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Καστανιώτικα
Πιένες γνωρίζει το χωριό μας στον

τουριστικό τομέα. Κάθε  Σαββατοκύριακο
γεμίζει από επισκέπτες και  στη γιορτή
της Μπουκουβάλας αλλά και στον Ορεινό
Ημιμαραθώνιο οι επισκέπτες ήταν εκα-
τοντάδες. Στο θέμα του φαγητού και του
καφέ η εξυπηρέτηση από όλα τα κατα-
στήματα είναι άψογη. Στο θέμα των κα-
ταλυμάτων υπάρχει δυσκολία, αλλά αυτό
είναι θέμα που είναι δύσκολο λόγω του
κόστους λειτουργίας των καταλυμάτων.
Η εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, οι
ομορφιές του χωριού έχουν γίνει μα-
γνήτης σε αγοραστές για εξοχική κατοικία
αλλά και για επένδυση. Είναι ζήτημα
χρόνου να ανοίξει η συζήτηση, αν πρέπει
το χωριό να κηρυχθεί σαν διατηρητέος
οικισμός. Ας ετοιμάζουμε τα επιχειρήματά
μας, τα υπέρ και τα κατά.

Για άλλη μια φορά πολλοί πατριώτες
μας έπεσαν θύματα κλοπής, στον πάνω
Μαχαλά –ήταν αρκετά σπίτια που οι
ιδιοκτήτες τους είδαν παράθυρα και πόρ-
τες παραβιασμένα. Έφτασαν οι αθεόφοβοι
να κλέψουν μέσα από κατώι αγκωνάρια
μαρμάρινα από πρόσφατη κατεδάφιση.
Πώς τα μετέφεραν, δεν είδε κανείς τί-
ποτα.

Ένα από τα στολίδια του χωριού μας
είναι το μνημείο που δεσπόζει στην
Αγορά. Έργο του σπουδαίου γλύπτη Ν,
Στεργίου από πεντελικό μάρμαρο,  με
απεικονίσεις( η Νίκη στο εμπρός μέρος,
η τριάδα των όπλων από το επάνω

μέρος και ο αετός που δεσπόζει στην
κορυφή). Όμως,  το μνημείο θέλει συν-
τήρηση, ήδη στο κάτω μέρος οι οπλές
του λιονταριού έχουν αρχίσει να μαυρί-
ζουν. Πριν από λίγα χρόνια, το Τοπικό
Συμβούλιο το είχε καθαρίσει, όμως πάλι
το ίδιο πρόβλημα παρουσιάστηκε. Γνώμη
μας είναι ότι πρέπει να παρέμβει ο
Δήμος και σε συνεργασία με την Διεύ-
θυνση Νεότερων Μνημείων να αναλά-
βουν τη συντήρηση του σπουδαίου αυτού
έργου.

Έφυγε από κοντά μας στα μέσα Δε-
κέμβρη ο Δημήτρης Πανταζής, ο Μάκης,
για όλους μας. Μαχόμενος δικηγόρος,
χρημάτισε Νομάρχης και Γενικός Γραμ-
ματέας στο Υπουργείο Δ. Τάξεως. Εμ-
βληματική μορφή στο χωριό, γέμιζε με
την πληθωρική του παρουσία την ζωή
του χωριού. Με ιδέες για το καλό του
τόπου, που τις υπεράσπιζε και τις προ-
ωθούσε με πάθος. Θα μας λείψει.

Όμως μετρήσαμε αυτόν τον Δεκέμβρη
άλλη μια απώλεια, αυτή της Γεωργίας
Καρπούζου, το γένος Κραμποβίτη, σύζυγο
του αειμνήστου δασκάλου πολλών από
εμάς, του Δημήτρη Καρπούζου.

Στους οικείους του Μάκη και της Γε-
ωργίας τα θερμά μας συλλυπητήρια. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Καστα-
νιώτικης γης που τους σκεπάζει.

Γεια σας πατριώτες
Ο Καστανιώτης
gld@otenet .gr

Μέσα σε ένα διεθνές ταραγμένο
τοπίο, εμείς θα επικεντρώσουμε
στα καλά, μιας και αυτό το τεύχος
καλωσορίζει το Νέο Έτος. Εξάλλου
κάθε εποχή πρέπει να αντιμετωπί-
ζεται με παρατηρητικότητα, διαύγεια
και κατανόηση της πραγματικότη-
τας, οπότε πάντα η ανθρώπινη
ιστορία θα έχει ενδιαφέρον ότι
και να συμβαίνει. Βέβαια, όλα θα
ήταν καλύτερα και ενδιαφέροντα
εάν απουσίαζε η εκμετάλλευση των
ανθρώπων, ο ανθρώπινος πόνος,
η αδικία, η κατάρρευση των αξιών.
Όμως ότι και να γίνεται οι αξίες
θα αποτελούν τον φωτεινό φάρο
και σε αυτές θα πρέπει να προ-
σβλέπουμε χωρίς θυμό και με
πίστη ότι αξίζει να αγωνιζόμαστε
και ας υπάρχουν οι φαύλοι και
θλιβεροί που θα εκμεταλλευτούν
τις καταστάσεις.

Το ενεργειακό και η αύξουσα

πορεία του πληθωρισμού είναι
από τα πρώτα θέματα στην ημε-
ρήσια διάταξη. Ευτυχώς στην Ελ-
λάδα έχουμε καλό καιρό από αυτήν
την άποψη. Καθώς όμως σκέφτεσαι
τις συνθήκες στην Ουκρανία δε
νιώθεις και πολύ χαρούμενη. 

Η τιμή στο εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο είναι καλή και ευχόμαστε
οι πατριώτες μας και όλοι οι Έλ-
ληνες ελαιοπαραγωγοί  να έχουν
καλή σοδειά και να ωφεληθούν
από τις τιμές.

Συγκινηθήκαμε βαθιά από την
ομιλία της Γραμματέα μας Βαρβάρας
Κεμερίδου στην εκδήλωση της Βου-
λής των Ελλήνων για τα 100 χρόνια
από τη Μικρασιατική Καταστροφή.
Κατανοείς το παρελθόν σημαίνει
κερδίζεις το μέλλον. Νιώθουμε
χαρά, όταν νέοι άνθρωποι κατα-
ξιώνονται στην εργασία και την
επιστήμη τους, όπως η Κωνσταντίνα

Μπασκουρέλου, της οποίας άρθρο
φιλοξενούμε σ’ αυτό το τεύχος.
Το μεταναστευτικό είναι το καυτό
ζήτημα της εποχής μας, ένα πρό-
βλημα που δύσκολα λύνεται. Μην
ξεχνάμε ότι στον ρου της ιστορίας
πάντα έχουμε μετακινήσεις πλη-
θυσμών. Το τι θα γίνει με τον δυ-
τικό πολιτισμό θα το μάθουν οι
απόγονοί μας. Η Κάρεν Καλίσα
Χιώτη μάς έχει στείλει ένα εξαιρε-
τικά ενδιαφέρον άρθρο, σχετικά
με το πρόβλημα του μεταναστευτι-
κού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που
δημοσιεύουμε.

Ο Καστανιώτης επανέρχεται με
συνέντευξη από τον Παναγιώτη
Λαμπράκη που διηγείται πολύ εν-
διαφέροντα θέματα, όπως και ο
Γιάννης Ρεξίνης στη Βαρβάρα Κε-
μερίδου. Ο επίτιμος αρεοπαγίτης
κ. Ευάγγελος Ανδριανός μάς τιμά
με τα σημαντικά άρθρα του.

Μετά από δύο χρόνια, φέτος
πραγματοποιήθηκε η Γιορτή της
Μπουκουβάλας από τον Σύλλογο
της Λουσίνας με μεγάλη επιτυχία
και πολύ κόσμο. Δοκιμάσαμε την
ευωδιαστή μπουκουβάλα και ωραί-
ους μεζέδες. 

Επίσης, ο Ορεινός Ημιμαραθώ-
νιος Καστορείου έγινε με επιτυχία,
αποτελεί πια θεσμό. Αναλυτικά
θα παρουσιαστούν στο τεύχος
αυτό από την Ελένη Βλαχογιάννη
και τον Πρόεδρο της Λουσίνας Κ.
Χ. Λαγανά. Θέλουμε να ευχαρι-
στήσουμε όλους όσους στήριξαν
την έκδοση του Πολυδεύκη με
άρθρα και οικονομικά και αυτήν
τη χρονιά.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο
του «Πολυδεύκη» σας ευχόμαστε
Καλά Χριστούγεννα, χαρούμενο
το 2023 με υγεία, ευφορία και
αφθονία.
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Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

Oι τιμές του έξτρα παρθένου
ελαιολάδου προσεγγίζουν

σταθερά τα υψηλά επίπεδα που
σημειώθηκαν κατά την περίοδο
καλλιέργειας 2014/2015.

Σ’ αυτό το άρθρο δίνουμε
στοιχεία από το Διεθνές Συμ-
βούλιο Ελαιολάδου που παρα-
κολουθεί τη διεθνή αγορά. Τα
τελευταία στοιχεία για την προ-
τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμ-
βρίου 2022 δίνουν για την
Χαέν της Ισπανίας για το εξαι-
ρετικό παρθένο ελαιόλαδο
395,5 € ανά 100 κιλά, αύξηση
22,8% σε σύγκριση με την ίδια
περίοδο της προηγούμενης καλ-
λιεργητικής χρονιάς. Αυτή η
τιμή αυξάνεται στα 508 € ανά
100 κιλά, δηλαδή αύξηση 21%
στο Μπάρι της Ιταλίας, ενώ η
μικρότερη αύξηση παρατηρείται
στα Χανιά με 345 € ανά 100
κιλά, δηλαδή 11,3%.  Όσον
αφορά στις εξαγωγές από την
ΕΕ, τον Ιούνιο του καλλιεργη-
τικού έτους 2021/2022, η μο-
ναδιαία αξία για το εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο διαμορφώ-
θηκε στα 463,90 € ανά 100
κιλά (+15,4% σε σύγκριση με
την ίδια περίοδο του προηγού-
μενου έτους ή -0,2 % σε σύγ-
κριση με τον προηγούμενο
μήνα). Το ποσοστό αυτό εξα-
κολουθεί να είναι 29,40 € χα-
μηλότερο από την κορύφωση
του Ιανουαρίου 2018 (493,30
€). Εντός της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης η μεγαλύτερη ζήτηση εξαι-
ρετικού παρθένου ελαιολάδου
παρατηρείται στην Ιρλανδία,
την Πολωνία, τη Φινλανδία,
τη Σουηδία και το Βέλγιο, ενώ
οι μικρότερες στην Αυστρία και
την Κροατία. Αύξηση των ει-
σαγωγών εξαιρετικού παρθένου
ελαιολάδου και πυρηνελαίου
παρατηρείται στις ΗΠΑ και την
Κίνα, ενώ έχουν μειωθεί ση-
μαντικά κατά το καλλιεργητικό
έτος 2021/22 (Οκτώβριος
2021-Ιούλιος 2022) κατά 18%
στην Αυστραλία1, 17% στη Ρω-

σία 2, 12% στον Καναδά και
10% στη Βραζιλία σε σύγκριση
με την ίδια περίοδο του προ-
ηγούμενου καλλιεργητικού
έτους. Τους πρώτους εννέα μή-
νες της καλλιεργητικής περιό-
δου 2021/22, οι εξαγορές εντός
της ΕΕ μειώθηκαν κατά 1% και
οι εξωκοινοτικές εισαγωγές μει-
ώθηκαν κατά 11% σε σύγκριση

με την ίδια περίοδο του προ-
ηγούμενου καλλιεργητικού
έτους. Όσον αφορά στο εμπόριο
επιτραπέζιων ελιών για το έτος
καλλιέργειας 2021/22 (Σεπτέμ-
βριος 2021-Ιούλιος 2022), οι
εισαγωγές μειώθηκαν κατά 11%
στον Καναδά, 9% στην Αυ-
στραλία, 8% στη Βραζιλία και
1% στις ΗΠΑ σε σύγκριση με

την ίδια περίοδο του προηγού-
μενου καλλιεργητικού έτους,
ενώ τη γεωργική περίοδο
2021/22 (Σεπτέμβριος 2021-
Ιούνιος 2022), οι αγορές εντός
της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 3% και
οι εξωκοινοτικές εισαγωγές μει-
ώθηκαν κατά 2% σε σύγκριση
με την ίδια περίοδο του προ-
ηγούμενου καλλιεργητικού
έτους.

Αλλά ας έρθουμε στις τιμές
παραγωγού που μας αφορούν.
Οι τιμές παραγωγού στην Ισπα-
νία από τις 19 έως τις 25 Σε-
πτεμβρίου 2022 ήταν 3,96
€/κιλό, σημειώνοντας αύξηση
22,8% σε σχέση με την ίδια
περίοδο του προηγούμενου καλ-
λιεργητικού έτους. Στην Ιταλία
– την ίδια περίοδο ήταν 5,08
€/κιλό, σημειώνοντας αύξηση
21% σε σχέση με την ίδια πε-
ρίοδο του προηγούμενου καλ-
λιεργητικού έτους, ενώ στην
Ελλάδα 3,45 €/κιλό, σημει-
ώνοντας αύξηση 11,3% σε σχέ-
ση με την ίδια περίοδο του
προηγούμενου έτους. Φέτος
στην περιοχή μας έχουμε και
μεγάλη σοδειά και καλές τιμές
παραγωγού υπάρχουν. Ευχό-
μαστε αυτό να μεταφραστεί και
στην τσέπη των αγροτών μας
Βέβαια στο διάγραμμα με τις τι-
μές παραγωγού αξίζει να προ-
σέξετε την ιλιγγιώδη (!) διαφορά
προς τα πάνω των τιμών για
τους παραγωγούς της Ιταλίας.
Όλα τα χρόνια η πρωτοπορία
της Ιταλίας στις διεθνείς αγορές
μεταφράζεται και στην τσέπη
του παραγωγού. Εμείς εδώ ου-
ραγοί της ελαιοπαραγωγού Ευ-
ρώπης (εννοούμε στις τιμές)
περιμένουμε ακόμη τις πολιτικές
και τις επενδύσεις που θα προ-
ωθήσουν την τυποποίηση και
την ανάδειξη του ελληνικού
ελαιολάδου στις αγορές.

Ε.Λ.

Πηγή: International Olive Council,
Newsletter Nº177 / October 2022



Tο Σάββατο 26 Νοεμβρίου,
για δεκάτη τέταρτη χρονιά,

μετά από 2ετή διακοπή λόγω
του covid-19, έγινε στον Άγιο
Μάμα η θεσμοθετημένη Γιορτή
της Μπουκουβάλας για την
έναρξη της ελαιοκομικής πε-
ριόδου. Ο καλός καιρός συνε-
τέλεσε στην αθρόα προσέλευση
επισκεπτών επιβεβαιώνοντας
τη μεγάλη επισκεψιμότητα της
περιοχής μας.

Στη γιορτή μάς τίμησαν με
την παρουσία τους ο Εφημέριος
Καστορείου πατήρ Νεκτάριος,
οι εκπρόσωποί μας  στο Κοι-
νοβούλιο κ. Νεοκλής Κρητικός

και Αθανάσιος Δαβάκης,
οι Αντιπεριφερειάρχες
κ. Νίκων Τζινιέρης και
Θεοδ.Βερούτης, η Περι-
φερειακή σύμβουλος κα
Ντία Τζανετέα,  ο Δή-
μαρχος Σπάρτης κ. Πέ-
τρος Δούκας,  οι αντι-
δήμαρχοι κ. Γεωργία Ζα-
χαράκη και Χρ. Κανα-
κάκοςς, ο δημοτικός
σύμβουλος κ. Αλεξ. Βου-
νάσης και πολλοί εκ-
πρόσωποι τοπικών Κοι-
νοτήτων, φορέων και
συλλόγων.

Επίσης παραβρέθη-
καν πολυπληθείς
ομάδες του Ε.Ο.Σ.
Πύργου, του
Ε.Ο.Σ. Ηλιούπο-
λης, του Ε.Ο.Σ.
Σπάρτης, της Apo-
drasis  οι οποίοι
πραγματοποίησαν
πορείες στο φα-
ράγγι των  Μύλων
και στα μονοπάτια
της περιοχής,  και
κατέληξαν στο
χώρο της γιορτής.

Η καταπληκτική
ορχήστρα με τους
φίλους Νίκο Πα-
παηλίου στο κλα-

ρίνο, Παναγιώτη Ρουσάκου, λα-
ούτο, Γιώργο Κλάδη στο νταούλι
και Λεωνίδα Σταρόγιαννη στο
τραγούδι για άλλη μία φορά
μάς διασκέδασε με αυθεντικά
παραδοσιακά τραγούδια.

Τον χορό άνοιξαν οι φίλοι
του Ε.Ο.Σ. Πύργου και κράτησε
μέχρι αργά.

Η πρότυπη εταιρία g-fish
του Γιάννη Γεροντίδη παρου-
σίασε και εφέτος τα μοναδικά
προϊόντα πέστροφας, σολωμού
και οξύρυγχου, που εκτρέφονται
στις πηγές του Αγίου Μάμα.

Παρουσιάστηκαν επίσης από
τοπικούς παραγωγούς μέλι, κρα-
σί, τσίπουρο, καρύδια.

Δράσεις - Ειδήσεις
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ   
«Η ΛΟΥΣΙΝΑ»    

Σωματείο ανεγνωρισμένο

Αριθ. Απόφ. 247/2000

Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας με το παρόν
εκφράζει τις ολόθερμες ευχαριστίες του σε όλους τους συν-
τελεστές της άρτιας διοργάνωσης και επιτυχίας της Γιορτής
της Μπουκουβάλας:

• στους χορηγούς:  Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δήμο Σπάρ-
της, ΝΠΠΠ Δήμου Σπάρτης, για την πολύτιμη χορηγία και
συνεργασία. Φούρνο Γιάννη Δήμου από την Πελλάνα, 

• στους δωροθέτες:  Σ/Μ Νικ. Λαγανά, Σ/Μ Παρασκευόπου-
λου, Σ/Μ Αντώνη Κούμαρη, Σ/Μ Κώστα Ρουμελιώτη, Ψη-
σταριά Κώστα Λαμπή, κομμωτήριο Μαρίας Σταυροπούλου,
κομμωτήριο Παναγιώτας Μαϊμώνη, στον Γιάννη Αρβανίτη,
φούρνο Μαρ. Γιακουμάκη και φούρνο Νεκτάριου Μανιάτη, 

• στη  Φάρμα Σκαφιδά και τον Δημήτριο Ι. Μουτή, 

• στις κυρίες Κική Λιναρδάκη, Άννα Πάντου, Βάσω Τζα-
μούρη, Χριστίνα Κορτζή,  Μαρία Μπελεχάκη, Δώρα Κουρ-
κούλη για την πολύτιμη βοήθεια και συμμετοχή τους,

• στους Θανάση Δημητρίου και τον μαθητή Στάθη Γ. Παρα-
σκευόπουλο για την προσφορά τους, αλλά και στις μικρές
και μοναδικές Πολυτίμη και Μαρία για την μέγιστη βοήθειά
τους στη λαχειοφόρο αγορά,

• στα μέλη μας Πανάγο Βασιλείου, Χρήστο Βασιλείου,
Γιώργο και Κώστα Γ. Λιναρδάκη, Γιάννη Μερεκούλια,
Σπύρο Μάνδηλα, Σπύρο Τζαμούρη, Δημήτρη Ξυδογιαννό-
πουλο, Γιάννη Ζούζουλα, Μανώλη Μαρκουράκη, Θανάση
Ανδριανό, Γιώργο Λεοναρδόπουλο, Βασίλη Λαγανά για
την αμέριστη βοήθειά τους καθώς επίσης και στα νέα παι-
διά του Συλλόγου  Χρήστο, Κωστούλα και Μανούσο Λα-
γανά. Ιδιαίτερα στο μέλος και ηλεκτρολόγο μας Κώστα Ν.
Λαγανά.

• Επίσης στην Τοπική Κοινότητα για την συνεργασία και
βοήθεια.

Τέλος ολόθερμες ευχαριστίες σε όλους τους επίσημους
προσκεκλημένους και όλους τους φίλους,  που με τη συμ-
μετοχή τους μας τίμησαν και μας στήριξαν. Η στήριξη αυτή,
μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε την προσπάθεια στις
δράσεις για την πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της
περιοχής μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Κων. Χ. Λαγανάς             Παν. Σπ. Βασιλείου

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευ-
χαριστεί θερμά όλους τους συν-
τελεστές της γιορτής, μέλη και
φίλους του Συλλόγου που μας
τίμησαν για μία ακόμη χρονιά.

Θερμές ευχαριστίες προς την
Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον

Δήμο Σπάρτης, το ΝΠΠΠ του
Δήμου, καθώς και την Τοπική
Κοινότητα για την πολύτιμη
συνδρομή τους.

Και του χρόνου.

Κ.Χ. Λαγανάς

Φωτο: Β. Λαγανάς
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Ειδήσεις - Πληροφορίες
Ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου 

της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Καστόρειο
Με την πρέπουσα λαμπρότητα και κάθε επισημότητα εορτάσθηκε

και φέτος στο Καστόρειο η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου
του 1940. Στον κεντρικό ενοριακό Ναό μας τελέσθηκε η Θεία Λει-
τουργία και επίσημη Δοξολογία από τον ιερέα μας π. Νεκτάριο.
Αμέσως μετά εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας από την εκ-
παιδευτικό κ. Αλεξάνδρα Λαμπράκη. Στη συνέχεια στο Ηρώο τελέ-
σθηκε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων για την πατρίδα
και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Από μαθητές ψάλθηκε ο
Εθνικός Ύμνος και απαγγέλθηκαν ποιήματα. Εκεί ο Πρόεδρος της
Τ.Κ. Καστορείου κ. Βασίλης Λαγανάς απηύθυνε ομιλία σχετική με
την ημέρα. Τέλος ακολούθησε η παρέλαση των μαθητών όλων
των Βαθμίδων Εκπαίδευσης του Καστορείου στην Πλατεία της Κω-
μόπολής μας. Τις εορταστικές εκδηλώσεις της ημέρας παρακολούθησε
πολύς κόσμος από το Καστόρειο αλλά και από τα γύρω χωριά.
Στην εθνική μας εορτή, παρέστησαν η Γενική Γραμματέας του
Δήμου Σπάρτης κ. Μαρία Χάντζου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου
Σπάρτης κ. Γεώργιος  Κουρεμπής, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμ-
βουλίου Καστορείου κ. Βασίλης Λαγανάς και άλλοι επίσημοι.

Ε.Β

Το Γεωργίτσι εορτάζει...
Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων 

Αεροπόρων στο Γεωργίτσι

Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022, ημέρα μνήμης του Αρχαγγέλου
Μιχαήλ προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, πραγματοποιήθηκε
στο Γεωργίτσι η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση
στεφάνων στο μνημείο Πεσόντων Αεροπόρων της Βόρειας Λα-
κεδαίμονας. Η εκδήλωσε άρχισε το πρωί με την τέλεση της Αρ-
χιερατικής Θείας Λειτουργίας και επιμνημόσυνης δέησης από
τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. κ.
Ευστάθιο για τους πεσόντες αεροπόρους και εν συνεχεία ακο-
λούθησε απόδοση τιμών και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των
πεσόντων, που πρόσφατα ανακαινίσθηκε από την Πολεμική Αε-
ροπορία. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το χιτώνιο του υπο-
σμηναγού Ευάγγελου Γιάνναρη, που ευγενικά παραχώρησε το
Πολεμικό Μουσείο για την περίσταση, γεγονός που δημιούργησε
συναισθηματική φόρτιση. 

Τα ονόματα των πεσόντων αεροπόρων είναι: Πετράκης Γρη-
γόριος Ανθυποσμηναγός, Γιάνναρης Ευάγγελος Υποσμηναγός,
Σκρουμπέλος Νικόλας Επισμηναγός, Γομάτος Ιωάννης Ανθυπο-
σμηναγός και Φαρφάρας Γεώργιος Επισμηνίας. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Βουλευτής Λακωνίας κ. Αθα-
νάσιος Δαβάκης, οι Αντιπεριφερειάρχες  κ. κ. Θεόδωρος Βερούτης
και Νίκωνας Τζινιέρης, ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Πέτρος Δούκας,
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Βαγγέλης Βαλιώτης τέως Δήμαρχος
Σπάρτης και αρχηγός της Δημοτικής Παράταξης «Δημοτική
Ενωτική Κίνηση», ο κ. Γεώργιος Κουρεμπής, ο Διοικητή της
124 Πτέρυγας Βασικής Εκπαίδευσης Σμήναρχος (Ι) Γρηγόριος
Δόλιατζης, αντιπροσωπείες Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων
και των Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι τοπικών φορέων
καθώς και πλήθος κόσμου.

Ε.Β.

Σε έξαρση τα κρούσματα διαρρήξεων και κλοπών 

στο Καστόρειο
Πολλά τα κρούσματα διαρρήξεων και κλοπών στο χωριό

μας το τελευταίο διάστημα, που τείνει να γίνει καθημερινό
φαινόμενο. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και σε όλα τα
χωριά των Βορείων Δήμων. Οι δράστες ανενόχλητοι ανοίγουν
σπίτια και πέραν του ότι αφαιρούν ότι βρίσκουν της αρεσκείας
τους, κατά προτίμηση τιμαλφή και χρήματα, στην αναζήτησή
τους ανακατώνουν τους χώρους του σπιτιού προκαλώντας
σοβαρές ζημιές. Ο φόβος και η ανασφάλεια έχει κυριεύσει
του συμπολίτες μας που νοιώθουν αδύναμοι να ασφαλίσουν
την περιουσία τους και τη ζωή τους τρέμοντας στην ιδέα ότι
μπορεί να έλθουν αντιμέτωποι με τους δράστες.

Η Αστυνομία, παρότι ανταποκρίνεται άμεσα στην κλήση
και στην  καταγγελία του συμβάντος, δεν μπορεί να προσφέρει
τίποτε περισσότερο από συμβουλές για μέτρα αποτροπής των
δραστών, ειδικότερα στην περίπτωση που οι δράστες δεν
αφήνουν αποτυπώματα προς διερεύνηση. Βέβαια το μόνο
που θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά είναι οι κα-
θημερινές περιπολίες και η καλύτερη αστυνόμευση των
χωριών μας, που θα πρέπει να απαιτήσουμε όλοι οι κάτοικοι
μέσω των θεσμοθετημένων οργάνων της πολιτείας.

E.B.

Σε αναμονή της ανακαίνισης - επισκευής 
του Κτηρίου Σπυρόπουλου

Η ανακαίνιση- επισκευή  του κτηρίου του Σπυρόπουλου βρίσκεται
στο τελικό στάδιο  των προβλεπόμενων ενεργειών ελέγχου της
προσφοράς του εργολάβου που έχει μειοδοτήσει από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Σπάρτης και επίκειται η υπογραφή της σύμ-
βασης.  Ελπίζουμε σύντομα να ξεκινήσουν οι εργασίες. Ήδη ο ερ-
γολάβος με δύο μηχανικούς του ήλθε σε επαφή με τον Πρόεδρο
του Τ.Σ. Καστορείου κ. Βασίλη Λαγανά και ζήτησε να επισκεφτεί το
κτήριο.                                                                                E.B.

Εκδήλωση για τα μονοπάτια και τις 
πεζοπορικές διαδρομές του Βορειοανατολικού Ταϋγέτου
Το Σάββατο το βράδυ στις17 Δεκεμβρίου 2022 η Επιτροπή Δια-

χείρισης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστορείου σε συνεργασία
με τον Σύλλογο Φίλων του Βουνού «Λουσίνα» και στα πλαίσια της
διεξαγωγής του 9ου  Ορεινού Καστόρειου Ημιμαραθώνιου Αγώνα
πραγματοποίησε  στην αίθουσα του «Πολιτιστικού Κέντρου Μπακή»
προβολή ντοκιμαντέρ με θέμα «Πεζοπορικές Διαδρομές και Μονο-
πάτια του Βορειοανατολικού Ταϋγέτου» και παρουσίαση της Δια-
δρομής του Ημιμαραθώνιου Αγώνα. Την εκδήλωση, που παρακο-
λούθησαν συμπολίτες μας και πολλοί αθλητές-δρομείς προλόγισε
το μέλος της επιτροπής Διαχείρισης της Βιβλιοθήκης κ. Άβα Μπου-
λούμπαση -Μπασκουρέλου  απευθύνοντας και σχετικό χαιρετισμό.
Το ντοκιμαντέρ και την παρουσίαση της διαδρομής του Ημιμαρα-
θώνιου Αγώνα παρουσίασε με επεξηγήσεις και επιπλέον πληροφορίες
ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Ταϋγέτου «η Λουσίνα» και του
ΕΟΣ Σπάρτης κ. Κώστας Χρ. Λαγανάς. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν
ο νέος Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης κ. Παναγιώτης
Μπεμπέτσος, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Καστορείου κ. Βασίλης Λαγανάς
και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.                                         E.B.
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Η εορτή του Τσίπουρου στο Καρβουνόρεμα 
Γεωργιτσίου

Μετά από τρία χρόνια απουσίας λόγω covid-19 πραγματοποιήθηκε
με μεγάλη επιτυχία στις 29 Οκτωβρίου 2022 στη θέση Καρβουνόρεμα,
στο όμορφο και γραφικό Γεωργίτσι, η καθιερωμένη εδώ και πολλά
χρόνια «Γιορτή του Τσίπουρου». Την εορτή, συνδιοργάνωσαν ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Γεωργιτσίου και το Νομικό Πρόσωπο Πολι-
τισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης. Οι επισκέπτες, που
κατέκλυσαν τον χώρο, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν καλή πα-
ραδοσιακή ζωντανή μουσική με ορχήστρα, να γευθούν νόστιμους
μεζέδες και άλλα εδέσματα με άφθονο τσίπουρο, παραγόμενο επί
τόπου με τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής. Το κέφι για χορό και
διασκέδαση δεν άργησε να έλθει και κράτησε μέχρι τις πρωινές
ώρες. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι πολιτικές και αυτοδιοικητικές
Αρχές του τόπου μας και πλήθος κόσμου.

Ε.Β.

Απαλλαγή 50% από τον φόρο
εισοδήματος στην περίπτωση
συνεργασίας αγροτών - Συμ-
βολαιακή γεωργία

Τον Σεπτέμβριο δημοσιεύτηκε
η Κοινή Υπουργική Απόφαση

127754 ΕΞ 2022 , που αφορά
στη διαδικασία, τα δικαιολογητικά
και τον έλεγχο των προϋποθέσεων
για την απαλλαγή από τον φόρο
εισοδήματος επί κερδών από
αγροτική επιχειρηματική δραστη-
ριότητα σύμφωνα με τις προβλέ-
ψεις των άρθρων 4 και 15 του
νόμου 4935/2022, για τις συμ-
βάσεις συμβολαιακής γεωργίας 

Δικαιούχοι αγρότες του κινή-
τρου της απαλλαγής κατά ποσοστό
πενήντα τοις εκατό (50%) επί
του φόρου εισοδήματος από την
άσκηση αγροτικής επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας είναι φυσικά
πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες,
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγρο-
τών και Αγροτικών Εκμεταλλεύ-
σεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων κατά την 31/12 του έτους
για το οποίο χορηγείται η απαλ-
λαγή.

Η απαλλαγή χορηγείται σε
αγρότες που παράγουν προϊόντα
της περίπτωσης ζ της παραγράφου
1 του άρθρου 2 του ν. 3874/
2010, όπου «ζ) Αγροτικά προϊόντα
είναι τα προϊόντα του εδάφους,
της κτηνοτροφίας, της θαλάσσιας
αλιείας, της σπογγαλιείας, της
οστρακαλιείας, της αλιείας εσω-

τερικών υδάτων, της υδατοκαλ-
λιέργειας, της δασοπονίας, της
θηραματοπονίας και των κάθε εί-
δους εκτροφών και τα προϊόντα
που προέρχονται από το πρώτο
στάδιο επεξεργασίας ή μεταποί-
ησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο
προϊόν που προέρχεται από την
αγροτική εν γένει δραστηριότητα.»
Επίσης κατονομάζονται και τα πα-
ρεμφερή προϊόντα που θα ανα-
φέρουμε παρακάτω. Όμως με εξαί-
ρεση τα προϊόντα αλιείας (θα-
λάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας,
οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερι-
κών υδάτων).

Η άλλη προϋπόθεση είναι: 
(α) είτε είναι μέλη νομικών

προσώπων και ενώσεων προσώ-
πων εγγεγραμμένων στο Εθνικό
Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών και άλλων συλλογικών φο-
ρέων του άρθρου 22 του ν.
4673/2020 (Α' 52) και προμη-
θεύουν αυτό με το εβδομήντα
πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχι-
στον των όμοιων ή παρεμφερών
προϊόντων παραγωγής τους,

(β) είτε πωλούν στο πλαίσιο
της συμβολαιακής γεωργίας το
εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%)
τουλάχιστον της συνολικής αγρο-
τικής παραγωγής τους. Για την
εφαρμογή της παρούσας υποπε-
ρίπτωσης απαιτείται η σύναψη
τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης
συμβολαιακής γεωργίας σύμφωνα
με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022
και την παρούσα απόφαση, ανά
προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα,

με την οποία ο παραγωγός δε-
σμεύεται για την πώληση ποσο-
τήτων ίσων με το εβδομήντα πέντε
τοις εκατό (75%) τουλάχιστον
των όμοιων ή παρεμφερών προ-
ϊόντων παραγωγής του.

Επίσης μπορούν να τύχουν
απαλλαγής τριάντα τοις εκατό
(30%) οι παραγωγοί που παρά-
γουν τα παραπάνω προϊόντα εφό-
σον πωλούν στο πλαίσιο συμβο-
λαιακής γεωργίας το σαράντα τοις
εκατό (40%) τουλάχιστον της συ-
νολικής αγροτικής τους παραγω-
γής. 

Εάν οι αγρότες πωλούν υπό το
καθεστώς συμβολαιακής γεωργίας
πρέπει να έχουν συνάψει τουλά-
χιστον μία (1) σύμβαση συμβο-
λαιακής γεωργίας σύμφωνα με
το άρθρο 16 του ν. 4935/2022
και την ΚΥΑ, ανά προϊόν ή πα-
ρεμφερή προϊόντα, με την οποία
ο παραγωγός δεσμεύεται για την
πώληση ποσοτήτων ίσων με το
75% ή 40% τουλάχιστον των
όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων
παραγωγής του, κατά περίπτω-

ση.
Ως παρεμφερή προϊόντα κατο-

νομάζονται τα φρούτα, γάλα και
γαλακτοκομικά προϊόντα, σιτη-
ρά/δημητριακά, λαχανικά συμ-
περιλαμβανομένων των βολβών
(πατάτες, κρεμμύδια κ.λπ.) και
των μανιταριών, οι καρποί, λάδια
και φυτικά λίπη, μέλι και γλυ-
καντικές ουσίες, κρέας και που-
λερικά, συμπεριλαμβανομένων
των λοιπών προϊόντων σφαγείων
και των αυγών των πτηνών, τσάι,
μπαχαρικά και βότανα, προϊόντα
δασοκομίας και υλοτομίας, όσπρια
και βαμβάκι.

Τα στοιχεία των συμφωνητικών
υποβάλλονται από τον παραγωγό
πριν την έναρξη παράδοσης προ-
ϊόντων και επιβεβαιώνονται έως
το τέλος του έτους, που αφορούν,
από τον αγοραστή ή αντιστρό-
φως.

Η  απόφαση  εφαρμόζεται για
κέρδη που προκύπτουν από το
φορολογικό έτος 2022 και εφε-
ξής.

Γεώργιος Κ. Σκαφιδάς

Έντονη πτώση του ελαιοκάρπου 
στην περιοχή μας

Στην περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Πελλάνας παρατηρή-
θηκε έντονη πτώση του ελαιοκάρπου, μετά από την ανεμοθύελλα
της 11ης Δεκεμβρίου  2022. Οι ελαιοπαραγωγοί είναι απελπισμένοι
γιατί, ενώ η φετινή χρονιά ήταν αρκετά καλή ως προς την καρ-
ποφορία αλλά και την καλή τιμή του ελαιόλαδου, είδαν το βιός
τους να χάνεται. Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου αρμόδιος υπάλληλος
του ΕΛΓΑ ήλθε για αυτοψία στο Καστόρειο για να διαπιστώσει
την καρπόπτωση και να αξιολογήσει το μέγεθός της. Αυτοψίες
διενεργήθηκαν αυτήν την εβδομάδα και στις περιοχές των άλλων
Κοινοτήτων της Δημοτικής μας Ενότητας. Προς το παρόν
αναμένεται το πόρισμα του ΕΛΓΑ από το οποίο θα εξαρτηθεί αν
θα δοθούν αποζημιώσεις ή όχι.                                          Ε.Β.

Συμβολαιακή γεωργία - απαλλαγή 50% από τον φόρο εισοδήματος για τους αγρότες

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

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

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

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

δεύκης διότι δεν μπορούν να εισπραχθούν.
Σας ευχαριστώ θερμά

Καίτη Σμυρνιού



Δράσεις

8 ΠΟΛΥDΕΥΚΗΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε στις 18 Δεκεμ-

βρίου 2022 o 9ος Ορεινός Κα-
στόρειος Ημιμαραθώνιος Ταϋγέ-
του. Όλα τα δρομικά περιοδικά
και sites αναφέρονται με πολύ
όμορφα σχόλια γι αυτόν τον αγώ-
να, που διεξάγεται κάθε χρόνο
στα όμορφα μονοπάτια του χω-
ριού και του βουνού μας.

Όπως κάθε φορά, πραγματο-
ποιήθηκαν 3 αγώνες με διαφορά
έναρξης ο ένας από τον άλλο
μισή ώρα. Οι συμμετέχοντες αθλη-
τές-δρομείς που ανήλθαν στους
332 στον μεγάλο αγώνα, 182
στον μικρό και 25 στον παίδων
κατέκλυσαν τη μικρή μας κωμό-
πολη ερχόμενοι από όλα τα μέρη

της Ηπειρωτικής και Νησιωτικής
Ελλάδας μας. Ο μεγάλος αγώνας
διανύθηκε σε απόσταση  22.4
χλμ. σε ορεινή διαδρομή καλύ-
πτοντας υψομετρική απόσταση
1.434 μ. περίπου, ο μικρός σε
απόσταση 5.5 χλμ. περιφερειακά
του χωριού και των παίδων σε
απόσταση 1.000μ. εντός αυτού.

Την προηγούμενη ημέρα της
διεξαγωγής του αγώνα, ομάδα
εθελοντών, που αποτελείτο από
τους: Κώστα Χρ. Λαγανά, Πρό-
εδρο του Συλλόγου Φίλων Ταϋ-
γέτου «η Λουσίνα» και του ΕΟΣ
Σπάρτης, Πρόεδρο του Τ.Σ. Κα-
στορείου Βασίλη Χρ. Λαγανά, Πα-
ναγιώτη Βασιλείου, Μανώλη Μαρ-
κουλάκη, Γιάννη Αρφάνη και Πα-
ναγιώτη Ερμήλιο, διένυσαν όλη
τη διαδρομή του αγώνα, την κα-
θάρισαν όπου χρειαζόταν και την
σηματοδότησαν. Στο ύψος της
Λουσίνας ο Γιάννης Ζούζουλας
τους περίμενε και τους πρόσφερε
φαγητό.

Την ημέρα του αγώνα, ενωρίς
το πρωί, εθελοντές συμπατριώτες
μας ετοίμασαν και πρόσφεραν
στους αθλητές - δρομείς, που κα-

τέκλυσαν την πλατεία, ζεστό τσάι
συνοδευμένο με καστανιώτικο πα-
ξιμάδι. Συγχρόνως, ετοίμασαν τα
απαιτούμενα υλικά για την κα-
θιερωμένη νόστιμη φασολάδα,
που μαγειρεύτηκε σε φλόγιστρα,
επί τόπου, για να προσφερθεί
συνοδευμένη με χοιρινό παστό
στους αθλητές-δρομείς, μετά τον
τερματισμό.

Πριν την έναρξη του αγώνα
καλωσόρισαν τους αθλητές ο Αν-
τιπεριφερειάρχης κ. Θεόδωρος
Βερούτης, ο Πρόεδρος του Τ.Σ.
Καστορείου κ. Βασίλης Λαγανάς
και ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Πέ-
τρος Δούκας, που έδωσε και την
εκκίνηση του αγώνα. Σημείο εκ-
κίνησης και τερματισμού του αγώ-

να, όπως κάθε χρόνο, ήταν η
πλατεία Καστορείου.

Στον Ημιμαραθώνιο πρώτοι
τερμάτισαν από τους άνδρες ο
Τσώλης Βασίλης, με χρόνο
2:10:1, δεύτερος ο Καρύκας Αλέ-
ξανδρος με χρόνο 2:10:55 και
τρίτος ο Φόρτης Μάκης με χρόνο
2:11:34. Από τις γυναίκες πρώτη
ήλθε η Ανδριάννα Κούλη με χρό-

νο2:41:04, δεύτερη η Βασιλική
Τζίμα με χρόνο 2:49:07 και τρίτη
η Ανδριανή Δούβρου με χρόνο
2:55:15. Στον αγώνα των 5.5 χ.
λ. μ. από τους άνδρες τερμάτισαν
πρώτος ο Κυριαζάκος Χρήστος,
δεύτερος ο Φωτάκης Ανδρέας και
τρίτος ο Καρύγιαννης Παναγιώτης,
και από τις γυναίκες πρώτη η
Στεργίου Σοφία, δεύτερη η Κοτζιά
Ζωή και Τρίτη η Γκλοβάνου Πα-
ναγιώτα. Οι πρώτοι όλων των
ηλικιακών κατηγοριών στον αγώ-
να των 22.4 χ.λ.μ. έλαβαν έπαθλο
και όλοι οι υπόλοιποι συμμετέ-
χοντες μετάλλιο. Στον αγώνα των
5.5 χ.λ.μ έλαβαν έπαθλο οι τρείς
πρώτοι, άνδρες και γυναίκες. 

Στην απονομή των επάθλων
παραβρέθηκαν και οι Αντιδήμαρ-
χοι κ. κ. Γεωργία Ζαχαράκη, Δή-
μητρα Παπανικολάου και Χρήστος
Κανακάκος καθώς και ο Δημοτι-
κός Σύμβουλος και αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης του
Δήμου Σπάρτης κ. Σταύρος Αρ-
γειτάκος. 

Και αυτή τη φορά τερμάτισαν
όλοι υγιείς και έδειξαν ότι εντυ-
πωσιάστηκαν με τη φυσική ομορ-
φιά του βουνού μας και την φι-
λοξενία του χωριού μας. 

Τον Αγώνα
διορ γανώνουν η
Τοπική Κοινότητα
Καστορείου και ο
Αθλητικός Οργανι-
σμός του Δήμου
Σπάρτης με την τε-
χνική διεύθυνση
του Ελληνικού
Συνδέσμου Αγώ-
νων Μεγάλων
Αποστάσεων ΟΙ
ΑΘΑΝΑΤΟΙ  και
των ΣΠΑΡΤΙΑΤΙ-
ΚΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
και με την συνδρο-
μή και την καθο-

δήγηση του Συλλόγου Φίλων Ταϋ-
γέτου «Η ΛΟΥΣΙΝΑ». Συνδιορ-
γανωτές που στήριξαν τη διεξα-
γωγή του αγώνα είναι ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος Καστορείου «Ο
ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ», ο Κυνηγετικός
Σύλλογος Βορείου Λακεδαίμονος,
ο Εμπορεπαγγελματικός Σύλογος
Καστορείου Ο ΚΑΣΤΩΡ, ο Σύλ-
λογος Γονέων και Κηδεμόνων
Λυκείου Καστορείου, η ΛΕΦΩ
Σπάρτης, η Ελληνική Ομάδα Διά-
σωσης, ο Ελληνικός Ορειβατικός
Σύλλογος Σπάρτης, ο ΕΤΟΙΜΟ-
ΚΛΗΣ, η Λέσχη Αυτοκινήτου
Σπάρτης. 

Επίσης την επιτυχή διεξαγωγή
του αγώνα στήριξαν οι εθελοντές
που εκτός των αναφερομένων
στην διάνοιξη και σηματοδότηση
της διαδρομής του αγώνα είναι
και οι:

η Ρένα Δαγριτζίκου, η Δήμητρα
Φασουλοπούλου, η Βαρβάρα Κε-
μερίδου,  η Δήμητρα και ο Δη-
μήτρης Ξυδογιανόπουλος, η Ελένη
Βλαχογιάννη, η Τότα Αλειφέρη,
η Ελπινίκη Γ. Παρασκευοπούλου,
η Μαρία Γιαννίτσα και ο Πανα-
γιώτης Φλαούνας, ο Χρήστος Π.
Βασιλείου, ο Κώστας Ν. Λαγανάς
και οι μικροί σε ηλικία εθελοντές:

Στάθης Γ. Παρασκευόπουλος, τα
αδέλφια Αποστολία, Νεκταρία και
Απόστολος Χρήστου Γενοβέζου,
οι αδελφές Παναγιώτα και Μαρία
Ι. Καλομοίρη.

Χορηγοί της διοργάνωσης
υπήρξαν το Ν. Π. Αθλητισμού
του Δήμου Σπάρτης, η ΑΕ ΤΣΙ-
ΚΑΚΗΣ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (παστό
χοιρινό και λουκάνικα) και η
Ρένα Δαγριτζίκου (παξιμάδια).
Ζητούμε συγνώμη, αν παραλεί-
ψαμε κάποιους που βοήθησαν με
οποιονδήποτε τρόπο και διέφυγαν
της προσοχής μας. 

Ε.Β.
Φωτο: Β. Λαγανάς

9ος Καστόρειος Ημιμαραθώνιος Ταϋγέτου
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H μνήμη του Αγίου Δημητρίου
εορτάσθηκε με ευλάβεια και

θρησκευτική κατάνυξη στην ομώ-
νυμη εκκλησία στην Μπρουσάκα
στο βουνό. Μετά το πέρας της
Θείας Λειτουργίας, που τέλεσε ο
ιερέας μας π. Νεκτάριος προ-
σφέρθηκαν κεράσματα με γλυκί-
σματα από την οικογένεια Δημη-
τρίου Κουτρουμπή. Με την ίδια
ευλάβεια και κατάνυξη εόρτασε
και η Βυζαντινή εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου στο Καστρί. Εκεί
τη Θεία Λειτουργία τέλεσε ο π.
Κυριάκος Αμανατίδης.

Στις 21 Νοεμβρίου 2022 η εορ-

τή των Εισοδίων της Θεοτόκου
δεν εορτάστηκε στο σπηλαιώδες
εκκλησάκι της Μισοσπορίτισσας
λόγω άσχημων καιρικών συνθη-
κών, αλλά στην Ενοριακή μας
εκκλησία. Τη Θεία Λειτουργία
παρακολούθησε με κατάνυξη αρ-
κετός κόσμος.

Λίγο αργότερα στις 4 Δεκεμ-
βρίου 2022 οι κάτοικοι του Κα-
στρίου και των οικισμών της Νέας
Λιβεράς και Σερβέϊκων αλλά και
πάρα πολλοί Καστανιώτες τίμησαν
την μνήμη της Αγίας Βαρβάρας
στην εορτάζουσα Ενοριακή εκ-
κλησία του Καστρίου, Μετά το

πέρας της Θείας Λειτουργίας, που
τελέσθηκε από τους ιερείς π. Θε-
όφιλο, π. Νεκτάριο, π. Κυριάκο,
και π. Νίκωνα. κυρίες της περιο-
χής πρόσφεραν γλυκίσματα σε
όλο το εκκλησίασμα. Στην τελετή
παρέστησαν ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος του Δήμου Σπάρτης κ.
Γεώργιος Κουρεμπής, ο Πρόεδρος
κ. Βασίλης Λαγανάς και μέλη του
Τ. Σ. Καστορείου, εκπρόσωποι
τοπικών φορέων και πολύς κό-
σμος. 

Στις 6 Δεκεμβρίου 2022 το Κα-
στόρειο εόρτασε τη μνήμη του
Αγίου Νικολάου στο ομώνυμο

Ναό στο Νεκροταφείο και οι κά-
τοικοι του Καστρίου, Νέας Λιβεράς
και Σερβέικων στην εορτάζουσα
εκκλησία στα Σερβέικα. Και στις
δύο εκκλησίες παραβρέθηκαν και
παρακολούθησαν με ευλάβεια
την Θεία Λειτουργία πολλοί συμ-
πατριώτες μας μεταξύ αυτών και
αρκετοί εορτάζοντες. Στα Σερβέικα
μετά το πέρας της Θείας Λειτουρ-
γίας ο Ντίνος Δρίτσας, όπως συ-
νηθίζει κάθε χρόνο, πρόσφερε
κρασί σε όλο το εκκλησίασμα συ-
νοδευόμενο με νηστίσιμα αρτύ-
ματα.

Ε.Β.

Οι εκκλησίες μας γιορτάζουν

Oπως κάθε χρόνο η εκκλησία
τίμησε και φέτος την Πέμπτη

1η Δεκεμβρίου 2022 τη μνήμη
του Αγίου Θεοκλήτου, Επισκόπου
Λακεδαιμονίας και το Καστόρειο
εόρτασε με εκκλησιαστική μεγα-
λοπρέπεια τον Πολιούχο του.
Στον επιβλητικό και περικαλλή
Ενοριακό Ναό, την παραμονή τε-
λέσθηκε ο Μεγάλος Εσπερινός
και ανήμερα ο Όρθρος, η Αρτο-
κλασία και η Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία προεξάρχοντος του
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ.
κ. Ευσταθίου. Τον πανηγυρικό
της ημέρας εκφώνησε ο Πανο-
σιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Ρα-
φαήλ Τσάλτας.

Πριν από το τέλος της Θείας
Λειτουργίας ο σεπτός Ποιμενάρ-
χης απευθύνθηκε στο εκκλησία-
σμα τονίζοντας τις τρεις χαρές
που συνόδευσαν την εορτάσιμη
ημέρα.

Η πρώτη ήταν η ίδια η εορτή
του Αγίου Θεοκλήτου καταγόμενου
από την Δημητσάνα Αρκαδίας,
όπως και άλλοι δύο μεταγενέστε-
ροι Επίσκοποι Λακεδαιμονίας,
που πρόσφατα αγιοκατατάχθηκαν
από το Οικουμενικό Πατριαρχείο
και είναι ο Άγιος Γρηγόριος Δέρ-
κων ο από Λακεδαιμονίας και ο
εθνοϊερομάρτυρας Ανανίας Λαμ-
πάρδης. Η δεύτερη χαρά είχε να
κάνει με την παραχώρηση στην

ενορία Καστορείου από την Ιερά
Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου
Όρους του κτηρίου που γνωρί-
ζουμε ως «Πολιτιστικό Κέντρο
Μπακή», το οποίο είχε κληροδο-
τήσει στη Μονή ο εξ Αμερικής κ.
Κωνσταντίνος Μπακής, απευθύ-
νοντας ευγνώμονες ευχαριστίες

στον Ηγούμενο της Μονής και
στο Μοναστηριακό Συμβούλιο.
Η τρίτη χαρά ήταν η χειροθέτηση
σε Αναγνώστη του μαθητή Λυ-
κείου και της Βυζαντινής μουσικής
Κωνσταντίνου Σμυρνιού του Πα-
ναγιώτη, εγγονού του ιεροψάλτη
της Ενορίας Καστορείου Κώστα
Σμυρνιού. Στον νέο Αναγνώστη
ο Σεβαστός Μητροπολίτης ευχή-
θηκε να έχει την ευλογία του Αγί-
ου Θεοκλήτου και να συνεχίσει
να πορεύεται με τον ίδιο ζήλο

στον δρόμο της αρετής και της
μάθησης. 

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
δεν επέτρεψαν να πραγματοποι-
ηθεί η καθιερωμένη λιτάνευση
της ιερής εικόνας του Αγίου στην
Πλατεία του όμορφου χωριού
μας. Μετά το πέρας της ιερής εκ-

δήλωσης, στην αίθουσα του Πο-
λιτιστικού Κέντρου Μπακή προ-
σφέρθηκε στους επισήμους από
το Φιλόπτωχο Ταμείο της Ενορίας
τσάι, καφές και αρτύματα. 

Στη συνέχεια οι επίσημοι μετέ-
βησαν στον Καραβά, όπου τελέ-
σθηκε, παρουσία μικρού αγήματος
του Στρατού, επιμνημόσυνη δέηση
υπέρ των 12 αδικοχαμένων στρα-
τιωτών, όταν το στρατιωτικό όχη-
μα που επέβαιναν εξετράπη της
πορείας του. Οι στρατιώτες ήταν

μέλη της στρατιωτικής μπάντας
του αγήματος που θα απέδιδε
τιμές ανήμερα της εορτής του Αγί-
ου Θεοκλήτου στο Καστόρειο το
έτος 1972. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε
πλήθος κόσμου από το Καστόρειο
και τη γύρο περιοχή, εκπρόσωποι
τοπικών φορέων Καστορείου και
από την πολιτική και αυτοδιοι-
κητική ηγεσία οι Βουλευτές Λα-
κωνίας κ.κ. Αθανάσιος Δαβάκης
και Σταύρος Αραχωβίτης, οι Αν-
τιπεριφερειάρχες κ.κ. Θεόδωρος
Βερούτης και Νίκωνας Τζινιέρης,
οι Αντιδήμαρχοι Δήμου Σπάρτης
κ.κ. Θέμις Πατσιλίβας και Χρήστος
Κανακάκος, οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι Δήμου Σπάρτης ο κ. Βαγ-
γέλης Βαλιώτης τέως Δήμαρχος
Σπάρτης και αρχηγός της Δημο-
τικής Παράταξης «Δημοτική Ενω-
τική Κίνηση» και ο κ. Γεώργιος
Κουρεμπής, ο Διοικητής του
ΚΕΕΜ Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος
Πολίτης, ο Αστυνομικός Διευθυν-
τής Λακωνίας κ. Βασίλειος Τσι-
γαρίδης, ο Υποδιοικητής της Πυ-
ροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης
κ. Χρήστος Νικολέτος, ο Πρόεδρος
κ. Βασίλης Λαγανάς και τα μέλη
του Τ. Σ. Καστορείου και ο Πρό-
εδρος του Τ.Σ. Πελλάνας κ. Γιάν-
νης Ρασσιάς.

Ε.Β.
Φωτο: Γ. Μουτής

Μεγαλόπρεπα και με λαμπρότητα το Καστόρειο εόρτασε και
τίμησε τον Πολιούχο και προστάτη του Άγιο Θεόκλητο
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Ανάμεσα στα μεγαλύτερα σύγ-
χρονα ηθικά διλήμματα

στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι
το προσφυγικό και το μετανα-
στευτικό, όπου από τη μια έχουμε
τη χριστιανική εντολή της φι-
λανθρωπίας και την ευρωπαϊκή
ουμανιστική παράδοση, που λέει
ότι πρέπει να ανοίξουμε τα σύ-
νορα σε πεινασμένους και άπο-
ρους ανθρώπους, και από την
άλλη τίθεται το ερώτημα:  Πόσοι
πρόσφυγες μπορούν τα κράτη
μέλη της ΕΕ να απορροφούν;
Μπορούν με καθαρή συνείδηση
να απορρίπτουν ανθρώπους που
έχουν ανάγκη; 

Είναι προφανές ότι η ΕΕ δεν
μπορεί να λύσει όλα τα προβλή-
ματα του κόσμου, οπότε το ζήτημα
είναι πού να τραβήξει τη γραμμή
και πώς. Ένα από τα μέσα που
διαθέτει η ΕΕ για την προστασία
της Ένωσης σε σχέση με τη δια-
χείριση των μεταναστευτικών
ροών είναι η ευρωπαϊκή συνο-
ριοφυλακή και ακτοφυλακή Fron-
tex, ένας οργανισμός που τα τε-
λευταία χρόνια έχει γίνει αντι-
κείμενο επανειλημμένης κριτικής
και σήμερα βρίσκεται κυριολε-
κτικά σε «κατάσταση τρικυμίας».

Στο προοίμιο του κανονισμού
(ΕΕ) 2019/1896 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, που αποτελεί τη νο-
μική βάση για τον Frontex, ανα-
φέρεται μεταξύ άλλων: «Η ευ-
ρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχεί-
ριση των συνόρων είναι καίριας
σημασίας για τη βελτίωση της
διαχείρισης των μεταναστευτικών
ροών. Επιδιώκεται αποτελεσμα-
τική διαχείριση της διέλευσης
των εξωτερικών συνόρων και
αντιμετώπιση των μεταναστευτι-
κών προκλήσεων και μελλοντι-
κών απειλών εκεί, συμβάλλοντας
στην αντιμετώπιση της σοβαρής
διασυνοριακής εγκληματικότητας
και εξασφαλίζοντας υψηλό επί-

πεδο ασφάλειας εντός της Ένω-
σης. Συγχρόνως, η δράση πρέ-
πει να αναπτυχθεί με πλήρη
σεβασμό των θεμελιωδών δι-
καιωμάτων.»

Ο Frontex ιδρύθηκε με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1624 της
14ης Σεπτεμβρίου 2016 και οι
διατάξεις για τη νομική βάση και
τις ευθύνες του Οργανισμού συμ-
πληρώθηκαν το 2019 με τον
προαναφερθέντα Κανονισμό.
Εδρεύει στη Βαρσοβία της Πο-
λωνίας και χρηματοδοτείται από
τον προϋπολογισμό της ΕΕ και
μέσω συνεισφορών από τις συν-
δεδεμένες χώρες Σένγκεν. Ο προ-
ϋπολογισμός για το 2022 ανέρ-
χεται σε 754,4 εκ. ευρώ και απα-
σχολεί  περισσότερους από 1.500
υπαλλήλους από όλα τα κράτη
μέλη. Για την ενίσχυση της ικα-
νότητάς του να παρακολουθεί
νέες εξελισσόμενες συνθήκες, το
κέντρο επιχειρήσεων του Fron-
tex, που είναι αρμόδιο για την
παρακολούθηση των εξωτερικών
συνόρων, λειτουργεί σε καθη-
μερινή και 24ωρη βάση.

Αλλά πού και πώς εκτελεί ο
Frontex τα καθήκοντά του;

• Διενεργεί αναλύσεις τρω-
τότητας και κινδύνου με σκοπό
την υποστήριξη των προσπαθει-
ών κατά της παράνομης μετανά-
στευσης και του διασυνοριακού
εγκλήματος.

• Συντονίζει και οργανώνει
επιχειρήσεις στα κράτη μέλη της
ΕΕ που εγείρουν την ανάγκη γι
αυτό.

• Υποστηρίζει τις επιχειρήσεις
των κρατών μελών σχετικά με
την επιστροφή στις χώρες κατα-
γωγής προσώπων στα οποία δεν
χορηγείται διαμονή εντός της
ΕΕ.

• Υποστηρίζει τα κράτη υπο-
δοχής με την υλοποίηση επιχει-
ρήσεων κατά μήκος των ανατο-

λικών και νότιων συνόρων της
ΕΕ.

Οι κοινές επιχειρήσεις του
πραγματοποιούνται σε τρεις τύ-
πους συνόρων, θαλάσσια, χερ-
σαία και εναέρια. Oι δραστηριό-
τητες στα θαλάσσια σύνορα χω-
ρίζονται σε συνοριακούς ελέγχους
που διεξάγονται στα συνοριακά
σημεία διέλευσης σε θαλάσσιους
λιμένες και σε επιτήρηση των
συνόρων, η οποία διεξάγεται στη
θάλασσα. Οι συντονισμένες κοι-
νές επιχειρήσεις του Frontex στη
θάλασσα αντιπροσωπεύουν τη
μεγαλύτερη επιχείρηση έρευνας
και διάσωσης στην Ευρώπη.
Κάθε χρόνο χιλιάδες μετανάστες
προσπαθούν να φτάσουν στην
ΕΕ δια θαλάσσης, ταξιδεύοντας
συχνά με επικίνδυνα υπερπλή-
ρεις και μη αξιόπλοες βάρκες.

Το Διεθνές Δίκαιο υποχρε-
ώνει όλα τα πλοία να παρέ-
χουν βοήθεια σε άτομα που
βρίσκονται σε κίνδυνο, καθι-
στώντας την έρευνα και τη διά-
σωση προτεραιότητα για όλους
όσους επιχειρούν στη θάλασσα.
Ο Frontex είναι υποχρεωμένος
να παρέχει τεχνική και επιχει-
ρησιακή βοήθεια σε κράτη μέλη
και τρίτες χώρες για την υπο-
στήριξη τέτοιων επιχειρήσεων
που ενδέχεται να προκύψουν
κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων
επιτήρησης των συνόρων στη
θάλασσα. Η έρευνα και διάσωση
είναι ένας συγκεκριμένος στόχος
του επιχειρησιακού σχεδίου κάθε
θαλάσσιας επιχείρησης του Fron-
tex. Οι επιχειρήσεις αυτές συν-
τονίζονται πάντα από τα εθνικά
συντονιστικά κέντρα θαλάσσιας
διάσωσης, τα οποία παραγγέλ-
νουν σκάφη που είναι είτε τα
πλησιέστερα στο συμβάν είτε τα
πιο ικανά να βοηθήσουν στη
διάσωση. Είναι σε σχέση με
αυτές τις επιχειρήσεις και τις
αποδεδειγμένες περιπτώσεις

απωθήσεων, που έχει ασκηθεί
η πιο έντονη κριτική προς τον
Frontex.

Οι αξιωματικοί του Frontex
στα σημεία διέλευσης των συνό-
ρων στους θαλάσσιους λιμένες
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στη διενέργεια συνοριακών ελέγ-
χων και στη διαδικασία κατα-
γραφής των παράτυπων μετανα-
στών. Βοηθούν τις εθνικές αρχές
στη συλλογή δακτυλικών αποτυ-
πωμάτων και καθορίζουν την
εθνικότητα των μεταναστών κατά
τη διάρκεια των συνεντεύξεων
ελέγχου. Συγκεντρώνουν επίσης
πληροφορίες για τα εγκληματικά
δίκτυα που εμπλέκονται στο λα-
θρεμπόριο και τη διακίνηση αν-
θρώπων.

Οι συνοριακοί έλεγχοι διε-
νεργούνται σε συνοριακά σημεία
διέλευσης που έχουν δημιουρ-
γηθεί σε οδικά και σιδηρο-
δρομικά σημεία εισόδου στην
ΕΕ. Εκτός από αυτούς τους ελέγ-
χους, οι συνοριοφύλακες που
αναπτύσσονται στις επιχειρήσεις
του Frontex πραγματοποιούν επι-
τήρηση των συνόρων κατά μή-
κος των χερσαίων συνόρων.

Περισσότερα από 3.500 χι-
λιόμετρα χερσαίων συνόρων
εκτείνονται κατά μήκος των ανα-
τολικών συνόρων της ΕΕ, από
τον αρκτικό κύκλο στη βόρεια
Φινλανδία έως την περιοχή του
ποταμού Έβρου στην Ελλάδα. Η
παρακολούθηση των μεταναστευ-
τικών ροών και η ανάλογη αντί-
δραση στις μεταβαλλόμενες τά-
σεις σε αυτά τα διαφορετικά χερ-
σαία σύνορα είναι μια συνεχής
πρόκληση. Η ενίσχυση της απο-
τελεσματικότητας των συνολικών
μέτρων ελέγχου των συνόρων,
καθώς και η μεγιστοποίηση της
επιτήρησης και της επίγνωσης
της κατάστασης με την εστίαση
των προσπαθειών σε συγκεκρι-
μένα σημεία αυξημένης πίεσης,

Η ευρωπαϊκή συνοριοφυλακή
και ακτοφυλακή FRONTEX

Γράφει η Κάρεν-Καλίσα Χιώτη
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αποτελούν μέρος των επιχειρή-
σεων λειτουργίας των χερσαίων
συνόρων.

Ο Frontex βοηθά επίσης στη
διασφάλιση συνεχούς ανταλλαγής
εμπειρογνωμοσύνης και εμπει-
ρίας μεταξύ των εθνικών αξιω-
ματικών συνοριοφυλάκων. Το
φάσμα των δεξιοτήτων που χρη-
σιμοποιούνται στα χερσαία σύ-
νορα ποικίλλει από τον εντοπι-
σμό προσώπων που κρύβονται
σε οχήματα στα σημεία διέλευσης
των συνόρων έως τις περιπολίες
με σκύλους ή την παρατήρηση
νυχτερινής όρασης. Η εμπειρο-
γνωμοσύνη καλύπτει επίσης τον
εντοπισμό παραποιημένων εγ-
γράφων ή τη συνέντευξη προ-
σώπων χωρίς έγγραφα για τον
προσδιορισμό της εθνικότητάς
τους.

Οι κοινές επιχειρήσεις στα
αεροδρόμια παρουσιάζουν μο-
ναδικές προκλήσεις. Το σημείο
εισόδου είναι συνήθως ένας θά-
λαμος ελέγχου διαβατηρίων και
σχεδόν κανείς δεν μπορεί να ει-
σέλθει χωρίς να εντοπιστεί. Γι
αυτόν τον λόγο, τα διεθνή αερο-
δρόμια αντιπροσωπεύουν ένα
συγκεκριμένο φάσμα θεμάτων
διαχείρισης των συνόρων.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποι-
ούν οι παράτυποι μετανάστες εί-
ναι επίσης διαφορετικές στα αε-
ροδρόμια. Μερικοί άνθρωποι
που σκοπεύουν να μείνουν πα-
ράνομα στην ΕΕ χρησιμοποιούν
πλαστά έγγραφα ή καλά εξασκη-
μένες τεχνικές υπό την επίβλεψη
εγκληματιών για να εξαπατήσουν
τους συνοριοφύλακες.

Σύμφωνα με την ανάλυση κιν-
δύνου του Frontex, έως και 121
εκατομμύρια είσοδοι/έξοδοι της
Ευρώπης ετησίως προέρχονται
από χώρες που πρόκειται  να
αποτελέσουν πηγή παράτυπης
μετανάστευσης. Εάν μόνο το 1%
αυτών των επιβατών μεταναστεύει
παράτυπα, αυτό σημαίνει ότι 1,2
εκατομμύρια παράτυποι μετανά-
στες θα μπορούσαν να εισέλθουν
στην ΕΕ κάθε χρόνο μέσω των
αεροδρομίων της.

Αλλά οι επιχειρήσεις στα ενα-
έρια σύνορα είναι κάτι περισσό-
τερο από τον έλεγχο διαβατηρίων.

Οι δραστηριότητες πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά τον έλεγχο
διαβατηρίων είναι απαραίτητες
για τη διασφάλιση ασφαλών συ-
νόρων. Αυτό περιλαμβάνει συ-
νεχή συλλογή πληροφοριών και
ανάλυση μεθόδων που χρησι-
μοποιούνται από εγκληματίες και
αποτελεσματική ανταλλαγή πλη-
ροφοριών.

Ο Frontex έχει δημιουργήσει
ένα αξιόπιστο σύστημα συλλογής,
ανάλυσης και ανταλλαγής πλη-
ροφοριών με την Ευρωπόλ και
άλλους εταίρους. Λαμβάνει ενη-
μερωμένες πληροφορίες από πε-
ρισσότερα από 130 αεροδρόμια
και παρέχει εβδομαδιαία ευρω-
παϊκή επισκόπηση της κατάστα-
σης στα εξωτερικά εναέρια σύ-
νορα της Ευρώπης, μαζί με γρή-
γορες ειδοποιήσεις για νέες τά-
σεις και ψευδή έγγραφα.

Όπως τονίστηκε παραπάνω,
ο σεβασμός και η προστασία των
θεμελιωδών δικαιωμάτων ενσω-
ματώνονται στους κώδικες δε-
οντολογίας του Frontex, στα κοι-
νά βασικά προγράμματα σπου-
δών για τους συνοριοφύλακες
και σε πιο εξειδικευμένες εκπαι-
δεύσεις, όπως μαθήματα σχε-
διασμένα ειδικά για αξιωματικούς
επιτήρησης θαλάσσιων ή χερ-
σαίων συνόρων ή για παρατη-
ρητές αναγκαστικών επιστροφών. 

Πριν από την αποστολή, όλο
το προσωπικό του Frontex, κα-
θώς και οι συνοριοφύλακες και
τα μέλη άλλων σχετικών αρχών
από τα κράτη μέλη που συμμετέ-
χουν στις επιχειρήσεις του,  λαμ-
βάνουν εκπαίδευση για τα θε-
μελιώδη δικαιώματα, την πρό-
σβαση στη διεθνή προστασία,
συμπεριλαμβανομένου του σε-
βασμού της αρχής της μη επα-
ναπροώθησης ή απώθησης
και όπου χρειάζεται, έρευνα
και διάσωση. 

Η αυξανόμενη και πολύπλευ-
ρη κριτική του Frontex στοχεύει
κυρίως στη συνενοχή και τη συμ-
βολή του στην παραβίαση των
θεμελιωδών ελευθεριών και δι-
καιωμάτων, συμπεριλαμβανομέ-
νων περιπτώσεων απωθήσεων
προσφύγων στα ύδατα μεταξύ

Τουρκίας και Ελλάδας. Τόσο το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψη-
φίσματα και κοινοβουλευτικές
ερωτήσεις  όσο και ο Ευρωπαίος
Διαμεσολαβητής επισήμαιναν τις
παραβιάσεις του.  Στις αρχές του
τρέχοντος έτους, η OLAF (Ευ-
ρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέ-
μησης της Απάτης) εκπόνησε μια
έκθεση σχετικά με περιπτώσεις
παράβασης κανόνων του διε-
θνούς δικαίου και του ευρωπαϊ-
κού κεκτημένου, η οποία, ωστό-
σο, δεν έγινε διαθέσιμη στο κοι-
νό. Απαριθμεί την ανάρμοστη
συμπεριφορά πολλών ατόμων
που απασχολούνται από τον Ορ-
γανισμό σε σχέση με τις επιχει-
ρησιακές δραστηριότητές του
στην Ελλάδα. Παρέχει μια εικόνα
σειράς γεγονότων που συνέβησαν
από την Άνοιξη έως τα τέλη του
Φθινοπώρου του 2020 στο πλαί-
σιο εικαζόμενων παραβιάσεων
των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Ως μέσο συστηματικής αντιμε-
τώπισης των ελλείψεων, ο Fron-
tex και το Διοικητικό του Συμ-
βούλιο συμφώνησαν να λάβουν
ορισμένα διορθωτικά μέτρα, αν-
τιμετωπίζοντας μεταξύ άλλων τα
προαναφερθέντα πορίσματα.
Υπογραμμίζει ότι λαμβάνει σο-
βαρά υπόψη τα ευρήματα των
ερευνών και ελέγχων, τα οποία
θα χρησιμοποιεί ως ευκαιρίες
για αλλαγές προς το καλύτερο.
Δεσμεύεται να παρέχει μια εύ-
ρυθμη και νομικά συμβατή υπη-
ρεσία που τηρεί τις βέλτιστες
πρακτικές χρηστής διακυβέρνη-
σης. Ωστόσο, τον Μάιο, το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέβαλε
την ψηφοφορία για την απαλλαγή
του προϋπολογισμού του Frontex
για το 2020, λέγοντας ότι, παρόλο
που ο Οργανισμός είχε σημειώσει
πρόοδο, το ΕΚ δεν είχε αρκετές
πληροφορίες για να λάβει από-

φαση χορήγησης απαλλαγής και,
ως εκ τούτου, η απόφαση ανα-
βλήθηκε για το Φθινόπωρο. Αυτή
η έντονη κριτική είχε ως αποτέ-
λεσμα να παραιτηθεί ο επικεφα-
λής του Frontex, Fabrice Lazeri,
και η έως τότε υποδιευθυντής
Aija Kalnaja εκτελεί προς το πα-
ρόν καθήκοντα ως προσωρινή
εκτελεστική διευθύντρια.  Όμως,
κατά τη διάρκεια της ολομέλειας
τον Οκτώβριο, οι ευρωπαίοι νο-
μοθέτες αρνήθηκαν ξανά την
απαλλαγή του προϋπολογισμού
για το 2020 και αποφάσισαν
επιπλέον να παγώσουν μέρος
του προϋπολογισμού για το 2022
μέχρι να πραγματοποιηθούν βα-
σικές βελτιώσεις, επικαλούμενοι
το «μέγεθος του σοβαρού παρα-
πτώματος που διαπράχθηκε» κα-
θώς και πιθανά διαρθρωτικά
προβλήματα από τον προηγού-
μενο εκτελεστικό διευθυντή του
οργανισμού.  Εντούτοις, χαιρέ-
τισαν τη νέα μεταβατική ηγεσία
και την απόφασή της να ανοίξει
ξανά τις υποθέσεις.

Παρά τον εμπιστευτικό της
χαρακτήρα, τον Οκτώβριο δη-
μοσιεύτηκε η έκθεση της OLAF
από μερικούς οργανισμούς μέ-
σων ενημέρωσης και είναι πλέον
διαθέσιμη στο κοινό. Προς το
παρόν υπάρχει μόνο στα αγγλικά
και μπορείτε να την βρείτε μαζί
με τις άλλες παραπομπές παρα-
κάτω:

https://frontex.europa.eu/el/

https://www.europarl.europa.
eu/news/el/press-
room/20210223IPR98504/fro
ntex-kai-themeliodi-
dikaiomata-xekina-i-ereuna-tou
-koinovouliou

https://fragdenstaat.de/dokum
ente/233972-olaf-final-report-
on-frontex/

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

• Ο Γιώργος Καβαλιώτης του Νικολάου και της Ξανθής
Κλώνη πέρασε στη Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

• Η Κωνσταντίνα Τρομπούκη του Ηλία και της Ελένης
Φασουλοπούλου έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Κοινω-
νιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
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Aνθρώπινα και επιστημονικά

Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμη-
σης και της αυτοπεποίθη-

σης ξεκινά στην παιδική ηλικία
και συνεχίζεται κατά την υπόλοιπη
ζωή μας. Η αυτοεκτίμηση και η
αυτοπεποίθηση σχετίζονται με τη
γενική εικόνα και τη συνολική
άποψη (αντιλήψεις, πεποιθήσεις,
συναισθήματα) που έχει κανείς
για τον εαυτό του. Η αυτοεκτίμηση
ορίζεται ως μια αυτο-αξιολόγηση
που κάνει το άτομο, η οποία εκ-
φράζει μια στάση αποδοχής ή
αποδοκιμασίας και δείχνει το
βαθμό στον οποίο πιστεύει ότι
είναι ικανό, σημαντικό, επιτυχη-
μένο και άξιο. Συνώνυμες ή πα-
ρεμφερείς έννοιες της αυτοεκτί-
μησης είναι η αυταξία, η αυτο-
πεποίθηση, ο αυτοσεβασμός κ.λπ.

Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης
είναι μια δυναμική διαδικασία
που σχηματίζεται διαχρονικά μέσα
από τη σχέση του ατόμου με το
περιβάλλον και τους άλλους και
πρακτικά δεν σταματά ποτέ. Η
εικόνα και το σύνολο των πε-
ποιθήσεων που έχει κάποιος για
τον εαυτό του επηρεάζει σημαν-
τικά τα επιτεύγματα, την ποιότητα
ζωής και τις διαπροσωπικές του
σχέσεις. Όταν με εκτιμώ (όταν
με αποδέχομαι, με αγαπώ), ανα-
γνωρίζω τις ανάγκες μου και
δίνω το κατάλληλο μήνυμα στους
άλλους για το τι μου αρέσει και
τι όχι, για το πώς είναι εντάξει
να μου συμπεριφέρονται και πώς
δεν είναι. Έτσι, απ’ τη μία έχω
πιο συγκεκριμένους στόχους και
απ’ την άλλη πιο καθαρά όρια
και συνεπώς μια πιο ικανοποι-
ητική κι αρμονική επαφή με τους
άλλους και τον εαυτό μου.

Χαμηλή αυτοεκτίμηση και ψυ-
χική υγεία. Συχνά οι άνθρωποι
που προσέρχονται στη θεραπεία
φέρνουν μαζί τους ένα σύνολο
αρνητικών πεποιθήσεων για το
άτομό τους. Όταν μπαίνουμε στη
διαδικασία να τις εξετάσουμε βα-

θύτερα, ανακαλύπτουμε ότι συχνά
περιστρέφονται γύρω από την
αντίληψη της προσωπικής τους
αξίας (πχ. «δεν είμαι αρκετός» ή
«δεν αξίζω σαν άνθρωπος»). Πα-
ράλληλα με το βαθύ πόνο που
βρίσκεται εκεί, η διαδικασία αυτή
φέρνει στο νου την εξής εικόνα:
έναν άνθρωπο που έχει αποκοπεί
(ή που δεν έχει υποστηριχθεί να
αναγνωρίσει) από τον προσωπικό

του «θησαυρό», την αδιαπραγ-
μάτευτη αξία και τη δύναμή του.
«Μπορούμε εύκολα να συγχω-
ρήσουμε ένα παιδί που φοβάται
το σκοτάδι, η αληθινή τραγωδία
της ζωής όμως είναι όταν οι ενή-
λικοι φοβούνται το φως». Η χα-
μηλή αυτοεκτίμηση μπορεί να
συνδέεται με δυσκολίες στις δια-
προσωπικές σχέσεις, δημιουργικά
μπλοκαρίσματα, έλλειψη ικανο-

ποίησης, ενώ τείνει να συνο-
δεύεται από αισθήματα ντροπής
και αυτοαπόρριψης. Μερικές φο-
ρές συνυπάρχει με ψυχολογικές
παθήσεις, όπως κατάθλιψη, άγ-
χος, φοβίες, κρίσεις πανικού,
τραύμα κ.α. Η χαμηλή αυτοεκτί-
μηση εμποδίζει τη δυνατότητα
να συνάψουμε υγιείς σχέσεις, να
διαχειριζόμαστε τα όσα μας συμ-
βαίνουν αποτελεσματικά και να
ζούμε ποιοτικά.

Αυτοεκτίμηση και παιδική
ηλικία.

Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης
και της αυτοπεποίθησης ξεκινά
στην παιδική ηλικία και συνεχί-
ζεται κατά την υπόλοιπη ζωή μας.
Ιδανικά, μέσα από τη σχέση, τη
φροντίδα και την προσπάθεια
των γονιών, το παιδί υποστηρί-
ζεται να χτίσει μια υγιή εικόνα
του εαυτού του, να αποκτήσει
επίγνωση της αξίας, των ταλέντων
και των δυνατοτήτων του. Το πο-
λύτιμο αυτό καθρέφτισμα και η
υποστήριξη, προϋποθέτει την ικα-
νότητα των γονιών να δουν και
να εκτιμήσουν το παιδί όπως εί-
ναι, ως μια ξεχωριστή οντότητα
κι όχι να προβάλλουν ποιότητες
και χαρακτηριστικά που οι ίδιοι
θα επιθυμούσαν να έχει. Παράλ-
ληλα, μέσα σ’ ένα υγιές περιβάλ-
λον, το παιδί μαθαίνει να δίνει
χώρο στις ανάγκες του και να τις
αναγνωρίζει. Έτσι αναπτύσσει
σιγά- σιγά μια κουλτούρα αυτο-
φροντίδας και νοιαξίματος τόσο
για τους άλλους όσο και για τον
εαυτό του. Η χαμηλή αυτοεκτί-
μηση είναι συνήθως απόρροια
ενός περιβάλλοντος που δεν είχε
τη δυνατότητα ή τα εφόδια να
υποστηρίξει ένα παιδί να ανα-
γνωρίσει τις ιδιαίτερες ποιότητες,
τις δεξιότητες και τα ταλέντα του,
να βιώσει τα συναισθήματά του
και να αφουγκραστεί τις ανάγκες
του. Έρευνες δείχνουν ότι γονείς

Αυτοεκτίμηση και Ποιότητα Ζωής
Γράφει η Κωνσταντίνα Μπασκουρέλου*

Διάγραμμα. Το συνεχές της αυτοεκτίμησης
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Aνθρώπινα και επιστημονικά
που οι ίδιοι χαρακτηρίζονται από
χαμηλή αυτοεκτίμηση δυσκο-
λεύονται να παρέχουν το καλύ-
τερο που μπορούν στα παιδιά
τους, διαιωνίζοντας έτσι κατά κά-
ποιον τρόπο το πρόβλημα (Ehren-
saft, 1987).

Τι γίνεται λοιπόν με τους ενή-
λικες που δεν κατόρθωσαν να
αναπτύξουν μια θετική εικόνα
εαυτού κατά την παιδική και εφη-
βική ηλικία; Μια δυναμική δια-
δικασία..

Όπως προαναφέρθηκε, η ανά-
πτυξη της αυτοεκτίμησης είναι
μια δυναμική διαδικασία που συ-
νεχίζεται εφόρου ζωής και πρα-
κτικά δεν σταματά ποτέ. Ο τρόπος
που αντιλαμβανόμαστε και δια-
χειριζόμαστε τον εαυτό μας είναι
κάτι που μπορεί να αλλάξει με
τη συνειδητή μας προσπάθεια
και μέσα στο κατάλληλο υποστη-
ρικτικό πλαίσιο. Η ψυχοθεραπεία
μπορεί να βοηθήσει αποτελεσμα-
τικά τον άνθρωπο να αντιμετω-
πίσει τη χαμηλή αυτοεκτίμηση,
να καλλιεργήσει την εμπιστοσύνη
στον εαυτό του και να αναγνωρί-
σει την αξία και τη μοναδικότητά
του. Η θεραπευτική διαδικασία,
το άνοιγμα του δρόμου για υγιείς
σχέσεις και επανορθωτικές εμ-
πειρίες δίνουν τη δυνατότητα να
επουλώσουμε τις πληγές και να
χτίσουμε μια ζωή με νόημα και
ικανοποίηση. Είναι απολύτως
εφικτό να βελτιώσουμε την αυ-
τοεκτίμησή μας μέσα από τη δική
μας δέσμευση και προσπάθεια.

Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει
υψηλή αυτοεκτίμηση και σε τι
βοηθάει.

Σύμφωνα με το Norman Shubs
(1984), η αυτοεκτίμηση θα μπο-
ρούσε να περιγραφεί σαν ένα
συνεχές, στη μία άκρη του οποίου
βρίσκεται η χαμηλή και στην
άλλη η υψηλή. Το πού τοποθε-
τούμαστε ανά πάσα στιγμή σ’
αυτό το συνεχές διαμορφώνεται
από τρεις παράγοντες: α) τις θε-
τικές πεποιθήσεις για τον εαυτό
μας, β) τις αρνητικές και γ) τις
πεποιθήσεις που έχουμε σχετικά
με την εκπλήρωση των συναι-

σθηματικών μας αναγκών. Η βελ-
τίωση της αυτοεκτίμησης περι-
λαμβάνει τη δέσμευση να καλ-
λιεργούμε ενεργά ένα πυρήνα
θετικών πεποιθήσεων, να «αφο-
πλίζουμε» τις αρνητικές, και να
φροντίζουμε τις συναισθηματικές
μας ανάγκες. Ο «πυρήνας» αυτός
αποτελεί απαραίτητο συστατικό
για μια ζωή με νόημα και ικανο-
ποίηση. Σε οποιαδήποτε ηλικία
κι αν ανήκουμε, η υψηλή αυτοε-
κτίμηση αυξάνει την ικανότητά
μας να ζούμε και να συσχετιζό-
μαστε ποιοτικά, να εξελισσόμαστε
και να βιώνουμε ευχαρίστηση.
Το χαρακτηριστικό ενός ισχυ-
ρού-υγιούς πυρήνα αυτοεκτίμησης
είναι ότι η συνολικά θετική άπο-
ψη που έχουμε για τον εαυτό
μας, η επίγνωση της αξίας μας,
δεν εξαφανίζεται ποτέ. Μπορεί
περιστασιακά να κλονίζεται ή να
δυσκολευόμαστε να τη δούμε,
αλλά είναι πάντα εκεί: ένας εσω-
τερικός «τροφοδότης ήλιος» στον
οποίο μπορούμε να επιστρέφουμε
ξανά και ξανά και να τον μοιρα-
ζόμαστε με τους άλλους.

Οφέλη υψηλής
αυτοεκτίμησης

• Λιγότερες αμφιβολίες και αυ-
τοαμφισβήτηση
Όταν με εκτιμώ, αντλώ ικανο-

ποίηση και υπερηφάνεια απ’ τις
δεξιότητες και τα επιτεύγματά μου
(μικρά και μεγάλα). Έτσι η ζωή
μου γίνεται ευκολότερη καθώς
μπορώ να υποδεχτώ την κάθε
εμπειρία έχοντας εμπιστοσύνη
στις δυνατότητές μου.
• Ενδοπροσωπική πηγή στήρι-
ξης

Κατά τη διάρκεια της ζωής μας
είναι πιθανό να έρθουμε αντιμέ-
τωποι με απρόβλεπτες καταστά-
σεις. Επίσης, καμιά φορά τα
πράγματα μπορεί να μην πάνε
όπως επιθυμούμε ή όπως τα εί-
χαμε προγραμματίσει. Η υψηλή
αυτοεκτίμηση μάς επιτρέπει να
αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες
και τη ματαίωση χωρίς να χά-
νουμε την πίστη στις δυνατότητές
μας ή να νιώθουμε άσχημα για
τον εαυτό μας. 

• Μοχλός προσωπικής ανάπτυ-
ξης

Η υψηλή αυτοεκτίμηση μάς
επιτρέπει να παίρνουμε ρίσκα
και να αντιμετωπίζουμε τις προ-
κλήσεις. Και η διαδικασία αυτή
είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη
με τη μάθηση και την προσωπική
ανάπτυξη.

Εξάλλου αυτό το χαρακτηρι-
στικό, η προθυμία δηλαδή να
βιώσουμε νέες εμπειρίες και να
αφομοιώσουμε το καινούριο απο-
τελεί ένα σημαντικό κομμάτι του
τι μας κρατά ζωντανούς και εξε-
λισσόμενους οργανισμούς (Perls,
Hefferline και Goodman, 1951).

Προϋπόθεση για υγιείς
σχέσεις

Η αυτοεκτίμηση μάς επιτρέπει
να νιώθουμε καλά για τον εαυτό
μας και συνεπώς να  επιλέγουμε
και να συνάπτουμε υγιείς δια-
προσωπικές σχέσεις. Το να εί-
μαστε σε μια υγιή σχέση προ-
ϋποθέτει το να μας εκτιμούμε και
να αναμένουμε ότι οι άλλοι θα
γνωρίζουν ότι οφείλουν να μας
συμπεριφέρονται με το σεβασμό,
την ευαισθησία και την αξιοπρέ-
πεια που αξίζει σε κάθε ύπαρξη
(Johnson, 1979).
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Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η Τρίτη τάξη Λυκείου Καστορείου φέτος, μετά από 3 χρόνια,
πραγματοποίησε πενθήμερη εκδρομή στη Θεσσαλονίκη -μαζί
με άλλα σχολεία του Νομού μας- ως είθισται να γίνεται λίγο
πριν τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Επειδή τα παιδιά δεν κατάφεραν
να βγάλουν τα απαιτούμενα χρήματα από εκδηλώσεις λόγω
Covid-19, απευθύνθηκαν με προτροπή των  γονέων στους το-
πικούς συλλόγους - φορείς.

Στο κάλεσμά τους ανταποκρίθηκαν με χαρά οι:
Φιλόπτωχο Ταμείο Ενορίας Καστορείου με 200 €
Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ» με 100 €
Πολιτιστικός Σύλλογος Παρδαλίου με 100 € και ο Καστανιώτης
ομογενής από Αμερική κύριος Γεώργιος Κουτρουμπής με 200
ευρώ.

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά που βοήθησαν ένα όνειρο
των παιδιών μας να γίνει πραγματικότητα.

Η Πρόεδρος 
του Συλλόγου Γονέων  και Κηδεμόνων

Γεωργία Παρασκευοπούλου
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Η ιστορία μας

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, Κυ-
ρίες και Κύριοι, μέλη της ειδικής
μόνιμης επιτροπής ελληνισμού
της διασποράς, Κυρίες και Κύριοι
εκπρόσωποι των Συλλόγων Πον-
τίων και Μικρασιατών, των Πο-
λιτιστικών Συλλόγων, Κυρίες και
Κύριοι.

Περιποιεί μεγάλη τιμή στον
Σύλλογο Ποντίων Λακωνίας «Ο
Πόντος», η πρόσκληση της Ειδι-
κής Μόνιμης Επιτροπής Ελλη-
νισμού της Διασποράς και του
βουλευτή Λακωνίας κυρίου Αθα-
νασίου Δαβάκη, να παρευρεθού-
με σήμερα στο Ελληνικό Κοινο-
βούλιο, στον Ναό της Ελληνικής
Δημοκρατίας.

Ήταν Δεκέμβριος του 1922,
σύμφωνα με τα Γενικά Αρχεία
του Κράτους και τις εφημερίδες
της εποχής, όταν το ατμόπλοιο
«Άρης» μετέφερε τους πρώτους
426 πρόσφυγες από τα Χανιά
στο λιμάνι του Γυθείου, που απο-
τελούσε την κύρια είσοδο στη
λακωνική γη. Λίγους μήνες αρ-
γότερα, τον Μάιο του 1923, με
το φορτηγό πλοίο «Βενιζέλος»,
φτάνουν στο Γύθειο 1200 άτομα
με καταγωγή από τον Πόντο.
Από αυτούς οι 600 αποβιβάζονται
στο Γύθειο, ενώ οι υπόλοιποι
στην Ελιά και τη Μονεμβασιά.
Όσοι πρόσφυγες καταφέρνουν
να φτάσουν στη Λακωνία, δεν
προέρχονται από μια συγκεκρι-
μένη περιοχή του Πόντου και
της Μικράς Ασίας. Υπάρχει μια
ποικιλία προέλευσης από διά-

φορες περιοχές, όπως η Σμύρνη,
το Αϊβαλί, η Κερασούντα, το
Καρς, η Τραπεζούντα, η Καισά-
ρεια, το Τσεσμέ, η Φώκαια, το
Βατούμ, η Λιβερά. Κάποιοι από
αυτούς θα μείνουν στο Γύθειο,
ενώ άλλοι το εγκαταλείπουν, για
να εγκατασταθούν στη Σπάρτη
και στα χωριά του Ταϋγέτου, το
Ξηροκάμπι, την Παλιοπαναγιά,
τα Ανώγεια. Μια συμπαγής ομά-
δα Ποντίων από τη Λιβερά του
Πόντου (περίπου 40 οικογένειες)
θα προχωρήσει στα βόρεια της
Σπάρτης, στο Καστρί και εκεί θα
δημιουργηθεί ο συνοικισμός της
Νέας Λιβεράς.

Έτσι δημιουργούνται οι πρώτοι
συνοικισμοί Ποντίων στη Λα-
κωνία και από μέσα τους ξεπη-
δούν οι πρώτοι Σύλλογοι και οι
Επιτροπές, σε μια προσπάθεια
να αντιμετωπιστούν οι τεράστιες
δυσκολίες που προέκυψαν από
την έλλειψη ενός οργανωμένου
σχεδίου αποκατάστασης, την έλ-
λειψη υποδομών, την προκατά-
ληψη των εντοπίων πληθυσμών
και τη γενικότερη αδράνεια της
πολιτείας. Τα χρόνια που ακο-
λούθησαν ήταν ιδιαίτερα δύσκο-
λα, φτάνει να αναλογιστούμε πως
ο αστικός προσφυγικός συνοι-
κισμός της Σπάρτης δημιουργή-
θηκε το 1968, οπότε και δόθηκαν
τα πρώτα παραχωρητήρια στους
δικαιούχους. Η προσπάθεια
απαλλοτρίωσης περιοχής για τη
δημιουργία του οικισμού προ-
σφύγων είχε ξεκινήσει το 1929.

Οι Πόντιοι και οι Μικρασιάτες,
στα χρόνια που ακολούθησαν
μετά την εγκατάστασή τους στη
Λακωνία, εργάστηκαν σκληρά
για να εξασφαλίσουν την επι-
βίωσή τους, μέσα σε αντίξοες
συνθήκες. Έκαναν τον πόνο τους
καρτερία και δημιουργία και κα-
τάφεραν, με την πίστη τους στον
Θεό, τη φιλοπονία και τις ηθικές
τους αξίες, να σταθούν στα πόδια
τους και να χτίσουν από τις στά-
χτες τη νέα τους ζωή, δίνοντας
απλόχερα πίσω όσα δέχθηκαν.
Ας μην ξεχνάμε πως οι πρόσφυ-
γες έδωσαν νέα ώθηση στην οι-
κονομία, στον πολιτισμό, στις
τέχνες και στα γράμματα σε μια
πληγωμένη Ελλάδα.

Σύμφωνα με την απογραφή
προσφύγων, τον Απρίλιο του
1923, σε όλη τη Λακωνία οι
πρόσφυγες ήταν 4004. Το 1928,
λίγα χρόνια αργότερα, με τη νέα
απογραφή, οι περισσότεροι έχουν
εγκαταλείψει τον νομό. Οι συ-
νοικισμοί ερημώνουν με την εσω-
τερική και εξωτερική μετανάστευ-
ση και απομένουν πίσω κυρίως
πρόσφυγες πρώτης γενιάς.

Το 2005 στη Σπάρτη, μια πα-
ρέα νέων ανθρώπων, νιώθοντας
έντονα την ανάγκη να έρθουν
σε επαφή με την ποντιακή τους
καταγωγή, δημιουργούν τον Σύλ-
λογο Ποντίων Λακωνίας « Ο
Πόντος». Σκοπός του Συλλόγου
είναι η διάσωση και η διατήρηση
των θρησκευτικών και ιστορικών
παραδόσεων του ποντιακού Ελ-

ληνισμού, των ηθών και των
εθίμων. Κάθε χρόνο ο Σύλλογος
διοργανώνει εκδηλώσεις με τη
συμμετοχή πανεπιστημιακών, δη-
μοσιογράφων, πολιτιστικών συλ-
λόγων και διαφόρων φορέων,
με σκοπό να γνωρίσει το λακω-
νικό κοινό την ιστορία και τις
παραδόσεις του ποντιακού Ελ-
ληνισμού.

Αποκορύφωμα των εκδηλώ-
σεων αυτών αποτελεί η ημέρα
μνήμης της Γενοκτονίας του Πον-
τιακού Ελληνισμού, όπου πα-
ρουσιάζουμε τα ιστορικά γεγονότα
και διατρανώνουμε το αίτημά
μας για τη διεθνή αναγνώριση
της ποντιακής γενοκτονίας. Το
Ελληνικό Κοινοβούλιο με από-
φασή του, το 1994, καθιέρωσε
ως Ημέρα Μνήμης για τη γενο-
κτονία των Ελλήνων του Πόντου
τη 19η Μαΐου. Μπορούν να γί-
νουν περισσότερα! Μαχόμαστε
ενάντια στον φανατισμό, στην
προκατάληψη, τη μισαλοδοξία
και τον ρατσισμό. Κρατάμε ζων-
τανή την ιστορική μας συνείδηση,
γιατί λαός που ξεχνά την ιστορία
του είναι καταδικασμένος να την
ξαναζήσει.

Σας ευχαριστώ πολύ. 
Μαρία Νεοφώτιστου

Πηγές:
Μυλωνά.Μ, «Η εγκατάσταση προ-
σφύγων στη Λακωνία μετά το
1922». 
https://www.youtube.com/watch
?v=4SfgHJXc9sc

Ομιλία της Προέδρου του Συλλόγου Ποντίων Λακωνίας «Ο Πόντος» στην εκδήλωση
της Βουλής των Ελλήνων για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή

Όσοι τον γνώρισαν μιλάνε για
έναν εξαιρετικό άνθρωπο που πρό-
σφερε πολλά στον Ελληνισμό της
Αυστραλίας και “‘έφυγε” σε ηλικία
92 ετών. Ήταν ένας σωστός άν-
θρωπος. Άψογος σε όλα του, ένας
από τους πιο πολύτιμους και ακού-
ραστους υπηρέτες της παροικίας.
Οι παλαιότεροι θα τον θυμούνται
μπροστάρη στους αγώνες για τα αν-
θρώπινα και τον κοινοτικό θεσμό.
Μεταξύ άλλων, για δεκαετίες υπη-
ρέτησε την Ελληνική Κοινότητα
Μελβούρνης αλλά και την Κοινότητα
Κλάυτον με αυταπάρνηση. Πάντα
ήρεμος, πάντα λογικός, πάντα συ-
νεργάσιμος. Η υγεία του, τελευταία,

δεν ήταν και η καλύτερη. Το ενδια-
φέρον του όμως για τα κοινοτικά
δεν είχε σβήσει. Δεν είχε πάψει να
προβληματίζεται. Δεν ξεχνάμε τα
καλοκαίρια που ερχόταν πάντα στην
πατρίδα και στήριζε με συνδρομές
και των άλλων Ομογενών τους Συλ-
λόγους μας. Τιμητική ήταν η πα-
ρουσία του και στο αντάμωμα των
συμπατριωτών μας του Εξωτερικού
το Καλοκαίρι του 2018.

Στην αγαπημένη του Αντωνία που
ήταν πάντα στο πλευρό του καθώς
και στην υπόλοιπη οικογένειά του
στέλνουμε τα πιο θερμά συλλυπη-
τήριά μας.

B. K.

Μάκης Γυλοπίδης, ο Σπαρτιάτης Πόντιος που έγραψε ιστορία στην παροικία της Αυστραλίας
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Ιστορικά

Ὁ πόλεμος
Ἡ 28η Ὀκτωβρίου 1940 στή

Σπάρτη ἦταν μιά ἡλιόλουστη
ἡμέρα, ἀπό τό μικρό καλοκαι-
ράκι τοῦ Φθινοπώρου. Εἴχαμε
παραταχθῆ στήν αὐλή τοῦ Γυ-
μνασίου καί περιμέναμε νά
γίνη ἡ προσευχή  γιά νά μποῦμε
στίς τάξεις. Οἱ καθηγητές πή-
γαιναν καί ἔρχονταν πάνω στό
λίγο ὑπερυψωμένο διάδρομο
μπροστά στίς αἴθουσες καί δέν
ἔλεγαν νά δώσουν τό σύνθημα
γιά νά ἀρχίση ἡ προσευχή.
Ξαφνικά ἀκούσθηκε ἡ λέξη:
«Πόλεμος!!! Τά μαθήματα δια-
κόπτονται γιά ἄγνωστο χρόνο».
Οἱ καθηγητές μας μᾶς εἶπαν
ὅτι οἱ νεότεροι ἀπό αὐτούς θά
πήγαιναν στό Μέτωπο. Δια-
λυθήκαμε ἀλλά δέν φύγαμε
ἀπό τή Σπάρτη γιά τά χωριά
μας. Μείναμε καί παρακολου-
θούσαμε τήν ἐπιστράτευση.
Θαυμάζαμε τό πλῆθος καί τόν
ἐνθουσιασμό αὐτῶν πού πή-
γαιναν γιά τό Μέτωπο ὥσπου
τήν ἀλλη ἡμέρα ἦρθαν οἱ γονεῖς
μας νά μᾶς περιμαζέψουν. Ἀνε-
βήκαμε στό χωριό μέ τά πόδια,
γιατί τά αὐτοκίνητα εἶχαν ἐπι-
ταχθῆ γιά τή μεταφορά τῶν
στρατιωτῶν. Τήν πεζοπορία
αὐτή θά τήν ἐπαναλαμβάναμε
πολλές φορές στήν  Κατοχή.

Στό χωριό γινόταν κάθε βρά-
δυ παράκληση μέ γεμάτη τήν
Ἐκκλησία. Ὅταν ὁ Στρατός
μας ἔπαιρνε κάποια πόλη, βα-
ράγαμε τίς καμπάνες. Πρώτη
φορά βάρεσαν οἱ καμπάνες,
ὅταν πήραμε τήν Κορυτσά.

Οἱ ἰταλοί στήν Καστανιά
Στό πανηγύρι τοῦ Ἅη-Μάμα,

πλάκωσε ἕνα τμῆμα ἰταλικοῦ
στρατοῦ καί πῆραν ὅλα τά ζῶα
πού ἦσαν ἐκεῖ. Ἐπί κεφαλῆς
τους ἦταν ἕνας λοχαγός πού
ἀργότερα μάθαμε ὅτι λεγόταν
Μορέτι. Γι᾽αὐτόν θά τά ξανα-
ειποῦμε ἀργότερα. Στήν Πελ-
λάνα οἱ Ιταλοί ἔδειραν τόν
ἀξιωματικό Γ.Καράγιαννη, ὁ
ὁποῖος ἔφυγε μετά στή Μέση

Ἀνατολή καί γύρισε συνταγ-
ματάρχης μετά τόν πόλεμο.

Λίγο ἀργότερα, ἐγκαταστά-
θηκε στό χωριό μας ἕνα  ἄλλο
ἰταλικό στρατιωτικό τμῆμα μέ
ἐπικεφαλῆς ἕνα λοχαγό. Δέν
πρόλαβε νά πατήση στό χωριό
ὁ λοχαγός καί τοῦ κολλήσαμε
τό παρατσούκλι «Λουλοῦ»,
γιατί βρωμοκόπαγε ἀρώματα
καί ἦταν καλοντυμένος καί πε-
ταχτός σάν νά πήγαινε σέ δε-
ξίωση. Εἶχαν τό ἀρχηγεῖο τους
καί τή σημαία τους στό κάτω
μέρος τῆς πλατείας. Ὅταν χτύ-
παγε ἡ σάλπιγγά τους γιά τήν
ὑποστολή τῆς σημαίας, ἡ πλα-
τεῖα ἄδειαζε καί ὁ λοχαγός πα-
ραπονιόταν γιατί δέν μέναμε
νά τή χαιρετίσουμε. Στό Δη-
μοτικό Σχολεῖο εἶχαν καί κα-
νόνια καί πηγαίναμε τά παιδιά
καί τά χαζεύαμε. Μερικοί δικοί
μας νέοι τότε σκέφθηκαν νά
κατεβάσουν τή σημαία καί νά
τήν μαγαρίσουν, ἀλλά δέν τό
ἔκαναν γιατί τότε ἡ ἰταλική
σημαία εἶχε στή μεσαία ἄσπρη
γραμμή τό οἰκόσημο τοῦ βα-
σιληᾶ τους πού στή μέση εἶχε
ἕνα Σταυρό. Δέν ξέραμε ποιοί
ἦσαν οἱ νέοι αὐτοί, τά μόνα
ὀνόματα πού ἀκούσθηκαν τότε
ἦσαν τοῦ Πολυζώη Σταυρό-
πουλου καί τοῦ Σπύρου Βασι-
λείου-Τόλιου.

Κατά τά ἄλλα μέσα στό χω-
ριό, οἱ Ιταλοί δέν πείραζαν κα-
νένα καί μερικοί ἀπό αὐτούς
χάϊδευαν τά κεφαλάκια τῶν
κοριτσιῶν πού ἔπαιζαν στήν
πλατεῖα ( φαίνεται ὅτι θά τούς
θύμιζαν τά δικά τους). Κάποιοι
φαίνεται ὅτι πλιατσικολόγησαν
κάτι κότες καί ὁ παπᾶς τους,
πού ἦταν μαζί τους, ἔψαχνε
νά μάθη ἄν τίς πλήρωσαν…
Ὅταν ἔφυγαν οἱ Ιταλοί ἀπό τό
χωριό καί μέχρι τό καλοκαίρι
τοῦ 1943 δέν ὑπῆρχε κατοχικός
στρατός στήν Καστανιά καί
σέ ὅλη τήν περιοχή, ἀπό τα
περίχωρα τῆς Σπάρτης μέχρι
τά σύνορα μέ τήν Ἀρκαδία
στή δεξιά ὄχθη τοῦ Εὐρώτα.

Στό διάστημα αὐτό οἱ Γερμανοί
ἔφεραν ἕνα μικρό τμῆμα ἀπό
τραυματίες στρατιῶτες τους
γιά νά ἀναρρώσουν. Τό τμῆμα
αὐτό ἦταν ἄοπλο, ἕνας μάλιστα
ἀπό αὐτούς ἔπεσε στό βράχο
καί τόν ἔσωσε ἕνας πατριώτης
μας. Σέ μερικές ἡμέρες ἦρθαν
οἱ Γερμανοί καί τούς πῆραν. 

Ξαναπήγαμε Σχολεῖο ἀπό
Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο
τοῦ 1942 καί βγάλαμε ἄλλη
μία τάξη, τήν Πέμπτη Ὀκτα-
ταξίου καί ἀπό Ἰανουάριο μέχρι
Ἰούνιο 1943 καί βγάλαμε ἄλλη
μία τάξη, τήν Ἕκτη Ὀκτατα-
ξίου. Τήν ἄνοιξη τοῦ 1943 μᾶς
μοίραζαν καί φαγητό. Τό 1944,
οἱ ἀντάρτες τοῦ ΕΑΜ εἶχαν
ὑπό τόν ἔλεγχό τους ὅλη τήν
περιοχή ἀπό τόν Καραβᾶ μέχρι
καί πάνω ἀπό τά σύνορα μέ
τήν Ἀρκαδία. Τότε προσπάθη-
σαν νά λειτουργήση τό Γυ-
μνάσιο στό μεγάλο κτίριο τοῦ
Γεωργιτσιοῦ μέ καθηγητές πού
εἶχαν καταφύγει στήν περιοχή
μας. Πήγαμε γιά λίγο διάστημα
στό Γυμνάσιο αὐτό, ἀλλά, ὅταν
ἄρχισαν οἱ μεγάλες ἐπιδρομές
τῶν Γερμανῶν, σταματήσαμε.
Τό διάστημα πού παρακολου-
θήσαμε μαθήματα στό Γεωρ-
γίτσι ἦταν τυπικά μία τάξη τοῦ
Γυμνασίου, ἡ Ἑβδόμη Ὀκτα-
ταξίου καί μετά τόν πόλεμο
πήγαμε στήν ἑπόμενη τάξη,
τήν Ὄγδοη καί τελευταία τάξη
Ὀκταταξίου. Μετά ξαναπήγαμε
Σχολεῖο στή Σπάρτη μετά τόν
πόλεμο, τόν Ἰούνιο τοῦ 1945
καί ἀπό Σεπτέμβριο μέχρι Δε-
κέμβριο 1945 ὁπότε καί τε-
λείωσα τό Γυμνάσιο.

Ἡ φοίτησή μας στό Γυμνάσιο
τῆς Σπάρτης κατά τήν Κατοχή
ἦταν ὁλόκληρη περιπέτεια. Ξε-
κινούσαμε ἀπό τό χωριό στίς
4 ἡ ὥρα μετά τά μεσάνυχτα
καί ἔπειτα ἀπό τέσσερες ὧρες
ποδαρόδρομο φθάναμε στή
Σπάρτη καί πηγαίναμε ἀμέσως
στίς αἴθουσες. Αὐτό  δέν γινό-
ταν κάθε ἡμέρα, ἀλλά ἔγινε
πολλές φορές στή διάρκεια τῆς

κατοχῆς, ἰδίως γινόταν ὅταν
σώναμε τά τρόφιμα. Ἀλλά καί
πολλές φορές οἱ γονεῖς  μας
φόρτωναν τά ἄλογα καί τά γαϊ-
δούρια, ἀλλά καί ζαλιά καί
μᾶς ἔφερναν τρόφιμα. Στήν
ἀρχή, ἐνῶ στό χωριό ἦσαν οἱ
ἰταλοί, πολλές φορές οἱ συγ-
κεντρώσεις μας γιά νά πᾶμε
στή Σπάρτη γινόνταν κάτω ἀπό
τό διοικητήριό τους μέ θόρυβο
καί μέ φωνές, ἀλλά δέν πείρα-
ζαν γιατί μᾶς εἶχαν συνηθίσει.
Τόν χειμώνα δέν εἴχαμε τό τζά-
κι τοῦ χωριοῦ καί προσπαθού-
σαμε νά ζεσταθοῦμε μέ πυρήνα
ἀπό λιοκόκκι πού καίγαμε στό
μαγκάλι. Στήν ἀρχή, κάναμε
μάθημα στό ὕπαιθρο, πάνω
στό «Λόφο» τῆς Σπάρτης και
αργότερα σέ νοικιασμένες
αἴθουσες μέσα στή Σπάρτη.
Ὅταν συνθηκολόγησε ἡ Ἰτα-
λία, τό Καλοκαίρι τοῦ 1943,
πολλοί Ιταλοί κατέφυγαν στό
χωριό μας. Μοιράσθηκαν στά
σπίτια καί δούλευαν στά χω-
ράφια. Ἕνας ἀπό αὐτούς ἦταν
καί ὁ λοχαγός Μορέτι ( πού
ἀναφέρω πάρα πάνω). Παρά
τό ὅτι ἦταν αὐτός ἐπί κεφαλῆς
τῶν Ιταλῶν πού ἅρπαξαν τά
ζῶα τό Καλοκαίρι τοῦ 1941,
κανείς δέν τόν πείραξε, ἄν καί
ὅλοι ἤξεραν ποιός ἦταν. Κανείς
δέν σήκωσε χέρι ἐπάνω του.
Ὅταν ἄρχισαν οἱ ἐπιδρομές
τῶν Γερμανῶν, οἱ δικοί μας
ἔκρυβαν τούς ἰταλούς μέ κίν-
δυνο τῆς ζωῆς τους γιατί οἱ
Γερμανοί σκότωναν καί τούς
Ιταλούς πού εὕρισκαν καί
αὐτούς πού τούς ἔκρυβαν. Δέν
ὑπάρχει στήν Ἱστορία ἄλλη
περίπτωση Λαοῦ πού νά περι-
θάλπη μέ κίνδυνο ζωῆς τούς
χθεσινούς ἐχθρούς του.

Δεκέμβριος 2022

Εὐάγγελος Ἀνδριανός
Καστόρειον-Καστανιά

Λακωνίας.
τ.κ.23059 τηλ.6945653464

vaggandrianos26@gmail.com

Ἡ Καστανιά στόν Πόλεμο καί στήν Κατοχή 1940-1944

Γράφει ο επίτιμος αρεοπαγίτης Ευάγγελος Ανδριανός
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Είναι ένα πρόσωπο που θα
τον δείτε καθημερινά στην αγορά,
χρόνια τώρα. Σας εξυπηρετεί
πάντα με χαμόγελο τα τελευταία
χρόνια στο βενζινάδικο του γιου
του, του Παντελή. Παλιότερα στο
καφενείο, που είχε στην κάτω
πλατεία. Ένας δικός μας άνθρω-
πος ο Παναγιώτης Λαμπράκης.

Σ’ αυτή την συνέντευξη μας
αποκαλύπτει ένα κομμάτι της
ζωής του χωριού, μετά τα τα-
ραγμένα χρόνιa της δεκαετίας
του σαράντα (πόλεμος, Κατοχή,
Εμφύλιος).

Γ.Λ: Ήσουν ο τελευταίος
πρόεδρος του Δασικού Συνε-
ταιρισμού Καστορείου. Για πες
μας την ιστορία του.

Π.Λ: O Συνεταιρισμός ιδρύ-
θηκε το 1953 με τριάντα μέλη

και πρόεδρο τον Γιάννη Βουρ-
δούση. Το 1954 δούλεψα εγώ ο
Νίκος ο Σπαράγγης και ο Χρή-
στος ο Παναγιωτόπουλο σαν ερ-
γάτες με 40 δρχμές μεροκάματο.
Στην εκκαθάριση, στο τέλος της
χρονιάς, οι συνεταίροι πήραν
28 δρχ. την ημέρα. Έτσι την
άλλη χρονιά, μάς έκαναν κι εμάς
συνεταίρους. Το 1957-1958 πρό-
εδρος βγήκε ο Μήτσος ο Παρα-
σκευόπουλος μέχρι το 1964 που
έγινα εγώ πρόεδρος μέχρι το
1987 που ο Συνεταιρισμός δια-
λύθηκε.

Πώς δουλεύατε μέσα στο
δάσος;

Το Δασαρχείο Καλαμάτας είχε
ιδρύσει την «Εταιρία Εκμετάλ-
λευσης Ταϋγέτου». 

Το Δασαρχείο ερχόταν και ση-
μείωνε τα δέντρα που έπρεπε να
κοπούν. Τα πρώτα χρόνια, στην
ακμή, βγάζαμε χίλια κυβικά ξυ-
λεία. Τα δέντρα τα κόβαμε με τις
ζάκες όπου και ήθελε προσοχή
να μην γίνει κανένα ατύχημα.
Άλλοι τα ξεφλούδιζαν με τα τσε-
κούρια. Τα ξύλα τα βγάζαμε με
τα χέρια και με τα ζώα στον δρό-
μο. Ερχόντουσαν από τα χωριά
της Καλαμάτας και τα έβγαζαν
στο δρόμο. Μια φορά είχαν έρθει

από την Καλαμπάκα με ζώα, αρ-
γότερα τα έβγαζαν με ένα τρα-
κτεράκι.

Πότε αρχίσατε να χρησιμο-
ποιείτε αλυσοπρίονα;

Το πρώτο αλυσοπρίονο το έφε-
ρε ο Νίκος Σπαράγκης του Γιάν-
νη, το 1964. Το 1967 αγόρασε
ο Παναγιώτης Αλαφόγιαννης
(Φλεχτούρης) μάρκας Stihl.

Θυμάμαι είχες κι εσύ ένα,
νομίζω είχε κίτρινο χρώμα;

Ναι είχα αγοράσει ένα McCul-
loch. Αργούσε να πάρει εμπρός,
είχε κάποιο πρόβλημα με το
καρμπυρατέρ, αλλά ήταν θηρίο,
έριχνε κάτω κάτι θεριά δέντρα!

Σε ποιες περιοχές δουλεύα-
τε; 

Μαλακάσα, Χάνια, Λαδόβρυση,
Μαλακάσα, Ξεροβούνα. Εκεί είχε
όλο έλατα και ήταν κούφια και
τελευταία στα Ισιώματα.

Είχατε κανένα ατύχημα;
Ποτέ, είμαστε προσεκτικοί και

είχαμε πια τόση πείρα με τα χρό-
νια και έτσι δεν είχαμε κανένα
ατύχημα

Τα δέντρα που κόβατε τι γι-
νόντουσαν;

Τα πήγαιναν στην Αρτεμισία
που υπήρχε το εργοστάσιο ξυ-
λείας και εκεί άλλα πήγαιναν για

στύλους της ΔΕΗ, άλλα όπως τα
έλατα έκαναν ξυλεία για στέγες
πατώματα κ.λπ. και άλλα για τις
γραμμές στα τρένα.

Θυμάμαι στη Λουσίνα, πολύ
μικρός εγώ, ένα πριονιστήριο,
του Χρήστου του Κουτρουμπή,
νομίζω ότι δούλευε με το νερό.

Είχε ένα μικρό πριονιστήριο
ο Κουντρουμπής, έπαιρνε κοντά
ξύλα και τα έκοβε για να γίνουν
κιβώτια και τα έστελνε στην Κα-
λαμάτα. 

Φωτιές είχαμε στο δάσος;
Μια φωτιά είχε ανάψει γύρω

στο 1948, πάνω από το καλύβι
το δικό σας, στα Καμάρια. Έκαψε

λίγα δέντρα αλλά δεν προχώραγε,
γιατί τη σβήναμε αμέσως. Υπήρ-
χαν άνθρωποι στο βουνό, αλλά
δεν είχε ξερά χορτάρια, γιατί
υπήρχαν πολλά κοπάδια στο βου-
νό που βοσκούσαν τα καλοκαί-
ρια.

Ποιοι τσοπαναραίοι ανεβαί-
ναν πάνω στο βουνό τα κα-
λοκαίρια;

Ήτανε τέσσερις στάνες γίδια:
του Πλαστήρα, οι δυο Κολινια-
τέοι, του γαμπρού μου του Βλά-
χου. 

Μένατε στο βουνό;
Εγώ έμενα στη Λουσίνα. Κα-

τέβαινα καμιά φορά να δω πώς

πάει το καφενείο. Αυτός που δεν
είχε μείνει ούτε μια βραδιά ήταν
ο Μήτσος ο Παρασκευόπουλος
(καλύτερα από το κρεβατάκι μου
δεν θα βρω πουθενά, έλεγε) 

Πολύς λόγος είχε γίνει για
τον Δήμο Οικονομόπουλο ότι
ως Πρόεδρος παραχώρησε το
Δασαρχείο Καλαμάτας μάλιστα
τον κατηγορούσαν ότι το πού-
λησε.

Η παραχώρηση στο Δασαρχείο
Καλαμάτας ήταν συμφερτικό για
το χωριό, κάθε χρόνο είχε έσοδα
200.000 δρχ. δούλεψε τόσος
κόσμος εκεί, οι περισσότεροι
νέοι του χωριού δουλέψαν εκεί
πριν φύγουν για μετανάστες σε
Αμερική Καναδά Αυστραλία. Όλα
τα ξύλα για την στέγη του σχο-
λείου ήταν δωρεάν από το Δα-
σαρχείο, όλοι οι κάτοικοι είχαμε
με μια αίτηση καυσόξυλα για το
χειμώνα. Επίσης πολλοί δου-
λεύαν κάθε καλοκαίρι στον κα-
θαρισμό του δάσους από τα ενε-
μορίματα (αυτά που έριξε ο αέρας
τον χειμώνα).

Είχα και εγώ δουλέψει κά-
ποιο καλοκαίρι.

Ναι σε έχω γραμμένο στον κα-
τάλογο με όσους δουλέψαν.

Από τα εργαλεία της δου-
λειάς του υλοτόμου στον Ταΰ-
γετο έχει μείνει τίποτα; Ζάκες
τσεκούρια, πριόνια;

Ναι, βεβαία, όλα αυτά τα ερ-
γαλεία καθώς και λάμπες και
άλλα αντικείμενα τα έχω σε μια
αποθήκη στον πάνω μαχαλά.
Όπότε θέλεις να πάμε να τα
δούμε να τα φωτογραφίσεις.

Τι θα έλεγες να γίνει ένα
μουσείο και να τα παραχω-
ρήσεις να εκτεθούν για να
βλέπουν όλοι ένα κομμάτι από
την ιστορία του χωριού;

Μετα χαράς να τα δώσω να
κάνουν κάτι τέτοιο στο κτήριο
του Σπυρόπουλου όταν το φτιά-
ξουν, για να βλέπουν οι νεότεροι
πώς ήταν η ζωή παλιότερα.

Γ. Δ. ΛΑΓΑΝΑΣ
gld@otenet.gr

ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Συνέντευξη του Παναγιώτη Λαμπράκη στον Γιώργη Δ. Λαγανά



17ΠΟΛΥDΕΥΚΗΣ

28η Οκτωβρίου
Καμαρώνοντας τους μαθητές μας

Φωτο: Β. Λαγανάς

Μετά τη βροχή
Φωτο: Γ. Αρφάνης

Άλμπουμ



Το θαύμα
Όταν έφτιαχναν την εκκλησία μας, Η

Γέννηση της Θεοτόκου,  στο Καστόρειο,
στα χρόνια 1880-1890, παίρνανε τα μάρ-
μαρα και πέτρες από το λατομείο της Τίκλας
και το λατομείο που είναι πάνω από το ξω-
κλήσι της Παναγίας Μισοσπορίτισσας, στην
πλαγιά του Ταϋγέτου. (Όταν ήμουν μαθητής,
ο δάσκαλός μας Νικόλαος Μπελίτσος μας
έλεγε ότι, και όταν έφτιαχναν την Αγία
Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, πήραν
μάρμαρα από τον Πάρνωνα με χρώμα κόκ-
κινο, στην περιοχή της Ιεράς Μονής Έλω-
νας. Λέγεται ακόμη ότι πήραν μάρμαρα
και από το λατομείο της Μισοσπορίτισσας,
τα οποία, όταν τα βγάζουν και πριν ξεθω-
ριάσουν από τον ήλιο, έχουν χρώμα τριαν-
ταφυλλί και τα ήθελαν για τις μωσαϊκές
αγιογραφίες).

Τα μάρμαρα της Τίκλας τα μετέφεραν με
κάρο και οι κάτοικοι του χωριού στον ώμο
τους και με ζώα. Είχαν διορθώσει τον
δρόμο, πέρναγαν και μέσα από τους κήπους
και είχαν φτιάξει και γεφύρι πάνω στον
χείμαρρο της Κούρνιζας.

Στα χρόνια αυτά και νωρίτερα είχαν αρ-
χίσει να φτιάχνουν και αρκετά σπίτια, γιατί
κατέβαιναν και οι βουνίσιοι Καστανιώτες
και άλλοι και το χωριό μεγάλωνε. Άμμο
έπαιρναν όλοι από το ποτάμι του Κάστορα.
Η άμμος όμως τελείωσε και οι τεχνίτες
σταμάτησαν τις εργασίες στην εκκλησία
μας. Οι αρμόδιοι συσκέπτονταν να βρουν
λύση. Ο Ευρώτας πολύ μακριά, χωρίς δρό-
μους τα κτήματα και για τα ζώα δύσκολη η
μεταφορά. Όμως, μέσα στο κατακαλόκαιρο,
πιάνει μια νεροποντή, σωστή καταιγίδα
και γέμισε η Κούρνιζα από το γεφύρι και
πάνω, πολύ πάνω με πάρα πολλή άμμο
ψιλή για λάσπη και οι εργασίες στην εκ-
κλησία ξανάρχισαν. Αυτό θεωρήθηκε θαύμα,
γιατί η έκταση από τις πλαγιές που πέφτουν
τα νερά της βροχής στην Κούρνιζα είναι
μικρή με βράχους και πουρνάρια. Πού

βρέθηκε τόση άμμος; Πώς έφραξε ο χεί-
μαρρος με τσάρα, ξύλα και φύλλα; Και
γιατί τόσους αιώνες στο χείμαρρο δεν υπήρ-
ξε ποτέ ούτε μια φτυαριά άμμος; Ήτο, λοι-
πόν, θαύμα. Γι αυτό οι ιερείς τότε έκαναν
Δοξολογίες. Όλα αυτά μου τα έλεγε η γιαγιά
μου, που τα έζησε. Εκεί στο πατρικό της
σπίτι περνούσε το κάρο και ο κόσμος με τα
μάρμαρα. Στο σημείο που ήταν το γεφύρι
και η άμμος έκαναν «χοροστασιό». Τότε
στις γιορτές, σε όλες τις γειτονιές χόρευαν
και όταν οι παρέες ρωτούσαν που γίνεται
χορός τους απαντούσαν: χορεύουν και στην
Άμμο. Μέσα στον κήπο τους ήταν και μια
μεγάλη ελιά -τη βρήκα κι εγώ- και εκεί οι
χορευτές κρέμαγαν τα φανάρια τους για να
τους φέγγουν να χορεύουν.

Φτάσαμε κι εμείς αυτά τα ξεφαντώματα
και τους χορούς στις γειτονιές. Ήταν καλές
εποχές και με πολύ κόσμο.

Γιάννης Ρεξίνης

Ελαιοτριβεία 
στην Καστανιά

Περίοδος ελαιοσυγκομιδής και ο κυρ-
Γιάννης Ρεξίνης θυμήθηκε το «Μπρίκι»,
ένα λιοτρίβι που έστησαν, όπως λέει, οι
αγοραίοι Βαγγέλης Μελάς, οι Κραμποβιταίοι,
ο Δημητρακάκης και ο ίδιος. «Εμείς της
Αγοράς, δεχόμαστε πιέσεις να εξυγιάνουμε
το ελαιοκομικό και να εκσυγχρονίσουμε τα
εργοστάσια. Ενωθήκαμε εμείς επάνω στο
«Μπρίκι» και από την άλλη ο «Αγρότης» με
τον Πανάγο Μελά του Δημητρίου. Ο Νικη-
τάκης είχε δικό του εργοστάσιο με κήπο
εκεί που είναι η Παιδική Χαρά. Είχα κάποια
χρήματα και σκόπευα να πάρω ένα οικόπεδο
για το κορίτσι μου. Όλα έφυγαν για το ερ-

γοστάσιο. Ήταν μεγάλη η ευθύνη και πολλά
τα έξοδα λειτουργίας. Αγοράσαμε αμερικά-
νικες δεξαμενές λαδιού ανοξείδωτες μεγάλης
χωρητικότητας-30 τόνοι-και μαζεύαμε το
λάδι όλων των παραγωγών. Οι εργάτες
δούλευαν με 60%. Είχα τον αδελφό μου
τον Θανάση που με συμβούλευε. Οι ελιές

ρίχνονταν σε κοινό παχνί. Από τον Καΐτσα
μέχρι την Παλιόχωρα ήταν κοινός ο συν-
τελεστής, ένα το νούμερο. Μάζευαν και τα
χαμολόγια με τα λανάρια. Γίνονταν συνε-
λεύσεις επί συνελεύσεων όπου γινόταν χα-
μός. Για αντίπραξη σε μας έγινε το εργο-
στάσιο-συνεταιρισμός στον Άγιο Μάμα και
στα Περιβόλια. Τότε πέθανε το ελαιοκομικό.
Μόλις ξεχρεωθήκαμε, δεν ξαναπήγα σε
συνέλευση.

Γιάννης Ρεξίνης

Άνθρωποι και προϊόντα
Ο Θανάσης Κάτσος, γιος του πατριώτη

και φίλου Νίκου Κάτσου, δραστηριοποιείται
σε τεχνικές οικοδομικές εργασίες της TECH-
NIKAL CONSTRUCTION COMPANY με
έδρα στη Σπάρτη. Παράλληλα, όμως, έχει

ένα μεράκι, μια αγάπη σε δυο βασικά
αγροτικά προϊόντα της γης μας, το ελαι-
όλαδο και το κρασί. «Θεόρατοι ορεινοί όγ-
κοι, δεκάδες συμπλέγματα βουνών με βα-
θύτατες χαράδρες και φαράγγια του Ταϋ-
γέτου, είναι η εικόνα που μας ενέπνευσε
να φτιάξουμε αυτό το προϊόν, όπως ακριβώς
θα έπρεπε να είναι…». Με αυτά τα λόγια
παρουσιάζει τη φιάλη λαδιού ενός λίτρου.
Η φιάλη κρασιού, 750 ml, έχει την ονο-
μασία: Το αμπελάκι του Νικόλα, ένα προϊόν
για να ξεκουράζει την ψυχή και το σώμα,
όπως δηλώνει ο αγαπητός μας Θανάσης.
Εμείς του ευχόμαστε να συνεχίσει με την
ίδια αφοσίωση γι αυτά τα πολύτιμα δώρα
της γης.

Β. Κ.

Σοβαρά και ευτράπελα
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Ένα ποίημα του Μπέρτολτ Μπρεχτ για τα
Χριστούγεννα των φτωχών και απόκληρων, 
τα Χριστούγεννα των "Μοιραίων".

ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Φτάνουν Χριστούγεννα λοιπόν! Παραμονή.
Κι εμείς σαν όλους ετοιμάσαμε γιορτή.
Μα δεν είναι άνετα σαν φάτνη εδώ μέσα.
Μπαίνει το κρύο από παντού, δεν έχει μπέσα.

Χριστούλη, κόπιασε, γεννήσου αν θες, μα κοίτα:
Σου στρώσαμε, δεν έχει τζάκι όμως και πίττα.
Τρέμουμε κι όλοι αγκαλιαζόμαστε σφιχτά
σαν τους πρωτόγονους σε σκοτεινή σπηλιά.

Το χιόνι πέφτει στο κορμί μας, το παγώνει
το χιόνι εισβάλλει στην καλύβα και σαρώνει.
Κόπιασε, χιόνι, μπες, θα βρεις φίλους εδώ:
Κι εμάς μας έδιωξαν από τον ουρανό.

Κρασί ζεσταίνουμε, παλιό και δυνατό
κάνει καλό με τέτοιον άγριο καιρό.
Ζεστό κρασί, ξύλα στην πόρτα καρφωμένα.
Έξω, ουρλιάζουνε αγρίμια θυμωμένα.

Κοπιάστε, αγρίμια, να κρυφτείτε απ’ το χιονιά:
Ούτε τ’ αγρίμια έχουνε ζεστή φωλιά.

Θα ρίξουμε τα πανωφόρια στη φωτιά,
να γίνει η φλόγα της για λίγο πυρκαγιά,
να ζεσταθούμε ενώ θα καίγεται η στέγη,
να ζούμε όταν το σκοτάδι πια θα φεύγει.

Κόπιασε, άνεμε– εκεί έξω πώς αντέχεις;
Κι εσύ κουράστηκες, κι εσύ σπίτι δεν έχεις.

Το σπάσιμο του ροδιού

Στην Πελοπόννησο, το πρωί της Πρωτοχρονιάς, ο νοικο-
κύρης του σπιτιού πηγαίνει στην εκκλησία κρατώντας το
ρόδι του για να το “λειτουργήσει”. Μετά πηγαίνοντας στο

σπίτι του, χτυπάει
την πόρτα της ει-
σόδου και μόλις
του ανοίξουν
σπάει με δύναμη
το ρόδι για να
σκορπιστούν οι

ρώγες του παντού στο σπίτι. Παράλληλα με το σπάσιμο
του ροδιού, δίνουν και την ευχή: “με υγεία, ευτυχία και
χαρά το νέο έτος και όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες λίρες
να έχει η τσέπη μας όλη την χρονιά”.

Γεώργιος Νικολάου Πάντος,
Εν Κοζάνη 10-8-1923



Πολιτισμός
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Στο πλαίσιο των συνεδριάσε-
ών της, που πραγματοποι-

ούνται από την αρχή του 2022
με αφορμή τα 100 χρόνια από
τη Μικρασιατική Καταστροφή, η
Επιτροπή υποδέχτηκε στις
15/11/2022 τους προσφυγικούς
και πολιτιστικούς συλλόγους από
τη Λακωνία, την Αττική, την Καρ-
δίτσα και τη Χαλκηδόνα του νο-
μού Θεσσαλονίκης. Μία εξαιρε-
τική συνεδρίαση για τον ελληνικό

πολιτισμό και τις παραδόσεις
μας αλλά και την ανάγκη να δια-
τηρήσουμε ζωντανή την ιστορική
μας μνήμη, τη μνήμη των προ-
σφύγων προγόνων μας, έναν αι-
ώνα μετά τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή, όπως τόνισε ο κ. Ανα-
στασιάδης. 

«Για τον ελληνισμό, το βαθύ
τραύμα που άνοιξε πριν από
έναν αιώνα στη Μικρά Ασία δεν
θα κλείσει. Όμως η μνήμη δεν

πρέπει να χαθεί, ούτε να ξεθω-
ριάσει στο πέρασμα των χρόνων.
Οφείλουμε να προχωράμε χωρίς
να ξεχνάμε το παρελθόν, γιατί
όπως έγραψε ο νομπελίστας ποι-
ητής μας Γιώργος Σεφέρης, σβή-
νοντας κανείς ένα κομμάτι από
το παρελθόν, είναι σαν να σβήνει
και ένα αντίστοιχο κομμάτι από
το μέλλον». Στη συνεδρίαση πα-
ρέστη και ο πρόεδρος του Ελλη-
νικού Ινστιτούτου Πολιτισμού

Ιταλίας, Νίκος Φράγκος, που ενη-
μέρωσε τα μέλη της Επιτροπής
για τη δραστηριότητα του Ινστι-
τούτου στη γειτονική Ιταλία. Το
Ελληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο
στοχεύει στην προώθηση της
σύγχρονης εικόνας της Ελλάδας
στο εξωτερικό, καθώς και του
πολιτισμού της, μέσω της οργά-
νωσης, διαχείρισης και προώθη-
σης πολιτιστικών, εκπαιδευτικών,
καλλιτεχνικών ή ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων ιδιαίτερου κοι-
νωνικού ενδιαφέροντος.

Πρόθεσή μας, είπε ο κ. Φράγ-
κος,  είναι το Ινστιτούτο να απο-
τελέσει έναν τόπο συνάντησης
και πολιτιστικού διαλόγου όχι
μόνο για τους διανοούμενους
και τους καλλιτέχνες, αλλά και
για όλους τους Έλληνες της Δια-
σποράς και τους Φιλέλληνες που
συμμερίζονται την πεποίθηση ότι
η Ελλάδα δεν έχει εξαντλήσει
την πολιτιστική της αποστολή,
αλλά είναι επίσης σε θέση να

διαδραματίσει σήμερα θεμελιώδη
ρόλο στη διαμόρφωση της σκέ-
ψης και της ταυτότητας των ση-
μερινών και μελλοντικών γενεών
των Ευρωπαίων πολιτών. Το Ελ-
ληνικό Μορφωτικό Ινστιτούτο
έχει έδρα στο Μιλάνο στη Βόρεια
Ιταλία και έχει και παράρτημα
στο Μπάρι στη Νότια Ιταλία,
όπου εδρεύουν τα περισσότερα
ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας.
Για να ενισχύσουν την αποστολή

τους έχουν ιδρύσει ένα γραφείο
εκπροσώπησης του Ινστιτούτου
στην Αθήνα, όπου υπάρχουν
ήδη μέλη τους και στελέχη που
συντονίζουν και στηρίζουν τη
δράση τους στην Ελλάδα.

Το Ινστιτούτο από την ίδρυσή
του το 2018 έχει πραγματοποι-
ήσει διάφορες δράσεις (https://
istitutoellenicodicultura.com/
blog/page/2/) με στόχο την προ-
βολή και υποστήριξη του ελλη-
νικού πολιτισμού.

Σ’ αυτή την επετειακή συνε-
δρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επι-
τροπής Ελληνισμού της Διασπο-
ράς για τα εκατό χρόνια από τη
Μικρασιατική Καταστροφή συμ-
μετείχαν, μετά από πρόσκληση
του μέλους της Επιτροπής κ. Θα-
νάση Δαβάκη, τα προεδρεία του
Συλλόγου Ποντίων Λακωνίας «Ο
Πόντος» και του Συλλόγου Ελ-
λήνων Μ. Ασίας και Πόντου Πε-
ριφέρειας Γυθείου «Η Πρόοδος».

Μετά το πέρας της συνεδρία-

Στη Βουλή οι Πόντιοι και Μικρασιάτες της Λακωνίας
Η Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής με πρωτοβουλία του προέδρου της, βουλευτή Β΄

Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Σάββα Αναστασιάδη τιμά το έργο των προσφυγικών συλλόγων ανά
την Ελλάδα που αγωνίζονται να διατηρήσουν ζωντανή στο πέρασμα του χρόνου τη μνήμη των προγόνων
τους από τον Πόντο, την Καππαδοκία, την Ανατολική Θράκη και τη Μικρά Ασία. 



σης, ο κ. Δαβάκης δήλωσε:
Ως μέλος της Επιτροπής Ελ-

ληνισμού της Διασποράς της
Βουλής, σκέφθηκα ότι δεν θα
έπρεπε να λείψει και η προσφυ-
γική φωνή της Λακωνίας από
τις συνεδριάσεις που γίνονται
με αφορμή τα 100 χρόνια του
ξεριζωμού …

Μικρασιάτες και Πόντιοι του
τόπου μας παρουσίασαν το ιστο-
ρικό πλαίσιο του οδοιπορικού
των προγόνων τους, που σε διά-
φορες χρονικές φάσεις εγκατα-
στάθηκαν στο Γύθειο, στη Σπάρ-
τη, στη Νέα Λιβερά και σε άλλες

περιοχές της Λακωνίας.
Ήταν ο Σύλλογος Ποντίων

Λακωνίας «Ο Πόντος» με την
Πρόεδρο κ. Μαρία Νεοφωτίστου,
την κ. Βαρβάρα Κεμερίδου, την
κ. Φρόσω Κουστένη και τον Γιώρ-
γο Θεοδωρόπουλο και ο Σύλλο-
γος Ελλήνων Μ. Ασίας και Πόν-
του Περιφέρειας Γυθείου «Η Πρό-
οδος», με τον Προέδρό του Συ-
μεών Χατζηχαραλάμπους.

Η παρουσία τους και αυτά
που κατέθεσαν στην Επιτροπή
μας, ήταν ένα μνημόσυνο στη
μνήμη των ανθρώπων εκείνων,
που πριν 100 χρόνια έφθασαν

στον τόπο μας και τον εμπλούτι-
σαν με τις παραδόσεις τους, τον
πολιτισμό τους, την εργατικότητά
τους, το πνεύμα τους, τις γεύσεις
τους και πολλά ακόμη.

Στα έδρανα κάθονταν οι από-
γονοι όλων αυτών και με τη
φωνή τους ήταν σαν να μιλούσαν
εκείνοι…

Η Βουλή των Ελλήνων και
εγώ προσωπικά τους ευχαριστώ
από καρδιάς!

Ευχαριστούμε τον κ. Δαβάκη
για την πρόσκληση να παρευρε-
θούμε σ’ αυτήν τη συνεδρίαση.
Μας δόθηκε έτσι η ευκαιρία να

κάνουμε ευρύτερα γνωστό τον
μικρό προσφυγικό συνοικισμό
της Νέας Λιβεράς και να μνημο-
νεύσουμε τους πολύπαθους προ-
γόνους μας.

Ο κ. Αναστασιάδης, Πόντιος
την καταγωγή, δήλωσε: Σήμερα
έμαθα πράγματα που δεν γνώρι-
ζα. Δεν γνώριζα την ύπαρξη Πον-
τίων στη Λακωνία. Μας φωτίσατε
κιόλας. Με σαφήνεια και ακρί-
βεια μας δείξατε πώς έζησαν οι
πρόγονοί σας. Μας αγγίξατε την
ψυχή.

Βαρβάρα Κεμερίδου
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Πολιτισμός

Το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, στο Πνευματικό Κέντρο Χολαργού,
στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη», η Βασιλική Αλειφέρη,

θυγατέρα του Σπύρου και της Τότας Αλειφέρη, έκανε την πρώτη
της ατομική έκθεση αγιογραφίας με επιτυχία Η Αλειφέρη
δουλεύει την Κρητική Βυζαντινή τεχνική, κυριότερος εκπρόσωπος
της οποίας είναι ο Θεοφάνης ο Κρής, ή Κρητικός, του 16ου
αιώνα. Χαρακτηριστικό της είναι η ιδιαίτερη γραμμικότητα. Οι
εικόνες της  εντυπωσίασαν τους επισκέπτες της έκθεσης και μας
ταξίδεψαν σε ιερούς τόπους. 

Ε. Λ.

Ατομική Έκθεση Αγιογραφίας Βυζαντινής Τέχνης Κρητικής Σχολής



Κοινωνικά
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Επειδή πολλά κοινωνικά θέματα, αλλά και άλλες εκδηλώσεις, μάς διαφεύγουν ή δεν τα μαθαίνουμε έγκαιρα,

παρακαλούμε τους αναγνώστες μας και μέλη μας να μας ενημερώνουν για τα συμβαίνοντα, είτε μέσω 

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

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

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6938257512

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

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6979904827

Πωλείται αγρόκτημα στη θέση Σταυρούλης στη Λουσίνα Καστορείου 
εκτάσεως, καθαρής από δασική βλάστηση, περίπου 1.740 τ.μ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6977 271220

Πωλείται στο Καστόρειο η επιχείρηση ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
«Η ΚΑΣΤΑΝΙΑ» ιδιοκτησίας Μαρίας Σμυρνιού-Διακουμάκη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:  2731057571

Δημήτριος Πανταζής
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών στην Αθήνα ο ευπατρίδης

Λάκωνας δικηγόρος Δημήτριος Πανταζής. Η εξόδιος ακολουθία
τελέστηκε την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 μ.μ. στην
ιδιαίτερη πατρίδα του, το Καστόρι Δήμου Σπάρτης.

Ο Δημήτρης Πανταζής γεννήθηκε στο Καστόρι και ολοκλήρωσε
τις γυμνασιακές του σπουδές στη Σπάρτη. Σπούδασε στη Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και άσκησε μαχόμενη δικηγορία.
Επίσης, ήταν ιδρυτικό στέλεχος της Ένωσης Δημοκρατικών Δικη-
γόρων. Υπήρξε πολιτικό στέλεχος της Ενώσεως Κέντρου και μετα-
πολιτευτικά του ΠΑΣΟΚ, με το οποίο και ήταν υποψήφιος βουλευτής
Λακωνίας. Από τον Απρίλιο του 1982 μέχρι τον Σεπτέμβριο του
1985 διατέλεσε νομάρχης Σάμου, ενώ στη συνέχεια, από τον Σε-
πτέμβριο του 1985 έως τον Ιούλιο του 1988, θήτευσε ως νομάρχης
Αχαΐας.

Τον Ιούλιο του 1988 τοποθετήθηκε γενικός γραμματέας του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, θέση στην οποία παρέμεινε έως τον
Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, οπότε αντικαταστάθηκε από τον
Γιάννη Πανούτσο.

Ο Καστανιώτης Νίκος Ανδριανόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής
Ε. Μ. Π. καταθέτει. «Για τον Δημήτριο (Μάκη) Πανταζή ΑΝΤΙ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ. Μια προσωπική μαρτυρία. Όταν, στη δεκαετία του
’90, κάηκε η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου, ο Μάκης ήταν Γενικός
Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Ήταν ο μόνος (ή
σχεδόν ο μόνος) που βρισκόταν εκεί. Είχε πλήρη συνείδηση της
κατάστασης και σαφή πρόταση αντιμετώπισής της. Η Πρυτανεία
κάηκε, αφού επεκράτησαν θολές απόψεις άλλων αρμοδίων και
αναρμοδίων!

… Και ένα σχόλιο. Όταν στέλεχος ενός κόμματος, με θετική
πορεία δεκαετιών στο κόμμα αυτό, απέρχεται του ματαίου τούτου
Κόσμου, το κόμμα οφείλει ένα στεφάνι ή έναν σύντομο επικήδειο.
Αλλιώς, δεν είναι κόμμα, είναι μπουλούκι. Η ατομική παρουσία
μερικών στελεχών δεν αρκεί». 

Πληθωρική προσωπικότητα ο Μάκης, δάμαζε τη φαντασία και
τη λογική κάτω από τον ίδιο σκοπό, λάτρης της τοπικής και της
οικογενειακής ιστορίας, οξύνους αυτοδιοικητικός, έντιμος πολιτικός,
επιτυχημένος δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Προσιτός άνθρωπος,
φιλότιμος συμπολίτης, δημιουργικός δημότης, απολαυστικός συ-
νομιλητής.

Διετέλεσε επίσης Γενικός Γραμματέας στο Υπουργείο Τύπου και
Διοικητής στα Δημόσια Νοσοκομεία Νίκαιας και «Αλεξάνδρα». Τα
τελευταία χρόνια της ζωής του επέλεξε κατά το μεγαλύτερο μέρος
τους να βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Καστόρι.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
Από Αμερική ήλθαν ο Τάκης Μουτής
του Κωνσταντίνου, ο Κώστας Λιναρδάκης
του Γεωργίου, ενωρίτερα το Καλοκαίρι
o Νίκος Λαμπράκης του Παναγιώτη με
τη σύζυγό του Αγγελική Σκρουμπέλου
και η κόρη τους Αναστασία με τον μνη-
στήρα της Δημήτριο..

ΓΑΜΟΙ
• Η Ελένη Λιάπη του Γρηγορίου και της
Ανατολής Παπαδοπούλου και ο Φίλιππος
Γιαννακόπουλος του Ανδρέα παντρεύ-
τηκαν στις 12 Μαΐου 2022 στην Αθήνα.

• Η Ευθυμία Κουτρουμπή του Παναγιώτη
και ο Oliver Viera παντρεύτηκαν στις 9
Οκτωβρίου 2022 στον Ιερό Ναό του
Αγίου Γεωργίου στο Norwalk του Κονέ-
κτικατ της Αμερικής.

Ευχόμαστε στους νεόνυμφους να ζήσουν
ευτυχισμένοι με καλούς απογόνους.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Η Χριστιάννα Βουδούρη του Θεοφάνη
και ο Γεώργιος Λεοναρδόπουλος του
Ιωάννη και τη Μαρίας Γαλάνη απέκτησαν
στις 18 Οκτωβρίου 2022 το δεύτερο
παιδί τους ένα αγοράκι.

• Ο Ιωάννης Φιλιππίδης του Νικολάου
και η Μόνικα Ξενικού του Σταύρου απέ-
κτησαν στις 3 Δεκεμβρίου 2022 το πρώτο
τους παιδί, ένα αγοράκι.
Ευχόμαστε στους γονείς να τους ζήσουν
τα νεογέννητα και να είναι καλότυχα
στη ζωή τους.

ΠΕΝΘΗ
• Ο Παναγιώτης Τσάκωνας του Ιωάννη
πέθανε στις 17 Αυγούστου 2022 στο
Καστόρειο σε ηλικία 93 ετών. (ορθή
επανάληψη  της δημοσίευσης στο προ-
ηγούμενο τεύχος ως προς το πατρώνυ-
μο).

• Η Αθηνά Γεωργαντά του Ανδρέα πέ-
θανε στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου
2022 σε ηλικία 94 ετών.

• Η Στέλλα Πρέκα του Αθανασίου σύζυ-

γος του Αθανασίου Βασ. Γεώργαρη πέ-
θανε στην Αθήνα στις 03 Οκτωβρίου
2022 σε ηλικία 67 ετών.

• Ο Γιάννης Διπλάρης του Δημοσθένη
πέθανε στις 12 Οκτωβρίου 2022 στην
Αυστραλία σε ηλικία 91 ετών.

• Ο Παναγιώτης Λιακόπουλος του Ευάγ-
γελου πέθανε στις 23 Οκτωβρίου 2022
στο Λέχαιο Κορινθίας και κηδεύτηκε στο
Καστρί σε ηλικία 82 ετών

• Η Μαρία Στρίγα του Ιωάννη, μητέρα
της Αγλαΐας Κωσταντέλλη –Φασουλο-
πούλου πέθανε στις 8 Νοεμβρίου 2022
σε ηλικία 89 ετών.

• Ο Παναγιώτης Δημητριάδης του Γε-
ωργίου πέθανε στις 10 Νοεμβρίου 2022
στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Καστρί
σε ηλικία 83 ετών.

• Η Μαρία Βασιλείου του Χρήστου
πέθανε στις 14 Νοεμβρίου 2022 σε
ηλικία 98 ετών.

• Η Αθηνά Ζορμπά κόρη της Άννας Γε-
ωργάτσου - Κορολόγου πέθανε στις 20
Νοεμβρίου 2022 στο Sikeston MO της
Αμερικής σε ηλικία 67 ετών.

Η Πολυξένη Χαρίτου του Λεωνίδα το
γένος Δημητρίου Κουτρουμπή πέθανε
στις 30 Νοεμβρίου 2022 στην Μασα-
χουσέτη Αμερικής σε ηλικία 83 ετών.

• Ο Ευθύμιος Γυλοπίδης του Ιωάννη
πέθανε στις 22 Νοεμβρίου στην Μελ-
βούρνη της Αυστραλίας σε ηλικία 92
ετών.

• Η Χριστίνα Αλειφέρη του Παναγιώτη
πέθανε στις 03 Δεκεμβρίου 2022 σε
ηλικία 87 ετών.

• Η Γεωργία Καρπούζου του Δημητρίου
το γένος Λάμπρου Κραμποβίτη πέθανε
στις 11 Δεκεμβρίου 2022 στην Αθήνα
σε ηλικία 88 ετών.

• Ο Δημήτριος Πανταζής του Παναγιώτη
πέθανε στις 12 Δεκεμβρίου 2022 στην
Αθήνα σε ηλικία 88 ετών.

Συλλυπούμαστε τους οικείους και τους
ευχόμαστε την από Θεό παρηγοριά.

1. NIKOLOPOULOS GIORGOS 20 ΕΥΡΩ
2. MOUTIS PANAGIOTIS 40 ΕΥΡΩ
3. MΠΡΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 15 ΕΥΡΩ
4. ΜΠΡΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 15 ΕΥΡΩ
5. LAMPES ELIAS 20 ΕΥΡΩ
6. ΣΥΚΑΡΑ  ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 15 ΕΥΡΩ
7. ΖΕΡΒΑ ΑΜΠΕΡ ΓΙΑΝΝΑ 15 ΕΥΡΩ
8. ΛΥΡΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 60 ΕΥΡΩ
9. ΤΙΓΚΛΙΑΝΙΔΟΥ ΠΟΠΗ 50 ΕΥΡΩ

10. MENIDIS PAN 50 ΕΥΡΩ
11. BASKUS MARIA 100 EΥΡΩ
12. MENIDIS GIORGOS 50 ΕΥΡΩ
13. TOUFANIDIS KOSTAS 100 ΕΥΡΩ
14. CHIOTI KAREN 500 ΕΥΡΩ
15. PSITOU ARHONTOULA 20 ΕΥΡΩ
16. ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 30 ΕΥΡΩ

XΟΡΗΓΟΙ

E.B.



Οι πατριώτες μας επιχειρούν
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Eχουν περάσει περισσότερα
από 13 χρόνια από τότε που

ξεκινήσαμε την ανάπλαση της
περιοχής του Αγίου Μάμα, αυτού
του μοναδικού κάλλους τοπίου
του χωριού μας. Παρόλες τις δυ-
σκολίες, λόγω της κρίσης, αρχή
έγινε με το περίπτερο του «Συλ-
λόγου Αυτοβοήθεια» αριστερά
των πηγών, του πέριξ αυτών χώ-
ρου και ακολούθησαν τα μπεζε-
στένια (κεραμοσκεπή, αμμοβολή,
αρμολόι). Στη συνέχεια τοποθε-
τήθηκε πέργκολα για την στέγαση
του χώρου της Γιορτής της Μπου-
κουβάλας. Σε επόμενο χρόνο κτί-
στηκε πετρότοιχος πάνω από τα
μπεζεστένια ώστε τα βρόχινα να
μην καταλήγουν σε αυτά. 

Το 2018 ολοκληρώθηκε η ανά-
πλαση της Πηγής του Αγίου Ιωάν-
νου του Θεολόγου και ξεκινήσαμε
ήδη την ανάπλαση και ανάδειξη
της Πηγής της Βάγιας και του
περιβάλλοντος χώρου της (κα-
θαρισμός περιβάλλοντος χώρου,
κτίσιμο διπλού τοιχίου με πέτρα
περιοχής στη νότια πλευρά προς
το εκκλησάκι του Αγιάννη, βελ-
τίωση της σκάλας καθόδου στην
πηγή, επιδιόρθωση του κατε-
στραμένου τοιχίου προς δυσμάς,
αρμολόι). Βελτίωση του πέριξ
του κεντρικού πλατάνου τοιχίου
που είχε καταστραφεί από το με-
γάλωμα του πλάτανου.

Το φετεινό καλοκαίρι, μετά
από 2 χρόνια απραξίας λόγω
την πανδημίας, έγινε η ανά-

πλαση-ανάδειξη όλου του χώ-
ρου από τις πηγές μέχρι τα
παλιά σφαγεία με προοπτική
να φθάσουμε μέχρι τον νερό-
μυλο και την νεροτριβή. Πέ-
ραν του καθαρισμού δημι-
ουργήθηκε ένας πρότυπος και
μοναδικού κάλλους χώρος
αναψυχής, προς ευχαρίστηση
των φίλων της φύσης και του
χωριού μας.

Η περιοχή του Αγίου Μάμα
μαζί με τα φαράγγια και τις πε-

ζοπορικές και
ορειβατικές δια-
δρομές στον Βό-
ρειο Ταΰγετο 
αποτελεί πλέον
πόλο έλξης εναλ-
λακτικού τουρι-
σμού, που πέραν
της ανάδειξης
του φυσικού και
πολιτισμικού πε-
ριβάλλοντος θα
συμβάλει στην

οικονομική και κοινωνική ανά-
πτυξη της περιοχής. Ευχαριστίες
σε όλους τους πολυπληθείς φί-
λους και χορηγούς του Συλλόγου
για την οικονομική βοήθειά τους.

Όμως είναι ιδιαίτερη υποχρέ-
ωσή μας να αναφέρουμε και να
ευχαριστήσουμε με την παρούσα
τον κ. Άθα Κουρκούλη, τους
Μπάμπη και Άβα Μπασκουρέλ-
λου, τον Εμποροεπαγγελματικό
Σύλλογο Καστορείου, τον Λάμπρο
Μουτή, τον Χρήστο Κορτζή, την
Ειρήνη Δαγριτζίκου, τον Γιάννη
Αρφάνη, τους Νίκο Παπαηλίου-

Λεωνίδα Σταρόγιαννη και Πα-
ναγιώτη Ρουσάκο, τον Γιάννη
Μερεκούλια, Βασίλη Λιναρδάκη,
Γεωργία Σκαρμούτσου για την
ευγενική χορηγία τους. 

Επίσης τους Νίκο Σκαφιδά ,
Κώστα Σκαφιδά και Τάκη Ι. Μου-
τή για την πολύτιμη συνδρομή
τους.

Τους φίλους Παναγιώτη Αλει-
φέρη, Γιώργη Λιακόπουλο, Θό-
δωρο Αλαφόγιαννη και Δημήτρη
Ξυδογιαννόπουλου για έμπρακτη
προσφορά τους. 

Ιδιαίτερες, όμως, ευχαριστίες
και στους φίλους και συνεργάτες
στον Σύλλογο Πανάγο Χρ. Βασι-
λείου, Μανώλη Μαρκουράκη,
που σχεδόν επί 2μηνο εργάστη-
καν ασταμάτητα, διότι χωρίς τις
πλάτες τους στην κυριολεξία, θα
ήταν αδύνατον να πραγματοποι-
ήσουμε αυτό το όνειρο. 

Επίσης να ευχαριστήσουμε την
Τοπική Κοινότητα και τον Δήμο
Σπάρτης για την συνεργασία τους.

Τέλος να μνημονεύσουμε τον
αείμνηστο Πρόεδρο Παναγιώτη
Κραμποβίτη, που είχε συλλάβει
την ιδέα αυτού του εγχειρήματος. 

Το Δ.Σ.
Φωτο: Γ. Μουτής

Λουσινιώτικα
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ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ:  Ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα (Οκτώβριος 2022)ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΙΛΩΝ 
ΤΑΫΓΕΤΟΥ 
«Η ΛΟΥΣΙΝΑ»


