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Σηµείωµα του Εκδότη
1⁄4ôáí ãñÜöù áõôÝò ôéò óåéñÝò
ôï çèéêü äåí âñßóêåôáé êáé ôüóï
øçëÜ, ìðñïò ãêñåìüò êáé ðßóù
ñÝìá. Èá ðñïëÜâïõìå íá ìçí
ðôù÷åýóïõìå ðñéí ëÞîïõí ôá
áóöÜëéóôñá; Ëåò üôáí ïé áñ÷áßïé ¸ëëçíåò Ýöôéáíáí ôï ìýèï
ôïõ ÔÜíôáëïõ íá Þèåëáí íá ðåñéãñÜøïõí ðáñüìïéåò êáôáóôÜóåéò. Íá õðÜñ÷åé Üñáãå ï ÐñïìçèÝáò íá èõóéáóôåß ãéá íá öÝñåé ôï öùò; Èá ôç óêáðïõëÜñïõìå; Áîßæåé ôïí êüðï ç èõóßá; Êé Üìá ôç óêáðïõëÜñïõìå, ç
éóôïñßá áõôÞ èá ìáò äéäÜîåé ôßðïôá; ºóùò íá ìç ãßíïìáé áñåóôÞ áëëÜ èåùñþ ìå âåâáéüôçôá
üôé óÞìåñá óôçí åëëçíéêÞ êïéíùíßá, âéþíïõìå ðñùôßóôùò êïéíùíéêÞ êñßóç, äåõôåñåõüíôùò ðïëéôéêÞ êáé ôñéôåõüíôùò ïéêïíïìéêÞ.
Åßìáóôå Ýíáò ëáüò ðïõ ôï óôñåâëü ôï âëÝðåé åýëïãï êáé ôï áðïäÝ÷åôáé ÷ùñßò ðñïâëçìáôéóìü.
Ôï óõëëïãéêü ìáò õðïóõíåßäçΈντυπη εφημερίδα
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ôï, êáëëéåñãçìÝíï ãéá äåêáåôßåò
ìÝóá áðü êïñüíåò áñ÷áéïëáôñßáò, ðñïöÜóåéò ôïõñêïêñáôßáò,
áìáíÝäåò áíáôïëÞò, áíôéöñÜãêéêç ìáãêéÜ, åîáèëßùóç ñïõóöåôéïý, íôáñáâÝñéá êïììáôáñ÷þí
êáé áíÜîéùí ðïëéôéêþí, åããõÜôáé
Ýíá ðñÜãìá: ôçí áíõðáñîßá êïéíùíéêïý áðïèÝìáôïò. ÐáñáêïëïõèÞóôå áðü ðåñéÝñãåéá ôéò óõíåäñéÜóåéò ôçò åëëçíéêÞò âïõëÞò
êáé èá äéáðéóôþóåôå üôé ðïëý ëßãïé áðü ôïõò åêëåãìÝíïõò áðü
åìÜò åêåß îÝñïõí áêüìç êáé íá
ìéëïýí ÅëëçíéêÜ. Äåí óõæçôÜìå
ãéá ôçí áíÜðôõîç åðé÷åéñçìÜôùí
êáé áîéüëïãçò ðáñïõóßáò. ÕðÜñ÷åé êñÜôïò, õðÜñ÷åé äéêáéïóýíç,
õðÜñ÷ïõí äéáäéêáóßåò;
Ãéá ôï ôé Ýöôáéîå ðïëëÝò áðáíôÞóåéò ìðïñåß íá äïèïýí áðü äéÜöïñåò ïðôéêÝò ãùíßåò Þ ìå âÜóç
äéáöïñåôéêÝò èåùñßåò. ºóùò åßíáé ç þñá íá åãêáôáëåßøïõìå ôéò
åôéêÝôåò êáé íá áíôéìåôùðßóïõìå

ôçí ïõóßá. Ç ëýóç êñýâåôáé êáé
óôá ÷Ýñéá ìáò.
ÄéáâÜæù ìéá óõíÝíôåõîç ôïõ
ÍôáíéÝë Êïí Ìðåíôßô -Ãåñìáíüò
åõñùâïõëåõôÞò ôùí ðñáóßíùí
áðü ôïõ ðñùôåñãÜôåò ôïõ ÌÜç
ôïõ 68, ãéá üóïõò äåí ôïí îÝñïõí. Áðü ôïõò õðïóôçñéêôÝò
åíüò åõñùðáúêïý óõíôÜãìáôïò
ãéá ìéá Åõñþðç éóïôéìßáò, Ý÷åé
êáôáèÝóåé áñêåôÝò ðñïôÜóåéò ãéá
ôçí õðïóôÞñéîç ôçò ÅëëÜäáò ìåôáîý áõôþí êáé áõôÞí ðñïò ôçí
ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ íá æçôçèåß
íá áíïßîïõí ïé ëïãáñéáóìïß
ôùí ÅëëÞíùí óôçí Åëâåôßá êáé
ôï Ëïõîåìâïýñãï þóôå íá áðïêáëõöèåß ôï ìáýñï ÷ñÞìá êáé
ç öïñïäéáöõãÞ. ÁðçõäéóìÝíïò
ëÝåé: «Óôçí ÅëëÜäá åßóôå ï êáèÝíáò ãéá ôçí ðÜñôç ôïõ». Äåí èá
êÜíù êáíÝíá ó÷üëéï, ï êáèÝíáò
áò åéóðñÜîåé ü,ôé èÝëåé.
1⁄4ìùò ôßðïôá äåí ðïñåýåôáé ÷ùñßò ôï áíôßèåôü ôïõ êáé åìåßò ïé

¸ëëçíåò, ü,ôé êáé íá ðåéò, ùò
ëáüò ôá Ý÷ïõìå ôá ðñïóüíôá
ìáò. Áò óðÜóïõìå ôï ôóüöëé ôïõ
åêìáõëéóìïý.
ÁõôÝò ôéò äýóêïëåò ìÝñåò ìéá
öëüãá ôçò åëðßäáò öùôßæåé, åßíáé ç äÜäá ôùí Special Olympics
ðïõ êñáôÜ ç ðáôñéþôéóóÜ ìáò
ÇëéÜíá Óõìåùíßäç, ìéá äÜäá åëðßäáò ðïõ óõìâïëßæåé ôç äýíáìç ôçò øõ÷Þò êáé ôïí áãþíá ãéá
ßóåò åõêáéñßåò. ÄéáâÜóôå ôï áöéÝñùìá êáé êáìáñþóôå ôçí.
ÖÝôïò ôï êáëïêáßñé óáò ðåñéìÝíïõìå óôï Êáóôüñé, óôá üìïñöá
óïêÜêéá ôïõ, ôçí ðáñáäïóéáêÞ
áñ÷éôåêôïíéêÞ ôïõ, äéáâÜóôå ôï
ó÷åôéêü Üñèñï, êÜôù áðü ôç óêÝðç ôïõ Ôáàãåôïõ. Ôá ìïíïðÜôéá
ôïõ óáò ðåñéìÝíïõí íá ôá ðåñðáôÞóåôå, áêüìá êáé ïé ðéï áñ÷Üñéïé êáé ôá ðëáôÜíéá ôïõ ðïôáìïý
ÊÜóôïñá Ý÷ïõí ðá÷éÜ óêéÜ.
Êáëü êáëïêáßñé

Êáóôáíéþôéêá

Äýóêïëåò þñåò ðåñíÜ ç
ðáôñßäá ìáò, ç êñßóç ãéãáíôþíåôáé êáé üëïé ìáò
ìÝñá ìå ôçí çìÝñá äõóêïëåõüìáóôå. Äõóôõ÷þò ôçí
êñßóç èá ôçí ðëçñþóïõìå
üëïé êáé ôï ìÝëëïí ðáñáìÝíåé áâÝâáéï.
Áðü áõôÞ ôçí åöçìåñßäá
Ý÷ïõí áêïõóôåß öùíÝò ìå
ðñïôÜóåéò ãéá ôï ìÝëëïí
ôïõ ÷ùñéïý, áëëÜ ðñùôïâïõëßåò äåí âëÝðïõìå
ðáñÜ ìüíï êñéôéêÝò êáé
ãêñßíéá.
Ðáôñéþôåò, ïé åðéäïôÞóåéò
ôÝëåéùóáí, ôï ìÝëëïí èá
åßíáé óêëçñü êáé áëëïßìïíï áí ìáò âñåé áðñïåôïßìáóôïõò. ÐÜíù áðü ôç
óôÞëç ìå ôá Êáóôáíéþôéêá, ç ðñüåäñïò êáé åêäüôçò ìáò, ìÝóá áðü êåßìåíá, ìéêñÜ äéáìÜíôéá, ðñïôåßíåé, óôçëéôåýåé êáôáóôÜóåéò. ÁãáðÜåé ôï ÷ùñéü, ôï ðïíÜåé êáé åðåéäÞ,
ëüãù èÝóåùò, ãíùñßæåé ôï
óýã÷ñïíï êüóìï, áò ôçí
áêïýóïõìå ôïõëÜ÷éóôïí.
Óå ðñïçãïýìåíï ôåý÷ïò åß÷áìå ðáñïõóéÜóåé ôïí ìå-

ãÜëï åëëçíïáìåñéêáíü óõããñáöÝá êáé ðáôñéþôç ìáò
ôïí G. Pelecanos, ðïõ ìáò
Ýêáíå ôçí ôéìÞ íá ìáò ðáñá÷ùñÞóåé êáé óõíÝíôåõîç.
Áðü ôéò åêäüóåéò ÐáôÜêç
êõêëïöüñçóå ìüëéò ôï íÝï
ôïõ âéâëßï ìå ôßôëï «Ôï áäéÝîïäï». Áí äåí Ý÷åôå äéáâÜóåé êÜðïéï Ýñãï ôïõ, åßíáé
êáéñüò íá ôï êÜíåôå ôþñá
óôéò êáëïêáéñéíÝò äéáêïðÝò
óáò êáé äåí èá ôï ìåôáíéþóåôå. Åäþ êïôæÜì ðñüåäñïò
ÏìðÜìá ðåñéìÝíåé ðÜíôá
ðþò êáé ðþò ôï íÝï âéâëßï
ôïõ ðáôñéþôç G.Pelecanos.
Ôõ÷áßï; äåí íïìßæù.

ÌðñïóôÜ ôïõ üëïé, ìá
üëïé, óôáèÞêáìå ðñïóï÷Þ,
áêïýóáìå ôéò ïäçãßåò ôïõ,
÷áìïãåëÜóáìå, êëÜøáìå
óáí ìéêñÜ ðáéäéÜ êáìéÜ
öïñÜ, êáé üëïé áêïýóáìå: «êïßôáîå åäþ, ôï ðïõëÜêé». Ï ëüãïò ãéá ôï öùôïãñÜöï ôïõ ÷ùñéïý ìáò,
ôïí áåßìíçóôï Ãéþñãï ËÜôôá. Ëåðôüò, áÝñéíïò, êïìøüò, ìå ÷éïýìïñ, ðüôå ìå
ôçí êáæÜêá ôïõ, ôçí ¢íïéîç, óôá êñýá ìå óáêÜ-

êé, ðÜíôá êáëïíôõìÝíïò.
ÐÝñá áðü öùôïãñÜöïò,
Þôáí êáé ï åöçìåñéäïðþëçò ìáò. ÈõìÜìáé, ðåñéìÝíáìå êÜèå ÐÝìðôç ðþò
êáé ðþò ôçí êõêëïöïñßá ôïõ «Ìéêñïý Óåñßöç»,
ïé ìåãáëýôåñïé ôçí «Áêñüðïëç», «Ôï ÂÞìá» êáé êáíÝíáò ãåííáßïò áñéóôåñüò,
ôçí «ÁõãÞ».
Åðß äåêáåôßåò öùôïãñÜöéóå ôá ðÜíôá êáé ôïõò ðÜíôåò: ðáñåëÜóåéò, åêäçëþóåéò, éóôïñéêÜ ãåãïíüôá. ÄéêÝò ôïõ åßíáé ïé öùôïãñáößåò ìå ôá áããëéêÜ ôáíêò óôï ðáæÜñé, ôï
ôáñáãìÝíï 1945, ìåôÜ ôç
ÂÜñêéæá. Åß÷å áíåâåß óôï
êáìðáíáñéü êáé öùôïãñÜöéæå. Áé÷ìáëþôéóå ôüóåò
óôéãìÝò áðü ôçí æùÞ ìáò,
áðü ôç íéüôç ìáò. Áò åßíáé
åëáöñý ôï ÷þìá ôçò êáóôáíéþôéêçò ãçò ðïõ ôïí
óêåðÜæåé .
Ãåéá óáò ðáôñéþôåò.
Ï Êáóôáíéþôçò
gld@otenet.gr
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Δράσεις - Ειδήσεις - Πληροφορίες

Ïé äñÜóåéò ôïõ ôñéìÞíïõ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
«Πολυδεύκης» συνδιοργάνωσε με τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Καστορείου,
στις 12/06/2011, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μπακή», εκδήλωση που περιείχε ομιλία
με θέμα «Διαχείριση Φυσικών
Πόρων: Από το παρελθόν στις
Σύγχρονες Τεχνικές». και διέθεσε- έναν κάδο κομποστοποίσης (μετατροπής σκουπιδιών (εκτός ανακυκλώσιμων)
σε χώμα-λίπασμα) στο Δημοτικό Σχολείο Καστορείου με τη
χορηγία του κ. Γ. Μουλά. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε

στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.
Ομιλητής ήταν ο Δημήτριος
Γκίκας, βιολόγος -μέλος της
ερευνητικής ομάδας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, τμήματος Ανοργάνου Περιβαλλοντικής Χημείας και Τεχνολογίας. Προλόγισαν και μίλησαν οι Πρόεδροι
των δύο Συλλόγων, η κ. Ευγενία Λαμπή» και ο κ. Αθανάσιος Δημητρακόπουλος. Επίσης
μίλησε για τις παλιές και τις
νέες εφαρμοζόμενες τεχνικές
διαχείρισης κοπριάς στην περιοχή μας ο Γεώργιος Σκαφι-

δάς ως εκπρόσωπος της κτηνοτροφικής μονάδας Σκαφιδά.
Μίλησαν επίσης ο Πρόεδρος
του ΝΠΔΔ Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του
Δήμου Σπάρτης κ. Μάριος
Τζωρτζάκης και οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι: κ. Ευάγγελος Βαλιώτης, ο κ. Ευάγγελος Νικολακάκης, ο κ. Αντώνης Καλομοίρης και άλλοι συμπατριώτες μας. Ελπίζουμε ότι μπήκε
ένα λιθαράκι στην ενημέρωση
και την ευαισθητοποίηση των
συμπολιτών μας.

ÌéêñÝò åéäÞóåéò
Πηγή ζωής είναι η τράπεζα
αίματος με την προσφορά των
εθελοντών αιμοδοτών συμπατριωτών μας. Στις 13 Ιουλίου
2011, για άλλη μια φορά, οι εθελοντές αιμοδότες θα προσφέρουν το υπέρτατο αυτό αγαθό
-προσφορά ζωής στον άνθρωπο- σε αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί στο Ιατρικό Κέντρο
Καστορείου.
Ο Σύλλογος Φίλων του Βουνού «Λουσίνα» διοργάνωσε
την Παρασκευή 15/04/2011,
ημερίδα με θέμα: «Πυροπροστασία και Πυρόσβεση και
αντιμετώπιση ακραίων Καταστάσεων από τους Πολίτες».
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Την ημερίδα παρακολούθησε
αρκετός κόσμος, οι Τοπικοί
μας Σύμβουλοι εκπρόσωποι
φορέων του Δήμου καθώς και
Συλλόγων.
Μετά από αίτημα και ενέργειες του Εμποροεπαγγελματικού
Συλλόγου η Αγροτική Τράπεζα θα εγκαταστήσει ΑΤΜ στην
πλατεία του Καστορείου. Πολύ
καλό και εξυπηρετικό για τους
κατοίκους όλης της περιοχής.
Με ενέργειες του Προέδρου
του ΝΠΔΔ Πολιτισμού-Αθλητισμού και Περιβάλλοντος κ.
Μάριου Τζωρτζάκη, του Γεωργίου Οικονομάκη, Προέδρου

του Τοπικού Καστορείου, και
σε συνεργασία με την Κοινοπραξία «ΜΟΡΕΑΣ» το γήπεδο
του Καστορείου θα στρωθεί με
χλοοτάπητα. Η «ΜΟΡΕΑΣ» διέθεσε και μετέφερε την άμμο
και το χώμα (γουλησιά) και ο
Δήμος ανέλαβε τη διαμόρφωση, τη σπορά του χόρτου και
την εγκατάσταση αρδευτικού
συστήματος για το πότισμα
του χλοοτάπητα. Ελπίζουμε
ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο κατά τη νέα αθλητική περίοδο, για να υποδεχθεί τους
παίκτες της ομάδας της Αθλητικής Ένωσης Πελλάνας και
να πετύχουν νέες νίκες.

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
2011
Ψηφίστηκε στις 13 Απριλίου
2011 από το Δημοτικό Συμβούλιο, με πλειοψηφία, το
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σπάρτης για το 2011. Το
πρόγραμμα υπερψηφίστηκε
από όλους τους Προέδρους
των Τοπικών Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας Πελλάνας εκτός από του
Αγίου Κωνσταντίνου. Για τη
Δημοτική Ενότητα Πελλάνας
προϋπολογίστηκε το ποσό
των 955.606,51 ευρώ, έναντι συνολικού προϋπολογισμού του Δήμου ύψους
10.310.992,43 ευρώ.
Απομονώσαμε αυτά που
αναφέρονται στο Καστόρι.
- Κατασκευή
τσιμεντοστρώσεων και Τεχνικών έργων στις Τοπικές Κοινότητες Πελλάνας, Οικισμού Παρδάλι,
Περιβόλια και Καστορείου της Δημοτικής Ενότητας Πελλάνας, ποσό
111.490,00
- Επισκευή διαμόρφωση
κτιρίου πρώην Κοινότητας Καστορείου, ποσό
30.000,00
- Αντικατάσταση κεραμιδιών Δημοτικού κτιρίου
Δήμου στο Καστόρειο,
ποσό 10.000,00
- Οδοποιία Καστορείου,
ποσό 47.907,54
- Κατασκευή εισόδου και
διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου των γηπέδων
Λογκανίκου
και Καστορείου, ποσό
10.000,00
Αυτά. Αλήθεια εκείνη η άρδευση της Κουτσουρούμπας τι γίνεται;
Και ένα ακόμη σχόλιο, τα
μεγαλύτερα ποσά τα είδαμε
στις μελέτες.
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Ôï Êáóôüñé ôïý

Ô

ï Êáóôüñé äåí
ðåñéëáìâÜíåôáé
óôïõò ÷áñáêôçñéóìÝíïõò
ðáñáäïóéáêïýò ïéêéóìïýò,
áöïý
ôá óçìÜäéá ôùí êïéíùíéêþí
áíáêáôáôÜîåùí, óáí óõíÝðåéá ôùí ðïëéôéêþí åðéëïãþí, Ý÷ïõí áëëïéþóåé ôç ìïñöÞ ôïõ .
Ùóôüóï äåí ðáñïõóéÜæåé ãéá
ôïýôï ìéêñüôåñï áñ÷éôåêôïíéêü åíäéáöÝñïí. Áí äïýìå ôçí
ðáñÜäïóç óáí Ýíá áíïé÷ôü
óýóôçìá áîéþí, óáí êÜôé ðïõ
ðáñáäßíåôáé áðü ãåíéÜ óå ãåíéÜ, ìå öáíåñÞ üìùò ôç óõìâïëÞ ôçò êáèåìßáò óôï ôåëéêü áðïôÝëåóìá, èá äïýìå ìå
Üëëï ìÜôé êáé èá áîéïëïãÞóïõìå ðéï áíôéêåéìåíéêÜ ôç óçìåñéíÞ ìïñöÞ ôïõ ÷ùñéïý ìáò.
Ìéëþíôáò ìå üñïõò «óõíüëïõ»
ç êåíôñéêÞ ðëáôåßá êñáôÜåé
áêüìç ðïëëÜ áðü ôá óôïé÷åßá
ôïõ. Ôüóï ç ãåíéêÞ ôçò äéÜôáîç, êÜôé áíÜìåóá óå äñüìï êáé
÷þñï äñáóôçñéïôÞôùí ìå ôá
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Κείμενο: Άβα Μπουλούμπαση, φωτογραφίες: Β. Λαγανάς
ìáãáæéÜ (ðáëéÜ «åñãáóôÞñéá»)
(1), ìå åðßêåíôñï ôïí åðéâëçôéêü Éåñü Íáü ÊïéìÞóåùò ôçò
Èåïôüêïõ, êáôáóêåõÞò 1910,
üóï êáé ôá ìåìïíùìÝíá êôßñéá, ôá ðåñéóóüôåñá áðü ôá
ïðïßá, ðáñÜ ôéò ìåôáãåíÝóôåñåò åðåìâÜóåéò äåí Ý÷ïõí ÷Üóåé ôá âáóéêÜ ôïõò ÷áñáêôçñéóôéêÜ, äßíïõí ôï óôßãìá åíüò
ïéêéóìïý áóôéêïý ÷áñáêôÞñá
ìÝóá óå Ýíá åõñýôåñï áãñïôéêü ðåñéâÜëëïí. (Ôï ó÷Ýäéï ðüëåùò –áðü ôï 1890!- ðïõ êáèïñßæåé ôá üñéá êáé ôïõò üñïõò
äüìçóÞò ôçò, ìáñôõñïýí ôï
óçìáíôéêü ñüëï ôçò ôüôå êùìüðïëçò Êáóôïñåßïõ, Ýäñáò
ôïõ ïìþíõìïõ ÄÞìïõ óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ).
Äåí åßíáé ôõ÷áßï ðïõ ç ðëáôåßá áðïôÝëåóå áíôéêåßìåíï ìåëÝôçò ôçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò Ó÷ïëÞò ôïõ ÅÌÐ, ìå åðéêåöáëÞò ôïí êáèçãçôÞ ê.ÉÙÁÍÍÇ ÌÐÏÕÑÁ ðïõ ôï 1986
ôçí åß÷å ðñïôåßíåé óáí äéáôçñçôÝá. Ôá äßðáôá ëéèüêôéóôá ïéêïäïìÞìáôá ÷ôéóìÝíá

óå óõíå÷Ýò ïéêïäïìéêü óýóôçìá, ìå ôá ìáãáæéÜ óôï éóüãåéï (1) êáé ôçí áíþãåéá êáôïéêßá, ìå ôç óöñáãßäá ôùí ëáãêáäéáíþí ìáóôüñùí ôá ðåñéóóüôåñá, êáé êÜðïéá áðü áõôÜ
(ð.÷. êôßñéï Óðõñüðïõëïõ)
(2) ìå Ýíôïíá ôá íåïêëáóóéêÜ
óôïé÷åßá-ðñïóèÞêåò ôïõ 1930,
ìáñôõñïýí ôçí Ýíôïíç ïéêïíïìéêÞ æùÞ ôïõ ôüðïõ , éäéáßôåñá ìåôÜ ôçí áðåëåõèÝñùóç
.ÌåôáãåíÝóôåñåò ðñïóèÞêåòåðåìâÜóåéò , ü÷é ðÜíôá äüêéìåò, äåí Ý÷ïõí åðéöÝñåé äñáóôéêÞ áëëïßùóç óôï ïéêéóôéêü
óýíïëï ôçò ðëáôåßáò, áí åîáéñÝóïõìå ìéá Üóôï÷ç ôñïðïðïßçóç ôïõ ñõìïôïìéêïý ôçò
ó÷åäßïõ óôá ìÝóá ôçò äåêáåôßáò ôïõ 1980. Ä é Ü ó ð á ñ ô á
óôïí ïéêéóìü óþæïíôáé áêüìç
ìåìïíùìÝíá åîáéñåôéêÜ äåßãìáôá ôïðéêÞò áñ÷éôåêôïíéêÞò:
ôï áñ÷ïíôéêü ÌïõóôÜêç (3)
(ðïõ èá áíáðáëáéùèåß , üðùò
ìáèáßíïõìå, áðü ôïõò íÝïõò
éäéïêôÞôåò), ç éäéïêôçóßá ÊÜíôæá , ôï ðáñáäïóéáêü êôßñé-

ï ðïõ öéëïîåíåß ôï ðïëéôéóôéêü êÝíôñï Ðáíáãéþôáò ÌðáêÞ (4) êáé ç üìïñç ïéêïäïìÞ
éäéïêôçóßáò ÓõêáñÜ ìå åîáéñåôéêÜ áñ÷éôåêôïíéêÜ óôïé÷åßá óå ðñüóïøç êáé õðüãåéï,
ôá Ìåëáßéêá óôï äñüìï ðñïò
ôïí êÜìðï ê.ë.ð.. Åíþ ìåìïíùìÝíá áîéüëïãá áñ÷éôåêôïíéêÜ óôïé÷åßá Ý÷ïõí äéáóùèåß
(ìÝ÷ñé óôéãìÞò ôïõëÜ÷éóôïí)
óå äéÜöïñåò ïéêïäïìÝò, üðùò
ôá çìéêõêëéêÜ õðÝñèõñá êáé
ïé îõëïäåóéÝò óôç ãåéôïíéÜ ôïõ
êÜìðïõ, ðïëëÝò áõëüðïñôåò
ìå ôç äéðëÞ ôïîùôÞ áðüëçîç, éäéáßôåñá ðñïò ôï ÊáìÜñé,
Þ ôá îýëéíá ÷áãéÜôéá íüôéïõ
ðñïóáíáôïëéóìïý üðïõ Ý÷ïõí
ãëõôþóåé áðü ôç ëáßëáðá ôïõ
÷ñüíïõ .
ÐáñÜëëçëá ìå áõôÜ, ôá ôåëåõôáßá åéäéêÜ ÷ñüíéá, åíôåßíåôáé
ç ôÜóç åðéóêåõþí ðáëáéþí
÷ôéóìÜôùí, ìå ü÷é ðÜíôá èåôéêÜ áðïôåëÝóìáôá, ðáñÜ ôéò
êáëÝò áñ÷éêÝò ðñïèÝóåéò ôùí
éäéïêôçôþí.
ÏðïéáäÞðïôå áñ÷éôåêôïíéêÞ

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

÷èåò êáé ôïõ óÞìåñá
áîéïëüãçóç üìùò äåí ìðïñåß íá áãíïÞóåé ôçí ïéêïíïìéêÞ ðáñÜìåôñï ôùí
üðïéùí åðåìâÜóåùí. 1⁄4ôáí ç ðïëéôåßá äõóêïëåýåé ôéò äéáäéêáóßåò äáíåéïäüôçóçò Þ Ýíôáîçò óå ðñïãñÜììáôá
áíáðáëáßùóçò ðáñáäïóéáêþí êáôïéêéþí, üôáí ïé éäéïêôÞôåò ðáëåýïõí ìüíïé ôïõò íá äéáóþóïõí ôçí ðñïóùðéêÞ
Þ óõëëïãéêÞ ôïõò ìíÞìç, üôáí ôÝëïò äåí
õðÜñ÷åé åíçìÝñùóç êáé êáôÜëëçëç äéáðáéäáãþãçóç áðü ôï êñÜôïò, äåí äéêáéïýìáóôå íá ñß÷íïõìå ôéò åõèýíåò óôïõò
þìïõò ôïõ êÜèå óõìðïëßôç ãéá ôéò åíäå÷ïìÝíùò ìç åýóôï÷åò áñ÷éôåêôïíéêÝò
ôïõ åðåìâÜóåéò.
Óçìáíôéêü åðßóçò åßíáé íá óõíåéäçôïðïéÞóïõìå üôé åíþ üëïé õðïóôçñßæïõìå ôçí ðáñáäïóéáêÞ áñ÷éôåêôïíéêÞ,
ôçí áðïêüâïõìå áðü ôï âáóéêü ÷áñáêôçñéóôéêü ôçò: ôçí Ýííïéá ôïõ óõíüëïõ äçëáäÞ, êáé ôçí Ýííïéá ôïõ ìÝôñïõ
èá ðñüóèåôá. Êáé Ý÷åé ìåãÜëç óçìáóßá Ýíáò ôÝôïéïò ôñüðïò óôï÷áóìïý óå
åðï÷Ýò åñÞìùóçò êáé åãêáôÜëåéøçò ôçò
õðáßèñïõ, üðùò áõôÞ ðïõ ìå ìåãÜëç
Ýíôáóç âéþíïõìå óÞìåñá..
Êáé íá ìç ëçóìïíïýìå üôé äåí
ìðïñïýìå íá ìéëÜìå ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò ôùí ÷ùñéþí ìáò
÷ùñßò åîáóöÜëéóç ôçò ïéêïíïìéêÞò, êáé
êïéíùíéêÞò âéùóéìüôçôÜò ôïõò: üìïñöá
åßíáé ôá ÷ùñéÜ ðïõ óöýæïõí áðü æùÞ,
ðïõ Ý÷ïõí ôéò áðáñáßôçôåò õðïäïìÝò,
ðïõ Ý÷ïõí ïñãáíùìÝíá ó÷ïëåßá êáé êÝ-

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

íôñá õãåßáò, ðïõ ïé êÜôïéêïß ôïõ Ý÷ïõí
äïõëåéÜ êáé ðïõ Ý÷ïõí áíïé÷ôÜ ôá ðáñÜèõñÜ ôïõò óå ü,ôé óõìâáßíåé óôïí êüóìï. Ôá êôßñéá Ý÷ïõí áíÜãêç áðü ôçí
áíèñþðéíç ðáñïõóßá ãéá íá óõíå÷ßóïõí ôçí ðïñåßá ôïõò óôï ÷ñüíï.
¸÷ïõìå ðïëëÜ áêüìç íá äéäá÷ôïýìå
áðü ôï Êáóôüñé, áñêåß íá êÜíïõìå Ýíáí
ðñïóåêôéêü ðåñßðáôï óôéò üìïñöåò ãåéôïíéÝò ôïõ. Ìå áãÜðç êáé óåâáóìü âÝâáéá.
¢âá Ìðïõëïýìðáóç
Áñ÷éôÝêôùí Ìç÷áíéêüò
1. Ðïëý åíäéáöÝñïíôá óôïé÷åßá ãéá
ôá åñãáóôÞñéá óôï âéâëßï ôïõ Âáóßëç
ÊñåììõäÜ «ÔÏ ÊÁÑÕÏÖÉËÉ ÊÁÉ ÔÏ ÃÑÏÓÉ» Éóôïñéêü Áñ÷åßï ÅìðïñéêÞò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäïò, ÁèÞíá 2004
2. Ðïõ ðáñÜ ôéò õðïó÷Ýóåéò ôùí áéñåôþí êáé áíÜìåóá óôéò Üëëåò ìåëÝôåò ìéá
åìðåñéóôáôùìÝíç ìåëÝôç áðïôýðùóçò
êáé ðñüôáóçò áðü ôçí ðôõ÷éáêÞ åñãáóßá ïìÜäáò öïéôçôþí ÅÌÐ, ðáñáìÝíåé
Ýñìáéï óôç öèïñÜ ôïõ ÷ñüíïõ.
3. Áîéüëïãá áñ÷éôåêôïíéêÜ êáé äéáêïóìçôéêÜ óôïé÷åßá êáé óôï åóùôåñéêü
ôïõ.
4. Äéáóþèçêå áðü ôçí êáôåäÜöéóç,
áöïý âñéóêüôáí óå ñõìïôïìïýìåíï
ôìÞìá ôçò ðëáôåßáò- áíáêáéíßóôçêå ìå
óåìíüôçôá êáé åõáéóèçóßá êáé óÞìåñá
äßíåé öéëüîåíï âÞìá óå ðïëéôéóôéêÝò êáé
åíçìåñùôéêÝò åêäçëþóåéò.
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Δράσεις - Ειδήσεις - Πληροφορίες

Ç ãõíáßêá óôçí áñ÷áßá ÓðÜñôç

Από Β. Κεμερίδου
Οι γυναίκες αποτελούν, και αποτελούσαν πάντα, το μισό ανθρώπινο γένος. Συνήθως όμως
οι ιστορικές πηγές και τα ιστορικά κείμενα δεν τους αφιερώνουν
ούτε το μισό της προσοχής που
τους αξίζει και που απαιτεί ο ρόλος και η αποστολή τους στην
Ιστορία και στις διάφορες κοινωνίες. Μια σημαντική εξαίρεση σ’
αυτόν τον κανόνα-γιατί υπάρχουν
πάντα εξαιρέσεις-είναι οι γυναίκες
της αρχαίας Σπάρτης. Η κοινωνική θέση της γυναίκας στη Σπάρτη δεν ήταν περιορισμένη, όπως
στην Αθήνα, όπου οι γυναίκες ζούσαν κλεισμένες στο γυναικωνίτη.
Στη Σπάρτη, οι γυναίκες είχαν το
αποκλειστικό προνόμιο, απ’ όλες
τις άλλες Ελληνίδες, να γυμνάζονται ισότιμα με τους άνδρες και να
κυκλοφορούν άνευ περιορισμών.
Παρόλο που δεν ζούσαν σε κοινούς κοιτώνες από τα εφτά τους,
όπως τα αδέλφια τους, γαλουχούνταν στα πλαίσια ενός δημόσιου
εκπαιδευτικού συστήματος, που
είχε ως αποτέλεσμα η συμπεριφορά τους να διαφέρει εντυπωσιακά από την τυπική συμπεριφορά

των υπολοίπων Ελληνίδων. Στην
ανατροφή των κοριτσιών προβλεπόταν και η υποχρέωσή τους
να γυμνάζονται. Φορούσαν κοντούς χιτώνες-σ’ αντίθεση προς
τα κορίτσια της Αθήνας-με σχίσιμο στο πλάι και έδειχναν τους μηρούς τους (φαινομηρίδες). Πολλά
κορίτσια διακρίνονταν στο ακόντιο, στη ρίψη του δίσκου, στην
πάλη, στο τρέξιμο και σε άλλες
αθλητικές δοκιμασίες. Πρώτη γυναίκα Ολυμπιονίκης, στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων,
αναφέρεται η Σπαρτιάτισσα Κυνίσκα, κόρη του βασιλιά Αρχίδαμου και αδελφή του Αγησιλάου, η
οποία ήρθε πρώτη με το τέθριππο άρμα της στις Ολυμπιάδες του
396π.χ και 392 π.χ Να σημειώσουμε ότι η Κυνίσκα ήταν και η
πρώτη εκτροφέας αλόγων. Αργότερα, στην Ολυμπιάδα του 362π.
χ., μια άλλη Σπαρτιάτισσα, η Ευρυλεωνίς, επανέλαβε το θρίαμβο
της πρωτοπόρου Κυνίσκας και με
το άρμα της πήρε κι αυτή τον κότινο, που την έκανε δεύτερη γυναίκα-στεφανίτη στην ιστορία των
αρχαίων Ολυμπιάδων.
Η ιδιαίτερη κοινωνική θέση των

Σπαρτιατισσών και τα μοναδικά
δικαιώματα που απολάμβαναν,
τις διαφοροποιούσαν από τις γυναίκες που ζούσαν στις υπόλοιπες ελληνικές πόλεις. Για παράδειγμα, είχαν το δικαίωμα να
κατέχουν και να διαχειρίζονται οι
ίδιες περιουσιακά στοιχεία, ακόμη και έγγειες ιδιοκτησίες, χωρίς
να υπόκεινται σε κάποιο νομικό καθεστώς επιτροπείας. Ήταν
επομένως περιζήτητες νύφες, καθώς μπορούσαν να παντρευτούν
οποιονδήποτε Σπαρτιάτη είχε πολιτικά δικαιώματα και όχι μόνο τον
πλησιέστερο συγγενή του πατέρα
τους (σε αντίθεση με τις επικλήρους στην Αθήνα. Ο γάμος στη
Σπάρτη ήταν θεσμός υποχρεωτικός για όλο τον ελεύθερο και υγιή
πληθυσμό. Όπως περιγράφει ο
Πλούταρχος, ένας διαδεδομένος
τύπος σύστασης του γάμου είναι
διά αρπαγής της νύφης. Επρόκειτο για μια καθαρά συμβολική
και τελετουργική ενέργεια. Καθήκον των γυναικών ήταν η γέννηση και η ανατροφή υγιών τέκνων.
Η σπαρτιατική κοινωνία περίμενε
από κάθε κοπέλα να γίνει σύζυγος και μητέρα. Γι αυτό άλλωστε

ÈõìÞèçêá...
Όταν ήµαστε παιδιά,
βγαίναµε στους δρόµους
για παιχνίδι και κρατούσαµε στο χέρι µια φέτα
ψωµί αλειµµένη µε γλυκό
βύσσινο ή κυδώνι, φτιαγµένο από τις µανάδες
µας και τα µάγουλά µας
ήταν κόκκινα.
Αντέγραψα από το
περιοδικό «Manifesto»Πολιτική/Πολιτισµός,
Μάιος 2011:
“‘Eνας πολιτισµός δεν
αξιολογείται ούτε από
τους επιχορηγούµενους
θιάσους, ούτε από τα
κρατικοδίαιτα Μέγαρα
Μουσικής των Νοµικών
Προσώπων Ιδιωτικού
Δικαίου. Ένας πολιτι-
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σµός αξιολογείται από
την καθηµερινότητά του.
Από τη διατροφή, λόγου
χάρη-τι τρώει ο άνθρωπος
και πώς το τρώει. Η δική
µας είναι µια όρθια καθηµερινότητα, µια φαστφουντ καθηµερινότητα.
Από το πολυεθνικό ράφι
στο θερµοθάλαµο. Ή στη
χλιδάτη κιτσαρία (για την
άρχουσα κηφηναρία).
Πριν γίνουµε δορυφόροι
ξενόφερτου υποδείγµατος, είχαµε µιαν άλλη
καθηµερινότητα. Στρώναµε τραπεζοµάντιλο
για να φάµε και το ψωµί
ήταν ψωµί και η ελιά
ήταν ελιά. Δεν ξέραµε
τι είναι το «τοστ», αλλά

ξέραµε πάµπολλες πίτες.
Σήµερα, µε την απίστευτη
έγνοια µας για τις θερµίδες, είµαστε οι παχύσαρκοι της Μεσογείου…
Δεν υπάρχει ελπίδα
ανάπτυξης αν δεν ξαναγαπήσουµε τον τόπο µας
και επανασχεδιάσουµε τη
γεωοικονοµία µας.
Ο επανασχεδιασµός θα
φέρει προκοπή, όχι η
σκλαβιά στα δανεικά.
Θα δηµιουργήσει µάστορες, όχι ευέλικτους«εργαζ
όµενους».
Θέλουµε τη χαµένη µας
περηφάνια, την περηφάνια του δηµιουργού, όχι
του επαίτη”.
Καίτη Σµυρνιού

το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης
έδινε ιδιαίτερη έμφαση στη σωματική άσκηση και στο χορό. Περίφημοι οι χοροί των κοριτσιών της
Σπάρτης, που τους χόρευαν ενώ
τραγουδούσαν τα παρθένια του
Αλκμάνα. «Οι παραμάνες από τη
Λακωνία» μάς λέει ο Πλούταρχος,
«ήταν προσεκτικές και πεπειραμένες: ανάτρεφαν τα βρέφη χωρίς σπάργανα, άφηναν τα μέλη
τους και όλο το σώμα ελεύθερο,
τα συνήθιζαν να τρώνε όλα τα φαγητά και να μη σιχαίνονται τίποτε,
να μη φοβούνται το σκοτάδι, να
μην κλαίνε και φωνάζουν. Γι αυτό
οι αριστοκρατικές οικογένειες της
Αθήνας απευθύνονταν στη Σπάρτη για τροφό των παιδιών τους. Η
λακωνική φράση «ή ταν ή επί τας»
λέγεται ότι εκστομιζόταν από την
τυπική Σπαρτιάτισσα μητέρα ή
τη σύζυγο και απευθυνόταν στο
γιο ή τον άντρα της, όταν εκείνος
έφευγε για τον πόλεμο. Από τέτοιο
σκληρό υλικό ήταν φτιαγμένες οι
Σπαρτιάτισσες.
Robert Flaceliere, Ο Δημόσιος και
Ιδιωτικός Βίος των Αρχαίων Ελλήνων.
Paul Cartledge, Οι Σπαρτιάτες.

Για την Πρωτομαγιά
ο Δήμος Σπάρτης
διοργάνωσε γιορτές
στην Ταϋγέτη, στου
Γούναρη και στην
περιοχή μας στον
Ζορό. Αρκετοί από
τους Καστανιώτες
αλλά και κάτοικοι
της γύρω περιοχής
διασκέδασαν με
φαγητό, χορό και
μουσική.
Οι Καστανιώτες
γιόρτασαν και φέτος
της Αναλήψεως
στο Βουνό, στην
Παναγίτσα στη
Μπρουσάκα. Δεν
έλειψε και αυτή τη
φορά το κέρασμα από
το Σύλλογο των Φίλων
του Βουνού.

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Χαιρετίσµατα στην εξουσία
Περιφέρεια
Πελοποννήσου:
Η αγροτική πολιτική
για το “Καλάθι
Προϊόντων”

Ðñïò ôéò ôïðéêÝò áñ÷Ýò ôïõ
ÄÞìïõ
Êýñéïé, óôç ãÝöõñá, äßðëá
óôï ðïôÜìé, õðÜñ÷åé ôï ðáëéü õäñïçëåêôñéêü åñãïóôÜóéï ðáñáãùãÞò çëåêôñéêÞò
åíÝñãåéáò áðü ôç äåêáåôßá ôïõ 1950. Ôï êôßñéï Ý÷åé

åãêáôáëåéöèåß óôçí ôý÷ç
ôïõ êáé ïé íåþôåñïé ðéèáíþò
íá áãíïïýí ôçí ýðáñîÞ ôïõ.
¸÷åôå óôá Üìåóá ó÷ÝäéÜ óáò
ãéá ôçí áîéïðïßçóç êáé áíÜäåéîç ôïõ ðáëéïý åñãïóôáóßïõ åíôåôáãìÝíïõ óå êÜðïéï ó÷Ýäéï ïéêïôïõñéóìïý

óáí áîéïèÝáôï, áëëÜ áêüìç
êáé ãéá ðáñáãùãÞ çëåêôñéêÞò
åíÝñãåéáò áðü ôï íåñü ;
ÁíáìÝíïõìå ôçí áðÜíôçóÞ
óáò êáé ôéò åíÝñãåéÝò óáò.
ÌåôÜ ôéìÞò
Ï Êáóôáíéþôçò
@otenet.gr

Ðñüãñáììá “ÐñÜóéíï ×ùñéü”
Το Μάιο του 2011 η τότε
Υπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής παρουσίασε τα
προγράμματα για το “πράσινο νησί” και το “πράσινο
χωριό” .Ο στόχος είναι να γίνει η πρόσκληση ενδιαφέροντος μέχρι το τέλος Ιουνίου –
δεν έχει γίνει ακόμη μέχρι τη
στιγμή που γράφονται αυτές
οι γραμμές - ώστε η επιλογή
μεταξύ των ενδιαφερόμενων
Κοινοτήτων και η υπογραφή
των συμβολαίων να γίνει ως
το τέλος Νοεμβρίου 2011.
Ήδη, τέτοιου τύπου δράσεις
αναπτύσσονται στον Αη Στράτη για τη μετατροπή
του σε “πράσινο νησί” και θα
ακολουθήσουν οι Λειψοί. Για
το πρώτο “πράσινο χωριό”
υποψήφια είναι μια ορεινή
Κοινότητα του νομού Άρτας.
Τα βασικά κριτήρια επιλογής
θα είναι οι Κοινότητες να είναι μικρής έκτασης με περιορισμένο αριθμό κατοίκων

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

(500-800), να υπάρχει θετική κοινωνική δυναμική και
αξιοποιήσιμο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών καθώς και
η υπάρχουσα εμπειρία.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ,
έχει συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και διάρκεια 4 χρόνια και αποσκοπεί στη μείωση μέχρι
μηδενισμού της ενεργειακής κατανάλωσης, όπως
και σε μηδενικές εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα.
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα
είναι ενδεικτικά είναι ηλεκτροπαραγωγή από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα με συμμετοχή των κατοίκων μέσω καινοτόμων
συμμετοχικών σχημάτων,
πράσινα κτίρια, διαχείριση υδατικών πόρων, διαχείριση των αποβλήτων για
άρδευση, χρήση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέρ-

γειας και φωτοβολταϊκών
για το δημοτικό φωτισμό.
-Διαχείριση απορριμμάτων,
ανακύκλωση,
παραγωγή
κομπόστ, δημιουργία ευκαιριών για πράσινη επιχειρηματικότητα και προσέλκυση επενδύσεων (οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, παραγωγή οικολογικών προϊόντων, προώθηση τοπικής
κουζίνας και χειροτεχνίας,
κ.α.) και άλλα.
Αρκετές από αυτές τις
δράσεις μπορούν να βρουν
ευδόκιμο έδαφος στην περιοχή μας. Θα πρέπει άμεσα να υπάρξει κινητοποίηση των τοπικών φορέων
και των τοπικών συμβουλίων και μέσα από συντονισμένη δραστηριοποίηση
μπορούμε να καταφέρουμε
να υλοποίηση ενός τέτοιου
προγράμματος. Προτείνουμε μια ανοιχτή συζήτηση για
το θέμα αυτό.
ΕΛ

Το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει
ξεκινήσει μια δράση για την
ανάδειξη των τοπικών προϊόντων ανά Περιφέρεια με τον
τίτλο “Καλάθι Προϊόντων”.
Βασικός άξονας της πολιτικής για το «Καλάθι Προϊόντων» είναι ο επαναπροσδιορισμός της από κεντρικό
- κυβερνητικό επίπεδο σε
περιφερειακό, καθώς και η
αντιστοίχηση των πολιτικών
με συγκεκριμένα προϊόντα και
με τους παραγωγούς τους,
με το υπουργείο να διατηρεί
έναν επιτελικό ρόλο, ενώ η
Περιφέρεια θα αναλάβει τον
αποφασιστικό.
Στις δράσεις εντάσσεται η
προβολή των προϊόντων σε
επίπεδο περιφέρειας, η σύσταση δομής πιστοποίησης
και ποιότητας των προϊόντων
και η δημιουργία αγροτοδιατροφικής σύμπραξης για
οργανωμένη προβολή και
διάθεση των προϊόντων σε
τοπικές, εθνικές και διεθνείς
αγορές.
Από το υπουργείο προτάθηκε η σύσταση πέντε υποομάδων εργασίας, οι οποίες
θα αναλάβουν να ετοιμάσουν
τις εισηγήσεις τους μέχρι το
τέλος Ιουλίου, και μετά από
επεξεργασία ενός μηνός, θα
τις υποβάλλουν στον αρμόδιο
υπουργό και στο γραφείο του
περιφερειάρχη.
Το Σεπτέμβριο και μετά
από επεξεργασία, οι εισηγήσεις θα οριστικοποιηθούν
στο περιφερειακό συμβούλιο
Πελοποννήσου.
Θεωρούμε ότι πρέπει να
υπάρξει έντονη δραστηριοποίηση για ενημέρωση σχετικά με το θέμα.

ΕΛ
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Με τους ξενιτεµένους µας

Ïé Âïñåéïäçìüôåò ôçò Áõóôñáëßáò ãéïñôÜæïõí

Ο Σύλλογος Βορειοδημοτών η Ωραία Ελένη,
πάντα ιδιαιτέρως δραστήριος, μας έστειλε τα
νέα του με τις ευχές του
για το 2011 και τις δημοσιεύουμε καθυστερημένα. Ζητούμε συγγνώμη.
Αλλά η ευχή για το 2011

είναι πάντα επίκαιρη.
«Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2010 ο Σύλλογος των Βορείων Δήμων Σπάρτης η Ωραία
Ελένη γιόρτασε τη μνήμη του Πολιούχου του
Καστορείου Άγιου Θεόκλητου. Στη Θεία Λει-

τουργία
παραβρέθηκε και ο ιεροκήρυκας
της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας Κυρ. Ιωάννης
Ψαρομάτης, που μίλησε στο εκκλησίασμα
για το βίο του Αγίου,
και ακολούθησε περιφορά της Εικόνας του Αγίου. Στη συνέχεια, ο σύλλογός μας δεξιώθηκε
τους προσκεκλημένους
στην αίθουσα της εκκλησίας. Στη φωτογραφία
είναι ο κύριος Γεώργιος
Νικολόπουλος και ο κύριος Σπύρος Αλειφέρης.
Εύχομαι σε όλους τους
Βορειοδημότες
Καλά
Χριστούγενα και ο Καινούργιος Χρόνος 2011
να φέρει υγεία και ειρήνη
σε όλον τον κόσμο.
Θερμές Ευχές
Μαρία Γκλέκα»

Μια δραστήρια
πατριώτισσά μας
Ευχάριστη έκπληξη το πρωί
του Μεγάλου Σαββάτου
ήταν η φωνή της Μαρίας
Μπάσκου (Μπασκουρέλου)
από τη μακρινή Αλάσκα, για
όσους παρακολούθησαν την
πρωινή εκπομπή της ΝΕΤ
«Σαββατοκύριακο». Σε απευθείας
σύνδεση με την εκπομπή
αναφέρθηκε στο Ορθόδοξο
Πάσχα στην Αλάσκα και τις εκεί
δραστηριότητες της Ελληνικής
Παροικίας. Βεβαίως δεν παρέλειψε
να στείλει τις ευχές της, όπως
ακριβώς είπε «στην ιδιαίτερη
πατρίδα μου, το όμορφο Καστόρι».
Σε ευχαριστούμε Μαρία για τις ευχές
σου και που δεν μας ξεχνάς.

ΣΤΑ ΣΕΡΒΕΪΚΑ

Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤΑ Σ ΤΟ Ν “ Π ”

Στις 08/06/2011γιόρτασε το εκκλησάκι των Αγίων
Θεοδώρων στα Σερβέικα, την ανακοµιδή των λειψάνων
του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου. Με ενέργειες
του Δήµου είχε ανοιχτεί ο δρόµος προς την εκκλησία η
οποία έλαµπε από καθαριότητα, µε την βοήθεια των
κατοίκων των Σερβέικων, κυρίως του Ντίνου Δρίτσα και
του Θεόδωρου Αλαφόγιαννη. Μετά το πέρας της Θείας
Λειτουργίας µοιράστηκε ο άρτος και στρώθηκε τράπεζα
µε πλούσια εδέσµατα µε εκλεκτούς µεζέδες και γλυκά,
όλα προσφορά των προσκυνητών του Αγίου. Μια όµορφη
γιορτή που έδωσε πνοή ζωής στον οικισµό των Σερβέικων
που αντιστέκεται µε τους λίγους κατοίκους του στον
µαρασµό της εγκατάλειψης.
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Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,
Σας στέλνω τα τηλέφωνα
καθώς και τις διευθύνσεις
μου. Όπως είπα και στην
τηλεφωνική μας επικοινωνία με την κυρία Κεμερίδου
ενδιαφέρομαι για τον ιερέα
Παναγιώτη
Κουστουλίδη.
Εάν υπάρχουν απόγονοί του,
εάν μπορούμε και από ποιον
να αντλήσουμε οποιοδήποτε
στοιχείο, εάν υπάρχουν φωτογραφίες του. Ενδιαφέρομαι
επίσης για τους Ποντίους που
εγκαταστάθηκαν το 1922 στο
Καστόριο, ανάμεσά τους και
κάποιες οικογένειες από την
Όλασα Τραπεζούντος, χωριό

του παππού μου.
Οποιαδήποτε
πληροφορία, ακόμα και σπαράγματα
πληροφοριών,
αποτελούν
σημαντική συνεισφορά στον
έρανο που αποτολμούμε εδώ
και χρόνια. Ενός εράνου που
ως αντίπαλο έχει τον ολετήρα και πανδαμάτορα χρόνο.
Μιας μάχης της α - λήθειας
έναντι της λήθης, μιας επίπονης προσπάθειας εντέλει
συγκρότησης, ψηφίδα την
ψηφίδα, του μωσαϊκού της
ιστορίας μας και επανασύνδεσής μας με τον βιαίως
αποκοπέντα, κατά το 1922,
ομφάλιο λώρο της ύπαρξής

μας.
Η αυθόρμητη δήλωσή σας από τηλεφώνου - για βοήθεια
στο έργο μας αποτελεί αύρα
ζείδωρου ανέμου που ευελπιστούμε πως θα απαλλάξει
από το παλίμψηστο της ιστορικής μας μνήμης την αχλή
του χρόνου.
Με εκτίμηση
Στάθης Ταξίδης
Θεσσαλονίκη
Αφού πρώτα συγχαρώ πραγματικά όλους όσους εμπλέκεστε στο θαυμάσιο έργο τού
συλλόγου και ιδιαίτερα στο
αποκορύφωμα αυτού, την

έκδοση το σπουδαίου «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ» και ευχηθώ από
καρδιάς καλή δύναμη για τη
συνέχεια, δεχθείτε μια μικρή
συμβολή για την ύλη του
περιοδικού. Αφορά το χωριό
μου τα Περιβόλια, ένα τόπο
με σχεδόν ανύπαρκτη βιβλιογραφία και πηγές. Κατάφερα
ωστόσο να ανακαλύψω και
συγκεντρώσω υλικό ελπίζω
ενδιαφέρον. Αν θεωρήσετε
ότι πράγματι είναι, θα χαρώ
αν το φιλοξενήσετε σε κάποιο
προσεχές τεύχος .
Χαιρετισμούς σε όλη την
ομάδα!
Ηλίας Νεοφώτιστος Σ

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Μεταξύ µας

ÅêëïãÝò óôïí “Ðïëõäåýêç”
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ “ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ”
Καστόρειο Λακωνίας, Τ.Κ. 23059,Τηλ. 27310 57546, 210 6479136, 6973208890
Τηλεομ. 210 6479114

19η Ιουλίου 2011
Αρ. πρωτ. ΔΣ/ΟΙΚ/1/20

Προς: Όλα τα Μέλη του
Πολιτιστικού Συλλόγου Καστορείου
ο «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
4η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ»
ο «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»
Κυριακή 07 Αυγούστου 2011 – 11:30
Αίθουσα Σπυροπούλου
Καστόρειο Λακωνίας
Αγαπητά Μέλη,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστορείου ο «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ» σας προσκαλεί
στην 4η Εκολογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 7 Αυγούστου
2011 και ώρα 11:30 στην Αίθουσα Σπυροπούλου, στο Καστόρειο Λακωνίας.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς νέα ειδοποίηση την Κυριακή, 14
Αυγούστου 2011 και ώρα 11:30 στην Αίθουσα Σπυροπούλου, στο Καστόρειο Λακωνίας.
Παρακαλούμε για την παρουσία και την ενεργό συμμετοχή σας.
Με θερμούς χαιρετισμούς.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος

Ο εορτασμός του Mάη-Θανάση τις Μάντρες καθιερώθηκε, πλέον, ως γιορτή του κάμπου και κάθε φορά η συμμετοχή του κόσμου είναι μεγαλύτερη. Μετά τη Θεία λειτουργία ως φιλόξενος οικοδεσπότης ο Νίκος Νικητάκης,
πρόσφερε στους παραβρισκόμενους, όπως κάνει κάθε χρόνο, μεζέδες αλλά και βραστό κρέας, που βράστηκε
επί τόπου στα καζάνια. Ο Βασίλης Ηλ. Γαρυφάλης και ο Νίκος Λαγανάς πρόσφεραν το κρασί και οι αφοί Λάμπου κέρασαν παστέλια. Στην προετοιμασία της γιορτής συνέδραμαν και άλλοι γειτνιάζοντες με την εκκλησία.

Ευγενία Λαμπή
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Ο ΜΑΗ-ΘΑΝΑΣΗΣ

ΔΙΑΤΑΞ Η

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης.
2. Απολογισμός Πεπραγμένων ΔΣ - Οικονομικός Απολογισμός
3. Τοποθετήσεις Μελών
4. Έγκριση Απολογισμού
Συμβουλίου

Πεπραγμένων

και

Οικονομικού

Απολογισμού

του

Διοικητικού

5. Εκλογή Εφορευτικής επιτροπής – Υποψηφιότητες
6. Αρχαιρεσίες

Εικόνες που εκθέτουν…
Στο Νεκροταφείο, πίσω από τους τάφους δεξιά μετά την βορινή είσοδο σε κοινή
θέα τα πεταμένα οικοδομικά υλικά, απομεινάρια από τις επισκευές ή κατασκευές τάφων, κανδήλια, υφάσματα, πλαστικά δοχεία, στεφάνια κ.λ.π. Και όμως δίπλα από την είσοδο του Νεκροταφείου υπάρχει κάδος απορριμμάτων.
Παρόμοιες εικόνες βλέπουμε και στα αυλάκια του χωριού ειδικά σε αυτά που
διέρχονται από την Πλατεία και μετά από αυτήν. Φραγμένα από πλαστικά
μπουκάλια νερού, κουτιά αναψυκτικών, πλαστικές σακούλες, οικοδομικά υλικά, που πετιούνται στα αυλάκια και ξεβράζονται με τον έναν ή άλλον τρόπο
στους όχτους των παρακείμενων κήπων. Πρόσφατα ο Γεώργιος Αποστολάκος
με τον Κώστα Μπιστόλα καθάρισαν το αυλάκι, που ήταν γιομάτο από τα παραπάνω υλικά.
Η ίδια εικόνα ντροπής και μετά το προσκυνητάρι του Αγίου Νεκταρίου προς τα
Περιβόλια. Εικόνες για τις οποίες όλοι μας έχουμε συντελέσει, ακόμη και με την
ανοχή μας. Αυτές οι εικόνες ας μας ευαισθητοποιήσουν και να σταματήσουμε επιτέλους να ρυπαίνουμε το περιβάλλον και να ασχημίζουμε τον τόπο μας,
άλλως οι υπεύθυνοι, ας κινητοποιηθούν προς πάσα κατεύθυνση και ας ενεργοποιήσουν τον νόμο περί ρύπανσης του περιβάλλοντος. Δεν μπορεί να μην
υπάρχουν κυρώσεις για αυτές τις εικόνες ντροπής.

ÅêäñïìÞ óôç ÄçìçôóÜíá
Μονοήμερη εκδρομή στη Δημητσάνα και τη Βυτίνα
πραγματοποίησε ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος, την
Κυριακή στις 10/04/2011. Οι εκδρομείς, που ήταν αρκετοί,
πέρασαν μια όμορφη και διασκεδαστική μέρα στις όμορφες
πόλεις της γειτονικής μας Αρκαδίας.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Ο Τζίµης Μωραΐτης διέθεσε το ποσό των 50 ευρώ στο
Σύλλογο Φίλων Ταϋγέτου Λουσίνα.
Ο Σύλλογος Καστοριτών Μελβούρνης δια του Προέδρου
του Ευθυµίου Γυλοπίδη, πρόσφερε στον Σύλλογο Φίλων
του Ταϋγέτου «ΛΟΥΣΙΝΑ» 500 δολλάρια Αυστραλίας.
Ο ίδιος πρόσφερε 50 ευρώ καθώς και 50 ευρώ εκ µέρους
του Κου και της Κας Δ. Κακαφλίκα και 100 δολλάρια
Αυστραλίας εκ µέρους του Κου και της Κας Παναγιώτη
Τριαντάφλαρου (το γένος Ν. Κακαφλίκα).
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Παρέµβαση

Ε

Γράφει η Ευγ. Λαμπή

Âéþóéìç êáé ðñÜóéíç ÁíÜðôõîç
Ìýèïò Þ ÌÝëëïí

ίναι 25η Μαρτίου και στην
κουζίνα ετοιμάζω το παραδοσιακό ελληνικό τραπέζι,
τουτέστιν μπακαλιάρο Νορβηγίας,
σκορδαλιά με πατάτες Κύπρου και
σκόρδα Κίνας, παντζάρια Τουρκίας, αλεύρι και ψωμί από σιτάρι
Ουκρανίας. Ευτυχώς έχω και κάτι
ελληνικό, Καστανιώτικο, το ξύδι και
το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
Το παραδοσιακό ελληνικό τραπέζι
ήταν ανέκδοτο. Δεν παράγουμε
ούτε τα σκόρδα για τη σκορδαλιά.
Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, σε
λίγα χρόνια θα τρώμε και εξαιρετικό,
παρθένο ελαιόλαδο ιταλικό, γιατί
ποιος θα πάει να μαζέψει ελιές, όταν
το κόστος συλλογής, στην περίπτωση που δεν τις μαζέψεις μόνος σου,
αντανακλά σαν να τρως τρούφα Ιταλίας κάθε μέρα στο τραπέζι σου.
Ωραία δεν παράγουμε καταναλωτικά αγαθά, μήπως παράγουμε
υπηρεσίες; ούτε αυτό. – Αν θέλετε
να δείτε τι σημαίνει παράγω υπηρεσίες πηγαίνετε π.χ. στη Φινλανδία- Μήπως, τότε, παράγουμε
υπηρεσίες τουρισμού; Όταν ήμουν
μικρή, διάβαζα στις εφημερίδες και
στις μπροσούρες των κομμάτων
ότι ανησυχούσαμε μήπως γίνουμε
τα «γκαρσόνια» της Ευρώπης.
Ούτε αυτό γίναμε, μάς πρόλαβαν
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οι Τούρκοι.
Αυτός ο περιούσιος λαός, ανάδελφος κατά τη ρήση πρώην Προέδρου
της Δημοκρατίας μας, που λέγεται
Έλληνες, σήμερα σημαίνει κάτι
διεθνώς; Πού είναι η Ελλάδα των
πέντε Ηπείρων και των έξι θαλασσών, που μάς λέγανε; Τα καράβια
μας ταξιδεύουν με ξένες σημαίες και
στελεχώνονται με ξένα πληρώματα.
Τα λεφτά της Ελληνικής λούμπεν
μπουρζουαζίας κοιμούνται στην
Ελβετία σε πλάκες χρυσού.
Η πραγματικότητα είναι σίγουρα
ζοφερή, το μέλλον μας είναι αναπόδραστο; Ποιος έχει στα χέρια
του τα εργαλεία; Εμείς. Αρκεί να
κοιτάξουμε γύρω μας τα φωτεινά
παραδείγματα.
Υπήρχε ένα χωριό σε ένα βουνό
στη Βόρεια Ελλάδα, που το λέγανε
Νυμφαίο. Το Χειμώνα δεν είχε κανένα κάτοικο και το Καλοκαίρι λίγους
παραθεριστές. Υπήρχε και ένας
έξυπνος, τολμηρός, ρηξικέλευθος
άνθρωπος- Γιάννη Μπουτάρη τον
λένε- και μαζί με άλλους τολμηρούς
οραματιστές έφτιαξαν ένα Σύλλογο,
τον «Αρκτούρο» και μάζεψαν όλες
τις αρκούδες από τους Αρκουδιάρηδες, όταν απαγορεύτηκε να τις γυρνούν στις γειτονιές και να τις βάζουν
να χορεύουν, σε ένα περιβαλλοντι-

κό πάρκο στο Νυμφαίο. Εκεί πολλαπλασιάζονται με «αξιοπρέπεια» και
ασφάλεια. Συμμετείχαν σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την προστασία
και διαχείριση της άγριας ζωής και
του φυσικού περιβάλλοντος. Σήμερα, μέσα σε μια δεκαπενταετία, το
χωριό Νυμφαίο έχει χίλιους μόνιμους κατοίκους και πάνω από εκατό
χιλιάδες επισκέπτες το χρόνο!
Πολλές φορές, μέσα από τα
φύλλα του « Πολυδεύκη» και από
το Σημείωμα του Εκδότη έχουν
θιγεί ζητήματα σχετικά με το μέλλον
και την ανάπτυξη της περιοχής
μας. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν
έχουμε τη γνώμη αυτών, που ζουν
εκεί, διότι κανείς δεν ξέρει καλύτερα
από το νοικοκύρη. Έτσι, διστακτικά,
θα ρίξω μερικές ιδέες. Εξάλλου, θα
μου πείτε έξω απ’ το χορό πολλά
τραγούδια ξέρεις.
Έχω σκεφτεί πολλές φορές,
υπάρχει δυνατότητα για αειφόρο/
βιώσιμη ανάπτυξη στον τόπο μας;
Η πράσινη ανάπτυξη μπορεί να μας
χτυπήσει την πόρτα ή όλα αυτά είναι
πράσινα άλογα.
Η αειφόρος ή βιώσιμη ή πράσινη
ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και
υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη
την προστασία του περιβάλλοντος

και τη βιωσιμότητα. Γνώμονας της
αειφορίας είναι η μέγιστη δυνατή
απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται
η φυσική παραγωγή αυτών των
προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον. Η βιώσιμη
ανάπτυξη προϋποθέτει ανάπτυξη
των παραγωγικών δομών της οικονομίας παράλληλα με τη δημιουργία
υποδομών για μία ευαίσθητη στάση
απέναντι στο φυσικό περιβάλλον
και στα οικολογικά προβλήματα.
Η πράσινη ανάπτυξη προβάλλει
επίσης ως μία ασφαλιστική δικλείδα στη διασφάλιση των θέσεων
εργασίας που απειλούνται ή και στη
δημιουργία νέων, ώστε να ξανακερδηθεί η αναπτυξιακή ορμή που
απαιτείται για το ξεπέρασμα της
κρίσης που ζούμε σήμερα.
Μερικές προτάσεις – δεν κομίζω
γλαύκας στην Αθήνα. Αν επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες πρότυπων πράσινων οικισμών, για παράδειγμα στις
Ηνωμένες Πολιτείες τις Αμερικής, θα
δείτε ότι παρόμοιες έχουν εφαρμοσθεί με επιτυχία.
Α. Πράσινη γεωργία. Δεν θα
περιόριζα τις ιδέες στις οργανικές
καλλιέργειες, αλλά θα επικέντρωνα
στην ανάδειξη τοπικών αγροτικών
προϊόντων και τοπικών ποικιλιών,
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όπως χαρακτηριστικές ποικιλίες
από τομάτες, άγρια χόρτα, αρωματικά φυτά, κηπευτικά. Η ανάδειξη του
παζαριού στην Καστανιά σε οικονομικό αλλά και πολιτιστικό γεγονός,
με τους μικροκαλλιεργητές και τις
γυναίκες να πουλούν τα προϊόντα
του κήπου τους. Ίσως ένα παζάρι
το Σαββατοκύριακο, περιορισμένο
σε προϊόντα μόνο της περιοχής, να
είναι μια έξυπνη κίνηση, με πάγκους
ακόμη και για τα μαγαζιά. Ας το
εξετάσει ο Εμποροεπαγγελματικός
Σύλλογος. Πόσες ευρωπαϊκές πόλεις και χωριά έχουμε επισκεφτεί,
από το Παρίσι μέχρι μικρά χωριουδάκια του Βορρά, όπου το παζάρι με
τα τοπικά προϊόντα και τα προϊόντα
της οικοτεχνίας είναι ένα από τα
σημαντικότερα αξιοθέατα. Ο Νέος
Αγρότης είναι το μέλλον και τώρα,
που τα πράγματα σφίγγουν, οι νέοι
μάλλον θα πρέπει να καταλάβουν
ότι η σύγχρονη ενασχόληση με τη
γεωργία είναι μια επένδυση για ένα
καλύτερο μέλλον. Προγράμματα
υπάρχουν.
B. Πράσινη κτηνοτροφία. Η περιοχή μας έχει παράδοση στην κτηνοτροφία. Αρκετοί νέοι ασχολούνται,
άλλοι με πιο οργανωμένο τρόπο
και άλλοι παραμένοντας στις παλιές μεθόδους. Πέραν της φάρμας
Σκαφιδά, η οποία τηρεί σύγχρονες
μεθόδους για την εκτροφή και την
παραγωγή του γάλακτος, μπορούν
να αναπτυχθούν μικρές σύγχρονες
μονάδες για παραγωγή κρέατος
και γάλακτος, χρησιμοποιώντας
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πρότυπους τρόπους εκτροφής και
παραγωγής, ώστε να πιστοποιείται
ότι τα τελικά προϊόντα παράγονται
σύμφωνα με τα σχετικά αγροτικά
πρότυπα.
Γ. Πράσινη τυποποίηση. Η περιοχή, καθώς και όλη η Λακωνία
δεν έχει Βιομηχανική κουλτούρα.
Ο όρος ΒΙΠΕ (βιοτεχνική περιοχή)
αντιμετωπίζεται σαν τον εξαπωδό.
Όμως σε ένα χρόνο περίπου θα
απέχουμε μόλις δύο ώρες από την
Αθήνα και έχουμε έναν κάμπο που
στην ουσία σε αρκετά μέρη ρημάζει.
Όταν μιλάμε για πράσινη/βιώσιμη

ένα θεματικό πάρκο. Αλλά αν αυτό
φαίνεται μακρόπνοο και μακρινό,
η τυποποίηση σε μικρή κλίμακα
ακόμη και στο σπίτι είναι και άμεσα
εφαρμόσιμη και αποτελεσματική. Η
πρόταση του «Πολυδεύκη» για τις
«εντόπιες γεύσεις» έχει ευδοκιμήσει
σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και
έχει προσθέσει ένα μικρό εισόδημα
στην οικογένεια. Μια άλλη είναι η
πιστοποίηση της παραγωγής παραδοσιακών συνταγών με παραδοσιακές πρώτες ύλες από τα μαγαζιά
π.χ. ένα σήμα «Λακωνική κουζίνα».
Τα τσιγαρολάχανα σερβίρονται ως
γκουρμέ σε επώνυμα, λάιφ στάιλ
αθηναϊκά στέκια. Για κάθε τέτοια
δράση μπορεί να αναζητηθεί χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα.
Δ. Πράσινος τουρισμός ή, όπως
αλλιώς ορίζεται ως οικοτουρισμός,
αγροτοτουρισμός κ.λ.π Η περιοχή
μας είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Ο προσεκτικός συνδυασμός
προσέλκυσης τουριστών με προώθηση τοπικών προϊόντων και
ανάδειξη τοπικών εθίμων. Όσον

P Ç áåéöüñïò Þ ðñÜóéíç áíÜðôõîç áíáöÝñåôáé
óôçí ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç ðïõ ó÷åäéÜæåôáé êáé õëïðïéåßôáé ëáìâÜíïíôáò õðüøç ôçí ðñïóôáóßá ôïõ
ðåñéâÜëëïíôïò êáé ôç âéùóéìüôçôá
P ºóùò Ýíá ðáæÜñé ôï Óáââáôïêýñéáêï, ðåñéïñéóìÝíï óå ðñïúüíôá ìüíï ôçò ðåñéï÷Þò, íá åßíáé ìéá
Ýîõðíç êßíçóç, ìå ðÜãêïõò áêüìç êáé ãéá ôá ìáãáæéÜ
τυποποίηση, εννοούμε μεταποίηση
με ορθολογική χρήση ενέργειας,
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά. Ίσως
ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη
μιας σχετικής πρωτοβουλίας, σε
συνεργασία και με άλλους επαγγελματικούς φορείς της Λακωνίας
να είχε ενδιαφέρον. Ίσως, ας πούμε

αφορά στα τοπικά προϊόντα θα
πρέπει να έχουν αυθεντικότητα,
σταθερή ποιότητα και λογική τιμή.
Μέσα από τις ιστοσελίδες και τους
χώρους διαμονής και εστίασης θα
πρέπει να διαφημίζεται αυτή η διάθεση προϊόντων, κυρίως σχετικά
με τη διατροφή. Επίσης, ο συνδυασμός με τοπικά έθιμα, όπως η

Μουτζουροδευτέρα στο Καστόρι, η
Μπουκουβάλα, χειμερινές δραστηριότητες και ορειβασία. Ο τόπος μας
είναι ένας εξαιρετικός χειμερινός
προορισμός. Για να γίνουν αυτά
πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη ποιοτική διαμονή με ρεαλιστικό κόστος.
Αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες στην περιοχή μας, το ξενοδοχείο
«Καστόρι» αποτέλεσε μια καινοτομία και στη συνέχεια τα καταλύματα,
που έχει κατασκευάσει ο κ. Μάκης
Πανταζής. Νέες τουριστικές υπηρεσίες μπορούν να αναπτυχθούν με
πολύ χαμηλό κόστος, όπως ιππασία, συμμετοχή σε δραστηριότητες
του χωριού, φτιάξιμο σαπουνιού,
ζύμωμα και ψήσιμο ψωμιού σε
ξύλόφουρνο κ.λ.π. Επίσης, - και
αυτό μπορεί να δώσει ένα μικρό
χαρτζιλίκι στη νεολαία του χωριού
– η παροχή υπηρεσιών οδηγών για
τα μονοπάτια και τις διαδρομές του
χωριού. Σήμερα, εκτός των οργανωμένων ορειβατικών συλλόγων, εάν
ένας επισκέπτης ή μια παρέα ξένων
τουριστών θέλει να κάνει μια από τις
καταπληκτικές διαδρομές της περιοχής μας, αυτό είναι αδύνατο.
Έτσι, ατάκτως και συνοπτικά
ειρημένα και τα ξαναλέμε με πιο
εξειδικευμένες προτάσεις.
Αναφορές:
1. International Institute for
Sustainable Development – IISD,
www. Iisd.og
2. www.oecd.org/ Sustainable
development/Towards
green
growth/books (ελεύθερη χρήση)
3. ΥΠΕΚΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), ΕΣΠΑ
2007 – 2013.
4. www.arctouros.gr
5. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007-2013, «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» .
6. Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, Π.Ε.Ν.Α., www.neoiagrotes.gr
ΕΛ
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Αφιέρωµα στα χωριά µας

Åðßóêåøç óôï óçìåñéíü ÐáñäÜëé
Ε. Βλαχογιάννη, Β. Κεμερίδου
Στις 13-06-2011, γιορτή του
Αγίου Πνεύματος, επισκεφτήκαμε το Παρδάλι, έναν οικισμό νοτιοανατολικά του χωριού Πελλάνα. Ανεβήκαμε
στο λόφο της Αγίας Τριάδας,
όπου και το ολόλευκο εκκλησάκι, βυζαντινού ρυθμού. Χτίστηκε, μας λένε, το 1900 από
τον Δημήτρη Χαρίτο και τον
Νίκο Σκρεπέτη και ανακαινίστηκε μέσα κι έξω από τον κ.
Ντίνο Αλεξάκο. Γενικότερα, το
Παρδάλι διατηρείται ζωντανό
χάρη στον πατριωτισμό και
την αγάπη των κατοίκων του.
«ταις πρεσβείαις των Παρδαλιωτών». Πολλοί οι προσκυνητές, που ανέβηκαν εδώ να
γιορτάσουν τη μεγάλη γιορτή.
Η θέα είναι μαγευτική! Ο Ταΰγετος αντίκρυ στέκεται αγέρωχος και επιβλητικός και
κάτω και πέρα τα όμορφα χωριά μας. Μετά το τέλος της
Λειτουργίας είχαμε την ευκαι-

άλλα γλυκίσματα, νοστιμότατα ντολμαδάκια, κεφτεδάκια
και κρασί. Κατεβήκαμε από
την Αγία Τριάδα και πήγαμε για καφέ στο σπίτι του κ.
Αγησίλαου Αλεξάκου. Εκεί και
ο κ. Ντίνος Αλεξάκος, ο οποίος με πολύ χιούμορ και αφηγηματική δύναμη αιχμαλώτισε
την προσοχή μας. Μας μίλησε για την πληθυσμιακή εξέλιξη του χωριού και ότι σήμερα έχουν μείνει μόλις 80 κάτοικοι, φιλήσυχοι και εργατικοί
και ανάμεσά τους μόνο ένα
ζευγάρι με δύο παιδάκια. Είναι τα αγοράκια του Βαγγέλη
Μενέλαου Σκρεπέτη. Σημειώνουμε εδώ ότι οι κάτοικοι του
Παρδαλίου, που έφυγαν για
καλύτερη ζωή, εγκαταστάθηκαν στη Σπάρτη-τουλάχιστον
οι περισσότεροι- κι έτσι πολύ
εύκολα δίνουν το παρών στις
διάφορες εκδηλώσεις, όπως
σήμερα στην Αγία Τριάδα και

ίδιος χορηγεί κάθε χρόνο 600
€ σε δύο πρώτους μαθητές.
Στο Παρδάλι σήμερα υπάρχουν δυο καφενεία: του Θέμη
Σκρεπέτη και του Ντίνου Ψυχόπαιδα. Τα ίδια μπορούν
να προσφέρουν και φαγητό,
μόνο κατόπιν παραγγελίας.
Πίνοντας το καφεδάκι μας,
πιάνουμε τη συζήτηση με

ρία να μιλήσουμε με πολλούς,
να δεχτούμε τις ευχές, αλλά
και τα κεράσματα των απλών
ανθρώπων: Άρτο, δίπλες,

όπως κάνουν και στο μεγάλο
πανηγύρι τους στις 23 Αυγούστου, στην όμορφη Πλατεία- δωρεά του Μερεκούλια. Ο

τον κ. Αγησίλαο Αλεξάκο. Είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος, 90χρονος, που μας αφηγείται ιστορίες, πώς παντρεύ-
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τηκε τη γυναίκα του « καλά
περάσαμε, αλλά τώρα που
μ’ αρρώστησε…», λέει θλιμμένος. Μιλάει με καμάρι και
για τα εγγόνια του. Ανάπηρος
από το 1946(με ένα μάτι), είναι αυτός που κάνει την ένεση
ινσουλίνης στον Τάκη--Το οδοιπορικό στο Παρδάλι δεν τελειώνει εδώ. Την επομένη, περάσαμε τον Ευρώτα
και ανεβήκαμε στον Κουρεμένο. Εκεί ευτυχήσαμε να συναντήσουμε τους «παραχειμάζοντες» Πατσιλιβαίους, τον
κ. Βαγγέλη, τη γυναίκα του κ.
Μαρία και τα δύο από τα τέσσερα παιδιά τους, τον Γιώργο και τον Φίλιππο. Άνθρωποι ωραίοι, ευγενείς και φιλόξενοι. Κύρια ασχολία τους η
κτηνοτροφία. Τα παιδιά τους
πηγαίνουν σχολείο στην Καστανιά με άριστες επιδόσεις
και διακρίσεις. Όμως το Χειμώνα ο Ευρώτας πλημμυρίζει και τα παιδιά τα περνούν
απέναντι με τρακτέρ-πολύ
επικίνδυνο! Κι ενώ εμείς συζητάμε με τον κ. Βαγγέλη και
τον Γιώργο, η κ. Μαρία έχει
στρώσει τραπέζι. Ψητό φούρνου, ζυμωτό ψωμί, κατσικίσιο
τυρί και κρασί. Ακούμε γνήσια, δημοτικά τραγούδια και
ξαφνικά πιάνει δυνατή βροχή.
Ο κ. Βαγγέλης μάς λέει «είναι
για φίλου σπίτι αυτός ο καιρός…».

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Αφιέρωµα στα χωριά µας

ÐáñäÜëé: Áíé÷íåýïíôáò ôï ðáñåëèüí
ÃñÜöåé ï Ðáñäáëéþôçò äéêçãüñïò Íôßíïò ÁëåîÜêïò
με το
βουν ό

Στη Δυτικ ή όχθη του Ευρώτα, πάνω σε
συμπαγή ακροκορφή ύψους 100
μέτρων, με επίπεδη στα νοτιοδυτικά της πεδιάδα, κατάλληλη
για παραγωγή δημητριακών και
με όριο στα Ανατολικά του την
κοίτη του Ευρώτα, εκεί ακριβώς
που είναι αδύνατο να διαγνωσθεί με βεβαιότητα, αν καταλήγει ο μεγαλόπρεπος και πολύκορφος Ταΰγετος ή ξεκινά ο μειλίχιος και εύοσμος Πάρνωνας,
είναι κτισμένο το ΠΑΡΔΑΛΙ,
του οποίου οι κήποι των 15 από
τα 48 σπίτια του καταλήγουν
στην κοίτη του Ευρώτα. Το από

πού πήρε το όνομά του το χωριό
είναι δύσκολο με βεβαιότητα να
ειπωθεί. Η κρατούσα άποψη πως
το όνομά του προέρχεται από το
επώνυμο κάποιου ΠΑΡΔΑΛΗ,
επιστάτη του Τριπολιτσιώτη φιλικού και αγωνιστή του 1821
Παναγιώτη Σέκερη, στον οποίο
παραχωρήθηκε η όλη περιοχήτσιφλίκι, που περικλείεται από
τον Πελλανιώτικο και Καστανιώτικο κάμπο από τους δασωμένους λόφους ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΡΑΧΗ- ΚΟΚΛΑΣ- ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΡΑΧΗ- ΚΕΦΑΛΑΣ- ΚΟΙΤΗ ΕΥΡΩΤΑ και πέραν αυτού

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

ΚΟΥ Ρ Ε Μ Ε Ν Ο Σ
ύψους 686 μ. έρχεται σε αντίθεση με τη βενετσιάνικη απογραφή του έτους 1700 (απογραφή Grimani), όπου το ΠΑΡΔΑΛΙ μαζί με τον εγγύς κείμενο
οικισμό Μισόγλι (Seg Pardali e
Misogli) φέρεται να κατοικείται
από 5 οικογένειες με συνολικό
αριθμό μελών 13 άτομα, πράγμα
που σημαίνει ότι στη σημερινή
του θέση υπήρχε οικισμός ή χωριό αρκετά πριν το 1700. Άλλη
άποψη δέχεται ότι το ΠΑΡΔΑΛΙ, αποτελεί παράφραση της
λέξης “ΑΡΔΑΛΙ” που παράγεται από το Ομηρικό ρήμα ΑΡΔΩ
(αρδεύω, ποτίζω) και σημαί-

νει δημιουργία πρόχειρου αναχώματος για την εκτροπή της
ροής ύδατος. Ενισχύεται η άποψη αυτή από το γεγονός ότι στη
νοτιοανατολική ακροκορφή του
βράχου από το Παρδάλι, αρχίζει η Κοιλάδα του εισερχόμενου
στη Λακωνία από την Αρκαδία Ευρώτα. Από το σημείο αυτό
της κοίτης του Ευρώτα ήταν και
είναι εύκολη η δια κατασκευής
φράγματος διοχέτευση με αυλάκι νερού από τον Ευρώτα για
άρδευση του κάμπου του Παρδαλίου. Η τοποθεσία όπου το
Παρδάλι που αποτελεί ένα φυ-

σικό οχυρό, ήταν
μεγάλης
στρατηγικής
σημασίας
καθό-

σον προστάτευε από Βορρά και τη Σπάρτη από τις επιδρομές των εχθρών της Τεγεατών αλλά και τις αναβλύζουσες
πηγές του Ευρώτα, ήτοι τα δύο
(2) κεφαλάρια, το Σεντενίκο, το
Ζορό και τη Λαγγεία Πηγή σημερινό Βιβάρι, από τις οποίες
και η πόλη της Σπάρτης υδρεύετο και η Κοιλάδα αρδεύετο.
Μάλιστα ο Παυσανίας που
επισκέφθηκε την Πελλάνα τον
2ο μ.Χ. αιώνα το επιβεβαιώνει στο βιβλίο του ΛΑΚΩΝΙΚΑ
όπου αναφέρει: “Προϊόντι δε
ως επί την Πελλάναν Χαράκωμα εστίν ονομαζόμενο και μετά
τούτο Πελλάνα πόλις αρχαίον”,
ήτοι σε μετάφραση: “Προχωρώντας προς την Πελλάνα συναντάμε το ονομαζόμενο ΧΑΡΑΚΩΜΑ και μετά τούτο την
αρχαία πόλη Πελλάνα”. Η καταγραφή αυτή του Παυσανία, η
οποία συμπίπτει απόλυτα και με
τη μορφολογία του εδάφους και
με την παράλληλη με την κοίτη του Ευρώτα κατεύθυνση της
οδού Σπάρτης- Πελλάνας και με
την απόσταση ΣΠΑΡΤΗ- ΧΑΡΑΚΩΜΑ- ΠΕΛΛΑΝΑ στάδια
100 ή 20 χιλιόμετρα, επιβεβαιώνει ότι το υπό τούτου αναφερόμενο ΧΑΡΑΚΩΜΑ ταυτίζεται και συμπίπτει με το σημερινό Παρδάλι, που απείχε και απέχει 10 στάδια ή 2 χιλιόμετρα από
την Πελλάνα.
Άλλωστε τα ανασυρθέντα από
αλέτρι στη νότια απόληξη της

ακροκορφής όπου το
Παρδάλι, το έτος 1945
και 1948, αρχαία αντικείμενα
από τη θέση “ΠΑΛΙΟΥΡΙ”, χέρι
κρατώντας δίσκο, και στη θέση
“ΑΡΜΑΚΑΣ” πλήρες σύστημα
άρδευσης, επιβεβαιώνουν και
τον Παυσανία και τους εμπειρότατους ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΥΣ,
που ισχυρίζονται ότι όπου υπάρχει θάμνος ΠΑΛΙΟΥΡΙ υπάρχουν και αρχαία.

ΠΡΩΤΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΑΣΧΟΛΙΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Γενικώς οι κάτοικοι του Παρδαλίου φημίζονται για την εργατικότητά τους, την εντιμότητά
τους, το κέφι τους, το φιλότιμό
τους και προ παντός το αστείρευτο χιούμορ τους. Η θέση του
χωριού, ο εύφορος κάμπος του,
οι πηγές του αλλά προ παντός
τα κατά καιρούς ανασυρόμενα
κεραμεικά και άλλα αντικείμενα αποδεικνύουν ότι η περιοχή
εκατοικείτο από παλιά. Η Βενετσάνικη απογραφή και ο χάρτης που παραθέτει ο ιστορικός
Θάνος Βαγενάς στο βιβλίο του
ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΟΛΛΙΝΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ το πιστοποιεί. Ακόμη η πρωτότυπη και ιδιόρρυθμη
εκκλησία της Παναγίας που λειτουργεί ως Κοιμητήριο, που το
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δάπεδό της είναι 1 μέτρο κάτω
από το έδαφος και που είχε είσοδο από το νότο και όχι από ανατολάς, σημαίνει ότι το Παρδάλι κατά τη Βυζαντινή περίοδο
αναμφίβολα εκατοικείτο.
Άλλωστε η παράδοση λέει, ότι
κατά την προ της επαναστάσεως
του 1821 εποχή, στο Παρδάλι είχαν εγκατασταθεί για να καλλιεργούν τον εύφορο κάμπο του Παρδαλίου και να βόσκουν τα γίδια
τους οι ορεσίβιοι Κολλινιάτες μεταξύ των οποίων και οι Ανδρέας
Μερεκούλιας, ο Ηλίας Αλεξάκος,
ο Βασίλειος Αλαφόγιαννης και
ο Γεώργιος Σκρεπέτης, οι οποίοι
ανασύστησαν στην όχθη του Ευρώτα τον οικισμό Παρδάλι όπως
άλλοι Κολλινιάτες τα Αχούρια.
Οι Κολλινιάτες αυτοί, ως απόγονοι των φοβερών μαχητών ΣΚΙΡΙΤΩΝ, με πρωταγωνιστή το ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ανδρέα ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑ,
στην επανάσταση του 1821 τάχθηκαν, υπό τον Στρατηγό ΓΙΑΤΡΑΚΟ και τον οπλαρχηγό από τη Λογκάστρα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ, στην
υπηρεσία της πατρίδας. Οι Παρδαλιώτες με τον Καπετάνιο τους
ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑ,
έλαβαν μέρος σε όλες τις αποφασιστικές για την επιτυχία της Επανάστασης του 1821 μάχες, (πολιορκία Τρίπολης, Ναυπλίου, Κορίνθου, Παλαιών Πατρών, Δερβενακίων, Αλμυρού, Δυρραχίου,
δαβιάς, Βερβένων, Πέτα, Κομπότι, πολιορκία Αθηνών κ.λπ.) όπως
αυτό προκύπτει από το από 7-91846 Πιστοποιητικό 74 στρατιωτών του, μεταξύ των οποίων και
οι Παρδαλιώτες Αναστάσης Μερεκούλιας, Γεώργιος και Αποστόλης Λαφογιάννης, Παναγιώτης
Αλεξάκος, Θανάσης και Γεώργιος
Σκρεπέτης, που το επικυρώνει και
ο Δήμαρχος Καλτεζών Γ. Αποστολόπουλος (ΑΧΚΒ με αριθμό μητρώου 13901) και από Πιστοποιητικό του Στρατηγού Γιατράκου και
Συν/ρχη Π. Βαρβιτσιώτη και αιτήσεις προς τις Αρχές του ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑ. Όμως, επειδή ουδέποτε ο Παρδαλιώτης αυτός Καπετάνιος “αποζημιώθηκε”
για όσα στην πετρίδα πρόσφερε, το έτος 1848, όταν ο από την
Τρίπολη καταγόμενος χρηματοδότης και φιλικός της Επανάστασης Π. Σέκερης, έλαβε ως αποζημίωσή του το ΤΣΙΦΛΙΚΙ του Παρδαλίουκαι έκτισε και Πύργο, που
και μέχρι σήμερα φέρει το όνομα
“Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΣΕΚΕΡΗ” και
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εγκατέστησε για επιστασία του
Τσιφλικίου του τον επονομαζόμενο Παρδάλη εκ του οποίου δήθεν πήρε το χωριό το όνομά του,
ο Γιαννάκης Μερεκούλιας, όχι μόνον τα κτήματα που πριν από την
Επανάσταση κατείχε στο Παρδάλι δεν παρέδωσε όπως έπραξαν οι άλλοι συγχωριανοί του, οι
οποίοι έγιναν σέμπροι του Σέκερη, αλλά “επαναστάτησε” για την
άνω απόφαση του Κράτους. Έτσι,
αφού οι Παρδαλιώτες δε συμφώνησαν μαζί του να διώξουν το Σέκερη από το Παρδάλι, έφερε και
εγκατέστησε στη Βορειοανατολική πλευρά του βουνού ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ από τη Βλαχοκερασιά τους συγγενείς της γυναίκας
του Πατσιλιβαίους και τους φίλους του, Πετρόπουλο, Μπιστόλα, Σκούφη, Στρατηγόπουλο και
άλλους και αφού έκτισε και δικό
του Πύργο απέναντι ακριβώς από
τον πύργο του Σέκερη, κατέλαβε
με τη βοήθειά τους εκτός από την
πλαγιά του ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ και
το 1/4 του κάμπου του Παρδαλίου, αναγκάζοντας έτσι το Σέκερη,
να πουλήσει όσο κι όσο το τσιφλίκι του στους Παρδαλιώτες αλλά
και σε Αλευρίτες και Γεωργιτσάνους. Μάλιστα ο ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑΣ
ως έντιμος αγωνιστής και δίκαιος
άνθρωπος, με δική του πρωτοβουλία μοίρασε, μιας και το 1850 δεν
υπήρχαν ρολόγια, το νερό της πηγής ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ από την οποία
αρδεύεται ο κάμπος του Παρδαλίου, σε 14 1/2 ημερονύκτια εκ των
οποίων έλαβε μόνο τα 2 1/2, ώστε
με τη σοφή αυτή διανομή, όλοι οι
κύριοι ποτιστικού αγρού να ποτίζουν τη μία φορά μέρα και την
άλλη νύκτα και να έχουν για κάθε
κτήμα τις ανάλογες στην έκταση
του αγρού τους ώρες ποτίσματος.
Αυτό το σύστημα άρδευσης είναι
σοφό και ακριβοδίκαιο και χρήζει μελέτης. Οι κάτοικοι του σημερινού χωριού, ήτοι οι άνω αρχικές οικογένειες Αλεξάκου, Αλαφόγιαννη, Μερεκούλια, Σκρεπέτη,
Ζιάβρα, Ψυχόπαιδα και οι γαμπροί
τους, Γ. Μιχαλόπουλος, Κ. Μοιράγιας, Η. Περδίκης, Ι. Πατσιλίβας,
Π. Βορίλας, Δ. Κορκανάς, Ι. Σκαφιδάς, Π. Βέργαδος, Δ. Τουρνάς,
ζούσαν και ζουν από τη γεωργία
και τη μικροοικόσιτη κτηνοτροφία. Όμως μετά την απελευθέρωση
της Χώρας μας από τους Γερμανούς, πολλές οικογένειες μετανάστευσαν σε Αμερική, Καναδά και
Αυστραλία όπου και προοδεύουν.

Οι εναπομείναντες για να αποφύγουν τα παιδιά τους τη φτώχεια
και τις στερήσεις σπούδασαν τα
παιδιά τους ώστε σήμερα το Παρδάλι να υπερηφανεύεται όχι μόνο
για τους λίγους αλλά σπουδαίους
μόνιμους κατοίκους του αλλά και
για τους 5 δικηγόρους του, τους 2
γιατρούς του, τους 3 δασκάλους
του, τους 18 δημοσίους υπαλλήλους του, τους επιχειρηματίες του
και τους τεχνίτες του.
Η εργατικότητα, η εντιμότητα
και το φιλότιμο είναι το βασικό
γνώρισμα του κάθε Παρδαλιώτη.
Είναι αξιοθαύμαστοι, αξιαγάπητοι
και άξιοι. Απόδειξη της αξιοσύνης
τους είναι οι πράξεις τους και οι
προσφορές τους όχι μόνο στο χωριό τους αλλά και στα κοινά γενικότερα αφού, και ο πρώην Νομάρχης και Περιφερειάρχης Αττικής
Νίκος Μιχαλόπουλος και ο πρώην
Δήμαρχος Σπάρτης Χρήστος Πατσιλίβας και ο νυν Αντιδήμαρχος
Σπάρτης Απόστολος Σκρεπέτης,
αλλά και ο πρώην Αντιδήμαρχος
Κων/νος Σκρεπέτης, Παρδαλιώτες
είναι. Και επίσης και οι 30 Παρδαλιώτες που ζουν στην Αθήνα και οι
50 που ζουν στη Σπάρτη, από το
έτος 1983 και μέχρι σήμερα έχουν
καταφέρει δια των Συλλόγων τους
όχι μόνον να δείχνουν την αγάπη
τους για το χωριό τους αλλά και
να το προβάλλουν. Το τρικούβερτο γλέντι που γίνεται στο Παρδάλι
στις 23 Αυγούστου είναι μια τρανή απόδειξη προσφοράς και προβολής. Οι Παρδαλιώτες είναι λίγοι
αλλά αξίζουν γιατί κάνουν πολλά.
Οι πλακόστρωτοι δρόμοι, η τεράστια επιβλητική Πλατεία του, που
το χώρο της ο Αείμνηστος Παρδαλιώτης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑΣ (ΑΙΩΝΑΣ), δώρισε στο
Σύλλογο Παρδαλιωτών της Αθήνας και καλλώπισε ο Δήμος Πελλάνας, και οι απαστράπτουσες 4
Εκκλησίες του, είναι τρανή απόδειξη της Παρδαλιώτικης αλληλεγγύης και προσφοράς. Μάλιστα επειδή οι Παρδαλιώτες έχουν
συνειδητοποιήσει ότι ο οικισμός,
κοινώς ως παρελκόμενο ανέκαθεν κάποιας κοινότητας ή Δήμου,
μόνο αν παλέψουν από μόνοι τους
ικανοποιούνται οι ανάγκες τους
και επιλύονται τα προβλήματά
τους, φρόντισαν να έχουν πάντοτε ως μπροστάρη τους κάποιον
Παρδαλιώτη. Έτσι κατά το 1821
είχαν το Γιαννάκη Μερεκούλια.
Κατά τα έτη 1940-1983 τον ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΑΛΟΧΡΗ-

ΣΤΑ, ο οποίος όχι μόνο ιερουργούσε αλλά συμβούλευε και καθοδηγούσε ώστε ο επάρατος εμφύλιος πόλεμος να αφήσει αλώβητο το
Παρδάλι και να αποφευχθεί ο μεταξύ των Παρδαλιωτών- Καστανιωτών απειλούμενος σκοτωμός
τα έτη 1943- 44, εξ αιτίας της απαγόρευσης, από την κοινότητα Καστορείου, της βόσκησης στα κοινοτικά λειβάδια των ζώων των
Παρδαλιωτών. Και ήταν εκείνος
που συγκρούστηκε με τοπικούς
άρχοντες, που αυτοδίκησε σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως κατά τη
διάνοιξη του δρόμου ΠελλάναςΠαρδαλίου, αλλά και που με δικές του πρωτοβουλίες και ο Άγιος
Χαράλαμπος ανεγέρθηκε το 1976
και ο Άγιος Δημήτριος αγιογραφήθηκε και το κτίσμα για τη στέγαση
του Αγροτικού ιατρείου στο Παρδάλι κατασκευάστηκε, και το Δημοτικό Σχολείο, από το οποίο αποφοίτησαν 300 παιδιά, λειτούργησε
μέχρι το 1992. Έκτοτε, ήτοι μετά
τον κατά το έτος 1983 θάνατό του,
οι Παρδαλιώτες έχουν ως μπροστάρη τους τον εκάστοτε πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου
του χωριού.
Το Παρδάλι είναι ένα μικρό χωριό με μεγάλη όμως ιστορία και
προσφορά. Οι μόνιμοι κάτοικοί
του και οι διαμένοντες στη Σπάρτη
και την Αθήνα και οι ξενιτεμένοι
στην Αμερική, Καναδά το λατρεύουν, το φροντίζουν και το προβάλλουν. Αξίζει να το επισκεφθεί κανείς για να νιώσει και αισθανθεί το
Παρδαλιώτικο φιλότιμο και την
απλή μα εγκάρδια περιποίηση.
ΙΟΥΝΙΟΣ 2011,
Ν.Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα στοιχεία που αναφέρονται
προέρχονται:
1) Από το Βιβλίο ΧΡΟΝΙΚΑ
ΤΩΝ ΚΟΛΛΙΝΩΝ του Θάνου Βαγενά.
2) Από το προς έκδοση Βιβλίο
του Δάσκαλου Νικ. Μιχαλόχρηστα.
3) Από Διηγήσεις ηλικιωμένων
Παρδαλιωτών. Και
4) Από Βιώματα του γράφοντος.

Το αφιέρωμα
του ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ
συνεχίζεται
στο επόμενο φύλλο
με την παρουσίαση
της Πελλάνας
ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Δράσεις - Ειδήσεις - Πληροφορίες

Ìéá îå÷áóìÝíç åðÝôåéïò
Ἡ 6η Ἀπριλίου 1941 εἶναι µιά ἀπό
τίς σηµαντικότερες χρονολογίες
τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας γιατί τήν
ἡµέρα ἐκείνη τό Ἔθνος ἀποφάσισε νά
ἀντιµετωπίση τήν ἰσχυρότερη πολεµική
µηχανή πού εἶχε µέχρι τότε γνωρίσει
ὁ Κόσµος. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὁ
Χίτλερ δέν ἔλαβε τόν κόπο νά ἐπιδώση
τελεσίγραφο οὔτε νά τάξη προθεσµία
ἀποδοχῆς του καί παραδόσεως γιατί
ἤξερε πολύ καλά ὅτι κάτι τέτοιο ἦταν
τελείως περιττό ἀφοῦ ἡ ἀπάντηση
ΟΧΙ ἦταν δεδοµένη καί εἶχε δοθῆ
προκαταβολικῶς.
Τά Ὀχυρά µας εἶχαν σχεδιασθῆ καί
κατασκευασθῆ γιά νά ἀποθαρρύνουν
κάθε σκέψη βουλγαρικῆς ἐπιθέσεως
καί ὄχι γιά νά ἀντιµετωπίσουν µία πολεµική µηχανή ὅπως ἡ γερµανική της
ἐποχῆς ἐκείνης. Παρ’ ὅλα αὐτά, µέ τίς
τεράστιες ἀπώλειες πού ἐπέφεραν στόν
ἐχθρό, ἔδειξαν ὅτι ἦταν ἀδύνατον νά
καµφθοῦν µέ µία κατά µέτωπον ἐπίθεση
καί ἡ ἀντίστασή τους, µέ τήν ἐν συνεχεία
ἀντίσταση τῆς Κρήτης, ἀπέδειξαν ὅτι ἡ

ὑποταγή τῆς Ἑλλάδας δέν ἦταν θέµα
µιᾶς σύντοµης ἐκστρατείας. Χρειάσθηκε
µιά χρονοβόρος προσπάθεια ἡ ὁποία καί
µέ τή σχετική διασπορά δυνάµεων, προκάλεσε ἀπώλεια πολύτιµου χρόνου, πού,
ὅπως ἐχθροί καί φίλοι παραδέχθηκαν,
ἐστέρησε τή νίκη ἀπό τό Χίτλερ.
Ὑποδιοικητής τοῦ Ὀχυροῦ Ροῦπελ ἦταν
ὁ λοχαγός τότε Κίµων Καλυµµόπουλος
ἀπό τό χωριό µας καί στό χωριό µου
ἐπίσης ζεῖ ἕνας πολεµιστής τοῦ Ὀχυροῦ
αὐτοῦ, ὁ ἡλικίας σήµερα ἐννενήντα τριῶν
ἐτῶν Γεώργιος Ἀλαφόγιαννης τόν
ὁποῖον ἐτίµησαν γιά τούς ἀγῶνες του ἡ
Μητρόπολις Μονεµβασίας καί Σπάρτης
καί τό Λύκειο Σπάρτης. Ὁ πολεµιστής
αὐτός µοῦ διηγήθηκε µέ τρεµάµενη φωνή
τόν ἡρωικό ἀγώνα τοῦ Ὀχυροῦ, τίς
φοβερές ἀπώλειες πού προξενοῦσαν τά
πυρά τῶν ὑπερασπιστῶν του στούς Γερµανούς πού προσπαθοῦσαν νά περάσουν
µέ βάρκες τόν ποταµό Στρυµώνα, τίς
φοβερές ταλαιπωρίες τῆς αἰχµαλωσίας
καί τῆς πεζοπορίας ἀπό τά σύνορα µέχρι
τό χωριό µας, ἀλλά µοῦ µίλησε καί γιά

τή συγκίνηση, τόν ἐνθουσιασµό καί τίς
ζητωκραυγές τῶν παιδιῶν τοῦ Λυκείου
πού ἄκουγαν τήν ἁπλή διήγησή του,
κάτι πού µᾶς κάνει αἰσιόδοξους γιά τό
µέλλον. Ἄλλοι πολεµιστές ἀπό τό χωριό
µας ἦσαν ὁ Κ. Κακούνης πού σκοτώθηκε
στή µάχη, ὁ Π.Θωµάς πού µέ τό πολυβόλο του ἔκανε θραύση στούς Γερµανούς,
ὁ Κ. Βλαχόγιαννης, ὁ Δ. Λαγανάς καί
ἄλλοι τῶν ὁποίων µοῦ διαφεύγουν τά
ὀνόµατα.
Σήµερα, ὡς ἕνα ἀκόµη σηµάδι τῆς
περιόδου τῆς καταπτώσεως πού περνάει
ἡ Πατρίδα µας, ἡ ἐπέτειος αὐτή ἔχει
ξεχασθῆ, πουθενά δέν ἐξιστοροῦνται τά
ἀνεπανάληπτα ἐκεῖνα ἡρωικά κατορθώµατα καί ὑπάρχουν καί µερικοί, στούς
ὁποίους µάλιστα περιλαµβάνονται καί
κάποιοι ὑψηλά Ἱστάµενοι, πού θεωροῦν
ὅτι οἱ τυχάρπαστοι τῶν Σκοπίων µποροῦν
νά καπηλεύωνται τό ὄνοµα τῆς Μακεδονίας µας ἐπί τοῦ ὁποίου ἔβαλαν µία
ἀκόµη σφραγίδα Ἑλληνικοῦ Αἵµατος οἱ
ἥρωες τῶν Ὀχυρῶν.
Εὐάγγελος Ἀνδριανός

Ελπίδα για
Πολυδύναμο
Ιατρείο
Πρόταση για ίδρυση στο
Καστόρειο Πολυδύναμου
Ιατρείου με τρεις
ειδικευμένους ιατρούς,
με αιματολογικό και
ακτινολογικό μηχάνημα
και ανάλογο προσωπικό
υποβλήθηκε, ιεραρχικά μέσω
της Διεύθυνσης Υγείας της
Περιφέρειας, στο Υπουργείο
Υγείας από το Τοπικό
Συμβούλιο Καστορείου. Στις
16/06/2011, ψηφίστηκε από
το Δημοτικό Συμβούλιο η
παραχώρηση του κτηρίου
του Παλαιού Δημοτικού
Καταστήματος Καστορείου
για τη στέγαση του. Ας
ελπίσουμε ότι θα εγκριθεί
ίδρυσή του. Είναι κάτι που η
τοπική κοινωνία το θέλει και
το στηρίζουν όλοι οι φορείς
του τόπου μας.

Íéêçöüñá ðïñåßá ôçò Á.Å. ÄÞìïõ ÐåëëÜíáò ÅíäéáöÝñïí óåìéíÜñéï óôçí ÊáóôáíéÜ

Η ΑΕ Δήμου Πελλάνας πρωταθλήτρια του 3Ου Ομίλου της Β΄ τοπικής τελείωσε το Πρωτάθλημα
με 19 νίκες 1 ισοπαλία και 2 ήττες σε 22 παιχνίδια. Στους αγώνες κατάταξης μεταξύ των τριών
ομάδων των τριών κατηγοριών κατετάγη 2η και πήρε την άνοδο για την Α΄ τοπική.
Συντελεστές της νικηφόρας διαδρομής είναι:
Τερματοφύλακες: Γιαννόπουλος Ιωάννης, Μιχαλόπουλος Κων/νος, Νικόλαρος Ευστράτιος.
Αμυντικοί: Αρβανίτης Γεώργιος, Αρβανίτης Κων/νος, Βουνάσης Αλέξανδρος,Καλαρέμας
Χριστόφορος, Κάτσης Δημήτριος, Τσάκωνας Ιωάννης, Τσάκωνας Θεόδωρος, Leonard Suli,
Nasi Elton, Tydose Vasile. Μέσοι: Αρβανίτης Νικόλαος, Βέργαδος Ηρακλής, Βλογιαννίτης
Δημήτριος, Γεωργαντάς Θεόδωρος, Γεώργαρης Νικόλαος, Γιαννακάκης Μιχαήλ, Κουτσουμπός Κων/νος, Λαμπής Νικόλαος, Νικόλαρος Παναγιώτης, Τσαρπαλής Νικόλαος, Dimitrov
Georgi. Επιθετικοί: Ανούσος Αντώνης, Γεωργαντάς Σταύρος, Πετρόπουλος Σπύρος, Σκαφιδάς
Γεώργιος, Σπηλιωτόπουλος Χρήστος. Προπονητές: Σταυρόπουλος Ευθύμιος και Ρουμελιώτης
Θεόκλητος.
Το ΔΣ της ομάδας: Ο Πρόεδρος Μιχαλόπουλος Δημήτριος, ο Αντιπρόεδρος Μόρφης Παναγιώτης, ο Γενικός Γραμματέας Ζούζουλας Παναγιώτης, ο Ταμίας Φιλιππόπουλος Φίλιππος,
ο Έφορος Αθλητισμού Βαλάσης Γεώργιος και τα Μέλη: Μενίδης Βασίλειος και Τζωρτζάκης
Μάριος.

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Στις 17/04/2011, ημέρα Σάββατο, έγινε στο Καστόρι Λακωνίας το πρώτο πανελλαδικό σεμινάριο που είχε
σαν θέμα:Βιοκαθαρισμός Στρωμάτων και καθαρισμός επίπλων
με την τεχνολογία Microsplitting
(μικροδιάσπαση).
Το σεμινάριο αυτό διοργανώθηκε
από το Σύλλογο οργανωμένων καθαριστηρίων Πελοποννήσου του οποίου η έδρα είναι στη Σπάρτη και σε
συνεργασία με τα ΚΕΚ ΓΕΣΒΕΕ Δυτικής Ελλάδος και της αγγλικής εταιρίας STAINSHILIELD.
Το σεμινάριο το παρακολούθησαν
25 εκπαιδευόμενοι από όλη την Ελλάδα.
Εκπαιδευτες του σεμιναρίου ήταν:
Κύριoς James Parker Εκπρόσωπος
της Stainshield.
Kύριος Καμπανός Νικόλαος αποκλειστικός αντιπρόσωπος.
Kύριος Ντέμος Γεώργιος από το Ναύπλιο.
Στη διοργάνωση του σεμιναρίου βοήθησαν τοπικοί παράγοντες ανιδιοτελώς, όπως:
Η Κυρία Αναδιότου Αναστασία, αλλεργιολόγος, η οποία αναφέρθηκε

στις αλλεργίες και στα ακάρεα.
Η κυρία Λαμπράκη Αφρούλα, η οποία παραχώρησε την αίθουσα (Μπακή)
για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.
Ο κύριος Τζωρτζάκης Μάριος, αναισθησιολόγος, ο οποίος παρευρέθη
και στο σεμινάριο με τη σύζυγό του
Πάολα, οι κύριοι Γεώργιος και Παναγιώτης Παρασκευόπουλος οι οποίοι
ετοίμασαν τα δώρα των εκπαιδευτών.
Μετά το τέλος του σεμιναρίου ακολούθησε δείπνο για 45 περίπου άτομα στο κατάστημα του Κυρίου Λαμπή. Παρόλο ότι η ημέρα ήταν βροχερή, όλοι οι επισκέπτες έμειναν ευχαριστημένοι από τη φιλοξενία και τη
συμπεριφορά των κατοίκων του χωριού μας, από το φαγητό του κυρίου
Λαμπή και γενικότερα από την ομορφιά του τοπίου.
Τέλος ο Κύριος Parker έφυγε για τη
πατρίδα του με τις καλύτερες εντυπώσεις και μάς είπε πως θα ήταν πολύ
ευτυχής, αν κάποια στιγμή, επαναλαμβανόταν και είχαμε περισσότερο
χρόνο στη διάθεσή μας.
Γεώργιος Δαμιανάκης
Πρόεδρος του Συλλόγου Οργανωμένων Καθαριστηρίων Πελοποννήσου.
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Εδώ και Αλλού

Áíåâáßíïíôáò äßðëá óôïí ÊÜóôïñá
Αναμφισβήτητα, εδώ
στους πρόποδες του
Ταϋγέτου, μας έλαχε
ένα καλό οικόπεδο.
Η φύση δεν τσιγκουνεύτηκε το πράσινο
ούτε τα νερά ούτε τα
χρώματα ούτε τους
ήχους. Τα ρέματα κατεβαίνουν απ’ το βουνό,
ζωντανεύοντας
γύρω τους τα υλικά
της γης. Από την ίδια
στήλη έχουμε γράψει
για την Κούρνιζα και
τ’ αηδόνια της. Τώρα
θα ανέβουμε βόρεια
δίπλα στον Κάστορα,
μια αγαπημένη διαδρομή που κάνουμε
με την εξαδέλφη μου.
Το τοπίο, όσοι είστε
Καστανιώτες ή έχετε επισκεφτεί την Κα-

στανιά το έχετε θαυμάσει, ή τουλάχιστον
από της σελίδες τούτου του περιοδικού,
κάτι θα έχει πάρει
το μάτι σας. Περπατάς δίπλα στο ποτάμι περνάς τα ξύλινα ή
μεταλλικά γεφυράκια
και στη συνέχεια έχεις
να κάνεις τη δική σου
επιλογή. Ή θα πας
κατά τον Πισαγιάννη
ή θα ανέβεις κατά το
Σταυρούλη, ή αν είναι πρωί και αντέχουν
τα κότσια σου, δοκίμασέ τα στο Φαράγγι που σε οδηγεί στο
Βρυσιώτικο.
Όμως
υπάρχει και μια άλλη
διαδρομή, ένα μικρό
μονοπάτι που θα σε
βγάλει κοντά σε πη-

γές. Εκεί πραγματικά
νοιώθεις ότι ο τόπος
είναι δικός σου. Στάσου άκου το νερό και
προσευχήσου. Κι αν
είναι Ιούνης τα άγρια λίλιουμ θα σε μεθύσουν. Τέτοιες διαδρομές υπάρχουν πολλές, θα πούμε κι άλλες στο μέλλον, και
είμαστε τυχεροί που
τις έχουμε μόνο για
εμείς, κρυφές, μακριά από τους βαρβάρους αλλά μερικές ας
τις αποκαλύψουμε,
ας τις περιποιηθούμε
λιγάκι παραπάνω, να
μπορούν να τις επισκεφτούν οι τουρίστες του χωριού μας.
ΕΛ

Ìéá âüëôá óôï ÐÞëéï ìå ôï “Ìïõôæïýñç”
Έξω από το Βόλο, στα
Λεχώνια,
περιμένει
υπομονετικά ο «Μουτζούρης» να μας πάει
μια βόλτα στις απόκρημνες πλαγιές του Πηλίου, με θέα στο Αιγαίο.
Ναι! ο «μουτζούρης»
είναι το παλιό ατμοκίνητο τρένο που κατασκευάστηκε από τον
Ιταλό μηχανικό Εβάριστο ντε Κίρικο, πατέρα
του διάσημου καλλιτέχνη Τζιόρτζιο ντε Κίρικο. Οι εργασίες του σιδηροδρόμου άρχισαν
στα τέλη του 1894 και
το 1895 ολοκληρώθηκε
το πρώτο τμήμα που
ένωνε την πόλη του
Βόλου με το χωριό Λεχώνια. Μέχρι το 1903,
η σιδηροδρομική γραμμή είχε επεκταθεί, δημιουργώντας ένα ορεινό δίκτυο 29 χμ .μέχρι το χωριό Μηλιές.
Ο “Μουντζούρης” έπαιξε σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη και την ιστορία του Πηλίου καθώς
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επίσης και της Μαγνησίας γενικότερα. Σύνδεε τα ορεινά χωριά μεταφέροντας τα προϊόντα τους στο Βόλο και
αντίστροφα, αποτελώντας και την εμπορική οδό
Και το αδύνατο! «τρένο
στο βουνό», με τη γνώση και τη φαντασία του
Eβάριστο έγινε πραγματικότητα, αποτελώντας το βασικό οδικό
ιστό αλλά και ένα αισθητικό αριστούργημα, εναρμονίζοντας την
τεχνολογία με το περιβάλλον. Στις συνδέσεις
των πλαγιών, το τρένο
κινιόταν πάνω σε έξι
γέφυρες, μια σιδερένια
και πέντε κατασκευασμένες από πέτρα.
Σήμερα ο «Μουτζούρης» έχει συντηρηθεί και λειτουργεί, καλύπτοντας τη διαδρομή από τα Λεχώνια μέχρι τις Μηλιές, παρέχοντας στους τουρίστες
μια εξαίσια εμπειρία με

άρωμα παλιάς εποχής.
Ταξιδεύεις στις πλαγιές
του Πηλίου και το βλέμμα σου χάνεται στο
γαλάζιο του Αιγαίου.
Πάνω από τις πέτρινες
γέφυρες, να σου κόβεται η ανάσα από τη χαράδρα κάτω σου, απέναντί σου αγναντεύεις
τη θάλασσα. Και κάτω
εκεί τα παραλιακά χωριά και οι σύγχρονες
τουριστικές
εγκαταστάσεις – το παλιό με
το καινούριο – μεταξύ
αυτών και μια πολυτελέστατη υποδομή, για
διαμονή συνταξιούχων
από το εξωτερικό μάθαμε. Το τρένο καταλήγει στις Μηλιές, ένα πέτρινο χωριό, μέσα στα
δέντρα, όπου μπορείς
να χαλαρώσεις μέσα
στη δροσιά. Η συντήρηση του δικτύου και η
λειτουργία του τρένου
αποτελεί μια αξιοσημείωτη τουριστική δραστηριότητα.
ΕΛ

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Το λεύκωµά µας

Οι φωτογραφίες του σηµερινού µας λευκώµατος είναι
δηµιουργίες των Π. Βορίλα και Γ. Λαγανά.

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ
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Άποψη

Τ

Ç ¢ëëç ¢ðïøç

ην έκδοση το περιοδικού
«Πολυδεύκης» από τον
ομώνυμο σύλλογο τη χαιρετίσαμε όλοι σαν ένα πολύ θετικό βήμα. Επιτέλους ο τόπος μας
θα είχε ένα έντυπο που να ενημερώνει, κριτικάρει και προωθεί τα
ζητήματα της περιοχής και τέλος
πάντων να είναι μέσα στην επικαιρότητα.
Με λύπη όμως διαπιστώνω ότι
όσο περνάει ο καιρός, τόσο και
χάνει τη ζωντάνια του και τη σχάση του με την επικαιρότητα με
αποκορύφωμα το τελευταίο τεύχος, που μου έδωσε και την αφορμή να ασχοληθώ λίγο ιδιαίτερα.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να διαφωνήσω τόσο με το Σημείωμα του
Εκδότη, όσο και με το άρθρο για
την Επιτροπή Διαβούλευσης. Στο
πρώτο γίνεται αναφορά στην τεμπελιά μας και την έλλειψη επιχειρηματικότητας κυρίως των νέων.
Για το μεν πρώτο (επαναλαμβάνει τη γνωστή πρωθυπουργική
και υπουργική αναφορά – Παπανδρέου – Παπακωνσταντίνου, για
να δικαιολογήσουν τα αντεργατικά
τους μέτρα) το θεωρώ ντροπή και
μόνο που αναφέρεται, είναι εντελώς αυθαίρετο και δεν προκύπτει
από πουθενά. Μέσα στην ΕΕ είμαστε από τους πιο σκληρά εργαζόμενους και από τους πιο χαμηλά αμειβόμενους.
Όσον αφορά στην επιχειρηματικότητα, η γράφουσα είναι μάλλον
ανενημέρωτη, πρώτον για την παντελή έλλειψη ενημέρωσης, κυρίως στην επαρχία, για τα διάφορα
προγράμματα (όχι απαραιτήτως
επιδοτούμενα) για καινούριες καλλιέργειες, για νέα επαγγέλματα και
δεύτερον ότι οι πόρτες των τραπεζών και του ΤΕΜΠΜΕ είναι ερμητικά κλειστές στους νέους και τους
μικροεπιχειρηματίες. Πως λοιπόν
να υλοποιηθούν οι ιδέες;
Σχετικά με την Επιτροπή Διαβούλευσης να ξεκαθαρίσουμε ότι
είναι καθαρά γνωμοδοτική και τίποτα παραπέρα. Η συμμετοχική
δημοκρατία σημαίνει συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και όχι
κουβέντα να γίνεται. Και απόδειξη του ανωτέρω, επειδή εκπροσωπώ τον Εμποεοεπαγγελματικό Σύλλογο Καστορείου στην Επιτροπή, ειδοποιήθηκα δύο φορές
για συνεδριάσεις της, την πρώτη
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για το τεχνικό πρόγραμμα στις 3:
30 για συνεδρίαση των 6:00 και τη
δεύτερη για τον προϋπολογισμό
μια ημέρα νωρίτερα, χωρίς σχετικές εισηγήσεις και ενημέρωση για
το τι θα συζητηθεί. Τι θα πρότεινα
εγώ εκεί χωρίς να έχω την άποψη
του φορέα που εκπροσωπώ γιατί εκεί ο εκπρόσωπος δεν εκφράζει προσωπικές απόψεις., Το συμπέρασμά μου μέχρι τώρα είναι
ότι συγκλήθηκε δύο φορές γιατί ήταν προϋπόθεση του νόμου,
πριν αυτά τα κορυφαία θέματα
φθάσουν στο Δημοτικό Συμβούλιο
και όχι για να γίνει ουσιαστική κουβέντα. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό
λέγεται συμμετοχική κοροϊδία.
Τώρα σχετικά με την επικαιρότητα που είναι και οι περισσότερες
ενστάσεις μου. Στο τεύχος υπάρχει άρθρο για την ιστορία της εκπαίδευσης στην περιοχή μας, για
να μαθαίνουν και οι νεώτεροι αλλά
τι κρίμα ξέχασε να το συνδέσει με
το σήμερα. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτό ή θεωρήθηκε ανάξιο σχολιασμού, τον Μάρτη υπήρξε πρόταση για κλείσιμο του Λυκείου Καστορείου. Το τι σημαίνει αυτό νομίζω ότι εύκολα αντιλαμβάνεται
κανένας. Πρώτα απ΄ όλα για τα
παιδιά και τους γονείς, γι’ αυτή την
ίδια την εκπαίδευση και συνέχεια
για την οικονομική και την κοινωνική ζωή του τόπου. Στις μέρες αυτές του Μάρτη έγινε μια τεράστια
κινητοποίηση ολόκληρης της περιοχής, πρωτόγνωρη για τα δεδομένα μας. Μαθητές, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, ο σύλλογος
καθηγητών και οι φορείς της περιοχής, κάτοικοι, παράγοντες (Δήμαρχος, βουλευτές, σύμβουλοι),
καθηγητές πανεπιστημίου, εξωθεσμικοί παράγοντες, όλοι κινητοποιήθηκαν, έγιναν καταλήψεις,
κλείσιμο καταστημάτων, συνεντεύξεις στα ΜΜΕ, συναντήσεις
με αρμοδίους φορείς και τελικά
επιτεύχθηκε η ματαίωση του κλεισίματος του σχολείου. Μια νίκη τεράστια, που οφείλεται στην κινητοποίηση των πάντων. Θεωρείται
ότι ο αγώνας αυτός είναι ανάξιος
αναφοράς.
Άλλο άρθρο αναφέρεται στον
πρώτο σύλλογο του Καστορείου και αυτό χρήσιμο για ιστορικούς λόγους. Αλλά πάλι δεν γίνεται σύνδεση με τα σήμερα, που με

ÊÜôù áðü ôï áñ÷ïíôéêü êáé ôïõò ðýñãïõò ôùí Ìáõñïìé÷áëáßùí,
óôï áíáêáéíéóìÝíï ðáëéü Ôåëùíåßï ðïõ ôï ãëåßöåé ç èÜëáóóá, óôï
ËéìÝíé ôïõ Ïéôýëïõ, ç åôáéñåßá «ÁÃËÁÇ ÃÇ» ôïõ ÌðÜìðç ÊïõêÜêç
åðÝêôåéíå ôéò äñáóôçñéüôçôÝò ôçò êáé óôç ãåõóéãíùóßá. Åêåß
äçìéïýñãçóå Ýíáí õðÝñï÷ï ÷þñï ìå ôçí åðùíõìßá «ÔÅËÙÍÅÉÏ» ðïõ
öéëïîåíåß åóôéáôüñéï êáé ìðáñ Üøïãï óôéëéóôéêÜ, åíáñìïíéóìÝíï
ìå ôï ìáíéÜôéêï ðåñéâÜëëïí. ÊÜôù áðü ôçí áõóôçñÞ åðßâëåøç
ôïõ õðåýèõíïõ Íßêïõ ÐáðáíáóôÜóç ôï óÝñâéò, ôá ðëïýóéá
êáé íïóôéìüôáôá öáãçôÜ, óõìðåñéëáìâáíïìÝíùí êáé ôùí
«ôóéãáñïëÜ÷áíùí áðü ôï Êáóôüñé», êáé ç èÝá ôïõ çëéïâáóéëÝìáôïò
óôç èÜëáóóá éêáíïðïéïýí êáé ôïõò ðéï áðáéôçôéêïýò ðåëÜôåò.
τον Καλλικράτη, ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης πήρε άλλη
μορφή και άλλα χαρακτηριστικά απομάκρυνσης από τα τοπικά όρια και παύει να υπάρχει η
σχέση προσώπων με τα γεγονότα. Τώρα οι φορείς καλούνται
να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να διεκδικήσουν και να
περισώσουν ότι μπορούν για τον
τόπο τους. Και το Καστόρι είναι
στην ευχάριστη θέση να έχει αρκετούς φορείς και δραστήριους.
Το αποδείξανε αυτό πρόσφατα με
το καρναβάλι, για το οποίο γίνεται αναφορά στην τελευταία σελίδα του τεύχους. Μια αναφορά 20
σειρών, από τις οποίες οι μισές
στα ονόματα των επισήμων που
παρευρέθηκαν. Νομίζω ότι υποτιμήθηκε πολύ το όλο θέμα, πρώτον γιατί το καρναβάλι είναι η κορυφαία εκδήλωση σ’ όλη την περιοχή και μια από τις κορυφαίες στη Λακωνία και πιστεύω ότι
θα έπρεπε να τύχαινε καλύτερης
προβολής και δεύτερο για τη φετινή εκδήλωση δόθηκε μια ολόκληρη μάχη των φορέων του χωριού
με το Δήμο Σπάρτης για τη χρηματοδότησή της. Ο Δήμος αρνήθηκε αδικαιολόγητα τη χρηματοδότηση, αρχικά λέγοντας ότι δεν

υπήρχε προϋπολογισμός και στη
συνέχεια ότι δεν διαθέτει τα λεφτά
που υπήρχαν από τα δωδεκατημόρια.
Αργότερα βέβαια χρηματοδότησε άλλες εκδηλώσεις, σε άλλα
χωριά, παρότι δεν υπήρξε έγκριση του προϋπολογισμού και με
ποσά διπλάσια από αυτά που
εζητούντο.
Το καρναβάλι βέβαια έγινε και
ήταν ποιοτικότερο από κάθε άλλη
φορά και τα παραδοσιακά εδέσματα προσφέρθηκαν σε αφθονία στους επισκέπτες και όλα
αυτά με τη δημιουργική διάθεση
και τη χρηματοδότηση των φορέων του χωριού. Φαίνεται πως όλα
αυτά η γράφουσα δεν τα θεώρησε άξια σχολιασμού και αναφοράς. Ή ήθελε να μην θίξει τα κακώς κείμενα.
Προσπάθησα όσο γινόταν πιο
περιληπτικά να θίξω κάποια θέματα. Νομίζω ότι χρειάζεται μια
πλατιά συζήτηση για τη μορφή
και το ύφος του εντύπου ώστε να
είναι πραγματικά φωνή ενημέρωσης, προβολής και διεκδίκησης
και όχι να κρατά τη γραμμή ίσα
βάρκα ίσα γιαλός.
Ευχαριστώ πολύ.
Θανάσης Δημητρακόπουλος
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Λόγος και Φως

ΜΙΑ ΜΑΝΑ ΜΙΑ ΚΑΚΟΜΑΝΑ

ΤΗΣ ΓΚΟΥΡΝΙΖ

ΑΣ

Στης Γκούρνιζας τη
γέφυρα, ερχόμουν
ζαλωμένη
και το κοπέλι του πα
σά, βριζολογάει κα
ι λέει
-Ναν το ‘ξερα κακό
μοιρο, ότι τα λες γι
α μένα,
ν’ αφήσω το βαρέλι
μου, να σε πετροβολ
ήσω
-Θέλεις με μήλο βά
ρε με, θέλεις με πο
ρτοκάλι
θέλεις με τις πλεξού
δες σου, σπάσε μο
υ το κεφάλι.
Ηλίας Ζούζουλας (χ
ειμώνας του 19941995).

Μια μάνα μια κακόμανα, το γιο της καταριέται
-Γιε μου να γίνει πόλεμος, να πας να μη γυρίσεις
-Θα ‘ρθει μάναμ’ μια μέρα τ’ ‘Αη Γιωργιού, το μέγα πανηγύρι.
Όλοι θα παν στη εκκλησιά, θα παν να προσκυνήσουν.
Θα πας κι εσύ μανούλα μου, θα πας να προσκυνήσεις
Θα δεις κορίτσια λεϊμονιές, παιδιά σαν κυπαρίσσια
Θα δεις και το στασίδι μου, μαύρο κι αραχνιασμένο
Τότε κι εσύ θα θυμηθείς τα λόγια που μου είπες,
θα θυμηθείς το γιόκα σου και θα μετανοήσεις.
Το τραγούδησαν ο Ηλίας Ζούζουλας, ο Μήτσος
Γιαννακούδης (Μαγκάλας) και ο Αντώνης Τσίπουρας στο
καφενείο του Παναγιώτη Λαμπράκη στα Χασάπικα, το
χειμώνα του 1994-95.

Σημ: τα παραπάνω τραγούδια είναι από τη Συλλογή της ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου -Λυκείου Καστορείου, με την καθοδήγηση της φιλολόγου
καθηγήτριας Δαρειώτη -Πελεκάνου Θεοδώρας, τη σχολική χρονιά 1994-95.
ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ
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Καλειδοσκόπιο

Ð

ιστοί στο χρονιάτικο
ραντεβού μας και φέτος, ενώσαμε τις δυνάμεις μας και σας
περιμένουμε, για να
αντιμετωπίσουμε μαζί
καύσωνα, κρίση και λιτότητα…
-Με καλλιτεχνικό εργαστήρι για
παιδιά κάθε ηλικίας..,
-Με εναλλακτικές αθλητικές εκδηλώσεις με μυρωδιά αλληλεγγύης και σεβασμού της παράδοσης,
-Με προβολή επίκαιρου ντοκιμαντέρ για το χρέος, αλλά και παράσταση Καραγκιόζη… ,
-Με παραδοσιακή και ρεμπέτικη
ζωντανή μουσική από φίλους,
-και βέβαια με το απαραίτητο
κέφι και μεράκι!
Στο Καστόρι του σήμερα και του
χτες,
Της όμορφης παράδοσης και των
δύσκολων καιρών,
Στο Καστόρι της καρδιάς μας.
Γιατί… ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
Η Οργανωτική Επιτροπή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
- 6.30-8.30 μ.μ.

Καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά, με την επιμέλεια της Βάσως
Αντωνάκη (διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ) -Αίθουσα Σπυρόπουλου
9.00 μ.μ.
Μουσική βραδιά παραδοσιακού
και έντεχνου τραγουδιού από λαϊκή κομπανία στην Κεντρική Πλατεία
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
-6,30-11.30 μ.μ. ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ με τίτλο «Η ΓΝΩΣΗ
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ» -Πρωτοβουλία του Εμποροεπαγγελματικού
Συλλόγου, στην Κεντρική Πλατεία.
-10 μ.μ. Λαϊκό γλέντι με παράλληλη έκθεση τοπικών προιόντων
στις Πηγές Άη Μάμα. Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος.
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
-7.00-10.00π.μ. Πεζοπορία Άη
Μάμας-Τίκλα. Διοργάνωση Σύλλογος Φίλων του βουνού «Η
ΛΟΥΣΙΝΑ».
-11.00 π.μ. Προβολή του ντοκυμαντέρ DEBTOCRACY στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπακή Διορ-

γάνωση: Εμποροεπαγγελματικός
Σύλλογος.
-6,30-9,00 μ.μ. Εναλλακτικές
αθλητικές εκδηλώσεις (τσουβαλοδρομίες, αυγουλοδρομία για
μικρούς και μεγάλους, και δρόμος αντοχής Καστόρι-ΠεριβόλιαΚαστόρι). Διοργάνωση Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος
-9,00μ.μ. Παράσταση Καραγκιόζη στην Κεντρική Πλατεία.
Σε όλη τη διάρκεια του τριημέρου θα λειτουργεί Έκθεση Φωτογραφίας του Βασίλη Λαγανά με

άνθη και φυτά του Ταϋγέτου.
Συνδιοργανωτές:
Δήμος Σπάρτης
Τοπικό Συμβούλιο Καστορείου
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ «ΛΟΥΣΙΝΑ»
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ
«ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»
ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ «Ο
ΚΑΣΤΩΡ»

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ ...
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε για το 2ο εξάμηνο του 2011
η καθιερωμένη αιμοδοσία από την Τράπεζα Αίματος Καστορείου.
Η συμμετοχή, κυρίως νέων ευαισθητοποιημένων συμπολιτών, άγγιξε
τα πενήντα άτομα, ενώ υπήρχαν ακόμη δέκα εθελοντές που ενώ
προσήλθαν, δεν έδωσαν αίμα για λόγους υγείας.
Η συμβολή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Κέντρου
Υγείας Καστορείου και της Διευθύντριας κ.Σταθούλας Αραχωβίτη,
καθώς και των νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης ήταν
καθοριστική για την επιτυχία της αιμοδοσίας.
Ή Τράπεζα Αίματος Καστορείου , που έχει εξυπηρετήσει
εκατοντάδες συμπολιτών μας από όλη την περιοχή των Βορείων
Δήμων, από το 1996 μέχρι σήμερα, θα συνεχίσει το σημαντικό έργο
της πιο ενεργά και πιο αποφασιστικά, σε άριστη συνεργασία με το
Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης.
Μπάμπης Μπασκουρέλος
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Οι άνθρωποί µας

Ç öëüãá ôçò øõ÷Þò
öùôßæåé ôï äñüìï ôçò åëðßäáò
Γράφει η Ευγενία Λαμπή

Âéâëßá
H Συμφωνία Των Ονείρων,
Νίκου Θέμελη
Εκδόσεις Μεταίχμιο
Ο συγγραφέας παραθέτει τέσσερις
εκδοχές ονείρων σε αντίστοιχες ιστορίες. Διαδρομές ζωής στη
Μεταπολεμική Ελλάδα
για την αναζήτηση της
λύτρωσης,
της δικαίωσης και της δικαιοσύνης. Και στις τέσσερις
ιστορίες παρακολουθούμε τη ζωή μιας οικογένειας, που όσο κι αν ματώνει και αποσαθρώνεται, κάποιοι κερδίζουν τη δυνατότητα μιας ελπίδας. « Η τοποθέτησή της
στο νησί ήταν η λύτρωσή της, όχι μόνο ως
επαγγελματική αποκατάσταση αλλά και
ως διέξοδος στην ασφυκτική ανάγκη να
εγκαταλείψει το σπίτι όπου ζούσαν. Έφευγε με μια βαθιά ανακούφιση…».
Β. Κεμερίδου

Ντομένικο Λοζούρντο
«Λεξικό της Αμερικάνικης Ιδεολογίας
– Η γλώσσα της Αυτοκρατορίας»,
Μετάφραση: Άβα Μπουλούμπαση
Εκδόσεις Α/συνέχεια, Αθήνα 2010

Αριστερά η Ηλιάνα με τη Δάδα και
δεξιά με τα μετάλλια στο στήθος
(πάνω) και σε μια προσπάθειά της
στη ρυθμική γυμναστική (κάτω).

Ô

ο καλοκαίρι 2011
διεξάχθηκαν στην
Αθήνα οι Παγκόσμιοι Αγώνες
Special Olympics
ΑΘΗΝΑ
2011.
Στους αγώνες ιδιαίτερο
ρόλο διδραμάτισε μια
συμπατριώτισσά μας. η
Ηλιάνα Συμεωνίδου.
Το τελετουργικό ξεκίνησε,
με ιδιαίτερη αισθητική, την
Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011,
στον Ιερό Βράχο της Πνύκας, όπου άναψε η Φλόγα
της Ελπίδας.
Στις 11.40 η Πρωθιέρεια Ηλιάνα Συμεωνίδου, θυγατέρα του Σάββα Συμε-

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

ωνίδη, Αθλήτρια Special
Olympics της Ρυθμικής
Γυμναστικής, παρέδωσε
τη φλόγα στην Πρόεδρο
της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Δεσποτοπούλου. Η
Φλόγα στη συνέχεια ταξίδεψε, ακολουθώντας τρεις
διαδρομές, σε όλα τα μέρη
της Ελλάδας, την Κύπρο
και την Κωνσταντινούπολη. Η φλόγα αυτή δεν είναι μια τυχαία φλόγα, γιατί
συμβολίζει τη δύναμη της
ψυχής, που νικάει όλα τα
εμπόδια.
Την Ηλιάνα θαυμάσαμε
στους αγώνες στη ρυθμική γυμναστική. Η εξαιρε-

τική εμφάνισή της επικυρώθηκε με την κατάκτηση
ενός χρυσού και τριών αργυρών μεταλλίων.
Να σημειωθεί ότι στην
οργανωτική επιτροπή των
Special Olympics συνεισφέρει αδιαλείπτως τα τελευταία επτά χρόνια και
μια άλλη συμπατριώτισσά
μας, η καθηγήτρια ειδικής
αγωγής Ναταλία Χ. Ανδριανοπούλου.
Ας θαυμάσουμε τη δύναμη της ψυχής, όπως
φύεται και βλασταίνει στην
καρδιά κάποιων άλλων
παιδιών.

Ο Ιταλός φιλόσοφος ακολουθώντας τη διαλεκτική μεθοδολογία προσεγγίζει μερικά σύγχρονα κυρίαρχα ιδεολογήματα που πλασάρονται από την
επικρατούσα
διεθνή ολιγαρχία και αποδεικνύει ότι έχουν
μονομερώς διαμορφώσει ένα συλλογικό υποσυνείδητο που στην ουσία αναπαράγει ένα αποτυχημένο μοντέλο ανισότητας και εκμετάλλευσης.
Πώς η κυρίαρχη ιδεολογία καθόρισε τα όρια και
τη φύση της τρομοκρατίας, γιατί ο φονταμενταλισμός κατάντησε ύβρις, το υπογάστριο του αντισημιτισμού, η μυθολογία του αντιαμερικανισμού,
ο δυτικός ισλαμισμός και άλλα αναλύονται παραθέτοντας ιστορικά γεγονότα. Ένα βιβλίο που
αποδεικνύει ότι η Χεγκελιανή μέθοδος εξακολουθεί να είναι επίκαιρη και που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και χρήσιμο για να δεις τη διεθνή πραγματικότητα αν όχι σαν πρωταγωνιστής τουλάχιστον
σαν έξυπνος θεατής, όπως είπε ο Έκο.

Ε. Λαμπή
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Ζούµε στην Καστανιά
Μικρές πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων της περιοχής της Καστανιάς
Συλλογή πληροφοριών- επιμέλεια κειμένων: Ε. Βλαχογιάννη
ÅðåéäÞ, ðïëëÜ êïéíùíéêÜ èÝìáôá, áëëÜ êáé
Üëëåò åêäçëþóåéò, ìÜò äéáöåýãïõí Þ äåí
ôá ìáèáßíïõìå Ýãêáéñá, ðáñáêáëïýìå ôïõò
áíáãíþóôåò ìáò êáé ìÝëç ìáò, íá ìáò åíçìåñþíïõí ãéá ôá óõìâáßíïíôá, åßôå ìÝóù
ôùí áíôáðïêñéôþí ìáò, åßôå, áð´åõèåßáò,
óå ìáò ôïõò ßäéïõò.

ÃÅÍÍÇÓÅÉÓ
Ç ×ñéóôßíá ÐáíôáæÞ ôïõ ÈåïöÜíïõò êáé
ï Çëßáò ÃéáííáêÜêçò ôïõ Çëßá áðÝêôçóáí
óôéò 04/11/2010 äßäõìá êïñéôóÜêéá.

ÁÖÉÎÅÉÓ ÏÌÏÃÅÍÙÍ ÌÁÓ
Áðü ôçí ÁìåñéêÞ Þëèå ç Åõèõìßá Ã. ÊïõôñïõìðÞ, ï Ãåþñãéïò Í. Íéêïëüðïõëïò, ï
Íßêïò Ðáñáóêåõüðïõëïò, ï ÄçìÞôñéïò Ê.
Áããåëüðïõëïò ï Ðáíáãéþôçò Ä. ÊïõôñïõìðÞò, ç Âïýëá Óð. ÊÜôæéá êáé ç êüñç ôçò
ìå ôï óýæõãü ôçò êáé ôá ðáéäéÜ ôïõò, ï ÈåïöÜíçò ÌïõôÞò ìå ôï ãéü ôïõ Ðáíáãéþôç, ï ÉùÜííçò Óð. Æïýæïõëáò, ï Ðáíáãéþôçò Ð. Æïýæïõëáò ìå ôç óýæõãü ôïõ ÅëÝíç ÁëåîáíäñÜêç êáé ç ×ñõóïýëá Äéïíõóßïõ Ñïõìåëéþôç ìå ôï óýæõãü ôçò. Áðü Áõóôñáëßá: ç ÁèçíÜ Êïõëéáíßäïõ ìå ôï óýæõãü ôçò ÄçìÞôñç ÌùñáÀôç, ï Åõèýìéïò Ãõëïðßäçò ìå ôç óýæõãü ôïõ Áíôùíßá ÃåùñãáíôÜ, ï ÄçìÞôñéïò Ð. Æïýæïõëáò êáé ï
ÉùÜííçò Êáêáöëßêáò. Áðü ÊáíáäÜ: ï Ðáíáãéþôçò Ëéáêüðïõëïò ìå ôç óýæõãü ôïõ
Áñãõñþ êáé ï Ðáíáãéþôçò Ê. ËÜìðïò ìå
ôç óýæõãü ôïõ Âïýëá.

Ç Åõëáëßá Ãåþñãáñç ôïõ ÐáíÜãïõ êáé ï
ÄÞìçôñéïò ÐáíáãÜêïò ôïõ Ãåùñãßïõ áðÝêôçóáí óôéò 20/04/2011, Ýíá êïñéôóÜêé.

ÐÅÍÈÇ
Ï Ãåþñãéïò ËÜìðïò ôïõ ÉùÜííç ðÝèáíå
óôçí ÊáëáìÜôá, óôéò 23/03/2011, óå çëéêßá 85 åôþí.

Ç ¸ñóç Äéáìáíôßäç ôïõ Óùôçñßïõ êáé ï
ÄçìÞôñéïò ÁëåîÜêïò ôïõ Êùíóôáíôßíïõ
áðÝêôçóáí óôéò 01/05/2011 Ýíá êïñéôóÜêé.

Ï Çëßáò ÓáñáíôÜêïò óýæõãïò ôçò ÅéñÞíçò
Áëáöüãéáííç ðÝèáíå óôçí ÁèÞíá óôéò 09/
04/2011 êáé êçäåýôçêå óôç ÂÜñóïâá.

Ç Évana Rebesits êáé ï Êùíóôáíôßíïò Êñáìðïâßôçò ôïõ Çëßá áðÝêôçóáí óôéò 23/
11/2010 Ýíá áãïñÜêé.

Ç ÁããåëéêÞ Ðáðáäüðïõëïõ ôïõ Ðáíáãéþôç êáé ï ÁëÝêïò Óôáõñüðïõëïò ôïõ Ðáíáãéþôç áðÝêôçóáí óôéò 02/05/2011 Ýíá
áãïñÜêé.
Ç Ãåùñãßá Äçìçôñßïõ Ñïõìåëéþôç êáé ï
Èåüäùñïò Ðáôïýëéáò áðÝêôçóáí ôïí
ÌÜéï 2011 Ýíá êïñéôóÜêé.
Åõ÷üìáóôå óôïõò ãïíåßò íá ôïõò æÞóïõí
êáé ôá íåïãÝííçôá íá åßíáé êáëüôõ÷á êáé
åõôõ÷éóìÝíá.

ÃÁÌÏÉ
Ç Ìáñßá Âáóéëåßïõ ôïõ Ðáíáãéþôç êáé ÄçìÞôñéïò Óôåöáíüðïõëïò ôïõ Áíáóôáóßïõ
ðáíôñåýôçêáí óôéò 30/04/2011, óôïí É.Í.
ôùí Áãßùí Ôáîéáñ÷þí óôç ËïãêÜóôñá.

ÂÁÐÔÉÓÅÉÓ
Ï éåñÝáò ìáò ðáôÝñáò ÄçìÞôñéïò ÌÞôñçò êáé ç ðñåóâõôÝñá ÁããåëéêÞ âÜðôéóáí
ôï êïñéôóÜêé ôïõò óôïí É.Í. ôçò ÃåííÞóåùò
ôçò Èåïôüêïõ óôéò 07/05/2011 êáé ôïõ
Ýäùóáí ôï üíïìá ÈåïêëÞôç.

Ç ÅëÝíç Êçñýêïõ ôïõ ÍéêïëÜïõ êáé ï ÃéÜííçò Ãéáííüðïõëïò ôïõ ÍéêïëÜïõ êáé ôçò
Ðïôïýëáò Âëá÷ïãéÜííç ðáíôñåýôçêáí óôéò
21/05/2011, óôïí É.Í. ôïõ Áãßïõ ÍéêïëÜïõ óôçí ÊÜñõóôï Åõâïßáò.

Ç Êùíóôáíôßíá êáé ï Ãåþñãéïò ËÜìðïò
ôïõ Âáóéëåßïõ âÜðôéóáí ôï êïñéôóÜêé ôïõò
óôéò 21/05/2011 óôïí É.Í. ôïõ ÐñïöÞôç Çëßá óôï Êáóôüñåéï êáé ôïõ Ýäùóáí ôï
üíïìá ÉùÜííá – Êùíóôáíôßíá.

Ç Êùíóôáíôßíá êáé ï Ãåþñãéïò ËÜìðïò
ôïõ Âáóéëåßïõ Ýêáíáí ôïí èñçóêåõôéêü
ôïõò ãÜìï ìáæß êáé ôç âÜðôéóç ôçò êüñçò
ôïõò 21/05/2011 óôïí É.Í. ôïõ ÐñïöÞôç
Çëßá óôï Êáóôüñåéï.

Ç Êùíóôáíôßíá êáé ï Êþóôáò Êñáìðïâßôçò ôïõ Ðáíáãéþôç âÜðôéóáí ôï áãïñÜêé
ôïõò óôçí ÁèÞíá óôéò 28/05/2011 êáé
ôïõ Ýäùóáí ôï üíïìá Ãåþñãéïò.

Ç ÌáñéÜííá ÍéêïëÜïõ ËáãáíÜ êáé ï Ðáíáãéþôçò Óôáëßêáò ôïõ Èåüöéëïõ ðáíôñåýôçêáí óôéò 05/06/2011 óôï îùêëÞóé ôçò
Ðáíáãßôóáò óôçí ÐÜ÷ç ÌåãÜñùí.
Ç ÅéñÞíç ÐåôñÜêç ôïõ Äçìçôñßïõ êáé ôçò
ÐáãêÝ÷ñùò Ã. ÁëåîáíäñÜêç êáé ï Ãåþñãéïò ÎáíèÜêïò ðáíôñåýôçêáí óôéò 18/06/
2011 óôïí É.Í. ôçò Ðáíáãßáò ÃéÜôñéóóáò
óôçí Êïêêéíüñá÷ç ÓðÜñôçò.

Ç Íüñá êáé ï Âßêôïñáò.Ðßñæéáóé âÜðôéóáí
óôéò 29/05/2011 ôï êïñéôóÜêé ôïõò óôïí
É. Í. ôçò Áãßáò ÂáñâÜñáò óôç ÍÝá ËéâåñÜ
êáé ôïõ Ýäùóáí ôï üíïìá ÂáñâÜñá.
Ç Ðáíáãéþôá Ð. Ìáúìþíç êáé ï Ãåþñãéïò ÏéêïíïìÜêçò ôïõ ÉùÜííç âÜðôéóáí
ôï êïñéôóÜêé ôïõò óôéò 4/06/2001 óôçí
É. Ì. Êáóôñßïõ êáé ôïõ Ýäùóáí ôï üíïìá Áíáóôáóßá.

Ç Kathryn Imbrescia êáé ï ×áñÜëáìðïò
ËáìðÞò ôïõ Êùí/íïõ ðáíôñåýôçêáí óôéò
11/06/2011óôïí É.Í. ôçò St. Maria
Goretti óôï Ëõíí Âïóôþíçò óôçí ÁìåñéêÞ.

Ç ÁããåëéêÞ Åõèõìéïðïýëïõ êáé ï Ãåþñãéïò ÄçìçôñéÜäçò ôïõ Ðáíáãéþôç âÜðôéóáí
óôéò 12/06/2011 ôï êïñéôóÜêé ôïõò óôçí
É.Ì. Êáóôñßïõ êáé ôïõ Ýäùóáí ôï üíïìá ÅéñÞíç.

Óôïõò íåüíõìöïõò åõ÷üìáóôå íá æÞóïõí
åõôõ÷éóìÝíïé ìå êáëïý áðïãüíïõò.

Ç Èåïäþñá êáé ï ×ñÞóôïò Âïõñäïýóçò
ôïõ Çëßá âÜðôéóáí ôï êïñéôóÜêé ôïõò óôéò

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη θέση Μπρουσάκα του Ταϋγέτου, επί
δρόμου, εξοχική κατοικία σε 1,5 στρέμμα κτήμα με
οπωροφόρα δένδρα και ιδιόκτητη πηγή.
Πληροφορίες: Αγγελική Παπακωνσταντίνου,
τηλ. 2108075735 και 6944923905
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18/06/2011 óôïí É.Í. ôçò Áãßáò ÐáñáóêåõÞò óôï Êáóôüñåéï êáé ôïõ Ýäùóáí ôï
üíïìá Ìáñßá - ×áñÜ.
Åõ÷üìáóôå óôïõò ãïíåßò íá ôïõò æÞóïõí
êáé óôá íåïöþôéóôá íá åõôõ÷Þóïõí óôç
æùÞ ôïõò

Ï Ãåþñãéïò Áëáöüãéáííçò ôïõ Äçìçôñßïõ ðÝèáíå óôéò 17/04/2011 óôï Êáóôñß
óå çëéêßá 92 åôþí êáé êçäåýôçêå óôá ÓåñâÝéêá.
Ï ÄçìÞôñéïò Äçìçôñáêüðïõëïò ôïõ Áèáíáóßïõ ðÝèáíå óôçí ÁìåñéêÞ, óôéò 18/04/
2011, óå çëéêßá 86 åôþí.
Ï ÄçìÞôñéïò Êëþíçò ôïõ Âáóéëåßïõ ðÝèáíå óôçí Áõóôñáëßá óôéò 31/04/2011, óå
çëéêßá 62 åôþí.
Ï Óôáýñïò Óôáõñüðïõëïò ôïõ ÉùÜííç ðÝèáíå óôçí Áõóôñáëßá óôéò 28/04/2011 óå
çëéêßá 83 åôþí.
Ï Çëßáò Âïõñäïýóçò ôïõ Ãåùñãßïõ ðÝèáíå óôï Êáóôüñåéï óôéò 4/05/2011, óå çëéêßá 72 åôþí.
Ï ÁíáóôÜóéïò Êáêïýíçò ôïõ Çëßá ðÝèáíå
óôï Sidney ôçò Áõóôñáëßáò óôéò 10/05/
2011 óå çëéêßá 83 åôþí êáé êçäåýôçêå óôï
Êáóôñß óôéò 24/05/2011.
Ï Ðáíáãéþôçò Êñáìðïâßôçò ôïõ ËÜìðñïõ
ðÝèáíå óôï Êáóôüñåéï óôéò 17/05/2011,
óå çëéêßá 65 åôþí.
Ç ÅëÝíç Êáëáâñõôéíïý (Äçìçôñáêïðïýëïõ)
ôïõ ÁãçóéëÜïõ ðÝèáíå óôçí ÁèÞíá óôéò
30/05/2011, óå çëéêßá 94 åôþí.
Ç ÅëÝíç ÂëÜ÷ïõ ôïõ Ðáíáãéþôç ðÝèáíå
óôï Êáóôüñé óôéò 01/06/2011, óå çëéêßá 95 åôþí.
Ç Ðçíåëüðç óýæõãïò ôïõ Áíáóôáóßïõ Ñïõìåëéþôç ôïõ ÉùÜííïõ ðÝèáíå óôçí ÁìåñéêÞ
óôéò 04/06/2011 óå çëéêßá 55 åôþí.
Ç Ãåùñãßá Áèáíáóïðïýëïõ ôïõ Äçìçôñßïõ
ðÝèáíå óôéò 04/06/2011 óôçí ÁèÞíá êáé
êçäåýôçêå óôï Êáóôñß óå çëéêßá 72 åôþí

Óôïí á÷üñôáãï ãéá ðñïóöïñÜ êáé ìÜèçóç ãéï ìáò
×ÑÇÓÔÏ ÁËÅÎÁÊÏ ðïõ
ìå ÁÑÉÓÔÁ êáé ðñþôïò ìåôáîý ôùí 25 óõìöïéôçôþí
ôïõ Ýëáâå áðü ôï öçìéóìÝíï ÐáíåðéóôÞìéï “Lassale”
ôçò ÖéëáäÝëöåéáò ôùí
ÇÐÁ MASTER óôçí ÊËÉÍÉÊÇÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ ØÕ×ÏËÏÃÉÁ, êáé
ðïõ ãé’ áõôÞ ôïõ ôçí åðéôõ÷ßá óôéò 13-7-2011 åéäéêÜ ôéìÞèçêå
ÅÕ×ÏÌÁÓÔÅ
ÊÁÉ Ó’ ÁÍÙÔÅÑÁ
ÏÉ ÃÏÍÅÉÓ ÔÏÕ
ÍÔÉÍÏÓ ÊÁÉ ÍÔÉÍÁ
ÁËÅÎÁÊÏÕ

Óõã÷áñçôÞñéá
Ìå ìåãÜëç ÷áñÜ ðëçñïöïñçèÞêáìå üôé ç Åõöñïóýíç Êáñáìðïâßôç, ÷Þñá ôïõ Çëßá Ä.
Êñáìðïâßôç ðñïÞ÷èç óôç èÝóç
ôïõ ÁíôéðñïÝäñïõ ôïõ Åëåãêôéêïý Óõíåäñßïõ. Ôçò åõ÷üìáóôå íá óõíå÷ßóåé ìå äýíáìç
êáé óõíÝðåéá ôç óõíåéóöïñÜ
ôçò óôçí áðüäïóç ïõóéáóôéêÞò
äéêáéïóýíçò. ÅðéðëÝïí ôá óõã÷áñçôÞñéÜ ìáò ãéáôß åßíáé áðü
ôéò ðñþôåò ãõíáßêåò ðïõ Ýóðáóáí ôï Üâáôï óôéò áíþôáôåò èÝóåéò ôçò Äéêáéïóýíçò.
ΧΟΡΗΓΟΙ
Óýëëïãïò Ùñáßá ÅëÝíç (Ðñüåäñïò Ì. ÃêëÝêá) (Áõóôñáëßá)
Kostas Laganas (Áõóôñáëßá)
Peter Maniatis (Áõóôñáëßá)
ZECAS-LAMPRAKH
MARIA

Óõëëõðïýìáóôå ôïõò ïéêåßïõò êáé ôïõò åõ÷üìáóôå ôçí áðü Èåü ðáñçãïñéÜ.
ÄÉÁÊÑÉÓÅÉÓ
Ï ÓôÜèçò êáé ç Íßêç Êáêïýíç ôïõ ÉùÜííç, ðÝñáóáí óôéò ÐáíåëëÞíéåò åîåôÜóåéò
ôçí ðñïçãïýìåíç ÷ñïíéÜ êáé åéóÞ÷èçóáí
óôï ÔÅÉ ÓðÜñôçò óôï ôìÞìá ÐëçñïöïñéêÞò
êáé Ôçëåðéêïéíùíéþí êáé äéáìÝíïõí ìüíéìá óôï Êáóôñß.
Ï Ãåþñãéïò Êùí/íïõ Ìß÷ïò áðïöïßôçóå áðü ôç Ó÷ïëÞ ×çìéêþí Ìç÷áíéêþí ôïõ
Åèíéêïý Ìåôóüâéïõ Ðïëõôå÷íåßïõ êáé Ýëáâå ôï ðôõ÷ßï ôïõ. Ôïõ åõ÷üìáóôå êáëÞ óôáäéïäñïìßá.

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ
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ÅÍÔÏÐÉÅÓ ÃÅÕÓÅÉÓ
Ãëõêü êåñÜóé
ÕëéêÜ: 1êéëü ðåôñïêÝñáóá
1 êéëü æÜ÷áñç
1 ðïôÞñé íåñü
1 êïõôáëÜêé ÷õìüò ëåìïíéïý
2 äüóåéò Üñùìá âáíßëéá.
ÐëÝíïõìå ôá êåñÜóéá ðïëý êáëÜ êáé ôá êáèáñßæïõìå áðü ôá êïôóÜíéá. Áöáéñïýìå ôá êïõêïýôóéá ðñïóåêôéêÜ ìå öïõñêÝôá (Ýôóé Ýêáíå
ç ìçôÝñá ìïõ) Þ ìå åéäéêü åñãáëåßï ãé áõôÞ ôç ÷ñÞóç. ÂÜæïõìå ôï
íåñü ìå ôç æÜ÷áñç íá âñÜóåé. Áöïý äÝóåé ç æÜ÷áñç, âãÜæïõìå áðü
ôçí åóôßá êáé áöÞíïõìå íá ìéóïêñõþóåé. Ñß÷íïõìå ôüôå ôá êåñÜóéá
êáé âñÜæïõìå óå äõíáôÞ öùôéÜ. Áöáéñïýìå ôïí áöñü êáé, üôáí äÝóåé ôï ãëõêü, ðñïóèÝôïõìå ôï ëåìüíé. ÁöÞíïõìå íá ðÜñåé ìéá -äõï
âñÜóåéò êáé áðïóýñïõìå. Óôï ôÝëïò ðñïóèÝôïõìå ôç âáíßëéá

ÃÉÁÔÉ Ç ÏÌÏÑÖÉÁ ÅÉÍÁÉ
ÓÔÇÍ ÁÑÌÏÍÉÁ
ÁÍÔÑÁÊËÁ Ç ÁÍÔÉÏÎÅÉÄÙÔÉÊÇ
Ïé ïîåéäùôéêÝò âëÜâåò ôïõ ïñãáíéóìïý (ïîåéäùôéêü óôñÝò), ùò áðïôÝëåóìá ôïõ ìåôáâïëéóìïý ôùí ôñïöþí Þ
äåõôåñåõüíôùò ôùí ðåñéâáëëïíôéêþí
ñõðáíôþí, ïöåßëïíôáé óôç äçìéïõñãßá
åëåýèåñùí ñéæþí, ïé ïðïßåò èåùñåßôáé üôé ðáßæïõí êõñßáñ÷ï ñüëï óôçí
êáñêéíïãÝíåóç êáé ôçí áñôçñéïóêëÞñõíóç. Ìéá êáôçãïñßá ÷çìéêþí ïõóéþí ðïõ åîïõäåôåñþíïõí ôéò åëåýèåñåò ñßæåò, ïíïìÜæïíôáé áíôéïîåéäùôéêÜ êáé áðïôåëïýí óõóôáôéêÜ ðïëëþí
ôñïöþí, ìåôáîý áõôþí êáé ôùí Üãñéùí öõôþí. ¸÷åé áðïäåé÷èåß åñãáóôçñéáêÜ üôé ôá åëëçíéêÜ, Üãñéá öõôÜ åßíáé ðïëý ðëïýóéá óå áíôéïîåéäùôéêÝò
ïõóßåò. Ìåôáîý áõôþí êáé ç åíï÷ëçôéêÞ áíôñÜêëá, ðïõ öõôñþíåé ðáíôïý.

Áíôß ëïéðüí íá ôáÀæïõìå ôéò ãßäåò, èá
Þôáí ÷ñÞóéìï êáé íüóôéìï íá ôçí ôñþìå åìåßò. Ãéá äïêéìÜóôå íá ôçí ðñïóèÝóåôå óôçí ôïìáôïóáëÜôá.
Óôçí Éíäßá Ýíá åßäïò áíôñÜêëáò ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá åðïýëùóç åðßðïíùí
ðëçãþí. Óôçí ÅëëÜäá âÝâáéá, óå ïñéóìÝíá ìÝñç ðéóôåýïõí üôé ç êáôáíÜëùóç áíôñÜêëáò åðéöÝñåé åõöñÜäåéá êáé ôá÷ýôçôá ëüãïõ ìå óõíÝðåéá áí
êÜðïéïò ìéëÜ ãñÞãïñá êáé óõíÝ÷åéá,
íá ôïí ñùôïýí: «ãëõóôñßäá Ýöáãåò;»
Âéâëéïãñáößá: Ártemis P. Simopoulos
(*), “Omega-3 Fatty Acids and
Antioxidants in Edible Wild
Plants”, Biol Res 37: 263-277, 2004
(*) The Center for Genetics, Nutrition
and Health, Washington, DC, USA
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Εικόνες του τριµήνου

ÊáëÝò äéáêïðÝò

Åéêüíåò áðü ôç öýóç ìáò

Στις 14/06/2011 το Δημοτικό
Σχολείο και το Νηπιαγωγείο
Καστορείου πραγματοποίησαν
την καθιερωμένη γιορτή για
τη λήξη του Σχολικής Χρονιάς.
Όλοι οι μαθητές από τους πιο
μικρούς μέχρι και τους μεγαλύτερους με την καθοδήγηση
των δασκάλων τους, μας πρόσφεραν μια πολύ ευχάριστη
βραδιά. Το πρόγραμμα ήταν
πλούσιο και περιείχε απαγγελίες ποιημάτων, τραγούδια, παιχνίδια και μοντέρνους χορούς,
πού χορογράφησαν τα ίδια τα
παιδιά. Στους απόφοιτους δό-
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θηκε αναμνηστικό δώρο με την
ημερομηνία αποφοίτησης και
ημερομηνία συνάντησης μετά
από 15 χρόνια και τους ευχήθηκαν καλή συνέχεια στο Γυμνάσιο. Στις εκδηλώσεις βοήθησαν, αλλά και συμμετείχαν
και μαθητές του Γυμνασίου,
που αποφοίτησαν τα προηγούμενα χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι οι δάσκαλοι κάνουν
καλή δουλειά και διατηρούν
πολύ καλές σχέσεις με τα παιδιά. Τους συγχαίρουμε όλους
και τους ευχόμαστε καλές διακοπές.

Λάµιο το γαργανικό
Φυτό πολυετές, πολύκλαδο

που µπορεί να πάρει
µορφή θάµνου.
Φύλλα σε σχήµα καρδιάς,
οδοντωτά µε µακρύ µίσχο.
Άνθη πολλά, λευκά µε
ρόδινες γραµµώσεις και

στίγµατα.
Το πάνω χείλος ακανόνιστα
οδοντωτό
Απαντάται στη ορεινή και
αλπική ζώνη συχνά κάτω
από άλλα φυτά.

φωτογραφία:
Βασ. Λαγανάς
κείµενο: Ντίνος Λαγανάς
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