη και αργοπορημένοι 
πιστεύουμε ότι δεν είμαστε 
μπαγιάτικοι. Η ύλη 
καλύπτει όλο το διάστημα 
από το Σεπτέμβριο έως τις 
αρχές του νέου χρόνου. 
Ευελπιστούμε να καλύψουμε 
το κενό σύντομα. Έτσι ήδη 

ετοιμάζεται και η ύλη του 
επόμενου τεύχους. Θέλουμε 
να ευχαριστήσουμε όσους 
μας στηρίζουν οικονομικά 
ώστε να καταφέρνουμε 
να φτάνουμε σε έντυπη 
μορφή μέχρι τη μακρινή 
Αυστραλία, την Αμερική, 
τον Καναδά, την Ευρώπη και 
οπουδήποτε αλλού υπάρχει 
πατριώτης μας. Επίσης να 
ευχαριστήσουμε όσους 
στηρίζουν το περιοδικό με 
άρθρα τους, φωτογραφίες, 
ειδήσεις και πληροφορίες που 
μας δίνουν, ακόμη και αυτούς 
που μέσω των σελίδων 
κοινωνικής δικτύωσης 
πολλές φορές μας διαθέτουν 
υπέροχες φωτογραφίες.
Από όλο το Διοικητικό 
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Δ εν έχουν περάσει δύο 
χρόνια από τη μεγάλη 
καταστροφή που έπλη-

ξε τις εκτροφές ζώων της περι-
οχής μας και πολλών άλλων πε-
ριοχών της Ελλάδας. Ευχόμα-
στε να μη ζήσουν οι παραγω-
γοί μας παρόμοια κατάσταση. Η 
τελευταία επιστημονική γνωμο-
δότητση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια Τροφίμων, 
το Μάρτιο 2017, σχετικά με τη 
νόσο και τα μέτρα προφύλαξης, 
μου έφερε στη μνήμη τόσο την 
καταστροφή, όσο και την εκδή-
λωση που είχε γίνει στο Καστό-
ρι το καλοκαίρι του 2015, όπου 
εκφράστηκε η διαφωνία μεταξύ 
δύο επιστημόνων διαφορετικών 
ειδικοτήτων (ένας γεωπόνος και 
ένας κτηνίατρος) σχετικά με την 
αντιμετώπιση.

Επειδή πλησιάζει η εποχή των 
κουνουπιών και οφείλω να πω 
δε γνωρίζω τι μέτρα έχουν λη-
φθεί για αντιμετώπιση πιθανής 
επιδημίας, αποφάσισα να συ-
νεισφέρω μεταφέροντας τις τε-
λευταίες επιστημονικές συστά-
σεις της γνωμοδότησης παρό-
τι δεν αποτελεί αντικείμενο της 
επιστήμης μου. Κάνω απλώς 
μεταφορά και ο αναγνώστης ας 
κρίνει.
Ο καταρροϊκός πυρετός 
(Bluetongue) είναι μια ασθένεια 
που οφείλεται σε ιό που μεταδί-
δεται μέσω «φορέων», εντόμων, 
και προσβάλλει οικόσιτα και 
άγρια μηρυκαστικά, όπως πρό-
βατα, γίδια, βοοειδή και ελάφια. 
Μέχρι τώρα έχουν ταυτοποιηθεί 
26 ορότυποι του ιού με διαφο-
ρετική δραστικότητα. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι δεν προσβάλλει 
του ανθρώπους αλλά μπορεί να 
προκαλέσει τεράστια ζημιά στο 
ζωικό κεφάλαιο μιας χώρας. 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η νόσος 

άρχισε να αντιμετωπίζεται επί-
σημα όσον αφορά στην κατα-
πολέμηση, παρακολούθηση και 
επιτήρηση από το 2000. Καθώς 
συσσωρεύονται νέες επιστημο-
νικές παρατηρήσεις εξελίσσεται 
και ο τρόπος αντιμετώπισης.
Έτσι τώρα, το Μάρτιο του 2017 
έχουμε τις τελευταίες συστάσεις. 
Το συμπέρασμα της διαρκούς 
παρακολούθησης είναι ότι το 
μόνο αποτελεσματικό μέτρο 
για το ξερίζωμα του καταρρο-
ϊκού πυρετού από την Ευρώ-
πη είναι τα διαρκή προγράμ-
ματα μαζικού εμβολιασμού για 
πέντε χρόνια σε συνδυασμό με 
τη βελτιωμένη παρακολούθη-
ση από τις Αρχές. Το ξερίζω-
μα το καταρροϊκού πυρετού εί-
ναι πολύ δύσκολο και χρειάζε-
ται εμβολιασμό για πέντε συνε-

χόμενα έτη του 95% των ευαί-
σθητων ζώων. Αυτός ο μαζικός 
εμβολιασμός πρέπει να προ-
ωθηθεί από το κράτος με κα-
τάλληλες ενημερωτικές δρά-
σεις προς τους κτηνοτρόφους 
και να συνδυαστεί με αποτελε-
σματικά συστήματα επιτήρη-
σης από τις κτηνιατρικές υπη-
ρεσίες, ώστε να είναι ικανές 
να ανιχνεύουν την επικράτηση 
του ιού σε ποσοστό χαμηλότε-
ρο του 1% στην υπό επιτήρηση 
περιοχή. Αλλιώς, ενώ οι παρα-
γωγοί και οι Αρχές θα νομίζουν 
ότι το κακό τελείωσε,  η ασθέ-
νεια θα ξαναεμφανιστεί μετά 
την παύση των μαζικών εμβο-
λιασμών.  
Η γνωμοδότηση επισημαίνει 
ότι τα νεογέννητα ζώα παίρ-
νουν αντισώματα από τις μητέ-
ρες τους που τα προστατεύουν 
για περίπου τρεις μήνες. Μάλι-
στα αν αρχίσει ο εμβολιασμός 
τους κατά την περίοδο αυτή, 
τα αντισώματα μπορεί να κατα-

στήσουν τα εμβόλια αναποτε-
λεσματικά. Έτσι η ανοσία ξεκι-
νάει μετά από 21 ημέρες από τη 
δεύτερη δόση του βασικού σχή-
ματος εμβολιασμού.
Επίσης, κάποια είδη από σκνί-

πες που μεταφέρουν την ασθέ-
νεια είναι ενεργές καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους – ειδικά στις 
χώρες με ήπιους χειμώνες όπως 
οι μεσογειακές 
και στις οποί-
ες η μετάδοση 
μπορεί να γίνει 
οποιαδήποτε 
εποχή του χρό-
νου. Σε αντίθε-
ση με τις χώ-
ρες της βόρει-
ας Ευρώπης 
που τους τρεις 
μήνες του χει-
μώνα η μετά-
δοση σταματά. 
Δηλαδή ευτυ-
χώς που φέτος είχαμε βαρύ χει-
μώνα.  
Πολύ κρίσιμο, πρέπει να ση-
μειωθεί, ότι μέχρι σήμερα, δεν 
υπάρχει απόδειξη ότι η χρήση 
εντομοκτόνων και απωθητι-
κών μειώνει τη μετάδοση του 
ιού του καταρροϊκού πυρετού 

στο χώρο. Ελπίζω ότι δεν επι-
μένουν ακόμη κάποιες Αρχές 
ότι η λύση είναι οι ψεκασμοί.  
Το κόστος των ψεκασμών είναι 
πολύ μεγάλο και το αποτέλε-
σμα μηδαμινό. Και μετά βάζου-

με και μια ταμπέλα, το κράτος 
δεν πληρώνει για ψεκασμούς 
και δεν προστατεύονται τα ζώα 
μας. Όσοι είχαν συμμετάσχει σε 

εκείνη την ενη-
μερωτική εκ-
δήλωση θα θυ-
μούνται τη συ-
ζήτηση.
Ελπίζω ότι οι 
κτην ιατρ ικές 
Υπηρεσίες, με 
το ελάχιστο 
προσωπικό που 
έχουν τουλάχι-
στον στην πε-
ριοχή μας, θα 
καταφέρουν να 
στηρίξουν τους 

παραγωγούς μας. Αλλά όπως 
έχουμε ξαναπεί αρκετοί νέοι 
ασχολούνται με την κτηνοτρο-
φία και θα πρέπει να βρίσκονται 
σε εγρήγορση.
Πηγή: EFSA Journal 2017; 
15(3):4698

ΕΛ
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Αν οι παραγωγοί 

και οι Αρχές νομίσουν 

ότι το κακό τελείωσε,  

η ασθένεια θα ξανα-

εμφανιστεί μετά την 

παύση των μαζικών 

εμβολιασμών

Το Θέµα



4 ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ 5ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Εικόνες του τριµήνου

Ο ι Απόκριες γιορτάστηκαν 
και φέτος με αρκετές εκ-
δηλώσεις. Την Τσικνο-

πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 οι 
μαθητές του Μουσικού Σχολείου 
Σπάρτης ήλθαν εκδρομή στο Κα-
στόρειο και μαζί με τους μαθη-
τές του Γυμνασίου και Λυκείου 
και τους καθηγητές τους γιόρτα-
σαν την ημέρα. Τσίκνισαν ψήνο-
ντας σουβλάκια, τραγούδησαν, 
έπαιξαν μουσική και χόρεψαν υπό 
τους ήχους της. Στη γιορτή βοήθη-
σαν ο Σύλλογος Γονέων Γυμνασί-
ου και Λυκείου Καστορείου. Την 
ίδια μέρα και ο Σύλλογος γονέων 
του Δημοτικού Σχολείου πραγμα-
τοποίησε με τη βοήθεια των δα-
σκάλων του Δημοτικού και του 
Νηπιαγωγείου τη δική τους γιορτή 
στο Δημοτικό Σχολείο για τα παι-
διά με την παρουσία κλόουν.

Το Σάββατο 25 το απόγευμα 
έγιναν τα προεόρτια της Μου-
τζουροδευτέρας. Στην πλατεία τα 
παιδιά γιόρτασαν και χόρεψαν με 
την κλόουν Αφρουλίτσα και την 
παρέα της και ο ουρανός γέμισε 
με εκατοντάδες αερόστατα προ-
σφορά των Συλλόγων «Πολυδεύ-
κη» (100 αερόστατα) και Λουσί-
να (50 αερόστατα) που πέταξαν 
τα παιδιά. Στη συνέχεια παιδιά και 
μεγάλοι μασκαρεμένοι γύρισαν τα 
σοκάκια του χωριού και τα κατα-
στήματα σκορπίζοντας χαρά και 
διασκέδαση.

Τη Μουτζουροδευτέρα οργα-
νώθηκε το παραδοσιακό καρνα-
βάλι με ευφάνταστα άρματα και 
πεζοπόρα, σχολιάζοντας τα επί-
καιρα γεγονότα. Αξίζει πραγμα-
τικά να σημειωθεί η εξαιρετική 
δημιουργικότητα των συμμετεχό-
ντων, ο οποίοι με ελάχιστα μέσα 

έφτιαξαν αξιόλογες κατασκευές. 
Ο καιρός φέτος, μετά από χρό-
νια, ήταν καλός  και η προσέλευ-
ση του κόσμου πολύ μεγάλη. Αξί-
ζουν συγχαρητήρια στην καρνα-
βλική επιτροπή που την αποτε-
λούν οι φορείς του Καστορείου 
και στον Πρόεδρό της Βασίλη Λα-
γανά, στους συμμετέχοντες  αλλά 
και στους κατοίκους που βοήθη-
σαν στη διοργάνωση.  Και βέβαια 
δεν έλειψε η παραδοσιακή φασο-
λάδα, πάντα προσφρά του Συλλό-
γου Λουσίνα και άψογης εκτέλε-
σης από τον Πρόεδρό της Κ. Λα-
γανά. Στην εκδήλωση χαιρετισμό 
απηύθυναν, ο πρόεδρος της οργα-
νωτικής επιτροπής Βασίλης Λαγα-
νάς που κήρυξε την έναρξη, ο Δή-
μαρχος Σπάρτης κ. Βαγγελης Βα-
λιώτης η Πρόεδρος του Ν.Π. Πο-
λιτισμού και Περιβάλλοντος του 
Δήμου Σπάρτης κ. Γεωργία Γαλα-
νοπούλου, ο Πρόεδρος του Τοπι-
κού Συμβουλίου Γεώργιος Οικο-
νομάκης. Παραβρέθηκαν επίσης 
ο Βαγγέλης Νικολακάκης και ο 
Μάριος Τζωρτζάκης. Το θέμα της 
ημέρας προλόγισε η Γαρυφαλλιά 
Ρουμελιώτη – Παπαδημητράκη, 
μέλος του ΔΣ του Πολυδεύκη και 
το Καρναβάλι παρουσίασαν απε-
σταλμένοι του ΝΠΠ&Π  του Δή-
μου Σπάρτης  η Φωτεινή Γάγκα, 
Στέφανος Παπασπυρίδης, και Αν-
δρέας Μουνδρούκας.

Η εκδήλωση στηρίχθηκε οι-
κονομικά από το Ν.Π. Πολιτι-
σμού και Περιβάλλοντος του Δή-
μου Σπάρτης και συνδιοργανώθη-
κε από όλους τους φορείς και τους 
κατοίκους της Κωμόπολής μας. 

Και του χρόνου
Κείμενο: ΕΒ - ΕΛ 

Φωτογραφίες: Κ.Χ.Λαγανάς

Μουτζουροδευτέρα στο Καστόρι και φέτος
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Ç Éóôïñßá 
ôçò Ðüñôáò

Êåßìåíï, öùôïãñáößåò: Êáßôç Óìõñíéïý

Θυµήθηκα µικρό παιδί να κοιτάζω τις αυλόπορτες και σκέφτηκα να 
τις παρατηρήσω και να τις φωτογραφiσω
Παρατηρώντας τες διαπίστωσα ότι:
Από τα παλιά χρόνια ο άνθρωπος έδινε ιδιαίτερη σηµασία στο να φι-
λοτεχνήσει, και να σχεδιάσει την κεντρική πόρτα του σπιτιού του. 
Αποτελούσε για τους ενοίκους του κάτι σαν ζωγραφιά, κάτι σαν µια 
αγκαλιά υποδοχής που θα έδινε το δικό της στίγµα υποδεχόµενη τον 
επίδοξο επισκέπτη αλλά ακόµα και τους ενοίκους του. 
Το παρατήρησα άλλωστε στο χρώµα, στη σχεδίαση, στο γενικότερο 
περιβάλλον διακόσµησης.
 Η ΠΟΡΤΑ της λαϊκής παραδοσιακής κατοικίας είναι και αυτή ένα 
"σήµα κατατεθέν" του λαϊκού µας πολιτισµού και της παράδοσης.
Το ΞΥΛΟ  ΚΑΙ ΤΟ ΣΙΔΕΡΟ είναι εκείνο που κυριαρχεί στην κεντρική 
πόρτα του σπιτιού µαζί µε τα µεταλλικά εξαρτήµατα που προστέθη-
καν για  τη λειτουργικότητά της.
Οι άνθρωποι ακολουθούσαν αρµονικά τα χρώµατα της φύσης γύρω 
τους και έτσι έχουµε τα γήινα χρώµατα, το γαλάζιο σε όλες του τις 
αποχρώσεις και πολλά άλλα χρώµατα.
Ας απολαύσουµε λοιπόν τις πανέµορφες πόρτες του χωριού, ας αφή-
σουµε τα χρώµατα να γεµίσουν τα µάτια και τα συναισθήµατά µας, 
ας απολαύσουµε την τέχνη, ας αφουγκραστούµε όσα έχουν να µας 
πουν, έτσι που στέκουν κλειστές µεγαλόπρεπες. Σαν µια εκφραστι-
κή αγκαλιά έτοιµη να µας υποδεχτεί
Θα κλείσω εδώ τον όµορφο περίπατό µου µπροστά σε κλειστές πόρ-
τες, θα κρατήσω όµορφα σφαλισµένη στα µάτια µου όλη αυτή τη µα-
γεία των χρωµάτων και της τέχνης, όλη αυτή την αύρα που εισέπρα-
ξα από τη δηµιουργική δύναµη που µπορεί ο άνθρωπος να βάλει 
απλά στην καθηµερινή του ζωή.
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Ιστορικά στιγµιότυπα

Διηγήσεις 
του παππού 
Δημητρακάκη

Από την έκδοση του ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ µε ενθυµήµατα και διηγήσεις
(Επιλογή - επιµέλεια Θ. Πελεκάνου)

Αποσπάσματα από τις διηγήσεις του Δημ. Γ. Δημη-
τρακάκη από το Καστρί Β. Λακεδαίμονος, ο οποίος 
εθήτευσε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Κοινο-
βούλιο, στα χρόνια του Όθωνα κυρίως.
Κατά το 1824 Τούρκοι δια των 
Δυτικών Αγράφων εισήρχοντο 
εις το εσωτερικόν της Δυτικής 
Ελλάδος, τα κατά την Ευρυτα-
νίαν και ορεινόν Βάλτον στρα-
τιωτικά σώματα υπεχώρουν εν 
οις και το του Καραϊσκάκη, το 
οποίον διωκόμενον αφίκετο εις 
τα στενά του Καμπύλου πο-
ταμού (Στοβολάκου) και ητοι-
μάζετο να υποχωρήση ακόμη 
αφού είχε διαβή λειποταμίας(;), 
περιορισθή εις μόνους τους 120 
περίπου άνδρας και να αφήση 
τους Τούρκους ελευθέρους να 
φθάσωσιν εις το πεδινόν μέ-
ρος του Βραχωρίου (Τριχωνί-
ας). Αλλ’ ο ακολουθών τον Κα-
ραϊσκάκην γέρων αρχαίος κλέ-
φτης και Αιάντειο σώμα έχων 
Ζιάκας, εξαγαγών την δίπηχον 
γιαταγάναν του ήρξατο ακονί-
ζων αυτήν επί του χώματος και 
προσβλέψας προς τον Καραϊ-
σκάκην τω λέγει: 
-Την βλέπεις βρε γύφτο, για το 
λαιμό σου την έχω, αν πας πα-
ρακάτω και δεν σταθή να πολε-
μήσης εδώ, και ή να τζακίσωμε 
τους μουρτάτες ή να φαν εμάς 
τα πουλιά. 
Η παρατήρησις αύτη εφιλοτί-
μησε τον Καραϊσκάκην να προ-
τρέψη τους στρατιώτας του να 
περιχαρακωθώσιν εις τα στε-
νά τοσούτον επιτυχώς, ώστε 
ηνάγκασαν τους Τούρκους να 
υποχωρήσωσι διωκόμενοι μέ-
χρις  εκείθεν των Αγράφων, η 

δε μάχη αύτη ήτον μία από τας 
πράξεις του Καραϊσκάκη, ήτις 
τον κατέστησεν εκ των διακρι-
νομένων μεταξύ των επιτηδεί-
ων στρατηγών της Ρούμελης. 
Έκτοτε ο Καραϊσκάκης έφερε 
μαζί του τον Ζιάκαν ως Νέστο-
ρά του.

Ο αυτός Γερο-Ζιάκας εκ των 
Δυτικών Αγράφων ήτον ανήρ 
έχων σώμα Ηρακλέους και καρ-
δίαν λέοντος, ήτον αρχαιότερος 
του Κατσαντώνη κλέφτης, διήλ-
θεν υπό τον Καραϊσκάκην εις 
τον οποίον διεγίγνωσκε προσό-
ντα ανδρείας και στρατηγικής, 
καθ’ όλον τον αγώνα, αλλά φο-
νευθέντος του Καραϊσκάκη ου-
δείς εφρόντισε περί του ανδρός 
αυτού του υπέρ τον ήμισυ αι-
ώνα πολεμήσαντος τους Τούρ-
κους, αλλά και ούτος όσον αν-
δρείος ην, τοσούτον ήτο και 
αγέρωχος, δια τούτο και ουδέ-
ποτε προσήλθεν εις κανένα να 
ζητήση συνδρομήν, ίνα τύχη 
της αμοιβής των αγώνων του, 
οικονομήσας ολίγας αίγας έζη 
ποιμαίνων υπέργηρος ων αλλ’ 
έχων ακμαίας τας δυνάμεις του, 
ενυμφεύθη το τρίτον, διατρέχων 
το ενενηκοστόν έτος της ηλικί-
ας του. Κατά το 1847 ο Όθων 
περιώδευε κατά την Δυτικήν 
Ελλάδα, ο παρακολουθών υπα-
σπιστής Γαρδικιώτης μαθών ότι 
προχωρούντες θα εύρωσιν  τον 
Γερο-Ζιάκαν (ον εγνώριζε δια-

τελέσας ως εις(=ένας) των οι-
κειοτέρων στρατιωτικών του 
Καραϊσκάκη κατά τα 1826-
1827, διηγήθη εις τε τον βα-
σιλέα και την βασίλισσαν τας 
υπηρεσίας του ανδρός αυτού, 
καθώς και το αστείον του οψί-
μου γάμου του. Όταν μετ’ ολί-
γον απήντησεν αυτόν ο βασι-
λεύς  τον εκάλεσεν, τον εξήτα-
σεν επί ώραν περί των υπηρε-
σιών του και τον ηρώτησεν επί 
τέλους διατί δεν εζήτησε καμίαν 
αμοιβήν, ο Ζιάκας τω απήντη-
σεν: -Χαρά στα γονικά οπού πε-
ριμένουν να δώσουν ψωμί στα 
παιδιά τους, όταν σκάζουν από 
τα κλάματα. Ο βασιλεύς  εθαύ-
μασε την οξύνοιαν του ανδρός 
εν τοιαύτη ηλικία και τω έδωκε 
τον Σταυρόν του Σωτήρος, πα-
ραγγείλας  να τω χορηγήται και 
περίθαλψις τις εκ των βοηθημά-
των του Υπουργείου των Εσω-
τερικών. Η δε βασίλισσα ιδού-
σα πλησίον του γυναίκα τριακο-
νταετή, τον ηρώτησεν, υποκρι-
νομένη, ότι δεν γνωρί ζει, αν εί-
ναι θυγάτηρ του, της απεκρίθη:
 - Όχι, ο θεός δεν μώδωκε παιδί 
με καμιά από τας τρεις γυναίκας 
μου και η υστερινή είναι αύτη 
οπού βλέπεις.
 -Μα αυτή παρετήρησεν η βασί-
λισσα, είναι νέα και την ηδίκη-
σες  να λάβης γυναίκα εις τοι-
αύτην ηλικίαν υπέργηρος ων. -
Να σου ειπώ, αντεπαρετήρησεν 
ο Ζιάκας, κυρά βασίλισσα, αν 

θα χαλάσης την Σαρακοστήν να 
φας αρνί ή πουλί, αν είναι για να 
φας τυρί ή παλιόγιδα, φάε καλ-
λίτερα ξερό το ψωμί σου νάχης 
διάφορο και την ψυχή. Η δευτέ-
ρα αύτη έτι πνευματώδης απά-
ντησις, τοσαύτην ενεποίησεν 
εντύπωσιν εις την βασίλισσαν 
ώστε όταν παρουσιάζετο εις αυ-
τήν τις  εκ των μερών εκείνων, 
ηρώτα αν ζη ο Γερο-στρατιω-
τικός όστις υπανδρεύθη εκατο-
ντούτης νέαν σύζυγον.

Εν τινι διπλωματικώ γεύματι 
του πρέσβεως της Ρωσίας Κα-
τακάζη, εις το οποίον εκλήθη-
σαν και Στρατηγοί της Ελλάδος 
εν οις και ο Γερο-Κολοκοτρώ-
νης εγένετο λόγος περί του με-
γάλου κατορθώματος των Πε-
λοποννησίων να καταστρέψω-
σιν εν τός ημερών τον εκ τριά-
ντα δύο χιλιάδων οπλιτών στρα-
τόν του Δράμαλη. Είς των Στρα-
τηγών Ρουμελιωτών ζηλοτυπή-
σας διά την τοιαύτην προς τους 
Πελοποννησίους αποδιδομένην 
από τους ξένους αξίαν είπε:
 -Πού ευρέθησαν τριάντα δύο 
χιλιάδες, ημείς τους εμετρήσα-
μεν εις την Κάζαν (στενόν μετα-
ξύ Θηβών και Μεγάρων) έναν -
έναν δεν ήσαν παρά δεκατρείς 
χιλιάδες! 
-Εσείς τους εμετρήσατε, απε-
κρίθη ο Κολοκοτρώνης, και 
εμείς τους εσκοτώσαμε, ας ήτον 
και δεκατρείς χιλιάδες.
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Δράσεις - Ειδήσεις - Πληροφορίες

Αγαπητοί φίλοι και μέλη του «Πολυδεύκη»
Θέλω να σας γνωρίσω ότι ο Σύλλογός μας έχει λογα-
ριασμό 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, την 
διαφήμισή σας ή τη χορηγία σας σ’ αυτόν το λογα-
ριασμό αναγράφοντας στο έντυπο κατάθεσης τ’ όνο-
μά σας.
Μην στέλνετε επιταγές στο όνομα Πολυδεύκης διότι 
δεν μπορούν να εισπραχθούν.
Σας ευχαριστώ θερμά
Καίτη Σμυρνιού

Στις 21 Φεβρουαρίου 2017 ο δηµοσιογράφος Νίκος 
Μάνεσης πραγµατοποίησε ένα οδοιπορικό στα 
ορεινά χωριά του Βορείου Ταϋγέτου για την εκποµπή 
«60΄Ελλάδα» του τηλεοπτικού Σταθµού ΑΛΦΑ. 
Επισκέφτηκε τα όµορφα σοκάκια των χωριών µας, τα 
ορεινά µονοπάτια τους, τις πηγές τους και τα όµορφα 
φαράγγια. Στο χωριό µας φιλοξενήθηκε µε βραδινό γεύµα 
στο Καστρί, στο καφενείο των αδελφών Λιαπέρδου. 
Η προβολή του οδοιπορικού έγινε την Πέµπτη στις 
16 Μαρτίου 2017 την οποία παρακολουθήσαµε µε 
ενδιαφέρον, σχεδόν όλοι οι απανταχού Καστανιώτες.

Ε.Β.

Τα Σαββατοκύριακο 3-4-5 Δεκεμβρίου 2016 ο πρώην πρω-
θυπουργός Κ. Καραμανλής  επισκέφτηκε το Γεωργίτσι και 
έμεινε με την παρέα του, στο ξενοδοχείο «Το Μπαλκόνι τoυ 
Ταϋγέτου Resort». Θαύμασε τη φύση της περιοχής και περ-
πάτησε στα μονοπάτια μας και τα καταπληκτικά σημεία που 
διαθέτουμε όπως ο Αγ. Παντελεήμονας, η Ανάληψη και το 
Καστανοδάσος. Είναι φυσικό ότι η χαρά και η αναστάτωση 
στο χωριό ήταν μεγάλες.  Ο πρώην πρωθυπουργός  εξέφρασε 
την άποψη ότι ο τόπος μπορεί να αναπτυχθεί ήπια και εύστο-
χα, ώστε και να αξιοποιηθούν τα μοναδικά του σημεία και να 
ενισχυθεί το εισόδημα των κατοίκων. 
(Φωτό: www.notospress)                  ΕΛ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 34η εθελοντική αιμοδοσία της Τράπεζας 
αίματος Καστορείου την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 στην Αίθουσα του Κέντρου 
«Μπακή». Οι αιμοδότες εθελοντές από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σπάρτης 
ανήλθαν στους 53. Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας ομάδα του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου με επικεφαλής την κ. Πάολα Ρόχας ενημέρωνε τους παρευρισκομένους 
για τη σημασία της προσφοράς μυελού των οστών. Στην αιμοληψία βοήθησαν η 
Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Καστορείου κ. Σταθούλα Αραχοβίτη, ο γιατρός κ. 
Δημήτριος Κουρνιώτης και η νοσηλεύτρια κ. Καντούλα Οικονομάκη. Ο συντονιστής 
και υπεύθυνος της Τράπεζας αίματος Καστορείου Μπάμπης Μπασκουρέλος 
εξέφρασε την ικανοποίησή του από την προσέλευση των αιμοδοτών δηλώνοντας ότι 
η ευαισθησία και η αλληλεγγύη είναι παρούσα στους Βόρειους Δήμους.

Ε.Β.

Στις 14 Ιανουαρίου, στην Αθήνα, 
ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟ-
ΛΥΔΕΥΚΗΣ» πραγματοποίησε 
και φέτος με μεγάλη επιτυχία τον 
ετήσιο χορό του και έκοψε την 
πίτα στο κέντρο διασκέδασης 
«Νέο Κάστρο» στη Δάφνη Αττι-

κής. Παρά την οικονομική κρίση 
που μας έχει πλήξει η συμμετο-
χή των συμπατριωτών μας ήταν 
μεγάλη, βλέποντας τη σημαντι-
κή αυτή εκδήλωση ως ευκαιρία 
για αντάμωμα και συνδιασκέδα-
ση με όσους ζουν στην Αττική. 

Η ζωντανή μουσική με τραγουδι-
στή τον συμπατριώτη μας Bένη 
Μπολάνη δημιούργησε γρήγορα 
ευχάριστη ατμόσφαιρα και παρέ-
συρε τους συμπατριώτες μας στο 
κέφι για διασκέδαση που κρά-
τησε μέχρι τις πρωινές ώρες. Η 
πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ευ-
γενία Λαμπή καλωσόρισε τους 
συμπατριώτες μας και απηύθυ-
νε σύντομο χαιρετισμό. Το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του «ΠΟ-
ΛΥΔΕΥΚΗ» ευχαριστεί όλους 
τους συμπατριώτες μας από την 
Αττική και τα χωριά μας, που τί-
μησαν με την παρουσία τους την 
εκδήλωσή μας και ιδιαίτερα τους 
δωροθέτες, που με τα δώρα τους 
στηρίζουν κάθε χρόνο τη Λαχει-
οφόρο αγορά. Οι δωροθέτες μας 

και αυτή τη φορά ήταν ο Θάνος 
Τζωρτζάκης, ο Παντελής Καρά-
γιαννης, ο Κώστας Καράγιαννης, 
Γιάννης Ηλ. Σμυρνιός, Παιδι-
κά ρούχα «ΕΛΒΙΡΑ»- Νεκταρία 
Κονταράτου, Μαρία Γιακουμά-
κη-Σμυρνιού, Παναγιώτης Θε-
οδωρακόπουλος, Κων/νος Λα-
μπής, Θανάσης Δημητρακόπου-
λος, NORTH-KAFE Αφοι Λαφο-
γιάννη, Μαίρη Σταυροπούλου, 
Κων/νος Ρουμελιώτης, Αντώνης 
Κούμαρης, Χαράλαμπος Μπα-
σκουρέλος, Αφοι Παρασκευό-
πουλοι, Ζαχαροπλαστείο «Λι-
χούδης», Νίκος Λαγανάς, Βα-
σίλης Γαρυφάλλης, Κατερίνα 
Κεμερίδου του Αλέκου, Super 
Caza- Είδη Οικιακής Χρήσεως.

Ε.Β.

Ο ετήσιος χορός του ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ
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Στις 29 Ιανουαρίου 2017 στο Ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετα-
νίας πραγµατοποιήθηκε η κοπή της πίτας του «Συνδέσµου 
των εν Αττική Λακεδαιµονίων». Παρέστησαν εκπρόσωποι 
από την πολιτική και αυτοδιοικητική ηγεσία, ανώτατοι δικα-
στικοί  λειτουργοί  και προσωπικότητες καταγόµενες εκ του 
Νοµού Λακωνίας. Η κοπή της πίτας έγινε µε τις ευλογίες του 
Πρωτοσύγκελου της Ι. Μ. Μονεµβασίας και Σπάρτης π. Γεωρ-
γίου Μπλάθρα. Χαιρετισµό σε όλους τους παρευρισκοµένους 
απηύθυνε ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Δηµήτριος Καστάνης 
και ακολούθησε η καθιερωµένη βράβευση των αριστούχων 
και νέων επιστηµόνων. Από την περιοχή µας βραβεύθηκαν 
οι αδελφές Γεωργία και Νικολέτα Βουνάση του Κων/νου, από 
τα Σερβέικα για το µεταπτυχιακό δίπλωµα που έλαβαν και 
οι δύο στον τοµέα Φιλοσοφία και ειδίκευση στην Ηθική της 
Φιλοσοφίας από τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ. 

Την Πρωτοχρονιά µετά τη Θεία Λειτουργία το Τ.Σ. 
Καστορείου έκοψε για το καλό της χρονιάς την καθιερωµένη 
πίτα στην αίθουσα «Μπακή». Την πίτα ευλόγησε ο ιερέας 
πατήρ Νεκτάριος. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε σχεδόν 
όλο το εκκλησίασµα ο Βουλευτής της Ν.Δ. κ. Αθανάσιος 
Δαβάκης µε την οικογένειά του, ο Αντιδήµαρχος κ. Ευάγγελος 
Νικολακάκης, ο Πρόεδρος Γ. Οικονοµάκης και τα µέλη του 
Τοπικού Συµβουλίου και υπάλληλοι του Ν.Π. Π. Αλληλεγγύης 
και Παιδείας του Δ. Σπάρτης. Στο τέλος τα παιδιά που 
βρισκόντουσαν στην αίθουσα έψαλαν τα κάλαντα και 
ζέσταναν  την ατµόσφαιρα µε τις όµορφες φωνές τους.

E.B.

Ο Σωκράτης Κυριαζίδης του Δηµητρίου και της Νίκης Απο-
στολάκου πέρασε στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2016 στη 
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογι-
στών του Πανεπιστηµίου Πάτρας. 
Ο Πάνος Μουτής του Γιάννη και της Χριστίνας συνεχίζει τις 
σπουδές του ως µεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπι-
στήµιο Carnegie Mellon στο Πίτσµπoυργκ της Πενσυλβάνια 
των ΗΠΑ.
Η Σταυριλία Κατσίµπρα του Μιχάλη και της Ιωάννας Γιαν-
νούλη πήρε το πτυχίο της από τη Νοµική Σχολή Αθηνών.
Οι αδελφές Γεωργία και Νικολέτα Βουνάση του Κωνσταντί-
ου και της Αγγελικής, αφού πήραν το πτυχίο τους η πρώ-
τη από τη Φιλοσοφική Σχολή του Δηµοκρίτειου Πανεπιστη-
µίου Θράκης και η δεύτερη από τη Σχολή Φιλοσοφίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών έλα-
βαν και το µεταπτυχιακό τους δίπλωµα από το ΕΚΠΑ στην 
«Ηθική της Φιλοσοφίας». 

Ε.Β.

Μικροί και µεγάλοι µαθητές των δηµοτικού, 
γυµνασίου και λυκείου Καστορείου τιµούν 
την 28η Οκτωβρίου φορώντας παραδοσιακές 
φορεσιές. 

Φώτο: Γ. Αρφάνης

Χιονοσκεπάστηκαν για τα καλά φέτος δυό 
φορές τα χωριά µας και απαιτήθηκε ο άµεσος 
εκχιονισµός των δρόµων των Βορείων Δήµων 
τον οποίο επέβλεψε προσωπικά ο Δήµαρχος 
Σπάρτης κ. Βαγγέλης Βαλιώτης. Έτσι στις 7 
Ιανουαρίου 2017 στο χιονισµένο Καστόρειο, 
δεν µπόρεσε να αρνηθεί ένα ποτήρι κρασί 
στο κάλεσµα της παρέας (διακρίνονται από 
αριστερά Μπάµπης Μπασκουρέλος, Βίλη 
Κακαφλίκα, Γιώργος Λιναρδάκης, Ντίνος 
Αλεξάκος, Βαγγέλης Βαλιώτης, Βασίλης 
Λαγανάς, Θανάσης Δηµητρακόπουλος και 
Γιώργος Δαγριτζίκος).
Ε.Β.
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Το Καστόρειο εόρτασε την 1η 
Δεκεμβρίου 2016 με λαμπρότητα 
και θρησκευτική κατάνυξη, όπως 
κάθε χρόνο, τη μνήμη του πολιού-
χου Αγίου Θεοκλήτου. Την παρα-
μονή τελέσθηκε ο μεγάλος εσπε-
ρινός με αρτοκλασία και ανήμερα 
το πρωί η Αρχιερατική Θεία Λει-
τουργία, στην οποία χοροστάτησε 
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Μονεμβασίας και Σπάρτης κ.κ. 

Ευστάθιος, πλαισιωμένος από 
πλειάδα ιερέων. Ιδιαίτερη αίσθη-
ση και θαυμασμό προκάλεσε η 
ψαλμωδία, που κατέκλυσε την εκ-
κλησία μας από χορωδία ψαλτών, 
που απαρτιζόταν από τον ψάλτη 
μας Κώστα Σμυρνιό, την Ελένη 
Βλαχολιά-Σμυρνιού, τον Λάμπρο 
Κραμποβίτη μαζί με τον εξέχοντα 
ψάλτη της εκκλησίας της Υπα-
παντής Καλαμάτας, και νεαρών 

ψαλτών από τη Λειβαδιά, επισκε-
πτών του ιερέα μας. Στο τέλος της 
Θείας λειτουργίας ο Σεβασμιότα-
τος Μητροπολίτης κ.κ. Ευστάθιος 
με ειδική τελετή, απένειμε στον 
ιερέα μας πατέρα Νεκτάριο τον 
τίτλο του Πρωτοπρεσβύτερου 
(τίτλος που απονέμεται σε έγ-
γαμους ιερείς κατόχους πτυχίου 
Ανωτάτης εκπαίδευσης). Στη συ-
νέχεια ακολούθησε η λιτάνευση 
της εικόνας του πολιούχου Αγίου 
στην πλατεία της κωμόπολής μας, 
πλαισιωμένη από τη μαθητιώσα 
νεολαία μας δασκάλους και κα-
θηγητές και πλήθος κόσμου. Τιμές 
απέδωσε στρατιωτικό άγημα από 
το ΚΕΕΜ. Μετά το πέρας της 
περιφοράς μοιράστηκαν οι άρτοι 
και στη συνέχεια καφές και γλυκί-
σματα προσφορά των κυριών του 
Καστορείου στην αίθουσα του 
πολιτιστικού κέντρου «Μπακή», 
όπου και εγκαινιάσθηκε το Πα-
ράρτημα του ΚΑΠΗ Καστορείου. 

Στη Θεία Λειτουργία παρέστησαν 
η Περιφερειάρχης Ντία Τζανετέα, 
οι Αντιδήμαρχοι κ. Ευάγγελος 
Νικολακάκης και Δημήτριος Απο-
στολάκος, ο Πρόεδρος του Ν.Π 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θέμις 
Πατσιλίβας, ο Δημοτικός Σύμβου-
λος Γιάννης Καρμίρης, ο Διοικη-
τής του ΚΕΕΜ, οι Διευθυντές των 
Διευθύνσεων Πυροσβεστικής και 
της Αστυνομίας Λακωνίας, ο Πρό-
εδρος κ. Γεώργιος Οικονομάκης 
και τα μέλη του Τ.Σ. Καστορείου, 
εκπρόσωποι φορέων και άλλοι 
επίσημοι καθώς και αρκετός κό-
σμος από την ευρύτερη περιοχή. 
Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις 
έκλεισαν με το καθιερωμένο τρι-
σάγιο στο μνημείο στον Καραβά. 
Μνημείο αφιερωμένο στη μνήμη 
των 12 αδικοχαμένων στρατιωτών 
σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 
1972, που συγκροτούσαν άγημα 
προς τιμή του Αγίου μας. 

Ε.Β.

Η χρονιά αναµενόταν ότι θα 
ήταν µια από τις καλύτερες για 
την ελαιοπαραγωγική περιοχή 
µας.
Παρά τις αισιόδοξες προβλέ-
ψεις που υπήρχαν στην αρχή 
του 2016, η ανοµβρία του Φλε-
βάρη του Μάρτη και του Απρί-
λη, οι υψηλές θερµοκρασίες 
την ηµέρα και η χαµηλή θερµο-
κρασία τη νύχτα, και οι όψιµες 
ανοιξιάτικες µπόρες που πα-
ρέσυραν τη γύρη από τους αν-
θούς της ελιάς, δεν επέτρεψαν 
να γίνει σωστά η γονιµοποίηση, 

για να καρποδέσουν οι ανθοί σε 
ικανοποιητικό βαθµό. Εκτός 
από την προβληµατική καρπό-
δεση, υπήρχε µεγάλη προσβολή 
από το δάκο και επηρέασε την 
ποιότητα του ελαιολάδου.
Πολλοί ήταν οι ελαιοπαραγω-
γοί που δεν πήγαν στο χωράφι 
τους εξαιτίας της καρπόπτω-
σης και στην αναποτελεσµατι-
κότητα της δακοκτονίας, όσοι 
πήγαν έβαλαν ελάχιστο λάδι 
στην αποθήκη τους.
Βαρύ το πλήγµα που θα υπο-
στούν όλα τα χωριά µας, κα-
θώς το ελαιόλαδο αποτελεί το 
βασικότερο εισόδηµα. Πάντως 
άνθρωποι που έχουν γνώση 
µιλάνε για την χειρότερη ποσο-
τική και ποιοτική εικόνα των 
τελευταίων 30 ετών.
Υπό αυτές τις συνθήκες υπάρ-
χει απότοµη άνοδος της τιµής 
του ελαιολάδου αλλά χωρίς 
ποσότητα.
Άρα, αυξηµένες τιµές µε µειω-
µένες ή µηδενικές ποσότητες 
δεν υπάρχει κέρδος.
Ευελπιστούµε η νέα ελαιοκοµι-
κή χρονιά να µας βρει µε υγεία, 
µε ποσοτικό και ποιοτικό ελαι-
όκαρπο και µε τιµές ικανοποι-
ητικές.

Παναγιώτης Καράγιαννης

Ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Σπάρτης 
Γεώργιος Μπλάθρας πραγματοποίησε τετραήμερη 
προσκυνηματική εκδρομή με την Εταιρεία Φίλων 
του Αγίου Νικολάου Μύρων της Λυκίας, σε ιστορικές 
πόλεις της Λυκίας και Πισιδίας στα νοτιοδυτικά της 
Μικράς Ασίας. Οι εκδρομείς επισκέφτηκαν τα Μύρα 
της Λυκίας, προσκύνησαν στη Βασιλική του Αγίου 
Νικολάου και παρακολούθησαν την Αρχιερατική 
Θεία Λειτουργία στις 6 Δεκεμβρίου, στην οποία 
συμμετείχε και ο πατήρ Γεώργιος Μπλάθρας. Ο 
σεβαστός ιερέας μας ξενάγησε νοερά στην πόλη 
Πάταρα, τη γενέτειρα του Αγίου Νικολάου και 
στους εκεί αρχαιολογικούς χώρους. Μέσα από το 
λεύκωμα, που μας έδωσε ταξιδέψαμε στην επαρχία 
της Πισιδίας, όπου βρίσκεται η πόλη Σπάρτη με 
τους μεγαλόπρεπους ναούς. Μας μετέφερε, ακόμη, 
στην παλαιά Αττάλεια στους Ναούς των Αγίων 
Γεωργίου (σήμερα Μουσείο) και Αλυπίου και σε 
πολλούς άλλους ιστορικούς χώρους. Στη φωτό οι 
προσκυνητές στη Σπάρτη της Πισιδίας με φόντο τον 
Ιερό Ναό της Παναγίας.

Ε.Β.

Η γιορτή του Αγίου Θεοκλήτου
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Κλοπές σε δύο σπίτια σημειώ-
θηκαν στο χωριό μας στο πρώ-
το 15νθήμερο του Φεβρουαρί-
ου με σημαντικές απώλειες στο 
πρώτο. Στο δεύτερο σπίτι ευτυ-
χώς γειτόνισσα αντιλήφθηκε την 
κίνηση αγνώστων στο σπίτι και 
ενημέρωσε καταστηματάρχη 
στην πλατεία. Έτρεξαν αμέσως 
καταστηματάρχες και όσοι συ-
σκέπτοντο για τη διοργάνωση 
του Καρναβαλιού στο Γραφεί-
ο του Συλλόγου «Λουσίνα» και 
απότρεψαν την κλοπή. Συγχρό-
νως ειδοποιήθηκε και η αστυνο-
μία. Οι κλέφτες διέφυγαν αλλά 
συγκρατήθηκε ο αριθμός του 
αυτοκινήτου και παραδόθηκε 
στην Αστυνομία για τις παραπέ-
ρα έρευνες. 
Φωτιά σημειώθηκε σε σπίτι στο 
χωριό μας. Ευτυχώς η τριμελής 
οικογένεια έλειπε και δεν υπήρ-
ξαν θύματα. Η φωτιά ξεκίνησε 

από σπινθήρα του τζακιού. Ζημιές 
σημειώθηκαν στην οικοσκευή και 
στο ταβάνι του σπιτιού. Τη φωτιά 
πήρε είδηση συγχωριανή μας και 
αμέσως ειδοποίησε συμπατριώτες 
μας, που έτρεξαν επί τόπου. Συγ-
χρόνως ειδοποιήθηκε και η Πυρο-
σβεστική Υπηρεσία η οποία έφθα-
σε με 3 οχήματα και οκτώ πυρο-
σβέστες. Η φωτιά σχεδόν είχε 
σβήσει από τους κατοίκους του 
χωριού. 
Στις 23/12/2016 ο Σύλλογος Γο-
νέων Δημοτικού Σχολείου σε συ-
νεργασία με το Ν.Π. Προστασίας 
Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δ. 
Σπάρτης διοργάνωσε Χριστου-
γεννιάτικη γιορτή για τα παιδι-
ά. Στα παιδιά διάβασε παραμύθι 
η κ. Ποτούλα Πασχαλίδου και ο 
Άγιος Βασίλης (Τάσος Μανωλά-
κος) μοίρασε σοκολάτες και μι-
κρά δώρα στα παιδιά, στη συνέ-
χεια ακολούθησε και μπουφές με 

γλυκά και αναψυκτικά, προσφο-
ρά του Νομικού Προσώπου. Στην 
εκδήλωση παραβρέθηκε ο κ. Θέ-
μις Πατσιλίβας, ο Διευθυντής και 
οι δάσκαλοι του Δημοτικού και 
του Νηπιαγωγείου και οι γονείς 
των παιδιών.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
του Δημοτικού Σχολείου Καστορείου 
πραγματοποίησε για τρίτη φορά τον 
μήνα Δεκέμβριο παζάρι με όμορφες 
δημιουργίες φτιαγμένες από τις μα-
μάδες των παιδιών αλλά και από τα 
ίδια τα παιδιά με την καθοδήγηση των 
δασκάλων τους. Ημερολόγια, διακο-
σμητικά, χριστουγεννιάτικα στολίδια 
και χρηστικά αντικείμενα προσφέρ-
θηκαν στο παζάρι για την ενίσχυση 
του ταμείου του Συλλόγου. Αρωγοί 
στο επιχείρημά τους που στέφθηκε 
με επιτυχία, υπήρξαν ο Παναγιώτης 
Λαμπράκης, η Μαρία Γιακουμάκη, ο 
Ιερέας μας πατήρ Νεκτάριος, ο Σύλλο-
γος «ΛΟΥΣΙΝΑ», ο Κυνηγετικός Σύλ-

λογος, δίδοντας  χώρο και υλικά για 
την πραγματοποίηση του παζαριού. 

E.B
Ο Πολυδεύκης, Τοπικό Συμβούλι-
ο Καστορείου και το ΚΑΠΗ Δήμου 
Σπάρτης διοργανώνουν παρουσία-
ση του εξαιρετικού βιβλίου - μελέ-
της του Παναγιώτη Μ. Φουράκη 
«Μέγα γαρ το της Θαλάσσης Κρά-
τος – Η Ναυτική Ιστορία του Πελο-
ποννησιακού Πολέμου». Η παρουσί-
αση θα γίνει στο Πολιτιστικό κέντρο 
Μπακή, το Σάββατο 22 Απριλίου 
2017 στις 19:00. Το βιβλίο θα παρου-
σιάσουν ο ιατρός Μάριος Τζωρτζά-
κης, δημοτικός σύμβουλος Σπάρτης 
και η Γενική Γραμματέας του Πολυ-
δεύκη, φιλόλογος Βαρβάρα Κεμερί-
δου. Ο Π. Φουράκης είναι δόκτορας 
ιστορίας και εξ αγχιστείας Καστα-
νιώτης μιας και είναι σύζυγος της 
Τριαντάφυλλης Χ. Λαμπράκη.

ΕΛ.

Με ένα καιρό πιστό στην παρά-
δοση των τελευταίων χρόνων, 
που τον θέλει   καθαρά χειμω-
νιάτικο και με αδιάκοπη  βροχή , 
έγινε στον Άγιο  Μάμα,  το Σάβ-
βατο 26 Νοεμβρίου, για δέκα-
τη συνεχή χρονιά η θεσμοθετη-
μένη γιορτή της Μπουκουβάλας, 
για την έναρξη της ελαιοκομικής 
περιόδου. 
Από πολύ νωρίς ήταν όλοι εκεί!  
Μικροί και μεγάλοι, κάτοικοι 
και επισκέπτες ξέχασαν για λίγο 
τα μνημόνια και τα προβλήματά 
τους και έσμιξαν στους ρυθμούς 
των παραδοσιακών χορών.
Με την συμπαράσταση του Δή-
μου μας,  ο Σύλλογος προετοί-
μασε με όλες τις λεπτομέρειες 

την γιορτή και πρόσφερε απλόχε-
ρα παραδοσιακά εδέσματα-φασο-
λάδα, χοιρινό λουκάνικο, ελιές, 
μπουκουβάλα και άφθονο κόκ-
κινο κρασί. Επίσης παρουσίασε 
όπως κάθε χρόνο, προϊόντα με 
βάση το ελαιόλαδο (βαλσαμόλα-
δο, σαπούνι, αλοιφή της φωτιάς) 
που έκαμαν γυναίκες μέλη και φί-
λες του.
Μας τίμησαν με την παρουσία 
τους ο νέος μας εφημέριος  πα-
τήρ  Νεκτάριος Παπαδόπουλος, 
ο βουλευτής Λακωνίας και πρ. 
υπουργός Λεωνίδας Γρηγοράκος,  
ως εκπρόσωπος του Δήμου μας ο 
αντιδήμαρχος δημοτικής ενότη-
τας Πελάνας κ. Ευ. Νικολακάκης, 
ο πρόεδρος του Ο.Ν.Α. του Δή-

μου κ. Σάββας Βελισσάρης,  δη-
μοτικοί σύμβουλοι, μέλη οργανι-
σμών του δήμου, πρόεδροι τοπι-
κών κοινοτήτων και εκπρόσωποι 
τοπικών φορέων και συλλόγων.
Επίσης η αναπληρώτρια Καθηγή-
τρια Ιστορίας του Ε.Κ.Π. Αθηνών 
κα Μαρία Ευθυμίου.
Εντυπωσίασαν και καταχειρο-
κροτήθηκαν τα χορευτικά τμήμα-
τα μικρών και μεγάλων του «Πο-
λυδεύκη»
Παραβρέθηκαν ο Ορειβατικός 
Σύλλογος Καλαμάτας και πολυ-
πληθής ομάδα πεζοπόρων από 
την Αθήνα,  που περπάτησαν στα 
μονοπάτια του Βόρειου Ταΰγε-
του, και εντυπωσιάστηκαν τόσο 
από τη γιορτή όσο και από το φυ-
σικό κάλλος της περιοχής μας. 
Επίσης ο πρόεδρος και μέλη του 
Δ.Σ. του ΕΟΣ Σπάρτης.
Το διοικητικό Συμβούλιο ευχαρι-
στεί όλους τους συντελεστές της 
γιορτής μέλη και φίλους του Συλ-
λόγου  και ιδιαιτέρως τις  κυρίες 
Χριστίνα Κορτζή, Κική Λιναρ-
δάκη, Άννα Πάντου, Βάσω Τζα-
μούρη και Παναγούλα Μαρκου-
ράκη  για την αλοιφή της φωτιάς 
και τα μοναδικά παραδοσιακά 
γλυκίσματα. Τις κυρίες Γεωργία 
Οικονομοπούλου-Μουτή, Βιβή 
Αχλαδή-Αλειφέρη, Τζένη Κορ-
τζή, Μαρία Μπελεχάκη για την 

πολύτιμη βοήθειά τους την ημέρα 
της γιορτής.
Τους φίλους και μέλη μας Νική-
τα Αλειφέρη, Ντίνο Θεοδωρακό-
πουλο, Κώστα Λιναρδάκη, Γιάν-
νη Μερεκούλια και Δημήτρη Ξυ-
δογιαννόπουλο.
Τον Βασίλη Λαγανά για την έκθε-
ση φωτογραφίας και τη βοήθειά 
του και τον  φίλο, μέλος και ηλε-
κτρολόγο μας Βασίλη Μενίδη για 
την ουσιαστική συμβολή του στο 
φωτισμό του όλου χώρου της εκ-
δήλωσης.
Τους χορηγούς του συλλόγου μας 
«Φάρμα Σκαφιδά» και Αφούς 
Βλαχάκη. Την χορηγό επικοινω-
νίας και προβολής εφημερίδα « 
Ύπαιθρος Χώρα» και ιδιαίτερα 
την κα Μυρσίνη Γρηγόρη για την 
γενναία  προβολή της Γιορτής μας  
και του Βορείου Ταϋγέτου. 
Ιδιαίτερα θερμές ευχαριστίες  
προς το Δήμο Σπάρτης για την 
παραχώρηση του χώρου και την 
πολύτιμη συνδρομή του.
Αναντικατάστατη απουσία  στη 
φετινή διοργάνωση της  κας Μα-
τούλας Κουκάκη, που κάθε χρόνο 
μας τιμούσε με τα μοναδικά γλυ-
κά της και όχι μόνο,  η πρόσφα-
τη απώλεια  της οποίας  έκανε το 
Σύλλογό  μας φτωχότερο. 

Η γιορτή της Μπουκουβάλας 2016
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Χαιρετίσµατα στην εξουσία

Δεν πρόλαβε να µας πε-
ράσει η χαρά από την 
εγκατάσταση του νέου 
εξοπλισµού στο Κέντρο 
Υγείας στο Καστόρι και η 
κατάσταση επιδεινώθηκε. 
Αντί να στελεχωθεί  και 
να λειτουργήσει σύµφωνα, 
όπως από το νόµο απαιτεί-
ται, αποµακρύνθηκε και η 
επί χρόνια Διευθύντριά του 
κ. Σταθούλα Αραχωβίτη, 
εξαιρετική γιατρός, µε απο-
τέλεσµα να εξατµιστεί κάθε 
ελπίδα και ασφάλεια των 
κατοίκων της περιοχής. Η 
κ. Αραχωβίτη τοποθετήθη-
κε στην πιλοτική Τοπική 
Μονάδα Υγείας Σπάρτης 
(ΤΟ.Μ.Υ. Σπάρτης). Δηλαδή 
στην πράξη το Κ.Υ. έχει 
µετατραπεί σε αγροτικό 

ιατρείο δεδοµένου ότι το 
µόνο ιατρικό προσωπικό 
που διαθέτει είναι µία 
Γενική Γιατρός, που εφη-
µερεύει στο Γ.Ν. Σπάρτης 
και παίρνει ρεπό την επο-
µένη της εφηµερίας της, 
και έναν Αγροτικό Γιατρό. 
Αν προστεθεί και το γε-
γονός ότι δεν λειτουργούν 
τα περιφερειακά ιατρεία 
των άλλων χωριών της ΔΕ 
Πελλάνας, η κατάσταση 
αναδύεται περαιτέρω ζο-
φερή.
Κινήσεις και προσπάθειες 
από τις δηµοτικές αρχές  
και τους τοπικούς τους 
φορείς έγιναν αλλά το 
αποτέλεσµα µάλλον ήταν 
προδιαγραµµένο. Στις 3 
Φεβρουαρίου µε πρωτο-

βουλία της Τ.Κ. Καστορείου 
έγινε σύσκεψη στο Καστόρι 
µε µαζική συµµετοχή των 
κατοίκων και µαζεύτηκαν 
πάνω από 1.000 υπογρα-
φές.  Επίσης το Δηµοτικό 
Συµβούλιο της Σπάρτης 
στην της 2 Φεβρουαρίου 
συνεδρίασή του στηρίζει το 
Κ.Υ. Παρακάτω το απόσπα-
σµα από το  4ο Πρακτικό συ-
νεδρίασης. Με την αριθ.18/
06-02-2017 απόφαση µε 
θέµα «Λειτουργία Κέντρου 
Υγείας Καστορείου»
«Το Δηµοτικό Συµβούλιο 
Σπάρτης αποφασίζει οµό-
φωνα:
Ζητά να συνεχιστεί η 
απρόσκοπτη λειτουρ-
γία του Κέντρου Υγείας 
Καστορείου και την άµεση 
στελέχωσή του µε τις θέσεις 
ιατρών που αναφέρονται 
στον οργανισµό του και 
έχουν δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ 
3587/3-12-2014. Στηρίζει 
κάθε κινητοποίηση που 
αποσκοπεί στην καλύτερη 
παροχή υγείας στους πολί-
τες. Στηρίζει την πιλοτική 
λειτουργία της νέας δοµής 
Τ.Ο.Μ.Υ. στην πόλη της 
Σπάρτης και ζητά η λει-
τουργία της να γίνει χωρίς 

στελεχιακή αποδυνάµωση 
των άλλων δοµών υγεί-
ας (Νοσοκοµείο, Κέντρα 
Υγείας, Αγροτικά Ιατρεία)».
Επίσης σχετική ερώτηση 
υπέβαλε στη Βουλή ο βου-
λευτής Λακωνίας κ. Αθ. 
Δαβάκης. 
Όπως φαίνεται, σιγά-σιγά 
θα συγκεντρωθούν όλες οι 
δοµές υγείας στα αστικά 
κέντρα, και στην περίπτω-
σή µας στη Σπάρτη, µε ταυ-
τόχρονη παντελή διάλυση 
της παροχής υπηρεσιών 
υγείας στους κατοίκους των 
χωριών. Αν λάβει κανείς 
υπόψη του και την αλλαγή 
των δροµολογίων του ΚΤΕΛ, 
το καρέ συµπληρώνεται.
Έχεις χρήµατα ζεις.
Δεν έχεις χρήµατα, είσαι 
γέρος, παίρνεις σύνταξη, 
είσαι ανήµπορος, δεν έχεις 
οικογένεια να σε φροντίσει 
στην ώρα σου, τι θέλεις και 
ζεις, καλύτερα να πεθάνεις, 
να µην επιβαρύνεις και το 
πτωχευµένο κράτος µας.
Δεν είναι σχήµα λόγου. 
Μάλλον φαντάζει προτε-
σταντικός ορθολογισµός 
µαζί µε τυχοδιωκτισµό ανε-
γκέφαλων.

ΕΛ

Το Κέντρο Υγείας Καστορείου συνεχώς υποβαθμίζεται

Το Φεβρουάριο 2017 εκδόθηκαν οι 
δασικοί χάρτες, οι οποίο στην ουσί-
α οριοθετούν τις δασικές εκτάσεις 
μέσω της φωτοερμηνείας ιστορικών 
και πρόσφατων αεροφωτογραφιών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις τις δασι-

κής νομοθεσίας. Τα αποτελέσματα 
της οριοθέτησης αυτής εμφανίζο-
νται σε υπόβαθρα (ορθοφωτογρα-
φίες) πρόσφατης απεικόνισης. Για 
τους συγκεκριμένους χάρτες χρη-
σιμοποιήθηκαν για την κατηγορί-

α της ιστορικής – παλαιότερης πε-
ριόδου, αεροφωτογραφίες κυρίως 
του έτους 1945, όπου έγινε η πρώ-
τη αεροφωτογράφιση της Ελλάδας  
και για τη σημερινή – πρόσφατη πε-
ρίοδο, αεροφωτογραφίες των ετών 
2008 – 2009. 
Προφανώς η όλη δράση είναι προς 
την κατεύθυνση του εξορθολογι-
σμού και της δημιουργίας ενός αξι-
όπιστου εθνικού κτηματολογίου, 
μπας και τελειώσουν κάποτε οι κα-
ταπατήσεις και ίσως ορισμένες πυρ-
καγιές. Όμως απ’ ότι φαίνεται έχου-
με δρόμο ακόμη να πορευτούμε διό-
τι τα λάθη πολλά, και στη Λακωνία, 
διαβάζουμε ότι υπάρχουν διαμαρτυ-
ρίες και αντιδράσεις , ακόμη και για 
ακύρωση του νόμου.  Επίσης  δεν 
μας αφήνει χωρίς αμφιβολίες και 
το φοροεισπρακτικό μέρος, επειδή 
πρέπει να πληρώσεις για να προ-

σφύγεις σε περίπτωση λάθους και 
να πάρεις πίσω το χωράφι σου. Και 
από την άλλη κυκλοφορούν πληρο-
φορίες ότι ετοιμάζεται σχέδιο νό-
μου για πώληση από το κράτος δα-
σικών εκτάσεων που έχουν εκχερ-
σωθεί, στους καταπατητές.
Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 
στο Καστόρι, μετά από πρόσκληση 
του ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ, 
και του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ 
ΒΟΥΝΟΥ «ΛΟΥΣΙΝΑ», πραγμα-
τοποιήθηκε σχετική ενημερωτική 
εκδήλωση με ομιλητές τον κ. Ηλί-
α Κοντάκο, επικεφαλής της Διεύ-
θυνσης Δασών Λακωνίας, και τον 
κ. Παναγιώτη Αγγελόπουλο, διευ-
θυντή του Τμ. Δασικών Χαρτογρα-
φήσεων Νομού Μεσσηνίας και εκ-
δόθηκε και ψήφισμα διαμαρτυρίας.

ΕΛ

Αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες
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Δράσεις - Ειδήσεις - Πληροφορίες

Τον Μάκη τον Γυλοπίδη δεν τον γνώ-
ριζα, κάτι η διαφορά ηλικίας μας (μι-
κρή), κάτι που έφυγε μικρός για Τρί-
πολη, Αθήνα και μετά για Αυστραλί-
α, ήταν η αιτία να μη γνωριζόμαστε.
Πριν λίγα χρόνια ένα άρθρο μου στον 
Πολυδεύκη για τον εμφύλιο πόλεμο 
1946-1949 για το χωριό μας, όπου 
πρότεινα πως πρέπει+ επιτέλους να 
τελειώσει στο χωριό μας ο εμφύλι-
ος με ένα κοινό μνημόσυνο για όλους 
τους νεκρούς, στάθηκε η αφορμή να 
τον γνωρίσω.
Είχε λάβει ο Πολυδεύκης διάφο-
ρα γράμματα με υπέρ και κατά, με 
όλους επικοινώνησα για να τους ευ-
χαριστήσω, έστω και αν διαφωνού-
σαμε. Ένα  mail στον Μάκη στη μα-
κρινή Αυστραλία και αρχίσαμε να 
επικοινωνούμε. Μου έδωσε μια συ-
νέντευξη για τον Πολυδεύκη και από 
εκεί κατάλαβα τι σπουδαίος πατριώ-
της και τι υπέροχος Έλληνας της δια-
σποράς είναι.

Φέτος τον Ιούνιο επιτέλους είχα τη 
χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω 
από κοντά. Με εντυπωσίασε ο λόγος 
του, το πραγματικό ενδιαφέρον και η 
αγάπη του για την Ελλάδα και τον 
τόπο μας. Είπαμε πολλά, μου εμπι-
στεύτηκε πώς να έχω πρόσβαση στο 
αρχείο του Συλλόγου των πατριωτών 
μας στην Αυστραλία, για μια μελλο-
ντική έρευνα (για τον Πολυδεύκη) 

αναφερόμενη στους συλλόγους  που 
έχουν οι ξενιτεμένοι πατριώτες μας.
Δώσαμε ραντεβού για του χρόνου να 
μου αφηγηθεί την ζωή του και για 
κάτι συλλογικό που έχει κατά νου ο 
φίλος Τάκης Πελεκάνος.
Να είσαι καλά Μάκη μου εσύ και 
όλη η οικογένειά σου άλλα και όλοι 
οι Πατριώτες μας στην ξενιτιά. 

Γ. Λαγανάς

Ο 4ος Καστόρειος Ορεινός Ημιμα-
ραθώνιος, πραγματοποιήθηκε με με-
γάλη επιτυχία την Κυριακή 22 Δε-
κεμβρίου 2016 στην ορεινή διαδρο-
μή μήκους 22.400 μ. στην Τοπική 
Κοινότητα Καστορείου. Παράλλη-
λα πραγματοποιήθηκαν δύο ακόμα 
αγώνες, ένας των 1.000 μ. για παιδι-
ά του Δημοτικού Σχολείου και ένας 
3.000 μ. για μαθητές Γυμνασίου και 
1ης Λυκείου. Οι δηλώσεις συμμετο-
χής αθλητών από όλα τα μέρη της 
Ελλάδας αλλά και από το εξωτερι-
κό ανήλθαν λίγες ημέρες πριν τον 
αγώνα στις 654. Σημείο εκκίνησης 
του αγώνα αλλά και τερματισμού η 
πλατεία της Κωμόπολής μας η οποί-
α ήταν κατάμεστη από συμπατριώ-

τες μας και συνοδούς των αθλητών. 
Σημεία αναφοράς της διαδρομής 
και ανεφοδιασμού των αθλητών σε 
νερό, ισοτονικό, σταφίδες και αλμυ-
ρά ο Άγιος Μάμας (υψ. 500μ), Θέση 
Λάτα (υψ. 980μ.), Λουσίνα (υψ. 
1.117μ.), θέση Άμμους, θέση Άγιος 
Νικόλαος (ύψ. 1.407μ.), και στην 
επιστροφή θέση Λάτα και Άγιος Μά-
μας. Νικητές του αγώνα ήταν όλοι 
όσοι κατάφεραν να τερματίσουν 
μέσα στα χρονικά όρια που είχε θέ-
σει η επιτροπή, φθάνοντας τους 386 
αθλητές από τους 400, που ξεκίνη-
σαν και σε όλους απονεμήθηκε ειδι-
κό μετάλλιο. Από τους άνδρες πρώ-
τος τερμάτισε ο Μέμος Απόστολος 
με χρόνο 2 ώρες 4’18’’ και από τις 

γυναίκες η Κολύφα Μυρσίνη με χρό-
νο 2 ώρες και 32’ 02’’. Από το χωριό 
μας, για 4η συνεχή χρονιά, τερμάτι-
σε ο αθλητής δρομέας Θανάσης Φα-
σουλόπουλος. Στους αθλητές-δρο-
μείς αλλά και στους συνοδούς τους, 
το φιλόξενο χωριό μας, πρόσφερε το 
πρωί τσάι με μέλι και αρτοβουτήμα-
τα και κατά τη λήξη του αγώνα νό-
στιμη φασολάδα, που μαγείρεψαν τα 
μέλη του Συλλόγου «ΛΟΥΣΙΝΑ». 
Την παραμονή του αγώνα στην Αί-
θουσα «ΜΠΑΚΗ» πραγματοποιή-
θηκε ομιλία με θέμα το «Ορεινό Τρέ-
ξιμο», με ομιλητές τον ιατρό κ. Γιάν-
νη Μιχελόγκονα, τον Πρόεδρο του 
Συλλόγου «Σπαρτιάτες Δρομείς» κ. 
Γιάννη Δημόπουλο και τον Πρόεδρο 
του Συλλόγου «ΛΟΥΣΙΝΑ» κ. Ντίνο 
Λαγανά. Στα πλαίσια της εκδήλωσης 
τιμήθηκε ο παρευρισκόμενος αθλη-
τής υπεραποστάσεων ιταλός Ιβάν 
Γκουτίν, που για δεύτερη χρονιά 
συμμετείχε στον Καστόρειο Αγώ-
να. Να θυμίσουμε ότι αυτός ο με-
γάλος αθλητής –δρομέας υπήρξε για 
δύο φορές 1ος νικητής στον αγώνα 
«ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ. Συνδιοργανωτές 
του αγώνα υπήρξαν η Τοπική Κοι-
νότητα Καστορείου, ο Δήμος Σπάρ-
της και το Ν.Π. Αθλητικού Οργανι-
σμού του Δήμου Σπάρτης, ο Σύλλο-
γος φίλων του Ταυγέτου «ΛΟΥΣΙ-

ΝΑ», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κα-
στορείου «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ», ο Κυ-
νηγετικός Σύλλογος Βορείων Δή-
μων, ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλ-
λογος Καστορείου «ΚΑΣΤΩΡ», η 
Αθλητική Ένωση Πελλάνας – Κα-
στορείου, οι Σύλλογοι Γονέων και 
Κηδεμόνων των Σχολείων Καστο-
ρείου, η ΛΕΦΩ Σπάρτης, η Ελληνι-
κή Ομάδα Διάσωσης, ο Ελληνικός 
Ορειβατικός Σύλλογος Σπάρτης, το 
300ο Σύστημα Προσκόπων Σπάρ-
της, ο ΕΤΟΙΜΟΚΛΗΣ, και ο Σύλ-
λογος «Σπαρτιάτες Δρομείς». Χορη-
γοί στον αγώνα οι ACTIVE POINT-
LA SPORTIVA,TΣΙΚΑΚΗΣ-ΓΙΑΝ-
ΝΟΠΟΥΛΟΣ, τα ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡ-
ΚΕΤ: Παναγιωτόπουλος, Καραγιάν-
νης, και Γαλαξίας, οι Αφοι Λάμπου, 
Τζούμης, Οινοποιεία ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ, 
Α.Σ.Ε.Ε. ΑΜΥΚΛΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑ, 
Ειρήνη Δαγριτζίκου, Αγγελική Πα-
ρασκευοπούλου και Αγλαΐα Λια-
κοπούλου. Τον αγώνα παρακολού-
θησαν και ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. 
Ευάγγελος Βαλιώτης, ο Αντιδήμαρ-
χος κ. Ευάγγελος Νικολακάκης, οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μάριος 
Τζωρτζάκης και Βασίλης Σκρουμπέ-
λος, ο Πρόεδρος Γεώργιος Οικονο-
μάκης και τα μέλη του Τοπικού Συμ-
βουλίου 

Ε.Β.

Ο 4ος Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος 

Μάκης Γυλοπίδης Στις 4 Φεβρουαρίου 
2017, έκοψε την πίτα 
του το Παράρτημα ΚΑ-
ΣΤΟΡΕΙΟΥ του ΚΑΠΗ 
Σπάρτης στην Αίθουσα 
«Μπακή». Στην εκδήλω-
σε παραβρέθηκε ο Δή-
μαρχος Σπάρτης κ. Ευάγ-
γελος Βαλιώτης, ο Αντι-
δήμαρχος Ευάγγελος Νι-
κολακάκης, ο Δημοτι-
κός Σύμβουλος Μάριος 
Τζωρτζάκης, ο Πρόεδρος 
κ. Γεώργιος Οικονομά-
κης και τα μέλη του Τ. Σ. 
Καστορείου και τα μέλη 
του ΚΑΠΗ. Στα πλαίσια 
της εκδήλωσης πραγμα-
τοποιήθηκε ομιλία από 
τη Διευθύντρια του Ια-
τρικού Κέντρου Καστο-
ρείου ιατρό κ. Σταθούλα 
Αραχοβίτη με θέμα την 
«Προληπτική Ιατρική».

Ε.Β.
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Από τον φίλο και πατριώτη μας κύ-
ριο Δημήτριο Πανταζή, επίτιμο δι-
κηγόρο, λάβαμε και δημοσιεύουμε 
την παρακάτω επιστολή.

Προς: Την Καθηγήτρια Φιλολογίας
Κυρία Δώρα Πελεκάνου κ.λπ.
Συντελεστές της Σύνταξης, 

Έκδοσης και Διανομής του
Περιοδικού «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»
«Αγαπητοί μου φίλοι και συμπα-
τριώτες, σας εύχομαι υγεία, δύνα-
μη, χαρά και προκοπή. Η καινού-
ρια χρονιά ας αναστήσει το χαμό-
γελο στα χείλη όλων μας, όλων 
των, όπου γης, Καστανιωτών, 
όλων των ανθρώπων της Οικου-
μένης. Ας ζεστάνει τις παγωμένες 
καρδιές μας και ας χαρίσει σ’ αυ-
τούς που αγωνίζονται τη ζωή που 
τους αξίζει. Θερμά συγχαρητήρι-
α για την έμπρακτη δικαίωση του 
μόχθου σας, που τόσα χρόνια προ-
σφέρετε αφειδώλευτα για να εκδί-
δεται ανελλιπώς ο «ΠΟΛΥΔΕΥ-
ΚΗΣ», όλο και πιο μεστός, ώριμος 
και βελτιωμένος, φθάνοντας όπου 
γης Καστανιώτης.
Με την ευκαιρία εσωκλείω και την 
συνδρομή μου και ένα χειρόγρα-
φό μου, σχετικό με την ιστορία της 
ελιάς, που ίσως να μην είναι ευρέ-
ως γνωστή σε όσους δεν είναι φιλό-
λογοι, ιστορικοί κ.λπ. επιστήμονες, 
δηλαδή στο ευρύ κοινό.
Με πατριωτικούς χαιρετισμούς 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Επίτιμος Δικηγόρος 

Η  περιοχή που περιβάλλει 
το χωριό μας, ιδίως πέ-
ριξ της πετρόκτιστης εκ-

κλησίας του Τιμίου Σταυρού στη 
θέση «Απανώκαμπος» ή «Λαγκα-
δίτσα», υπήρξε ανέκαθεν ελαιό-
φυτος και αμπελόεσσα και, ευτυ-
χώς, παραμένει μέχρι και σήμερα 
ελαιοβριθής και σποραδικά εκ-
κληματούσα. Επέλεξα τη χρήση 
των ανωτέρω υπογραμμισμένων 
τεσσάρων αρχαιοπρεπών λέξεων 
για να τονίσω ότι όλοι οι Αρχαίοι 
Έλληνες, πρωτίστως όμως οι Αθη-
ναίοι, θεωρούσαν την ελιά δένδρο 
εθνικό, δώρο της θεάς Αθηνάς 
κατά τη διένεξή της με τον Ποσει-
δώνα για την ονοματοδοσία της 
ανώνυμης, μέχρι τότε, Πολιτεί-

ας του Κέκροπος. Οι Ολυμπιονί-
κες και γενικότερα οι νικητές των 
Αθλητικών Αγώνων επιβραβεύο-
νταν με ένα στεφάνι από αγριελιά, 
τον περιλάλητο Κότινο. Σύμφω-
να με την Ελληνική Μυθολογία η 
Λητώ γέννησε τον Απόλλωνα και 
την Αρτέμιδα κάτω από τους κλά-
δους της ιερής ελιάς στην Έφεσο 
και, κατ’ άλλους, στη Δήλο. Η Πα-
λαιά Διαθήκη αναφέρει ότι κατά 
τον απαισίας μνήμης Βιβλικό Κα-
τακλυσμό, το περιστέρι της Κιβω-
τού του Νώε επιστρέφοντας έφε-
ρε στο ράμφος του κλαδί ελιάς, 
άγγελμα χαράς και ειρήνης αλλά 
και σύμβολο νίκης και αισιόδοξης 
προοπτικής. Ο καρπός της ελιάς 
έδωσε φως στους ανθρώπους και 

περίτεχνες λυχνίες φώτιζαν και 
εξακολουθούν να φωτίζουν τους 
ιερούς χώρους των ανά την οικου-
μένη διαβιούντων Λαών. Η κατά-
καρπος ελαία συμβολίζει την οι-
κογενειακή θαλπωρή, τη δημιουρ-
γικότητα, την ειρηνόχυτη γαλήνη 
και την αγαπητική συμβίωση και 
προκοπή. Στον Κήπο της Γεσθη-
μανή υπήρχαν ελιές κάτω από τις 
οποίες προσευχήθηκε ο Χριστός, 
λίγο πριν τον συλλάβουν οι Ρω-
μαίοι στρατιώτες και τον οδηγή-
σουν στο Πραιτόριο. Η ποιήτρια 
Ήριννα αφιέρωσε συγκινητικούς 
στίχους στη μητέρα της, την ακα-
ταπόνητη ελαιομαζώχτρα και οι 
Αθηναίοι αγγειογράφοι απεικό-
νισαν με μοναδική καλλιτεχνική 
δεξιοτεχνία σκηνές από την ομα-
δική συγκομιδή του ελαιοκάρπου. 
Η ελιά είναι δένδρο αγιογραφικό, 
πλειστάκις αναφερόμενο στα ιερά 
κείμενα. Η θάλασσα της Τιβεριά-
δας ( η Γαλιλαία των Εθνών) και 
το Όρος των Ελαιών, ήταν οι προ-
σφιλέστεροι τόποι της διδασκαλί-
ας και των πολλών θαυμάτων του 
Ιησού. Τέλος πολλοί Νεοέλληνες 
ποιητές εγκωμίασαν την «ελιά την 
τιμημένη, την από τον θεό ευλο-
γημένη για το λυχνάρι του φτω-
χού, για τ’ Άγιου το καντήλι».
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Επίτιμος Δικηγόρος 

Με πολλή επιτυχία έγινε και 
φέτος η καθιερωμένη ετήσια 
εκδρομή του Συλλόγου 
Καστοριτών Μελβούρνης 
στους θαυμάσιους χώρους της 
Ιεράς Μονής της Παναγίας 

Καμαριανής στο RED HILL.
Περισσότεροι από εκατό 
Βορειοδημότες και 
υποστηρικτές του συλλόγου 
έδωσαν για ακόμη μια φορά 
το «παρών» και πέρασαν όλοι 

μαζί μια θαυμάσια Κυριακάτικη 
ημέρα με φαγητά, ποτά και 
διασκέδαση, και έφυγαν με την 
ευχή η ετήσια αυτή εκδήλωση 
να πραγματοποιηθεί με την ίδια 
επιτυχία και του χρόνου. Φέτος 
τίμησαν την εκδήλωση με 
την παρουσία τους 5 εκλεκτοί 
συμπατριώτες Βορειοδημότες 
που διαμένουν στο Σίδνεϋ και 
στην Αδελαΐδα. Πρόκειται για 
τον αιδεσιμότατο π. Σπυρίδωνα 
Βουνάση από την Καστανιά και 
την πρεσβυτέρα Αγγελική που 
ήρθαν από την Αδελαΐδα και 
τον κ. Αθανάσιο Γκλέκα από 
το Γιωργίτσι με  τη σύζυγό του 
Μαρία, που ήρθαν από το Σίδνεϋ 

και, μαζί τους, η Κωσταντίνα 
Δήμου με καταγωγή από το 
Γιωργίτσι. Ο πατέρας της 
λέγοταν Φίλιππας. Η Μαρία 
είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Λακωνικών Συλλόγων  που 
δραστηριοποιείται στο Σίδνεϋ.
 Στη φωτογραφία τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τους 
φιλοξενούμενους εκλεκτούς 
συμπατριώτες.
 Προς τη συντακτική ομάδα του 
περιοδικού « ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ».
Παρακαλούμε να δημοσιευτεί 
στην επόμενη έκδοση του 
Περιοδικού.
 Με εκτίμηση 
Μάκης Γυλοπίδης

Συνεργασία

Ύμνος στην ελιά

Εκδρομή συλλόγου Καστοριτών Μελβούρνης
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Παρέµβαση Γράφει η Λίτσα Ρουμελιώτη

Το έθιμο της αποκριάς και 
του Καρναβαλιού, κρατάει 
από τις Διονυσιακές γιορτές 
των προγόνων μας. Από τότε 
οι άνθρωποι μεταμφιέζονταν, 
χόρευαν, τραγουδούσαν 
και έπιναν άφθονο κρασί, 
με αποτέλεσμα το κέφι στο 
κατακόρυφο. Με τον καιρό, οι 
Έλληνες, πρόσθεσαν τη σάτιρα 
και κάθε μέρος της Ελλάδος 
σύμφωνα με τις ιδιαίτερες 
παραδόσεις του και τα έθιμά 
του δημιούργησε το δικό του 
ξεφάντωμα, με τα δικά του 
λαογραφικά στοιχεία. Παντού 
όμως αυτές  οι διαδικασίες αυτές 
χαρακτηρίζονται από σάτιρα 
και αθυροστομία στα τραγούδια 
και στα πειράγματα, από κέφι, 
γλέντι, χορό και πολύ φαγοπότι. 
Οι μεταμφιεσμένοι ονομάζονται 
μασκαράδες, μάσκαροι, 
μούσκαροι, μουσκάρια 
– κουδουνάτοι ή γιανίτσαροι. 
Όλοι όμως κάλυπταν το 
πρόσωπό τους με μάσκες και 
φορούσαν διάφορες στολές. 
Η περίοδος της Αποκριάς 
θεωρείται κατεξοχήν περίοδος 
εκτόνωσης. Μια περίοδος κατά 
την οποία, ο άνθρωπος  ξεφεύγει 
από την καθημερινότητά του, 

εξωτερικεύει τα πάθη του, 
τα συναισθήματά του και τα 
προβλήματά του με τη βοήθεια 
της μεταμφίεσης και της 
σάτιρας. «Κάθε χρόνο μια φορά 
φτάνει τούτη η χαρά και γι΄αυτό 
ας τη χαρούμε όσο πιο πολύ 
μπορούμε. Ας χορέψουμε με 
κέφι με νταούλια και με ντέφι κι 
ας μας διώξει μακριά κάθε λύπη 
η Αποκριά.»
Τα παλαιότερα χρόνια τις 
Απόκριες ο λαός δεν ήταν 
αδρανής θεατής, όπως 
σήμερα. Είχε μια συμμετοχική 
παρουσία ολική ή μερική. Ήταν 
πρωταγωνιστής και δημιουργός, 
χωρίς την παρουσία σκηνοθέτη 
με έξυπνα αυτοσχέδια σύνολα 
που σατίριζαν καυστικά 
την επικαιρότητα. Απόκριες 
ονομάζονται οι τρείς εβδομάδες 
πριν τη Μεγάλη Σαρακοστή. 
Ταυτίζονται με την περίοδο 
του Τριωδίου, μια κινητή 
περίοδο στην ορθόδοξη 
Χριστιανική Παράδοση από 
την Κυριακή του Τελώνου 
και του Φαρισαίου μέχρι την 
Κυριακή της Τυροφάγου 
ή της Τυρινής. Η πρώτη 
εβδομάδα που τελειώνει την 
Κυριακή του Ασώτου λέγεται 

Προφωνή ή Προφωνέσιμη 
επειδή προφωνούσαν, δηλαδή, 
διαλαλούσαν οι ντελάληδες τον 
ερχομό των Απόκρεω. Λέγεται 
και Απολυτή ή Αμολητή, 
επειδή απολύονται οι ψυχές 
των πεθαμένων. Η δεύτερη 
εβδομάδα λέγεται Κρεατινή 
ή της Κρεατοφάγου επειδή 
έτρωγαν πολύ κρέας και δεν  
νήστευαν ούτε την Τετάρτη ούτε 
την Παρασκευή. Ειδικά την 
Πέμπτη αυτής της εβδομάδας, 
την ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ έψηναν 
όλοι κρέας πολύ και η τσίκνα 
από αυτό μοσχοβόλιζε στον 
αέρα. Η τρίτη εβδομάδα, 
λέγεται Τυρινή ή της 
Τυροφάγου ή Μακαρονού, 
επειδή οι άνθρωποι έτρωγαν 
γαλακτοκομικά προϊόντα, 
σαν ενδιάμεση κατάσταση 
μεταξύ της κρεατοφαγίας και 
της νηστείας. Χαρακτηριστικό 
είναι το παρακάτω τραγούδι: 
«Τ΄ ακούτε τι παράγγειλε η 
Καθαρή Δευτέρα;  πεθαίνει ο 
Κρέος, πέθανε, ψυχομαχάει 
ο Τύρος. Σηκώνει ο Πράσος 
την ουρά και ο Κρέμμυδος τα 
γένια. Μπαλώστε τα σακούλια 
σας, τροχίστε τα λεπίδια και 
στον τρανό τον πλάτανο να 

μάσουμε στεκούλια». Η Καθαρή 
Δευτέρα είναι το ξεκίνημα 
της Σαρακοστής όπου γίνεται 
πνευματικός και σωματικός 
καθαρισμός του ανθρώπου. 
Η Σαρακοστή κρατάει επτά 
εβδομάδες. Ο λαός λέει για 
αυτή: «Την κυρά Σαρακοστή, 
πούναι έθιμο παλιό οι γιαγιάδες 
μας τη φτιάχναν με αλεύρι και 
νερό. Για στολίδι της φορούσαν 
στο κεφάλι εναν σταυρό, μα 
το στόμα το ξεχνούσαν γιατί 
νήστευαν καιρό. Και τις μέρες 
τις μετρούσαν με τα πόδια της 
τα επτά κόβαν ένα τη βδομάδα, 
μέχρι νάρθει η Πασχαλιά». Το 
πιάτο της ημέρας περιλαμβάνει 
νηστήσιμα ως αποτοξίνωση 
από το πλούσιο φαγοπότι της 
Αποκριάς. Χαλβάς, ταραμάς, 
ελιές, πίκλες , θαλασσινά, 
φασολάδα, λούπινα, βρουβιά 
και η πατροπαράδοτη λαγάνα 
είναι το μενού. Κάτι άλλο 
ξεχωριστό που γίνεται την 
περίοδο των Απόκρεω, είναι 
τα Ψυχοσάββατα. Είναι οι 
ημέρες που αφιερώνονται στους 
νεκρούς. Κάθε σπίτι φτιάχνει 
κόλλυβα και τα μοιράζει  μετά 
τα Τρισάγια στον κόσμο «για 
να συγχωρηθούν τα πεθαμένα 

ÊñáôÜíå áðü ôéò ÄéïíõóéáêÝò ãéïñôÝò ôùí ðñïãüíùí ìáò
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τους». Όπως πάντα ζωή 
και θάνατος πάνε μαζί. Ας 
ξεφυλλίσουμε τώρα το άλμπουμ 
της Αποκριάς και την ιστορία 
του Καρναβαλιού στο χωριό 
μας. Ένα Καρναβάλι από τα 
χρόνια των παππούδων μας , 
από το οποίο έχουμε φυλαγμένες 
όμορφες αναμνήσεις. Τις 
δεκαετίες του 50 και του 60 
όμως, με τη μεγάλη φυγή των 
κατοίκων στο εξωτερικό και 
τα μεγάλα αστικά κέντρα για 
αναζήτηση καλύτερης τύχης, 
επήλθε σημαντικός μαρασμός 
των χωριών γενικότερα, η 
κοινωνική ζωή και η πολιτιστική 
παράδοση (όπως το καρναβάλι) 
ολοένα και χανόταν, κατάσταση 
που δυστυχώς ζούμε και τώρα. 
Το Καρναβάλι ξεχάστηκε, 
ευτυχώς όμως κάποιοι ανήσυχοι 
πατριώτες ξανάπιασαν το 
νήμα πάλι από την αρχή και με 
θάρρος και πείσμα, αποφάσισαν 
την αναβίωση του καρναβαλιού 
και τους ευχαριστούμε πολύ. 
Την προσπάθεια αυτή, ο κόσμος 
την αγκάλιασε με πολλή αγάπη 
και σιγά – σιγά όλοι μαζί 
κατάφεραν να συνδέσουν το 
παλιό με το καινούργιο, έτσι 
ώστε σήμερα με υπερηφάνεια να 
παρουσιάζουμε ένα καρναβάλι 
που τα έχει όλα.
Ας πάμε τώρα στα έθιμα που 
χαρακτηρίζουν το χωριό μας. 
Το σφάξιμο των γουρουνιών, 
είναι το πρώτο (εξού και Σφαερή 

εβδομάδα που είναι η πρώτη). 
Κάθε σπίτι έσφαζε το γουρούνι 
του, για νάχει μπόλικο κρέας για 
τις απόκριες. Ακόμα θυμάμαι 
το τσίριγμα των γουρουνιών 
την ώρα που τα έσφαζαν και 
που αναστάτωνε την ησυχία 
του χωριού. Χρειάζονταν 4- 5 
άνδρες για να σφάξουν το 
κάθε γουρούνι. Η νοικοκυρά 
φρόντιζε μετά να κεράσει τους 
συμμετέχοντες στο σφάξιμο με 
εδέσματα και μπόλικο κρασί. 
Ότι κρέας περίσσευε το αλάτιζαν 
με μπόλικο αλάτι και το έβαζαν 

στο τζάκι για να το καπνίσουν. 
Ύστερα το έβαζαν στο χαρανί 
με μπόλικα πορτοκάλια, κρασί 
ή ξύδι, μπαχαρικά, καυτερή 
πιπεριά και το έβραζαν. 
Κατόπιν το φύλαγαν σε λαήνια 
με μπόλικο λάδι ώστε να το 
χρησιμοποιήσουν αργότερα. 
Αξέχαστα θα μου μείνουν και 

τα λουκάνικα που έφτιαχναν 
από το έντερο του γουρουνιού. 
Ποιος δεν έπαιξε με τη φούσκα 
του γουρουνιού. Πολλοί 
φούσκωναν τη φούσκα (κύστη) 
του γουρουνιού, αφού είχαν 
βάλει μέσα καλαμποκόσπορους 
την ξέραιναν και έπαιζαν μπάλα. 
Οι φωτιές είναι το άλλο έθιμο 
της Αποκριάς. «Το βράδυ της 
Αποκριάς φωτιές ανάβουν σε 
κάθε γειτονιά. Φωτιές γιορτινές. 
Φωτιές του χορού, του γλεντιού, 
της χαράς και του τραγουδιού». 
Από νωρίς όλοι φρόντιζαν να 
πάνε στα συγκεκριμένα σημεία 
δεμάτια από ξύλα. Όταν νύχτωνε 
μικροί και μεγάλοι χόρευαν, 
τραγουδούσαν, έπιναν  και 
έτρωγαν όλοι τα εδέσματα που 
οι νοικοκυρές είχαν φροντίσει 
να φέρουν για το γλέντι. Η 
πιο ονομαστή φωτιά ήταν στο 
Καμάρι. Την Κυριακή της 
Τυρινής γινόντουσαν οι μεγάλες 
συγκεντρώσεις στα σπίτια. Τα 
σόγια μαζεύονταν και έτρωγαν 
εκτός των άλλων και μακαρόνια 

με τυρί. Οι ανύπαντρες κοπέλες 
φρόντιζαν να βάλουν κρυφά στο 
μαξιλάρι τους 1 -2 μακαρόνια 
για να δουν «λέει» τη νύχτα 
στον ύπνο τους τον άντρα 
που θα παντρευτούν. Άλλο 
χαρακτηριστικό έθιμο ήταν το 
μελέτημα του αυγού. Έπαιρνε ο 
πατέρας τα αυγά, τα ονομάτιζε 

(ένα για κάθε μέλος της 
οικογένειας) και τα τοποθετούσε 
πλάϊ-πλάϊ στο τζάκι κοντά στη 
θράκα. Όποιο αυγό ίδρωνε, 
σήμαινε ότι η χρονιά του 
συγκεκριμένου ατόμου θα 
ήταν καλή (θα ήταν γερός και 
όλα θα του πήγαιναν καλά). 
Όποιο αυγό ράγιζε, προμηνούσε 
προβλήματα. Το άτομο δηλαδή 
θα αντιμετώπιζε δυσκολίες. 
Βέβαια, έπρεπε να ξέρεις που 
θα έβαζες τα αυγά, γιατί μπορεί 
η φωτιά να τα έσπαζε όλα. Το 
αποκορύφωμα της αποκριάς 
έφτανε την Καθαρή Δευτέρα, 
ή Μουτζουροδευτέρα, όπως 
τη λέμε στο χωριό μας. Όλος 
ο κόσμος μικροί και μεγάλοι, 
μαζευόντουσαν στην κεντρική 
πλατεία μουτζουρώνονταν 
και συμμετείχαν άλλος λίγο 
και άλλος πολύ στο λαϊκό 
πανηγύρι. Κάποιοι πέταγαν λέει 
και χαρταετούς. «Ξεχάστε τα 
προβλήματα για λίγο ξεχαστείτε 
και τη ζωή καλύτερη σας 
εύχομαι να δείτε». Τα τελευταία 
χρόνια, στο χωριό μας, την 
Παρασκευή πριν την Κυριακή 
της Τυρινής, την αφιερώνουμε 
στα παιδιά. Με τη χορηγία 
της Δημοτικής αρχής, τα 
παιδιά παίζουν με τους κλόουν 
διάφορα παιχνίδια, χορεύουν 
το γαϊτανάκι, τραγουδούν και 
διασκεδάζουν. Η βραδιά των 
παιδιών τελειώνει με το πέταγμα 
των αερόστατων. Μια ιδέα του 
ξεκίνησε από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ» 
και έχει επικρατήσει. Μετά 
ακολουθεί η βραδιά  των 
μεγάλων, που μασκαρεμένοι 
κάνουν τον γύρο του χωριού. 
Την Καθαρά Δευτέρα ή 
Μουτζουροδευτέρα, μετά 
την παρέλαση των αρμάτων 
και των καρναβαλιστών 
προσφέρονται τα παραδοσιακά 
και σαρακοστιανά εδέσματα. 

P Ôï ÊáñíáâÜëé îå÷Üóôçêå, åõôõ÷þò 

üìùò êÜðïéïé áíÞóõ÷ïé ðáôñéþôåò îá-

íÜðéáóáí ôï íÞìá ðÜëé áðü ôçí áñ÷Þ 

êáé ìå èÜññïò êáé ðåßóìá, áðïöÜóéóáí 

ôçí áíáâßùóç ôïõ êáñíáâáëéïý 

êáé ôïõò åõ÷áñéóôïýìå ðïëý 
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Άραγε πόσο χρονών να εί-
ναι αυτή η έκφραση και πότε 
να εμπεδώθηκε στην ανθρώπι-
νη συνείδηση; Αυτή την αντίλη-
ψη του σπιτιού ενστερνίζονται 
πολλοί Έλληνες (επίσης κυρι-
αρχεί στο Δυτικό πολιτισμό) η 
οποία ξαναγεννήθηκε μέσα μου 
από ερωτήσεις και συνομιλίες 
με πολλούς συμπατριώτες πού 
με επηρέασε τόσο πολύ, ώστε 
με ώθησε να γράψω αυτές τις 
σκέψεις μου.

Στο δεύτερο ποίημα των 
Four Quartets, ο T.S. Eliot γρά-
φει ότι «Το σπίτι είναι το σημεί-
ο από όπου ο κάθε άνθρωπος ξε-
κινάει τη ζωή του». Εκεί είναι οι 
αρχές από τις ψυχολογικές μας 
μνήμες- πράγματι οι πρώτες 
συνθέσεις μας για το ποιοι εί-
μαστε και πώς λειτουργεί ο κό-
σμος – εξαρτώνται από την αί-
σθηση του σπιτιού. Φτάνουμε 
στη ζωή, και ως βρέφη ακόμα, 
έχουμε νευρικό σύστημα που 
ανιχνεύει τη θέση μας στον κό-
σμο και συνθέτει κρίσεις για την 
ασφάλειά μας. Στο μυαλό ενός 
βρέφους, στο σπίτι είναι όλα 
σχετικά με την ασφάλεια και 
την εξασφάλιση (επιβίωση), και 

αυτά τα πρώτα σκιρτήματα απο-
τελούν μερικές από τις πιο βασι-
κές αλήθειες για τον εαυτό μας 
και τον κόσμο γύρω μας.

Οι περιβαλλοντικοί (environ-
mental) ψυχολόγοι, λένε ότι για 
πολλούς ανθρώπους, το σπίτι 
μας είναι μέρος του αυτοπροσ-
διορισμού μας, και αυτός εί-
ναι ο λόγος που κάνουμε πράγ-
ματα όπως η διακόσμηση στα 
σπίτια μας και η φροντίδα του 
γκαζόν και της αυλής μας. Το 
πρώτο πράγμα που ρωτάμε κά-
ποιον, μετά από το όνομά του, 
είναι από πού είναι, και ακόμα 
πιο ενδιαφέρουσα (τουλάχιστον 
στην Β. Αμερική) είναι η έκφρα-
ση «πού είναι ‘σπίτι’ για σας»; 
Ρωτάμε όχι μόνο για να τους 
τοποθετήσουμε σε ένα χάρτη, 
αλλά επειδή αναγνωρίζουμε ότι 
η απάντηση μάς λέει κάτι σημα-
ντικό γι’ αυτούς σαν ανθρώπους. 
Για πολλές κουλτούρες, σπίτι 
δεν είναι ακριβώς από όπου εί-
σαι, είναι ποιος είσαι.

Αλλά ενώ είναι στην αν-
θρώπινη φύση να θέλουμε μια 
έδρα για να ανήκουμε, θέλουμε 
επίσης να είναι ειδική, και έχει 
πρόσθετη αξία το να μπορούμε 

να καθορίζουμε τον εαυτό μας 
ως κάποιον που κάποτε ζούσε 
κάπου, σε κάποιο άλλο μέρος. 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσου-
με τα σπίτια μας για να βοηθή-
σουμε τους εαυτούς μας να δια-
κρίνουν, ή να δι-
ακριθούν, αλλά 
η κυρίαρχη Δυ-
τική άποψη είναι 
ότι ανεξάρτητα 
από την τοπο-
θεσία, το άτομο 
παραμένει αμε-
τάβλητο.

Καλώς ή κα-
κώς, ο τόπος 
όπου μεγάλω-
σε ο άνθρωπος 
συνήθως αποτε-
λεί μια εικονική 
κατάσταση. Εμείς, πέστε τυχε-
ροί πέστε άτυχοι, γνωρίσαμε 
δύο σπίτια αφού οι γονείς μας 
αναγκάστηκαν να ξεριζώσουν 
την οικογένεια και να μετανα-
στεύσουν στην Αμερική. Όμως 
οι γονείς μας, προς έπαινο και 
τιμή τους, συνέχισαν την ασφά-
λεια, την εξασφάλιση και πάνω 
απ’ όλα την εκπαίδευση για το 
‘σπίτι’, οικογένεια, θρησκεία 
και Ελλάδα.

Τι προσπάθεια, αγώνας και 

στεναχώρια απαιτούνται για 
να προσαρμοστεί κάποιος σε 
ένα καινούργιο περιβάλλον, 
μια καινούργια δουλειά, ένα 
καινούργιο σχολείο, μια και-
νούργια γλώσσα, μια καινούρ-

για κοινωνία, 
ένα καινούργι-
ο «σπίτι». Και 
όμως παρ’ όλες 
τις αντιξοότη-
τες, οι γονείς 
μας όχι μόνο 
κ α τ ά φ ε ρ α ν 
να επιζήσουν, 
αλλά να ζή-
σουν και χωρίς 
να χάσουν και 
να ξεχάσουν τη 
ρίζα τους και το 
σπίτι τους.

Αυτή η αγάπη ήταν φυτεμέ-
νη μέσα μας και την καλλιερ-
γούσαν καθημερινά. Ζούσαμε 
στη Αμερική, πηγαίναμε σχο-
λείο, δουλειά, παιχνίδια αλλά 
όταν μπαίναμε στο σπίτι μας 
περνάγαμε τα σύνορα στην Ελ-
λάδα. Ελληνική γλώσσα, ήθη 
και έθιμα, φαγητά, γλυκά και 
ακόμα στο ραδιόφωνο ακου-
γόταν η Ελληνική εκπομπή. 
Τις Κυριακές εκκλησία, κινη-
ματογράφος, χοροί, πανηγύ-

“Ζούσαμε στην 
Αμερική, πηγαίναμε 

σχολείο, δουλειά, 
παιχνίδια αλλά 

όταν μπαίναμε 
στο σπίτι μας 

περνάγαμε τα σύνορα 
στην Ελλάδα”

Παρέµβαση
Ïé ãïíåßò ìáò óõíÝ÷éóáí ôçí åêðáßäåõóç ãéá ôï ‘óðßôé’, ïéêïãÝíåéá, èñçóêåßá êáé ÅëëÜäá

Óðßôé ìïõ óðéôÜêé ìïõ...
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ρια ή οικογενειακές και φιλικές 
συγκεντρώσεις. Ζούσαμε διπλή 
ζωή. Ακόμα και οι Αμερικανοί 
μας αποκαλούσαν «εκτοπισμέ-
νους πολίτες». Εάν θα ρωτήσε-
τε οποιονδήποτε μετανάστη θα 
σας διηγηθεί την ίδια ιστορία!

Σήμερα ο σπόρος αυτός 
πήρε ζωή. Τα τελευταία χρό-
νια έχουμε κατορθώσει να ξα-
ναγυρίζουμε στο πρώτο σπί-
τι μας πιο συχνά. Θυμηθήκα-
με και αρχίσαμε να συνδεόμα-
στε με το περιβάλλον και τους 

συγχωριανούς. Το δεύτερο απο-
δείχθηκε ότι ήταν πολύ πιο δύ-
σκολο. Βέβαια, πώς να μην εί-
ναι; Ζήσαμε χώρια και μακρι-
ά ο ένας απ’ τον άλλον χωρίς 
την καθημερινή επαφή και με-
γαλώσαμε χάνοντας τη συμμε-
τοχή σε μια συνεχή σειρά από 

ανταλλαγές πού έχουν καθορι-
σμένη, αμοιβαία επίδραση από 
τον ένα στον άλλον. Τώρα κα-
ταλάβαμε πιο έντονα τι προ-
σπάθεια χρειάζεται κάποιος για 
να προσαρμοστεί σε ένα περι-
βάλλον έστω και τόσο οικεί-
ο σε μας. Τους ανθρώπους της 
ηλικίας μας τους μισο-γνωρίσα-
με, αλλά τους πιο μικρότερους, 
ούτε τους ξέραμε. Αντίθετα, οι 
συγχωριανοί μας γνωρίζουνε 
περισσότερο δια μέσω των γο-
νέων μας και λιγότερο για τον 

εαυτό μας. Με άλλα λόγια, ξέ-
ρουν «ποιανού είμαστε» και όχι 
«ποιοι είμαστε».

Πολλοί Καστανιώτες μας 
άνοιξαν την αγκαλιά, την καρ-
διά, και το σπίτι τους με αγά-
πη. Άλλοι μας κοιτάζουν σαν 
«ξένους», σαν «περαστικούς» 

και προβάλλουν μια έκφραση 
σαν να λέει «αυτοί ποιοι είναι»; 
Αυτό μας έκανε τέτοια έκπλη-
ξη, που αρχίσαμε μια διαδικα-
σία αυτοεξέτασης στην αναζή-
τηση απαντήσεων σε αυτό το 
κοινωνικό-ψυχολογικό φαινό-
μενο. Ποιοι είμαστε και ποια εί-
ναι η συμπεριφορά μας; Όχι ότι 
περιμένουμε ή απαιτούμε ευνο-
ϊκή μεταχείριση, αλλά μια κα-
τανόηση στην ανθρώπινη αλ-
ληλεπίδραση και πώς αυτό θα 
μπορούσε να μας φέρει πιο κο-
ντά ως γείτονες και συνανθρώ-
πους Καστανιώτες.

Ίσως όλοι έχουμε ακούσει 
τη φράση «σπίτι είναι όπου εί-
ναι η καρδιά». Αυτό δεν σημαί-
νει το που βρίσκεται η καρδιά 
σαν μέρος του σώματός μας μια 
οποιαδήποτε στιγμή, αλλά έχει 
την έννοια του πού η καρδιά αι-
σθάνεται ότι ανήκει, πού δέχε-
ται και δίνει αγάπη, και πού αι-
σθάνεται ασφά-
λεια. Μια άλλη 
φράση έρχεται 
να συμπληρώ-
σει ότι «χρει-
άζονται χέρια 
για να χτίσεις 
ένα οικοδόμη-
μα, αλλά μόνο 
η καρδιά το κά-
νει σπίτι». Εί-
ναι αυτά τα συ-
ναισθήματα και 
τα βιώματα που 
π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι 
από, και μας δένουν με το φυ-
σικό και κοινωνικό περιβάλλον 
που ζούμε, από τα οποία δεν 
είμαστε ποτέ κανένας ελεύθε-
ρος, και τα οποία δημιουργούν 
το «σπίτι μας. Όπως προαναφέ-
ρω, εμείς είχαμε την εμπειρία 
να γνωρίσουμε δύο σπίτια στην 
πορεία της ζωής μας. Την Ελλά-
δα και την Καστανιά μέσω των 
γονέων μας και των παιδικών 
μας χρόνων, και στη συνέχεια 
την Αμερική μέσω της ωρίμαν-
σής μας, των σπουδών μας, τη 
γέννηση και το μεγάλωμα των 
παιδιών μας, κ.λπ. Ίσως μερικοί 
να εκλαμβάνουν αυτό ως, ότι η 
καρδιά μας είναι διχασμένη με-
ταξύ Ελλάδας και Αμερικής, και 

είναι φυσικό αφού έχουμε δύο 
κατοικίες, δύο κουλτούρες, δύο 
γλώσσες, δύο κοινωνικά και φυ-
σικά περιβάλλοντα, άλλους φί-
λους εδώ, άλλους εκεί. Όμως 
η αλήθεια (όπως την αισθανό-
μαστε εμείς) είναι ότι η καρδιά 
μας δεν είναι διχασμένη. Απλά 
ανήκει και εδώ και εκεί. Αυτή η 
(για άλλους ευθεία) γραμμή που 
ενώνει το ποιοι είμαστε και το 
πού βρισκόμαστε για μας είναι 
τεθλασμένη, αλλά εξακολου-
θεί να ενώνει το ποιοι είμαστε 
και το πού βρισκόμαστε. Αλίμο-
νο αν ο κάθε Καστανιώτης που 
ζει στην Σπάρτη, την Αθήνα, 
την Θεσσαλονίκη ή εξωτερικό 
έπαυε να θεωρεί την Καστα-
νιά σπίτι του, ή η Καστανιά να 
τον θεωρούσε «ξένο» ή «περα-
στικό» κάθε φορά που ερχόταν 
στο χωριό μας. Αν είχαν έτσι τα 
πράγματα, τότε κι ο Οδυσσέας 
δεν είχε λόγο να βασανιστεί για 

10 χρόνια μέ-
χρι να φτάσει 
στην Ιθάκη του, 
ούτε η Ιθάκη 
ήταν υποχρεω-
μένη να τον δε-
χτεί σαν βασι-
λιά της.

Αυτό το δο-
κίμιο, αναλύο-
ντας τη έννοια 
του «σπιτιού» 
και τη σημασί-
α του «να ανή-
κω», είναι μια 

έκκληση στους απανταχού Κα-
στανιώτες να προσπαθήσουμε 
να κατανοήσουμε ο ένας τον 
άλλον ρίχνοντας λίγο φως στο 
συναισθηματικό κόσμο και την 
εμπειρία των μεταναστών. Κα-
θώς επιστρέφουμε στην ομορ-
φιά του χωριού μας και τη ζε-
στασιά του πρώτου μας σπιτιού, 
μας δίνεται η ευκαιρία και πο-
θούμε μια προσέγγιση βασισμέ-
νη σε αμοιβαία ειλικρίνεια και 
αποδοχή, και ως ισότιμα μέλη 
της μικρής μας κοινωνίας.

Με εκτίμηση και καλή αντά-
μωση,

Αθανάσιος Δημητρίου 
Δημητρακόπουλος

“Ίσως όλοι έχουμε 
ακούσει τη φράση 

«σπίτι είναι όπου είναι 
η καρδιά». Αυτό  έχει 
την έννοια του πού η 

καρδιά αισθάνεται ότι 
ανήκει, πού δέχεται 

και δίνει αγάπη, 
και πού αισθάνεται 

ασφάλεια”
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Στο τ. 31 του Πολυδεύκη, στη 
σελ. 2 «Ο Καστανιώτης» έθεσε 
έναν προβληματισμό για το ιστο-
ρικό γεγονός με την ελπίδα να 
αναζητηθούν ιστορικές πηγές και 
καταγεγραμμένες παραδόσεις. 

Αν κρίνουμε από σχετικό άρ-
θρο του λαογράφου Δημ. Καλ-
λιάνη στα «Λακωνικά» με τίτ-
λο «Μπραήμης πέρασε…» πιθα-
νότατα πρόκειται για προφορική 
παράδοση που έφτασε ως τις μέ-
ρες μας. Γράφει, λοιπόν, ο Δημ. 
Καλλιάνης:  «…Οι αραπάδες, το 
ένα τους πόδι, φτάνουν στο Βουρ-
λιά και καίνε και ρημάζουν το χω-
ριό. Οι δυνάμενοι και τα γυναικό-
παιδα είχαν νύχτα φύγει. Πέρασαν 
τον Ευρώτα και πήραν το δρόμο, 
μέσα από τον κάμπο της Καστα-
νιάς για να 
κολλήσουν 
στο βουνό 
και σωθούν 
στα δάση 
και τις σπη-
λιές. Άλλους 
τους προ-
φ τ α ί ν ο υ ν 
στο δρό-
μο, οι αιμο-
χαρείς αραπάδες και καβαλαραί-
οι και τους σκοτώνουν στον τόπο. 
Κι άλλους τους ξεπετάνε μέσα από 
τους λόγγους όπου κρυβόντουσαν 
και τους σύρουν αιχμαλώτους. 

Και καθώς λένε, άπλωναν τα 
γυριστά σπαθιά τους κι έκοβαν τα 
κεφάλια των χριστιανών σαν στά-
χυα. Ο κάμπος είναι λένε, γεμάτος 
από μνήματα χριστιανών που τα 

σημαδεύουν όρθιες πλάκες. …
Σκεφτείτε αυτή τη φυγή και την 

τρομάρα της ψυχής: Η κατεύθυν-
ση ήταν προς τον Βόρειο Ταΰγετο, 
στα «Πισινά Χωριά» της Αλαγονί-
ας στη φιλόξενη Μονή Μαρδακίου 
και στα «Πέντε Αλώνια». Σκεφτεί-
τε τη δυστυχία των προσφύγων αυ-
τών που στην πείνα τους βαθού-
λωναν τις μαλακιές πέτρες για να 
βράσουν μέσα εκεί τα πικρά τους 
χόρτα. Εκεί πάνω δεν πατούσε 
Τούρκος και τα πυκνά δάση και οι 
βράχοι όριζαν τον ελεύθερο χώρο. 
Τότε συνέβη να κάψουν τρεις φο-
ρές το Καλυβέικο σπίτι στο Βουρ-
λιά, το Δημητρακακέικο στο Κα-
στρί, άλλες τόσες φορές να ντουφε-
κίσουν τον Παντοκράτορα στον Αϊ-
Γιώργη του Καστριού, να βγάλουν 

τα μάτια 
των αγίων 
στην Πανα-
γία του Λου-
κά στην Κα-
στανιά, να 
κάψουν του 
παπα-Πανά-
γου του Με-
νίδη (Μελέ-
ικο) το σπί-

τι, το Αντωνακέικο και άλλα σπίτια 
που ακόμη φαίνεται η καπνιά.

Και τότε συνέβη το μεγάλο 
κακό: παίρνουν οι αραπάδες έναν 
παπά για οδηγό τους, τον παπα-
Γιώργη τον Παπαδόπουλο-ο θεός 
και η ψυχή του ξέρει εάν πρόδω-
σε ή σύρθηκε με το στανιό τη νύ-
χτα εκείνη- κι ανέβηκαν περικο-
πά, πίσω από την Τίκλα και μέσα 

στον ύπνο έσφαξαν στα «Λαμπέι-
κα» πολλούς Καστανιώτες. Ως τα 
χτες το υνί χτυπούσε επάνω σε τά-
φους κι έβγαιναν κόκαλα των μαρ-
τύρων. Και ψηλότερα έκαψαν τις 
δύο εκκλησιές, την Αγία Αικατερί-
νη και τον Αϊ-Γιώργη. Φωνές και 
ολολυγμοί μέσα στο σκοτάδι κι 
όσοι πρόφτασαν από τις άλλες γει-
τονιές, τραβήχτηκαν μέσα στο δά-
σος, ψηλά στα Ισιώματα μέχρι τη 
Σίτσοβα. Κι ένας μυλωνάς –μέσα 
στο πυκνό δράμα υπάρχει και μια 
κωμωδία- έλεγε και ξανάλεγε πως 
πέρασε από το μύλο του ο Μπρα-
ήμης και δεν τον φοβήθηκε, παρά 
τον φοβέρισε κιόλας! Κάθε χω-
ριό ας θυμάται τα χρόνια εκεί-
να του ’21 κι ας παραδειγματίζε-
ται. Το αίμα λένε σκούζει και δεν 
αφήνει τη λησμονιά να διπλοθάψει 
τους μάρτυρες και τους αδικοσκο-
τωμένους”.

Στο θέμα αναφέρονται και 
πλήθος δημοσιευμάτων σε ιστορι-
κές μονογραφίες αλλά και συστη-
ματικότερα ιστορικά έργα απο-

σπάσματα από τα οποία παραθέ-
τουμε στη συνέχεια.

Η Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους (τ. ΙΒ, σελ. 402) προ-
σπερνάει το θέμα σε λίγες αράδες: 
«Μετά τις ήττες στην Πιάνα και 
στη Δαβιά, ο Ιμπραήμ που είχε στο 
μεταξύ επιστρέψει στην Τριπολιτσά 
αφού άφησε τα στρατεύματά του να 
αναπαυθούν για ένα δεκαπενθήμε-
ρο περίπου, κινήθηκε και πάλι τον 
Σεπτέμβριο με όλο του τον διαθέ-
σιμο στρατό εναντίον της περιοχής 
του Μυστρά και της Μεσσηνίας 
καταστρέφοντας και λεηλατώντας. 
Ο γενικός αρχηγός Κολοκοτρώνης 
που βρισκόταν τότε στην Αργολί-
δα, μόλις πληροφορήθηκε το γε-
γονός προσπάθησε συγκεντρώνο-
ντας και αυτός μεγάλες δυνάμεις 
να του επιτεθεί. Διέταξε αμέσως 
τον Νικήτα Σταματελόπουλο και 
άλλους αρχηγούς να μεταστρατο-
πεδεύσουν από τη Δημητσάνα στα 
επίκαιρα χωριά του δυτικού Ταϋγέ-
του Γεωργίτσι και Καστανιά και να 
αντιταχθούν στα εχθρικά αποσπά-

“Και τότε συνέβη το μεγάλο 
κακό: παίρνουν οι αραπάδες 
έναν παπά για οδηγό τους, 
τον παπα-Γιώργη τον 
Παπαδόπουλο-ο θεός και η 
ψυχή του ξέρει εάν πρόδωσε 
ή σύρθηκε με το στανιό τη 
νύχτα εκείνη- κι ανέβηκαν 
περικοπά, πίσω από την Τίκλα 
και μέσα στον ύπνο έσφαξαν 
στα «Λαμπέικα» πολλούς 
Καστανιώτες”

Óôéò 21 Óåðôåìâñßïõ ï ÉìðñáÞì óõíå÷ßæåé ðñïò Êáóôñß ÊáóôáíéÜ

Ï ÉìðñáÞì óôçí ÊáóôáíéÜ

Από την Ιστορία του τόπου µας Γράφει η Θεοδ. Πελεκάνου

τα μάτια 
των αγίων 
στην Πανα-
γία του Λου-
κά στην Κα-
στανιά, να 
κάψουν του 
παπα-Πανά-
γου του Με-
νίδη (Μελέ-
ικο) το σπί-

Ο Ιμπραήμ δεν επιμένει. Μετά τινα 
χρόνον αποσύρεται αφού προηγου-
μένως επυρπόλησε τους μη προστα-
τευόμενους οικισμούς εις Περιβόλια, 
και όσα οικήματα εις Καστρί και Κα-
στανιά κατόρθωσε να προσπελάσει
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σματα που είχαν σταλεί σε εκείνα 
τα μέρη. Επίσης παρήγγειλε να με-
τακινηθούν στην ανατολική πλευ-
ρά της περιοχής…».

Ο Αμβρόσιος Φραντζής σ. 30 
γράφει: «Ο Νικηταράς… εφόνευ-
σεν 28, ζωγρήσας και δύο εκ των 
Οθωμανών». Και ο Ιωάννης Κο-
λοκοτρώνης σ. 245 «Ο δε Νική-
τας… μετέβη εις Γεωργίτσι και 
Καστανιάν του Μυστρός, εκτύπησε 
τουρκικόν τι σώμα και εφόνευσεν 
υπέρ τους 50, εκ δε των Ελλήνων 
εφονεύθησαν 6». 

Ο Διον Σιγαλός στο έργο του 
«Η Σπάρτη και η Λακεδαίμων», 
Αθήνα 1963, σελ. 621, γράφει: 
«Από Μυστρά κατ’ αρχάς ο Ιμβρα-
ήμ εβάδισε προς την Λογκάστραν  
την οποίαν έκαυσεν και έφθασε εις 
Καστανιά και Περιβόλια, όπου και 
συνήντησε την πρώτην αντίστασιν 
από τους εις το στρατόπεδο του 
Γεωργιτσίου Λακεδαιμονίους υπό 
τον Νικηταράν. Εις ακροβολι-
σμούς εκεί ο Ιμβραήμ (κατά Φρα-
ντζή και Σπηλιάδη) έχασεν 26 άν-
δρας και χωρίς να επιμείνει εις την 
επίθεσιν αφού έκαυσεν την Καστα-
νιάν και Περιβόλια και ελεηλάτησε 
και κατέκοψε τα δένδρα της άνω 
κοιλάδας του Ευρώτα επέστρεψεν 
εις τον Μυστράν».

Όμως λεπτομερέστερη και 
ακριβέστερη περιγραφή βρί-
σκουμε  στο έργο του Κων. Λ. 
Κοτσώνη «Ο Ιμπραήμ στην Πε-
λοπόννησο», Αθήναι 1999, έκδο-
ση της Εταιρείας Πελοποννησι-
ακών Σπουδών. Εκεί ο συγγρα-
φέας, που κάνει χρήση όλων των 
διαθέσιμων ιστορικών πηγών, 
αναφέρει::

Στη σελ. 236 «Ως προς τας 
προθέσεις του Ιμπραήμ κατά την 
εισβολήν εις Λακωνίαν καίτοι δεν 
έχομεν γραπτάς ειδήσεις εκ της 
καθόλου δράσεώς του δυνάμεθα 
να συμπεράνομεν πως το γενικόν 
σχέδιόν του είναι: προελαύνων 
κατά την 
πεδινήν κυ-
ρίως έκτα-
σιν της Λα-
κωνίας και 
προβαίνων 
εις αιχμα-
λωσίας και 
εκτελέσεις 
κατοίκων, 
α ρ π α γ ά ς 
ζώων, δηώσεις, εμπρησμούς, λε-
ηλασίας και πάσης φύσεως κατα-
στροφάς να εξουθενώσει τον πλη-
θυσμόν και τον εξαναγκάσει εις 
υποταγήν. Ο  Ιμπραήμ δεν έχει 
πρόθεσιν να έλθει εις αποφασι-
στικήν σύγκρουσιν μετά των ελ-

ληνικών σωμάτων, καθ’ όσον 
όπου συναντά  σθεναράν αντίστα-
σιν –Κουνουποχώρια, Μπαρδου-
νοχώρια, Καστανιά- δεν επιμένει 
εις τας προσπαθείας του». 

σελ. 236 «Κατά την περίοδον 
του Αγώνος η κοιλάς του Ευρώτα 
μετά των Πισινοχωρίων ή Οπι-
σινών χωρίων (τ. δήμου Αλαγο-

νίας) και των Βρουστοχωρίων  
ή Εμπροσθοχωρίων απετέλουν 
την επαρχίαν του Μυστρά ή Μυ-
στρός». 

Η Άνω κοιλάς του Ευρώτα εί-
ναι από τις πηγές μέχρι το γιοφύ-
ρι του Κόπανου.

« Ο 
Ιμπραήμ ξε-
κίνησε από 
την Τρίπο-
λη 29/30 
Αυγούστου, 
Σ ά β β α τ ο 
προς Κυ-
ριακή». 

σελ. 277. 
«Την επομέ-

νην – Δευτέραν 21 Σεπτεμβρίου- 
ο Ιμπραήμ συνεχίζει την κίνησίν 
του βορειότερον, προς την κοιλά-
δα του Άνω Ευρώτα ακολουθών 
την κατά μήκος της δεξιάς όχθης 
του ποταμού οδόν. Πριν φθάσει 
εις το ύψος του παραπόταμου του 

Ευρώτα Καστανιώτικου, στρέφει 
προς Δυσμάς και δια δύο ή περισ-
σοτέρων φαλάγγων κατευθύνεται 
προς τα χωρία της Πάνω Ρίζας, 
Καστρί, Καστανιά και Γεωργίτσι. 
Εις την περιοχήν αυτήν ευρίσκε-
ται από 19 Σεπτεμβρίου ο Νικη-
ταράς μετά του σώματός του».  

σελ. 279 «Δεν γνωρίζομεν 

τας υπό του Νικηταρά κατεχομέ-
νας θέσεις εις περιοχήν Γεωργί-
τσι- Καστανιά. Ως πιθανοτέρα δι-
άταξις, καλύπτουσα τους κατω-
κημένους τόπους ένθα εγένοντο 
αι συγκρούσεις, κρίνεται η εγκα-
τάστασις ενός τμήματος επί της 
ανατολικής παρυφής των χωρί-
ων Καστρί και Καστανιά, ετέρου 
δε εις χωρίον Αλευρού προς κά-
λυψιν των προσβάσεων προς Γε-
ωργίτσι. Αι κινούμεναι προς Δυ-
σμάς φάλαγγαι του Ιμπραήμ, την 
Δευτέραν 21 Σεπτεμβρίου, προ-
σεγγίσασαι τα ανωτέρω χωρί-
α, προσκρούουν επί των εγκατε-
στημένων τμημάτων του Νικητα-
ρά. Η σύγκρουσις είναι σφοδρά, 
ιδίως προς την νοτίαν πτέρυγαν 
εις Καστρί και Καστανιάν όπως 
μας πληροφορεί ο Γενναίος: «Ο 
Ιμπραήμπασας διευθύνει εις Κα-
στρί και Καστανιά, όπου ήτον ο 
Νικήτας… όπου έγινε μία δυνα-
τή συμπλοκή μεταξύ Ελλήνων και 

Τουρκών».
(Ο Νικηταράς ανεχώρησε 

από Καστάνιτσα Πραστού την 
18η Σεπτέμβρη. Εις Γεωργίτσι- 
Καστανιά θα έφθασε την επομέ-
νη λόγω της αποστάσεως, άνω 
των 12 ωρών). Πληροφορηθείς 
ο Κολοκοτρώνης τη σύγκρου-
ση του Ιμπραήμ με τον Νικητα-
ρά σε Καστρί- Καστανιά σπεύδει 
προς Μπασαρά με την πρόθεση: 
«…να στρέψωμεν την προσοχήν 
του εχθρού και να εμψυχώσου-
με τους δικούς μας , επειδή είναι 
αδύνατον να τους δώσουμε βοή-
θειαν εδώθεν, δια το πολύ του δι-
αστήματος.

σελ.. 280 «Ο Ιμπραήμ δεν 
επιμένει εις τας προσπαθείας του. 
Μετά τινα χρόνον διακόπτει την 
μάχην και αποσύρεται αφού προ-
ηγουμένως επυρπόλησε τους μη 
προστατευόμενους οικισμούς εις 
Περιβόλια, και όσα οικήματα εις 
Καστρί και Καστανιά κατόρθωσε 
να προσπελάσει. Κατά την ανωτέ-
ρω σύγκρουσιν αι απώλειαι των 
Αιγυπτίων ανήλθον εις μερικάς 
δεκάδας, αι των Ελλήνων ελάχι-
σται». Μετά την αποχώρησιν από 
Καστρί-Καστανιάν, ο Ιμπραήμ 
τρέπεται προς Βορράν. Παρ’ όλον 
ότι οι ειδήσεις περί των μετέπειτα 
κινήσεών του είναι πενιχραί, δυ-
νάμεθα βάσει τούτων να προσδι-
ορίσωμεν μετά σχετικής ακριβεί-
ας την μετέπειτα πορείαν του μέ-
χρι τριπολιτσάν. Ο Γενναίος ανα-
φέρει: «.. Μετά την συμπλοκήν 
εις Καστανιάν ο Ιμπραήμπασας 
ετράβηξε κατ’ ευθείαν δια του κά-
μπου εις Τρίπολιν». Μετά τις επι-
χειρήσεις στα χωριά της Πάνω 
Ρίζας, συνέχισε την πορεία προς 
βορράν δια της κοιλάδος του Άνω 
Ευρώτα. Επειδή όμως η προπα-
ρασκευή, η κίνησις, η επιθετική 
ενέργεια, η δήωσις της περιοχής 
και η εκείθεν αποχώρησις απαι-
τούν ικανόν χρόνον, είναι λο-
γικόν να δεχθώμεν ότι η Δευτέ-
ρα 21 Σεπτεμβρίου κατηναλώθη 
σχεδόν ολόκληρος εις τας ανω-
τέρω δραστηριότητας. Κατά συ-
νέπειαν την Δευτέρα προς Τρίτην 
θα διανυκτέρευσεν εις την κοιλά-
δα του Άνω Ευρώτα, παρά την 
δεξιάν όχθην του ποταμού, κατά 
μήκος της οποίας έβαινε τότε η 
οδός. Η ακριβής περιοχή πρέπει 
να αναζητηθεί βορείως Γεωργι-
τσιάνικων Καλυβιών(Πελλάνας), 
πιθανώς κατά το τέρμα της κοι-
λάδας παρά το ύψωμα Χελμός».

Ιμπραήμ ξε-
κίνησε από 
την Τρίπο-
λη 29/30 
Αυγούστου, 
Σ ά β β α τ ο 
προς Κυ-
ριακή

«

Η σύγκρουσις είναι σφοδρά, ιδίως 

προς την νοτίαν πτέρυγαν εις Καστρί 

και Καστανιάν: “Ο Ιμπραήμπασας 

διευθύνει εις Καστρί και Καστανιά, 

όπου ήτον ο Νικήτας”.
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Παρέµβαση

Ðåñß ãÜôùí êáé áíáìíÞóåùí
Ο 17χρονος γάτος μου ονο-

μάζεται Γιαννούλης ή όπως 
αναφέρεται στο διαβατήριό του 
”Giannis”.  Πού να το φανταζό-
μουν, όταν απέκτησα τον πρώ-
το μου Γιάννη στο Καστόρι στις 
αρχές της δεκαετίας του ’70, ότι 
κάποια μέρα τα γατιά μου θα 
ήταν στειρωμένα, πλήρως εμ-
βολιασμένα, θα φέρουν σήμαν-
ση με ηλεκτρονική ταυτοποίη-
ση (μικροτσίπ), θα περνάνε ετή-
σιο check up στον κτηνίατρο και 
όλα αυτά θα εγγράφονται στο βι-
βλιάριο υγείας τους, το λεγόμενο 
”Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Ζώων 
Συντροφιάς”.

Το πρώτο Καστανιώτικο γατί 
μου, το πήρα από τον Γιάννη Οι-
κονομάκη. Ο κυρ Γιάννης μαζί με 
τον αδελφό του Χριστόφορο δια-
τηρούσε οινοπωλείο-παντοπωλεί-
ο στην αγορά του χωριού. Είχε 
μία γάτα λεχώνα στο μαγαζί του 
και μου χάρισε ένα μικρό αρσενι-
κό γατάκι τιγρέ. Στο γατάκι έδω-
σα το όνομα του δωρητή, δηλαδή 
Γιάννης.

Ο Γιάννης μεγάλωσε, και η κύ-
ρια αποστολή του ήταν να κρατή-
σει το σπίτι μας απαλλαγμένο από 
βλαβερά ζώα, όπως ποντίκια, κα-
τσαρίδες κ.τ.λ. Ο Γιάννης, όπως 
όλα τα χωριάτικα γατιά εκείνης 
της εποχής, δεν ήταν στειρωμέ-
νος, και οι ερωτικές του περιπέ-
τειες τον κρατούσαν συχνά μακρι-
ά από το σπίτι για αρκετές ημέρες. 
Γι’ αυτό αποφάσισα να αποκτήσω 
δεύτερο γατί. Αυτή τη φορά προ-
τίμησα θηλυκό, και κατά τύχη είχε 
γεννήσει η γάτα της γειτόνισσάς 
μου, της κυρα-Σταυρούλας Σε-
λενίκα. Μου δώρισε ένα ωραίο 
ασπρόμαυρο γατάκι, που πήρε το 
όνομα Βούλα, δηλαδη το υποκορι-
στικό της Σταυρούλας.

Φαίνεται, πως τα κάλλη της 
Βούλας εντυπωσίαζαν όχι μόνο 
τον θετό της αδελφό Γιάννη αλλά 
και άπειρα ξένα σερνικά γατιά, 
γιατί κάθε φορά, που εκδήλω-
νε διάθεση για ζευγάρωμα, γέμι-
ζε ο κήπος μας θαυμαστές που με 
τα νιαουρίσματα και τις κραυγές 
τους, μας χάλαγαν τον ύπνο. Συ-
νεπώς η Βούλα γονιμοποιούνταν 
πολύ συχνά, και μία φορά μετά 

από τη γέννα ήταν τόσο εξαντλη-
μένη, ώστε να χάσει τις δυνάμεις 
της και να μη θέλει να κουνηθεί. 
Επιπλέον δεν έδειξε ενδιαφέρον 
για τα μωρά της.

Το χωριό τότε είχε μεν κτη-
νίατρο, αλλά οι επαγγελματικές 
του δραστηριότητες περιορίζο-
νταν σχεδόν αποκλειστικώς στα 
αγροτικά ζώα ή ίσως και σε κάνα 
σκυλί. Γατιά δεν είχε σαν τακτι-
κούς πελάτες. Δεν μπορούσα όμως 
ν’ αφήσω τη Βούλα να υποφέρει 
και βλέποντας τον κτηνίατρο να 
περνάει με ένα συγχωριανό μετά 
από επίσκεψη στη γειτονιά μας, 
τον φώναξα και τον παρακάλε-
σα να την κοιτάξει. Μου είπε πως 
έπασχε από εξάντληση της γέννας 
και ίσως και από αβιταμίνωση, και 
πως τα προγνωστικά δεν ήταν θε-
τικά. Αν ήθελα δυναμωτικό φάρ-
μακο ή βίταμίνες για τη γάτα, θα 
έπρεπε να πάω στην Σπάρτη, αφού 
εκείνη την εποχή δεν υπήρχε φαρ-
μακείο στο χωριό. Το γατί θα ψο-
φήσει, με προειδοποίησε. Μετά 
από την κουβέντα αυτή, έφυγε ο 
κτηνίατρος συνοδευμένος από τον 
ηλικιωμένο συγχωριανό που κού-
νησε το κεφάλι του με απορία για 
αυτό το πρωτάκουστο ενδιαφέρον 
για μία γάτα.

Όμως, καθώς μου είχαν μεί-
νει βιταμινούχα χάπια από τη τε-
λευταία μου εγκυμοσύνη, σκέφτη-
κα πως ίσως να έκαναν και για τη 
Βούλα. Έλιωσα μερικά χάπια και 
εφτιαξα ένα χυλό ανακατεύοντας 
τη σκόνη με κρόκο αυγού και 
γάλα. Με αυτό το σπιτικό ”φάρ-
μακο” περιποιήθηκα τη Βούλα 
που μετά από λίγες μέρες συνήλ-
θε εντελώς, γεγονός που δεν πα-
ρέλειψα να διαβιβάσω στις γειτό-
νισσες και ιδίως στον κτηνίατρο, 
που εκ των προτέρων είχε κατα-
δικάσει τη Βούλα σε θάνατο. Το 
περιστατικό δεν πέρασε απαρα-
τήρητο στα καφενεία και οινοπω-
λεία του χωριού, όπου το αφεντι-
κό της Βούλας, ο πατήρ Γιώργος, 
με καλαμπούρια και τσουγκρί-
σματα δέχτηκε τα συγχαρητήρια 
για την αποκατάσταση της υγεί-
ας της γάτας. 

Όταν φύγαμε από το Καστόρι 
άφησα τα γατιά μου στα χέρια της 

κυρά Σταυρούλας, που υποσχέθη-
κε να τα φροντίσει, πράγμα που 
διαπίστωσα όταν γύρισα για δια-
κοπές την επόμενη χρονιά και τα 
βρήκα υγιέστατα και καλοθρεμμέ-
να στο σπίτι της.

Τα γατιά τα αγαπάω πολύ, και 
έτσι μετά από χρόνια διαμονής 
εδώ, αποφάσισα επιτέλους το

2000 να υιοθετήσω δύο γατά-
κια αδέρφια, ένα σερνικό και μία 
θηλυκιά. Είχαν τα ίδια χρώματα 
με τα καστανιώτικα γατιά μου, 
δηλαδή, τιγρέ και ασπρόμαυρο, 
επομένως στους λουξεμβουργι-
ανούς διαδόχους του Γιάννη και 
της Βούλας έδωσα τα ίδια ονόμα-
τα. Όταν έχασα τη λουξεμβούργια 
Βούλα και δε βρήκα άλλο θηλυ-
κό, αφού λόγω στείρωσης δεν γεν-
νιούνται πολλά γατάκια εδώ, πήρα 
ένα σερνικό και το ονόμασα Σταύ-
ρο. 

Ο Σταύρος δυστυχώς δεν 
υπάρχει πια, αλλά ο Γιαννούλης 
παρά την προχωρημένη ηλικία του 
ζει και βασιλεύει, και με το όνομά 
του μου υπενθυμίζει καθημερινώς 
όχι μόνο τον κυρ Γιάννη Οικονο-
μάκη και την κυρά Σταυρούλα 
Σελενίκα, αλλά όλους τους αγα-
πημένους συγχωριανούς εκείνης 
της εποχής.

Συνταγές και γεύσεις  από το 
Καστόρι της δεκαετίας του 
1970  Έζησα στο Καστόρι από 
το 1970 μέχρι το 1981.  Τότε το 
κρέας το αγοράζαμε σχεδόν απο-

κλειστικά στα κρεοπωλεία του χω-
ριού. Τα κρεοπωλεία ήταν δύο, το 
ένα το διατηρούσαν τα αδέλφια 
Νικήτας και  Λινάρδος Οικονομό-
πουλος και το δεύτερο  ο μπάρμπα 
Χαράλαμπος ο Κακαφλίκας μαζύ 
με το γιο του το Νίκο. Οι χασά-
πηδες τότε ερχόντουσαν και στα 
σπίτια για το σφάξιμο των γου-
ρουνιών, που συνήθως λάβαινε 
χώρα λίγο πριν τα Χριστούγεννα. 
Το Πάσχα έσφαζαν τα κατσικάκια 
και προβατάκια των συγχωριανών 
τους κι έπαιρναν για τον κόπο τους 
τις προβιές.  
Τις Δευτέρες, όποτε γινόταν το 
παζάρι, συγκεντρώνονταν αρκε-
τοί χωριανοί και έμποροι στο κρε-
οπωλείο των Οικονομοπουλαίων, 
όπου ο Νικήτας και ο Λινάρδος 
μαζύ με την Άννα, τη γυναίκα του 
Νικήτα, σέρβιραν τους πεντανό-
στιμες κρεατομεζέδες τους. Τους 
μεζέδες τους συνόδευαν με βαρε-
λίσιο χωριάτικο κρασί ή πότε-πότε 
με μπύρα. 

Λιχουδιές και μυρουδιές που 
μου έχουν  μείνει αξέχαστες.
Ο συζυγός μου δεν ήταν μόνο ιε-
ρέας, ήταν και μερακλής, και ένα 
από τα αγαπημένα του φαγητά 
ήταν η σπλήνα γεμιστή με σκόρ-
δο και μαϊντανό.  Το ήξεραν οι χα-
σάπηδες, και τον ειδοποιούσαν, 
όποτε είχαν μία καλή μοσχαρίσια 
σπλήνα.  

Σπλήνα γεμιστή του Παπα-Γι-

Γράφει η Κάρεν-Καλίσα Χιώτη
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Ιστορικά-Λαογραφικά 

Θυμάμαι την αυλή του σπι-
τιού μου στο Καστρί και τις 
αυλές των γειτονικών σπι-
τιών.Τότε όλα τα σπίτια εί-
χαν λότζες πρώτη θέση, η 
λότζα είχε τη τρακάδα με τα 
ξύλα, από την μια μεριά τα 
κούτσουρα, από την άλλη 
τα δαυλιά. Και πάνω η αφά-
να με τα λιόξυλα για το προ-
σάναμμα.  
Δίπλα στη τρακάδα ήταν ο 
φούρνος και κοντά η πλύ-
στρα με το χαρανί με την 
αλυσίβα για το πλύσιμο. Η 
πλύστρα ήταν μια μεγάλη μο-
νοκόμματη πέτρα που εκεί 
επάνω έβαζαν τα ρούχα. Στη 
πλύστρα επάνω ήταν η κολο-
κύθα και ο κόπανος. Η κολο-
κύθα ήταν ένα μεγάλο κολο-
κύθι που το άφηναν να ξε-
ραθεί επάνω στη κολοκυθιά 
και όταν το έκοβαν, έβγαζαν 
τις κουκούδες και το έκαναν 
κάτι σαν κανάτα και με αυτό 
έπαιρναν νερό από το χαρανί. 
Τον κόπανο τον χρησιμοποι-
ούσαν για τα πολύ λερωμένα 

και χοντρά ρούχα. 
Στη λότζα ήταν και το κο-
τέτσι που κούρνιαζαν οι κό-
τες. Τότε οι αυλές ήταν γε-
μάτες πουλερικά, κότες για 
αυγά, κοτόπουλα για το φα-
γητό και σε μια άκρη φραγ-
μένο πρόχειρα η κλώσσα με 
τα κλωσσόπουλά της που μό-
λις είχαν βγει από το αυγό και 
τα ταΐζαμε αραποσιτάλευρο -
και όταν πλησιάζαμε για πότε 
τα έκρυβε κάτω από τα φτε-
ρά της  (ωραίες εικόνες)- εκεί 
ήταν και ο αρχηγός κόκορας 
που λάλαγε από το χάρα-
μα μέχρι το σούρουπο. Εκεί 
ήταν και ο κορύτος που έπι-
ναν νερό.
Στην αυλή ήταν και η γίδα με 
τα κατσικάκια της, εκεί ήταν 
και το γαϊδουράκι που θυ-
μάμαι τον πατέρα μου κάθε 
πρωί το σαμάρωνε και πήγαι-
νε στο χωράφι στις Μάντρες 
που τότε ήταν παράδεισος.
Ο πατέρας μου δεν καθόταν 
ποτέ πάνω στο γαϊδουράκι 
και όταν τον ρωτούσα για-

τί, μου έλεγε ότι ακουμπάγα-
νε τα πόδια του κάτω. Η αλή-
θεια ήταν ότι το λυπόταν.
Τώρα η αυλή μου και οι γει-
τονικές αυλές είναι γεμάτες 
χορτάρια και βάτα.
Ούτε κόκορας λαλάει ούτε 
τα κατσικάκια χορεύουν, πα-
ντού μαύρη ερημιά.
Οι νοικοκυραίοι  άφησαν τα 
χωράφια τους, τα σπίτια τους, 
τα νοικοκυριά τους, και πή-
γαν σε μακρινές χώρες και 
οι περισσότεροι από αυτούς 
ζουν με την ελπίδα ότι κάπο-
τε θα γυρίσουν. Δυστυχώς λί-
γοι το πετυχαίνουν.
Θυμάμαι τον γείτονά μου, 
τον Κωνσταντή Κακούνη, 
που γύρισε έπειτα από χρόνια 
και δεν μπορούσε να συγκρα-
τήσει τα δάκρυα του μπροστά 
στο μισογκρεμισμένο σπίτι 
του και έλεγε θα γυρίσω και 
ας τρώω κάθε μέρα βρούβες. 
Δυστυχώς, ούτε γύρισε ούτε 
βρούβες έφαγε. 
ΓΙΑΤΙ?!!!!
 Κορζή Γεωργία Ξενόγιαννη

Το δημοσίευμα του ΠΟ-
ΛΥΔΕΥΚΗ, αριθ. Τεύ-
χους 33, «εδώ …και αλ-
λού» από την Πρόεδρο κ. 
Ευγενία Λαμπή μου θύμι-
σε μια συζήτηση που κά-
ναμε το περασμένο κα-
λοκαίρι στην Αγορά με 
τον Κώστα Σκαφιδά και 
τον Γιώργο Δαγριτζίκο 
(Τζακ). Θέμα της συζή-
τησης η παραδοσιακή πυ-
τιά. Μου έλεγαν, λοιπόν, 
οι αγαπητοί φίλοι για την 
πυτιά που χρησιμοποι-
ούσαν στο χωριό για να 
πήξουν τυρί. Εντυπωσι-
άστηκα! «Αυτή η παρα-
δοσιακή πυτιά εμφανί-
ζεται στο γαστρικό υγρό 
νεαρών ζώων, που εκτρέ-
φονται αποκλειστικά με 
μητρικό γάλα. Όταν βυ-
ζαίνει το αρνί, το κατσί-
κι ή το μοσχαράκι, το 
γάλα περνάει από την πυ-
τιά και πάει στο στομά-
χι. Όταν έσφαζαν ένα ζώο 

γάλακτος, αφαιρούσαν 
τη μπροστούρα (το πρώ-
το στομάχι), έπλεναν τα 
σβόλια της πυτιάς και τα 
ξανάβαζαν στη σακούλα. 
Την κρέμαγαν μετά στον 
αέρα να ξεραθεί και, όταν 
χρειάζονταν, έπαιρναν 
για να πήξουν το τυρί. Με 
μια πυτιά μπορεί να περ-
νούσαν ένα χρόνο. Όταν 
τα ζώα αρχίσουν να τρώ-
νε χορτάρι, η πυτιά τους 
χαλάει. Αν χρησιμοποιή-
σουμε πυτιά από ζώο που 
έχει απογαλακτιστεί, τότε 
έχουμε μείωση της περιε-
κτικότητας του ενζύμου, 
κάτι που μπορεί να επη-
ρεάσει και την ποιότητα 
του προϊόντος».
  Σήμερα υπάρχει στο 
εμπόριο η φυτική πυ-
τιά, που προέρχεται από 
τσουκνίδα, αγριαγκινά-
ρα κ.ά. και η μικροβιακή 
από διάφορα βακτήρια ή 
μύκητες. Κυκλοφορεί α) 

σε υγρή μορφή με πηκτι-
κή δύναμη 1:15.000 ή 1:
20.000
β) σε παστίλιες με πηκτι-
κή δύναμη 1:20.000 και
γ) σε σκόνη με πηκτική 
δύναμη 1:100.000
Σύμφωνα με κάποιο μύθο 
η πρώτη παρασκευή τυ-
ριού έγινε τυχαία από κά-
ποιον Άραβα έμπορο, που 
ταξίδευε στην έρημο κου-
βαλώντας μαζί του γάλα 
σε ένα ασκί από στομά-
χι προβάτου. Η πυτιά στα 
τοιχώματα του στομαχιού 
και η ζέστη προκάλεσαν 
την πήξη του γάλακτος. 
Το παραδοσιακό τυρί δεν 
θεωρείται μόνο τρόφιμο 
αλλά και φορέας πληρο-
φοριών για τη χλωρίδα, 
τις γευστικές συνήθειες, 
την κοινωνική καλλιέρ-
γεια και τον τρόπο ζωής 
της συγκεκριμένης περι-
οχής προέλευσης.

Β. Κ.

Ç ðáñáäïóéáêÞ ðõôéÜ

Ç áõëÞ ìáò

ώργη
Πλένουμε τη σπλήνα και την ανοίγουμε 
με το μαχαίρι στη μια πλευρά κατά το μή-
κος της, φτάνοντας σχεδόν μέχρι την άλλη 
πλευρά ώστε η τομή να είναι βαθιά αλλά 
όχι διαμπερής. Αλατοπιπερώνουμε τη 
σπλήνα στο εσωτερικό.
Σε ένα μπωλ βάζουμε μπόλικο ψιλοκομ-
μενο σκόρδο και μαϊντανό.  Το ανακατεύ-
ουμε καλά και γεμίζουμε με προσοχή τη 
σπλήνα και  μετά ράβουμε την τομή. Στη 
συνέχεια βάζουμε τη σπλήνα σε κατσα-
ρόλα μαζί με λάδι, λεμόνι, αλάτι και πι-
πέρι. Προσθέτουμε νερό μέχρι να σκεπα-
στεί και αφήνουμε να σιγοβράσει για κα-
μιά ώρα. 
Φρέσκα ψάρια τρώγαμε όταν ερχόνταν 
πλανόδιοι ιχθυοπώλες από το Γύθειο η 
άλλο παραθαλάσσιο χωριό. Τον υπόλοι-
πο καιρό αγοράζαμε παστές σαρδέλλες, 
καπνιστες ρέγγες, καλαμαράκια του κου-
τιού η μπακαλιάρο παστό.Τον μπακαλιά-
ρο τον μαγειρεύαμε με ποικίλους τρό-
πους, αλλά η πιο αγαπημένη μας συνταγή, 
ιδίως το χειμώνα που έκανε πολύ κρύο,  
μού την είχε δώσει η γειτόνισσά μου, η 
κύρα Σταυρούλα Σελενίκα.  Η κυρά Σταυ-
ρούλα ήταν εξαιρετική νοικοκυρά και μου 
έμαθε πράγματα, που για τις γυναίκες του 
χωριού ήταν αυτονόητα, αλλά που εγώ 
δεν γνώριζα, π.χ. πώς φτιάχνεται ο πελ-
τές ντομάτας, το τυρί φέτα και η μυζή-
θρα, τα μουστοκούλουρα με πετιμέζι και 
άλλα πολλά.

Μπακαλιάρος τηγανητός με καυτερή 
σάλτσα 
 
Κόβουμε τον μπακαλιάρο σε κομμάτια 
και τον ξαλμυρίζουμε εντελώς. Με νερό 
και  αλεύρι φτιάχνουμε το κουρκούτι. Θα 
πρέπει να είναι αρκετά πηχτό για να μπο-
ρέσουν να τυλιχτούν τα κομμάτια του ψα-
ριού καλά.  Τηγανίζουμε το ψάρι σε καυ-
τό λάδι μέχρι να ροδίσει και να ξεροψη-
θεί. Για να ετοιμάσουμε τη σάλτσα κα-
θαρίζουμε τις ντομάτες, αφαιρώντας τη 
φλούδα και τα σπόρια και τις κόβουμε μι-
κρά κομματάκια.  Μπορείτε σε ώρα ανά-
γκης να χρησιμοποιήσετε ντομάτα κον-
σέρβα. Ρίχνουμε τις ντομάτες στο λάδι, 
που τηγανίσαμε το μπακαλιάρο. Αν χρει-
άζεται, προσθέτουμε πιπέρι και αλάτι, και 
αφήνουμε τη σάλτσα να βράσει.  Έπειτα 
στουμπίζουμε μπόλικο σκόρδο και καυ-
τερή πιπεριά (φρέσκα η ξεραμένη) και το 
προσθέτουμε. Τοποθετούμε τον τηγανι-
σμένο μπακαλιάρο στη σάλτσα και  αφή-
νουμε να βράσουν λίγο όλα μαζί.
Καλή σας όρεξη.

Κάρεν- Καλίσα Χιώτη
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Όχι χωρίς θλίψη διάβασα στις 
οικονομικές ιστοσελίδες την πώ-
ληση του πλειοψηφικού πακέτου 
της Apivita στο διεθνή όμιλο 
Puig. Η Puig είναι μια τρίτης γε-
νιάς οικογενειακή επιχείρηση με 
έδρα τη Βαρκελώνη στην Ισπανί-
α. Η Apivita μαζί με τον Κορρέ 
αποτελούν τα δύο «θωρηκτά» 
της ελληνικής βιομηχανίας παρα-
γωγής καλλυντικών και συναφών 
προϊόντων. Μια οικογενειακή 
επιχείρηση που ξεκίνησε από ένα 
όραμα μιας νεαρής φοιτήτριας 
της φαρμακευτικής και τον έρωτά 
της με τον εργοδότη της φαρμα-
κοποιό που τύχαινε η οικογένειά 
του να έχει κυψέλες με μέλισσες 
και τις διατηρεί ο ίδιος μέχρι 
σήμερα. Πρόκειται για το ζεύγος 
Νίκης και Νίκου Κουτσιανά. Το 
φαρμακείο Κουτσιανά βρίσκεται 
ακόμη στην πλατεία Αγίας Σοφί-
ας, στο Νέο Ψυχικό. Η Νίκη ξεκί-
νησε το 1979 με σαπούνια που τα 
εμπλούτισε με πρόπολη, προϊόν 
της μέλισσας. Έτσι ξεκίνησε μια 

κουλτούρα εκμετάλλευσης του 
πλούτου της φύσης ώστε να πα-
ραχθούν φυσικά καλλυντικά με 
χρήση εκχυλισμάτων φυτών και 
αιθερίων ελαίων ως βάση.
Σιγά σιγά το όνειρο μετατράπηκε 
σε μια πρωτοποριακή επιχείρηση 
στο χώρο των καλλυντικών με 
εξαγωγές σε όλο τον κόσμο. Οι 
εξαγωγές της Apivta το 2015 
ανέρχονταν στο 38%-39% του 
τζίρου της εταιρείας. Ταυτόχρονα 
αναπτύχθηκε μια διαφορετική 
κουλτούρα σχετικά με την ομορ-
φιά σαν δώρο της φύσης μπαίνο-
ντας στο χώρο των σπα. 
Και δίπλα στους πρωτοπόρους 
αρχίζουν σιγά σιγά να ανθίζουν 
και άλλες μικρότερες ελληνικές 
επιχειρήσεις που παράγουν φυ-
σικά καλλυντικά με βάση τον 
πλούτο της ελληνικής φύσης και 
δεν είναι λίγος. Έχουμε αναφερ-
θεί ξανά από αυτήν τη στήλη.
Όμως το θαύμα σ’ αυτή τη χώρα 
δεν κρατά πολύ. Ενδεικτικά, το 
2015, οι πωλήσεις της Apivita 

μειώθηκαν κατά 7,03% σε σχέση 
με το 2014 – σύμφωνα με τον 
δημοσιευμένο ισολογισμό της. 
Από την άλλη μεριά το σύνολο 
των υποχρεώσεων της εταιρείας 
στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ήταν 36 
εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 14,8 
εκατ. αποτελούσαν βραχυπρόθε-
σμες δανειακές υποχρεώσεις.
Και αναρωτιέται κανείς, πώς να 
επιβιώσει και να κερδοφορήσει 
μια επιχείρηση στην Ελλάδα 

των capital controls, την απουσία 
ρευστότητας, το δανεισμό με μη 
ανταγωνιστικούς όρους και βέ-
βαια την αδιανόητη φορολογία. 
Όπως είναι αυτονόητο το «επι-
χειρείν» δεν αποτελεί επιλογή γι’ 
αυτή τη χώρα. 
Από ανεπίσημες πηγές, 8.000 
επιχειρήσεις εγκατέλειψαν την 
Ελλάδα και εγκατέστησαν την 
έδρα τους σε Βαλκανική χώρα ή 
την Κύπρο. 

¸÷åé êé áëëïý ðïñôïêáëéÝò...
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Εδώ... και αλλού

Εάν επισκεφτεί κάποιος την 
Κύπρο την οποία επισκέφτη-
κα και ειδικότερα τη Λεμεσό, 
θα μείνει κατάπληκτος από 
την παρουσία των Ρώσων. Τα 
τελευταία χρόνια έχει δημιουρ-
γηθεί ρωσόφωνη παροικία στη 
Λεμεσό που αριθμεί πάνω από 
30000 κατοίκους. Υπάρχουν 
ιδιωτικά ρωσόφωνα σχολεία, 
εφημερίδα, εκκλησία και ότι 
άλλο χρειάζεται μια σύγχρονη 
πόλη.
 «Τέτοιους επενδυτές που θα 
επιλέξουν την Κύπρο ως βάση 

διαμονής αλλά και οικονομικής 
δραστηριοποίησής τους τούς 
θέλουμε» δήλωσε το Σεπτέμ-
βριο του 2016 ο  Υπουργός 
Οικονομικών της Κύπρου Χά-
ρης Γεωργιάδης σε συνέντευξη 
τύπου όπου παρουσίαζε το σχέ-
διο νόμου που αναθεωρεί τα 
κίνητρα για να δοθεί κυπριακή 
υπηκοότητα σε επενδυτές που 
επενδύουν στην κυπριακή οικο-
νομία. Ήδη η παροχή κυπριακής 
υπηκοότητας σε μη Κύπριους 
επενδυτές ισχύει εδώ και αρκε-
τά χρόνια. Ο νέος νόμος στην 

ουσία μειώνει τις απαιτήσεις με 
τερματισμό του κριτηρίου για 
συλλογική επένδυση 12 εκα-
τομμυρίων ευρώ και την αντι-
κατάστασή της με πρόνοια για 
ατομική επένδυση 2 εκ. ευρώ 
και επιπλέον αγορά κατοικίας 
τουλάχιστον 500.000 ευρώ. 
Παράλληλα μειώθηκε η απαί-
τηση για τραπεζικές καταθέσεις 
από 5 εκατ. ευρώ σε 2,5 εκατ.
Γιατί κάποιος να πάει να επεν-
δύσει και να ζήσει στην Κύπρο; 
Γιατί είναι ένα οργανωμένο 
αποτελεσματικό κράτος, ένα 
καλό από την αγγλική κατοχή, 
που έχει γρήγορες διαδικασί-
ες για τη εγκατάσταση μιας 
επιχείρησης, οργανωμένεςς 
υποδομές, εξαιρετική οδοποιία 
και βέβαια καλή ζωή υπό τις 
μεσογειακές συνθήκες. Έτσι 
ένας Ρώσος επιχειρηματία με 
ευκολία και ευχαρίστηση θα 
εγκατασταθεί εκεί, βέβαια 
έχει εξασφαλιστεί  και η εκ-
παίδευση για τα παιδιά του.
Επιπλέον ιδιαιτέρως ελκυστικά 
είναι και τα φορολογικά κίνη-
τρα όπως η εταιρεία που είναι 

«κάτοικος» Κύπρου δηλαδή ο 
έλεγχος και η διεύθυνσή της γί-
νονται στην Κύπρο φορολογεί-
ται με 12,5% επί των καθαρών 
κερδών της μόνο.
Έτσι μετά την κρίση και την 
καταστροφή που έπληξε του 
Κύπριους από την κατάρρευση 
των Τραπεζών, το χαμόγελο 
στην αγορά και στους ανθρώ-
πους έχει επανέλθει. Οι επιχει-
ρήσεις που πριν δύο χρόνια δεν 
είχαν χρήματα να πληρώσουν 
τους μισθούς των εργαζόμενών 
τους και τα τρέχοντα έξοδα, 
σήμερα έχουν ανακάμψει. 
Οι μισθοί των εργαζόμενων 
διατηρήθηκαν σε υψηλό επί-
πεδο, για παράδειγμα ένα νέος 
επιστήμονας που θα εργαστεί 
στον ιδιωτικό τομέα θα παίρνει 
μισθό τριπλάσιο από αυτόν που 
θα έπαιρνε στην Ελλάδα με 
ένα κόστος ζωής συγκρίσιμο 
με αυτό της Ελλάδας. Έτσι 
πολλοί νέοι από την Ελλάδα 
μετακινούνται στην Κύπρο για 
δουλειά.
Εμείς εδώ περιμένουμε τους 
Σύριους επενδυτές.

Γράφει η Ευγενία Λαμπή
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Το αφηνιασμένο άλογο Το αφηνιασμένο άλογο 
και ο Βράχος της Νύφης
Στου Κουτρουμπή τη Λάκκα 
(που πρώτα λεγότανε Κοράκη 
Λάκκα, από το όνομα ενός 

Τούρκου που λεγότανε 
Κοράκης), σε μια στροφή 
που φαίνονται κάτι πεζούλες, 
είναι «Ο Βράχος της Νύφης». 
Σε δέκα βήματα είναι η 
Παλιόχωρα, φαίνονται κάτι 
χαλάσματα, εκεί έβγαινε ένας 
αράπης. Από κάτω από τον 
Αγιο-Νικόλα τ’ Αγιαννιού 
του Νηστευτή, καθόντανε 
στο δρόμο και περιμένανε 
αυτούς που είχανε πάει 
στην εκκλησία για να τους 
δώσουνε Άρτο. Στο σπίτι μας 
δεν ήτανε κανένας. Καμιά 
φορά, είδα τον πατέρα μου 
να κατηφορίζει. Πρώτη να κατηφορίζει. Πρώτη 
φορά τον είδα να κλαίει. 
-Γιατί κλαις, τον ρώτησα. -
Έπεσε το άλογο στο βράχο, Έπεσε το άλογο στο βράχο, 
έπεσε στα πενήντα μέτρα 
βάθος και έγινε κομμάτια. 
Πήγανε και μαζέψανε τα 
μπαλντουμοκάπουλα που τα 
είχανε αγοράσει καινούργια. 
Το άλογο το είχανε 
αγοράσει 350 οκάδες λάδι. 
-Μη στενοχωριέσαι, θα σου 
αγοράσω άλλο του είπα. Και 
πράγματι πήγα και δούλεψα 
στο λιοτρίβι στον «Αγρότη» 
και του αγόρασα άλογο. Τότε 
οι αγοραπωλησίες γινόντανε 
με λάδι, δεν κυκλοφορούσανε 
λεφτά. Στο άλογο επάνω 
ήτανε ανεβασμένη η μικρή 
Κρυστάλλω που είναι 
στην Αργεντίνα. Όταν το στην Αργεντίνα. Όταν το 

άλογο έφτασε στο βράχο, 
χλιμίντρισε, ανασηκώθηκε 
στα μπροστινά του πόδια 
και αφηνιασμένο έπεσε στον 
γκρεμό και τσακίστηκε. Η 
Κρυστάλλω ίσα που πρόλαβε 
να κατεβεί και να σωθεί. 
Εκεί στην Αλετρέικη Δέση 
πολεμάγανε δυο δράκοι για 
τα νερά. Εμείς παίρναμε νερό 
από τα Βαρικά. Δεν είναι 
τόσο καλό, έχει βδέλλες. Το 
καλύτερο νερό το έχουν η 
Αλευρού και τα Περιβόλια. 
Το νερό της Αλευρούς βγαίνει 
κρύσταλλο από τις πέτρες, 
είναι κάτασπρο και καθαρό. 

Π. Ξυδιάς
Σημ: Για το Βράχο της Νύφης 
γράφει ο Γιάννης Κορζής στο 
ποίημα «Ο θρύλος των νερών 

του Καστορείου». Μία σχετική 
μνεία κάνει και ο Κορύλλος 
στην «Πεζοπορία από  Πατρών 
εις Σπάρτην, χωρίς να 
προσδιορίζει ονομαστικά αλλά 
γράφει πως τα άφθονα νερά τα 
απόκτησε ένας τόπος μετά από 
πάλη. 
Θ.Π.
Αδούλωτοι 
Καστανιώτες στον 
Ταΰγετο
Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας 
πολλοί Καστανιώτες, όπως 
οι Ρεξίνηδες,  οι Λαμπαίοι, 
η οικογένεια Κοντολέων, 
οι Αδρακτάδες, ανέβηκαν 
στο βουνό και παλεύανε με 
τη γη. Από αφηγήσεις αλλά 
και βιώματα γνωρίζω πως 
κατέφευγαν σε σπηλιές, στο 
βραχισμό γιατί ερχόντουσαν οι βραχισμό γιατί ερχόντουσαν οι 

κλέφτες  και τους κλέβανε τα 
ζωντανά. Την εποχή εκείνη δεν 
ήσαν άγγελοι. Η οικογένεια 
ήταν πατριαρχική και μετά 

το μοίρασμα της περιουσίας 
μένανε με μικρό κλήρο. Έτσι 
αναγκάζονταν να καλλιεργούν 
μικρά κομμάτια γης και στο 
βουνό. Καλλιεργούσαν και 
προτού τελειώσουν το σημείο, 
κρεμάγανε τα καριοφίλια και 
μετά πηγαίνανε πιο πέρα. Το 
σπαθί το είχανε κρεμασμένο 
στη μέση. Τους είχε ρημάξει 
ο καπετάν Ζαχαριάς. Για 
την ασφάλειά τους είχανε 
βάλει φρουρούς στην Τίκλα 
και στης Νύφης το Βράχο. 
Η περιοχή είχε ανεπτυγμένη 
κτηνοτροφία. Αργότερα στην 
απογραφή του 1926 είχανε 
στο Καστόρι 24.000 πρόβατα 
εκτός από τα χοντρά τα 
βοοειδή και τα αλογομούλαρα. 
Όσοι ήτανε μόνιμοι κάτοικοι 
του βουνού ήτανε αδούλωτοι 
και δε συνεργάστηκαν 
ποτέ με τους Τούρκους. 
Αυτοί που ήσανε στο χωριό 
ήσανε κοτζαμπάσηδες 
και μοιράστηκαν μεγάλες 
εκτάσεις. Στο χωριό τα χρόνια 
της επανάστασης ήρθε ο 
Κρεββατάς στον πύργο που 
λεγόταν Νικολοπουλέικος. 
Τότε πύργους λέγανε τα σπίτια 
που ήσαν ανώγεια. 
Γ. Ρεξίνης

Το τηλεγράφημα του 
πολυμήχανου Σπαρτιάτη 
έμπορου
Πρόσφατα βρέθηκα σε 
μία δυσάρεστη σύναξη και 

άκουσα για το παράπονο μιας 
υπερήλικης κυρίας που δεν 
μπόρεσε να παρευρεθεί στο 
τελευταίο αντίο της φίλης 
της γιατί με την οικονομική 
κρίση αποσύρθηκε στην 
ιδιαίτερη πατρίδα της, σε ένα 
χωριό της Πελοποννήσου. Τη 
συμβούλεψαν να στείλει μέιλ 
ή να τηλεφωνήσει στο γιο της 
φίλης της. Εκείνη ήθελε να 
στείλει τηλεγράφημα, κάτι 
που να μένει, όπως γινόταν 
παλιά με τα συγχαρητήρια ή 
συλλυπητήρια τηλεγραφήματα, 
και τελικά υπέκυψε 

αναγκαστικά στη χρήση 
κινητού. Πριν από 60-70 
χρόνια δεν υπήρχαν τηλέφωνα 
στα σπίτια, αλλά υπήρχε μία 
υπηρεσία, το τηλεγραφείο 
και έφερνε ο υπάλληλος στο 
σπίτι την «πρόσκληση» για 
τηλεφώνημα σε συγκεκριμένη 
ώρα ή έφερνε τηλεγράφημα 
με διάφορες ειδήσεις. Τα 
χρόνια εκείνα και οι εμπορικές 
συναλλαγές εξυπηρετούνταν με 
τηλεγραφήματα που κόστιζαν 
ανάλογα με τον αριθμό 
των λέξεων. Ένα έξυπνος 
Σπαρτιάτης έμπορος που ήθελε 
να παραγγείλει αλεύρι πρώτης, 
δεύτερης και τρίτης κατηγορίας, 
για να πληρώσει λιγότερα 
ένωσε τις λέξεις που μπορούσε 
και έστειλε την παρακάτω 
παραγγελία τηλεγραφικά. 
«Αλευροφορτώσατε, 
πρωτοδευτερότριτα, Εμπειρό-
Σταυρος». Έτσι πλήρωσε τρεις 
λέξεις αντί για οκτώ.

 Θ.Π.

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

όπως έφτασαν στις μέρες μας μετά μακρά διαδρομή σε καφενεία και γειτονιές
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Οι λέξεις και το παρελθόν µας

Θρούμπα (ελιά), ελιές 
θρούμπες. Η εύκολη σκέψη 
είναι, πως ονομάζονται θρού-
μπες οι ελιές επειδή τις αρω-
ματίζουμε με θρούμπη. Και 
όμως πρόκειται για δύο διαφο-
ρετικές λέξεις. Η θρούμπη ή το 
θρούμπι, είναι κοινή ονομασία 
του φυτού θύμβρος (θρουμπί, 
θρούμπη, θυμάρι), ο θύμος 
των αρχαίων Ελλήνων που 
χρησιμοποιείται σαν καύσιμη 
ύλη ή για την άρτυση διαφό-
ρων εδεσμάτων. Ενώ θρούμπα 
είναι ο καρπός της ελιάς που 
αφού ωρίμασε στο δέντρο, 
πέφτει ώριμη και ζαρωμένη 
(η αρχαία γεργέμιρος). Η ελιά 
αυτή λεγόταν δρυπεπής ή δρυ-
πετής ή δρύππα ή στα Λατινικά 
druppa, «θρούμπα» (=ελαία 
υπέρ το δέον ώριμος), η χαμο-
λιά, η χαμάδα. Δρυπετής λεγό-
ταν επειδή έπεσε υπερώριμη 
από το δέντρο, την δρυν, διότι 
«οι παλαιοί κατ’ αρχάς εκά-
λουν δρυν παν δένδρον». Από 
την ίδια ρίζα βγαίνει ο «δρυψο-
γέρων» ο «γέρων ο σεσαθρω-
μένος, ο τετριμμένος, ο γερο-
κολασμένος», καθώς επίσης τα 
«δρύψαλα» (=τα ξύσματα, τα 
τρίμματα, τα θρύψαλα). Παρα-
θέτω μία συνταγή από τη φίλη 
μας τη Φωφώ που φτιάχνει 
ελιές θρούμπες με τεχνική που 
της παρέδωσε η μητέρα της και 
η γιαγιά της: Διαλέγουμε γερές 
ώριμες ελιές χωρίς κτυπήματα 
και δάκο. Στρώνουμε σε ένα 
καλάθι καλαμένιο φυσικά 
χοντρό αλάτι, από πάνω μια 
στρώση ελιές, πάλι αλάτι και 
πάλι ελιές μέχρι να τελειώ-

σουν. Ανακατεύουμε συχνά 
ώστε το αλάτι να πάει παντού. 
Αν δεν έχουμε κοφίνι χρησιμο-
ποιούμε λινατσένιο τσουβάλι. 
Βγαίνουν τα ζουμιά και οι 
ελιές που χάνουν τα υγρά τους 
ζαρώνουν και γίνονται δρύπες, 
δηλ. θρούμπες. Αυτό συνεχίζε-
ται για ένα μήνα περίπου αλλά 
δοκιμάζουμε κιόλας για να 
πετύχουμε το ξεπίκρισμα που 
θέλουμε. Βέβαια αν δούμε ότι 
εξαφανίζεται το αλάτι, ανατρο-
φοδοτούμε. Μετά τις πλένουμε 
καλά από τα αλάτια και τις 
στεγνώνουμε. Μερικοί τις 
στεγνώνουν στο φούρνο στους 
50ο βαθμούς. Βράζουμε σε μια 
κατσαρόλα 3⁄4 λάδι με 1⁄4 ξύδι 
και όσο το μίγμα είναι καυτό, 
περιχύνουμε με αυτό τις ελιές. 
Τοποθετούμε σε βάζα και αν 
θέλουμε αρωματίζουμε με 
θρούμπη ή ρίγανη. Οι αρχαίοι 
ονόμαζαν δρύπες τα ζαρωμένα 
δαμάσκηνα, τα βερύκοκα, τα 
ροδάκινα κ.λπ.  Σημ: και οι 
ελιές στη λαϊκή αγορά με την 
ένδειξη θρούμπες, είναι ζαρω-
μένες ελιές χωρίς αρωματικά 
φυλλαράκια. 

Παρατσούκλι και τσυκλά-
κι. Στη δεκαετία του ’60 και 
’70 οι γυναίκες κεντούσαν με 
μανία και αγόραζαν κλωστές 
ελέφαντος και μουλινέ σε τσυ-
κλάκια (δηλ. ματσάκια, τσου-
κλί, τσυκλί). Ο Ελευθερουδά-
κης στο λήμμα τσυκλί γράφει: 
δέσμη νήματος, κυκλί. Η 
κλωστή τυλιγόταν σε μικρούς 
κύκλους, κυκλάκια και με τσι-
τακισμό (μετατροπή του κ σε 

τσ), τσυκλάκια. Τα νήματα για 
πλέξιμο τυλίγονταν σε μεγαλύ-
τερους κύκλους και πιθανόν 
η λέξη κούκλα (νήματος) να 
προήλθε από το μεγεθυντικό 
κύκλα και κατά παρετυμο-
λόγηση κούκλα που δεν έχει 
καμία σχέση με την πλαγγόνα, 
το παιχνίδι των κοριτσιών. Το 
τύλιγμα του νήματος λεγόταν 
αναπηνισμός, μια λέξη που 
χρησιμοποιόταν στο κουκούλι 
της μετάξης. Τα γνέματα για 
τον αργαλειό τα τύλιγαν στην 
ανέμη, σε κούκλες που τις 
έλεγαν θηλιές και σε αυτήν την 
κατάσταση τα έβαφαν. Τώρα 
το παρατσούκλι είναι το πα-
ρώνυμο γύρω από το επώνυμο 
(παρακύκλιο> παρατσύκλιο> 
παρατσούκλιο> παρατσούκλι) 
που αποδίδει επιτυχημένα 
κάποιο χαρακτηριστικό ενός 
ατόμου ή μιας οικογένειας, και 
τους ξεχωρίζει από ομώνυμους 
συμπολίτες των. 

 
Λοΐδες: Παλιά οι γυναίκες 

διατηρούσαν μακριά μαλλιά 
συμμαζεμένα σε κότσους και 
κοτσίδες. Συνήθως μετά από 
λούσιμο ή εξ αιτίας του αέρα 
κατέβαιναν στο πρόσωπο τού-
φες μαλλιών ελεύθερες που 
στην άκρη αποδυναμωμένες 
κατέληγαν σε σχήμα λόγχης 
(κάποιοι τις έλεγαν ποντικο-
ουρές). Οι μεγαλύτερες έλεγαν 
«μάζεψε τις λοΐδες σου» ή «μου 
έπεσαν οι λοΐδες». Και επειδή 
η γλώσσα ταξιδεύει σταθερά 
ανά τους αιώνες και στον τόπο 
αυτό, αποδεδειγμένα, από 
τους προϊστορικούς χρόνους 

υπήρχε ζωή (ιδέ τους μυκηνα-
ϊκούς τάφους της Πελλάνας), 
δεν αποκλείεται να πρόκειται 
για αρχαία λέξη. Λόγχη και 
λογχίς ήταν το προεξέχον κομ-
μάτι του δόρατος, η αιχμή της 
λόγχης. Αλλά λόγχη και λογχίς 
ονομαζόταν και κάθε σημείο 
του σώματος που είχε σχήμα 
λόγχης (Liddell-Scott). Λογ-
χίδιον ήταν το υποκοριστικό 
της λέξης λόγχη. Η λέξη λογχίς 
συναντιόταν συνήθως στον 
πληθυντικό (λογχίς, -ίδες). 

Ιλάλι: είναι ο άχρηστος, ο 
ανόητος, ο τιποτένιος. Αυτός 
που δεν διαθέτει τη λογική να 
συνεννοηθείς μαζί του και να 
βασιστείς στο λόγο του. Κατά 
το Μέγα Ετυμολογικό του Μ. 
Μουσούρου, αλάλη είναι η 
άναρθρος κραυγή. Και για να 
αρθρώσει κάποιος λόγο, χρει-
άζεται λογική και όταν δεν τη 
διαθέτει ή δεν την ενεργοποιεί, 
είναι ιλάλι. Στη δεκαετία του 
’50+ η εφαρμοζόμενη παιδα-
γωγική δεν ήταν μόνο χάδια, 
νουθεσίες και έπαινοι αλλά και 
σωματική τιμωρία, κατάρες και 
προσβολές. Ο χαρακτηρισμός 
«άλαλο» σε άφηνε πραγματικά 
άλαλο, στήλη άλατος σαν τη 
γυναίκα του Λωτ. Στον  Μεγά-
λο Παρακλητικό Κανόνα στην 
Υπεραγία Θεοτόκο, υπάρχει 
Μεγαλυνάριο που λέει: «Άλα-
λα τα χείλη των ασεβών των 
μη προσκυνούντων την εικόνα 
Σου την σεπτήν...».   
Θεοδώρα Δαρειώτη-Πελεκά-
νου, φιλόλογος

Ìéá óåéñÜ êåéìÝíùí ðïõ ðñïóðáèåß íá 
ðñïóåããßóåé ëåîéëïãéêÜ-åôõìïëïãéêÜ 
ôïðùíýìéá áëëÜ êáé ëÝîåéò ðïõ 
÷ñçóéìïðïéïýìå óôïí êáèçìåñéíü ìáò 
ëüãï. 
Ùò ðçãÝò Ý÷ïõí ÷ñçóéìïðïéçèåß êõñßùò: 
Ôá ëåîéêÜ ôçò êïéíÞò íåïåëëçíéêÞò 
ôïõ Ìðáìðéíéþôç êáé ôïõ Éäñýìáôïò 
Ôñéáíôáöõëëßäç. Ôï åôõìïëïãéêü 
ëåîéêü ôïõ Í. Áíäñéþôç, ôï ëåîéêü ôùí 
Liddell-Scott Á. Êùíóôáíôéíßäç, áëëÜ 
êáé äçìïóéåýóåéò ôïõ Ä. ÊáëëéÜíç óôïí 
ðáëéü ÂÏÑÅÉÏÄÇÌÏÔÇ. Åõðñüóäåêôç 
êáé åðéèõìçôÞ êÜèå êñéôéêÞ, äéüñèùóç Þ 
åðéóÞìáíóç.
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Η φωτογραφίες του σηµερινού λευκώµατός µας είναι 
του Γιώργου Λαγανά.
Η φωτογραφίες του σηµερινού λευκώµατός µας είναι 
του Γιώργου Λαγανά.

Το λεύκωµά µας



26 ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ 27ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Μαγειρίτσα

 Υλικά
Μία συκωταριά και τα αντε-
ράκια από το κατσικάκι ή το 
αρνάκι της Λαμπρής
Ένα ματσάκι κρεμμυδάκια 
φρέσκα
Ένα μάτσο μάραθο
Μισή κούπα ρύζι καρολίνα
1-2 λεμόνια
2 αυγά
Λάδι, αλάτι και πιπέρι
1 κουταλιά της σούπας πελτέ 
διαλυμένο σε μια κούπα χλια-
ρό νεράκι.

   Εκτέλεση
Πλένουμε πολύ καλά τα αντε-
ράκια και τα πλέκουμε κοτσί-
δα. Σε φαρδιά κατσαρόλα με 
νερό που βράζει, ζεματάμε τη 
συκωταριά και τα αντεράκια. 
Τα σουρώνουμε και αφήνου-

με να κρυώσουν. Βάζουμε την 
κατσαρόλα στη φωτιά με λάδι 
και ρίχνουμε τα κρεμμυδάκια 
ψιλοκομμένα. Τσιγαρίζουμε 
ελαφρά μέχρι να μαραθούν. 
Τότε προσθέτουμε και τη συ-
κωταριά και τα αντεράκια ψι-
λοκομμένα κι αυτά, συνεχίζο-
ντας το τσιγάρισμα. Μετά βά-
ζουμε το μάραθο, τον πελτέ 
και 1-2 κούπες χλιαρό νερό. 
Σκεπάζουμε και αφήνουμε 
να βράσουν σε χαμηλή φω-
τιά. Μόλις βράσουν,  προ-
σθέτουμε το ρύζι πλυμένο 2-
3 νερά. Αν χρειαστεί προσθέ-
τουμε λίγο νεράκι ακόμα-ζε-
στό πάντα. Τέλος αυγοκόβου-
με το φαγητό μας αποσύρο-
ντας την κατσαρόλα από τη 
φωτιά.(όποιος θέλει μπορεί να 
παραλείψει το αυγολέμονο ή 
τον πελτέ).
Χρυσούλα Δημητρακοπούλου

Ας γνωρίσουμε μαζί εύκολα 
tips με προϊόντα που έχουμε 
όλοι στο σπίτι μας για όμορ-
φα, λαμπερά και ενυδατωμέ-
να μαλλιά.
 
Μέλι.
 Το μέλι είναι πλούσιο σε βιτα-
μίνες και μέταλλα. Έτσι είναι 
ιδανικό για καθαρισμό, σύσφι-
ξη, ενυδάτωση και θρέψη, ενώ 
ταυτόχρονα κάνει τα θαμπά 
μαλλιά υγιή και πιο ζωντανά.
Υλικά: Ό του φλιτζανιού μέλι.
 Ό του φλιτζανιού μαγιονέζα ( 
ή κρόκο αυγού με λάδι).
 1 κουταλιά της σούπας εκ-
χύλισμα αμυγδάλου (αμυγδα-
λέλαιο).
Εκτέλεση: 
Ανακατεύουμε καλά και εφαρ-
μόζουμε στα μαλλιά. Αφήνου-
με 25 λεπτά και μετά ξεβγά-
ζουμε καλά.
 
Αλόη
Παίρνετε το τζελ της αλόης 
και το εφαρμόζετε στο τριχω-
τό της κεφαλής σας κάνοντας 
ελαφρύ μασάζ. Αφήστε για 30 

λεπτά και 
μετά ξεπλύνετε με χλια-
ρό νερό. Η αλόη με αυτόν τον 
τρόπο, βοηθάει στην ενυδάτω-
ση της τρίχας και καταπραΰ-
νει από ερεθισμούς ή φαγούρα 
στο τριχωτό της κεφαλής.
Σημείωση: Σε όλες τις παρα-
πάνω συνταγές, για ακόμα με-
γαλύτερη αποτελεσματικότη-
τα, χρησιμοποιούμε σελοφάν. 
Δηλαδή, αφού εφαρμόσουμε 
τη μάσκα, τυλίγουμε τα μαλ-
λιά μας με σελοφάν. Αυτό θα 
βοηθήσει να αναπτυχθεί θερ-
μότητα και το προϊόν θα μπο-
ρέσει να εισχωρήσει στα λέ-
πια της τρίχας και έτσι θα επι-
τύχουμε την μέγιστη λάμψη, 
θρέψη και ενυδάτωση.

Κομμωτήριο 
Mary’s  hair secret.
Κεντρική Πλατεία Καστορεί-
ου. Τηλέφωνο: 934949493.

Καλύτερη ζωήΚαλύτερη ζωή
Καθρέφτη 
καθρεφτάκι µου

Οι συνταγές 
του Πολυδεύκη

Βεράντα
και κήπος

Ο κρίνος της Παναγίας  
Πανέμορφος, πάλλευκος και πολύ αρωματικός. Αυτός είναι ο 
περίφημος κρίνος Lilium candidum που πλέον είναι πολύ σπά-
νιος. Είναι ο κρίνος που κρατούσε ο αρχάγγελος Γαβριήλ, όταν 
έφερε στην Παναγία τη χαρμόσυνη είδηση. Είναι ο κρίνος με τα 
τεράστια αρωματικά άνθη που στολίζει την Ωραία Πύλη αριστε-
ρά και δεξιά μέσα σε μεγάλα ανθοδοχεία. Είναι πολυετές βολ-
βώδες φυτό με βλαστό όρθιο που μπορεί να φτάσει και το 1 μέ-
τρο. Ανθίζει την άνοιξη μέχρι  τις αρχές του καλοκαιριού. Από 
τα άνθη του βγαίνει εκλεκτής ποιότητας αιθέριο έλαιο που χρη-
σιμοποιείται στην αρωματοποιία.

ÁíáìíÞóåéò...

Τη δεκαετία του ‘60 η ομάδα δασοπροσκόπων Καστορείου 
είχε αξιόλογη δραστηριότητα. Εδώ παρελαύνει κατευθυνό-
μενη στο Ηρώο για την κατάθεση στεφάνου.
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Λόγος και Φως

Το λεν’ οι κούκοι στα βουνά
κι οι πέρδικες στα πλάγια,
το λέει κι ο πετροκότσυφας
μέσ’ από τη φωλιά του. 
Ο Γιώργης πέρα πέρασε
ο Γιώργης πέρα πάει,
πάει να βαφτίσει ένα παιδί
να κάμει έναν κουμπάρο,
να ντο ’χει ο Γιώργης πέρασμα 
να βλέπει τις κουμπάρες. 

Σταυρούλα Μιχαλοπούλου

Να  ’μουν ελιά στα Σάλωνα
και κλήμα στη Βοστίτσα,
να  ’μουν και στην Αράχωβα
δραγάτης στα κορίτσια.
Να ’χω φωλιά στον Παρνασσό
και στο Μοριά λημέρι,
να φέρνει ο βλάχος το ψωμί, 
βλαχούλα το χαμπέρι.

Σταυρούλα Μιχαλοπούλου

Ξεκίνησ’ η λεβεντουριά
κι όλα τα παλικάρια
καράβιν αρματώνουνε
νύφη να πα, να πάρουν.
Κι απ’ τα τραγούδια τα πολλά
κι απ’ τα πολλά ντουφέκια
Αναταράχτη η θάλασσα
Κι έσπασε το καράβι.

Αντώνης Τσίπουρας

Σε είδα να κλαδεύεις μια τριανταφυλλιά
και κράταγα τη σκάλα, ν’ ανέβεις πιο ψηλά.
Κι από τότε κοπελιά μου, τίκι τακ τακ τακ
κάνει η καρδιά μου.
Σε είδα να κλαδεύεις σ’ ένα ψηλό δεντρί
Κι αυτό που είδα φως μου δεν το ’χα ξαναδεί.
Κι από τότε κοπελιά μου, τίκι τακ τακ τακ
κάνει η καρδιά μου.

Αντώνης Τσίπουρας
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Οι λαϊκοί µας δηµιουργοί

ÄçìéïõñãÞìáôá-
Êáëëéôå÷íÞìáôá 
ôïõ Ê. Óãïýñäá
Σ την Πελλάνα, 

ένα απόγευμα 
προς το τέλος του 
Κα λ ο κ α ι ρ ι ο ύ , 

ανεβήκαμε στα ψηλότερα 
του χωριού, κοντά στον 
Προφήτη Ηλία, για να 
επισκεφτούμε το σπίτι του 
του Κώστα Σγούρδα. Ο 
Κώστας, γεννήθηκε στην 
Πελλάνα και δραστηριο-
ποιήθηκε επαγγελματικά 
στη Σπάρτη ως επιχειρη-
ματίας και άριστος τεχνί-
της μαρμαροκατασκευών 
και μαρμαροτεχνικής. 
Άνθρωπος δραστήριος 
ασχολήθηκε και με τα κοι-
νά και τα προβλήματα του 
τόπου του. Διατέλεσε επί 

δύο τετραετίες Πρόεδρος 
της Κοινότητας Πελλάνας 
(1987-1994), μετά Δημο-
τικός Σύμβουλος (2002-
2006) και για δύο χρόνια 
Αντιδήμαρχος στον Καπο-
διστριακό Δήμο Πελλάνας 
(2004-2006). Την καλλι-
τεχνική του επιδεξιότητα 
που είναι απόρροια και 
της άριστης γνώσης της 
τέχνης της μαρμαροτεχνι-
κής και γλυπτικής τη γνω-
ρίσαμε για πρώτη φορά 
κατά τη συμμετοχή του 
στην εικαστική έκθεση, 
που είχε πραγματοποιηθεί 
στο Καστόρι στα πλαίσια 
των εκδηλώσεων του πο-
λιτιστικού τριημέρου, το 

Καλοκαίρι του 2013. Τα 
εκθέματά του αριστοτε-
χνικά δουλεμένα και μορ-
φοποιημένα από μάρμα-
ρο, πέτρα, αλλά και ξύλο 
απέσπασαν τον θαυμασμό 
των επισκεπτών. Στο σπίτι 
του μας υποδέχτηκε στην 
ολάνθιστη και καταπρά-
σινη αυλή του, που ήταν 
στρωμένη με μαρμάρινες 
πλάκες, τοποθετημένες 
σε σχηματισμούς και δι-
ακοσμημένη με δικά του 
έργα, πραγματικά έργα 
τέχνης. Είναι το ησυχα-
στήριό μου, μας είπε με 
καμάρι, και μας έδειξε μια 
πέτρα στην οποία είχε χα-
ράξει «ο παράδεισός μου, 

Κείμενο Ελ. Βλαχογιάννη, φωτογραφίες Κ. Σμυρνιού, Ελ. Βλαχογιάννη
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Εικόνες του χωριού

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΖΗΣ
 ΠΟΙΗΜΑΤΑ: 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ Ο ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ 2016

Με ιδιαίτερη 
χαρά και συγκί-
νηση παρουσιά-
ζουμε σε βιβλίο 
το έργο του Κα-
στανιώτη Γιάννη 
Κορζή, ένα έργο 
που κατέγραφε 
συστηματικά σε 
φύλλα χαρτιού 
και έτσι χειρό-
γραφο παραδό-
θηκε σε μας από 
την οικογένειά του. Είναι ποιήματα, θρύλοι και παρα-
δόσεις και αναφέρονται όλα στο Καστόρειο, τον τόπο 
που γεννήθηκε και στον οποίο επέστρεφε συχνά.
Το Καστόρι είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο πλέκο-
νται στοιχεία της καθημερινής πραγματικότητας με 
στοιχεία μυθικά για νεράιδες και παραδόσεις αλλά και 
προσωπικές εξομολογήσεις και εκμυστηρεύσεις. Γρά-
φει για τους θρύλους και τα παραμύθια, τα πανηγύρια 
και τα ξεφαντώματα της Αποκριάς και τις φωτιές στ’ 
αλώνια. Η ποίησή του είναι το ξεχείλισμα της ψυχής 
του, μια ευαισθησία που γεννά νέα ευαισθησία. Έγρα-
φε για να κρατήσει τη φωνή της χαράς του ή της λύπης 
του, της πίκρας ή της ελπίδας της ανάκτησης.
 Η ζωντάνια του στις περιγραφές της φύσης ξαφνιάζει. 
Ζωντανεύει τον κόσμο του χωριού, την ομορφιά του 
βουνού και του δάσους με τον λαϊκό 15σύλλαβο, το 
στίχο των δημοτικών μας τραγουδιών και το ντόπιο 
γλωσσικό ιδίωμα.
. Μέσα από τα ποιήματά του προβάλλουν σαν πίνακες 
τα αγαπημένα τοπία του χωριού(ο Αϊ- Μάμας και το 
μυλαύλακο, ο Αϊ Λιας, η Τίκλα, ο Αϊ Γιάννης στο 
βουνό, η Λουσίνα).
Πλούσιο και το λαογραφικό έργο μέσα στα ποιήματα 
του Κορζή. Ένας θησαυρός πληροφοριών για τις 
αγροτικές δουλειές –το μάζεμα της ελιάς, ο τρύγος 
, το όργωμα και σταθερή η εικόνα του αλωνιού στα 
ποιήματά του. «Σκληρές εικόνες της ζωής κάπως 
ξεχασμένες, αλλά ευλογημένες” Αλλά και πλήθος 
πληροφορίες για τα βότανα και τα αγριολούλουδα 
της περιοχής.
 Μέσα από τους στίχους του ζωντανεύουν τα παλιά 
παιχνίδια: η τίκλα, ο τόκας, το τοιχάκι, τα σκλαβάκια 
ή αμπάριζα, το λουρί της μάνας, η γουρουνίτσα και ο 
πετροπόλεμος. Ζωντανές περιγραφές για το πανηγύρι 
του Αϊ Μάμα- όσοι το έζησαν, νομίζουν ότι ξεφυλλί-
ζουν ένα άλμπουμ με παλιές φωτογραφίες. Αλλά και 
για την ξενιτιά έγραψε ο Κορζής και για τους πρόσφυ-
γες έγραψε με συμπάθεια και αγάπη.(«Το Καστρί-Νέα 
Λιβερά»).
Ευχαριστούμε την οικογένεια του ποιητή που μας 
εμπιστεύτηκε το έργο του και χαιρόμαστε ιδιαίτερα 
που συμβάλλουμε να γίνει ευρύτερα γνωστό.

Β. Κ.

Âéâëßá

το όνειρο μου, επετεύχθη 
το 1980».
Κάτω στο δάπεδο μαί-
ανδροι, δικέφαλοι αετοί, 
ο Ήλιος της Βεργίνας, 
μαρμάρινες πλάκες εγχά-
ρακτες, ζωόμορφες και 
ανθρωπόμορφες απεικο-
νίσεις, πάνω στο τραπέζι 
μικρά γλυπτά αντικείμενα 
διακοσμητικά ή χρηστικά 
από μάρμαρο, πέτρα και 
ξύλο, όλα δουλεμένα με το 
χέρι. Πέρα από το μάρμα-
ρο ασχολείται το ίδιο και 
με την πέτρα, ακόμη χρη-
σιμοποιεί το γύψο και το 
μπετόν με καλούπι, υλικά 
που πρώτα στη φαντασία 
του και μετά στα χέρια του 
παίρνουν μορφή. Ασχολεί-
ται και με την ξυλογλυπτι-
κή αξιοποιώντας το ξύλα 
ή τη ρίζα δέντρων ακόμα 
και τη ρίζα των καλαμιών. 
Φτιάχνει περίτεχνες μα-
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Μικρές πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων της περιοχής της Καστανιάς
Συλλογή πληροφοριών- επιμέλεια κειμένων: Ε. Βλαχογιάννη

Ζούµε στην Καστανιά

Επειδή, πολλά κοινωνικά θέματα, 
αλλά και άλλες εκδηλώσεις, μάς 
διαφεύγουν ή δεν τα μαθαίνου-
με έγκαιρα, παρακαλούμε τους 
αναγνώστες μας και μέλη μας, να 
μας ενημερώνουν για τα συμβαί-
νοντα, είτε μέσω των ανταποκρι-
τών μας, είτε, απευθείας, σε μας 
τους ίδιους. 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
Από Αμερική ήλθαν ο Νίκος 
Χίος του Σωτηρίου με τη φίλη 
του Ντομινίκ και ο Ευστράτιος 
Χίος του Χαραλάμπους για να 
υπηρετήσει τη στρατιωτική του 
θητεία.
Από Αυστραλία ήλθε ο Νικήτας 
Μουτής του Νικολάου και της 
Βασιλικής.
Από Καναδά ήλθε το περασμέ-
νο Καλοκαίρι η Άννα Κατσαρού 
κόρη του Χρήστου Μουτή με τον 
σύζυγός της Γεώργιο Κατσαρό 
και τον γιό τους Ηλία
ΓΑΜΟΙ
Η Δήμητρα Δάνου του Παναγιώ-
τη και ο Δημήτρης Λαφογιάννης 
του Χρήστου παντρεύτηκαν στις 
21/01/2017 στον Ι.Ν. του Αγίου 
Σπυρίδωνα στη Σπάρτη.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε να 
ζήσουν ευτυχισμένοι με καλούς 
απογόνους. 
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Μαρία Κραμποβίτη του Πα-
ναγιώτη και ο Χρήστος Περδί-
κης του Δημητρίου απέκτησαν 
στις 17/07/2016 το πρώτο τους 
παιδί, ένα κοριτσάκι.
Η Μαρία και ο Παναγιώτης Χα-
ρόπουλος του Νικολάου απέκτη-
σαν  στις 21/09/2016 το τρίτο 
τους παιδί, ένα αγοράκι.
Η Ευγενία Ούτσικα και ο Κώ-
στας Συκαράς του Ιωάννη απέ-
κτησαν στις 01/10/2016 το πρώ-
το τους παιδί, ένα αγοράκι.
Η Ιωάννα και ο Δημήτρης Κα-
ράγιαννης του Αριστοτέλη απέ-
κτησαν στις 21/12/2016 το τρίτο 
τους παιδί ένα αγοράκι.
Ευχόμαστε στους γονείς να τους 
ζήσουν τα νεογέννητα και να εί-
ναι καλότυχα και ευτυχισμένα 
στη ζωή τους.
ΠΕΝΘΗ
Ο Σπύρος Κωνσταντάκης του 
Νικολάου πέθανε στην Αθήνα 
τον μήνα Νοέμβριο 2016 σε ηλι-
κία 64 ετών

Ο Νίκος Μανεσιώτης του Γε-
ωργίου σύζυγος της Ρηγούλας 
Αρφάνη πέθανε στη Θεσσαλο-
νίκη στις 31/12/2016 σε ηλικί-
α 81 ετών.
Ο Ευστράτιος Αλειφέρης του 
Ηλία πέθανε στις 05/01/2017 στο 
Ναύπλιο σε ηλικία 77 ετών.
Ο Χαράλαμπος Κουτσουμπός 
του Βασιλείου πέθανε στο Κα-
στόρειο στις 11/01/2017 σε ηλι-
κία 92 ετών.
Η Φρόσω Δημητρακάκη-Βύρη 
του Σταύρου πέθανε στις 20/01/
2017 στην Αθήνα σε ηλικία 87 
ετών. 
Ο Ματθαίος (Μάκης) Μερεκού-
λιας του Πανάγου πέθανε στις 
22/01/2017 στη Σπάρτη σε ηλι-
κία 75 ετών.
Η Χριστίνα Καραλέμα του Νικο-
λάου πέθανε στη Γερμανία στις 
23/01/2017 σε ηλικία 76 ετών.
Ο Νίκος Ρουμελιώτης του Ιωάν-
νη πέθανε στον Καναδά στις 02/
02/2017 σε ηλικία 81 ετών.
Ο Γεώργιος Κεμερίδης του Φι-
λίππου πέθανε στις 22/02/2017 
στην Αθήνα σε ηλικία 80 ετών. 
Ο Τάκης Παπαδόπουλος του Χα-
ραλάμπους (Ταχυδρόμος στο Τα-
χυδρομείο Καστορείου) πέθανε 
στις 22/02/2017 στην Αγόριανη 
σε ηλικία 60 ετών.
Η Γιαννούλα Δαγριτζίκου του 
Κωνσταντίνου πέθανε στις 24/
02/2017 στη Σπάρτη και κηδεύ-
τηκε στο Καστόρειο σε ηλικί-
α 90 ετών.
Ο Παναγιώτης Παναγιωτόπου-
λος του Ιωάννου πέθανε στις 27/
02/2017 στην Μπρουσάκα Κα-
στορείου σε ηλικία 90 ετών.
Συλλυπούμαστε τους οικείους 
και τους ευχόμαστε την από Θεό 
παρηγοριά.
Δυστυχώς το 2016 ο Πολυδεύκης 
κατέγραψε 31 θανάτους και μόνο 
20 γεννήσεις. 

Με πολύ μεγάλη συγκίνηση πα-
ρακολουθήσαμε στις 20 Νοεμ-
βρίου 2016 το μυστήριο της βά-
πτισης των συμπατριωτών μας 
Βίκτορα και Ελεονόρας Πε-
ριάση. Αμέσως μετά τη βάπτι-
σή τους ακολούθησε ο χριστια-
νικός γάμος τους. Τα δύο μυ-
στήρια ευλόγησε ο Πρωτοσύ-
γκελος π. Γεώργιος Μπλάθρας 
στον Μητροπολιτικό Ναό της 

Ευαγγελιστρίας στη Σπάρτη. 
Ανάδοχοι και κουμπάροι ήταν 
ο Σταύρος Μαυρομάτης και η 
σύζυγός του Παναγιώτα (το γέ-
νος Κουτρουμπή). Οικονομικοί 
μετανάστες από την Αλβανία ο 
Βίκτορας και η Ελεονόρα εγκα-
ταστάθηκαν στο Καστρί και 
εντάχθηκαν στην μικρή μας 
κοινωνία. Έχουν αποκτήσει 
δύο κοριτσάκια τη Βαρβάρα 
και τη Λυδία, τις οποίες είχαν 
βαπτίσει αμέσως μετά τη γέν-
νησή τους. Ευχόμαστε σε όλη 
την οικογένεια να ζήσουν ευ-
τυχισμένοι στο διάβα της ζωής 
τους με την ευλογία και την 
αγάπη του Χριστού μας. 
Η Χάρη Σπ. Ρέμπελου ανέλαβε 
αφιλοκερδώς την επιδιόρθωση 
δύο παραδοσιακών στολών του 
Συλλόγου μας.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πο-
λυδεύκης διέθεσε το ποσό 
ύψους 190 ευρώ για την αγορά 
των υλικών για τη βαφή των 
κελιών της Ι.Μ. Καστρίου. Τις 
εργασίες της βαφής ανέλαβαν 
τα μέλη του Συλλόγου Φίλων 
του Ταϋγέτου «ΛΟΥΣΙΝΑ».
Για τον εξοπλισμό του Κέντρου 
Νεότητας, στο κτήριο της εκ-
κλησίας στην πλατεία, η Μαρί-
α Τσίχλη – Γιαννακάκη πρόσφε-
ρε έναν προβολέα και ο Γιώργος 
Κουτρουμπής μία βιβλιοθήκη.
Ε.Β.

ΧΟΡΗΓΟΙ

GENOVEZOS JOHN  13,5
GERMANOS JIM 10
GILOPIDIS E.  13,5
HARALAMPAKOS P. 13,5
MORAITIS JIM  13,5
KAKAFLIKAS JIM 13,5
TRIANTAFLAROS M. 13,5
LIAKOPOULOU AG. 20
ΓΕΩΡΓΑΡΗ ΣΤΕΛΑ 15
ΑΙΔ.ΜΠΛΑΘΡΑΣ Γ. 50
ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΒΙΚΥ 50
ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗ ΒΑΣ. 40
ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΕΟΦ. 100
ARFANIS COSTAS 15
THEOFILOPOULOS M. 15
PANAGAKIS CHR. 60
NIKITAKI GAR. 20
ΤΖΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜ. 20
ΛΥΡΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡ. 5
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 20
ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΚΩΝ. 50
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝ. 20

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΑΚΗΣ 35
ΓΚΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 15
VASILAS ANGELA 12
CANJAVELOS DIM. 12
ALIFERIS SAM  12
ALIFERIS NICK 12
ZAFIROS KATHI 12
SKIADOROULOS ANG. 12
GERMANOS STAN 12
KOUTROUBIS G. AUS. 43
VAROUTSOS G. 12
DALIOURIS G.  12
VAROUTSOS NICK 12
VAROUTSO HLIAS 12
OREA ELENI  12
Stavroula Pantos  12
KARATZAS CHR. 12
GENOVEZOS SOFIA 12
Kon Laganas  12
KAREN CHIOTΙ 250
ΜΠΑΣΚΟΥΡΕΛΟΣ Γ. 5
ΛΙΑΠΗ ΠΟΤΟΥΛΑ 20
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΓΕΩΡ. 20
ΓΕΩΡΓΑΤΣΟΣ ΚΩΝ. 35
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΜΑΡΓ. 45
ΠΕΙΜΑΝΙΔΗΣ Γ. 25

Στις 5 Μαρτίου ο Σύνδεσμος 
των εν Αττική Λακεδαιμονίων 
διεξήγαγε στο γραφείο του 
Συνδέσμου Γενική Συνέλευση 
και αρχαιρεσίες για την ανά-
δειξη νέου Δ.Σ.  Πρόεδρος του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
αναδείχθηκε για δεύτερη συ-
νεχή θητεία ο επιφανής Δικη-
γόρος και συμπατριώτης μας 
κ. Δημήτριος Καστάνης. Στον 
Πρόεδρο και τα μέλη του νέου 
Δ.Σ. ευχόμαστε καλή θητεία 
και επιτυχία στο έργο τους.

Ε.Β.
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Οι δικοί µας άνθρωποι
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ΣΜΙΛΑΞ  
Η ΤΡΑΧΕΙΑ 
(ΑΡΚΟΥΔΟΒΑΤΟΣ)
Αναρριχητικό 
φυτό, δίοικο, κοινό 
σε φράχτες και 
βατιώνες. Bλαστός  
αγκαθωτός, φύλλα 
βελονoειδή-
καρδιοειδή και 
άνθη εύοσµα 

σε αποχρώσεις 
ρόδινου, κίτρινου 
και πράσινου. 
Οι καρποί είναι 
ράγες, κόκκινες 
σε τσαµπιά, πολύ 
διακοσµητικές.
Φωτο: Βασ. 
Λαγανάς
Κείµενο: Κων. 
Λαγανάς

Åéêüíåò áðü ôç öýóç ìáò

Υποδομές
-Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 
καθαρίσαμε και συντηρήσαμε την  
διαδρομή του Καστόρειου  Ημιμα-
ραθώνιου, για την άψογη διεξαγωγή 
του. Ευχαριστούμε τον φίλο Γιάννη 
Αρφάνη, του πολιτιστικού συλλό-
γου «Πολυδεύκης» για την βοήθειά 
του στην σήμανση της διαδρομής.
-Συνεργείο του συλλόγου καθάρι-
σε το μονοπάτι από το νταμάρι μέ-
χρι τον Αη-Λιά στα πλαίσια της συ-
ντήρησης και  ανάδειξης των παλαι-
ών μονοπατιών.
-Έγινε καθαρισμός του τμήματος 
του Φαραγγιού από Μαρμαρογέ-
φυρο-Γέφυρα Καστορείου-Πηγές 
Πισαγιάννη-εκκλησάκι Λουκά στο 
Βρυσιώτικο-Καμάρι.
-Τοποθετήθηκε συρματόσχοινο 
ασφαλείας στα στενά στο Φαράγγι 
των Μύλων. Κρίθηκε επιβεβλημένη 
η τοποθέτησή  του, λόγω της μεγά-
λης ολισθηρότητας του πεδίου τον 
περισσότερο καιρό. 
-Χρηματοδοτήσαμε την αγορά των 
υλικών για την κατασκευή πέργκο-
λας στον Άγιο Μάμα. Η κατασκευ-
ή έγινε με την ευγενική χορηγία της 
εταιρίας των συμπατριωτών μας 
αδελφών Βλαχάκη, τους οποίους 
ευχαριστούμε θερμά για την προ-
σφορά τους αυτή.
 
Δράσεις – Κοινωνική προ-
σφορά

-Με μεγάλη επιτυχία διοργανώσαμε 
και εφέτος τη Γιορτή της Μπουκου-
βάλας στις  26 Νοεμβρίου, με συμ-
μετοχή μεγάλου αριθμού επισκε-
πτών από όλη τη χώρα. 
Εξορμήσεις
-στις  2/10/2016 συνοδέψαμε πολυ-
πληθή ομάδα πεζοπόρων στο Φα-
ράγγι των Μύλων.
-στις 13/11/2016 και 26/11/2016 συ-
νοδέψαμε πάλι πολυπληθείς ομάδες 
πεζοπόρων από την Αθήνα, στο Φα-
ράγγι των Μύλων.
-στις 20/11/2016 συνοδέψαμε τους 
φίλους συνορειβάτες του Π.Ο.Α. 
στη διάσχιση από Μονή Ζωοδόχου 
Πηγής-Γουρνίτσα- Άνω Χώρα Βορ-
δόνιας.
-στις 5/12/2016 συνοδέψαμε τον 
καθηγητή Claudio di Russo του Πα-
νεπιστημίου της Ρώμης,  που μας 
επισκέφθηκε εκ νέου, σε σπήλαιο 
στους πρόποδες της  Ξεροβούνας σε 
εξερεύνηση σπηλαιόβιων εντόμων.
-στις 1911/2016 πραγματοποιήσαμε 
με φίλους του ΕΟΣ Σπάρτης, ανά-
βαση direct από Σουστιάνους προς 
την κορυφή Γούβες (1.852μ.)  της 
Ξεροβούνας. 

Παρακαλούνται όσοι φίλοι θέ-
λουν να βοηθήσουν στις δράσεις  
του συλλόγου, να επικοινωνούν 
με τον Κώστα Λαγανά στο τηλ. 
6974098419.

Κων. Χ. Λαγανάς

Λουσινιώτικα

Δράσεις δ΄ τριμήνου  2016


