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Καστανιώτικα
Συχνά πυκνά από αυτή τη στήλη

έχουμε αναφερθεί στην προβολή της
περιοχής μας σαν τουριστικό προορισμό.
Έπεσε στην αντίληψή μας πρόγραμμα
τουριστικού γραφείου των Αθηνών που
οργανώνει εκδρομή στο χωριό μας και
περιγράφει με γλαφυρό τρόπο τι θα επι-
σκεφτούν στην περιοχή. Ελπίζω οι το-
πικοί παράγοντες να τα βλέπουν και να
προγραμματίζουν πώς θα προβάλουν
καλύτερα τον τόπο μας.

Είδαμε με ενδιαφέρον επίσης στο
διαδίκτυο την πρώτη καταχώρηση σε
πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης
Airbnb, οικίας του χωριού μας. Ας ευ-
χηθούμε καλές δουλειές και ας το εξετά-
σουν και άλλοι πατριώτες, αν έχουν τη
δυνατότητα. Θα είναι όφελος για όλους.

Ένας οικισμός που βρίσκεται δίπλα
μας και έχει ιστορία είναι το Καστρί.
Όμορφα παλιά σπίτια, εκκλησίες και
ξωκλήσια. Αθόρυβα εδώ και καιρό, ένας
σεμνός κάτοικος της περιοχής έχει ανα-
λάβει, σχεδόν μόνος, να δώσει πνοή
στις εκκλησίες και στα ξωκλήσια της
περιοχής. Ο λόγος για τον Θεόδωρο
Αλαφόγιαννη, γιο του αειμνήστου ιερέα
Καστρίου, παπά Αλαφόγιαννη. Ό Άγιος
Γεώργιος στο Καστρί και ο Άγιος Κων-
σταντίνος, ο Άγιος Νικόλαος στα Σερ-
βέικα, ο Μάη Θανάσης στις Μάντρες
άλλαξαν όψη με σεβασμό στην κατασκευή
τους. Μαθαίνω πως παίρνει σειρά η
Αγία Τριάδα και η ανάδειξη εκεί του
ιστορικού αλωνιού. Σε κάποιο από τα

επόμενα τεύχη θα κάνουμε μια παρουσία
αυτής της σημαντικής προσπάθειας από
τον Θεόδωρο Αλαφόγιαννη.

Αλλά και το χωριό μας δεν υστερεί
στη συντήρηση και ανάδειξη των εκ-
κλησιών της περιοχής μας, Με τις πρω-
τοβουλίες που έχει πάρει ο νέος ιερέας
π. Νεκτάριος και το Εκκλησιαστικό Συμ-
βούλιο, έχουν αλλάξει όψη ο Άγιος
Ιωάννης στην Ξεροβούνα, ο Άγιος Νι-
κόλαος και η Μισοσπορίτισσα.

Πιστεύω ότι θα έχουν υπόψη τους
να παρέμβουν και στη στέγη της εκκλη-
σίας μας προς τη μεριά της οικίας Γ.
Μπελίτσου. Ο λόγος για τη συκιά που
έχει φυτρώσει και αν δεν γίνει κάποια
παρέμβαση, θα δημιουργήσει προβλή-
ματα στη στατικότητα της εκκλησιάς μας.
Οι γεωπόνοι του Δήμου όλο και κάποια
λύση θα έχουν για δραστική παρέμβαση.
Χωρίς τη χρήση επικίνδυνων χημικών.

Σ’ αυτό το τεύχος φιλοξενούμε τη
συνέντευξη της κ Κάρεν Χιώτη. Σε μια
ερώτηση μου απαντάει για το ντοκιμαντέρ
που γύρισε η Δανική κρατική τηλεόραση
για το χωριό μας. Αναζητήστε το στο
YOUTUBE, είναι ένα συναρπαστικό ντο-
κουμέντο για την περιοχή μας και τους
ανθρώπους της .

Με τις ανεμογεννήτριες τι γίνεται;
Άκρα του τάφου σιωπή. Ας έχουμε τον
νου μας

Γεια σας πατριώτες
Ο Καστανιώτης
gld@otenet .gr

Το Φθινόπωρο πέρασε με αντι-
ξοότητες. Η πανδημία του covid-
19 συνεχίζεται και ο ιός, βρίσκοντας
πρόσφορο έδαφος μέσα στα αν-
θρώπινα σώματα, μεταλλάσσεται
από κύμα σε κύμα, οδηγώντας
τους επιστήμονες σε έναν αγώνα
δρόμου για τη βελτίωση των εμβο-
λίων και την παρασκευή αποτελε-
σματικών φαρμάκων. Και βέβαια
μέσα σ’ αυτόν τον πόλεμο γινόμαστε
σοφότεροι με τις παραλλαγές του
ανθρώπινου εγκεφάλου! Αφού πρώ-
τα αμφισβήτησαν την ύπαρξη του
ιού και έπλεξαν σενάρια συνομω-
σίας, λες και η φύση δεν παράγει
συνέχεια νέες κυτταρικές και μη
κυτταρικές μορφές –ψιλά γράμματα
αυτά για τους πάνσοφους ειδήμονες
της άγνοιας. Στη συνέχεια, αντί
να είναι ευγνώμονες για την πρόοδο
της επιστήμης που μέσα σε δύο

μήνες οι επιστήμονες με σκληρή
δουλειά ταυτοποίησαν τον ιό και
σε χρόνο ρεκόρ ερεύνησαν και
έφτιαξαν αποτελεσματικά εμβόλια,
τους κοιτούν με καχυποψία. Πόσα
φέρετρα πρέπει να μετρήσουμε;
Ίσως ήταν καλύτερα και πιο αθώα,
όταν η ανθρωπότητα αποδεκατιζό-
ταν από την πανούκλα και χρει-
άστηκαν δύο αιώνες για να ανα-
καλυφτεί η αιτία.

Από την άλλη, το Φθινόπωρο
ξεκίνησε με μεγάλη ξηρασία και
μάταια περιμέναμε να ωριμάσουν
οι ελιές. Κι όταν άρχισε να βρέχει
δε λέει να σταματήσει. Ακραίες
περιβαλλοντικές συνθήκες. Αλλά
ας βλέπουμε και τα καλά. Ο Πο-
λυδεύκης κρατάει το φρόνημα
ψηλά! Σ’ αυτό το τεύχος ο Καστα-
νιώτης Γιώργος Λαγανάς παίρνει
συνέντευξη από τη «δική μας» Κά-

ρεν Καλίσα Χιώτη, η οποία επίσης
γράφει ένα εξαιρετικό άρθρο για
την έμφυλη βία –και η Λακωνία
δεν έλειψε από το γαϊτανάκι των
γυναικοκτονιών. Δυστυχώς και φέ-
τος, λόγω της πανδημίας, δεν έγινε
η γιορτή της Μπουκουβάλας. Ευ-
χόμαστε να ανταμώσουμε του χρό-
νου με μια φέτα καψαλισμένο ψωμί
με λάδι. Όμως ο Καστόρειος Ημι-
μαραθώνιος έγινε με επιτυχία και
πολλές συμμετοχές. Η Περιφέρεια
Πελοποννήσου έκανε αξιοσημείωτες
δράσεις για τα 200 χρόνια από
την Ελληνική Επανάσταση και η
Βαρβάρα Κεμερίδου μάς τις συνο-
ψίζει.

Ας αναζητήσουμε το πραγματικό
νόημα των Χριστουγέννων, που
παρά τις χιλιετίες, η ανθρώπινη
φύση δεν μπορεί να βρει το δρόμο
προς αυτό. Ίσως μια πηγή φωτός

και αυτογνωσίας αποτελέσουν οι
παρακάτω στίχοι του σπουδαίου
ποιητή μας Τάσου Λειβαδίτη:

«Ένα άλλο βράδυ τον άκουσα να
κλαίει δίπλα.

Χτύπησα την πόρτα και μπήκα.
Μου ’δειξε πάνω στο κομοδίνο

ένα μικρό ξύλινο σταυρό.
Είδες –μου λέει– γεννήθηκε η

ευσπλαχνία!
Έσκυψα τότε το κεφάλι κι έκλαψα

κι εγώ.
Γιατί θα περνούσαν αιώνες και

αιώνες
Και δε θα ’χαμε να πούμε τίποτα

ωραιότερο απ’ αυτό»

Από το Διοικητικό Συμβούλιο
του Πολυδεύκη σας ευχόμαστε
Καλά Χριστούγεννα και το 2022
να νικήσει την πανδημία και να
φέρει χαρά και αφθονία.
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Η φετινή παραγωγή του ελαιολάδου
Προκλήσεις και μαθήματα

Ο “Πολυδεύκης” υποστηρίζον-
τας σταθερά και με συνέπεια

τη διάδοση της ποιότητας του
ελαιολάδου του τόπου μας και
προσβλέποντας στην ανάδειξη
της παραγωγής μας, και φέτος
στο τεύχος αυτό, που συμπίπτει
με το μάζεμα της ελιάς, καταγρά-
φει τι συμβαίνει τώρα σε διεθνές
επίπεδο στην παραγωγή και τις
τιμές του ελαιολάδου. Η παρα-
γωγή στην περιοχή μας είναι
περιορισμένη φέτος αλλά οι τιμές
φαίνονται αξιοπρεπείς..

Με οδηγό τις τελευταίες κα-
ταγραφές από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ας δούμε τι συμβαίνει.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με-
γαλύτερος παραγωγός, κατανα-
λωτής και εξαγωγέας ελαιολάδου.
Η παραγωγή στην ΕΕ καλύπτει
το 67% της παγκόσμιας παρα-
γωγής ελαιολάδου. Στις μεσο-
γειακές χώρες, κυρίως Ισπανία,
Ιταλία και Ελλάδα η καλλιέργεια
της ελιάς καταλαμβάνει περίπου
4 εκατομμύρια εκτάρια. Η καλ-
λιέργεια πραγματοποιείται  με
παραδοσιακές, εντατικές και υπε-
ρεντατικές διαδικασίες.

Η Ιταλία και η Ισπανία είναι
οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ελαι-
ολάδου στην ΕΕ, με ετήσια κα-
τανάλωση περίπου 500.000 τό-
νων η καθεμία, ενώ η Ελλάδα
έχει τη μεγαλύτερη κατά κεφαλήν
κατανάλωση στην ΕΕ, με περίπου
12 κιλά ανά άτομο ετησίως. Συ-
νολικά, η ΕΕ αντιπροσωπεύει
περίπου το 53% της παγκόσμιας
κατανάλωσης. Επομένως η ΕΕ
νομοθετεί με γνώμονα την υπο-
στήριξη της ποιότητας αλλά και
της ευρωπαϊκής παραγωγής. Ο
ευρωπαϊκός κανονισμός των
(ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επι-
τροπής είναι το ευαγγέλιο για
την αξιολόγηση και τεκμηρίωση
της ποιότητας του ελαιολάδου.
Με αυτόν τίθενται τα όρια για
τον χαρακτηρισμό των ελαιολά-
δων. Εδώ θα αναφέρουμε τα
τρία γνωστά παρθένα ελαιόλα-
δα.

• Το εξαιρετικό παρθένο ελαι-
όλαδο που είναι η κατηγορία με
την υψηλότερη ποιότητα, όσον
αφορά στα χημικά και οργανο-

ληπτικά χαρακτηριστικά, του
οποίου η οξύτητα δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 0,8 %.

• Το παρθένο ελαιόλαδο που
μπορεί να παρουσιάζει κάποια
οργανοληπτικά ελαττώματα, αλλά
σε πολύ χαμηλό επίπεδο. H οξύ-
τητά του δεν πρέπει να υπερβαί-
νει το 2 %.

• Το μειονεκτικό ελαιόλαδο
είναι παρθένο ελαιόλαδο κατώ-

τερης ποιότητας με οξύτητα πάνω
από 2 %, χωρίς φρουτώδη χα-
ρακτηριστικά και με ουσιώδη
οργανοληπτικά ελαττώματα. Το
μειονεκτικό ελαιόλαδο δεν προ-
ορίζεται να διατεθεί στην αγορά
σε επίπεδο λιανικής πώλησης.
Υποβάλλεται σε εξευγενισμό ή
χρησιμοποιείται για βιομηχανι-
κούς σκοπούς.

Όλοι γνωρίζουμε ότι για πα-

ράδειγμα ο δάκος έχει σαν απο-
τέλεσμα την υποβάθμιση της ποι-
ότητας του παρθένου ελαιολάδου.
Έχουμε ζήσει και πρόσφατες χρο-
νιές με πολύ δάκο που έχει υπο-
βαθμίσει το προϊόν κάτω από το
όριο του εξαιρετικού. Φέτος οι
υψηλές θερμοκρασίες το καλο-
καίρι και η ξηρασία δεν επέτρε-
ψαν στον δάκο να επιτεθεί, όμως,
από την άλλη η παραγωγή στην
περιοχή μας είναι περιορισμένη
και η ξηρασία ανάγκασε να αρ-
χίσει το μάζεμα καθυστερημένα
με αποτέλεσμα να συναντήσουμε
στη συνέχεια προβλήματα με τις
κακές καιρικές συνθήκες, που
καθυστερούν το μάζεμα με πιθα-
νές επιπτώσεις στην ποιότητα.
Όμως, ας δούμε τι καταγράφει η
ΕΕ σχετικά με τη φετινή παρα-
γωγή και τις τιμές. Εξάλλου ο
μικρόκοσμός μας εξαρτάται από
το τι γίνεται στον ευρύτερο κόσμο.
Η πρόβλεψη για την ελαιοκομική
περίοδο 2021-2022 είναι ότι
για την ΕΕ θα υπάρξει μικρή
μείωση της παραγωγής από τους
2.051.000 τόνους την περίοδο
2020-2021 στους 1.974.000 τό-
νους, ενώ για τις εκτός ΕΕ χώρες
θα υπάρξει μικρή αύξηση, που
αναμένεται να φτάσει τα
1.084.000 τόνους έναντι
979.000 τόνων την περίοδο
2020-2021. Το τελικό αποτέλε-
σμα είναι ίδιο με την περυσινή
περίοδο. Για την Ελλάδα όμως,
η πρόβλεψη είναι ότι θα έχουμε
αξιοσημείωτη μείωση της παρα-
γωγής στους 225.000 τόνους
έναντι 275.000 τόνων πέρυσι.
Όσον αφορά στην τιμή του εξαι-
ρετικού παρθένου ελαιολάδου,
τον φετινό Νοέμβριο κυμάνθηκε
στα 3,22 ευρώ το κιλό, παρου-
σιάζοντας μια αύξηση 19% τη
φετινή χρονιά. Ας ελπίσουμε
στην ανοδική πορεία. Καλή σο-
δειά.

Ε.Λ.
Πληροφορίες: 
https://ec.europa.eu/info/food-farm-
ing-fisheries/plants-and-plant-prod-
ucts/plant-products/olive-oil
https://ec.europa.eu/info/sites/de-
fault/files/food-farming-fisheries/
plants_and_plant_products/docu-
ments/olive-oil-dashboard_en.pdf



Με μεγάλη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε στις 19 Δε-

κεμβρίου 2021 ο Καστόρειος
Ορεινός Ημιμαραθώνιος,  γνω-
στός πλέον σε όλους τους δρομείς
πανελλαδικά ως από τους πιο
ωραίους ορεινούς αγώνες. Όλα
τα δρομικά περιοδικά και sites
αναφέρονται με πολύ όμορφα
σχόλια γι αυτόν τον αγώνα, που
διεξάγεται στα όμορφα μονοπάτια
και στους στολισμένους από τη
φύση δρόμους του χωριού και
του βουνού μας. Ο αγώνας πραγ-
ματοποιήθηκε εν μέρει σε χιονι-
σμένο από την προηγούμενη
μέρα τοπίο, ειδικά στα ψηλά του
βουνού (Μπουρσάκα, Λουσίνα)
και ακολουθήθηκε για την ασφά-
λεια των αθλητών - δρομέων η
εναλλακτική διαδρομή σε δασικό
δρόμο, αποφεύγοντας τα απότομα

χιονισμένα και με πάγο μονο-
πάτια. Πραγματοποιήθηκαν δύο
αγώνες με διαφορά έναρξης ο
ένας από τον άλλο μισή ώρα. Οι
συμμετέχοντες αθλητές- δρομείς,
που ανήλθαν στους 600 εκ των
οποίων τερμάτισαν 413 στον με-
γάλο αγώνα και 147 στον μικρό,
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
1.200 μ. περίπου και ο μικρός
σε απόσταση 5.5 χλμ. περιφε-
ρειακά του χωριού. 

Το πρωί εθελοντές συμπα-
τριώτες μας, από πολύ ενωρίς,
ετοίμασαν και πρόσφεραν ζεστό
τσάι συνοδευόμενο με γλυκό κα-

στανιώτικο παξιμαδάκι και συγ-
χρόνως ετοίμασαν τα απαιτού-
μενα υλικά για την καθιερωμένη
νόστιμη φασολάδα, που μαγει-
ρεύτηκε σε φλόγιστρα, επί τόπου,
για να προσφερθεί στους αθλητές
μετά τον τερματισμό. Σημαντικό
ότι και αυτή τη φορά τερμάτισαν
όλοι υγιείς και με την λάμψη
της ικανοποίησης στα μάτια τους
από μία απολαυστική διαδρομή. 

Την έναρξη του αγώνα έδωσε
ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Πέτρος
Δούκας με σημείο εκκίνησης και
τερματισμού την πλατεία του Κα-
στορείου και ο Πρόεδρος του
Τ.Σ. Καστορείου καλωσόρισε με
χαιρετισμό τους αθλητές. Χαιρε-

τισμό απηύθυνε και ο
Αντιπεριφερειάρχης Λα-
κωνίας κ. Θεόδωρος Βε-
ρούτης, ο οποίος έτρεξε
στον αγώνα των 5.5 χλμ.
Πρώτοι τερμάτισαν από
τους άνδρες ο Γιώργος
Δημουλάς με χρόνο
1.34.21, ακολούθησε με
πολύ ελάχιστη διαφορά
ο Κωστής Αντωνόπουλος
με χρόνο 1.34.22 και
τρίτος ήταν ο Γιώργος
Λουφέκης με χρόνο
1.37.55. Από τις γυναί-
κες πρώτη ήλθε η Αν-
δριάννα Κούλη με χρό-
νο2.02.41, δεύτερη η
Τζένη Μπουλμέτη με
χρόνο 2.05.32 και τρίτη

η Παναγιώτα Δημακάκου με χρό-
νο 2.08.57. Στα 5.5 χλμ., από
τους άνδρες τερμάτισαν πρώτος
ο Χρήστος Βόρβης, δεύτερος ο
Βασίλης Παπαμακάριος, τρίτος
Παναγιώτης Σακελλάρης και από
τις γυναίκες πρώτη η Παναγιώτα
Γκλοβάνου, δεύτερη η Ντίνα Λάμ-
πρου και τρίτη η Γωγώ Φασου-
λοπούλου του Αθανασίου. Οι
πρώτοι όλων των ηλικιακών κα-
τηγοριών στον αγώνα των 22.4
χλμ. έλαβαν έπαθλο και όλοι οι
υπόλοιποι συμμετέχοντες μετάλ-
λιο. Στον αγώνα των 5.5 χλμ.
έλαβαν οι τρείς πρώτοι, άνδρες
και γυναίκες έπαθλο.

Στα 5.5 χλμ., απο ́ τους αν́δρες
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8ος Καστόρειος Ορεινός     



τερμάτισαν πρω ́τος ο Χρήστος
Βόρβης (26,31), δεύτερος ο Βα-
σίλης Παπαμακα ́ριος (29,03)
τρι ́τος Παναγιώτης Σακελλα ́ρης
(29,32) και από τις γυναι ́κες
πρώτη η Παναγιώτα Γκλοβα ́νου
(32,27), δεύτερη η Ντι ́να Λάμ-
πρου (33,48) και τρίτη η Γωγώ
Φασουλοπούλου του Αθανασιόυ
(35,38)

Τον Αγώνα διοργανώνουν η
Τοπική Κοινότητα Καστορείου
και το Ν.Π. Αθλητισμού του Δή-
μου Σπάρτης με τη βοήθεια πολ-
λών εθελοντών και τοπικών φο-
ρέων, όπως, Σύλλογος Φίλων
Ταϋγέτου, «Η ΛΟΥΣΙΝΑ», ο οποί-
ος κάθε φορά αναλαμβάνει τον
καθαρισμό και τη σηματοδότηση
της διαδρομής, ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Καστορείου «Ο ΠΟ-
ΛΥΔΕΥΚΗΣ», Ελληνικός Ερυ-
θρός Σταυρός / Περιφ. Τμήμα
Σπάρτης, Κυνηγετικός Σύλλογος
Βορείου Λακεδαίμονος, Εμ-
ποροεπαγγελματικός Σύλλογος
Καστορείου  «Ο ΚΑΣΤΩΡ», Σύλ-

λογος Γονέων & Κηδεμόνων Λυ-
κείου Καστορείου, Σπαρτιάτες
Δρομείς, ΛΕΦΩΣ, Ελληνική Ομά-
δα Διάσωσης, Ελληνικός Ορει-
βατικός Σύλλογος Σπάρτης, Ομά-
δα διάσωσης ΕΤΟΙΜΟΚΛΗΣ,
Λέσχη Αυτοκινήτου Σπάρτης και
η Περιφέρεια Πελοποννήσου
αρωγός και αυτή στη διεξαγωγή
του αγώνα. Δεν θα παραλείψουμε
να αναφέρουμε και τους εθελον-
τές που στήριξαν και αυτοί την
επιτυχή διεξαγωγή του αγώνα
και είναι: 

Ο Ντίνος Λαγανάς, Πρόεδρος
του ΕΟΣ Σπάρτης και Πρόεδρος
του Συλλόγου «ΛΟΥΣΙΝΑ», ο
Πρόεδρος  του Τ.Σ. Καστορείου
κ. Βασίλης Λαγανάς, ο Πανα-
γιώτης Αλειφέρης, ο Γιάννης Αρ-
φάνης, ο Παναγιώτης Βασιλείου,
ο Δημήτρης Δημητρίου, ο Μα-
νώλης Μαρκουράκης, ο Χάρης
του Παναγιώτη Σπυρ, Βασιλείου,
ο Θανάσης Λιαπέρδος, ο Βαγγέ-
λης Βουνάσης, ο Γιάννης Πα-
παντωνίου, η Ρένα Δαγριτζίκου,

η Ελένη Βλαχογιάννη, η Δήμητρα
Φασουλοπούλου, η Δήμητρα και
ο Δημήτρης Ξυδογιανόπουλος,
η Βάσω Τζαμούρη και οι πιο μι-
κροί σε ηλικία εθελοντές, τα εξα-
δέλφια Παρασκευόπουλοι, Στά-
θης του Γεωργίου ο ένας και
Στάθης του Παναγιώτη ο άλλος,
ο Γιάννης Ζούλουλας και ο Δη-
μήτρης Ερμήλιος. Την Τεχνική
επιμέλεια του αγώνα ανέλαβε
και φέτος ο Παύλος Γορανίτης.
Χορηγοί της διοργάνωσης υπήρ-
ξαν το Ν. Π. Αθλητισμού του
Δήμου Σπάρτης, η ΑΕ Τσικάκης

- Γιαννόπουλος, η Παστελοποιία
Αφοί Λάμπου  η Ρένα Δαγριτζί-
κου και ο Αντώνης Κούμαρης.
Ζητούμε συγνώμη, αν παραλεί-
ψαμε κάποιους που βοήθησαν
και διέφυγαν της προσοχής μας.
Να θυμίσουμε ότι το 2020 ο
αγώνας δεν πραγματοποιήθηκε
λόγω των αυστηρών μέτρων προ-
στασίας, που είχαν ληφθεί για
την προφύλαξη από την πανδη-
μία του covid-19.

Ε.Β.
Φώτο: Β. Λαγανάς, 

Κ. Χ. Λαγανάς
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      Ημιμαραθώνιος Ταϋγέτου
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Aγροτικά

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤIΣ ΕΛΙΕΣ 

ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Και όμως είναι πραγματικότητα. Σε αναζήτηση στο διαδίκτυο

ανακαλύψαμε μια εταιρεία στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, η οποία
δραστηριοποιείται στην παραγωγή ζωοτροφών από παραπρο-
ϊόντα της ελιάς (!), διαφημίζοντας ότι πρόκειται για την
καλύτερη ζωοτροφή. Στην πρώτη σελίδα στο διαδίκτυο γράφει
«We create Olive Feed, the finest animal feed available using
a process that solves a Global Environmental Issue». Η εταιρεία
δηλώνει ότι «μετατρέποντας τα υποπροϊόντα του ελαιόλαδου
σε θρεπτική ζωοτροφή, λύνουμε επίσης το μείζον περιβαλλοντικό
πρόβλημα των απορριμμάτων ελιάς, που προκαλούν ρύπανση
του νερού, του εδάφους και της ατμόσφαιρας». Γεγονός που
δεν μπορεί να αμφισβητηθεί γνωρίζοντας το υψηλό οργανικό
φορτίο των αποβλήτων των ελαιοτριβείων. Η εταιρεία προμη-
θεύεται τα απόβλητα των ελαιοτριβείων από τη Μεσσηνία, την
Αργολίδα και την Κέρκυρα- και το διαφημίζει αυτό- και τα με-
τατρέπει σε θρεπτική τροφή για βοοειδή ράτσας Wagyu, πάπιες
και χοίρους.

Τα προϊόντα διατίθενται σε όλον τον κόσμο. Η εταιρεία
τηρεί όλα τα απαραίτητα συστήματα ποιότητας και ιχνηλασι-
μότητας από την τελική ζωοτροφή στην πρώτη ύλη, από το
συγκεκριμένο ελαιοτριβείο.  Υποστηρίζει ότι με την κατανάλωση
τέτοιων ζωοτροφών παρέχονται οφέλη τόσο γευστικά όσο και
για την υγεία των ζώων και των καταναλωτών και παραπέμπει
σε σχετικές επιστημονικές μελέτες.  

Για ολοκληρωμένη πληροφόρηση τα βοοειδή ράτσας WAGYU
είναι μια ιαπωνική φυλή βοοειδών. που προέρχεται από
γηγενή ασιατικά βοοειδή και έλκει την καταγωγή της από
γενετικό υλικό 35000 χρόνων. Το κρέας τους είναι διάστικτο
με περιοχές λίπους και έχει μοναδική γεύση και τρυφερότητα,
Γι’ αυτό το λόγο βρίσκεται στα περισσότερα γκουρμέ και όχι
μόνο εστιατόρια στις ΗΠΑ. Το λίπος αυτό θεωρείται υγιεινό,
διότι περιέχει μονοακόρεστα λιπαρά οξέα. Η τιμή του κρέατος
αυτού είναι 300 ευρώ το κιλό (!) Με ενδιαφέρον πληροφο-
ρούμαστε ότι ξεκίνησε στη Δράμα η πρώτη φάρμα εκτροφής
τέτοιων μοσχαριών που ήρθαν από τη Γερμανία.

Η πρόθεση αυτού του κειμένου δεν είναι να κάνει διαφήμιση
αλλά να εκθέσει νέες παραμέτρους για τη διαχείριση των πε-
ριβαλλοντικών αποβλήτων, τη δημιουργία επιπρόσθετης αξίας
στα παραπροϊόντα της αγροτικής παραγωγής και τη δημιουργία
υψηλής αξίας μέσα από νέες δραστηριότητες. Ο Πολυδεύκης
ελπίζει ότι θα συνεισφέρει, έστω και στο ελάχιστο, στην ανί-
χνευση νέων προοπτικών. 

Ε.Λ.
Πληροφορίες:
https://www.olivefeed.com/
https://www.ypaithros.gr/drama-proto-kopadi-wagyu
https://wagyu.org/breed-info/what-is-wagyu

ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΜΑΣ;
Όπως έχουμε ξαναγράψει η 26η Νοεμβρίου γιορτάζεται διεθνώς ως η παγ-

κόσμια ημέρα ελιάς, όπως θεσμοθετήθηκε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο
Ελαιολάδου. Και το 2021, παρά τη συνεχιζόμενη πανδημία του covid-19,
πολλές δράσεις έγιναν στην Ελλάδα, με σκοπό την προώθηση της ελιάς, του
ελαιολάδου και των προϊόντων τους. Στη Μεσσηνία, με κεντρικό σύνθημα
την προώθηση της ΠΟΠ «ΕΛΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ», ο πολιτιστικός οργανισμός
«Δρόμοι της Ελιάς» υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, του
Δήμου Καλαμάτας, του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και με τη συνεργασία
φορέων και οργανώσεων και της Ακαδημαϊκής & Εκπαιδευτικής κοινότητας,
οργανώθηκαν δράσεις όπως: προβολή στα μέσα ενημέρωσης, ενημέρωση
των μαθητών των σχολείων, μαθητικοί διαγωνισμοί και προβολή βίντεο στο
youtube“The Olive Oil of Messinia” του Βασίλη Μαρλαντή & "Ψωμί και
Ελιές" Bread and Olives των Alexander Jaschik και Ιορδάνη Ορφανίδη.
Επίσης, οι επαγγελματίες του νομού υποδέχονταν τους πελάτες με κεράσματα
με βάση το ελαιόλαδο και την ελιά. Να πούμε ότι ο Πολιτιστικός Οργανισμός
‘Δρόμοι της Ελιάς’ είναι διαπιστευμένος φορέας από το Συμβούλιο της
Ευρώπης και αναγνωρισμένος από την UNESCO ως Παγκόσμια Πολιτιστική
Διαδρομή Διαπολιτισμικού Διαλόγου και Βιώσιμης Ανάπτυξης και ιδρύθηκε
στη Μεσσηνία το 1998 και σήμερα έχει πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Σκοπός του
είναι η  διάδοση της ιδέας της διεθνούς αξιοποίησης του πολιτισμού της
ελιάς, με στόχο την ενίσχυση του θεματικού τουρισμού και την προώθηση
των ελαιοκομικών προϊόντων προς όφελος των τοπικών οικονομιών. 

Επίσης, στο Κρανίδι οργανώθηκε τριήμερη γιορτή  στις 26, 27 και 28 Νο-
εμβρίου, με μεγάλη προβολή από τα ΜΜΕ. Και εδώ έγιναν εκπαιδευτικές
δράσεις, με επίσκεψη μαθητών σε ελαιοτριβεία, μαθήματα καλλιέργειας της
ελιάς,  έκθεση προϊόντων και καλλιτεχνίας με βάση την ελιά. Παρόμοιες εκ-
δηλώσεις έγιναν και στο Ρέθυμνο και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Δυστυχώς
στη Λακωνία δεν είδαμε να προβάλλεται ευρέως καμιά εκδήλωση ούτε
σχετικές δράσεις. Παρά τα ιδιωτικά επιτεύγματα εταιρειών και παραγωγών
στον τομέα του ελαιολάδου, σε συλλογικό επίπεδο μειονεκτούμε και επιτέλους
πρέπει κάποτε να το δούμε με μεγαλύτερη συνειδητότητα. Στο Καστόρι με
πρωτοβουλία του Συλλόγου «Λουσίνα» διοργανώνεται η Γιορτή της Μπου-
κουβάλας, η οποία και φέτος, λόγω της πανδημίας δεν έγινε. Ελπίζουμε μέσα
από αυτή τη δράση να ξεκινήσει κάτι ευρύτερο.

Ρόη Λαμπή
Πληροφορίες: https://olivetreeroute.gr/

ΤΟ ΛΑΚΩΝΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ
Με υπερηφάνεια διαβάζουμε ότι το βιολογικό αγουρέλαιο από κορωνέικες

ελιές του Κτήματος Σακελλαρόπουλου βρίσκεται στον κατάλογο EVOO OF
THE YEAR 2021 / AOVE DEL AÑO 2021, της διεθνούς κατάταξης ελαιολάδων
EVOOWR, με επτά βραβεία για το έτος 2021. Επίσης, στην κατηγορία αρω-
ματισμένων γκουρμέ ελαιολάδων, τα περισσότερα βραβεία έλαβαν ελαιόλαδα
του κτήματος Σακελλαρόπουλου, καθώς και ελαιόλαδα με το όνομα “Laconiko”.
Η διεθνής κατάταξη αφορά σε όλα τα ελαιόλαδα που έχουν διακριθεί σε 29
αναγνωρισμένους διεθνείς διαγωνισμούς σε όλες τις ηπείρους, για τη γεύση
αλλά και την ποιότητά τους, με τη μέθοδο της τυφλής γευσιγνωσίας, βάσει
των κανόνων του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου. Την κατάταξη κάνει η
Παγκόσμια Ένωση Συγγραφέων και Δημοσιογράφων. Το 2021 εξετάστηκαν
πάνω από 16.500 ελαιόλαδα, προερχόμενα από 37 ελαιοπαραγωγικές χώρες
και 2.105 εταιρείες Οίνων και Ποτών. Αναζητώντας στο διαδίκτυο βρήκαμε
ότι παράγονται στις ΗΠΑ από δύο αδέλφια, αδελφοί Πιεράκου, με καταγωγή
από τη Λακωνία, που εμπορεύονται παρθένο ελαιόλαδο από την Τρίνησα
της Λακωνίας. Το κτήμα Σακελλαρόπουλου βρίσκεται στη  Σπάρτη και από το
1992 δραστηριοποιείται στη βιολογική καλλιέργεια και την καθετοποιημένη
παραγωγή και τυποποίηση. Βλέποντας τον συντριπτικό αριθμό ελαιολάδων
που αξιολογήθηκαν, είναι προφανές ότι η νίκη των λακωνικών ελαιολάδων
είναι μεγαλειώδης. 

Ρόη Λαμπή

http://www.evooworldranking.org/_EN/ran_evoo.php#
https://www.bioarmonia.gr/el/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C
%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://laconiko.com/
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Η Σπάρτη αγκαλιάζει και στηρίζει
διοργανώσεις μεγάλων αγώνων δρόμου

Μετά από ένα χρόνο παύσης λόγω της πανδημίας του covid-19 πραγμα-
τοποιήθηκε με επιτυχία στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2021 ο αγώνας «39ο
Σπάρταθλον», που χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες
υπεραποστάσεων παγκοσμίως. Ο αγώνας απόστασης 246 χλμ. αναβιώνει
τα βήματα του Φειδιππίδη, μεγάλου δρομέα, που το 490 π.X. εστάλη από
την Αθήνα στη Σπάρτη να ζητήσει από τους Σπαρτιάτες να συνδράμουν στη
μάχη του Μαραθώνα που διεξήγαγαν οι Έλληνες με τους Πέρσες.

Φέτος συμμετείχαν 290 αθλητές και τερμάτισαν 167. Η εκκίνηση των
Σπαρταθλητών δόθηκε από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης στην Αθήνα  το
πρωί της 24/9/2021 με τερματισμό το άγαλμα του Βασιλιά Λεωνίδα στη
Σπάρτη στις 25/9/2021. Πρώτος τερμάτισε ο Έλληνας Φώτης Ζησιμόπουλος
σε πολύ καλό χρόνο 21:57:20. Στους δρομείς, που τερμάτισαν, συγκαταλέγονται
και Λάκωνες δρομείς μεταξύ των οποίων η Σπαρτιάτισσα Ειρήνη Γιάννε. Οι
συμπατριώτες μας Ντίνος Λαγανάς και Ερμήλιος Παναγιώτης, όπως κάθε
χρόνο, βοήθησαν και φέτος  στη διεξαγωγή του αγώνα στους σταθμούς τρο-
φοδοσίας και παροχής βοήθειας. Αργότερα στις 31/10/2021 και 01/11/2021
πραγματοποιήθηκε ο 7ος αγώνας υπεραποστάσεων 142 χλμ. «Ο Δρόμος
των Αθανάτων», που
διέρχεται δρομικά από
τρείς πρωτεύουσες Νο-
μών και περνά από τα
αγάλματα κορυφαίων
μορφών της ιστορίας μας,
με εκκίνηση από το άγαλ-
μα Κολοκοτρώνη στην
Τρίπολη, άφιξη στη
Σπάρτη- άγαλμα Λεωνί-
δα- στο Μυστρά- άγαλμα
Κωνσταντίνου Παλαιολό-
γου και τερματίζει στην
Καλαμάτα στο άγαλμα του
Παπαφλέσσα. Πάνω από
100 οι συμμετέχοντες
δρομείς εκ των οποίων
τερμάτισαν οι 80, διήλ-
θαν ακολουθώντας την
προβλεπόμενη διαδρομή
από τα χωριά των βορεί-
ων Δήμων και από το
χωριό μας, που υπήρξε
σταθμός ανεφοδιασμού και υποδοχής. Πολύς κόσμος παραβρέθηκε στο πέ-
ρασμά τους καταχειροκροτώντας τους. Τη διοργάνωση του αγώνα σχεδιάζει
και επιμελείται ο Παύλος Γορανίτης και ο Διεθνής Σύνδεσμος Αγώνων Υπε-
ραποστάσεων «ΟΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ» με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, των Δήμων Τριπόλεως, Σπάρτης και Καλαμάτας και τη συμμετοχή
του Σπαρτιατικού Γυμναστικού Συλλόγου, του Συλλόγου Δρομέων Υγείας
Μεσσηνίας και των Σπαρτιατών Δρομέων.

Ο Δήμος Σπάρτης τα τελευταία χρόνια έχει αγκαλιάσει και στηρίζει τους
αγώνες με πολιτιστικές εκδηλώσεις και δρώμενα και γενικά ενθαρρύνει και
υποστηρίζει τη διενέργεια αθλητικών δράσεων. Μάλιστα ο Δήμαρχος
Σπάρτης κ. Πέτρος Δούκας επιδιώκει την ανάδειξη της Σπάρτης ως Παγκόσμιο
Κέντρο Υπαίθριου Αθλητισμού και Αγώνων Υπεραντοχής υπογράφοντας
και σχετικό μνημόνιο  τριετούς συνεργασίας για την ενίσχυση και ανάπτυξη
του αθλητισμού στην περιοχή με τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Λευτέρη
Αυγενάκη (Δημοσίευμα naftemporiki.gr 17/11/2021).

Ε.Β.

Ο Γιώργος Λεοναρδόπουλος του Παναγιώτη
και της Χρυσάφως Μελά, Πολιτικός Μηχανικός
ΕΜΠ άνοιξε Τεχνικό Γραφείο στην πλατεία του Κα-
στορείου. Το Γραφείο αναλαμβάνει σύνταξη Τοπο-
γραφικών Διαγραμμάτων, έκδοση Οικοδομικών Αδει-
ών, Αρχιτεκτονικούς Σχεδιασμούς Κτιρίων, Νομι-
μοποίηση Αυθαιρέτων, Ανακατασκευή Κατοικιών,
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων, Δηλώσεις Κτημα-
τολογίου κ .λ. π.. Χαιρετίζουμε την κάθε επαγγελματική
δραστηριότητα που προστίθεται στο χωριό, γιατί
τιμά το χωριό μας και κυρίως εξυπηρετεί τους πολίτες
του Καστορείου και όλης της περιοχής. Ευχόμαστε
στον συμπατριώτη μας καλές δουλειές.

E.B.

Αναμένουμε την Δημοπράτηση του

έργου για το κτήριο Σπυρόπουλου
Το Κτήριο Σπυρόπουλου βρίσκεται πλέον προ των

πυλών της συντήρησης και επισκευής του. 

Έχουν περατωθεί όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, έχει
δεσμευτεί το ποσό της χρηματοδότησης και αναμένεται
με το νέο έτος η δημοπράτηση του έργου.

Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα ξεκινήσουν οι προβλε-
πόμενες εργασίες.

E.B.

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
“Πολυδεύκης” διότι δεν μπορούν να εισπραχθούν.

Σας ευχαριστώ θερμά
Καίτη Σμυρνιού



Την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου 2021 το Καστόρειο
εόρτασε με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια

τον Πολιούχο του Άγιο Θεόκλητο, Αρχιεπίσκοπο
Λακεδαιμονίας. Στον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό
τελέσθηκαν ο Όρθρος, η αρτοκλασία και η Αρ-
χιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του
Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας κ. Ευσταθίου.
Επίκαιρα μίλησε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς
Μητροπόλεώς μας, κ. Θεόφιλος Μαντζαβράκος.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο σεπτός
Ποιμενάρχης μας αναφέρθηκε στη δύσκολη κα-
τάσταση την οποία βιώνει η ανθρωπότητα λόγω
της πανδημίας, συνέστησε να τηρούμε τα μέτρα
της πολιτείας και ευχήθηκε να κατανοήσουμε ότι
όλοι είμαστε παιδιά του Θεού και να ζητήσουμε
με ταπεινότητα τη φώτιση και την ψυχική ενδυ-

νάμωσή μας. Ολοκληρώνοντας ευχήθηκε στο εκ-
κλησίασμα και σε όλους τους κατοίκους της πε-
ριοχής να έχουν τη χάρη και την ευλογία του τι-
μώμενου Αγίου. Στην τελετή παρευρέθηκαν μεταξύ
άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λακωνίας κ.
Θεόδωρος Βερούτης, ο θεματικός Αντιπεριφερει-
άρχης εγγείων βελτιώσεων κ. Νίκωνας Τζινιέρης,
η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ντία Τζανετέα, ο
Αντιδήμαρχος Δήμου Σπάρτης κ. Χρήστος Κανα-
κάκος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Σπάρτης
κ. Βαγγέλης Βαλιώτης τέως Δήμαρχος Σπάρτης
και ο κ. Γεώργιος Κουρεμπής, ο Διοικητής του
ΚΕΕΜ Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Πολίτης, ο
Αστυνομικός Διευθυντής Λακωνίας κ. Βασίλειος
Τσιγαρίδης, ο Υποδιοικητής της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Σπάρτης κ. Χρήστος Νικολέτος, ο Πρό-
εδρος κ. Βασίλης Λαγανάς και τα μέλη του Τ. Σ.

Καστορείου, εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και πολύς κόσμος.
Στη συνέχεια, οι επίσημοι μετέβησαν στον Καραβά, όπου

τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
μας στο μνημείο των δώδεκα αδικοχαμένων στρατιωτών, οι οποίοι
το 1972 σκοτώθηκαν σε τραγικό δυστύχημα στην παλαιά Ε.Ο.
Σπάρτης-Μεγαλόπολης, όταν το στρατιωτικό όχημα του ΚΕΕΜ που
επέβαιναν εξετράπη της πορείας του. Οι οπλίτες ήταν μέλη της
στρατιωτικής μπάντας και του αγήματος που θα απέδιδε τιμές,
ανήμερα της εορτής του Αγίου Θεοκλήτου, στο Καστόρειο. Εκεί, ο
Διοικητής του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Εφοδιασμού Μεταφορών
Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Πολίτης κατέθεσε Στεφάνι στη μνήμη
των αδικοχαμένων στρατιωτών.

Ε.Β.

Εορτές και επέτειοι 

8 ΠΟΛΥDΕΥΚΗΣ

Με κάθε επισημότητα, αλλά
και με την τήρηση των μέ-

τρων προστασίας της δημόσιας
υγείας, πραγματοποιήθηκε ο εορ-
τασμός για την Εθνική Επέτειο
της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο
Καστόρειο. Το πρωί της Πέμπτης,
28 Οκτωβρίου 2021, στον Ιερό
Ναό της Γεννήσεως της Θεοτόκου
τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία και

ακολούθησε Δοξολογία  από τον
ιερέα μας π. Νεκτάριο παρουσία
της μαθητιώσα νεολαίας όλων
των βαθμίδων εκπαίδευσης, πλή-
θους κόσμου, εκπροσώπων των
τοπικών φορέων και επισήμων.
Από την Τοπική Αυτοδιοίκηση
παρέστη ως εκπρόσωπος του Δή-
μου Σπάρτης ο Μίμης Παπαδό-
πουλος, Πρόεδρος του Νομικού

Προσώπου Σχολικής Επιτροπής
Δευτ/βάθμιας Εκπ/σης, ο Πρό-
εδρος κ. Βασίλης Λαγανάς και
μέλη του Τοπικού Συμβουλίου.
Την εκφώνηση του πανηγυρικού
της ημέρας εκφώνησε η μαθήτρια
της τρίτης Λυκείου Ελπινίκη Πα-
ρασκευοπούλου του Γεωργίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε επι-
μνημόσυνη δέηση υπέρ των πε-

σόντων για την πατρίδα στο
Ηρώον, τηρήθηκε ενός λεπτού
σιγή και έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο
οι μαθητές του Γυμνασίου και
Λυκείου. Ακολούθησε απαγγελία
ποιημάτων από μαθητές όλων
των Σχολείων και η τελετή έληξε
με την καθιερωμένη παρέλαση
των μαθητών.

E.B.

Ο Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στο Καστόρειο

Το Καστόρειο εόρτασε και τίμησε τον πολιούχο και προστάτη του Άγιο Θεόκλητο



Η Κοινότητα των
Περιβολίων φιλοξέ-
νησε προσκόπους
από το Σύστημα της
Κηφισιάς. Την ομάδα
επισκέφτηκε και ο
Δήμαρχος κ. Π. Δού-
κας, με τους Αντιδη-
μάρχους κ.κ. Δεδε-
δήμου, Μοιράγια και
Κανακάκο και μοίρα-
σαν στα προσκοπάκια
μανταρίνια και πορ-
τοκάλια Λακωνίας.

Την Κυριακή 18/12/2021 ομαδάρχες και πρόσκοποι αναχώρησαν εκ-
φράζοντας τις ευχαριστίες τους για τη φιλοξενία. Στις 27/12/2021 ανα-
μένεται και άλλη ομάδα αποτελούμενη από μεγαλύτερα παιδιά.

Ε.Β.

Ειδήσεις
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Νέα αθλητική διάκριση
Η Αθανασία Κοκορού του Κωνσταντίνου και της Δήμητρας Παπαδο-

πούλου ακάθεκτη με συνεχείς νίκες προχωρά, καταρρίπτοντας συνεχώς
τα ατομικά της ρεκόρ. Η Αθανασία αγωνίζεται με τον Φιλαθλητικό
Γυμναστικό Σύλλογο Σπάρτης. Τερμάτισε 3η στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
δρόμου 4 χλμ Κ20 2021σε ανώμαλο έδαφος, που πραγματοποιήθηκε
στις Σκαμνιές Τρικάλων, στις 31 Οκτωβρίου 2021 και έλαβε το χάλκινο
μετάλλιο. Ανερχόμενο αστέρι στα αθλητικά δρώμενα της Ελλάδας η
Αθανασία κι εμείς, τι περισσότερο από το, να της ευχηθούμε να ευτυχήσει
να αποκτήσει πολλές και ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις.

Ε.Β.

Τιμή και μνήμη στους πεσόντες υπέρ 
Πατρίδος Αεροπόρους στο Γεωργίτσι 

Η Κοινότητα Γεωργιτσίου, συνεπικουρούμενη από τον Δήμο Σπάρτης,
τέλεσε στις 7 Νοεμβρίου 2021στο Γεωργίτσι την θεσμοθετημένη εκδήλωση
τιμής και μνήμης για τους πεσόντες υπέρ πατρίδος αεροπόρους, που
είχαν καταγωγή από το Γεωργίτσι και την γύρω περιοχή. Στην εκδήλωση,
που λόγω της πανδημίας του Covid-19 ήταν λιτή, παρέστησαν οι Βουλευτές
Λακωνίας κ. Αθανάσιος Δαβάκης και κ. Νεοκλής Κρητικός, οι Αντιδήμαρχοι
του Δήμου Σπάρτης κ. Γεωργία Δεδεδήμου, κ. Σπυρίδων Μοιράγιας, και
ο κ. Αθανάσιος Καρλάφτης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Βαγγέλης Βαλιώτης
αρχηγός της Δημοτικής Ενωτικής Κίνησης και τέως Δήμαρχος Σπάρτης, ο
κ. Γεώργιος Κουρεμπής, ο Πρόεδρος κ. Νικος Γιάνναρης και τα μέλη του
Τοπικού Συμβουλίου Γεωργιτσίου, ο Διοικητής του Κέντρου Εφοδιασμού
Μεταφορών, ο Διοικητής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σπάρτης, ο
Διοικητής τη Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τοπικοί φορείς και αρκετός
κόσμος. Στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων
από τους εκπροσώπους όλων των φορέων στο μνημείο των πεσόντων
Αεροπόρων.

Ε.Β.

Ανασύσταση Ι.Μ. Προφήτη Ηλία 
στο Γεωργίτσι.

Επί του επαρχιακού δρόμου Σπάρτης – Λογκανίκου,
στις τελευταίες στροφές, πριν να μπούμε στο Γεωργίτσι,
βρίσκεται η Ι.Μ. του Προφήτη Ηλία Γεωργιτσίου, από την
οποία σώζεται μόνο το Καθολικό. Η Μονή Ιδρύθηκε το
1619 από τον ιερομόναχο Νεόφυτο και απέκτησε προνόμια
από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Καταστράφηκε κατά τα
Ορλωφικά και επαναλειτούργησε το 1787 με πρωτοβουλία
του ιερομονάχου Ιερεμία εκ Γεωργιτσίου. Σύμφωνα με
μαρτυρίες του υπεραιωνόβιου, αείμνηστου Δημοσθένη
Τσερωτά και άλλων κατοίκων του Γεωργιτσίου ο ήρωας
της επανάστασης Παπαφλέσσας διέμενε εκεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, ενώ
η ίδια η Μονή διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην απε-
λευθέρωση των Ελλήνων από τον τουρκικό ζυγό. Στα
«Λακωνικά» τεύχος 9/1976 αναφέρεται η περιγραφή της
περιουσιακής κατάστασης της Μονής. «1 κουτί αγίων λει-
ψάνων αργυρούν, τα αναγκαία άμφια και βιβλία, Ζώα 300
αιγοπρόβατα, 3 βόδια εργατικά, 4 αγελάδια, 2 μουλάρια.
Οι μονάζοντες: Ο ηγούμενος Γερμανός, 5 μοναχοί, 4 μι-
σθωτοί, το μοναστήριον πεπαλαιωμένον έχει Καλογριάς.
Κτήματα ποτιστικά και ξερικά στρέμματα 23, δίδουν κατ’
έτος έως 80 μετρητικά. Αμπέλια στρέμματα 9 δίδουν μέτρα
κατ’ έτος έως 30 προς 40 μπότσας το μέτρον. Ελαιόδενδρα
90 δίδουν μπότζας έως 90-100, ρίζας μουριάς, δίδουν
έως 20 γρ. κατ έτος». 

Κοντά στη μνήμη της  Ι. Μ. λειτουργούσε από 18 μέχρι
24 Ιουλίου εμποροπανήγυρη με απόφαση του τότε Δημάρχου
Γεωργιτσίου Λεωνίδα Αλούπη με αριθμ. Απόφασης 563/15-
12-1911 σύμφωνα με το Βασιλικό. Δ/γμα με ΦΕΚ Α214/3-
8-1911. Η εμποροπανήγυρη διατηρήθηκε μονοήμερη
πλέον, περίπου μέχρι και τις αρχές της 10ετίας του 1960,
αποτελώντας πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες και συ-
ναλλασσόμενους αγοροπωλητές. 

Το 2002 το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε χρηματικό
ποσό 580.000 ευρώ για την ανακαίνιση του Ιστορικού
Μοναστηριού. Μετά από αίτημα του Σεβασμιότατου Μη-
τροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ .κ. Ευσταθίου στις
15 Απριλίου 2021 η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος
αποφάσισε, ομόφωνα, την αναγνώριση συστάσεως έξι εγ-
καταλειμμένων και ερειπωμένων ιστορικών Ιερών Μονών
της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης, που
είχαν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην Επανάσταση
του 1821. Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, στο φύλλο της 7ης Ιουνίου
2021. 

Το απόγευμα της 26ης Σεπτεμβρίου 2021 τελέσθηκε
Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιότατου
Μητροπολίτη κ. κ. Ευσταθίου, κατά τη διάρκεια του οποίου
έγινε τοποθέτηση του Ηγουμενοσυμβουλίου με Ηγεμο-
νεύοντα τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ευσέβιο
Ρασσιά. Στην ομιλία του ο κ. Ευσέβιος Ρασσιάς υποσχέθηκε
ότι μαζί με τους άξιους Ηγουμενοσυμβούλους θα καταβάλουν
κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η Μονή να έχει ένα γόνιμο
πνευματικό μέλλον.

(Πληροφορίες Δημοσίευμα του Δικηγόρου Χρήστου
Ηλία Τσίχλη, Προέδρου των εν Αττική Γεωργιτσιάνων
Λακεδαίμονος στο Notospress και Δελτίο Τύπου της Ιεράς
Μητρόπολης Μονεμβασίας και Σπάρτης apela.gr). 

Η μπότσα ήταν μονάδα μέτρησης υγρών πριν από την
οκά. Μία οκά αντιστοιχούσε σε 1.280 γραμμάρια και μία
μπότσα σε 2 οκάδες.

Ε.Β.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
• Η Ιωάννα Πορφύρη του Κωνσταντίνου και της Ευαγγελίας Πάντου έλαβε
το πτυχίο της με άριστα από την Ιατρική Σχολή Ηρακλείου Κρήτης το
Σεπτέμβριο 2021. Ευχόμαστε στην Ιωάννα καλή σταδιοδρομία.

• Η Αγλαΐα Κωνσταντέλη – Φασουλοπούλου έλαβε το πτυχίο της (δεύτερο
μετά το πτυχίο ΤΕΙ) από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου στις 17 Δεκεμβρίου 2021. Ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

Ε.Β.



Παρέμβαση
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά

να συμπεριληφθεί η έμφυλη βία 

ως έγκλημα στο ευρωπαϊκό δίκαιο

Φέτος τον Σεπτέμβριο οι ευ-
ρωβουλευτές ενέκριναν μια

νομοθετική πρωτοβουλία, που
απαιτεί νομοθεσία και πολιτικές
για την αντιμετώπιση όλων των
μορφών βίας και διακρίσεων
λόγω φύλου.

Καλούν την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή να καταγράψει τη βία
λόγω φύλου ως νέο τομέα εγ-
κληματικότητας, σύμφωνα με το
άρθρο 83 παράγραφος 1 της
Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλλη-
λα με άλλα εγκλήματα που πρέ-
πει να καταπολεμηθούν σε κοινή
βάση, όπως το εμπόριο ανθρώ-
πων, ναρκωτικών και όπλων,
το ηλεκτρονικό έγκλημα και την
τρομοκρατία. Αυτό θα χρησίμευε
ως νομική βάση για μια οδηγία
της ΕΕ με επίκεντρο τα θύματα,
χρησιμοποιώντας τα πρότυπα
της Σύμβασης της Κωνσταντι-
νούπολης κατά της βίας κατά
των γυναικών και της ενδοοι-
κογενειακής βίας και άλλα διε-
θνή πρότυπα. Συγχρόνως οι ευ-
ρωβουλευτές καταγγέλλουν τη
γυναικοκτονία ως την πιο ακραία
μορφή έμφυλης βίας και επιση-
μαίνουν τις πολλές αρνητικές
προσωπικές, κοινωνικές και οι-
κονομικές επιπτώσεις της βίας
λόγω φύλου και υπογραμμίζουν
ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί
από την πανδημία. Αναφέρονται
επίσης στην έλλειψη εμπιστο-
σύνης των επιζώντων στις αρχές
επιβολής του νόμου και στο δι-
καστικό σύστημα ως σημαντικό
παράγοντα που συμβάλλει στην
ανεπαρκή αναφορά περιστατι-
κών. Στην απάντησή της στο
Κοινοβούλιο, η πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν, είπε
στους ευρωβουλευτές ότι μέχρι
το τέλος του έτους η Επιτροπή

θα προτείνει νόμο για την κα-
ταπολέμηση της βίας λόγω φύ-
λου, που θα περιλαμβάνει πρό-
ληψη, προστασία και αποτελε-
σματική δίωξη. 

Το επείγον μιας τέτοιας νο-
μοθετικής πρωτοβουλίας φαί-
νεται από το γεγονός ότι το ένα
τρίτο των γυναικών στην ΕΕ
έχουν υποστεί σωματική ή και
σεξουαλική βία. Περίπου 50 γυ-
ναίκες χάνουν τη ζωή τους από
ενδοοικογενειακή βία κάθε εβδο-
μάδα και το 75% των γυναικών
σε επαγγελματικό περιβάλλον
έχουν υποστεί σεξουαλική πα-
ρενόχληση. 

Η βία μπορεί να εκφραστεί
με διαφορετικούς τρόπους, όλοι
όμως αντικατοπτρίζουν περι-
φρόνηση και έλλειψη σεβασμού
προς το θύμα. Η πιο εμφανής
μορφή βίας είναι η σωματική
βία, η οποία μπορεί να περι-
λαμβάνει βιαιοπραγίες, όπως
χαστούκια, χτυπήματα, ρίψη από
σκάλες, κλοτσιές, πνιγμός και
άλλα. Όμως, η έννοια της έμ-
φυλης βίας είναι πολύ ευρύτερη
και περιλαμβάνει επίσης σε-
ξουαλική, συναισθηματική, ψυ-
χολογική και οικονομική κακο-
ποίηση. Η ψυχολογική και συ-
ναισθηματική κακοποίηση μπο-
ρεί να περιλαμβάνει μια σειρά
από συμπεριφορές ελέγχου,
όπως απομόνωση από την οι-
κογένεια και τους φίλους και
συνεχή ταπείνωση. Η οικονο-
μική κατάχρηση περιλαμβάνει
τον βίαιο έλεγχο των χρημάτων
ή άλλων περιουσιακών στοιχεί-
ων. Επίσης να μην επιτρέπει
στο θύμα να λαμβάνει μέρος σε
οικονομικές αποφάσεις ή να εμ-
ποδίζει το θύμα να εργάζεται.
Η σεξουαλική βία κατά των γυ-
ναικών, ιδιαίτερα η βία από
συντρόφους, είναι ένα πρόβλημα

δημόσιας υγείας, καθώς μπορεί
να έχει αρνητικές επιπτώσεις
στη σωματική, ψυχική και ανα-
παραγωγική υγεία των γυναι-
κών.

Η βία κατά των γυναικών,
είναι μια από τις πιο έντονες
εκφράσεις των άνισων σχέσεων
εξουσίας μεταξύ γυναικών και
ανδρών. Διάφοροι παράγοντες
μπορούν να παίξουν ρόλο, αλλά
οι πιο σημαντικοί είναι οι πο-
λιτιστικοί, νομικοί, οικονομικοί
και πολιτικοί παράγοντες.

Οι πατριαρχικές και σεξιστι-
κές απόψεις νομιμοποιούν τη
βία για να εξασφαλίσουν την
κυριαρχία και την ανωτερότητα
των ανδρών. Άλλοι πολιτισμικοί
παράγοντες περιλαμβάνουν στε-
ρεότυπα και προκαταλήψεις για
το φύλο, κανονιστικές προσδο-
κίες θηλυκότητας και αρρενω-
πότητας, κοινωνικοποίηση του
φύλου, κατανόηση της οικογε-
νειακής σφαίρας ως ιδιωτικής
και υπό ανδρική εξουσία. Οι
ιστορικές παραδόσεις έχουν εγ-
κρίνει τη σωματική τιμωρία των
γυναικών υπό την έννοια της
ιδιοκτησίας των γυναικών και
νομιμοποιεί τον έλεγχο της σε-
ξουαλικότητας των γυναικών, η
οποία, σύμφωνα με πολλούς
νομικούς κώδικες έχει κριθεί
απαραίτητη για τη διασφάλιση
της πατρογονικής κληρονομιάς.

Το να είναι μία γυναίκα θύμα
βίας γίνεται αντιληπτό σε πολλές
κοινωνίες ως επαίσχυντο και
πολλές γυναίκες εξακολουθούν
να θεωρούνται ένοχες για προ-
σέλκυση βίας εναντίον τους
μέσω της συμπεριφοράς τους.
Η Σύμβαση της Κωνσταντινού-
πολης διασφαλίζει το δικαίωμα
όλων, ιδιαίτερα των γυναικών,
να ζουν χωρίς βία τόσο στη δη-
μόσια όσο και στην ιδιωτική

σφαίρα. Ενώ οι περισσότερες
μορφές βίας με βάση το φύλο
αποτελούν ποινικό αδίκημα στην
πλειοψηφία των ευρωπαϊκών
χωρών, οι πρακτικές επιβολής
του νόμου σε πολλές περιπτώ-
σεις ευνοούν τους δράστες, γε-
γονός που βοηθά να χάνεται η
εμπιστοσύνη στις δημόσιες αρ-
χές και να μη καταγγέλλονται
τα περισσότερα από αυτά τα εγ-
κλήματα.

Η έλλειψη οικονομικών πό-
ρων γενικά καθιστά τις γυναίκες
ιδιαίτερα ευάλωτες στη βία. Όταν
η ανεργία και η φτώχεια επη-
ρεάζουν τους άνδρες, αυτό μπο-
ρεί επίσης να τους κάνει να επι-
βεβαιώσουν τον ανδρισμό τους
με βίαια μέσα. Έλλειψη οικονο-
μικής ανεξαρτησίας καθιστά επί-
σης δύσκολο για μια γυναίκα,
θύμα βίας. να εγκαταλείψει τον
βίαιο σύντροφο. Η υποεκπρο-
σώπηση των γυναικών στην
εξουσία και στην πολιτική ση-
μαίνει ότι έχουν λιγότερες ευ-
καιρίες να επηρεάσουν τις αλ-
λαγές στην πολιτική ή να υιο-
θετήσουν μέτρα για την κατα-
πολέμηση της βίας λόγω φύλου
και την υποστήριξη της ισότητας. 

Στην Ελλάδα, φέτος, σημει-
ώθηκε μία σειρά από φρικτές
δολοφονίες γυναικών, οι οποίες
συγκλόνισαν το κοινό. Όμως,
σύμφωνα με τη Eurostat, το πο-
σοστό των δολοφονιών γυναι-
κών είναι υψηλότερο σε άλλα
κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των
οποίων η Γερμανία και η Γαλλία.
Στην Ελλάδα οι περισσότερες
γυναικοκτονίες διαπράττονται
στο οικογενειακό περιβάλλον
από τον σύζυγο ή τον σύντροφο
του θύματος και λαμβάνουν
χώρα σε όλα τα κοινωνικά στρώ-
ματα.

Μια από τις σοβαρές κοινω-

Γράφει η Κάρεν-Καλίσα Χιώτη
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νικές συνέπειες είναι ότι τα παι-
διά, που μεγαλώνουν σε οικο-
γένειες, όπου υπάρχει βία, μπο-
ρεί να αναπτύσσουν διαταραχές
στη συμπεριφορά και στη συ-
ναισθηματική τους ζωή και να
γίνουν δράστες βίας αργότερα
στη ζωή τους.

Είναι προφανές ότι η κατα-
πολέμηση της φυλετικής διά-
κρισης και έμφυλης βίας πρέπει
να ξεκινήσει μέσα στην οικογέ-
νεια. Η ισότητα των φύλων ξε-
κινά από το σπίτι και τα παρα-
δείγματα που δίνουν στο σπίτι
οι γονείς διαμορφώνουν τον
τρόπο που τα παιδιά σκέφτονται
για το φύλο και την ισότητα.
Επίσης τα σχολεία, από την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση έως
τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-

ματα και την επαγγελματική κα-
τάρτιση, είναι σημαντικοί χώροι
για κανονιστικές αλλαγές και
έχουν τη δυνατότητα να αντιμε-
τωπίσουν τις ανισότητες μεταξύ
των φύλων και να αποτρέψουν
τη βία με βάση το φύλο.

Η Σύμβαση της Κωνσταντι-
νούπολης κατά της βίας κατά
των γυναικών και της ενδοοι-
κογενειακής βίας δεν έχει ακόμη
επικυρωθεί από όλα τα κράτη
μέλη, γεγονός που καθιστά ακό-
μη πιο σημαντική την άμεση
ανάληψη των απαραίτητων νο-
μικών μέτρων σε επίπεδο της
Ε.Ε.

Με την ψήφισή της, αυτή η
νέα νομική πράξη της ΕΕ θα
ορίζει και θα ποινικοποιεί τις
διάφορες μορφές βίας κατά των

γυναικών καθώς και την ενδο-
οικογενειακή βία. Τα κράτη μέλη
θα πρέπει να εισαγάγουν μια
σειρά από νέα αδικήματα, όπου
δεν υπάρχουν, π.χ. ψυχολογική
και σωματική βία, σεξουαλική
βία και βιασμός. Επιπλέον να
διασφαλίσουν ότι η κουλτούρα,
η παράδοση, η λεγόμενη «τιμή»
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως αιτιολογία για έμφυλη βία.

Μόλις αυτά τα νέα αδικήματα
θεσπιστούν στα εθνικά νομικά
συστήματα, δεν υπάρχει λόγος
να μην διώκονται οι παραβάτες.
Οι υπηρεσίες επιβολής του νό-
μου θα πρέπει να ανταποκρί-
νονται στις εκκλήσεις για βοή-
θεια, να συλλέγουν στοιχεία και
να αξιολογούν τον κίνδυνο πε-
ραιτέρω βίας για την επαρκή

προστασία του θύματος.
Περισσότερες πληροφορίες

για το κάλεσμα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για τη θέσπιση
νομικής βάσης για μια ολοκλη-
ρωμένη ευρωπαϊκή οδηγία και
τη Σύμβαση της Κωνσταντινού-
πολης κατά της βίας κατά των
γυναικών και της ενδοοικογε-
νειακής βίας μπορείτε να βρείτε
στις ιστοσελίδες:
https://www.europarl.europa.
eu/news/el/press-room/2021
0910IPR11927/na-sumper-
ilifthei -i-emfuli-via-os-egkli-
ma-sto-dikaio-tis-ee-zita-to-
koinovoulio 
https://rm.coe.int/prems-
039019-grc-2574-brochure-
questions-istanbul-convention-
web-16x16/1680944850

Στις 12.12.2021 στη Χαλκίδα, κάποιοι σε διαμαρτυρία
που έκαναν για τον κορωνοϊό, έκαψαν το παιδικό βιβλίο του
Ευγένιου Τριβιζά «Όχι δεν θα μας μπείτε στη μύτη», το
οποίο μοιράστηκε στα σχολεία, νηπιαγωγεία και δημοτικά. Ο
Ευγένιος Τριβιζάς στο βιβλίο του, ως άριστος γνώστης της
παιδικής ψυχολογίας και του τρόπου σκέψης των μικρών
παιδιών πραγματεύεται τον Covid 19 με παιγνιώδη, ευχάριστο
και περιπετειώδη τρόπο. Αυτό που έγινε στη Χαλκίδα είναι
απαράδεκτο, ξεπερνά τα όρια κάθε νόμιμης διαμαρτυρίας και
οδηγεί σε επικίνδυνες ατραπούς. Το κάψιμο βιβλίων  είναι
πράξη που προσβάλλει τα πανανθρώπινα ιδεώδη. Αναρωτιό-
μαστε τι βρήκαν να μισήσουν σ’ ένα παραμύθι. Τα παραμύθια
του Τριβιζά παριστάνουν έναν κόσμο ανεξάντλητης αισθητικής
και ηθικής ποικιλίας. Δείχνουν, χωρίς να διδάσκουν, ότι η
πάστα των όντων είναι εύπλαστη, μεταμορφώσιμη. Οι άνθρωποι
πλάθονται. Ο κόσμος δεν είναι δεδομένος. Είναι ό τι τον
κάνεις. Πού είναι, λοιπόν, το περίεργο; Μέσα στον φανατισμό
του, ο εμπρηστής διάλεξε να κάψει ένα μάθημα ελευθερίας.
Έναν αγωγό διαπαιδαγώγησης που δεν σου σερβίρει έτοιμο
το νόημα, αλλά σε εξασκεί για να το αλιεύσεις μόνος μέσα
από τα πελάγη της αμφιβολίας.

Είχε δίκιο ο πυρπολητής. Ο Τριβιζάς είναι επικίνδυνος για
τις ορθοδοξίες του. Β.Κ.

Το πρώτο του βιβλίο –διηγηματικό– κυκλοφόρησε πρόσφατα,
με δική του έκδοση, ο συμπατριώτης μας Θάνος Φασουλό-
πουλος. Ο Συγγραφέας, ανήσυχο πνεύμα, εκδότης της διμη-
νιαίας εφημερίδας «Εξπρές του Καστορείου» της οποίας έχει
αναστείλει την έκδοση, δοκιμάστηκε στη συγγραφή λογοτεχνικού
βιβλίου με τίτλο «Η Εξιλέωση του Πέτρου». Η παρουσίαση
του βιβλίου προγραμματίζεται να γίνει σύντομα ξεκινώντας
από το Καστόρειο. Το βιβλίο διατίθεται από τον ίδιο τον συγ-
γραφέα και στο επόμενο τεύχος μας θα αναφερθούμε γι αυτό
εκτενέστερα. Να είναι καλοτάξιδο και ευχόμαστε στον συγγραφέα
να συνεχίσει με επιτυχία το συγγραφικό του έργο.

E.B.
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Οι άνθρωποί μας

Το μακρινό 1970 φτάνει
στην Καστανιά ο νέος πα-

πάς του χωριού μαζί με τη γυ-
ναίκα του, που είναι Δανέζα
και το παιδάκι τους. Θα μείνουν
έντεκα χρόνια. Χρόνια που είναι
πυκνά από γεγονότα στην Ελ-
λάδα: χούντα, μεταπολίτευση,
είσοδος της Ελλάδας στην ΕΟΚ.

Σ’ αυτό το τεύχος του Πολυ-
δεύκη, αγαπητοί πατριώτες, έχω
την τιμή και την χαρά να μιλή-
σω με την κ. Κάρεν Χιώτη, την
πρεσβυτέρα του 1970. Ο στέ-
ρεος λόγος της, η αφήγηση
μιας εποχής τόσο σημαντικής,
αλλά και οι καίριες επισημάν-
σεις σε σύγχρονα προβλήματα
με εντυπωσίασαν. Ας ακούσου-
με τι μας είπε με προσοχή. Το
αξίζει.

–Μια βόρειο-ευρωπαία
στην Καστανιά τη δεκαετία
του 1970. Πώς βρεθήκατε
εκεί;

–Ήρθα στο Καστόρι το 1970,
όταν ο σύζυγός μου διορίστηκε

ιερέας στο χωριό. Φυσικά, ήταν
μια πρόκληση για μένα, γιατί
παρόλο που ήξερα την Ελλάδα
και μιλούσα ελληνικά, δεν είχα
ζήσει ποτέ σε μια τόσο μικρή
και απομακρυσμένη κοινότητα.
Τα πρώτα τρία χρόνια μέναμε
στο σπίτι του Σπυρόπουλου,
στην Αγορά. Ήταν ένα σπίτι
χωρίς ανέσεις, οπότε μετά την
μετακόμισή μας στο παλιό σχο-
λείο, το οποίο είχε ανακαινιστεί
και παραχωρήθηκε από την εκ-
κλησία σαν κατοικία ιερέα,
ένιωσα μεγάλη ανακούφιση,
κυρίως, επειδή είχαμε εν τω
μεταξύ τέσσερα παιδιά.

–Πώς σας δέχτηκε η κοι-
νωνία της Καστανιάς;

–Εκείνη την εποχή ήμουν η
μόνη «ξένη» στο Καστόρι και
υπήρχε φυσικά κάποια περιέρ-
γεια για το πρόσωπό μου. Αλλά
αυτή η περιέργεια ήταν θετική
και πάντα ένιωθα ευπρόσδεκτη.
Δεν ήμουν εξοικειωμένη με τα
έθιμα και τον τρόπο ζωής του
χωριού, αλλά τα έμαθα γρήγο-
ρα, κυρίως λόγω της καλής θέ-
λησης και της εξυπηρέτησης
των κατοίκων. Ήμουν νέα και
θαρραλέα, και έτσι συνήθισα
γρήγορα τις καινούργιες συν-
θήκες. Ιδίως το ενδιαφέρον και
tη αγάπη μου για την ιστορία
και τον πολιτισμό της Ελλάδας
συνέβαλε στο να αγνοώ πολλές

από τις υλικές ελλείψεις.

–Την εποχή εκείνη είχαμε
χούντα, αλλά εσείς ποτέ δεν
ταυτιστήκατε με όλους αυ-
τούς. Πώς τα καταφέρατε;

–Η πολιτική κατάσταση με
προβλημάτισε φυσικά, κυρίως
επειδή καταγόμουν από μια δη-
μοκρατική χώρα, που εξαρχής
είχε αποστασιοποιηθεί από τη
στρατιωτική χούντα και επειδή
αρκετοί Έλληνες, φίλοι μου
στην Κοπεγχάγη, είχαν συμπε-
ριληφθεί στη "μαύρη λίστα"
των ελληνικών αρχών. Στο Κα-
στόρι, όλοι γνωριζόντουσαν και
ήξεραν λίγο πολύ την πολιτική
στάση του καθένα. Προσπάθη-
σα, αν και δεν ήταν πάντα εύ-
κολο, να κρατήσω τη γνώμη
μου μέσα στο σπίτι και λόγω
της θέσης του συζύγου μου
έπρεπε να διατηρήσω χαμηλό
προφίλ. Τα ελληνικά μέσα μα-
ζικής ενημέρωσης δεν έδωσαν
μια πραγματική εικόνα της κα-
τάστασης και της βλάβης που
έφερε η στρατιωτική δικτατορία
στη χώρα, τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό, αλλά
οι γονείς μου μού έστελναν τα-
κτικά δανέζικες εφημερίδες και
περιοδικά, οπότε ήμουν διαρ-
κώς ενήμερη. Το γεγονός ότι
αρκετοί από τους οπαδούς της
χούντας ξαφνικά άλλαξαν το
”πουκάμισό” τους μετά το 1974
και χωρίς περιστροφές έγιναν
αποδεκτοί ως "δημοκράτες",
μου προκάλεσε πολλές σκέψεις
και μετρίασε την ελπίδα μου
για μια πολιτική και κοινωνική
αναβάθμιση.

–Ξέρω την αγάπη της θείας
μου της Κανελιώς Κραμπο-
βίτη για εσάς. Σας ένοιωθε
σαν κόρη της. Για πείτε μας
κάτι γι αυτήν την γνωριμία
σας.

–Οικογενειακώς αποκτήσαμε
πολλές φιλίες στο Καστόρι, φι-

λίες που έχουν κρατήσει μέχρι
σήμερα. Η οικογένεια Κραμ-
ποβίτη ήταν γείτονές μας, όταν
μέναμε στο σπίτι του Σπυρό-
πουλου και αμέσως έγινα φίλη
με την Κανελιώ, η οποία, όντας
πολύ μεγαλύτερη, έγινε η ”θετή
μητέρα” μου. Όταν επρόκειτο
να γεννήσω τον γιο μου, το
Λευτέρη, η Κανελιώ με συνό-
δεψε στην κλινική στη Σπάρτη
και, μόλις γεννήθηκε το παιδί,
ζήτησε να γίνει νονά του. Ωστό-
σο, παρέδωσε την τιμή στον
γιο της, τον Παναγιώτη και φυ-
σικά γίναμε κουμπάροι με όλη
την οικογένεια Κραμποβίτη. Η
Κανελιώ μού έμαθε πολλά και
μου έδωσε συνταγές μαγειρικής
και ζαχαροπλαστικής- μεταξύ
άλλων τη συνταγή για τα νό-
στιμα τυροπιτάκια της, η οποία
βρίσκεται στο βιβλίο ”Καστα-
νιώτικες Συνταγές”.

–Έχετε επισκεφτεί ξανά την
Καστανιά από τότε;

–Τα πρώτα χρόνια μετά το
1981, όταν μετακομίσαμε στις
Βρυξέλλες, επισκέφτηκα το Κα-
στόρι μερικές φορές. Οι γονείς
μου ζούσαν στη Δανία και πή-
γαινα πιο τακτικά εκεί. Ήθελα
επίσης να γνωρίσουν τα παιδιά
μας άλλες χώρες, οπότε πέρασα
μέρος των, άλλωστε περιορι-
σμένων, διακοπών μου ταξι-
δεύοντας αλλού. Τα παιδιά,
όμως, έχουν επισκεφτεί το Κα-
στόρι στα πλαίσια των διακο-
πών τους στην Ελλάδα. Ο γιος
μου ο Παναγιώτης έχει αγορά-
σει ένα σπίτι στη Μυρτιά και
κατά καιρούς πάει στο Καστόρι,
όταν παραθερίζει εκεί. Στην Ελ-
λάδα επισκέπτομαι κυρίως την
Αθήνα, όπου έχω την ευκαιρία
να συναντιέμαι με τους παλαι-
ούς φίλους από το Καστόρι, οι
οποίοι τώρα ζουν εκεί.

–Με δική σας προτροπή
είχε έρθει η Δημόσια Δανική

ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΟΡΙ ΤΟΥ 1970
Συνέντευξη της κ. Κάρεν Χιώτη στον Γιώργο Δ. Λαγανά
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Οι άνθρωποί μας
Τηλεόραση στις αρχές της
δεκαετίας του 80 και έκανε
γυρίσματα, που είναι ένα
ντοκουμέντο εκείνης της
εποχής. Πώς το πέτυχατε;

–Ο γνωστός Δανός δημοσιο-
γράφος της τηλεόρασης, Ίβαν
Σάλτο, ήταν παντρεμένος με
μία παιδική μου φίλη. Όταν η
δανική τηλεόραση το 1980 απο-
φάσισε να κάνει ένα ντοκιμαν-
τέρ για την Ελλάδα, πριν από
την ένταξή της στην ΕΟΚ, ο
Ίβαν επικοινώνησε μαζί μου
για ιδέες και γλωσσική βοήθεια.
Αποφασίσαμε από κοινού να
φτιάξουμε ένα πρόγραμμα με
δύο σενάρια, ένα που θα πε-
ριέγραψε τη ζωή σε ένα χωριό
και ένα για την Αθήνα και το
τρέχον πολιτικό κλίμα. Ήταν,
λοιπόν, εύλογο ότι το δικό μου
χωριό θα έπαιζε βασικό ρόλο.
Στην Αθήνα πήραμε σειρά συ-
νεντεύξεις, μεταξύ άλλων από
τον τότε Υπουργό Εξωτερικών
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και
τον τότε Δήμαρχο Αθηναίων
Δημήτρη Μπέη. Το ντοκιμαντέρ
σημείωσε μεγάλη επιτυχία και
έλαβε πολύ καλή κάλυψη στον
δανικό τύπο.

–Ζήσατε στο χωριό σε δύ-
σκολες εποχές, μεγαλώσατε
τα παιδιά σας χωρίς σύγ-
χρονες ανέσεις. Τι θα λέγατε
στις νέες γυναίκες της Κα-
στανιάς, αξίζει να ζήσουν
και να αγωνιστούν στον τόπο
τους;

–Νομίζω ότι είναι δύσκολο

να συγκρίνεις τη ζωή στη δε-
καετία του '70 με τη ζωή σήμε-
ρα. Όλοι έχουμε τις φιλοδοξίες
και τις προσδοκίες μας για το
μέλλον. Για μια γυναίκα με
ανώτερη εκπαίδευση είναι, όσο
κι αν το θέλει, δύσκολο να μεί-
νει στο χωριό και να βρει μια
δουλειά που ταιριάζει με τα
προσόντα της. Παίζουν ρόλο
και τα παιδιά. Μπορούν οι εκ-
παιδευτικές ευκαιρίες του χω-
ριού να τους δώσουν τη βάση
που χρειάζεται για να μπορέ-
σουν να ανταπεξέλθουν αργό-
τερα στην αγορά εργασίας; Επι-

πλέον, ο σύγχρονος αγρότης
αντιμετωπίσει νέες τεχνικές και
γραφειοκρατικούς κανόνες. Εί-
ναι μια πρόσθετη και απαιτητική
πρόκληση για τις αγροτικές οι-
κογένειες. Η συνεχής ερήμωση
των περιφερειακών χωριών,
που έχει αντίκτυπο και στις άλ-
λες οικονομικές δραστηριότητες
εκτός από τη γεωργία, όπως το

εμπόριο και τη βιοτεχνία, είναι
ένα γεγονός που μπορεί να αν-
τιμετωπιστεί μόνο με καλύτερες
και πιο ρεαλιστικές προοπτικές
για τους εναπομείναντες κατοί-
κους.

–Τι μικρό ή μεγάλο θυμά-
στε από την Καστανιά και
ίσως σας λείπει;

–Κάτι που σκέφτομαι πάντα
με χαρά και ευγνωμοσύνη είναι
η μοναδική φιλοξενία που συ-
νάντησα τόσο εγώ όσο και οι
γονείς μου, όταν μας επισκέ-
φθηκαν. Η μητέρα μου, η οποία

πέθανε πριν από τρία χρόνια
σε ηλικία 96 ετών, μιλούσε μέ-
χρι το τέλος της ζωής της για
τα χρόνια στο Καστόρι. Παρόλο
που είχε περάσει τόσος καιρός
και είχε έλθει επανειλημμένα
στις Βρυξέλλες και στο Λου-
ξεμβούργο, στο επίκεντρο της
μνήμης της ήταν πάντα το Κα-
στόρι. Πώς την χαιρέτησαν

όλοι, για τα φιλέματα και πρώτα
και κύρια για τη φιλοξενία. Αυ-
τές είναι συγκινητικές αναμνή-
σεις, που και εμένα θα με συ-
νοδεύουν πάντα.

–Θέλετε να στείλετε ένα
μήνυμα στους κατοίκους της
Kαστανιάς; Είναι πάρα πολ-
λοί που θυμόνται εσάς και
την οικογένειά σας με θετικά
αισθήματα.

–Στη ζωή πάντα θα υπάρχουν
περίοδοι που ξεχωρίζουν πε-
ρισσότερο από άλλες. Παρόλο
που έζησα μόνο 11 χρόνια στο
Καστόρι, αυτά τα χρόνια ήταν
από τα πιο σημαντικά στη ζωή
μου. Τρία από τα παιδιά μου
γεννήθηκαν εκείνη την περίοδο
και εκεί απέκτησα μερικούς από
τους καλύτερους φίλους μου.
Παρά τις δύσκολες συνθήκες,
η καθημερινή ζωή είχε αξίες,
που σπάνια θα τις βρούμε στη
σημερινή καταναλωτική κοι-
νωνία. Στο Καστόρι θα μπο-
ρούσα να χτυπήσω οποιαδή-
ποτε πόρτα και θα γινόμουν
δεκτή με χαμόγελο και καλω-
σόρισμα. Ήμουν σίγουρη ότι
πάντα θα είχα έμπρακτη βοή-
θεια, αν τη ζητούσα. Έτσι ήταν
η τότε συμβίωση και νοοτροπία.
Σήμερα, η παραδοσιακή αλλη-
λοβοήθεια έχει αναπληρωθεί
λίγο πολύ με την κοινωνική
αλληλεγγύη και πρόνοια. Ας
ελπίζομε, όμως, ότι το μοναδικό
αίσθημα της αυθόρμητης φι-
λοτιμίας δεν θα εξαφανιστεί.

Γ.Δ. ΛΑΓΑΝΑΣ - gld@otenet.gr

Μνήμη της Αγίας Βαρβάρας
Πολλοί οι συλλειτουργοί ιερείς στη Θεία Λειτουργία, που τελέστηκε
στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας στο Καστρί. Η μέρα ήταν βρο-
χερή, αλλά η Αγία μάς έκανε τη χάρη και μετά την απόλυση αν-
ταλλάξαμε ευχές και φιλέματα στο προαύλιο με καλό καιρό.
Ανάμεσα στα φιλέματα μοιράστηκε και το κόλλυβο, που διαβάστηκε
στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Πολλοί αναρωτήθηκαν για ποιον
ήταν το κόλλυβο. Δυο λόγια, λοιπόν, για την παράδοση που
αφορά στην πανσπερμία της Αγίας Βαρβάρας.

Βαρβάρα ή ασουρές (στα τουρκικά)
Είναι ένα γλυκό, γνωστό  και ως το γλυκό του Νώε, το οποίο παρα-
δοσιακά υπάρχει στην Ελλάδα και στην Τουρκία, αλλά είναι δια-
δεδομένο και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το γλυκό εμφα-

νίζεται στην παράδοση τόσο των χριστιανών όσο και των μου-
σουλμάνων των περιοχών αυτών. Περιέχει ένα μείγμα από σπόρους,
όσπρια, όπως φασόλια και ρεβίθια, σιτάρι, ξηρούς καρπούς και
φρούτα και σερβίρεται ζεστό, πασπαλισμένο με κανέλα και γαρνι-
ρισμένο με ξηρούς καρπούς, ρόδι, σταφίδες κ.λπ.
Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Δυτική Θράκη το γλυκό γίνεται
με κοπανισμένο σε γουδί σιτάρι, το οποίο βράζεται και ανακατεύεται
με κοπανισμένο ψημένο σουσάμι, αμύγδαλα, καρύδια και γλυκαίνεται
με πετιμέζι, χυμό ροδιών, χουρμάδες, σύκα ή ζάχαρη. Στους
Έλληνες χριστιανούς είναι γνωστό και ως  Βαρβάρα, από την
εορτή της Αγίας Βαρβάρας, κατά την οποία φτιάχνεται και μοιρά-
ζεται συμβολίζοντας την πανσπερμία. Το ίδιο γλυκό κάνουν και οι
Έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης γιορτάζοντας την Ημέρα του
Ασουρέ, το οποίο μοιράζουν σε γείτονες.

Β. Κ.
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Πατριώτες μας που δικρίθηκαν

Ὁ καθηγητής Δημήτριος
Ἀρκουδῆλος γεννήθηκε

στό Λύνν τῆς Μασσαχουσέττης
(Lynn Massachusett) τῶν Ἡνω-
μένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς
στίς 24 Μαΐου 1911. Οἱ γονεῖς
ἦσαν ὁ Ἰωάννης Ἀρκουδῆλος
καί ἡ Παναγιώτα, τό γένος Ρε-
ξίνη, ἀπό τό Καστόρειο Λακω-
νίας πού εἶχαν μεταναστεύσει
στήν Ἀμερική. Τό 1913 ἡ οἰκο-
γένεια Ἀρκουδήλου γύρισε στό
Καστόρειο ὅπου ὁ μικρός Δη-
μήτρης πῆγε στό Σχολεῖο καί
τελείωσε τό Δημοτικό καί τό
τότε Σχολαρχεῖο μέ ἄριστα καί
πολλούς ἐπαίνους. Τό 1928
βρέθηκε δάσκαλος σέ ἕνα σχο-
λεῖο τῆς Καρδίτσας μέ πολύ
ἄσχημες συνθῆκες διαβίωσης.
Κάτω ἀπό αὐτές τίς συνθῆκες
πῆρε τήν ἀπόφαση καί ἐπέ-
στρεψε στή Χώρα πού γεννή-
θηκε, στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες
τῆς Ἀμερικῆς, πρίν κλείσει τά
18 του χρόνια. Πρίν φύγει πῆγε
στήν περιοχή «Πλατάνι» τοῦ
κάμπου τοῦ Καστορείου πού
ἦταν ἡ βάση τῆς οἰκογένειας
Ἀρκουδήλου καί ἔρριξε μερικές
τουφεκιές καί ἀποχαιρέτησε μέ
αὐτόν τόν τρόπο τόν τόπο τῆς
καταγωγῆς του.

Στήν Ἀμερική ἦταν γνωστός
μέ τό ὄνομα Dion J. Archon
καί στήν ἑλληνική κοινότητα
τοῦ Γουέστον τοῦ Μπόστον ὡς
Τζίμης.

Σπούδασε Πολιτική Οἰκονο-
μία μέ ὑποτροφία στό Πανεπι-
στήμιο Χάρβαρντ (Harvard)
ὅπου εἶχε συμφοιτητή τόν με-
τέπειτα Πρόεδρο τῆς Ἀμερικῆς
Τζών Κέννεντυ. 

Κατεῖχε Μεταπτυχιακό τῆς Τέ-
χνης τῆς Διακυβερνήσεως μέ
ἔπαινο, Μεταπτυχιακό Κυβερ-

νητικῆς καί Οἰκονομικῶν καί
Διδακτορικό Φιλοσοφίας Δη-
μόσιας καί Ἐπιχειρηματικῆς Δι-
ευθύνσεως. Κατόπιν ἔγινε κα-
θηγητής στή Σχολή Διοίκησης
τοῦ Πανεπιστημίου Νορθέστερν
(Northeastern) ὅπου ἐδίδαξε
Διοίκηση Ἐπιχειρήσεων-Ὀργά-
νωση Ἀγορᾶς (Management-
Marketing), καθηγητής στό Πα-
νεπιστήμιο Μπόστον (Boston),
ὅπου ἐδίδαξε Πολιτικές
Ἐπιστῆμες καί καθηγητής στό

πανεπιστήμιο Σάφφολκ (Suf-
folk) στό ὁποῖο ὑπηρέτησε ἐπί
25 χρόνια καί ὅπου διετέλεσε
Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Κυ-
βερνητικῆς καί Οἰκονομικῶν
ἀπό τό 1969 ἕως τό 1978.
Ὑπηρέτησε ἐπίσης ὡς Περιφε-
ρειακός Διευθυντής τοῦ Ταμείου
Οἰκονομικῆς Διαχείρισης τῆς
Βοστώνης καί ὡς Πρύτανης τῆς
Αμερικανικῆς Ἀκαδημίας Δια-
φήμισης μεταξύ 1960-1962 καί
ἔγραψε τό βιβλίο «Ἀρχές τῆς
Διαφήμισης». Ἦταν ἐπίσης σύμ-
βουλος τοῦ Συνδέσμου Σπου-
δαστῶν Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν.
Οἱ ἀξιοσημείωτες ἀλλαγές, ἡ
εἰσαγωγή νέων σειρῶν μαθη-

μάτων, ὅπως ἡ μελέτη τῆς πο-
λιτικῆς τῆς λατινικῆς Ἀμερικῆς
καί ἡ μελέτη τῆς κυβερνητικῆς
καί οἰκονομικῆς κατάστασης
στή σοβιετική Ρωσσία, πού συμ-
πλήρωσαν μιά ἔλλειψη τοῦ Τμή-
ματος καί νέων διακεκριμένων
καθηγητῶν, πού ἔκαναν πλου-
σιώτερο καί καλύτερο τό Τμῆμα
Κυβερνητικῆς καί Οἰκονομικῶν
τοῦ Σάφφολκ, τοῦ ὁποίου ὁ
Ἀρκουδῆλος ἦταν Πρόεδρος,
ἔγιναν κατά ἕνα πολύ μεγάλο
μέρος ἀπό αὐτόν. Τό καλύτερο
ἀπό ὅλα καί πάρα πολύ ἐνδια-
φέρον ἔργον του εἶναι ἡ ὀργά-
νωση μιᾶς αναβαθμισμένης
Σχολῆς Δημόσιας Διοίκησης
πού εἶναι στο στάδιο τοῦ σχε-

διασμοῦ καί πού ἡ ἐπίσημη
ἀναγγελία της θά γίνη ἀργότερα.
Ὁ καθηγητής Ἀρκου δῆλος εἶχε
μιά μεγάλη ἀγάπη γιά τούς φοι-
τητές τοῦ Σάφφολκ. Ἦταν
ἄνθρωπος μέ χαρίσματα, εὐχά-
ριστος, πάντα εὐδιάθετος, εὐγε-
νικός, χαμηλῶν τόνων, μέ
ἐνδιαφέροντα, μποροῦσε νά
τόν πλησιάση κανείς καί μετα-
λαμπάδευσε τίς γνώσεις του
καί τήν πεῖρα του σέ χιλιάδες
φοιτητές. Περιγραφόταν ἀπό
τούς Αμερικανούς ὡς ἄνθρωπος
εὐγενικός, μέ χαρίσματα, μέ
εὐρωπαϊκό ἀέρα στήν ἐμφάνιση
καί μέ μουστάκι. Ὁ Πρύτανης
τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Σάφ-

φολκ τόν χαρακτήρισε ὡς χα-
ρισματοῦχο καί σοφό καί εἶπε
ὅτι ἔκανε σημαντικές προσφο-
ρές στό Τμῆμα Κυβερνητικῆς
καί Οἰκονομικῶν τοῦ Πανεπι-
στημίου καί ὅτι χιλιάδες φοι-
τητές ἐπωφελήθηκαν ἀπό τίς
γνώσεις του. Ἐνδιαφερόταν
πολύ νά διατηρήσουν οἱ φοι-
τητές του τίς παλαιές ἐπιδόσεις
του γιά πολύν καιρό μετά τήν
ἀποφοίτησή τους, πρᾶγμα πού
ἔδειχνε ἕνα ἐνδιαφέρον πού
δέν παρατηρεῖται συχνά. Η φι-
λοδοξία του ἐπικεντρωνόταν
στό καλό τῶν φοιτητῶν του.
Τό γραφεῖο του ἦταν μικρό μέ
ἕνα μικρό δωμάτιο πίσω ἀπό
τό κάθισμα. Σέ σύγκριση μέ τό
ἐπίπεδο πού ἦσαν οἱ φοιτητές
ὅλης τῆς Ἀμερικῆς, πίστευε ὅτι
«οἱ σπουδαστές τοῦ Σάφφολκ
διακρίνονται περισσότερο ὡς
πρός τή σοβαρότητα τοῦ σκο-
ποῦ. Δέν εἶναι τόσο εὐκατά-
στατοι, ὅπως οἱ φοιτητές τοῦ
γενικοῦ ἐπιπέδου καί γιά αὐτό
εἶναι σοβαρότεροι καί ἀγαποῦν
περισσότερο τίς ἐπιχειρήσεις». 

Κατά τή διάρκεια τοῦ τελευ-
ταίου Παγκοσμίου πολέμου
ὑπηρέτησε στίς Στρατιωτικές
Ὑπηρεσίες Πληροφοριῶν τῆς
Ἀμερικῆς στήν Τρίπολη τῆς Λι-
βύης, στήν Τυνησία καί τήν
Ἰταλία μέ τό βαθμό τοῦ λοχαγοῦ
κατ᾽ ἀπονομήν. Ἦταν ἕνας ἀπό
τούς πέντε ἀξιωματικούς πού
εἶχαν ἀναλάβει τήν ἀσφάλεια
τοῦ Τσῶρτσιλ, ὅταν αὐτός εἶχε
πάει στό Μαρόκο γιά νά ἀναρ-
ρώση. Ἐκεῖ συνάντησε καί τόν
στρατηγό Ἀϊζενχάουερ, ὅταν
αὐτός πῆγε στό Μαρόκο γιά νά
ἐπισκεφθῆ τόν Τσῶρτσιλ. Συ-
νεργάσθηκε καί μέ Γάλλους
ἡγέτες καί τόν στρατηγό Ντέ
Γκώλλ. Εἶχε τοποθετηθῆ κοντά
του, γιά νά ἐνημερώνη τούς
προϊσταμένους του γιά τή δη-
μοτικότητά του.

Μετά τή συνταξιοδότησή του
ἐξακολούθησε νά ἐργάζεται μέ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΚΟΥΔΗΛΟΣ
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Αναμνήσεις
μερική ἀπασχόληση στό Πανε-
πιστήμιο τοῦ Σάφφολκ ὡς ὁμό-
τιμος καθηγητής μέχρι τό 1983
πού ἀρρώστησε. Ἐκτός ἀπό τήν
προεδρία του στό Τμῆμα Κυβερ-
νητικῆς καί Οἰκονομικῶν,
ὑπῆρξε ἐπί πλέον καί ἐπί πολύν
καιρό πρόεδρος τῆς Σειρᾶς Δια-
λέξεων τοῦ Σάφφολκ, σύμβουλος
τῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως Πολι-
τικῆς Ἐπιστήμης καί μέλος τῆς
Ἑταιρείας «Χρυσό Κλειδί» (Gold
Key Society). Στούς ὑποτρόφους
τοῦ Πανεπιστημίου ἦταν πολύ
στοργικός, ἀγαπητός δάσκαλος
καί καλός ἀφηγητής. Ἔχει συμ-
περιληφθῆ στόν κατάλογο τῶ
Ἀμερικανῶν Ἀνθρώπων τῆς Ἐπι-
στήμης, διετέλεσε μέλος πολλῶν
διακεκριμένων Συλλόγων ὅπως
ἡ Λέσχη τοῦ Χάρβαρντ (Harvard
Club), ἡ Λέσχη τῆς Ἀμερικανικῆς
Πολιτικῆς Ἐπιστήμης τό Μουσεῖο
Καλῶν Τεχνῶν, ὁ Σύλλογος Ἀμε-
ρικανικῶν Ἐπιστημῶν, ἡ Ἐταιρεία
«Χρυσό Κλειδί» (Gold Key Soci-
ety), ἡ Ἀμερικανική Ἐταιρεία
τῶν Πανεπιστημιακῶν Καθη-
γητῶν, πολλῶν τοπικῶν καί
ἐθνικῶν Λεσχῶν καί ἱδρυτής
τοῦ τμήματος τοῦ Σάφφολκ τῆς
Πί.Γάμα.Μί., ἑνός Ὀργανισμοῦ
πού ἱδρύθηκε μέ σκοπό νά φέρη
τούς φοιτητές σέ μιά ὑψηλότερη
βαθμίδα σπουδῶν ἤ νά τούς
βοηθήση νά βροῦν καλύτερα
ἐπαγγέλματα. Ἡ ΠΓΜ καί ἡ Λέ-
σχη Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν γνώ-
ρισαν εὐημερία γιά πολλά χρόνια
ὑπό τήν καθοδήγησή του. Ὡς
Πρόεδρος τῆς Σειρᾶς Διαλέξεων,
τή βοήθησε νά προσελκύση στό
πεδίο αὐτό μερικές ἀπό τίς πλέον
ξεχωριστές προσωπικότητες.

Ὁ Καθηγητής Ἀρκουδῆλος ὀνο-
μάσθηκε Ὁμότιμος Καθηγητής
καί Ἀνώτερος Ὁμιλητής τό 1979.
Μετά τήν ἀποχώρησή του ἀπό
τήν Ὑπηρεσία τοῦ ἀπονεμήθηκαν
τιμές ἀπό τή Γερουσία καί τή
Βουλή τῆς Πολιτείας τῆς Μασ-
σαχουσέτης γιά τά χρόνια τῆς
ὑπηρεσίας του στό Πανεπιστήμιο
τοῦ Σάφφολκ. Ἐλαβε ἐπίσης τότε
συγχαρητήριες ἐπιστολές ἀπό

τούς Γερουσιαστές τῆς Γερουσίας
τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν
Ἔντουαρντ Κέννεντυ καί
Ἔντουαρντ Μπρούκ, τόν Κυβερ-
νήτη Μιχάλη Δουκάκη, τόν Γραμ-
ματέα τῆς Πολιτείας Γκοῦτσι καί
ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς
τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Τόμας
Ὀ-Νήλ.

Πέθανε στό νοσοκομεῖο ἀπο-
καταστάσεως τοῦ Μπόστον, στίς
29 Φεβρουαρίου 1984 σέ ἡλικία
72 ἐτῶν, ἔπειτα ἀπό μία σκληρή
μάχη τριῶν μηνῶν μέ τόν καρ-
κίνο κατά τήν ὁποία εἶχε ἀνάγκη
συχνῶν μεταγγίσεων αἱμοπετα-
λίων. Κηδεύθηκε στόν Ὀρθόδοξο
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Δημητρίου
τοῦ Γουέστον. Ἄφησε τόν γυιό
του Γιάννη, τήν κόρη του Πάμε-
λα, τόν ἀδελφό του Σπῦρο καί
τήν ἀδελφή του Εὐσταθία
(Θοῦλα). Ἡ γυναίκα του Καλ-
λιόπη, τό γένος Κωνσταντινίδη,
εἶχε πεθάνει ἀπό τό 1973.

Τά στοιχεῖα γιά τό ἄρθρο αὐτό
ἔλαβα ἀπό ὅσα γραπτά ἔφερε
ἀπό τό ἀρχεῖο τοῦ Πανεπιστημίου
Χάρβαρτ ὁ κ. Χαράλαμπος Χῖος
καί ἀπό σημείωμα τοῦ ἀνηψιοῦ
του κ. Ἰωάννη Ἀρκουδήλου,
γυιοῦ τοῦ ἀδελφοῦ του Σπύρου.

Πρίν ἀπό πολλά χρόνια γνώ-
ρισα τόν καθηγητή Δ. Ἀρκου -
δῆλο κατά μία ἐπίσκεψή του στό
Καστόρειο. Ἦταν ἕνας ἀνθρωπος
σοφός, εὐδιάθετος εὐχάριστος,
καλός συνομιλητής, χαμηλῶν
τόνων, χωρίς ἔπαρση, εὐγενικός,
ἀκριβῶς ὅπως περιγράφεται ἀπό
ὅσους τόν γνώρισαν στήν Ἀμε-
ρική, συναδέλφους του καί προ-
σωπικότητες.

Ἄνθρωποι σάν τόν Καθηγητή
Δημήτριο Ι. Ἀρκουδῆλο τιμοῦν
τήν ἰδιαίτερη πατρίδα μας, ἀλλά
καί ὅλη τήν Ἑλλάδα καί ἀξίζει
νά τούς θυμώμαστε πάντα καί
νά προβάλλουμε τήν προσωπι-
κότητα καί τό ἔργο τους.

Εὐάγγελος Ἀνδριανός
Καστόρειον Λακωνίας

τ.κ.23059 - τηλ.6945653464
e.mail:

vaggandrianos26@gmail.com.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΗΣ

Μία από τις πιο μεγάλες γιορτές των Χριστουγέννων
είναι και η γιορτή της Άγιασης. Μέχρι το 1950 (όσο

μπορώ να θυμηθώ) οι παπάδες σε πόλεις και σε χωριά, ο
καθένας στην ενορία του, από πολύ πρωί άρχιζαν να
αγιάζουν σπίτια, μαγαζιά, γραφεία, τα πάντα! Θυμάμαι τον
Παπα- Κακούνη από πολύ πρωί, ότι καιρό και να έκανε, με
βροχή ακόμη και με χιόνι να χτυπάει την καμπάνα του Αϊ-
Γιώργη και να αρχίζει τον Αγιασμό. Πρώτα άρχιζε από το
Πάνω Καστρί και όλο το χωριό ήταν στο πόδι. Ανοίγαμε τη
μάντρα, ανάβαμε το καντήλι, ρίχναμε ξύλα στη φωτιά και
όλοι μικροί και μεγάλοι περίμεναν τον Παπά να αγιάσει,
για να φύγουν οι καλικάντζαροι, οι καλικατζαραίοι, όπως
έλεγαν, που κατέβαιναν από το τζάκι την παραμονή των
Χριστουγέννων και έφευγαν με τον Αγιασμό από το σπίτι
και μαζί έφευγαν όλες οι στενοχώριες. Ο Παπάς με ένα

κλωνάρι ξερό βασιλικό άγιαζε όλο το σπίτι. Κατέβαινε και
στο κατώγι, που ήταν τα ζώα, και φεύγοντας άγιαζε και τις
αυλές. Περνούσε από όλα τα σπίτια –τότε το χωριό ήταν
γεμάτο κόσμο– και έφτανε στο Μετόχι, όπου άγιαζε όλους
τους τάφους. Στη συνέχεια περνούσε στη Νέα Λιβερά και
μετά έφτανε στα Σερβέικα και πήγαινε μέχρι τον Αϊ-Νικόλα,
που είναι στην άκρη του χωριού. Στην επιστροφή περνούσε
από το κάτω Καστρί και αργά το απόγευμα έφτανε στον Αϊ-
Γιώργη και χτυπούσε την καμπάνα να κάνει τον Εσπερινό,
γιατί ξημέρωνε η μεγάλη γιορτή της Βάφτισης και η επόμενη
ήταν του Αϊ-Γιαννιού και, όπως έλεγαν, τότε το μισό χωριό
ήταν Γιάννηδες και το άλλο μισό Γιώργηδες και τα παιδιά
μετά τη Λειτουργία αρχίζανε τη χαιρετούρα. «ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ! ΚΑΛΩΣ ΣΑΣ ΒΡΗΚΑΜΕ» ακουγόντουσαν οι
φωνές. Του Αϊ-Γιαννιού τελείωναν και οι διακοπές των
Χριστουγέννων και την άλλη μέρα άνοιγαν τα σχολεία και
άρχιζαν τα μαθήματα, κάτι που δεν άρεσε καθόλου στα
παιδιά.
«Της Άγιασης ξημέρωσε, την πόρτα της ανοίγει.
Να! ήρθε κι ο παπάς και την καλημερίζει.
Να είσαι καλά, παππούλη μου, μα ράντισε πολύ.
Και με άχτι τότε πέταξε κι εκείνη το ραβδί»

(Γιάννη Κορζή, Ποιήματα)

Γεωργία Κορζή-Ξενόγιαννη
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«Στους γονείς μου οφείλω
το ζην και στον δάσκαλό μου
το ευ ζην» είπε ο Μέγας Αλέ-
ξανδρος για τον Αριστοτέλη.
Αυτό βέβαια ισχύει για δασκά-
λους δοτικούς, αληθινούς παι-
δαγωγούς, που θέλουν όχι μόνο
να διδάξουν, αλλά και να κα-
θοδηγήσουν και να διαπλάσουν
χαρακτήρες. «Είχαμε την τύχη
να συναντήσουμε έναν ξεχω-

ριστό, έναν θαυμάσιο δάσκαλο,
τον αείμνηστο Αθανάσιο Γκα-
βογιάννη, που ομόρφυνε τις
σχολικές μας ημέρες με ένα
σωρό δραστηριότητες.» Αυτό
καταθέτουν όσοι τον είχαν δά-
σκαλο.

Διορίστηκε στο Δημοτικό
Σχολείο Νέας Λιβεράς το 1936
και υπηρέτησε εκεί μέχρι το
σχολικό έτος 1949-1950. Νε-
αρός τότε δάσκαλος ήρθε με
νέες θεωρίες διδασκαλίας που
έφεραν έναν αέρα ανανέωσης.
Οι προκάτοχοί του, παλαιότεροι,
είχαν διαφορετικές απόψεις.
Ήσαν πολύ αυστηροί. Βέβαια
χρειάζεται ένας βαθμός αυστη-
ρότητας, αλλά η αυστηρότητά
τους, πολλές φορές, ξεπερνούσε
τα όρια. Μια εκπαίδευση που
στερεί το χαμόγελο από το παιδί
δεν αξίζει τίποτε. Ο Γκαβογιάν-
νης τα εφάρμοσε όλα με μέτρο.
Συνδύασε την αυστηρότητα με
το σεβασμό και την πειθαρχία.
Ένα από τα πρώτα πράγματα
που έκανε ήταν η δεντροφύ-

τευση στο λοφίσκο του Αγίου
Κωνσταντίνου και Ελένης. «Έφε-
ρε δεντράκια πεύκου από την
Τρίπολη και μας τα μοίρασε
να τα φυτέψουμε και να ανα-
λάβουμε τη φροντίδα τους (πό-
τισμα, σκάλισμα κ. λ. π.). Έπειτα
από ένα χρονικό διάστημα θα
επιλέγονταν τα καλύτερα και
θα βραβευόταν ο καλύτερος
καλλιεργητής. Το μέτρο αυτό

δημιουργούσε έναν ευγενή αν-
ταγωνισμό μεταξύ μας και συγ-
χρόνως γινόταν ένα χρήσιμο
έργο. Το τερπνό μετά του ωφε-
λίμου, όπως λέμε.

Καθιέρωσε ανταλλαγή επι-
σκέψεων σε πολλά σχολεία της
περιοχής σε συνεννόηση με
τους Διευθυντές τους, ώστε να
γνωριστούμε με άλλους μαθη-
τές, να δημιουργήσουμε φιλίες
και να ανταλλάξουμε και γνώ-
μες. Όταν επιστρέφαμε, μας
ρωτούσε ποιες ήταν οι εντυ-

πώσεις μας από την επίσκεψη
και αν δημιουργήσαμε κάποιες
φιλίες.

Ένα άλλο καινούριο που
εφάρμοσε ήταν η ίδρυση Μα-
θητικού Δικαστηρίου με Πρό-
εδρο, Εισαγγελέα και Δικηγό-
ρους που δίκαζαν διάφορα πα-
ραπτώματα και οι κατηγορού-
μενοι κάθιζαν στο σκαμνί για
να απολογηθούν και να δικα-
στούν. Θυμάμαι ένα περιστατικό
που ήταν κατηγορούμενος ο
Παναγιώτης Κοπανάς και δι-
κηγόρος του ο Θόδωρος Γρη-
γοράκης. Δεν θυμάμαι την κα-
τηγορία, αλλά θυμάμαι τον Θό-
δωρο που ζήτησε την απαλλαγή
του κατηγορούμενου γιατί, όπως
είπε, είχε μικρό κεφάλι και
επομένως δεν ήξερε τι έκανε.
Να σημειωθεί ότι ο Κόπανος
είχε πράγματι ένα κεφάλι σχε-
τικά μικρό. Πολλές φορές ρω-
τούσε τους μαθητές τι έφαγαν

στο σπίτι. Το έκανε για να μα-
θαίνει ποια παιδιά είχαν πρό-
βλημα οικονομικό και φρόντιζε
διακριτικά γι αυτό. Αυτά και
άλλα πολλά που δεν θυμάμαι
υπήρξαν καινοτομίες για την
εποχή του και άφησαν ανεξί-
τηλη τη σφραγίδα του.

Πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε
ο Δάσκαλος και στην ανέγερση
της εκκλησίας της Αγίας Βαρ-
βάρας. Οι δυο εκκλησίες, που
εξυπηρετούσαν τα χωριά Κα-
στρί, Σερβέικα και Νέα Λιβε-

ρά-ο Αϊ-Γιώργης και ο Αϊ-Θό-
δωρος, ήταν μικρές και υπήρχε
άμεση ανάγκη ανέγερσης νέας
εκκλησίας. Με πρωτοβουλία
δική του έγινε μια συγκέντρωση
στο Σχολείο με τη συμμετοχή
πολλών κατοίκων. Εκεί αφού
συζήτησαν, συμφώνησαν όλοι
πως ήταν ανάγκη να γίνει μια
νέα, μεγαλύτερη εκκλησία. Ξε-
κίνησαν με την ίδρυση μιας
ερανικής επιτροπής, που θα
διενεργούσε ένα έρανο για συγ-
κέντρωση χρημάτων. Η αρχή
έγινε με την προσφορά των
παρευρισκομένων και η Επι-
τροπή θα συνέχιζε τον έρανο.
Ο Δάσκαλος άρχισε να ρωτάει
έναν-έναν και να καταγράφει
την προσφορά του. Στη συγ-
κέντρωση παρευρισκόταν και
ο Νικόλαος Κολινιάτης τον
οποίο ο Γκαβογιάννης δεν ρώ-
τησε τι προσφέρει. Ετοιμαζόταν
να κλείσει τη συνεδρίαση, όταν
ο Κολινιάτης ζήτησε το λόγο
και είπε: Δάσκαλε, εμένα δεν
με ρώτησες, για να του απαν-
τήσει ότι ήταν κάτοικος Καστα-
νιάς και ότι το θέμα αφορούσε
τους κατοίκους των τριών χω-
ριών.

–Όχι, να δώσω κι εγώ κάτι.
–Αν έχετε την ευχαρίστηση,

κυρ-Νίκο, θα δεχθούμε την
προσφορά σας.

–Γράψε 2.000 δολάρια και
από εμένα.

Στο άκουσμα του ποσού έμει-
ναν όλοι άναυδοι. Ήταν ένα
τεράστιο ποσό. Ακολούθησαν
χειροκροτήματα και ευχαριστίες
από μέρους όλων. Έτσι ξεκίνησε
η ανέγερση της ωραίας εκκλη-
σίας της Αγίας Βαρβάρας.» Στα
εγκαίνια του Ναού ο Δάσκαλος
βάφτισε κορίτσι και του έδωσε
το όνομα Βαρβάρα.

Μαρτυρίες: Γιάννη Δημητριάδη,
Μάκη Γυλοπίδη και Γιώργου Κε-
μερίδη που μαθήτευσαν κοντά
του.

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ
(Εκ Γορτυνίας Αρκαδίας, έξω από τη Βυτίνα)

Επιμέλεια: Βαρβάρα Κεμερίδου
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Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και του

Νηπιαγωγείου Καστορείου έφτιαξαν ένα

πανέμορφο ημερολόγιο για το 2022 με θέμα 

τα δικαιώματα των παιδιών.

Το εξώφυλλο το φιλοτέχνησαν τα παιδιά του

Νηπιαγωγείου και κάθε μήνας φιλοξενεί

ζωγραφιές παιδιών του Δημοτικού.

Θα το αγοράσουμε όλοι μας.

Θα είναι το γούρι μας. 

Φωτο: Β. Λαγανάς, Γ. Λαγανάς και Γ. Μουτής

Το Καστόρι

χειμωνιάτικο 

και φωτισμένο

περιμένοντας τα

Χριστούγεννα.

Το ημερολόγιο των παιδιών μας



Σ την ταβέρνα του Πατσόπουλου, ενώ ο βο-
ριάς φυσούσε και ψηλά  στα βουνά χιόνιζε,

ένα πρωί, μπήκε να πιει ένα ρούμι να ζεσταθεί
ο μαστρο-Παύλος ο Πισκολέτος. Μπήκε τουρ-
τουρίζοντας και ζήτησε ένα ρούμι. Το παιδί
του καπηλειού, που τον ήξερε καλά, του είπε:

–Έχεις πεντάρα;
Ο άνθρωπος σήκωσε τους ώμους με τρόπο

διφορούμενο.
–Βάλε συ το ρούμι, είπε. Πώς να έχει πεν-

τάρα; Καλά και τα λεπτά, καλή κι η δουλειά,
καλό και το κρασί, καλή κι η κουβέντα, όλα
καλά. Καλύτερον απ’ όλα η ραστώνη.

Αν ανατίθετο σ’ αυτόν να συντάξει τον κα-
νονισμό της εβδομάδος, θα όριζε την Κυριακή
για σχόλη, την Δευτέρα για χουζούρι, την
Τρίτη για σουλάτσο, την Τετάρτη, Πέμπτη
και Παρασκευή για εργασία και το Σάββατο
γιά ξεκούρασμα. Είχε ακούσει τον λαϊκό μύθο
για τον τεμπέλη, που πήγαιναν να τον κρε-
μάσουν και συγκατένευσε να ζήσει με τον
όρο να είναι «βρεμένο το παξιμάδι». Γνώριζε
και την άλλη διήγηση για το τεμπελχανιό,
που ίδρυσε, ο Μεχμέτ Αλής στην πατρίδα
του Καβάλα. Εκεί, επειδή το κακό είχε παρα-
γίνει, ο επιστάτης σοφίστηκε να στρώνει μίαν
ψάθα, επί της οποίας ανάγκαζε τους άεργους
να ξαπλώνονται. Έπειτα έβαζε φωτιά στην
ψάθα. Όποιος προτιμούσε να καεί, παρά να
σηκωθεί από τη θέση του, ήτο σωστός τεμπέ-
λης και δικαιούταν να φάει δωρεάν το πιλάφι.
Όποιος σηκωνόταν και έφευγε δεν ήταν σω-
στός τεμπέλης και έχανε τα δικαιώματα. Τόσοι
Βαλλιάνοι, τόσοι Αβέρωφ και Συγγροί, σκε-
πτόταν ο μαστρο-Παύλος, και κανείς από αυ-

τούς δεν ίδρυσε κάτι παραπλήσιο στην Αθήνα!
Ο μαστρο-Παύλος αφέθηκε στις φαντασίες
του. Σάββατο σήμερα, μεθαύριο Παραμονή,
την άλλη Χριστούγεννα. Να είχε τουλάχιστον
λεφτά να αγοράσει ένα γαλόπουλο, να κάμει
κι αυτός Χριστούγεννα στο σπίτι του, καθώς
όλοι. Μετάνιωνε τώρα, διότι δεν πήγε τις τε-
λευταίες ημέρες στα βυρσοδεψεία να δουλέψει,
να βγάλει λίγα λεφτά. Περιδιάβασε ακόμη
δύο ημέρες και την άλλη ήταν η Παραμονή.

Το γαλόπουλο δεν έπαυσε να το ονειροπολεί
και να το ορέγεται. Πώς να το προμηθευτεί!
Θα χρησίμευε τούτο, εάν το είχε, και ως μέσο
συνδιαλλαγής με την γυναίκα του.

Στράφηκε να μπει στο καπηλειό και τότε
βλέπει ένα παιδί της αγοράς, με μια κοφίνα
στους ώμους, που είχε μέσα ένα γάλο, αγριο-

λάχανα, πορτοκάλια, ίσως και βούτυρο και
άλλα καλά πράγματα. Το παιδί κοίταζε δεξιά
και αριστερά και φαινόταν να ψάχνει
κάτι. Είδε τον Παύλο και στράφηκε
προς αυτόν.

–Ξέρεις, πατριώτη, πού είναι το
σπίτι του κυρ-Θανάση του Μπελιό-
πουλου;

Αστραπή έλαμψε στο πνεύμα του
Παύλου.

–Να, εδώ είναι το σπίτι του. Να
φωνάξεις την κυρα–Παύλαινα, στο
ισόγειο… αυτή είναι η νοικοκυρά
του…

Και κάνοντας ο ίδιος πέντε βήματα,
έκαμε πως φώναξε·

–Κυρά-Παύλαινα, κόπιασ’ εδώ να
πάρεις τα ψώνια που σου στέλνει ο
αφέντης σου…  

Το βράδυ πήγε και χτύπησε την
πόρτα του σπιτιού του. Ήταν κλει-
σμένη.

–Καλησπέρα, κυρα-Παύλαινα, φώ-
ναξε απ’ έξω, χρόνους πολλούς.
Πώς πήγε ο γάλος; Βλέπεις, εγώ
πάλε;

Ούτε φωνή ούτε ακρόαση.
–Έ, μαστρο-Παύλε, είπε η κυρα-

Στρατίνα, Τι γάλος και γαλίζεις,
ασίκη μου; Είδαμε και πάθαμε να
σκεπάσουμε το πράμα, να μη προ-
σβαλθεί το σπίτι… Εκείνος που ήταν
δικός του ο γάλος, ήλθε μεσάνυκτα
κι εφώναζε και μας φοβέριζε όλους
κι η φαμίλια σου, επειδή τον είχε
κόψει τον γάλο και τον είχε βάλει
στο τσουκάλι,  κλειδώθηκε μες στην
κάμαρα, και δεν ήξερε τι να κάμει
… και πέρασε η φαμίλια σου όλη
την ημέρα κλειδομανταλωμένη μέσα,
από φόβο μην ξαναέλθει εκείνος
και μας φέρει  την αστυνομία. Άλλη
φορά, τέτοια αστεία να μην τα κάνεις,

μαστρο-Παυλάκη. Τέτοια προσβολή να λείπει
από το σπίτι μου, τ’ άκουσες;

Ο μαστρο-Παύλος ρώτησε δειλά·
–Τώρα… είναι μέσα η φαμίλια μου;
–Είναι μέσα όλοι τους, κι έχουνε κλειδωμένα

καλά και το φως κατεβασμένο, για τον φόβο
των Ιουδαίων. Κοίταξε, μη σε νοιώσει από
πουθενά, κείνος ο σκιάς ο κουνιάδος σου,
πάλε… Εκείνη τη στιγμή μία φωνούλα μικρού
παιδιού είπε:

–Την υγειά σου, ματο-Πάλο, τεμελόκυλο,
κακέ πατέλα. Τόνε φάαμε το λάλο. Να πάλε
κι εσύ πέντε, κι άλλε πέντε, δέκα!

Προφανώς ήταν μέσα ο φοβερός ο γυναι-
κάδελφος και είχε δασκαλέψει το παιδί να τα
φωνάζει αυτά.
(Από το διήγημα «Τα Χριστούγεννα Του Τεμ-
πέλη» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη –ελεύθερη
απόδοση).

Σοβαρά και Ευτράπελα
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ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1940
“Ανοίγουν τα παράθυρα
κι όσοι μένουν χαιρετούν αυτούς που φεύγουν
και φεύγουν όλοι.
Γέμισαν οι πόλεις τύμπανα και σημαίες.
Ορθή η αυγή σημαιοστολίζει τα όνειρά μας
κι η Ελλάδα λάμπει μες στα φώτα των ονείρων μας.
Ο ήλιος πλυμένος
με το καθάριο πρόσωπο στραμμένο στον άνθρωπο,
χαιρετάει τους δρόμους που τραβούν στη μάχη.
Αυτοκίνητα περνούν γεμάτα πλήθος.
Αποχαιρετιούνται στις πόρτες και γελάνε
ύστερα ακούγονται τ’ άρβυλα στην άσφαλτο,
το μεγάλο τραγούδι των αντρίκιων βημάτων
που μακραίνει και σβήνει στο βάθος του δρόμου,
ως το βραδινό σταθμό με τα χαμηλωμένα φώτα.
Εκεί τα τρένα περιμένουνε
σφυρίζουν για λίγο έξω από την πόλη,
ακούγονται οι αποχαιρετιστήριοι πυροβολισμοί
κι ύστερα όλα σωπαίνουν και περιμένουν.
Διαβάζουμε τα τελευταία παραρτήματα:
Νικούμε. Νικούμε.
Πάντα νικάει το δίκιο!
Μια μέρα θα νικήσει ο άνθρωπος.
Μια μέρα η λευτεριά θα νικήσει τον πόλεμο.
Μια μέρα θα νικήσουμε για πάντα.”

Αθήνα, Νοέμβριος 1940, Γιάννης Ρίτσος

Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη
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Τα χριστουγεννιάτικα διηγήματα του Πα-
παδιαμάντη είναι τόσα πολλά σε αριθμό,
που θα μπορούσε κανείς να τα ταξινομήσει
σε μια ξεχωριστή κατηγορία. Εξάλλου,
κυκλοφορούν αρκετές συλλογές που εστιά-
ζουν σ’ αυτά και που έχουν τίτλους όπως
«χριστουγεννιάτικα διηγήματα» ή «χρι-
στουγεννιάτικες ιστορίες» αναδεικνύοντας
ακριβώς αυτό το λογοτεχνικό κομμάτι.
Στην πλατεία του σιδηροδρομικού σταθμού
του Μοναστηρακίου, σ’ ένα λαϊκό καφενεδάκι, περνούσε
συχνά τις ώρες του ο Παπαδιαμάντης. Το καφενεδάκι αυτό
γίνηκε φιλολογικό κέντρο. Εκεί μαζεύονταν λόγιοι εκείνου
του καιρού, δηλαδή της δεκαετίας 1900-1910. Μέσα σ’
αυτό το καφενεδάκι ή στο δωμάτιό του, που ήταν εκεί
κοντά, ο Παπαδιαμάντης έγραφε και τα ωραία εκείνα χρι-
στουγεννιάτικα διηγήματα, που έδινε κάθε χρόνο στην
«Ακρόπολι», στην εφημερίδα του Βλάση Γαβριηλίδη. Κάθε
χριστουγεννιάτικο φύλλο της εφημερίδας εκείνης έπρεπε
να έχει ολοσέλιδο διήγημα του Παπαδιαμάντη.
Στο Μοναστηράκι, απέναντι από τη Βιβλιοθήκη του Αδρια-
νού, στην Οδό Άρεως 14 βρίσκεται το αρχοντικό του Χω-
ματιανού Λογοθέτη. Στην αυλή του αρχοντικού βρίσκεται
το εκκλησάκι του Αγίου Ελισσαίου, μονόκλιτη βασιλική,
κτισμένη επί Τουρκοκρατίας. Εδώ, τις καθημερινές, λει-
τουργούσε ο π. Νικόλαος Πλανάς. Οι αγρυπνίες του άφησαν
εποχή και προσήλκυαν τον πνευματικό κόσμο της πρω-
τεύουσας, ειδικά όταν στο ψαλτήρι βρισκόταν το δίδυμο
Παπαδιαμάντη και Μωραϊτίδη. Οι δύο συγγραφείς σε
κείμενά τους έχουν εξάρει την απλότητα, την ταπεινότητα

και την αγιοσύνη του πατέρα Νικόλα. Το 1896 ο Παπαδια-
μάντης σε άρθρο του με τίτλο «Ιερείς των πόλεων και
Ιερείς των χωρίων», αναφέρεται στην προσωπικότητα του
Αγίου Νικολάου Πλανά. «…είναι ο ταπεινότερος των ιερέων
και ο απλοϊκώτερος των ανθρώπων…».
Αν γυρίζαμε τον χρόνο πίσω και βρισκόμασταν στο
εκκλησάκι στη διάρκεια μια αγρυπνίας, θα βρίσκαμε τον
Παπαδιαμάντη να ψάλλει. Δεξιός ψάλτης ο ίδιος, αριστερός
ο εξάδελφός του, διηγηματογράφος, ακαδημαϊκός, δημο-
σιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, μεταφραστής και δοκι-

μιογράφος, επίσης Σκιαθίτης, Αλέξανδρος
Μωραϊτίδης. Έσπευδαν τότε να τους ακού-
σουν να ψάλουν, ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου,
ο Παύλος Νιρβάνας και άλλες σημαντικές
μορφές των γραμμάτων της εποχής.
Πολλά χρόνια αργότερα τους «συνάντησε»
εκεί ο Μάνος Ελευθερίου. Όχι κυριολε-
κτικά, αλλά μεταφορικά. «Αγρύπνια για το
σκοτεινό τρυγόνι στην εκκλησία του προ-
φήτη Ελισσαίου». «Σκοτεινό τρυγόνι» αυ-

τοαποκαλείται ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο ποίημά
του «Προς τη μητέρα μου» (1874). Στη μικρή ταπεινή εκ-
κλησία του προφήτη Ελισσαίου πήγαινε ο Γέροντας και
έψαλλε τις ολονυχτίες. Το ποίημα είναι ένας φόρος τιμής
και συγχρόνως μια κατανυκτική συνομιλία του Μάνου
Ελευθερίου με τον συγγραφέα της «Φόνισσας». Μια εσωτε-
ρική συνομιλία και συγχρόνως θαυμασμός και προσευχή
προς τον Σκιαθίτη Γέροντα...».
«Πολύν καιρό μετά, χρόνια μετά, στις αγρυπνίες
του προφήτη Ελισσαίου
κάτι θα είχε η ψυχή του εννοήσει
από την τάξη και τη ζυγαριά του κόσμου,
γιατί αλλιώς δεν εξηγείται
πώς από τα ψίχουλα που του κληρώσανε στη μοιρασιά του
τα μισά να τα σκορπάει στα πουλιά
και τ’ άλλα στους Αγγέλους της ολονυχτίας»

Κάθε Χριστούγεννα η σκέψη μας πηγαίνει αυθόρμητα στον Σκιαθίτη Γέροντα των γραμμάτων μας,
τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, που έχει γράψει υπέροχα χριστουγεννιάτικα διηγήματα.

Προς την Μητέρα μου (1874)
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

Μάννα μου, εγώ ’μαι τ’ άμοιρο, το σκοτεινό τρυγόνι, 
οπού το δέρνει ο άνεμος, βροχή που το πληγώνει.
Το δόλιο! όπου κι αν στραφή κι απ’ όπου κι αν περάση,
δε βρίσκει πέτρα να σταθή, κλωνάρι να πλαγιάση.
Εγώ βαρκούλα μοναχή, βαρκούλ’ αποδαρμένη 
μέσα σε πέλαγο ανοιχτό, σε θάλασσ’ αφρισμένη,
παλαίβω με τα κύματα χωρίς πανί, τιμόνι
κι άλλη δεν έχω άγκυρα πλην την ευχή σου μόνη.
Στην αγκαλιά σου τη γλυκειά, μαννούλα μου, ν’ αράξω, 
μες στο βαθύ το πέλαγο αυτό πριχού βουλιάξω.
Μαννούλα μου, ήθελα να πάω, να φύγω, να μισέψω 
του ριζικού μου από μακρυά τη θύρα ν’ αγναντέψω.
Στο θλιβερό βασίλειο της Μοίρας να πατήσω,
κι εκεί να βρω τη μοίρα μου και να την ερωτήσω.
Να της ειπώ: είναι πολλά, σκληρά τα βάσανά μου, 
ωσάν το δίχτυ που σφαλνά θάλασσα, φύκια κι άμμο·
είναι κι η τύχη μου σκληρή, σαν την ψυχή τη μαύρη,
π’ αρνήθηκε την Παναγιά κι οπού έλεος δεν θαύρει.
Κι εκείνη μ΄αποκρίθηκε κι εκείνη απελογήθη: 
«Ήτον ανήλιαστη, άτυχη, η μέρα που γεννήθης·
άλλοι επήραν τον ανθό και συ τη ρίζα πήρες·
όντας σε έπλασ’ ο Θεός δεν είχε άλλες μοίρες».
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H επέτειος των 200 χρόνων
από την Ελληνική Επανά-

σταση είναι σημαντική στιγμή
για τη χώρα μας.

Είναι μια ευκαιρία να ξανα-
διαβάσουμε την ιστορία για να
γνωρίσουμε το παρελθόν μας
και να σκεφτούμε, κυρίως οι
νέοι, πώς θα μπορέσουμε να αν-
ταποκριθούμε στις προκλήσεις
του μέλλοντος. 

Ποιοι ήταν οι ήρωες του 1821
και τί τους έκανε τόσο ξεχωρι-
στούς στα μάτια όχι μόνο των
συμπατριωτών και των συμμάχων
τους αλλά ακόμα και των εχθρών
τους.

Η Επανάσταση ξεκίνησε ου-
σιαστικά τον Φλεβάρη του 1821
στις παραδουνάβιες ηγεμονίες
από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη.
Αν και η απόπειρα αυτή είχε
άδοξο τέλος, η σπίθα της επα-
νάστασης άναψε για τα καλά αρ-
χικά στην Πελοπόννησο κι επε-
κτάθηκε, με γεγονότα δραματικά
αλλά και σημαντικά για την εξέ-
λιξη της Επανάστασης, σε ολό-
κληρο τον ελλαδικό χώρο. Όμως

ο Μοριάς υπήρξε η «Άνοιξη»
του Αγώνα του ’21. 

Στα πλαίσια των εορτασμών
για τα 200 χρόνια από την έναρ-
ξη της Ελληνικής Επανάστασης
του 1821, η Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου πραγματοποίησε ση-
μαντικές δράσεις. Μεταξύ αυτών
είναι η χρηματοδότηση ενός ιστο-
ρικού ντοκιμαντέρ/δραματοποι-
ημένης ταινίας με τίτλο «1821 –
Η Φλόγα της Επανάστασης», υπό
τη σκηνοθετική καθοδήγηση του
επιτυχημένου σκηνοθέτη Μα-
νούσου Μανουσάκη. Η πρώτη
προβολή έγινε στο αμφιθέατρο
του Πολεμικού Μουσείου, στις

13 Δεκεμβρίου 2021. Το πλήθος
του κόσμου ήταν μεγάλο και από-
λαυσε την ταινία, η οποία ήταν
εξαιρετική και με ιστορικά στοι-
χεία. Παρών ήταν ο Περιφερει-
άρχης κ. Παναγιώτης Νίκας που
απηύθυνε χαιρετισμό, ο πατριώ-
της μας Αντιπεριφερειάρχης Λα-
κωνίας κ. Θεόδωρος Βερούτης,
ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης
κ. Νίκων Τζινιέρης και πολλοί
άλλοι θεσμικοί εκπρόσωποι. Πα-

ρών επίσης ήταν ο Μανούσος
Μανουσάκης και οι συντελεστές
της ταινίας. Εκεί ήταν και ο πρό-
εδρος του Συνδέσμου των εν Ατ-
τική Λακεδαιμονίων κ. Δημήτρης
Καστάνης, καθώς και μέλη του
διοικητικού συμβουλίου του Πο-
λυδεύκη.

Επίσης, η Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου δίνει ιδιαίτερο βάρος
στην έκδοση ιστορικών συγγραμ-
μάτων, τα οποία φωτίζουν την
ηρωική εκείνη περίοδο της ελ-
ληνικής ιστορίας. Τα συγγράμ-
ματα αυτά διανέμονται σε βι-

βλιοθήκες, σχολεία, πνευματικά
σωματεία – συλλόγους και άλλους
φορείς. Από τον Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη
Νίκα λάβαμε κι εμείς δύο βιβλία.
Το πρώτο βιβλίο έχει τίτλο: Η
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟ-
ΠΟΝΝΗΣΟ – ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΝΑ
ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ. Στο
βιβλίο αυτό παρουσιάζονται ει-

δικότερα, η πορεία του εννιά-
χρονου απελευθερωτικού αγώνα
του αγωνιζόμενου έθνους, τα
χρονικά της οροθέσια και τα το-
πόσημα του πελοποννησιακού
χώρου. Την έκδοση επιμελήθηκε
ερευνητικά, ιστορικά και δημι-
ουργικά ο Βασίλης Μηνακάκης.
Τα κείμενα του βιβλίου έχουν
γραφεί με την «πένα των πρωτα-
γωνιστών», δηλαδή των Ελλήνων
εκείνων και των ξένων που έλα-
βαν μέρος στις πολεμικές συγ-
κρούσεις ή έζησαν την ίδια χρο-
νική περίοδο και κατέγραψαν τις

αφηγήσεις των πρωταγωνιστών
του Αγώνα. «Είναι ένα συναρ-
παστικό οδοιπορικό στις μέρες
και τις μνήμες της Ελληνικής
Επανάστασης στην Πελοπόννη-
σο, το οποίο μας ξεναγεί στους
τόπους και τα γεγονότα της Επα-
νάστασης στον Μοριά. Η έκδοση
δίνει τον λόγο στους πρωταγω-
νιστές του Αγώνα. Πρόκειται για

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕ        



μια απολύτως δικαιολογημένη και εύστοχη
προσέγγιση, αφού σώζονται δεκάδες απο-
μνημονεύματα και αναμνήσεις των πρωτα-
γωνιστών της Επανάστασης, Ελλήνων και
ξένων. Έτσι έχουμε μια αφήγηση από πρώτο
χέρι». Από τον πρόλογο του Καθηγητή Νεό-
τερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Α. Π. Θ
κ. Ιάκωβου Δ. Μιχαηλίδη.

Το επιστημονικό περιεχόμενο της έκδοσης
συμπληρώνεται με πλούσια εικονογράφηση
από τα σπουδαιότερα ζωγραφικά και χαρα-
κτικά έργα, τα οποία απεικονίζουν τις κορυ-
φαίες στιγμές των αγωνιζόμενων Ελλήνων
και κοσμούν μουσεία, συλλογές και βιβλιο-
θήκες.

Το δεύτερο βιβλίο φέρει τον τίτλο: ΤΟ
ΔΕΣΠΟΤΑΤΟ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ – Ιστορία και
Πολιτισμός, Ο δρόμος της δοκιμασίας προς
τη Νέα Ελλάδα. 

Μια επίσκεψη στο Μυστρά, έξι
χιλιόμετρα ΒΔ της Σπάρτης, θα
σας μεταφέρει σε άλλη διάσταση,
στην εποχή της Βυζαντινής αυτο-
κρατορίας. Η προσφορά του δε-
σποτάτου στον ελληνισμό ήταν ότι
αποτέλεσε ένα έδαφος για την τε-
λευταία αναλαμπή του μεσαιωνικού
ελληνισμού και την πνευματική
και καλλιτεχνική αναζήτησή του.
Άλλωστε, ο Μυστράς αποτέλεσε
για δύο αιώνες την πρωτεύουσα
του ομώνυμου Δεσποτάτου, τελευ-
ταία αναλαμπή της Βυζαντινής αυ-
τοκρατορίας. Πριν από τη μεγάλη
νύχτα της Τουρκοκρατίας και τις
λαμπρές ημέρες της Απελευθέρω-
σης, στην Πολιτεία του Μυστρά
γεννήθηκε ο Νέος Ελληνισμός. Το
ελληνικό κράτος που οραματίστηκε
ο Πλήθων, στα σημερινά περίπου
γεωγραφικά όρια, θα το πραγμα-
τοποιήσει ο Θεόδωρος Κολοκο-
τρώνης. Η Επανάσταση του 1821
θα είναι, τελικά, η κάθαρση της
τραγωδίας που άρχισε το 1453.  

Στις συνοικίες του Μυστρά, στο Κάστρο,
στη Μεσοχώρα και στην Έξω Χώρα, νομίζει
κανείς ότι βρίσκεται σε ένα σκηνικό παρα-
μυθιού: βυζαντινοί πρίγκιπες, αρχοντόπουλα
και δεσποσύνες με την ακολουθία τους να
ξεπροβάλλουν από τα πλούσια αρχοντόσπιτα,
ξένες αντιπροσωπείες να κατευθύνονται
προς τα ανάκτορα για να υποβάλλουν τα
σέβη τους στον ηγεμόνα της πολιτείας, τον
λαό να συρρέει στους δρόμους, μια εικόνα
ονειρική, βγαλμένη από το βυζαντινό πα-
ρελθόν. 

Στο βιβλίο αυτό, ο
εκπαιδευτικός και
συγγραφέας Δημή-
τρης Κατσαφάνας πα-
ρουσιάζει την ιστορία
του Μυστρά σε αφή-
γηση με απλό ύφος,
ώστε να γίνεται κα-
τανοητός από το ευ-
ρύτερο αναγνωστικό
κοινό. Γίνεται μια
ανασύνθεση των ση-
μαντικότερων ιστορι-
κών και πολιτικών γε-
γονότων της πολυτά-
ραχης εποχής του Δε-
σποτάτου της Πελο-
ποννήσου. 

Ευχαριστούμε τον κ. Περιφερειάρχη και
ευχόμαστε να συνεχίσει να στηρίζει η Περι-
φέρεια την έκδοση νέων ή επανέκδοση πα-
λαιότερων ιστορικών συγγραμμάτων, τα
οποία φωτίζουν την ηρωική εκείνη περίοδο
της ελληνικής ιστορίας.
(Σημείωση: Έχει προηγηθεί η αποστολή και
του βιβλίου «ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑ-
ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821» με συγγραφέα τον κ.
Αθανάσιο Χρήστου, καθηγητή της Νεότερης
και Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου).

Β.Κ. - Ε.Λ.
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ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
Από Αμερική ήλθαν ο Δημήτριος
Κουτρουμπής του Βασιλείου με τη
σύζυγό του Σπυριδούλα, ο Παναγιώτης
Κουτρουμπής του Παναγιώτη με τη
συζυγό του Στάαρ    και τον γιό τους
Δημήτρη, ο Παναγιώτης Κουτρουμπής
του Γεωργίου με τον γιό του Γιώργο
και ο αδελφός του Ηλίας Κουτρουμπής
του Γεωργίου με τον γιό του Γιώργο,
ο Κώστας Λιναρδάκης του Γεωργίου
και της Αγγελικής.

Από Kαναδά ήλθε ήλθε η Δήμητρα
Καλαβρυτινού.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Η Βάλια Παπαδημητράκη του Γρη-
γορίου και της Γαρυφαλλιάς Ρουμε-
λιώτη και ο Νίκος Ζέρβας του Βασι-
λείου και της Όλγας απέκτησαν στις
31 Αυγούστου 2021 δίδυμα ένα αγο-
ράκι και ένα κοριτσάκι.

• Η Ελένη Τσιγκουράκου του Γεωρ-
γίου και ο Δημήτρης Βουρδούσης
του Παναγιώτη απέκτησαν στις 14
Νοεμβρίου 2021 το πρώτο τους παιδί
ένα κοριτσάκι.
Ευχόμαστε στους γονείς να τους
ζήσουν τα νεογέννητα και να είναι
καλότυχα στη ζωή τους.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Η Ασπασία Μίχου του Κωνσταντίνου
και της Παναγιώτας και ο Πέτρος
Κίτσος του Κωνσταντίνου βάπτισαν
το κοριτσάκι τους στις 28 Αυγούστου
2021 στον Ι. Ν. των Αγίων Αποστόλων
της Μουσθένης στο Παγγαίο Καβά-
λας.

• Η Σταυρούλα Μουσούλη του Μιχαήλ
και της Ποτούλας Μπασκουρέλου
και ο Αθανάσιος Ξανθάκος του Ηλία
βάπτισαν το αγοράκι τους  στις 3
Οκτωβρίου 2021 στην Ι.Μ. του Προ-
φήτη Ηλία στο Γαλάτσι Αττικής και
του έδωσαν το όνομα Ηλίας.

Ευχόμαστε στους γονείς να τους
ζήσουν τα νεοφώτιστα και να ευτυ-
χήσουν στη ζωή τους.

ΓΑΜΟΙ
• Ο Πολυζώης-Θεόκλητος Σταυρό-
πουλος του Παναγιώτη και της Αικα-
τερίνης και η Αναστασία – Καλλιρόη
Μπάλιου του Παναγιώτη και της Θε-
ανώς παντρεύτηκαν στις 10 Οκτω-

βρίου2021 στην Ελληνική Ορθόδοξη
εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο
Ann Arbor, Michigan, H.Π.Α.

• Η Κωνσταντίνα Μπασκουρέλου
του Μπάμπη και της Άβας Μπου-
λούμπαση και ο Θανάσης Κάστορας
του Αθανασίου παντρεύτηκαν στην
Αθήνα στις 24 Σεπτεμβρίου 2021.

• Η Ευαγγελία Δημητρίου του Μιχαήλ
και της Βασιλικής και ο Νικόλαος Νι-
κητάκης του Ευθυμίου και της Βασι-
λικής παντρεύτηκαν στις 11 Σεπτεμ-
βρίου 2021 στον Ι.Ν. του Αγίου Φα-
νουρίου στο Λουτράκι.

Ευχόμαστε στους νεόνυμφους να
ζήσουν ευτυχισμένοι με καλούς απο-
γόνους.

ΠΕΝΘΗ
• Ο Δημήτριος Ρεξίνης του Κων-
σταντίνου πέθανε στις 16 Σεπτεμ-
βρίου 2021 στην Αμερική σε ηλικία
84 ετών.

• Η Αντωνία Γαρδεράκη πέθανε στις
20 Σεπτεμβρίου 2021 στο Κορωπί
Αττικής σε ηλικία 86 ετών. 

• Η Αικατερίνη Σαραντάκου του Ηλία
(κόρη του παπά Αλαφόγιαννη )πέθανε
στις 8 Οκτωβρίου 2021 στην Αθήνα
σε ηλικία 88 ετών και κηδεύτηκε
στο Καστόρειο.

• Η Ραλλού-Ρούλα Φιλιανού-Μουτή
(νύφη του Θύμιου Μουτή ) πέθανε
στις 11 Οκτωβρίου 2021 στην Αθήνα
σε ηλικία 84 ετών και κηδεύτηκε
στο Καστόρειο.

• Ο Νικόλαος Βλαχόγιαννης του Σω-
τηρίου πέθανε στις 30 Νοεμβρίου
2021 σε ηλικία 87 ετών.

• Ο Αντώνιος Φασουλόπουλος του
Αθανασίου πέθανε στις 3 Δεκεμβρίου
2021 στην Αυστραλία σε ηλικία 82
ετών. 

• Ο Ιερέας Δημήτριος Βουνάσης
του Κωνσταντίνου πέθανε στις 4 Δε-
κεμβρίου 2021 σε ηλικία 85 ετών.

• Η πρεσβυτέρα Ειρήνη Γιαννούλη,
σύζυγος του Μακαριστού παπά Γιάννη
Γιαννούλη, πέθανε στις 15 Δεκεμ-
βρίου 2021στην Αθήνα σε ηλικία 85
ετών.

Συλλυπούμαστε τους οικείους και τους
ευχόμαστε την από Θεό παρηγοριά.

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 τμ.  Τιμή ευκαιρίας.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6938257512.

XΟΡΗΓΟΙ

CHIOTI KAREN 500 ΕΥΡΩ
ΤΙΓΚΛΙΑΝΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 50 ΕΥΡΩ
ΚΟΝΔΥΛΗ Σ  ΙΩΑΝΝΗΣ 20 ΕΥΡΩ
ARFANIS CON 50 ΕΥΡΩ
THEOPHILOPOULOU MARIA 50 EΥΡΩ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 30 ΕΥΡΩ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 20 ΕΥΡΩ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΩΝ 200 ΔΟΛΑΡΙΑ
ΓΕΝΟΒΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 150 ΔΟΛΑΡΙΑ
ΓΕΝΟΒΕΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 100 ΔΟΛΑΡΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 100 ΔΟΛΑΡΙΑ
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 100 ΔΟΛΑΡΙΑ
ΚΑΚΑΦΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 100 ΔΟΛΑΡΙΑ
ΓΕΛΟΠΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 70 ΔΟΛΑΡΙΑ
ΑΓΝΩΣΤΟΣ 20 ΔΟΛΑΡΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 15 ΕΥΡΩ

E.B.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Και τα φετινά Χριστούγεννα υπό τη σκιά του covid-19

Το χωριό μας και φέτος στολίστηκε για τις άγιες μέρες των
Χριστουγέννων και την υποδοχή του Νέου Έτους. Στον στολισμό
συνέδραμαν ο Δήμος Σπάρτης και το Τοπικό Συμβούλιο Κα-
στορείου προεξέχοντος του Προέδρου κ. Βασίλη Λαγανά. Πο-
λύχρωμα λαμπιόνια στόλισαν την πλατεία μας, όπως επίσης
και την Πλατεία στο Καστρί, δημιουργώντας μια ευχάριστη και
Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Στο Δημοτικό Σχολείο και
Νηπιαγωγείο η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη εορτή πραγ-
ματοποιήθηκε λιτά και ανά τάξη, χωρίς τη συμμετοχή κόσμου
και την παρουσία των γονέων των παιδιών λόγω της πανδημίας
που μαστίζει τη χώρα μας αλλά και όλη την ανθρωπότητα.

Ε.Β.

Να μην εφησυχάζουμε

Η πανδημία του covid-19 χτύπησε και τη δική μας πόρτα.
Παρουσιάστηκαν και στην περιοχή μας περιστατικά, ευτυχώς,
με ελαφριά συμπτώματα. Η τήρηση των επιβεβλημένων μέτρων
από την πολιτεία είναι αναγκαία από όλους μας προκειμένου
να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία. Η πρόφαση ότι εμάς δεν
μας αγγίζει ή ότι είναι ακόμη μια γρίπη που περνά, καταρρίπτεται
από τα πολλά στην χώρα μας και ανά τον κόσμο θύματα του
ιού και από τους καθ’ ύλη αρμόδιους επιστήμονες. Αυτή η
πανδημία έχει κατά πολύ επηρεάσει τις σχέσεις μας, την
εργασία μας, την κοινωνικότητά μας και γενικά τη ζωή μας και
το σημαντικότερο κάθε μέρα τα θύματα είναι όσα και ο πληθυ-
σμός ενός χωριού ή μιας κωμόπολης κάθε βδομάδα.  Είναι
χρέος μας απέναντι στον εαυτό μας και στους συνανθρώπους
μας να είμαστε προσεκτικοί και να λαμβάνουμε όλα τα ενδε-
δειγμένα μέτρα προστασίας, ώστε ο ιός αυτός να αποδυναμωθεί
και να εκλείψει από τη ζωή μας. 

Ε.Β.



Οι πατριώτες μας επιχειρούν
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Τεράστια επιτυχία σημείωσε ο
φετεινός 8ος Καστόρειος ορει-

νός ημιμαραθώνειος, που έγινε
την Κυριακή 19/12/2021 μετά
την περισυνή ακύρωση λόγω του
covid-19. Πάνω από 600 αθλητές
συμμετείχαν και στους 3 αγώνες,
αγνοώντας το χιόνι και το δριμύ
ψύχος. Ο σύλλογος για μια ακόμη
φορά μαγείρεψε την παραδοσιακή
φασολάδα και προσέφερε σε όλους
στους συμμετέχοντες.

Διαδρομές
Νέα διαδρομή που ανοίχτηκε από
τον Ορειβατικό Σύλλογο Σπάρτης:
ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ – ΤΡΥΠΗ – ΠΙΚΟΥ-
ΛΙΑΝΙΚΑ - ΜΥΣΤΡΑΣ
Απόσταση: 12,2 χλμ.
Ώρες πορείας: 4.45 - 5
ΥΔ: συνολική 1.692μ (αν. 764μ,
καθ. 928μ)
Ανώτ. Υψ. 680μ, κατ. Υψ. 368μ
Ξεκινάμε από τη Λογγάστρα (Ν
37ο 11΄ 42΄΄ , Ε 22° 34΄ 61΄΄)
μπροστά από την εκκλησία Αγίου
Δημητρίου με κατεύθυνση δυτι-
κή-βορειοδυτική, περνάμε από την

εκκλησία των Ταξιαρχών μέσα στο
χωριό και μετά τα τελευταία σπίτια
βγαίνουμε σε αγροτικό δρόμο. Κά-
νουμε δεξιά και στη στροφή πάλι
δεξιά σε μονοπάτι. Μετά από 400μ
περίπου βγαίνουμε σε αγροτικό
δρόμο και κάνουμε αριστερά όπου
μετά από λίγο ξαναμπαίνουμε σε
μονοπάτι. Από το σημείο αυτό αν
συνεχίσουμε αριστερά στο δρόμο
σε απόσταση 300μ περίπου φθά-
νουμε στο εκκλησάκι του Αγίου
Νικολάου (μνήμη 9 Μαίου), ση-
μείο εξαιρετικής θέας τόσο προς
την κοιλάδα και τη Σπάρτη όσο
και προς τον Ταΰγετο και τη Λαγ-
κάδα. Στο μονοπάτι συνεχίζουμε
πάνω στη ράχη κατηφορικά μέσα
σε δάσος από δρυς, ασπάλαθους
κ.λπ. για 600μ περίπου και βγαί-
νουμε σε διασταύρωση, όπου συ-
νεχίζουμε στο δρόμο ευθεία ακρι-

βώς απέναντι και μετά από 300μ
περίπου στη νέα διασταύρωση κά-
νουμε δεξιά πάλι σε αγροτικό δρό-
μο, όπου αφού στα 250μ περίπου
αγνοήσουμε το δρόμο που κάνει
αριστερά σε 350μ στη νέα δια-
σταύρωση μπαίνουμε αριστερά.
Μετά από 750μ περίπου αγνοούμε
το δρόμο που πάει αριστερά και
μετά από 550-600μ συναντάμε
ασφάλτινο δρόμο και κάνουμε αρι-
στερά όπου σε λίγο μπαίνουμε δε-
ξιά σε μονοπάτι μέσα από λιόφυτα
που σύντομα μας φέρνει στον Κνα-
κίονα ποταμό τον οποίο περνάμε
από το πολύ καλά διατηρημένο
τοξωτό πέτρινο γεφύρι. Αριστερά
από το γεφύρι ακολουθούμε το
μονοπάτι, τμήματα του οποίου
είναι καλντερίμι και βγαίνουμε σε
δρόμο στα πρώτα σπίτια της Τρύ-
πης. Μετά τη στροφή μπαίνουμε
σε μονοπάτι μέσα στο χωριό που
σύντομα μας φέρνει στο δρόμο
Σπάρτης Καλαμάτας στο κέντρο
του χωριού. (Ν 37° 09΄ 35΄΄, Ε
22° 35΄ 01΄΄).

Ακολουθούμε το δρόμο δεξιά μέχρι
τις πηγές και το πάρκινγκ. Στρί-
βουμε αριστερά στην πάνω χώρα
από το πάρκινγκ και δεξιά μας
συναντάμε την εκκλησία του Σταυ-
ρού. Ακολουθούμε πορεία νότια
στα επάνω σπίτια του χωριού, με
πολύ ωραία θέα προς τον κάμπο
της Σπάρτης, όπου μετά από 10
λεπτά περίπου βγαίνουμε σε
ασφάλτινο δρόμο, τον οποίο ακο-
λουθούμε αριστερά και σε λίγα
μέτρα δεξιά μπαίνουμε σε μονοπάτι
το οποίο μετά από 15-20 λεπτά
βγαίνει σε άσφαλτο στη θέση Σταυ-
ρός. Κάνουμε αριστερά για λίγα
μέτρα και συναντάμε το δρόμο
Μυστράς-Πικουλιάνικα τον οποίο
ακολουθούμε δεξιά και σε 15 λεπτά
είμαστε στα Πικουλιάνικα. (Ν 37°
08΄02΄΄, Ε 22° 35΄66΄΄)
Ξεκινάμε από την πλατεία των Πι-

Λουσινιώτικα
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κουλιάνικων, ακολουθώντας το
σηματοδοτημένο μονοπάτι, Πικου-
λιάνικα, πηγή Κανελλάκια, κορυφή
Κουφοβούνι. Μετά από περπάτημα
δέκα λεπτών περίπου συναντάμε
ασφάλτινο δρόμο που πηγαίνει
στα πάνω σπίτια του χωριού. Ακο-
λουθούμε δεξιά κατεύθυνση και
μετά από πέντε λεπτά ανηφόρα

συναντάμε μια διασταύρωση. Παίρ-
νουμε τον αριστερό χωμάτινο δρό-
μο, στην αρχή ο δρόμος έχει τσι-
μέντο περίπου 200 μέτρα, περνάμε
από το μεγαλύτερο ρέμα του χω-
ριού που λέγεται Αμπόγδαμος, δεν
στρίβουμε αριστερά ή δεξιά στους
αγροτικούς δρόμους που συναν-
τάμε, και μετά από είκοσι λεπτά
φθάνουμε στον κεντρικό δρόμο
Βλαχοχώρι-Πικουλιάνικα. Στρί-
βουμε αριστερά και σε δεκαπέντε
λεπτά είμαστε στο πάρκινγκ της
επάνω πύλης του Κάστρου. (Ν 37°
07΄27΄΄, Ε 22° 36΄41΄΄). Περ-

νάμε την τοξωτή καμάρα στη νότια
πλευρά του πάρκινγκ, ακολουθούμε
τον κατηφορικό αγροτικό δρόμο
και σε δέκα λεπτά μπαίνουμε αρι-
στερά στο μονοπάτι και αφού πε-
ράσουμε τον Μυστριώτη ποταμό
συναντάμε το μονοπάτι Μυστράς-
Ταΰγέτη. Χρόνος κατάβασης μο-
νοπατιού δέκα πέντε λεπτά. Στο

δεξί μας χέρι υπάρχει η εκκλησία
Αγιαννάκης. Κατευθυνόμαστε αρι-
στερά και σε δεκαπέντε λεπτά εί-
μαστε στο Νέο Μυστρά. (Ν 37°
06΄97΄΄, Ε 22ο 37΄22΄΄).

Ο Σύλλογος παρακαλεί και προ-
σκαλεί τους φίλους εθελοντές για
τη συνδρομή τους στις δράσεις
του. Όσοι το επιθυμούν παρακα-
λούμε να επικοινωνούν με τον
Κώστα Λαγανά στο τηλέφωνο:

6974098419. 
Για τον Σύλλογο Φίλων 
Ταϋγέτου “Η ΛΟΥΣΙΝΑ“

Κων. Χ. Λαγανάς

Eικόνες από τη φύση μας

Γλοβουλαρία
Αειθαλής, πολύκλαδος θάμνος με φύλλα συχνά λογχοειδή και
ανθίδια οδοντωτά, κυανοϊώδη. Φυτό αρωματικό με καθαρτικές
ιδιότητες. Απαντάται σε χέρσες και πετρώδεις τοποθεσίες.


