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Σηµείωµα του Εκδότη
Óôéò 6 ôïõ ÌÜç Ý÷ïõìå âïõëåõôéêÝò åêëïãÝò êáé ï åýëïãïò ðñïâëçìáôéóìüò ãéá ôçí ðëåéïøçößá
ôùí ðïëéôþí åßíáé ãéáôß íá ðÜù íá
øçößóù. Ôé áëëÜæåé; 1⁄4ëá Ý÷ïõí
õðïãñáöåß. ÌåôáöÝñù óå åëåýèåñç áðüäïóç ïñéóìÝíåò óêÝøåéò
ôïõ ÂåíÝäéêôïõ (Ìðáñïý÷) íôå
Óðéíüæá (1632-1877), ôïõ åâñáéïïëëáíäïý èåìåëéùôÞ ôçò óýã÷ñïíçò óêÝøçò ðïõ áöïñßóôçêå áðü
ôïõò ñáâßíïõò êáé Ýæçóå áðáãïñõåìÝíïò êé áð’ ôïõò ÷ñéóôéáíïýò.
«Åßíáé óöÜëìá íá èåùñïýìå üôé
ï Üíèñùðïò – áëëÜ êáé ïðïéáäÞðïôå Üëëç ïíôüôçôá óôç Öýóç
– äéáèÝôåé åëåýèåñç âïýëçóç.
1⁄4ëá üóá êÜíïõìå êáèïñßæïíôáé
áðü ïñéóìÝíá áßôéá, åîùôåñéêÜ
Þ åóùôåñéêÜ. Åßíáé íüìïò ôçò
Öýóçò íá áíôáðïêñéíüìáóôå óå
ïëüêëçñåò ôÜîåéò ðñáãìÜôùí
ìå ôïí ßäéï ôñüðï». ÂÝâáéá ïé
äéáìïñöùôÝò ôçò êïéíÞò ãíþìçò
ôá îÝñïõí áõôÜ êáëÜ. Êáé ðñïåΈντυπη εφημερίδα

«ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»

Ιδιοκτήτης: Πολιτιστικός Σύλλογος
Καστορείου «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Καστόρειο Λακωνίας, τ.κ. 23059
τηλ.: 6973208890, 6944377514
http://kastori.gr, http://polydefkis.gr
e-mail: info@polydefkis.gr
Εκδότης: Η Πρόεδρος Ευγενία Λαμπή
Συντακτική Επιτροπή
Βαρβάρα Κεμερίδου,
Ευγενία Λαμπή, Ελένη Βλαχογιάννη,
Αναστασία Καδρακάζη,
Γαρυφαλιά Ρουμελιώτη,
Θάνος Τζωρτζάκης, Γιάννης Αρφάνης.
Επιμέλεια Ύλης
Αγροτικά, Αθλητικά: Γιάννης Αρφάνης
Επιστημονικά: Ευγενία Λαμπή,
Κων/νος Καλκανδής
Κοινωνικά: Ελένη Βλαχογιάννη,
Καίτη Σμυρνιού
Οικονομικά: Κων/νος Καλκανδής,
Θάνος Τζωρτζάκης
Πολιτιστικά: Βαρβάρα Κεμερίδου,
Ευγενία Λαμπή
Φωτογραφικό υλικό: Βασ. Λαγανάς,
Γιάννης Αρφάνης, Γ. Λαγανάς, Θ.
Ανδριανός, Π. Γεώργαρης
Χορηγίες: Καίτη Σμυρνιού
Καστανιώτικα: Γιώργος Λαγανάς
Ανταποκριτές
Καστόρι – Βόρειοι Δήμοι:
Δημητράκης Κραμποβίτης,
Θεόδωρος Αλαφόγιαννης,
Παναγιώτης Λαμπράκης, Θανάσης
Δημητρακόπουλος, Νίκος Λαγανάς
ΗΠΑ, Βοστώνη: Eugenia Markos,
Νέα Υόρκη: Panagiotis Pantazis,
Αλάσκα: Maria Bascous
Αυστραλία: Angela Vasilas
Eκτύπωση offset:
Μπουζάλας-Ζουγανέλης ο.ε.
25ης Μαρτίου 123, Περιστέρι
τηλ.: 2105781638
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ôïéìÜæïõí ôçí «áíôáðüêñéóç ôïõ
êïéíïý» ìå öüâï, áðïãïÞôåõóç,
äçìïóêïðÞóåéò êáé Üëëá ðïëëÜ.
Ç áíèñþðéíç éóôïñßá áêïëïõèåß
êõêëéêÞ ðïñåßá êáé áîßæåé íá ôçí
ìåëåôÜ êáíåßò þóôå íá êáôáöÝñåé
íá ãßíåé ðéï óõíåéäçôüò ðïëßôçò.
Ôï 1919 éäñýåôáé óôï Ìüíá÷ï
ôçò Ãåñìáíßáò ôï Íáæéóôéêü
êüììá. Áðü ìéá íïìåíêëáôïýñá
èåùñçôéêþí ôçò êáèáñÞò öõëÞò
åðéëÝãåôáé ãéá áñ÷çãüò, Ýíáò
÷áñéóìáôéêüò áðüóôñáôïò äåêáíÝáò, äåéíüò ñÞôïñáò, ï ¢íôïëö
×ßôëåñ. Ôï ßíäáëìÜ ôïõ Þôáí ï
Ìïõóïëßíé êáé ôï ìüôï ç Åõñþðç
ðñÝðåé íá êáèáñßóåé áðü ôá ìéÜóìáôá, ôïõò Åâñáßïõò êáé ôïõò
êïìïõíéóôÝò. ÌåôÜ ôï áðïôõ÷çìÝíï óôñáôéùôéêü ðñáîéêüðçìá
ìå óôü÷ï ôçí áíáôñïðÞ ôçò åêëåãìÝíçò êõâÝñíçóçò, ôï íáæéóôéêü
êüììá êáôáöÝñíåé íá êáôáëýóåé
ôç äçìïêñáôßá ìÝóá áðü ôéò
åêëïãÝò. Ï ×ßôëåñ ìéëÜåé óôéò óõ-

ãêåíôñþóåéò êáé ôá ëáúêÜ ðëÞèç
ðáñáëçñïýí. Ç ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç óôç Ãåñìáíßá ôï 1919 åßíáé
ïéêôñÞ. Ï ðëçèùñéóìüò êáëðÜæåé.
Ïé ôéìÝò áõîÜíïíôáé ìå éëéããéþäç ôá÷ýôçôá ìÝóá óôç ìÝñá. Ïé
åñãÜôåò ðëçñþíïíôáé ôï ìåñïêÜìáôï ôñåéò öïñÝò ôçí çìÝñá. Ôï
ðñùß óôéò 10:00 ðÜåé ç ãõíáßêá
ôïõò ðáßñíåé ôï Ýíá ôñßôï ãéá íá
ðñïëÜâåé íá áãïñÜóåé øùìß ðñéí
áõîçèåß ç ôéìÞ ìÝ÷ñé ôï ìåóçìÝñé.
Ôï ìåóçìÝñé ôï Üëëï Ýíá ôñßôï
êáé ìå ôç ëÞîç ôçò âÜñäéáò ôï
õðüëïéðï. Ôá ëáúêÜ óôñþìáôá
æïõí óå áðüëõôç öôþ÷åéá êáé Ýíá
ìåñßäéï ôçò áóôéêÞò ôÜîçò áðáñôéæüìåíï áðü åâñáßïõò ðëïõôßæåé.
Ðïéï öôáßíå; Ïé åâñáßïé. ¢ñá
ðñÝðåé íá ôïõò äéþîïõìå áðü ôçí
Åõñþðç, íá ôïõò ñßîïõìå óôïí
ùêåáíü. Ç êáôÜëçîç áõôÞò ôçò
éóôïñßáò åßíáé ãíùóôÞ óå üëïõò
êáé ïé óõíÝðåéåò áíõðïëüãéóôåò.
ÓÞìåñá, ç êëéìáêïýìåíç õðï-

âÜèìéóç ôçò æùÞò ôçò ðëåéïøçößáò ôùí ÅëëÞíùí åêôüò áðü
ôá óõíáéóèÞìáôá áðïãïÞôåõóçò
êáé èõìïý Ý÷åé ðáñïõóéÜóåé êáé
äåßãìáôá áêñáßáò êáé óôñåâëÞò
ðñïóÝããéóçò ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò. 1⁄4ìùò ç óýã÷ñïíç éóôïñßá
ôçò áíèñùðüôçôáò äåí Ý÷åé ìÝ÷ñé
ôþñá äåßîåé êáíÝíá êáëýôåñï ðïëßôåõìá áðü ôç äçìïêñáôßá. Êáé
ç áðÜíôçóç óôçí ðñáãìáôéêüôçôá
ðïõ æïýìå åßíáé ç éó÷õñÞ äçìïêñáôßá êáé åðïìÝíùò ç ìáæéêÞ
óõììåôï÷Þ óôéò åêëïãÝò.
Ï Ðïëõäåýêçò óõìðëçñþíåé áéóßùò 16 ôåý÷ç êáé ãé’ áõôü ðñÝðåé
íá åõ÷áñéóôÞóïõìå üëïõò ôïõò
óõíåñãÜôåò ðïõ åñãÜæïíôáé ãéá
ôçí ÝêäïóÞ ôïõ êáé ôïõò áíáãíþóôåò ðïõ ôï óôçñßæïõí êáé ìáò
äßíïõí äýíáìç íá óõíå÷ßæïõìå.
Áðü üëï ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï
ÊáëÞ ÁíÜóôáóç

Êáóôáíéþôéêá
ÖÝôïò ï Êáóôáíéþôçò åß÷å ôçí
åõêáéñßá íá âñåèåß ôéò ÁðïêñéÝò óôï ÷ùñéü êáé íá äåé áðü êïíôÜ ôï ÊáñíáâÜëé ôçò ÊáèáñÞò
ÄåõôÝñáò. Ï êáéñüò Þôáí…Êáóôáíéþôéêïò -âñï÷Þ, áÝñáò,
êñýï- üìùò üëïé Þôáí åêåß. Ïé
çñùúêïß êáñíáâáëéóôÝò, ðïõ
áöéÝñùóáí ÷ñüíï ðïëý ãéá íá
åôïéìáóôïýí ôá Üñìáôá, Ýâáëáí
êÜôù ôçí åðéêáéñüôçôá ôïðéêÞ
êáé ðáíåëëÞíéá, åìðíåýóôçêáí
áðü áõôÞ êáé ðáñÝëáóáí ìÝóá
óôç âñï÷Þ êáé êáôá÷åéñïêñïôÞèçêáí üëïé. 1⁄4ëá ôá Üñìáôá Þôáí
ðñùôüôõðá, èá óôáèïýìå üìùò
óôçí ðáñïõóßá ôïõ Óõëëüãïõ
ÃïíÝùí ôïõ Ó÷ïëåßïõ, üðïõ
ðÜíù óôï Üñìá ôïõ õðÞñ÷å ìéá
ôÜîç ó÷ïëéêÞ ìå ôá èñáíßá êáé
ìå áíáöïñÝò ãéá ôá ðñïâëÞìáôá ôçò ðáéäåßáò êáé ôï Üñìá
ìå èÝìá ôçí õãåßá êáé ìå ôçí
êáõôÞ óÜôéñá óå ðáôñéþôç ìáò
ãéáôñü áëëÜ êáé åêëåãìÝíï óôçí
ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç êáé ôÝëïò
ç ïìÜäá ôïõ Óõëëüãïõ ìáò ìå
ôçí êáìÞëá êáé ìå ôá ùñáßá
êáðÝëá ôçò ïìÜäáò.
Ç ïñãáíùôéêÞ åðéôñïðÞ ôá åß÷å åôïéìÜóåé üëá: ÷áëâÜ, ëáãÜíá, ôáñáìÜ,
åëéÝò, êñáóß êáé ðÜíù áðü üëá
êáõôÞ öáóïëÜäá ðáñáóêåõáóìÝíç
ìå ôçí áíåðáíÜëçðôç óõíôáãÞ ôïõ
áãáðçôïý åîÜäåëöïõ Íôßíïõ Ëá-

ãáíÜ, ðïõ áíáäåéêíýåôáé óå ìåãÜëï
óåö óôçí ðåñéï÷Þ.Ï âñï÷åñüò êáéñüò äåí åðÝôñåøå íá ãßíåé ôï ãëÝíôé
ôñéêïýâåñôï, üìùò üëïé ÷Üñçêáí ôï
ÊáñíáâÜëé êáé ïé åðéóêÝðôåò Þôáí
ðïëëïß áðü üëç ôçí ðåñéï÷Þ.
Ôéò ÁðïêñéÝò, ìåñéêÝò äåêáåôßåò ðñéí, óôéò ãåéôïíéÝò Üíáâáí
öùôéÝò. ÊÜðïéïé ïñãÜíùíáí
ëáúêÜ ãëÝíôéá êé Ýíáò áðü
áõôïýò Þôáí ï Ãéþñãçò Êáëáâñõôéíüò. Ðïéïò åßíáé áõôüò;
Ðïéïò Üëëïò áðü ôïí ÓôÜëéí,
ðïõ äéáôçñïýóå ìéá ôáâÝñíá
êÜôù áðü ôï óðßôé ôïõ, ëßãï
ðñéí âãïýìå áðü ôï ÷ùñéü ãéá
ôç ÃÝöõñá, óçìåñéíÞ ïéêßá ôïõ
ÓôÜèç Ðáñáóêåõüðïõëïõ. Åêåß
ëïéðüí, ï ÓôÜëéí, ðïõ ôïí Ýëåãáí Ýôóé ëüãù ôïõ ìïõóôáêéïý
ôïõ, ïñãÜíùíå ôá ëáúêÜ ãëÝíôéá
ôïõ êáé óôç ìíÞìç Ý÷ïõí ìåßíåé
ïé áðïêñéÝò ôïõ 1966. Ôï ìáãáæß êáôÜìåóôï, óôïëéóìÝíï êáé
ìå ëáúêÞ ïñ÷Þóôñá íá ðáßæåé
óõíå÷þò ôï ëáúêü óïõîÝ ôïõ
Ã. ÌçôóÜêç “ç êáëýâá ç äéêÞ
ìïõ” êé åìåßò, ðéôóéñßêéá, íá
÷áæåýïõìå ôçí ïñ÷Þóôñá êáé
ôïí ÓôÜëéí íá óåñâßñåé ìåæÝäåò,
êñáóéÜ êáé ìðýñåò.
1⁄4ðùò èá Ý÷åôå ðáñáôçñÞóåé,
áãáðçôïß ðáôñéþôåò, ôá ôåëåõôáßá
÷ñüíéá ìå ôç äñÜóç ôùí Óõëëüãùí

óôçí ðåñéï÷Þ ìáò Ý÷ïõí êáèéåñùèåß ìéá óåéñÜ áðü åêäçëþóåéò, ðïõ
äßíïõí æùÞ óôï ÷ùñéü áëëÜ êáé
óôçí ôïðéêÞ ïéêïíïìßá ôçò ðåñéï÷Þò
ìáò. Ç ãéïñôÞ ôçò ÌðïõêïõâÜëáò,
ïé êáëïêáéñéíÝò åêäçëþóåéò óôá
ôÝëç ôïõ Éïõëßïõ, ôï ÊáñíáâÜëé,
ïé ïñåéâáôéêÝò äñÜóåéò ìå äåêÜäåò óõììåôÝ÷ïíôåò, åßíáé ìåñéêÝò
äñÜóåéò. 1⁄4ìùò ãéá íá Ý÷åé ïöÝëç
ç ôïðéêÞ êïéíùíßá êáé ïéêïíïìßá
èÝëåé ðñïóðÜèåéá áðü üëïõò ð÷
åõãÝíåéá êáé öéëéêüôçôá áðü ôïõò
åðáããåëìáôßåò, êáëÝò ôéìÝò óå
ðñïúüíôá êáé õðçñåóßåò, êáé óùóôÞ
ðñïâïëÞ ôïðéêþí ðñïúüíôùí.Ìå
êïéíÞ ðñïóðÜèåéá áðü üëïõò ï
ôüðïò ìáò ìðïñåß íá ãßíåé óçìåßï
áíáöïñÜò ãéá ôïí ïñåéíü ôïõñéóìü
óôç Â. Ëáêùíßá.
Ðåñíþíôáò áðü ôï ãåöýñé óôïí
ÊÜñäáñç îáöíéáóôÞêáìå áðü
ôï èÝáìá. ÐëáôÜíéá ìå äåêáåôßåò æùÞò åß÷áí êïðåß áðü
êÜðïéïõò áóõíåßäçôïõò ãéá íá
ãßíïõí êáõóüîõëá êé Ýìåéíå ôï
ôïðßï ãõìíü êáé ôï ðåñéâÜëëïí
âáèåéÜ ðëçãùìÝíï. Ôï Äáóáñ÷åßï, üðùò ìÜèáìå, äéåíåñãåß
áíáêñßóåéò ìå ðåíé÷ñÜ üìùò
áðïôåëÝóìáôá ìÝ÷ñé óôéãìÞò.

Ãåéá óáò ðáôñéþôåò
Ï Êáóôáíéþôçò
gld@otenet.gr

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Δράσεις - Ειδήσεις - Πληροφορίες

Êáóôáíéþôéêï ãëÝíôé óôçí ÁèÞíá

ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÉÓÌÏÓ
ÅÊÄÇËÙÓÅÙÍ
Ï Ðïëõäåýêçò ôï ôñßìçíï
ðïõ äéáíýïõìå Ý÷åé ðñïãñáììáôßóåé ðïëéôéóôéêÝò êáé
åíçìåñùôéêÝò åêäçëþóåéò.
ï ÓÜââáôï 2 Éïõíßïõ
2012, 7:00 ìì, óôï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ÌðáêÞ,
èá ðñáãìáôïðïéçèåß óôï
Êáóôüñé åêäÞëùóç óå óõíåñãáóßá ìå ôçí Õðçñåóßá
ôùí Ãåíéêþí Áñ÷åßùí ôïõ
ÊñÜôïõò (ÃÁÊ) Ëáêùíßáò,
üðïõ èá ðáñïõóéáóôïýí
óôïé÷åßá áðü ôï áñ÷åßï ôïõ
Äçì. Ê. ÓáëâáñÜ, ó÷åôéêÜ ìå
ôéò åìðïñéêÝò ó÷Ýóåéò êáé ôéò
ïéêïãåíåéáêÝò óôñáôçãéêÝò,
óôçí ðåñéï÷Þ ìáò, óôï ðñþôï
ìéóü ôïõ 19ïõ áéþíá. ÏìéëÞôñéá èá åßíáé ç ðñïúóôáìÝíç
ôçò Õðçñåóßáò ê. ÐÝðç
ÃáâáëÜ. ÅðéðëÝïí, ç ïìéëßá
èá óõíïäåýåôáé áðü ôçí
ðáñïõóßáóç ó÷åôéêïý áñ÷åéáêïý õëéêïý. Åäþ ðñÝðåé íá
èõìßóïõìå üôé ï Ðïëõäåýêçò
Ý÷åé èåñìÞ óõíåñãáóßá ìå ôá
ÃÁÊ êáé Ý÷ïõí äçìïóéåõèåß
áðü ôéò óåëßäåò ôïõ ðåñéïäéêïý Üñèñá óçìáíôéêÞò éóôïñéêÞò áîßáò. Ãéá ôç âïÞèåéá
êáé óõíåñãáóßá ðñÝðåé íá
åõ÷áñéóôÞóïõìå ôç Ìáñßá
ÓôåëëÜêïõ, óôÝëå÷ïò ôùí
ÃÁÊ óôç ÓðÜñôç.

Ô

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και αυτή τη
χρονιά ο ετήσιος χορός και η
κοπή της πίτας του Συλλόγου
μας στο κέντρο “Ρυθμός”
στο Γουδή, στις 05/02/2012.
Παρά την οικονομική στενότητα και τις συνθήκες γενικής
κατήφειας που ζει η Ελληνική
κοινωνία, οι Καστανιώτες με
τις οικογένειές τους, αλλά και
φίλοι, που ζουν στην Αττική
και όχι μόνο, ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα του “ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ” για συνδιασκέδαση στο
καθιερωμένο αντάμωμα. Ο
ευχάριστος χώρος, το καλό
φαγητό, η καλή μουσική
Áãáðçôïß ößëïé êáé
ìÝëç ôïõ «Ðïëõäåýêç»
ÈÝëù íá óáò ãíùñßóù
üôé ï Óýëëïãüò ìáò
Ý÷åé ëïãáñéáóìü óôçí
ALPHA BANK ìå

και κυρίως το αντάμωμα με
πατριώτες δημιούργησαν
κέφι για διασκέδαση με πολύ
χορό, που κράτησε μέχρι
αργά και έκλεισε με την ευχή
“και του χρόνου να είμαστε
καλά”. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους
ο Δήμαρχος Σπαρτιατών κ.
Σταύρος Αργειτάκος, ο Δημ.
Σύμβουλος και Πρόεδρος του
ΝΠΠΑΠ του Δήμου κ. Μάριος
Τζωρτζάκης, ο Πρόεδρος του
Τ.Σ. Καστορείου κ. Γεώργιος
Οικονομάκης, ο Πρόεδρος
του Τ.Σ. Περιβολίων κ. Γεώργιος Κουρεμπής. Αισθητή η
απουσία των συμπατριωτών

áñéèìü 112-002101399452.
Äéêáéïý÷ïé
Åõãåíßá ËáìðÞ,
Ðñüåäñïò
Áéêáôåñßíç Óìõñíéïý,
Ôáìßáò.

ÓõíÜíôçóç óôï Ðïëéôéóôéêü
ºäñõìá Ïìßëïõ Ðåéñáéþò
Ôç ÄåõôÝñá 26 Ìáñôßïõ 2012 ìÝëç ôïõ
ÄÓ ôïõ Ðïëõäåýêç óõíáíôÞèçêáí ìå ôç
ÃåíéêÞ Äéåõèýíôñéá ôïõ Ðïëéôéóôéêïý
Éäñýìáôïò ôïõ Ïìßëïõ Ðåéñáéþò ê.
Áóðáóßá Ëïýâç. ÈÝìá ôçò óõíÜíôçóçò
Þôáí ç áíÜäåéîç ôçò ðñïâéïìç÷áíéêÞò
êëçñïíïìéÜò ôçò ðåñéï÷Þò ìáò êáé
åéäéêüôåñá ôùí íåñüìõëùí.

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

μας, που κάθε χρόνο ερχόντουσαν στο χορό με λεωφορείο από το Καστόρι, κάτι,
που φέτος δεν ήταν εφικτό.
Την εκδήλωση στήριξαν με
δώρα για τη λαχειοφόρο αγορά οι: Κώστας Καράγιαννης,
Λίτσα Ρουμελιώτη-Παπαδημητράκη, Γιάννης Αρφάνης
και η εταιρεία Κιουρτζόγλου.
Από τους κληρωθέντες
αριθμούς δεν ζητήθηκαν οι
069,1541,1656 και 1621, οι
κάτοχοι των οποίων μπορούν
να απευθυνθούν στα τηλέφωνα του Συλλόγου για να τα
παραλάβουν.
E.B.

Óáò ðñïôåßíïõìå íá
êáôáèÝôåôå ôç óõíäñïìÞ óáò Þ ôç ÷ïñçãßá óáò ó’ áõôüí
ôï ëïãáñéáóìü áíáãñÜöïíôáò óôï Ýíôõðï êáôÜèåóçò ô’ üíï-

ìÜ óáò.
Ìçí óôÝëíåôå åðéôáãÝò óôï üíïìá Ðïëõäåýêçò äéüôé äåí ìðïñïýí íá åéóðñá÷èïýí
Óáò åõ÷áñéóôþ èåñìÜ
Êáßôç Óìõñíéïý.

ÏÌÁÄÁ ÅËÁÉÏÐÁÑÁÃÙÃÙÍ

Ìå ôçí ðñùôïâïõëßá êáé ôï óõíôïíéóìü ôïõ ãåùðüíïõ
ÖÜíç ËÜæáñç ïñãáíþèçêå ïìÜäá åëáéïðáñáãùãþí
ôïõ åëáéïôñéâåßïõ ÊáñÜãéáííçò ÁñéóôïôÝëçò ìå
ðéóôïðïßçóç ãéá ïëïêëçñùìÝíç êáëëéÝñãåéá åëéÜò
êáé ðáñáãùãÞ åëáéïëÜäïõ áóýìöùíá ìå ôï ðñüôõðï
ðïéüôçôáò AGRO 2-1, 2-2. ºóùò ãéá ðïëëïýò ï óôü÷ïò
íá åßíáé ôï ðïéïôéêü ðáñáêñÜôçìá. 1⁄4ìùò ôï ïõóéáóôéêüôåñï ðëåïíÝêôçìá åßíáé ç ïñãáíùìÝíç äéåêäßêçóç
êáé Üëëùí ðëåïíåêôçìÜôùí áëëÜ êáé ç ðñïþèçóç ôïõ
ðñïúüíôïò. Åêåß ðñÝðåé íá óôñáöåß ç ðñïóï÷Þ.

ÅË

Ï

Ðïëõäåýêçò èÝëïíôáò
íá åíèáññýíåé ôç
íåáíéêÞ
äçìéïõñãéêüôçôá,
èåóìïèÝôçóå Ýíá ÷ñçìáôéêü
âñáâåßï ðïõ èá äßíåôáé êÜèå
÷ñüíï óôï ôÝëïò ôçò ó÷ïëéêÞò ÷ñïíéÜò óå ìéá ïìÜäá
ìáèçôþí ôùí Ãõìíáóßïõ
êáé Ëõêåßïõ ðïõ èá êÜíåé
ìéá ðñùôïðïñéáêÞ åñãáóßá.
ÖÝôïò, Ýôïò ÂñåôôÜêïõ, ìáèçôÝò áðü ôï ÃõìíÜóéï êáé
ôï Ëýêåéï Êáóôïñåßïõ ìå ôï
óõíôïíéóìü ôçò êáèçãÞôñéáò
öéëïëüãïõ ê. ×áñÜò Áëåîïðïýëïõ – ÌðáêïãéÜííç èá
åêðïíÞóïõí Ýíá áöéÝñùìá
óôï Íéêçöüñï ÂñåôôÜêï. Ôï
áöéÝñùìá èá ðáñïõóéáóèåß
óå åêäÞëùóç ðïõ èá ãßíåé
ôçí ÐáñáóêåõÞ 22 Éïõíßïõ,
óôéò 7:00 ìì, óôï Ðïëéôéóôéêü
ÊÝíôñï «ÌðáêÞò». Óôçí åêäÞëùóç èá ãßíåé êáé âñÜâåõóç ôùí ìáçôþí.
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Ïé íåñüìõëïé ôç

Η
Το Καστόρι έχει
ισχυρά δείγµατα προβιοµηχανικής δραστηριότητας µε επίκεντρο
την υδροκίνηση.
Εξαιρετικά πρωτοποριακή ήταν η
εγκατάσταση πα-
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ραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος µε το
νερό του ποταµού
Κάστορα για την
οποία θα αναφερθούµε σε επόµενο
τεύχος. Σήµερα θα
µιλήσουµε για τους
νερόµυλους.

περιοχή των Βορείων Δήμων Λακωνίας και ειδικά
το Καστόρι έχουν
ισχυρά δείγματα
προβιομηχανικής
δραστηριότητας με επίκεντρο την υδροκίνηση. Εξαιρετικά πρωτοποριακή ήταν
η εγκατάσταση παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύματος με το
νερό του ποταμού Κάστορα
για την οποία θα αναφερθούμε σε επόμενο τεύχος.
Σήμερα θα μιλήσουμε για
τους νερόμυλους. Οι νερόμυλοι ήταν γνωστοί και στους
Ρωμαίους αλλά χρησιμοποιήθηκαν σαν παραγωγικό μέσο
κατά το μεσαίωνα για να παράγουν ενέργεια, να αλέθουν δημητριακά, να πριονίζουν ξύλα, να σφυρηλατούν
σίδηρο, να ακονίζουν μαχαίρια κ.τ.λ.. Όταν έγινε η απογραφή στην Αγγλία, στο βιβλίο Ντούμζντεϊ (Doomsday
Book) το 1806 σημειώθηκε
πως 5.000 μύλοι λειτουργούσαν στη χώρα από την εποχή
αυτή. Αυτό σήμαινε ότι ένας

μύλος αναλογούσε σε κάθε
πενήντα οικογένειες. Το γεγονός αυτό πρέπει να ανέβασε σημαντικά το βιοτικό επίπεδο στην Αγγλία.
Στην προβιομηχανική περίοδο δραστηριοποιούνταν
στην περιοχή μας δώδεκα
μύλοι, ο Παρασκευοπουλέικος στον Πίσω Αγιάννη, των
Τζελέπη και Κουτρουμπή
λίγο έξω από το χωριό, των
Σκαρλατίνη - Γαρυφάλη,
του Τζωρτζάκη, η Κρέμαση
Καΐτσα, στον Άγιο Αθανάσιο στις Μάντρες, στα Καρακλέικα της Γεωργαντωνούς,
του Ξιάρχου στην Κούρνιζα,
ο Άγιος Μάμας (μέχρι πριν
μερικά χρόνια σε λειτουργία), του Κουτρουμπή, του
Πεϊμανίδη στα Σερβέικα και
του Αλεβίζου στα Τρία Αυλάκια. Απ’ αυτούς οι επτά είναι
τελείως
καταστραμμένοι.
Στις φωτογραφίες θα δείτε του μύλους Άγιου Μάμα,
Γαρυφάλη, Κουτρουμπή και
Τζελέπη. Η πρόσβαση για
να τους επισκεφτείτε είναι
καλή.

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

çò ÊáóôáíéÜò
ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟ- δέει το σκαφίδι με το αυλακωτό πανωμολιού μεταδίδοντας τους κραδαΓΙΑ ΤΟΥ ΜΥΛΟΥ
Κρέμαση: λέγεται το αυλάκι που μεταφέρει το νερό εναέρια στον καταρράκτη.
Μυλοβάγενο: Μια ξύλινη χοάνη με
στόμιο διαμέτρου 1 μέτρο περίπου και
ύψος από 5-15 μέτρα, η οποία καταλήγει σε τρύπα 0,07 μ.:
Κολοσκάφιδο: Το κάτω μέρος του μυλοβάγενου.
Προχώνι: Η κάτω τρύπα του μυλοβάγενου διαμέτρου 0,07μ.:
Φτερωτή: Κυκλικός τροχός παράλληλος προς τη γη με πλατιές ακτίνες.
Αδράχτι: Άξονας κατακόρυφος που
συνδέει τη φτερωτή, με το λιθάρι.
Λιθάρι: Πέτρινος τροχός παχουλός,
0,20 - 0,30 μ. περίπου με διάμετρο 1 μ.
περίπου. Στο μέσον φέρει τρύπα 0,15 0,20 μ. για να πέφτει ο καρπός.
Πανωμόλι: Πάνω στο λιθάρι και γύρω
της τρύπας είναι προσαρμοσμένο ένα
ξύλινο από πουρνάρι στεφάνι πλάτους
ως 0,20 μ. που φέρει αυλάκια σε κανονικά διαστήματα το ένα με το άλλο.
Βαρδάλι: Ένα ξύλο τοξωτό που συν-

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

σμούς στο σκαφίδι, βγάζοντας χαρακτηριστικό ήχο.
Σκάφη: Είναι πάνω από το λιθάρι. Σ’
αυτή ρίχνουν τους καρπούς για άλεσμα.
Χούρχουλη: Είναι το άνοιγμα κάτω
του μύλου θολωτό για να βγαίνει το
νερό που εκτινάσσεται με δύναμη
προς τα έξω, από το γύρισμα της φτερωτής, σε μικρές σταγόνες. Οι μυλωνάδες από τον χαρακτηριστικό ήχο
του νερού που βγαίνει από τη χούρχουλη καταλαβαίνουν τις καιρικές
συνθήκες.
Από το Αρχείο Δ. Πελεκάνου και Θ.
Δαριώτη-Πελεκάνου
1. Λ. Σταυριανός, Η Ιστορία του Ανθρωπίνου Γένους, σελ. 69, έκδοση ΟΕΔΒ, για
τη Γ΄ Λυκείου)
2. Παγκόσμια Ιστορία του Πολιτισμού, του Will Durant, τόμος Δ΄ σελ.
729
3. Εφημερίδα «Βορειοδημότης»
Φωτογραφίες: Γ. Αρφάνης, Γ. Λαγανάς, Κ. Λαμπής
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Καστανιώτικα στιγµιότυπα

Ἀναμνήσεις
ἀπό τήν
παιδική ζωή
Εὐαγγέλου Ἀνδριανοῦ*
Ἡ µεγάλη χαρά τῶν παιδιῶν ἦταν
οἱ γιορτές πού εἶχαν τά περισσότερα ὀνόµατα στό χωριό: Γιάννης,
Γιώργης, Κώστας, Δηµήτρης κ.λπ.
Πολλά σπίτια γιόρταζαν καί ἡ «µαρίδα», οἱ συµµορίες τῶν παιδιῶν, αἰσθανόταν τήν κοινωνική ὑποχρέωση
νά χαιρετίσουν ὅσους γιόρταζαν.
Τό κυνήγι ξεκινοῦσε νωρίς καί οἱ
πρῶτες ἀνταλλαγές πληροφοριῶν
εἶχαν σκοπό νά ἐνηµερωθοῦν ὅλοι
γιά τό γλυκό πού ἔδινε τό κάθε σπίτι. Ὁ µπακλαβάς ἦταν ἡ προτίµησή
µας. Γιά νά φᾶµε καί δεύτερο, ἀλλάζαµε τά σακάκια µας γιά νά µήν καταλάβουν οἱ νοικοκυραῖοι ὅτι εἴχαµε ξαναπάει ἤ κάναµε τή δεύτερη
ἐπίσκεψη ὅταν νύχτωνε. Ὁ κουραµπιές δέν ἦταν πολύ δηµοφιλής, ὅταν
δέν µᾶς ἄρεσε τόν κολλάγαµε στόν
τοῖχο. Μερικά σπίτια ἔδιναν µεζέ
καί µέ βάση τίς πληροφορίες ἀπό
τούς πρώτους ἐπισκέπτες, κάναµε
τήν ἐπίσκεψη ἄν ἔδιναν γιαπράκι ἤ
χοιρινό ἤ λοκάνικο, ἀλλοιῶς τά ἀποφεύγαµε. Τά καρύδια καί τά σύκα
δέν εἶχαν πολλές προτιµήσεις. Μερικά σπίτια γιά νά µᾶς ξεφορτωθοῦν
ἔβγαζαν νά µᾶς δώσουν κρασί, ὁπότε τό βάζαµε στά πόδια γιατί ὑπῆρχε φόβος νά µᾶς κάψη τά µουστάκια τό κρασί, ὅπως µᾶς ἔλεγαν οἱ
Θυμάμαι το χωριό μου το
Καστρί, τότε που ήταν γεμάτο
κόσμο, πριν κλείσουν είκοσι
σπίτια από τη μετανάστευση.
Τότε, που στον Αη Γιώργη παίζαμε περισσότερα από τριάντα
παιδιά, γιατί κάθε σπίτι είχε
τέσσερα με έξι παιδιά.
Θυμάμαι τον παπά - Κακούνη
με το μαύρο σκούφο του, που
όλη μέρα ήταν στον κάμπο
αλλά, όταν βράδιαζε, ερχόταν
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µεγάλοι. Ἀνάλογα µέ τήν ἐποχή,
τρέχαµε γιά µοῦρες, σύκα καί κόκκιβα, ἀλλά ἡ µεγάλη µας χαρά ἦταν
τά σταφύλια. Τή στήναµε στά περάσµατα καί ὅταν πέρναγε φόρτωµα µέ σταφύλια φωνάζαµε: «Μπάρµπα, νόµου ἕνα σταφύλι». Ἄν µᾶς
ἔδιναν εὐχόµαστε «καλά κρασιά».
Ἄν δέν µᾶς ἔδιναν, παίρναµε ἀπόσταση ἀσφάλειας, φωνάζαµε «ξύδι» καί τό βάζαµε στά πόδια. Ὅταν
ὑπῆρχαν πληροφορίες γιά καλές
µοῦρες, φθάναµε µέχρι τόν κάµπο.
Στό βουνό εἴχαµε τίς συκαµνοµουριές, στή «Μπουρσιάκα» καί στοῦ
«Κούκου τή ράχη». Γιά κόκκιβα εἴχαµε σταµπάρει κάτι θεόρατες κοκκιβιές στά Περιβόλια.
Ἄν βρισκόταν καµµιά δεκάρα στήν
τσέπη µας ἀπό τά κάλαντα ή κανένα «θέληµα», ἀγοράζαµε «κάντιο»
ἀπό τά µαγαζιά. Ἡ ἀνάγκη τοῦ παιδικοῦ ὀργανισµοῦ γιά ζάχαρη ἦταν
µεγάλη.
Τίς φωλιές δέν µπορούσαµε ὅλοι νά
τίς βροῦµε. Μερικοί πού εἶχαν εἰδικευθῆ, τίς εὕρισκαν στίς φυλλωσιές
καί στά δένδρα. Ἄν τά εἶχε «κοτρωνάκια», ἄν δηλαδή δέν εἶχαν σκάσει
τα αυγά ἤ ἄν τά εἶχε «τσιτσάκια»,
τίς ἄφηναν νά µεγαλώσουν λίγο τα
µικρά. Ἄν τά προλάβαιναν πρίν πεστον Αη Γιώργη να ψάλει τον
Εσπερινό κάθε μέρα και, όταν
είχε πολύ χιόνι, είχε ένα φτυάρι
και καθάριζε το δρόμο για να
φτάσει στην εκκλησία. Όσο
κουρασμένος κι αν ήταν, δεν
αρνήθηκε ποτέ σε γυναίκα να
πάει στο σπίτι και να διαβάσει
ευχή σ’ αυτήν ή στα παιδιά της.
Στο καλό και στο κακό πάντα
πρόθυμος και με την ηρεμία
που χαρακτηρίζει τους περισ-

τάξουν τά «ξεπεταρούδια» τά ἐπιαναν καί καµάρωναν γιά τό κατόρθωµά τους.
Τό κολύµπι στό ποτάµι ἦταν µιά ἐπικίνδυνη ἐπιχείρηση. Ἦταν ὁ ἐφιάλτης τῶν ἀγροφυλάκων καί τῶν νεροφόρων γιατί φτιάχναµε µικρές
λίµνες φράζοντας τό ποτάµι µέ πέτρες καί φτέρες καί αὐτοί ἀγωνίζονταν νά µᾶς χαλάσουν τίς λίµνες γιά
νά ἐλευθερώσουν τό νερό. Ἦταν
ἐπίσης καί ἡ λαχτάρα τῶν µανάδων
γιατί µᾶς ἔχαναν, κυρίως τά µεσηµέρια, καταλαβαίνανε ὅτι εἴχαµε πάει
γιά κολύµπι, ἀλλά δέν ξέρανε ποῦ εἴµαστε. Ἀπό τήν πλευρά µας, ὑπῆρχε
ὁ φόβος νά µᾶς πιάσουν οἱ ἀγροφύλακες καί νά µᾶς τίς βρέξουν καί ὁ
φόβος νά µᾶς ἀνακαλύψουν οἱ µανάδες µας καί νά µᾶς πάρουν τά ροῦχα γιατί τό κολύµπι γινόταν χωρίς
µαγιό. Μερικοί ἄτυχοι περίµεναν
νά νυχτώση γιά νά γυρίσουν στό
σπίτι τους.
Ἄλλος ἐφιάλτης τῶν µανάδων ἦταν
ὁ πετροπόλεµος. Χωρισµένοι κατά συνοικίες, «ἀπάνου µαχαλάς»,
«κάτου µαχαλάς» κ.λπ. δίναµε µάχες «ἐκ παρατάξεως» µέ θύµατα
περισσότερα κεραµίδια καί τζάµια
παρά κεφάλια. Ἐννοεῖται ὅτι δράστες ὅλων των κατορθωµάτων ἦταν
σότερους εφημέριους του γνήσιου ελληνικού κλήρου. Κάτω
από τον Αη Γιώργη ήταν ένα
ωραίο πηγάδι. Εκεί πήγαιναν
οι γυναίκες να πάρουν νερό και
όλες οι ηλικιωμένες έμεναν μέχρι που νύχτωνε και κουβέντιαζαν. Τώρα το πηγάδι το έχουν
πνίξει τα βάτα.
Θυμάμαι που ανεβαίναμε στο
ΚΑΣΤΡΟ της Θυσίας. Εκεί
υπήρχε ένα μικρό εκκλησάκι,

µόνο ἀγόρια. Τά κορίτσια γινόντανε δεκτά µόνο στό κρυφτό καί ὄχι
πάντοτε.
Καί µερικές ἐξηγήσεις γιά τούς νέους:
“Γιαπράκια” λέγαµε τούς ντολµάδες.
“Κόκκιβα” εἶναι µικροί καρποί ἴσα
µέ χοντρά σκάγια, µέ µεγάλο κουκούτσι καί µικρό περίβληµα, ἀλλά
φαγώσιµο καί πολύ γλυκό.
“Νόµου” σηµαίνει δώσ’ µου.
“Συκαµνόµουρα” εἶναι ἡ µεγάλη
µούρα µέ κόκκινο ζουµί.
“Θέληµα” λέγαµε τή µικροεξυπηρέτηση πού κάναµε στούς µεγάλους.
“Κάντιο” λέγαµε τό κοµµάτι ζάχαρη πού εἶχε στερεοποιηθῆ.
“Κοτρωνάκια” λέγαµε τά αὐγά
τῶν πουλιῶν πού δέν εἶχαν ἀκόµη
σκάσει.
“Τσιτσάκια” λέγαµε τά µικρά πουλάκια πού µόλις εἶχαν βγῆ ἀπό τό
αὐγό καί δέν εἶχαν πούπουλα.
“Ξεπεταρούδια” λέγαµε τά µικρά
πουλάκια πού µόλις µποροῦσαν νά
πετάξουν.
* Ὁ Εὐάγγελος Ἀνδριανός
εἶναι ἐπίτιµος ἀρεοπαγίτης,
κατοικεῖ στό Καστόρι - Καστανιά

που το έλεγαν Άγιο Ταξιάρχη.
Τώρα το ΚΑΣΤΡΟ έχει χαθεί,
γιατί δεν υπάρχουν ζώα να
φάνε τα φυτά που το πνίγουν,
αν και απέχει λίγα μέτρα από
τον κεντρικό δρόμο.
Το Καστρί τώρα είναι σχεδόν
έρημο και είναι κρίμα γιατί έχει
καταπληκτική θέα. Ο σύζυγός
μου Γιάννης Κορζής το αποκαλούσε «ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΕΔΕΜ»
Γεωργία Ξενόγιαννη –Κορζή.

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Χαιρετίσµατα στην εξουσία
Προς
Τα Δασαρχεία Καλαμών και Σπάρτης
Κύριοι,
Λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα
μας και της πανάκριβης τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, μαζικά οι οικογένειες στρέφονται σε παραδοσιακούς τρόπους θέρμανσης, τζάκια, σόμπες κλπ.
Όπως όμως παρατηρούμε, σε πολλές περιοχές της
χώρας άρχισαν να δραστηριοποιούνται λαθροϋλοτόμοι που σε ελάχιστο χρόνο και με σύγχρονα μέσα
αποψιλώνουν ότι βρουν πρόσφορο.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι υπηρεσίες σας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς που έχουν σαν αντικείμενο το δάσος να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να
μη δούμε κάποια ωραία πρωία το δάσος να έχει γίνει
κρανίου τόπος.
Μετά τιμής
Ο Καστανιώτης
gld@otenet.gr

Εδαφολογική μελέτη ελαιοκαλλιεργειών
Ôï êáëïêáßñé ôïõ 2010 óôçí Åóðåñßäá
ðïõ äéïñãáíþèçêå óôá ðëáßóéá ôùí
åêäçëþóåùí óôï Êáóôüñé, ðáñïõóéÜóèçêå ìéá ìåëÝôç ôùí êáëëéåñãïýìåíùí åäáöþí ôçò ðåñéï÷Þò ìáò, üðïõ
ôá áðïôåëÝóìáôá Ýäåé÷íáí ðïëý êáêÞ
óýíèåóç ôïõ åäÜöïõò, ìÜëéóôá äå óå
ïñéóìÝíá óçìåßá ðáñïõóéáæüôáí åéêüíá åñçìïðïßçóçò. Ç ìåëÝôç åß÷å óêïðü íá åðéôåõ÷èåß ìéá ïñèïëïãéêÞ êáé
óùóôÞ ëßðáíóç ôùí åäáöþí. Íá óçìåéþóïõìå üôé ìÝ÷ñé ôþñá ïé áãñüôåò
ëéðáßíïõí åßôå êáô’ åêôßìçóç åßôå ãéáôß ï ãåßôïíáò Ýñéîå ôï óõãêåêñéìÝíï
ëßðáóìá. Áðü ôüôå ðñïóðáèÞóáìå íá
âñïýìå óôïé÷åßá ãéá ôç ìåëÝôç áõôÞ,
÷ùñßò ôý÷ç.
ÔåëéêÜ ìáò ôçí Ýäùóå ï Ðñüåäñïò
ôïõ Áãñïôéêïý Óõíåôáéñéóìïý Êáóôïñåßïõ ê. ×ñÞóôïò Êáñáëáßìáò,
óôïí ïðïßï, üðùò êáé óôïí Ðñüåäñï
ôïõ Ôïðéêïý Óõìâïõëßïõ Êáóôïñåßïõ, óôÜëèçêå áðü ôç Äéåýèõíóç ÔïðéêÞò ÁíÜðôõîçò ôïõ ÄÞìïõ ÓðÜñôçò
ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2011. Íá óçìåéùèåß
üôé äåí âñÝèçêå óôá áñ÷åßá ôçò ÄÅ Êá-

óôïñåßïõ êáé ïé Õðçñåóßáò ôïõ ÄÞìïõ
ÓðÜñôçò ôç æÞôçóáí áðü ôï óõíôÜîáíôá ìåëåôçôÞ.
ÅîåôÜæïíôáò ôá áðïôåëÝóìáôá åß÷áìå
áìöéâïëßá ó÷åôéêÜ ìå ôçí áîßá ôçò ìåëÝôçò êáé ôçí åîáãùãÞ áîéüðéóôçò åéêüíáò ó÷åôéêÜ ìå ôç óýóôáóç ôùí åäáöþí êáé êáô’ åðÝêôáóç ôçí áðáéôïýìåíç ëßðáíóç. ÅíäåéêôéêÜ áíáöÝñïõìå üôé ðáñïõóéÜæïíôáé ðåñéï÷Ýò ìå
pH ìéêñüôåñï ôïõ 4, ãéá ìßá ìÜëéóôá
(ÐáëáéïìïíÜóôçñï) äßíåôáé ôéìÞ 3.5
(!) – äçëáäÞ áðëÜ ìéëþíôáò óáí äéÜëõìá îõäéïý – åíþ õðÜñ÷ïõí ðåñéï÷Ýò ìå áíôéöáôéêÜ áðïôåëÝóìáôá. ¸ôóé
Þñèáìå óå åðáöÞ ìå ôïí ÁíáðëçñùôÞ ÐñïúóôÜìåíï ôïõ ÔìÞìáôïò ÖõôéêÞò ÆùéêÞò - ÐáñáãùãÞò, Áðáó÷üëçóçò & Åðé÷åéñçìáôéêüôçôáò, ôçò Ä/
íóçò ÔïðéêÞò ÏéêïíïìéêÞò ÁíÜðôõîçò
ôïõ ÄÞìïõ ÓðÜñôçò Ãåùðüíï Óôáýñï
ÍéêïëÝôï, ãéá íá ìáò êÜíåé ìéá óõíïðôéêÞ áîéïëüãçóÞò ôçò. Ï ê. ÍéêïëÝôïò ìáò åßðå:
«1⁄4óïí áöïñÜ ôçí åêôßìçóç ôùí áíáãêþí ëßðáíóçò ôçò åëéÜò, ç ìåëÝôç

ìðïñåß íá ìáò äþóåé ÷ñÞóéìá óõìðåñÜóìáôá ãéá ôéò ðáñáìÝôñïõò ðïõ ìåôñÞèçêáí (pH, áãùãéìüôçôá, êÜëéï,
öùóöüñïò, âüñéï ê.ëð.).
Áðü ôá óôïé÷åßá ôçò ìåëÝôçò äåí åßíáé
äõíáôÞ üìùò ç åîáãùãÞ áóöáëþí óõìðåñáóìÜôùí ó÷åôéêÜ ìå ðñïâëÞìáôá
äéÜâñùóçò êáé åñçìïðïßçóçò ôçò õðü
ìåëÝôç ðåñéï÷Þò. Êáé áõôü ãéáôß:
P Äåí åîåôÜóôçêáí óõãêåêñéìÝíåò ðáñÜìåôñïé üðùò êïêêïìåôñéêÞ óýíèåóç, ïñãáíéêÞ ïõóßá, Éêáíüôçôá ÁíôáëëáãÞò Êáôéüíôùí, ëßèéíç åðáöÞ, ðïõ
èá ìðïñïýóáí íá äþóïõí åíäåßîåéò
üóïí áöïñÜ ôç äéÜâñùóç ôùí åäáöþí.
P Äåí áíáöÝñåôáé ç ìÝèïäïò - äéáäéêáóßá ôùí äåéãìáôïëçøéþí. (Ãéá
êÜèå äåßãìá áðü ðüóá óçìåßá ðÜñèçêå ÷þìá, ðïéï Þôáí ôï âÜèïò ôçò äåéãìáôïëçøßáò ê.ëð.)
Ðáñüëá áõôÜ ôá åäÜöç ôçò ðåñéï÷Þò,
ìáêñïóêïðéêÜ ðáñïõóéÜæïõí ðñïâëÞìáôá äéÜâñùóçò êáé áõôü ïöåßëåôáé óôï üôé êÜðïéá áðïôåëïýíôáé
áðü ðåôñþìáôá ôïõ üîéíïõ öëýó÷ç

ôïõ ÔáûãÝôïõ ìå áðïôÝëåóìá íá Ý÷ïõìå ðñïâëÞìáôá äéÜâñùóçò ëüãù ôùí
Ýíôïíùí âñï÷ïðôþóåùí êáé óôï ãåãïíüò üôé óå êÜðïéá åäÜöç (êõñßùò
ôá åðéêëéíÞ) äåí ôçñïýíôáé ïé êáíüíåò ôçò ïñèÞò êáëëéåñãçôéêÞò ðñáêôéêÞò. ¸ôóé ïé êáëëéåñãçôÝò åöáñìüæïõí
ðåñéôôÜ ïñãþìáôá êáé ðïôßóìáôá áíåîÜñôçôá áðü ôéò áíÜãêåò ôçò êÜèå êáëëéÝñãåéáò».
ÔåëéêÜ ìÝ÷ñé ôþñá äåí ãíùñßæïõìå,
êáé ïýôå ïé Õðçñåóßåò ãíùñßæïõí,
ðïéá Þôáí ôá ðáñáäïôÝá ôçò ìåëÝôçò
êáé åÜí õðÜñ÷ïõí ðáñáñôÞìáôá ìå ðåñéóóüôåñåò ëåðôïìÝñåéåò ðïõ èá áðáíôÞóïõí óôá åñùôÞìáôá. ÅðåéäÞ èåùñïýìå üôé ôï èÝìá ôçò ïñèïëïãéêÞò äéá÷åßñéóçò ôùí åäáöþí åßíáé ôï êñéóéìüôåñï óçìåßï ãéá ôéò ðåôõ÷çìÝíåò
êáëëéÝñãåéåò, ðñÝðåé ôï Ôïðéêü Óõìâïýëéï óå óõíåñãáóßá ìå ôïõò ãåùðüíïõò ôïõ ÄÞìïõ íá ðñï÷ùñÞóåé óôéò
áðáñáßôçôåò åíÝñãåéåò, þóôå íá áðïêôÞóïõìå åéêüíá ôçò ðåñéï÷Þò ìáò êáé
íá âïçèçèïýí ïé áãñüôåò.
ÅË

«ÐËÇÍ ËÁÊÅÄÁÉÌÏÍÉÙÍ»

¹ ÏËÁ ÔÁ ÔÏÐÉÊÁ ÓÕÌÂÏÕËÉÁ ÔÇÓ ÄÅ ÐÅËËÁÍÁÓ ÐËÇÍ ÊÁÓÔÏÑÅÉÏÕ!
Ìå Ýêðëçîç ðëçñïöïñçèÞêáìå ôçí áðüöá- ðñáêôéêÜ ôçí ðñüôáóç Ýêáíå ï óýìâïõëïò êáé äéáôÜæåé åí «êñõðôþ» ãéá èÝìáôá ðïõ
óç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ ÓðÜñôçò ìå Ð. ÂëÜ÷ïò. Óôçí Ýíóôáóç ôïõ Â. ËáãáíÜ üôé áöïñïýí ôï êýñéï åéóüäçìá ôùí ðáñáãùãþí
ôçí ïðïßá ïñßóèçêå ç ÷ñçìáôïäüôçóç êáé ç ãéá íá ðáñèåß ôÝôïéá áðüöáóç ðñÝðåé íá ìáò; Áð’ üôé ãíùñßæù ïé ðáñáãùãïß äÞëùóáí
äéáäéêáóßá áíÜèåóçò óå åñãïëÜâï ãéá ôç äï- åßíáé ðáñüíôåò ïé ðáñáãùãïß, ï Ðñüåäñïò ðëÞñç Üãíïéá. Ìå âÜóç ðïéá óôïé÷åßá êáé
ëùìáôéêÞ äáêïêôïíßá, ãéá ôç íÝá åëáéïêïìéêÞ Ã. ÏéêïíïìÜêçò áðÜíôçóå üôé ïé ðáñáãùãïß ðïéá ìåëÝôç õðïâëÞèçêå ç ó÷åôéêÞ ðñüôáóç
ðåñßïäï, êáé üðïõ áðü ôç ÄÅ ÐåëëÜíáò åîáé- Ý÷ïõí åíçìåñùèåß áðü äýï áíáêïéíþóåéò óôï êáé ëÞöèçêå ç áðüöáóç; Ïé ðåíÞíôá ðáñáñåßôáé ôï Êáóôüñåéï. ØÜ÷íïíôáò íá âñïýìå Äçìïôéêü êáôÜóôçìá êáé óôçí áßèïõóá Óðõ- ãùãïß ðïõ åêðñïóùðåß ï óõíåôáéñéóìüò Ý÷ïõí
ôçí Üêñç Þñèáí óôç ãíþóç ìáò ôá ó÷åôéêÜ ñüðïõëïõ. Óôç óõíåäñßáóç ðáñßóôáôï êáé ï ðÜñåé ôÝôïéá áðüöáóç; ÕðÜñ÷åé áðüöáóç ôïõ
ðñáêôéêÜ ôïõ Ôïðéêïý Óõìâïõëßïõ Êáóôï- Ðñüåäñïò ôïõ Óõíåôáéñéóìïý ×. Êáñáëáßìáò äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ ôïõ óõíåôáéñéóìïý;
ñåßïõ. Ôï Ôïðéêü Óõìâïýëéï Êáóôïñåßïõ ï ïðïßïò äÞëùóå üôé åêðñïóùðåß ðåíÞíôá ðá- Óå êÜôé ôÝôïéåò ðñáêôéêÝò ðñÝðåé íá åßìáóôå
áðïöÜóéóå ìå ðëåéïøçößá íá ìçí åíôá÷èïýí ñáãùãïýò êáé õðïóôÞñéîå ôçí ðñüôáóç íá ìçí áíåëáóôéêïß ãéáôß ôï åýëïãï åñþôçìá ðïõ
ôá åëáéüäåíäñá ôçò ðåñéï÷Þò Êáóôïñåßïõ óôï åíôá÷èåß ôï Êáóôüñé óôç äáêïêôïíßá. ÁõôÜ! ôßèåôáé óôïí êáèÝíá åßíáé Ýãéíå üôé Ýãéíå «åðñüãñáììá ôçò Äéåýèõíóçò Ãåùñãßáò ãéá ¸÷ù ìåñéêÝò áðïñßåò. Óôçí åðï÷Þ ôçò äéá- ëáöñÜ ôç êáñäßá» Þ êñýâåôáé êÜôé;
ôç äïëùìáôéêÞ äáêïêôïíßá. Óýìöùíá ìå ôá âïýëåõóçò ðïéïò åßíáé áõôüò ðïõ áðïöáóßæåé
ÅË
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Με τους ξενιτεµένους µας

Η ΑΛΑΣΚΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ

Η κοινότητά μας πάει πολύ καλά. Κοντεύουμε να τελειώσουμε την
εκκλησία. Σας στέλνω μια φωτογραφία από την εορτή της 25ης
Μαρτίου που κάναμε με τα παιδιά του Ελληνικού μας σχολείου που
διδάσκω. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τα έθιμά μας.... ακόμα και σ’
αυτή την άκρη της Γης!
Maria Baskous

Ωραία πέρασαν τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου Βορείων
Δήμων Σπάρτη; «Ωραία Ελένη» στην ημερήσια εκδρομή
που διοργάνωσε ο σύλλογος σε μια θαυμάσια περιοχή του
Σύδνεϋ, το Nelson Bay, στις 19 Φεβρουαρίου 2012.
Οι φωτογραφίες είναι από την εκδρομή.

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠ’ ΤΗ
ΜΕΒΟΥΡΝΗ

Απομονώσαμε ένα απόσπασμα από την πρόσφατη συνέντευξη της Μαρίας Μπάσκου
στο 5Dnews.blogspot.com
“Ερώτηση: Όπου γης και πατρίς. Είναι προφανές κοιτάζοντας τις δραστηριότητες
σας, η πατρίδα μπορεί να είναι πολύ μακριά γεωγραφικά, αλλά πολύ κοντά σας…
συναισθηματικά. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να προσαρμοστείς σε ένα τόσο διαφορετικό περιβάλλον;
Maria Baskous: Ναι, συμφωνώ μαζί σου, ”όπου γης
και πατρίς”. Προσπαθούμε
να διατηρήσουμε τον πλούσιο πολιτισμό που πήραμε προίκα από τους προγόνους μας (και που θεωρούμε
χρέος μας να διασώσουμε
και να διαδώσουμε), αλλά
η πατρίδα μας δεν είναι κά-
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που αλλού, την έχουμε πάρει μαζί μας, την διατηρούμε
όπως την θυμόμαστε και την
ζούμε καθημερινά! Πιστεύω
πως ο Ελληνισμός είναι μια
ιδεολογία που δεν περιορίζεται ούτε από γεωγραφικά
σύνορα ούτε από αποστάσεις: είναι τρόπος ζωής και
δύσκολα πεθαίνει (έχει καλή
μαγιά όπως έλεγε και ο παππούς τού Αλέξανδρου που
ήρθε στην Αμερική το 1913).
Ναι, τον Έλληνα μπορείς να
τον πάρεις από την Ελλάδα,
δεν μπορείς όμως να πάρεις
την Ελλάδα από τον Έλληνα. ...»
Ολόκληρη τη συνέντευξη μπορείτε να τη διαβάσετε στο:
5Dnews: “Εχει μείνει καθόλου φιλότιμο στους έλληνες
πολιτικούς;”

Αγαπητή σύνταξη
Εκδρομή πραγματοποίηση στις
19 Φεβρουαρίου, για τα μέλη
και τους φίλους του Συλλόγου, ο
Σύλλογος Καστοριτών της Μελβούρνης στην μαγευτική τοποθεσία RED Hill, όπου και το Μοναστήρι της παναγίας Καμαριανής.

Παραβρέθηκαν πάνω από 120
άτομα και πέρασαν μια πολύ
ωραία μέρα σε πατριωτική ατμόσφαιρα. Ο Σύλλογος πρόσφερε
σε όλους B.B.Q. και ποτά. Η εκδρομή αυτή γίνεται κάθε χρόνο
στις αρχές Φεβρουαρίου και έχει
γίνει πλέον θεσμός.
Ευθύμιος Γυλοπίδης
Πρόεδρος του Συλλόγου

ΝΕΑ ΑΠ’ ΤΟ ΣΥΔΝΕΫ

Ο Σύλλογος των Βορείων Δήμων Σπάρτης «Ωραία Ελένη»
θα γιορτάσει προσεχώς τα 40 χρόνια δράσης από την ίδρυση
του, διανύοντας μια πορεία με συνεχή δράση και επιτυχημένη
δραστηριότητα.
Η εκδήλωση για την επέτειο των 40 χρόνων είναι στις 28
Απριλίου 2012. Μέσα στα πλαίσια της τεσσαρακοστής (40ης)
επετείου από την ίδρυση του ομογενούς φορέα του Σύδνεϋ,
διοργανώθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, με μεγάλη
επιτυχία, οι ακόλουθες εκδηλώσεις για να γιορτάσουμε αυτό το
γεγονός.
1. 19 Φεβραουρίου 2012 εκδρομή στο παραθαλάσσιο μέρος του
Σύδνεϋ Nelson Bay
2. 4 Μαρτίου 2012 « Έκθεση Λαϊκής Τέχνης «
Χαιρετισμούς
Μαρία Γκλέκα
Πρόεδρος
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Μεταξύ µας
Οι μαθητές όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης στο Καστόρι τίμησαν μαζί με τους κατοίκους, με
την επισημότητα που αρμόζει σε
αυτές τις περιπτώσεις τη διπλή
γιορτή, της εθνικής παλιγγενεσίας αλλά και τη θρησκευτική του
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Τη
Θεία Λειτουργία ακολούθησε δοξολογία και ομιλία με το χρονικό
της ημέρας από την καθηγήτρια
κ. Μελίνα Κωστούρου. Στη συνέχεια τελέσθηκε επιμνημόσυνη
δέηση στο Ηρώο, απαγγέλθηκαν ποιήματα από τους μαθητές

Ç áéìïäïóßá ìïñöÞ áëëçëåããýçò

Ôïí ÉáíïõÜñéï äéåîÜ÷èçêå ç ôáêôéêÞ áíÜ åîÜìçíï áéìïäïóßá
áðü ôçí ôñÜðåæá áßìáôïò Êáóôïñåßïõ. Ïé óõìðïëßôåò ìáò áéìïäüôåò áíôáðïêñßèçêáí ðñüèõìá óôï
ðñïóêëçôÞñéï áëëçëåããýç, ìå ìåãÜëç óõììåôï÷Þ ôùí íÝùí ôçò ðåñéï÷Þò ìáò.
Ç åðéôõ÷ßá ôçò áéìïäïóßáò äåí èá
Þôáí äõíáôÞ ÷ùñßò ôçí óõìðáñÜóôáóç ôïõ íïóçëåõôéêïý ðñïóù-

Επαινώ και
κατηγορώ
¸ôõ÷å íá âñßóêïìáé óôï ÷ùñéü ôçí 25ç Ìáñôßïõ êáé íá
ðáñáâñåèþ óôï ðñïáýëéï ôïõ
ó÷ïëåßïõ üôáí ôá ðáéäéÜ Äçìïôéêïý, Ãõìíáóßïõ êáé Ëõêåßïõ
÷üñåøáí ðáñáäïóéáêïýò ÷ïñïýò. Åðáéíþ ôïõò äáóêÜëïõò,
ôïõò ãïíåßò êáé ôá ðáéäéÜ ãéáôß
ôï áðïôÝëåóìá óôá ìÜôéá ìïõ
Þôáí èáõìÜóéï, êáôçãïñþ
üìùò ôïí êüóìï ðïõ Üäåéáóå
ôéò êåñêßäåò êáé áðï÷þñçóå,
üôáí ôá ðáéäÜêéá ôïõ ÷ïñåõôéêïý ðñüóöåñáí ðñáãìáôéêÜ
Ýíá èÝáìá êáé ðåñßìåíáí Ýíá
÷åéñïêñüôçìá ãéá áõôü ðïõ

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

ðéêïý ôïõ Íïóïêïìåßïõ ÓðÜñôçò
êáé ôïõ ÊÝíôñïõ Õãåßáò Êáóôïñåßïõ, êáèþò êáé ôçí .ïõóéáóôéêÞ óõìâïëÞ ôçò Äéåõèýíôñéáò ôïõ
ê. Óôáèïýëáò Áñá÷ùâßôç. Ðñïò
üëïõò êáé üëåò áðåõèýíïõìå Ýíá
ìåãÜëï åõ÷áñéóôþ.
ËÉÃÁ ËÏÃÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÔÑÁÐÅÆÁ ÁÉÌÁÔÏÓ ÊÁÓÔÏÑÅÉÏÕ
ÄçìéïõñãÞèçêå ôï 1996 - êëåßíåé
áéóßùò 16 ÷ñüíéá ðñïóöïñÜò. Óôï

äéÜóôçìá áõôü äéïñãÜíùóå ìå åðéôõ÷ßá 31 áéìïëçøßåò. Ìå óôáèåñü
ôñüðï áíôáðïêñßíïíôáé ðåñßðïõ
40 óõìðáôñéþôåò ìáò ðïõ óõììåôÝ÷ïõí óôçí áéìïëçøßá 2 öïñÝò ôïí
÷ñüíï. ÊáôÜ ìÝóï üñï ç ôñÜðåæá
êáëýðôåé åôçóßùò ôçí áíÜãêç óå
áßìá 30 óõíáíèñþðùí ìáò ìå 55
-60 ìïíÜäåò.
Åßíáé êáôáíïçôü óå üëïõò üôé ç
ðñïóðÜèåéá áõôÞ óôçñßæåôáé óôçí
åõáéóèçóßá êáé óôçí áíèñùðéÜ
ôùí êáôïßêùí ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò ,êáé óôçí êáôáíüçóç üôé
ôï áßìá åßíáé áãáèü ðïõ äåí ðñÝðåé íá ðïõëéÝôáé êáé íá áãïñÜæåôáé áëëÜ íá ðñïóöÝñåôáé áöéëïêåñäþò..
Áò óõíå÷ßóïõìå ôçí åõãåíéêÞ
áõôÞ ðñïóöïñÜ æùÞò. ðáñáêéíþíôáò êáé Üëëïõò óõìðïëßôåò ìáò íá
êÜíïõí ôï ßäéï.

ìü÷èçóáí, ìéá åðéâñÜâåõóç
êáé Ýíáí èáõìáóìü, ðñÜãìáôá
ôá ïðïßá Þìáóôå õðï÷ñåùìÝíïé
íá êÜíïõìå ãéá íá äåßîïõìå óå
áõôÜ ôá âëáóôÜñéá (Üó÷åôá áí
åßíáé äéêÜ ìáò Þ ü÷é) üôé ôï íá
óõììåôÝ÷åéò Þ íá äçìéïõñãåßò
åßíáé êáëü ãéá óÝíá êáé ãéá ôïí
äßðëá óïõ.
Ãíþìç ìïõ
Ó’ áõôïýò ôïõò äýóêïëïõò êáéñïýò ðñÝðåé íá õðÜñîåé ìéá áõèüñìçôç áðëï÷åñéÜ êáëïóýíçò,
ðñÝðåé íá ëÝìå Ýíá ìðñÜâï.
Åõ÷áñéóôþ
Êáßôç Óìõñíéïý

Ï ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ
ÔÇÓ ÔÑÁÐÅÆÁÓ ÁÉÌÁÔÏÓ
ÊÁÓÔÏÑÅÉÏÕ
ÌðÜìðçò ÌðáóêïõñÝëïò

και έγινε η καθιερωμένη παρέλαση της νεολαίας μας, που κάθε
χρόνο τέτοια μέρα δίνει ζωή και
ελπίδα στο χωριό μας. Η τελετή
έκλεισε με παραδοσιακούς χορούς, που χόρεψαν οι μαθητές
στον προαύλιο χώρου του Σχολείου. Παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος κ.Ευσ τρ. Βέργαδος, ο
Δημοτ. Σύμβουλος κ. Ευάγγ. Νικολακάκης, ο Πρόεδρος κ. Γ. Οικονομάκης και τα μέλη του Τ.Σ.
Καστορείου, άλλοι επίσημοι και
φορείς του τόπου μας.
E.B.
ÊáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôïõ ÷ñüíïõ ðïëý
óõ÷íÜ åðéóêÝðôïìáé ôï ÷ùñéü ìïõ
ôçí ÍÝá ËéâåñÜ,ôï ïðïßï üðùò êáé ôï
Êáóôñß êáé ôá ÓåñâÝéêá,Ý÷ïõí ðïëý
åëÜ÷éóôïõò êáôïßêïõò êõñßùò ìåãÜëçò
çëéêßáò.
¸íáò áðï ôïõò åëÜ÷éóôïõò êáé ü÷é
Ýó÷áôïò áëëÜ Üîéïò èáõìáóìïý êáé
åõãíùìïóýíçò, åßíáé ï ÈïäùñÞò Áëáöüãéáííçò.
Ìüíïò ÷ùñßò âïÞèåéá ó÷åäüí áðü
ðïõèåíÜ áãùíßæåôáé êáé ìå ðñïóùðéêÞ
äïõëåéÜ Ý÷åé êáôáöÝñåé ôüóï ç åêêëçóßá ìáò Áãßá ÂáñâÜñá, üóï êáé ôá
õðüëïéðá åîùêëÞóéá ôùí ÷ùñéþí ìáò
íá äéáôçñïýíôáé óå Üñéóôç êáôÜóôáóç.
ÅðåéäÞ üìùò ç ðñïóðÜèåéá áðáéôåß
êáé ÷ñÞìáôá, èá Þèåëá íá ðñïôåßíù
üëïé åìåßò ðïõ ôéò çìÝñåò ôïõ ÐÜó÷á
èá êáôÝâïõìå óôá ÷ùñéÜ ìáò, íá äþóïõìå üôé ï êáèÝíáò ìáò ìðïñåß,þóôå
íá óõãêåíôñùèåß Ýíá ðïóüí ãéá íá
ìðïñÝóåé íá óõíôçñçèåß ìáæß ìå ôá
õðüëïéðá êáé ôï ìíçìåßï ôùí Çñþùí
êáé ï ðÝñéî áõôïý ÷þñïò.
Áò âïçèÞóïõìå üëïé ëïéðüí ôá ìÝñç
ðïõ ìåãáëþóáìå êáé ðáßîáìå íá ïìïñöáßíïõí ãéá íá ôá ÷áßñïíôáé êáé ôá
ðáéäéÜ ìáò êáé ôá åããüíéá ìáò.
Åõ÷áñéóôþ ãéá ôçí äçìïóßåõóç.
Ãéþñãïò ×. Ìõñßäçò

ÌåôÜ áðü áñêåôÜ ÷ñüíéá äéáêïðÞò ôïõ êáèéåñùìÝíïõ ðïäïóöáéñéêïý áãþíá ìåôáîý ÐÁËÁÉÌÁ×ÙÍ êáé ÍÅÙÍ ÊÁÓÔÏÑÅÉÏÕ ï Èåüêëçôïò Ýêáíå ôï èáýìá ôïõ ðñïóêáëþíôáò
ôïõò ðáëáéìÜ÷ïõò ãéá ôç óõíÝ÷éóç ôïõ èåóìïý.
Ôçí Ì. ÐáñáóêåõÞ 6/4/2012,
êáôÜ ôï Ýèéìï êáé ëßãï ðñéí áðü
ôï Üíáììá ôùí êåñéþí óôá óïêÜêéá ôïõ ÷ùñéïý ïé äõï ïìÜäåò ðáñáôÜ÷èçêáí ðáíÝôïéìåò
ãéá ôç ìåãÜëç óõíÜíôçóç.
Ç ìÜ÷ç áí êáé áñ÷éêÜ èåùñÞèçêå Üíéóç äéÝøåõóå ôá õðÝñ
ôùí íÝùí ðñïãíùóôéêÜ ìå éóü-

ðáëï áðïôÝëåóìá êáé ôåëéêü
óêïñ ôï 3-3 .
Ï áåéèáëÞò Ôæáê, ï Ýöçâïò ôùí
67 ÌáÀùí É. Ìåñåêïýëéáò, ï äéáêñéèåßò Ä. ÅñìÞëéïò õðåñáóðéæüìåíïò ôçí åóôßá ôùí ðáëáéìÜ÷ùí ìå éäéáßôåñç åðéôõ÷ßá, ï
Âáóßëçò, ï Ðáíáãéþôçò, ï Ôóéê
êáé êõñßùò ï Ìé÷Üëçò ðñïóÝöåñáí éêáíïðïéçôéêü èÝáìá.
Με ενδιαφέρον περιμένουμε την
αξιοποίηση του γηπέδου με την
καλοκαιρινή διοργάνωση Παλλακωνικού Παιδικού Τουρνουά Ποδοσφαίρου στα πλαίσια
αθλητικών εκδηλώσεων τα “Διοσκούρια”.
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Παρέµβαση

Ìðïñïýìå íá æÞóïõìå óôï Êáóôüñé

Τ

ην Παρασκευή το
βράδυ 30 Δεκεμβρίου 2011, ο Πολυδεύκης οργάνωσε συνάντηση με τη νεολαία, αλλά
και με όσους αισθάνονται
νέοι, του Καστορείου στην
αίθουσα του πολιτιστικού
Ιδρύματος Μπακή. Ο σκοπός ήταν να πιούμε ένα
ποτό και να κάνουμε μια
χαλαρή συζήτηση χωρίς
ατζέντα και πρωτόκολλο
πάνω στα προβλήματα, τα
όνειρα, ίσως κάποιες προτάσεις για το μέλλον εδώ.
Δεν φιλοδοξούμε να βγάλουμε καμιά σοφία αλλά
πιστεύουμε ότι το καλύτερο μέσο για να βγει κάτι
νέο και ίσως δημιουργικό
είναι η επικοινωνία, η ελεύθερη ανταλλαγή γνώμης, η
«συ-ζήτηση» χωρίς προκαταλήψεις. Ίσως το καταφέρουμε.
Για την οργάνωση της
συνάντησης βοήθησε ο
Γιώργος Κ. Σκαφιδάς. Συμμετείχαν στη συζήτηση από
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το Τοπικό Συμβούλιο ο
Πρόεδρος Γιώργος Οικονομάκης και ο Πρόεδρος του
Εμποροεπαγγελματικού
Συλλόγου Θανάσης Δημητρακόπουλος.
Αρχικά από τον Πολυδεύκη τέθηκε επιγραμματικά ο κορμός τη συζήτησης:
► Νέες επαγγελματικές
δραστηριότητες
► Σύγχρονες καλλιέργειε
► Οργανωμένες ομαδικές
δράσεις
► Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
► Τυποποίηση τροφίμων
Σημειώθηκε ότι αυτή είναι μια αρχική συζήτηση, ότι χρειάζεται συνεχής
ζύμωση ώστε οι νέοι να
προσδιορίσουν από μόνοι
τους τρόπους να δουλέψουν ομαδικά με έναν οργανωμένο τρόπο, να εξοικειωθούν με τη συμμετοχή
σε ευρωπαϊκά προγράμματα και την τυποποίηση.
Επίσης, πρέπει να ενεργοποιηθεί ο Συνεταιρισμός

και μέσω αυτού να γίνει
προσπάθεια για νέες δράσεις, ακόμη και για απλά
πράγματα, όπως προμήθεια λιπασμάτων, διαχείριση του ελαιολάδου, που άλλοι τα έχουν κάνει εδώ και
χρόνια. Ο Πολυδεύκης θα
προσπαθήσει να βοηθήσει
στα πλαίσια των καταστατικών του σκοπών.
Ο Γ. Σκαφιδάς είπε ότι
οπωσδήποτε οι συνεργασίες μπορούν να αποβούν ωφέλιμες για τους νέους επαγγελματίες π.χ. στο
χώρο της οικοδομής μια διεπαγγελματική ομάδα θα
μπορούσε να επεκτείνει τις
δουλειές σε ευρύτερη περιοχή και με καλύτερες τιμές.
Όσον αφορά την τυποποίηση είναι μια ενδιαφέρουσα πρόκληση και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο
χώρος του Συνεταιρισμού
Καστορείου. Ο Γραμματέας του Συνεταιρισμού Νίκος Πάντος ενημέρωσε για
τις δραστηριότητες του και

εξέφρασε το παράπονο ότι
ενώ η νεολαία του χωριού
έχει συμμετάσχει σε πολλές πολιτιστικές δράσεις
δεν έχει τύχει της υποστήριξης από τους φορείς.
Ο Θ. Δημητρακόπουλος έκανε κριτική στον τρόπο που γίνεται η διαχείριση
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, λέγοντας ότι δεν
υπάρχει ελπίδα απ’ αυτά.
Προτείνει τη δημιουργία
ενός Αγροτικού Συλλόγου,
ανεξάρτητα απ’ το συνεταιρισμό, που θα έχει μέλη
αγρότες απ’ όλα τα χωρά
της ΔΕ Πελλάνας. Η νεολαία πρέπει να δραστηριοποιηθεί και στους υπάρχοντες συλλόγου;. Να μάθει
να λειτουργεί συλλογικά και
να διεκδικεί. Ο Πρόεδρος
Γ. Οικονομάκης είπε ότι
θα βοηθήσει στη δραστηριοποίηση του συνεταιρισμού. Το συμπέρασμα της
βραδιάς ήταν ότι σε πρώτο
πρέπει οι νέοι να στελεχώσουν το συνεταιρισμό και
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στο επόμενο ραντεβού να
έχουμε νέα από τις πρώτες
ενέργειες.
Το πόσο επίκαιρη ήταν η
συνάντηση το επιβεβαίωσε
η ειδική έρευνα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
που παρουσιάστηκε την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου και που καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι ενάμισυ
εκατομμύριο νέοι Έλληνες
σκέφτονται να επιστρέψουν
στα χωριά τους και οι μισοί απ’ αυτούς να ασχοληθούν με τη γεωργική παραγωγή. Μάλιστα, περίπου το
ένα τρίτο έχει ήδη αρχίσει
να σχεδιάζει την επιστροφή του στην ύπαιθρο. Η είδηση αυτή πέρασε σχεδόν
απαρατήρητη στις μέσα σελίδες των εφημερίδων.Κάτω από το βάρος της οικονομικής κρίσης, και κυρίως
της ανεργίας (άνω του 50%
μεταξύ των νέων), οι μεγαλουπόλεις δεν παρέχουν
πια εργασιακό διέξοδο.
Τα ευρήματα της έρευνας ανατρέπουν πολλές
κατεστημένες
βεβαιότητες. Λόγου χάρη, το μορφωτικό επίπεδο των νέων
που επιθυμούν επιστροφή
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στα πατρώα εδάφη αιφνιδιάζει: Το 25,9% έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών,
το 43,5% έχει πανεπιστημιακή μόρφωση (ΑΕΙ-ΤΕΙ), το
17,1% είναι απόφοιτοι ΙΕΚ,
το 8,2% είναι απόφοιτοι Λυκείου και το 1,2% Γυμνασίου. Με άλλα λόγια, το 70%
περίπου των ατόμων που
επιθυμούν εγκαταλείψουν
τη ζωή της πόλης και να
πάνε στην ύπαιθρο διαθέτουν υψηλή μόρφωση. Από
αυτή την επίσημη καταγραφή φαίνεται ότι για πρώτη φορά μετά τον εμφύλιο
αντιστρέφεται η ροή πληθυσμού.
Η εποχή του Νέου Αγρότη ανατέλλει, εμείς θα δούμε το φως; Ο Νέος Αγρότης
είναι μορφωμένος, έχει στη
διάθεσή του πληροφορία,
ζει στο δικτυακό κόσμο, διανέμει τα προϊόντα του δικτυακά, δημιουργεί νέους
δρόμους για έξοδο από την
κρίση.
Εμείς τι είμαστε, εγγόνια
των παππούδων μας που
δεν θα πάμε ένα βήμα παραπέρα; Βγάζουμε ένα από
τα γευστικότερα εξαιρετικά
παρθένα ελαιόλαδα στον

κόσμο και μας το αγοράζει
ο έμπορος ούτε δύο ευρώ
το κιλό. Όπως θα δείτε
σε άλλη σελίδα, ήδη τρέχει ευρωπαϊκό πρόγραμμα
για προώθηση αγροτικών
προϊόντων με δικαιούχους
ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς κ.λπ. Το χάσαμε
κι’ αυτό το πλοίο.
Λίγο παρακάτω υπάρχει ο Συνεταιρισμός Πετρίνας, με τυποποίηση ελαιολάδου, με ιστοσελίδα, με
δικτυακή διανομή 5λιτρου
τυποποιημένου εξαιρετικού
παρθένου ελιαολάδου, με
διεθνή αναγνώριση ΠΟΠ
(Προϊόν Ονομασίας Προελεύσεως) Πετρίνας με εξαιρετικές δραστηριότητες. Θα
μας πείτε που να φτάσουμε
εμείς την Πετρίνα, με ιστορία στις συνεταιριστικές
δράσεις από το 1907. Ας
προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Γιατί στο τέλος θα καταλήξουμε κακοπληρωμένοι εργάτες στις επιχειρήσεις κάποιων άλλων.
Η γη έχει ψωμί. Η Λακωνία έχει ψωμί. Ο Δήμος
Ευρώτα το αποδεικνύει. Ο
Δήμαρχός του Γιάννης Γρυπιώτης έστειλε επιστολή
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη,
με αντικείμενο το πρόγραμ-

μα αξιοποίησης Ελλήνων
ανέργων σε αγροτικές εργασίες. Κοινοποίησε στον
Υπουργό την επιστολή που
έστειλε στα τέλη Ιανουαρίου
στο Διοικητή του ΟΑΕΔ, ζητώντας την υπογραφή μνημονίου μεταξύ Δήμου και
ΟΑΕΔ για την απασχόληση
ελλήνων άνεργων στις γεωργοκτηνοτροφικές εργασίες, όπως συλλογή ελαιοκάρπου, εσπεριδοειδών
και κηπευτικών καθώς και
εργασίες σε μεταποιητικές
μονάδες. Μάλιστα υπάρχει
πρόβλεψη για τη διαμονή
και οικογενειών.
Ένα απόσπασμα της
επιστολής δίνουμε «Αναμφισβήτητα, η παρούσα οικονομική συγκυρία είναι
δυσχερής και οι εξελίξεις
προοιωνίζονται χειρότερες.
Μπροστά σ’ αυτό το απευκταίο πλην ορατό ενδεχόμενο, οφείλουμε και προσπαθούμε να θωρακιστούμε με
την κατάθεση της συγκεκριμένης πρότασης- σχεδίου.
Πιστεύουμε σθεναρά, ότι η
αγροτική οικονομία θα μπορούσε να αποτελέσει ξανάμετά από πολλές δεκαετίεςτην ατμομηχανή της οικονομίας».
Καλλιρρόη Λαμπή,
Ευγενία Λαμπή
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Αφιέρωµα στα χωριά µας

Åðßóêåøç óôá óýã÷ñïíá ÓåñâÝéêá
Ε. Βλαχογιάννη, Β. Κεμερίδου
Λίγο πριν φτάσουμε στη Σπάρτη, στρίβουμε δεξιά του Ευρώτα και ακολουθούμε το δρόμο
Σπάρτη –Μεγαλόπολη. Μετά
τη Βορδόνια αρχίζουν να ξεπροβάλουν με τη σειρά έναένα τα χωριά της Πάνω Ρίζας,
που απαγκιάζουν στους πρόποδες του Ταϋγέτου αγναντεύοντας την κοιλάδα του Ευρώτα.
Περνάμε τις πηγές του Κάρδαρη και πριν φτάσουμε στο Καστρί, στρίβουμε δεξιά και κατηφορίζουμε για τα Σερβέικα.
Από την Καστανιά χρειαστήκαμε λιγότερο από δέκα λεπτά
για να φθάσουμε εκεί. Είναι
ένα χωριό που απλώνεται κατά
μήκος σε δύο μαχαλάδες, όπως
μας λέει ο Δημήτρης Λάζαρης.
Ο Πάνω Μαχαλάς είναι ξερικός και ο Κάτω Μαχαλάς είναι ποτιστικός. Τον πρώτο άνθρωπο που συναντήσαμε ήταν
ο Χαράλαμπος Σαμπανίδης.
Καθόταν στον ήλιο με συντρο-

κός Ναός του οικισμού και τον
λειτουργούσε το Μοναστήρι.
Περάσαμε στο εσωτερικό του
Ναού και θαυμάσαμε το ξυλόγλυπτο τέμπλο και τον Παντοκράτορα ζωγραφισμένο σε
μουσαμά. Η εικόνα της Παναγίας αριστερά «Δέησις Γερασίμου, Ιερομονάχου Ιεράς Μονής
Καστρίου» 1833. Το Ευαγγέλιο
του Ναού τυπώθηκε στη Βενετία το 1887 «Εκ του Ελληνικού
Τυπογραφείου Ο ΦΟΙΝΙΞ».
Το Αντιμνήσιο φέρει επιγραφή
«εις Μονήν Βατοπεδίου» Μάρτιος 1765.
Στο εσωτερικό της εκκλησίας και αριστερά της εισόδου
υπάρχει Γυναικωνίτης, κλειστός σήμερα.
Βγαίνουμε από το ναό και
αγναντεύουμε κάτω την κοιλάδα και απέναντι τον Πάρνωνα.
Η θέα είναι καταπληκτική.
Στο πίσω μέρος του Αγίου Νικολάου βρίσκεται «ο κήπος της

χώρο ενός παλιού ελαιοτριβείου. Δύο ελαιοτριβεία είχε κάποτε το χωριό, όταν έσφυζε
από ζωή. Ο Δημήτρης Λάζαρης θυμάται ότι μέχρι το 1955
υπήρχε μαγαζί – παντοπωλείο και με σχολικά είδη, επίσης
κάνει λόγο και για δύο κεραμιδοκάμινα, που λειτουργούσαν στο χωριό. Ο Κώστας Γερ-

φιά τις γάτες του. Ο Θοδωρής
Αλαφόγιαννης μας περίμενε
στον περίβολο του Αγίου Νικολάου, που ήταν παλιά Ενορια-

φθοράς», το Κοιμητήρι του χωριού…
Ανεβαίνοντας στον Πάνω Μαχαλά ο Θοδωρής μας έδειξε το

μανός μας λέει ότι μπροστά
στο πατρικό τους σπίτι υπήρχε επί Τουρκοκρατίας Κρυφό
Σχολειό, σύμφωνα με μαρτυρί-
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ες των παππούδων του. Μάλιστα είχε ακούσει ότι εκεί κοντά
υπήρχε κι ένα σφοντάμι, όπου
κρύβονταν τα παιδιά, όταν κινδύνευαν. Στην εκκλησία των
Αγίων Θεοδώρων βρίσκεται
μαρμάρινη λάρνακα, που μέσα
της θάφτηκε κατά την παράδοση ο Άγιος Θεόκλητος.
Φεύγοντας από το χωριό συναντάμε τον Κώστα Γενοβέζο
έξω από το σπίτι του και μας
καλεί μέσα. Εκεί είναι η μητέρα του, η κυρία Σταθούλα, με
τα δύο χαριτωμένα εγγονάκια
της, ανιψάκια του Κώστα. Μας
κέρασαν και με προθυμία μίλησαν μαζί μας για το χωριό και
τις τύχες των ανθρώπων του. Ο
Κώστας είναι κτηνοτρόφος κυρίως. «Η γεωργία έχει παρακμάσει. Δεν υπάρχει καμιά προοπτική». Τα σπίτια στα Σερβέικα έχουν αδειάσει. Οι άνθρωποι έφυγαν για την Αμερική,
την Αυστραλία και τον Καναδά. Άλλοι ζουν και εργάζονται
στη Σπάρτη και δίνουν το «παρών» σε κάθε θρησκευτική τελετή και κοινωνική εκδήλωση.
Κορυφαίες εκδηλώσεις είναι η
γιορτή της Ανακομιδής των λειψάνων Θεοδώρου του Στρατηλάτη στις 8 Ιουνίου και η γιορτή του Αγίου Νικολάου στις 6
Δεκεμβρίου.
Ελένη Βλαχογιάννη
Βαρβάρα Κεμερίδου

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ
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ÉóôïñéêÞ äéáäñïìÞ
Το όνομα του
οικισμού θεωρείται, χωρίς
να επιβεβαιώνεται, ότι είναι
σλαβικό, ίσως από μια παλιά σλαβική εγκατάσταση
στη Λακεδαίμονα. Αλλού τα
Σερβέικα αναφέρονται ως το
χωριό των παλιών δούλων ή
καλλιεργητών της απέραντης
κτηματικής περιουσίας της
Ιεράς Μονής Καστρίου. Κατ’

άλλους η προέλευση του
ονόματος είναι από το χωριό
Σέρβου της ορεινής Αρκαδίας κοντά στα Λαγκάδια..
Στη δεύτερη Τουρκοκρατία
1715-1821, το πέρασμα και η
παραμονή στο χωριό Σέρβου
του Κολιόπουλου (Πλαπούτα)
προκάλεσε τη συμμετοχή των
Σερβαίων στην αποτυχημένη
επανάσταση του Ορλώφ
(1769-1770). Οι συνέπειες
αυτής της συμμετοχής ήσαν
τραγικές. «…ελθόντες Αρβανίται πολλοί και αιχμαλωτίζοντες απέκοψαν μαχαίρα δύο
και τρεις φοράς. Πολλοί χριστιανοί επωλήθησαν ο καθείς
χωριστά. Εκκλησίαι, σχολεία,
μοναστήρια κατεκρημνίσθησαν και ηφανίσθησαν…».
Νέος Ελληνομνήμων, τ.7ος,
σελ.238. «…φοβεράς συμφοράς υπέστησαν αι πλείσται των ελληνικών χωρών
και μάλιστα η Πελοπόννησος

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

αμέσως
μετά την αποτυχίαν της
επαναστάσεως του 1770…οι
κάτοικοι, όσοι δεν εσφάγησαν
και δεν εξηνδραποδίσθησαν,
ή μετενάστευσαν ή κατέφυγον εις τα κρησφύγετα των
ορέων και των σπηλαίων». Κ.
Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία
Του Ελληνικού Έθνους. Τότε
πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν
το χωριό με κατεύθυνση

προς Αργολίδα και Λακωνία.
Έτσι τα Σερβέικα της Λακωνίας, που βρίσκονται κοντά στο
Καστρί, δεν πρέπει να είναι
άσχετα με αυτή την κατάσταση. Στις απογραφές των
Βενετών το1700 και το 1704
ο οικισμός δεν εμφανίζεται.
Όμως είναι γνωστός στα
χρόνια της Επανάστασης.
Ανάμεσα στους αγωνιστές
για τους οποίους βρέθηκαν
στοιχεία ότι έλαβαν μέρος
στην Επανάσταση του 1821
συγκαταλέγεται ο Χαρόπουλος Αθανάσιος από τα
Σερβέικα. (Αίτηση και Πιστοποιητικό ανδρείας του υπάρχει στο Αρχείο Αγωνιστών)
Έλαβε μέρος στις Μάχες:
Βαλτέτσι 12-13 Μαΐου1821,
Δολιανά 18 Μαΐου1821, στην
Άλωση της Τρίπολης 18 Μαΐου-26 Σεπτεμβρίου 1821 και
στην πολιορκία του Φρουρίου του Άργους τον Ιούλιο του

1822.-Δ Α
Σπαντίδος
«Η συμβολή των
αγωνιστών
τ η ς
Επάν ω
Ρίζας
(Δήμου Πελλάνας) της Λακεδαίμονος
στην
Επανάσταση
του
1821». Στην αρχική σύσταση
του Δήμου Καστορείου (Β Δ
Της 9ης/21ης Μαρτίου 1835)
τα Σερβέικα αναφέρονται
με 59 κατοίκους. Το 1912 ο
οικισμός προσαρτάται στην
Κοινότητα Καστανιάς-ΦΕΚ
261 Α-31/08/1912 και καταργείται το 1971-ΦΕΚ 14/03/
1971. Στα Μαθητολόγια του

Σχολείου Νέας Λιβεράς από
το 1937 μέχρι το 1955 (Γ Α
Κ Νομού Λακωνίας), είναι
πολλά τα παιδιά που έρχονται από τα Σερβέικα. Όσον
αφορά στα επαγγέλματα των
γονέων αυτοί είναι κυρίως γεωργοί, αλλά και σιδηρουργοί,
πεταλωτήδες και εργάτες σε
καμίνια. Κατά την περίοδο
της Τουρκοκρατίας εκτείνεται
η ζωή και η δράση δύο Μονα-

στηριών
στην
περιοχή.
Το
έ ν α
είναι της Αγίας Κυριακής στα
Σερβέικα και το άλλο της Παναγίας στον Κάρδαρη. Όμως
λόγω της βατότητάς τους
καταστράφηκαν. Ανάμνηση
του πρώτου είναι η ονομασία
της γνωστής τοποθεσίας. Το
δεύτερο έχασε τις εγκαταστάσεις του και διατηρήθηκε

μόνο ως εκκλησία. Η Ιερά
Μονή Καστρίου «Ζωοδόχος
Πηγή» διαδέχθηκε τα δύο
αυτά μοναστήρια. Επί των
ημερών του δραστήριου
και φιλότεχνου ηγουμένου
Παγκρατίου Οικονόμου ή
Οικονομόπουλου κτίστηκε η
εκκλησία του Αγίου Νικολάου
στα Σερβέικα.
Βαρβάρα Κεμερίδου
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Η ποδοσφαιρική Ομάδα “Α.Ε. Πελλάνας-Καστορείου” παίζει πλέον στην
έδρα της στο γήπεδο Καστορείου, που
έχει διαμορφωθεί και στρωθεί με νέο
φυσικό χλοοτάπητα(φωτο). Η Ομάδα αγωνίζεται στην Α΄ κατηγορία και
της ευχόμαστε να μας χαρίζει νίκες.
Υπερήφανους μας κάνει και η νεοσύστατη Ομάδα Παίδων, που απαρτίζεται
από 20 παιδιά και είναι πρώτη στην
κατηγορία της. Οι ευχές για νίκες και η
συμπαράσταση στις Ομάδες είναι ότι
καλύτερο μπορούμε να δώσουμε για τη
νικηφόρα πορεία τους στο νέο Πρωτάθλημα.
E.B.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία νομιμοποίησης των
γεωτρήσεων αρδευτικών
και υδρευτικών καθώς και
παντός τύπου υδροληψιών.
Συγκεκριμένα μέχρι τις 16
Ιουνίου 2012 είναι υποχρεωτικό για όσους κάνουν
χρήση νερού προκειμένου
να αρδεύσουν καλλιέργειες,
να υποβάλλουν αίτηση με τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά
στις αρμόδιες υπηρεσίες για
να νομιμοποιήσουν το πιο
πάνω δικαίωμα.
Οφείλουν οι γεωργοί να κατανοήσουν ότι είναι πλέον

αναγκαίο να προβούν σε αυτή
τη διαδικασία που ορίζεται
από σειρά Εγκυκλίων αλλά
και Κοινών Υπουργικών
Αποφάσεων προκειμένου να
εξασφαλίσουν τη μελλοντική
άρδευση των κτημάτων τους.
Οι περισσότεροι ήδη έχον
ενημερωθεί για τις ενέργειες
που πρέπει να ακολουθήσουν.
Αξίζει ωστόσο να υπενθυμίσουμε ότι σε περίπτωση
μη έγκαιρης υποβολής της
αίτησης προβλέπεται υψηλό
πρόστιμο αλλά και κίνδυνος
διακοπής της χρήσης νερού.
Υπεύθυνη υπηρεσία για την

κατοχύρωση του δικαιώματος αυτού είναι το Τμήμα
Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με
αντίστοιχο Γραφείο στο Διοικητήριο Σπάρτης.
Τέλος για οποιεσδήποτε πληροφορίες και κατευθύνσεις
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να απευθύνονται σε επιστημονικά καταρτισμένους σε
συγκεκριμένα θέματα και πιο
συγκεκριμένα σε αρμόδιους
Γεωτεχνικούς (Γεωπόνους,
Γεωλόγους).
Φάνης Λάζαρης
Γεωπόνος

Ψηφιοποίηση
του περιοδικού
ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ

Στις 22-01-2012 πραγματοποιήθηκε στο
Πολιτιστικό Κέντρο ΜΠΑΚΗ στο Καστόρι εκδήλωση από τους σπουδαστές
του ΟΑΕΔ Σπαρτής στο τμήμα Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής με το δάσκαλο τους κ. Μάζη, στην οποία φοιτούν πολλά παιδιά από το Καστόρι και
το Καστρί.
Σκοπός τους η παρουσίαση της δουλειάς των σπουδαστών και η συγκέντρωση χρημάτων τα οποία θα βοηθού-
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σαν στην πραγματοποίηση σχολικής
τους εκδρομής .
Τα παιδιά με τη βοήθεια και τη συνεισφορά του δασκάλου τους έφτιαξαν
γλυκά και άλλα αρτοσκευάσματα, αυτά
απόλαυσαν όσοι προσήλθαν στην εκδήλωση αυτή .
Οι σπουδαστές ευχαριστούν τους κατοίκους του Καστορείου που βοηθήσαν με
την παρουσία τους.
Ανδρονίκη Ι. Κακούνη

Ολοκληρώθηκε η
ανάρτηση των φύλλων
της πρώτης περιόδου
(“το Ξηροκάμπι”,
φύλλα 1 έως 24) με
ψηφιοποίηση των
-σπάνιων πλέονπρωτότυπων φύλλων
στον διαδικτυακό
τόπο http://microkosmos.uoa.gr (η
Φάρις).
Συνεχίζεται η
ψηφιοποίηση και
ανάρτηση και των
υπόλοιπων τευχών της
Φάριδος.

Έκπληξη το πολύ όμορφο
ημερολόγιο του 2012, που
έφτιαξαν και διέθεσαν στους
συμπολίτες μας τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου
και του Νηπιαγωγείου με τις
πανέμορφες παιδικές ζωγραφιές.
Πετυχημένη η παιδική γιορτή,
που πραγματοποίησε στις 31/
12/2012 το Τοπικό Συμβούλιο
Καστορείου σε συνεργασία με
το ΝΠ Πολιτισμού-Αθλητισμού
και Περιβάλλοντος στην Πλατεία του Καστορείου. Ζογκλέρ,
ξυλοπόδαρος και Άγιος Βασίλης, χάρισαν για αρκετή ώρα
στα παιδιά, που συγκεντρώθηκαν και από άλλα χωριά,
ψυχαγωγία και διασκέδαση.
Το Φιλόπτωχο Ταμείο της
Ενορίας Καστορείου έκοψε
την πίτα του σε γιορτή, που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Μπακή στις 12/02/
2012. Στην εκδήλωση ο ιερέας μας Πατέρας Δημήτριος
με τις κυρίες του Συλλόγου
φιλοξένησαν τους παρισταμένους.
Για πρώτη φορά συγκροτήθηκε Μόνιμη Καρναβαλική
Επιτροπή προκειμένου, να
αναλαμβάνει την έγκαιρη προετοιμασία και οργάνωση του
Καρναβαλιού της Μουτζουροδευτέρας στο Καστόρι. Δείγμα της δουλειάς της η φετινή διοργάνωση, που παρά τις
πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες ήταν άριστη.
Η επιτροπή θα αποτελείται. 1.
Από τον εκάστοτε πρόεδρο της
Τοπικής Κοινότητας Καστορείου, που θα είναι και πρόεδρος
της επιτροπής με αναπληρωτή ένα μέλος του συμβουλίου
της Τ.Κ.2.Ένα μέλος από κάθε
ένα από τους τοπικούς συλλόγους με τον αναπληρωτή του.
3.Ένα μέλος από το Ν. Π. Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δ. Σπάρτης με
τον αναπληρωτή του.4Τρεις
πολίτες της Τοπικής Κοινότητας Καστορείου που θα ορίζονται από το Δ. Σ του Ν. Π.(αριθμός απόφασης 3/2012).
E.B.
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Έργα και ημέρες του Δήμου

Εγκρίθηκε από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης η περιβαλλοντική μελέτη και στη συνέχεια
ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Σπαρτιατών η
ένταξη του έργου της Αποχέτευσης Καστορείου και του Βιολογικού Καθαρισμού στο ΕΣΠΑ.
Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από
το Δημοτικό Συμβούλιο η ένταξη
όλων των Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου Σπαρτιατών στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης
-Αποχέτευσης Σπάρτης.
Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από
το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης
ο Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2012.
Διαμορφώθηκε το πάρκο του
Σπυρόπουλου και στρώθηκε με
φυσικό χλοοτάπητα η Παιδική

Χαρά στην οποία τοποθετήθηκε
και προστατευτικός τάπητας στα
όργανα.
Θα συνεχισθεί η συντήρηση των
αγροτικών δρόμων με μηχανήματα του Δήμου.
Την περιοχή μας επισκέφτηκε ο
Γεν. Διευθυντής του Υπουργείου Υποδομών κ. Καρνέσης, στα
πλαίσια ενημερωτικής επίσκεψης
στο Δήμο Σπάρτης. Το θέμα για
την περιοχή μας ήταν η ενημέρωση για το οδικό δίκτυο και
την εξέλιξη των εργασιών στον
Παραευρώτιο. Από τον Πρόεδρο
του Τ.Σ. Καστορείου κ. Οικονομάκη τέθηκε και η δυνατότητα
κατασκευής κόμβου και στον
κάμπο της Καστανιάς για άμεση
πρόσβαση στον Παραευρώτιο
δρόμο.
E.B.

Τα νέα της ΛΟΥΣΙΝΑΣ

Στις 22 Ιανουαρίου 2012 ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σπάρτης
πραγματοποίησε ανάβαση στην κορυφή του Αη Γιάννη όπου έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη πίτα του.
-Στο τριήμερο των Απόκρεω επισκέφθηκαν την περιοχή μας οι ορειβατικοί
σύλλογοι των Αθηνών και Πειραιά - Α.Ο.Σ. Αθηνών και Φ.Ο.Π. - που
πραγματοποίησαν ορειβατικές εξορμήσεις στον Ταύγετο και διασκέδασαν
στην μουτζουροδευτέρα.
-Ο σύλλογος φίλων Ταυγέτου η Λουσίνα στα πλαίσια των δράσεών του
καθάρισε και σηματοδότησε το τμήμα του φαραγγιού Μύλων από το
Μαρμαρογέφυρο μέχρι τη γέφυρα Καστορείου ώστε να αποτελέσει τον πόλο
έλξης νέων επισκεπτών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι η ηπιότερη
και ευκολότερη πεζοπορική διαδρομή της περιοχής μας . ΄Ηδη ο σύλλογος
ευρίσκεται σε επαφή με το Λύκειου Καστορείου για γνωριμία της διαδρομής
από τα νέα παιδιά στα πλαίσια των περιβαλλοντολογικών δράσεων του
σχολείου .
Ο σύλλογος επίσης θα φροντίσει κατά τη διάρκεια του επόμενου μήνα, σε
συνεργασία με το Τοπικό συμβούλιο, για τον καθαρισμό του βράχου σε όλο
το μήκος της διαδρομής, κάνει δε έκκληση σε όλους να διαφυλάξουν την
καθαριότητα του φαραγγιού.
Κ. Λαγανάς

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Εκπαιδευτικά Νέα
Εκδήλωση με ομιλίες και προβολή video για τη σημασία
του αθλητισμού και του “ευ αγωνίζεσθαι” διοργάνωσαν
την 01/03/2012 στο Σχολείο οι Διευθύνσεις του Γυμνασίου - Λυκείου Καστορείου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα
Νιάρχου. Ομιλητής στην εκδήλωση ήταν και ο προσκεκλημένος παλαίμαχος Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ Μίμης
Παπαϊωάννου.

Στη Βουλή των Ελλήνων ξεναγήθηκαν οι μαθητές του
Γυμνασίου -Λυκείου στα πλαίσια εκπαιδευτικής εκδρομής, που πραγματοποίησαν στην Αθήνα στις 29/02/
2012. Κατά την ξενάγηση παρακολούθησαν προβολή
video και συνεδρίαση με ολομέλεια στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Βουλής.
Αξιέπαινη η συγκρότηση της Θεατρικής Ομάδας Μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου. Τα παιδιά με την επίβλεψη της
καθηγήτριας φιλολόγου κ. Μπακογιάννη παρουσίασαν
στις 17/02/2012 στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου
Μπακή την επίκαιρη κωμωδία “Τηλεσκρούτζ”. Η παράσταση χειροκροτήθηκε από όλους τους παρισταμένους
και χαρακτηρίσθηκε σαν μια πολύ καλή προσπάθεια,
που προμηνύει ότι η Ομάδα θα μας χαρίσει πολλές και
ακόμα καλύτερες παραστάσεις.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Η Ρόη Λαμπή του Κωνσταντίνου, πολύτιμη συνεργάτιδα
στην έκδοση του Περιοδικού μας και στις δραστηριότητες
του Συλλόγου μας αποφοίτησε και έλαβε το πτυχίο της
από το Τμήμα Τεχνολογίας - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Σπάρτης. Της ευχόμαστε καλή τύχη
και καλή σταδιοδρομία.
E.B.
ÊáôÜ ôçí åêôÝëåóç ôùí Ýñãùí ôïõ áõôïêéíçôüäñïìïõ Ëåýêôñïõ-ÓðÜñôçò óôçí ðåñéï÷Þ Ëïãêáíßêïõ, âñÝèçêå áñ÷áßï
ëïõôñü óå ðïëý êáëÞ êáôÜóôáóç. Óýìöùíá ìå ôçí åöïñßá áñ÷áéïôÞôùí ðïõ åðéâëÝðåé ôéò áíáóêáöÝò, ôï áñ÷áßï ëïõôñü èá
ìåôáöåñèåß óôçí ÐåëëÜíá, ãéá íá ìðïñåß íá ôï åðéóêÝðôåôáé ï
êüóìïò áöïý óôï óçìåßï ðïõ âñÝèçêå äåí õðÜñ÷åé ðñüóâáóç.
ÌÜëéóôá óå ÷þñï äßðëá áðü ôï ëïõôñü âñÝèçêáí êáé ðïëëÜ
êüêáëá áðü êïõíÝëéá. Áõôü Ý÷åé ôçí åîÞãçóÞ ôïõ, (êáôÜ ôïõò
áñ÷áéïëüãïõò), áöïý óôï ëïõôñü ðñïóöÝñïíôáí êáé õðçñåóßåò
áðü åôáßñåò ïé ïðïßåò ãéá íá åíäþóïõí óôéò ïñÝîåéò ôùí åðéóêåðôþí ðïëëÝò öïñÝò Ýðáéñíáí ùò áíôßôéìï Ýíá êïõíÝëé, ôï
ïðïßï ï ðåëÜôçò Ýðíéãå ðñéí ôçí óõíåýñåóç êáé ôï ðáñÝäéäå
óôçí åôáßñá .
ËÝãåôáé ìÜëéóôá üôé áðü åêåß âñÞêå ç öñÜóç “ôï ðíßãåé ôï êïõíÝëé” ãéá ãõíáßêåò åëåõèÝñùí çèþí...
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Εδώ και Αλλού

Èá óþóïõìå ôï ëÜäé ðïõ ðáñÜãïõìå;

Δεν θα επαναλάβουμε την σημασία της ελαιοκαλλιέργειας για
την περιοχή μας όπως και για
ένα σημαντικό μέρος της Ευρώπης. Δεν θα επαναλάβουμε την
εξαιρετική ποιότητα των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων που
παράγονται στη Βόρεια Λακεδαίμονα. Φέτος ειδικά, το ελαιόλαδο
που παράχθηκε στην περιοχή μας
αποτελεί συλλεκτικό «γκουρμέ»
προϊόν. Απλώς θα τσιγκλήσουμε
με ορισμένα στοιχεία. Δηλαδή
πάρτε υλικό για σκέψη και δράση.

Τα στοιχεία γι’ αυτό και το «αποκάτω» άρθρο πάρθηκαν από την
έκδοση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου
& Ελιάς (ΕΔΟΕΕ) με τίτλο «Χαρτογράφηση Αγοράς Ελαιολάδου».
Πριν δώσουμε ορισμένα στοιχεία
για την παραγωγή ελαιολάδου
στην Ελλάδα, να τονίσουμε ότι η
ελαιοκαλλιέργεια και η παραγωγή
(που δεν είναι σταθερή) κυρίως
εξαρτώνται από τις κλιματικές
κατά τη διάρκεια του κύκλου
συνθήκες (θερμοκρασίες και βρο-

χοπτώσεις) και το φαινόμενο της
παρενιαυτοφορίας (το φαινόμενο
όπου ενώ το δέντρο βρίσκεται
σε πλήρη καρποφορία (βεντέμα)
και παράγει ικανοποιητικά, την
επόμενη χρονιά παρατηρείται
απότομα πτώση της παραγωγής
που δεν οφείλεται σε παθολογικά
ή σε κλιματολογικά αίτια, λόγω
κατανάλωσης σε μεγάλο ποσοστό
των θρεπτικών αποθεμάτων. Το
φαινόμενο είναι πιο έντονο σε μη
ποτιστικούς δενδρώνες. Μείωση
της έντασης του φαινόμενου της

παρενιαυτοφορίας μπορεί να
γίνει με κατάλληλες τεχνικές κλαδέματος και λίπανσης από τον
παραγωγό). Η Ελλάδα προς το
παρόν είναι η τρίτη ελαιοπαραγωγός χώρα του κόσμου με μια
διακύμανση παραγωγής (μέσος
όρος τετραετίας) σε χιλιάδες
τόνους 279,8 (90/91-93/94), 420,3
(98/99-01/02) και 367,8 (05/06-08/
09. Όσον αφορά στην παγκόσμια
παραγωγή, από την αρχή του 21ου
αιώνα μέχρι τη λήξη της πρώτης
δεκαετίας παρουσιάζεται μια
αύξηση της τάξης του 6.6%. Το
παραγόμενο ελληνικό ελαιόλαδο
είναι περισσότερο από αυτό που
καταναλώνεται στην εσωτερική
αγορά και επομένως οποιαδήποτε
πετυχημένη παραγωγή θα πρέπει
να συνοδεύεται από εξαγωγές.
Σήμερα ο κύριος όγκος του εξαγόμενου ελληνικού ελαιολάδου είναι
χύμα και αγοράζεται από τους Ιταλούς, οι οποίοι το χρησιμοποιούν
για να αρωματίσουν τα μίγματα
τυποποιημένων. Με εξαίρεση μια
μικρή επίπτωση από το επίπεδο
της διεθνούς παραγωγής, ο κύριος και καθοριστικός παράγοντας
για τη διαμόρφωση της τιμής του
ελληνικού λαδιού καθώς και της
τιμής παραγωγού είναι η ζήτησα
χύμα ελαιολάδου από την Ιταλία.
ΕΛ

Ãéáôß ïé Éôáëïß äåí ðëçñþíïõí ôï ëÜäé ìáò;
Οι χώρες Τουρκία, Συρία και
Μαρόκο για το ίδιο διάστημα
που αναφέρεται για την Ελλάδα
έχουν διπλασιάσει την παραγωγή
ελαιολάδου. Όμως εδώ πρέπει να
προσθέσουμε και τις υπόλοιπες
χώρες, όπως Ιράν, Αλγερία, Ιορδανία, Χιλή, Αργεντινή, Αυστραλία,
Παλαιστίνη και Λιβύη, οι οποίες
είχαν μια παραγωγή 90 000 τόνους
στις αρχές της δεκαετίας του 90 και
σήμερα υπερδιπλασιάστηκαν με
σαφή ανοδική πορεία. Σε αρκετές
από αυτές εφαρμόζονται σύγχρονες
μεγάλες καλλιέργειες, αρδευόμενες
και όπου η συγκομιδή είναι απολύτως εκσυγχρονισμένη και επομένως
εξασφαλίζεται
σταθεροποιημένη
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παραγωγή και χαμηλή τιμή.
Επίσης η ποιότητα των ελαιολάδων
που παράγεται από τις χώρες αυτές
όπως η Τυνησία αλλά και από τις
παλιές όπως η Ισπανία βελτιώνεται
με ραγδαίο ρυθμό. Έτσι οι Ιταλοί
δεν έχουν πλέον ανάγκη από το
ποιοτικό ελληνικό λάδι και επομένως το μονοπωλιακό πλεονέκτημα
της ελληνικής παραγωγής σιγάσιγά εξανεμίζεται. Το διεθνές μέσο
καταναλωτικό κοινό εκπαιδεύεται
να αποδέχεται και καταναλώνει τα
ομογενοποιημένα γευστικά μίγματα
που παράγουν τα ολιγοπώλια του
τυποποιημένου εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου.
ΕΛ

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Το λεύκωµά µας

Οι φωτογραφίες του σηµερινού µας λευκώµατος είναι
δηµιουργίες του Γ. Λαγανά.

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ
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Άποψη

Ç ÊáóôáíéÜ óôï äéáäßêôõï

Ο συμπατριώτης μας, Γιάννης
Μουτής του Λάμπρου που ζει
και εργάζεται στην Αθήνα, το
καλοκαίρι του 2009 πήρε την
απόφαση να δημιουργήσει
μια ιστοσελίδα η οποία μιλάει για τον τόπο μας. Τη σελίδα
αυτή τη βρίσκουμε στο διαδίκτυο πληκτρολογώντας http:/
/tokastori.wordpress.com και
δέχεται καθημερινά πάνω
από 50 επισκέψεις που σημαίνει πως πάει εξαιρετικά! Μέσα από τη διαδικτυα-

κή επικοινωνία που είχα μαζί
του, μου μίλησε για την ιδέα
που είχε να δημιουργήσει τη
σελίδα αυτή καθώς και για
τους σκοπούς που εξυπηρετεί η ύπαρξή της.
Σκοπός λοιπόν της δημιουργίας αυτής της σελίδας είναι η
τουριστική και εμπορική ανάπτυξη του χωριού μας μέσω
του web. Δε δημιουργήθηκε
προς όφελος του δημιουργού, αλλά για την ανάδειξη
του χωριού και για να ωφελη-

θούν οι κάτοικοί του.
Κάποιες ιδέες που θέλει ο
Γιάννης να προωθηθούν
μέσα από τη σελίδα αυτή είναι η εξής:
1.
Καθιέρωση πάρτι νεολαίας με συμβολή και από
τα γειτονικά χωριά.
2.
Προώθηση του χωριού σε clubs που κάνουν εκδρομές.
3.
Προώθηση του χωριού σαν ήσυχος, οικολογικός προορισμός.
4.
Τουριστικό έντυπο
που θα μοιραστεί σε καταστήματα, καταλύματα που θα
παρέχει πληροφορίες για το
τι θα κάνει ο επισκέπτης, τι
θα δει, που θα πάει.
Ακόμη, αναφέρθηκε πως η
σελίδα έχει υποστεί κάποια
ειδική επεξεργασία έτσι ώστε
να βγαίνει σε καλές θέσεις
στη Google. Έτσι, πληκτρολογώντας για παράδειγμα
φθηνό τριήμερο στο Google,
το site του χωριού βγαίνει Νο
1 στα αποτελέσματα. Αυτό

φέρνει στο χωριό κόσμο που
ψάχνει να πάει κάπου άρα
άσχετο κόσμο, οπότε αυτό είναι κέρδος!
Τέλος, εκτός από την ιστοσελίδα ο Γιάννης έχει δημιουργήσει μια FanPage του χωριού στο Facebook, με σκοπό
να οργανωθούμε όλοι και να
προωθούμε από εκεί νέα και
εκδηλώσεις. Η FanPage αρέσει σε περίπου 350 άτομα και
απαριθμεί πάνω από 700 φίλους! Στη σελίδα αυτή υπάρχουν πολλές φωτογραφίες
του χωριού και videos και
με ένα κλικ ενημερώνονται
όλοι για μια εκδήλωση, κάποια σημαντική ανακοίνωση
ή κάποιο νέο. Τη FanPage
τη βρίσκουμε στο διαδίκτυο πληκτρολογώντας http://
www.facebook.com/kastori.
kastoreio.lakonias. Επισκεφτείτε λοιπόν όλοι τη σελίδα
αυτή στο Facebook και πείτε
μας αν σας αρέσει και γράψτε μας τα σχόλιά σας.
Καλλιρρόη Λαμπή

ÐñïãñÜììáôá ðïõ ôñÝ÷ïõí
Τρία
νέα
προγράμματα
τρέχουν από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για την ενίσχυση
της αγροτικής παραγωγής
και επιχειρηματικότητας.
1. Πρόγραμμα
Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας
2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»
(ΠΑΑ),
Άξονας 1, Μέτρο 133 «Ενημέρωση – Προώθηση των
Προϊόντων στο Πλαίσιο Συστημάτων για την Ποιότητα
των Τροφίμων». Η περίοδος
υποβολής προτάσεων είναι
μέχρι την 30 Απριλίου 2012.
Δικαιούχοι είναι ομάδες παραγωγών, όπως αγροτικοί
συνεταιρισμοί, οργανωμένοι
παραγωγοί (π.χ. αστικές μη
κερδοσκοπικές
εταιρείες).
Επιλέξιμα συστήματα καλλιέργειας είναι, βιολογική
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παραγωγή, στο πλαίσιο
του Καν. (ΕΚ) 834/2007 του
Συμβουλίου και εθνικά συστήματα ποιότητας, όπως,
Σύστημα
Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης
στη
Φυτική
παραγωγή (AGRO 2) και
Σύστημα Διαχείρισης για τη
διασφάλιση της ποιότητας
του χοίρειου κρέατος (AGRO
3). Επιλέξιμες κρίνονται οι
δράσεις ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης των
προϊόντων ποιότητας στην
εσωτερική αγορά (όλα τα
Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για ένα χρονικό ορίζοντα (3) ετών.
2. Πρόγραμμα
Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας
(ΠΑΑ) 2007-2013, Άξονας
2, Μέτρο 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις»,
Δράση 1.2 «Βιολογική Κτη-

νοτροφία». Για την υποβολή
προτάσεων
δόθηκε παράταση μέχρι 30 Απριλίου
2012. Στη δράση μπορούν
να ενταχθούν τα ζώα αίγες
και πρόβατα εκτατικής και
ημισταυλισμένης εκτροφής,
βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση και βοοειδή
με κρεοπαραγωγική/διπλή
κατεύθυνση εκτατικής και
ημισταυλισμένης εκτροφής.
Δικαιούχοι είναι επαγγελματίες αγρότες και κάτοχοι
αγροτικής εκμετάλλευσης.
3. Πρόγραμμα
Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας
(ΠΑΑ) 2007-2013, Άξονας
2, Μέτρο 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις»,
Δράση
3.1
«Διατήρηση
απειλούμενων αυτόχθονων
φυλών αγροτικών ζώων».
Στόχος της δράσης είναι η δι-

ατήρηση της βιοποικιλότητας
των αυτόχθονων αγροτικών
ζώων που κινδυνεύουν από
εξαφάνιση και των παραδοσιακών εκτατικών συστημάτων εκτροφής. Η περίοδος
υποβολής προτάσεων είναι
μέχρι την 5 Μαίου 2012.
Δικαιούχοι είναι επαγγελματίες αγρότες και κάτοχοι
αγροτικής εκμετάλλευσης.
Πληροφορίες και βοήθεια
μπορείτε να βρείτε από τους
Γεωπόνους της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
του Δήμου Σπάρτης.
Σταύρος Νικολέτος, Γεωπόνος
Αν. Προϊστάμενος, Τμήματος
Φυτικής Ζωικής - Παραγωγής, Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας
Δήμος Σπάρτης

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Λόγος και Φως

ΓΙΑ ΧΟΡΕ
ΤΟΥ ΓΑΜΠΡΟΥ
Γαμπρέ μου σε παρακαλώ
μια χάρη σου γυρεύω
το άνθος που σου δώσαμε
να μη μας το μαράνεις.
Γαρύφαλλο να το κρατάς
τριαντάφυλλο να τόχεις
κι αν το ιδείς να μαραθεί
και κιτρινοφυλλιάσει
βγάλτο και στον περίπατο
βγάλτο και στο σιργιάνει.
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ΨΕ ΛΕΒΕ

ΝΤΗ ΜΟΥ

Για χόρεψε
λεβέντη μο
υ
με το βαρύ
σου νάζι
έχω τραγο
ύδι να σου
πω
ωραίο που
σου μοιάζε
ι.

κάντην έτσ
ι κάντην έτ
σι
την βεργόλ
υγη σου μέ
ση
‘Οταν εγέν
να
ο ήλιος εκά η μάνα σου
τέβη
και σου δω
σε την ομο
ρφιά
και πάλι α
πάνω ανέβ
ει.
‘Οταν σ’ ε
γέννα η μά
να σου
όλα τα δέν
δρ’ ανθούσ
αν
και τα που
λάκια στις
φ
ωλιές
κι εκείνα κ
ελαηδούσα
ν.
Κάνε νάζι
κάν
τι είσαι ωρ ε νάζι
αίος και σο
υ μοιάζει.
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Από το λαϊκό µας πολιτισµό

Ìéá ðüëç ðïõ ä
Ο Καστανιώτης ποιητής Γιάννης Κορζής
µάς παρέδωσε το ποίηµα “Μια πόλη που
δεν έγινε”, το οποίο συνδέει τα χρόνια
του ’21 µε τη µεγάλη πασχαλιάτικη
γιορτή του Μεγαλοµάρτυρα ΑιΓιώργη, και περιέχει συγκεκριµένες
τοπικές αναφορές στα χωριά της
Πάνω Ρίζας. Πρωταγωνιστές είναι ο
Καστανιώτης Καπετάνιος Τζωρτζάκης
και ο Γιωργιτσάνος καπετάνιος
Παπαθανασόπουλος.
Σηµ: επειδή το ποίηµα έχει µεγάλη
έκταση, παραλείφθηκαν µερικά
αποσπάσµατα. Ολόκληρο το ποίηµα θα το
βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http:
//www.polydefkis.gr
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Ε

τούτη στέλνει τη γραφή προς τον Καπετανάκη Για του Αγιώργη τη γιορτή ο Καπετάν
Τζωρτζάκης.
Η Καστανιά η λεύτερη, Στο λεύτερο
Γεωργίτσι
Αδελφέ μου Καπετάνιε Παναγιώτη.
Του Αγιωργιού μάς έφτασε ως ξέρεις η γιορτή,
Κι ελεύτεροι ως είμαστε να σμίξουμε για γλέντι.
Ούλα θα τάχω έτοιμα, να έρθεις θέλω μόνο.
Σφαχτά θα έχω μπόλικα, κρασί απ’ τις Κολλίνες,
Κι όταν θα φτάστε στον Αηλιά μια μπαταριά να ρίξτε.
Να ακουστούνε θάθελα και πάλι καριοφίλια.
Κι εμείς θε’ ν’ απαντήσουμε από την Ξεροβούνα,
Ο φίλος σου ο γκαρδιακός
Ο Καπετάν Τζωρτζάκης
Με την πιο πάνω τη γραφή του Καπετάν Τζωρτζάκη
Ένας λεβέντης έφυγε για τον Καπετανάκη.
Μετά χαράς τη δέχτηκε και τούγραψε κι εκείνος.
Καπετάν Τζωρτζάκη με χαρά δέχτηκα τη γραφή σου
Και στη μεγάλη τη γιορτή θε’ νάμαστε μαζί σου.
Θαρθώ με τους λεβέντες μου, κι αυτοί το πεθυμού-νε,
ούλοι αντάμα λεύτεροι πια τώρα να βρεθούμε.
Για το κρασί μη γνοιάζεσαι, ας είν’ καλά τ’ αμπέλια,
που είναι στα Βρυσιώτικα, γιομίσαν τα βαγένια.
.....................................
Το κάλεσμά σου με χαρά το δέχουμαι Τζωρτζάκη.
Ο γκαρδιακός ο φίλος σου
εδώ Καπετανάκης.
Του Αγιωργιού ξημέρωσε κι ο ουρανός μας λάμπει.
Άσπριζε όλη η πλαγιά από τις φουστανέλες που
καθαρές τις φόραγαν λεβέντες Γεωργιτσάνοι και
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Âéâëßá
ÐÅÔÑÏÓ ÔÁÔÓÏÐÏÕËÏÓ
Ç êáëïóýíç ôùí îÝíùí
Åêäüóåéò Ìåôáß÷ìéï

äåí Ýãéíå

τραγουδώντας διάβαιναν στην Καστανιά
να πάνε, όπως τα συμφωνήσανε οι δυο
Καπεταναίοι.
Και τέλος βγαίνει ο παπάς κρατώντας την
εικόνα, Του Άγιου που προστάτευε τον Ιερό
Αγώνα. Τρέμουν τα χέρια του παπά κι αυτά
τα χείλια τρέμουν και δάκρυα απ’ τα μάτια
του αρχίζουν πια να τρέχουν.
-Τούτη τη μέρα χριστιανοί ποτέ μη
λησμονήστε που βοήθησ’ ο Θεός ελεύτεροι
να ζήστε. αι τώρα πια ελεύτεροι μπορείτε να
γλεντήστε.
Εμπρός παιδιά φωνάξανε και οι Καπεταναίοι.
Και ούλοι τώρα έτοιμοι ν’ αρχίσουνε το
γλέντι.
Ζεστά αχνίζαν τα σφαχτά στις σούβλες τα
ψημένα, κι απ’ τα βαρέλια έτοιμο να τρέξει
κοκκινέλι. Παίρνουν τις κούπες με κρασί οι
δυο καπεταναίοι, και τούτη είπαν την ευχή οι
δυο αυτοί γενναίοι.
Αδέλφια η Ελλάδα μας ελεύτερη και πάλι,
και της Σκλαβιάς της κόψαμε για πάντα το
κεφάλι. Μα πάντα πρέπει νάμαστε Αδέρφια
«Αδέρφια με αγάπη».
Και πρώτοι σούρνουν το χορό με λεβεντιά
και χάρη. Το γλέντι τώρα φούντωσε βουίζει
η Λουσίνα.
Καπετανάκης: Ποια συλλογή σου τάχατες
Τζωρτζάκη σε βαραίνει; Ο φίλος σου ο
γκαρδιακός δεν πρέπει να την ξέρει;
Τζωρτζάκης: Μπα… τίποτα το σοβαρό,
να … κάνουμε κουβέντα…Για τα χωριά
σκεφτόμουνα που είναι γύρω σκόρπια,
γιατί να μην τα σμίξουμε, ελεύτεροι πια
τώρα; Κι αντί να έχουμε χωριά… να
κάνουμε μια χώρα; Καιρός να τις αφήσουμε
τις σκόρπιες χαμοκέλες.
Καπετανάκης: Και πού να τηνε χτίσουμε που
λες αυτή τη χώρα;
Τζωρτζάκης: Να πιάσουμε το λιακωτό
μπροστά στη Λαγκαδίτσα. Ο κάμπος μπρος
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στα πόδια μας, μια δρασκελιά τα πλάγια.
Να μας κρατάει το βοριά, κι ούλη τη μέρα
ήλιο. Ήρθε ο καιρός να πιάσουμε ξινάρια και
αλέτρια. Ο κάμπος είν’ ελεύθερος δικός μας
όπως πρώτα.
Χάθηκε στον αγύριστο η φοβερή Τουρκιά
και τώρα πια θε’ νάχουμε αιώνια λευτεριά.
Τι κάνει τώρα το βουνό; Μια χούφτα
αραποσίτι. .....................
Κνα βλέπεις τα παιδόπουλα να χαίρονται
τον ήλιο, να παίζουνε ελεύτερα ό,τι παιχνίδι
θένε. Κάθε πρωί να φεύγουνε για τα’ όμορφο
σκολειό τους.
Κάθε γιορτή πια καθαρά και ξένιαστα να
μπαίνουν, μέσ’ στη μεγάλη εκκλησιά και με
το δάσκαλό τους. Όχι να τρέχουν στα βουνά,
στα βράχια και στους λόγγους,
ξυπόλητα, ξεβράκωτα, αγράμματα σα ζώα.
Δεν πρέπει να θαρρέψουμε, δεν ξέρω τι θα
γίνει!!! Πού ξέρεις ν’ αγναντέψουμε και
άλλονε Μπραήμη;
Απ’ όσα μούπες πόνεσα και ράγισε η καρδιά
μου. Έτσι κι εγώ θα ήθελα να ζήσουν τα
παιδιά μου. Μα κάλλιο νάν’ ξεβράκωτα κι
αγράμματα στους λόγγους,
παρά μια μέρα να τα δω στου Τούρκου την
κρεμάλα. Αυτό το νιώθω, δεν μπορώ να τα’
αρνηθώ Τζωρτζάκη.
.....................................
«Ο κάμπος θρέφει άλογα και τα βουνά
λεβέντες». Και το βουνό δεν το μπορώ
ακόμα να τ’ αφήσω.
Μα πίστεψέ με Κωσταντή, πάντα δικός σου
θάμαι. Με σας και πάλι θέλουμε να κλείσει
ο χορός μας, χορέψανε, γλεντήσανε και
τέλειωσε το γλέντι.
.....................................

Γιαννης Κορζής 20/9/82

Σημ: λένε πως Καπετανάκη
λέγανε τον Παν. Παπαθανασόπουλο.

Ðñüêåéôáé ãéá ìéá
áëçèéíÞ
éóôïñßá,
áöïý ï óõããñáöÝáò
áöçãåßôáé ôçí éóôïñßá ôçò äéêÞò ôïõ õéïèåóßáò. «Åßôå íüìéìç åßôå ðáñÜíïìç,
êÜèå õéïèåóßá åìðåñéÝ÷åé ôïõò äéêïýò
ôçò êéíäýíïõò Äåí
îÝñåéò ðïý èá óôáèåß ç ìðßëéá. Ðïéïò èá
âãåé ôåëéêÜ êåñäéóìÝíïò».. Ó’ ïëüêëçñç
ôçí áöÞãçóç áíáñùôéüìáóôå ôé èá Þôáí,
Üñáãå, ï óõããñáöÝáò ÷ùñßò ôçí êáëïóýíç ðïõ ôïõ åðéöýëáîáí ïé èåôïß ãïíåßò
ôïõ; Ï ßäéïò óðåýäåé íá óçìåéþóåé üôé
åß÷å ôçí ôý÷ç íá ðÝóåé ç ìðßëéá óôï íïýìåñü ôïõ. Ãé’ áõôü êáé, üôáí óõíáíôÜåé ôç
âéïëïãéêÞ ôïõ ìÜíá, ôçí áíôéìåôùðßæåé
óáí ìéá îÝíç. Êé Ýôóé êáôáëáâáßíïõìå üôé
ï ðñáãìáôéêüò ãïíéüò äå öáßíåôáé áðü ôï
DNA. Ôï äéêáßùìá íá åßóáé ãïíéüò ôï
êåñäßæåéò ìå ôçí áöïóßùóç, ôç óôïñãÞ
êáé ôçí êáëïóýíç ðïõ äåß÷íåéò óôï ðáéäß
ðïõ ìåãáëþíåéò åßôå áõôü åßíáé ðáéäß ôçò
êïéëéÜò åßôå åßíáé ðáéäß ôçò êáñäéÜò.
ÂáñâÜñá Êåìåñßäïõ.
ΑΜΑΝΤΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ðþò íá êñõöôåßò
Åêäüóåéò Êáóôáíéþôç,
ÁèÞíá 2010
¸íáò Üíôñáò ÷Üíåé
ôéò ñßæåò ôïõ ìåôÜ
áðü ôçí áðáãùãÞ
ôïõ óôçí ðáéäéêÞ
ôïõ çëéêßá.
Ìåãáëþíåé ó’ Üëëç
÷þñá ìå ôïõò áðáãùãåßò ðïõ èåùñåß
ãïíåßò ôïõ áëëÜ
óôçí åöçâåßá ôïí
âñßóêïõí ïé äéêïß ôïõ êáé ôïí ðáßñíïõí
ðßóù. Ðáíôïý ìåôáíÜóôçò.
Ï Ýëëçíáò ìåôáíÜóôçò. Óôç Ãåñìáíßá
åßíáé ¸ëëçíáò, óôçí ÅëëÜäá Ãåñìáíüò.
Ðïõ âñßóêåôáé ç ôáõôüôçôÜ ôïõ;
Ç áðÜíôçóç åßíáé ìÝóá ôïõ. ÐñÝðåé
ðñþôá íá áðåëåõèåñùèåß áð’ ôá âáñßäéá ôïõ ðáñåëèüíôïò. Ç æùÞ åßíáé
ìðñïóôÜ ÷ùñßò ðñïêáôáëÞøåéò.
Å. ËáìðÞ
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Ζούµε στην Καστανιά
Μικρές πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων της περιοχής της Καστανιάς
Συλλογή πληροφοριών- επιμέλεια κειμένων: Ε. Βλαχογιάννη
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, απ΄ευθείας, σε μας
τους ίδιους.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΑΣ
Από Αμερική ήλθαν: Ο Νίκος Παρασκευόπουλος του Ιωάννη με τη
σύζυγό του Κλάρα και ο Γεώργιος
Κουτρουμπής του Πανάγου με τη
σύζυγό του Ευθυμία.
Από την Αυστραλία ήλθε ο Γεώργιος Κορτζής του Δημοσθένη.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
H Μαρία Τσάκωνα του Ηλία και
ο Χριστόφορος Μπιστόλας του
Κων/νου απέκτησαν στις 18/11/
2011 ένα κοριτσάκι.
Η Άννα και ο Γιάννης Παρασκευόπουλος του Νικολάου, που ζουν
στην Αμερική, απέκτησαν τον Νοέμβριο 2011 ένα κοριτσάκι.
Η Μαρίζα και ο Γιώργος Φασουλόπουλος του Παναγιώτη απέκτησαν στις 30/11/2011 ένα αγοράκι.
Η Παναγιώτα Παπαδοπούλου του
Αθανασίου και ο Χρήστος Γενοβέζος του Αποστόλου απέκτησαν
στις 28/12/2011 το τρίτο τους παιδί, ένα αγοράκι.
Η Δήμητρα Παπαδοπούλου του
Αθανασίου και ο Κώστας Κοκορός του Ηλία απέκτησαν στις 08/
01/2012 το έκτο τους παιδί, ένα
κοριτσάκι.
Η Τριαντάφυλλη Λαμπράκη του
Χρήστου και ο Παναγιώτης Φουράκης απέκτησαν στις 23/03/
2012 το δεύτερο παιδί τους, ένα
κοριτσάκι.
Ευχόμαστε στους γονείς να τους
ζήσουν και τα νεογέννητα να είναι
καλότυχα και ευτυχισμένα.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Η Φωτεινή Γάγκα του Νικολάου
και ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος
του Νικολάου και της Ποτούλας
Βλαχογιάννη βάπτισαν το κοριτσάκι τους στον Ι.Ν. της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στη Μαγούλα
Σπάρτης και του έδωσαν το όνομα Αριάδνη.
Ευχόμαστε στους γονείς να τους
ζήσει και η νεοφώτιστη Αριάδνη
να ευτυχήσει στη ζωή της.
ΠΕΝΘΗ
Ο Δημήτριος Αγγελόπουλος του
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Κων/νου πέθανε στην Αμερική την
01/01/2012 σε ηλικία 72 ετών.
Ο Διαμαντής Βαριαδάκης του Ιωάννη, σύζυγος της Αγγελικής Παρασκευοπούλου, πέθανε στο
Παλαιό Φάληρο Αττικής, στις 06/
01/2012 σε ηλικία 67 ετών.
Ο Αθανάσιος Καλόστος του Γεωργίου (σύζυγος της Τασίας Ζήτη)
πέθανε στην Αθήνα στις 19/01/
2012 σε ηλικία 86 ετών.
Η Χάρη Αλλιμούτσου του Χρήστου πέθανε στον Καναδά στις
28/01/2012 σε ηλικία 87 ετών.
Ο Χρήστος Παπαδόπουλος του
Ευθυμίου, που είχε υπηρετήσει
ως δάσκαλος στο Δημοτικό. Σχολείο Νέας Λιβεράς, πέθανε στην
Τρίπολη σε ηλικία 87 ετών.
Η Δήμητρα Φιλιπποπούλου του
Μιχαήλ πέθανε στην Αθήνα στις
07/2/2012 και κηδεύτηκε στα Σερβέικα, σε ηλικία 93 ετών.
Η Κατίνα Ρέντη του Άγγελου πέθανε στην Αθήνα στις 07/02/2012
και κηδεύτηκε στο Καστόρειο, σε
ηλικία 97 ετών.
Η Βασιλική Κοκκινάκου του Χρήστου, κόρη του Ηλία Γαλανόπουλου, πέθανε στη Σπάρτη στις 20/
02/2012 σε ηλικία 49 ετών.
Η Βιολέτα Αμανατίδου-Γκίκα του
Ακρίβου πέθανε στις 21/02/2012
στη Μαγούλα Σπάρτης σε ηλικία 80 ετών.
Η Ζωή Ρουμελιώτη του Γεωργίου πέθανε στην Αθήνα στις 06/03/
2012 και κηδεύτηκε στο Καστόρι
σε ηλικία 87 ετών.
Ο Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος
του Ιωάννου πέθανε στην Αυστραλία στις 11/03/2012 σε ηλικία 72 ετών.
Ο Τάκης (Παναγιώτης) Τσάκωνας
του Νικολάου πέθανε στους Αγίους. Αναργύρους Αττικής στις 12/
03/2012, σε ηλικία 67 ετών.
Συλλυπούμαστε τους οικείους και
τους ευχόμαστε την από Θεό παρηγοριά.
Η Δήμητρα Κωνσταντάκη του Βασιλείου πέθανε στο Καστόρειο στις 29/03/2012 σε ηλικία 83
ετών.

ÌåôÜ ôï óïýñïõðï, üëïé ïé Üíôñåò,
íÝïé êáé ãÝñïé áíçöüñéæáí ðñïò ôï
ìðáêÜëéêï, ç ìõñùäéÜ ôïõ ôõñéïý,
ôçò ëáêÝñäáò, ôçò ñÝãêáò êáé ôïõ
ìðáêáëéÜñïõ ôñáâïýóå óáí ìáãíÞôçò ôïõò îåñïóöýñéäåò, ðïõ ìå óõíïäåßá Ýíá “êáôïóôáñÜêé” êñáóß äßðëá óôá âáñÝëéá ôïõ ëáäéïý êáé ôïõ
êñáóéïý, ôóéìðïëïãþíôáò êáìéÜ
åëéÜ Þ êáíÝíá óôñáãÜëé Ýóâçíáí ôïí
êÜìáôï ôçò âáóáíéóôéêÞò çìÝñá.
¸ðáéñíå ï êáèÝíáò ôç èÝóç ôïõ êáé
Üñ÷éæå ç óõíåäñßáóç. Óôçí áñ÷Þ
üëïé Þôáí ëéãïìßëçôïé. ÌåôÜ ôï äåýôåñï-ôñßôï ðïôçñÜêé èáññåßò êáé
ëýíïíôáí ç ãëþóóá ôïõò.Åýêïëá
Üíáâáí ôá áßìáôá êáé ç óõæÞôçóç
ãéíüôáí ôóáêùìüò,Þ êÜðïéï ãåãïíüò ôïõò Ýêáíå åýèõìïõò êáé äåí ôï
åß÷áí óå ôßðïôá íá ôñáãïõäïýí êáé
íá ðåéñÜæïíôáé ãéá ðïëëÝò þñåò .Áðßóôåõôåò óôéãìÝò Ìå ôç ëÞîç ôçò
óõíåäñßáóçò êáé üôáí ôï öåããÜñé
ìåóïõñáíïýóå Ýðáéñíáí äñüìï ãéá
ôï óðßôé Ý÷ïíôáò ðáñáìÜó÷áëá ìéá
íôñáìéôæÜíá ãéá óõìðëÞñùìá.ÐïëëÝò öïñÝò ìÜëéóôá ôý÷áéíå íá ôçí
êáôáíáëþóïõí ðñéí öôÜóïõí óôá
óðßôéá ôïõò êáé ôüôå óõíÝâáéíáí
ðïëëÜ åõôñÜðåëá. ÕðÞñ÷áí êÜðïéá
ðñüóùðá ðïõ ôï óõíÞèéæáí êáèçìåñéíÜ êëáóéêÝò öéãïýñåò ðïõ ôéò
èõìüìáóôå üëïé ìå ðïëý áãÜðç.
ÌõñùäéÝò êáé åéêüíåò ìéá Üëëçò
åðï÷Þò.
Ç ìõñùäéÜ ôïõ ðñÜóéíïõ óáðïõíéïý êáé ôïõ ÷ýìá êñóéïý Þôáí äé-

Ü÷õôç ðáíôïý. Ôá ôóïõâÜëéá ìå ôá
üóðñéá ôá ïðïßá áðïôåëïýóáí êáé
ôá êáèßóìáôá ôùí èáìþíùí áíÝäõáí Ýíá ðëÞèïò ïóìþí. Ôï ðñÜóéíï óáðïýíé ãéá ëïýóéìï, ãéá ìðÜíéï óôç óêÜöç, ROL óêüíç ìéêñü
êïõôß (ãéá ïéêïíïìßá) ãéá ðëýóéìï
ñïý÷ùí óå óõíäõáóìü ìå ìéá ðëÜêá ìåãÜëç Üóðñï óáðïýíé áðü ðïôÜóá, Ýíá ìðïõêÜëé êñáóßé êáé ìéá
ñÝãêá áðü ôï îõëïêéâþôéï ëßãï ìåãáëïýôóéêç ãéá íá öôïõñßóåé, ãéá
ãëõêü ÷ýìá ëïõêïýìéá áðïôåëïýóáí ôá óõíçèéóìÝíá øþíéá.
Êáé ìïõ öáßíåôáé ðùò üëá áõôÜ åßíáé æùíôáíÜ, ðùò äåí Ý÷ïõí ÷áèåß
ãéá ðÜíôá, ðùò ï ÷ñüíïò äåí ôá Ý÷åé
óáñþóåé êé üôé ôï Üñùìá åêåßíçò
ôçò åðï÷Þò ðëáíÜôáé ãýñù ìïõ êáé
ìïõ ãáñãáëÜ ôá ñïõèïýíéá.
Ôüóï áëçèéíÝò ìïéÜæïõí áõôÝò ïé
èýìçóåò áõôÞ ôçí þñá, ôüóï ãëõêéÜ åßíáé ç íïóôáëãßá ðïõ ìå ðëçììõñßæåé, þóôå åêëéðáñþ ôï üñáìá
íá ìçí ìå áöÞóåé. Ôßðïôå äåí åß÷å
áðïìåßíåé áðü ôçí áëëïôéíÞ åðï÷Þ.
Ôßðïôå ðïõ íá ìïõ èõìßæåé åêåßíåò
ôéò åõôõ÷éóìÝíåò ìÝñåò ðïõ Þìáóôáí ðéôóéñßêéá, ìå ôá ãÝëéá êáé ôá
êëÜìáôá ìéáò öôù÷Þò áëëÜ áðëü÷åñçò æùÞò.
ÊÜðùò Ýôóé êõëïýóå ï ÷ñüíïò êÜðïôå, ðñéí ðïëëÜ ÷ñüíéá. 1⁄4ôáí ôá
ìåôñþ ìïõ öáßíïíôáé ôüóï ðïëëÜ.
Êé üìùò ôá èõìÜìáé üëá ôüóï îåêÜèáñá, óáí íá ‘ôáí ìüëéò ÷èåò.
Ê. Óìõñíéïý

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμπατριώτες
μας, που συμπαραστάθηκαν με την παρουσία
τους στο βαρύτατο πένθος μας για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας γιού και αδελφού
Τάκη Τσάκωνα.
Η μητέρα του Μαρία Τσάκωνα και η αδελφή του
Χριστίνα

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕΪΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΤΑ
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Ζούµε στην Καστανιά
Πελλανιώτικη Χορτόπιτα
Σε ένα μπολ βάζουμε ένα κιλό αλεύρι, 1 φλυτζάνι λάδι, 1 φακελ. μπέικον, λίγο αλάτι,
λίγο λεμόνι, ένα αυγό χτυπημένο και αν θέλουμε λίγο ζωμό τομάτας. Προσθέτουμε
σιγά-σιγά νερό και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να γίνει ένας ρευστός χυλός.
Καθαρίζουμε, πλένουμε τα χόρτα: σπανάκι, καυκαλίδες και σφελίτσι (μυρόνι),
λίγο μάραθο και δυόσμο, μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα χόρτα όπως πράσο
ή τρυφερά φύλλα σέσκουλου. Τα κόβουμε σε μια λεκάνη και προσθέτουμε φρέσκο
ή ξερό κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο, ρίχνουμε λίγο αλάτι και τα ζυμώνουμε για να
βγάλουν το ζουμί τους. Προσθέτουμε λάδι, πιπέρι, κύμινο και αν θέλουμε τυρί, λίγη
ρίγανη και ξύσμα πορτοκαλιού.
Αλείφουμε το ταψί με λίγο λάδι και περιχύνουμε το μισό χυλό στο ταψί. Ρίχνουμε
μέσα τα χόρτα και τα πατάμε για να καθίσουν. Περιχύνουμε επάνω στα χόρτα τον
υπόλοιπο χυλό για να σκεπαστούν. Βάζουμε το ταψί στο φούρνο σε θερμοκρασία
200 βαθμούς και μόλις κάνει κρούστα το βγάζουμε, ρίχνουμε λίγο λάδι και
χαράσσουμε την πίτα σε κομμάτια. Τη βάζουμε πάλι στο φούρνο και την αφήνουμε
να ψηθεί μέχρι να ροδίσει, περίπου μια ώρα.
Συνταγή Μαρίας Ευγ. Ρασσιά

ÕÐÅÑÏ×Á ÌÁËËÉÁ
ÅÕÊÏËÁ ÊÁÉ ÖÕÓÉÊÁ
* ËÁÌØÇ
Ìéá êïõôáëéÜ ôçò
óïýðáò åëáéüëáäï
äåíäñïëßâáíïõ êáé
ìéá êïýðá ðñÜóéíï
ôóÜé (âïõíïý) ìåôÜ
ôï ëïýóéìï áöÞíåôå 5
ëåðôÜ êáé îåâãÜæåôå ìå
÷ëéáñü íåñü.

*ËÉÐÁÑÁ ÌÁËËÉÁ
ÂñÜóôå öýëëá ìÝíôáò,
áöÞóôå íá êñõþóïõí,
îåâãÜëôå ôá ìáëëéÜ
óáò ìå áõôü. Ç
ìÝíôá áðïññïöÜ ôç
ëéðáñüôçôá.
Ðáíáãéþôá Ìáúìüíç

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η Αγγέλα Σκρουμπέλου άνοιξε νέο μικροβιολογικό
εργαστήριο.
Ελευθερίου Βενιζέλου 64, Νέα Σμύρνη
Τηλ.: 210 9386840, 6934251826
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Εικόνες του τριµήνου

Ç Êáóôáíéþôéêç ÌïõôæïõñïäåõôÝñá

Ç

Ôñüéêá êáé ç âñï÷Þ äåí
ôñüìáîáí ôçí Êáóôáíéþôéêç ÌïõôæïõñïäåõôÝñá.
Ìå âñï÷Þ êáé êÜôù áðü ïìðñÝëåò, ìå âñåãìÝíá êáé ÷áëáóìÝíá
ìáóêáñÝìáôá, áëëÜ êáé ìå ðåôõ÷çìÝíá Üñìáôá êáé ðåæïðüñá
ôìÞìáôá ìå åýóôï÷á êáé åðßêáéñá
èÝìáôá ôï ÊáñíáâÜëé Ýãéíå óôï
Êáóôüñé ôçí ÌïõôæïõñïäåõôÝñá
óôéò 27/2/2012. Ôï Þèåëáí ïé ÊáñíáâáëéóôÝò ðïõ Þôáí áðü ðáéäéÜ
ôïõ Íçðéáãùãåßïõ ìÝ÷ñé êáé áõôïß ðïõ èÝëïõí êáé ðáñáìÝíïõí
íÝïé óôçí øõ÷Þ, ôï Þèåëå íá ãßíåé
êáé ï êüóìïò ôïõ ÷ùñéïý êáé ôçò
åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò ðñïöõëáãìÝíïò êÜôù áðü ôá õðüóôåãá.
Ôï Þèåëáí üëïé ðåñéóóüôåñï áðü
ðïôÝ, êüíôñá óôá äýóêïëá êáé
óôç ìéæÝñéá, ðïõ ìáò ðåñéâÜëëåé.
ÐïëëÜ áðü áõôÜ, ðïõ åß÷áí ðñïãñáììáôéóèåß äåí Ýãéíáí, üðùò
ç åêôüîåõóç áåñüóôáôïõ áðü ôá
ðáéäéÜ ôçò ×ïñåõôéêÞò ÏìÜäáò,
æùíôáíÞ ìïõóéêÞ êáé ÷ïñüò óôçí
Ðëáôåßá, ðáé÷íßäéá êáé Üëëá äñþìåíá áðü ôï Ìïõóéêü ÃõìíÜóéï
ÓðÜñôçò. Ç ×ïñåõôéêÞ ÏìÜäá
ôïõ Êáóôïñåßïõ ôçí ÐáñáóêåõÞ
ôï âñÜäõ ðñïáíÞããåéëå ôï ÊáñíáâÜëé ãõñíþíôáò ôïõò êåíôñéêïýò äñüìïõò ôïõ Êáóôïñåßïõ
êáé ôïõ Êáóôñßïõ, ÷ïñåýïíôáò
íôõìÝíïé üëïé ìå üìïñöá åðéíïçìÝíá ìáóêáñÝìáôá. Ôç ÄåõôÝñá,
ðáñÜ ôç âñï÷Þ, ï êüóìïò äåí
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ðôïÞèçêå. Ôá Üñìáôá êáé ðåæïðüñá ôìÞìáôá ðïõ åôïßìáóáí ìå
êÝöé êáé ìåñÜêé ïé Êáóôáíéþôåò
âãÞêáí óôçí ðáñÝëáóç. Óå áõôÜ
ðñïóôÝèçêáí êáé Üñìáôá áðü
ôç Âïñäüíéá, ôï Êáóôñß êáé ôá
Ðåñéâüëéá. Ç óõììåôï÷Þ Þôáí
ìåãÜëç êáé üëïé âïÞèçóáí. Åßíáé
ðÜñá ðïëëïß ãéá íá áíáöåñèïýí
ïíïìáóôéêÜ êáé õðÜñ÷åé êßíäõíïò íá ðáñáëåßøïõìå êÜðïéïí.
Ôçí ïñãÜíùóç åß÷å áíáëÜâåé ç
íåïóõãêñïôçèåßóá áðü üëïõò
ôïõò öïñåßò ôïõ ôüðïõ ìáò Ìüíéìç ÊáñíáâáëéêÞ ÅðéôñïðÞ, êáé
ï ÄÞìïò ÓðÜñôçò áíÝëáâå ôçí ïéêïíïìéêÞ êÜëõøç. Ôçí åêäÞëùóç,
ðïõ îåôõëß÷èçêå õðü äõíáôÞ êáé
óõíå÷Þ âñï÷Þ ðáñáêïëïýèçóå
ðïëýò êüóìïò. Áðü ôïõò áéñåôïýò
ôçò ÐïëéôåéáêÞò êáé ÁõôïäéïéêçôéêÞò çãåóßáò ðáñÝóôçóáí ï
ÄÞìáñ÷ïò Óðáñôéáôþí ê. Óô. ÁñãåéôÜêïò, ï ÂïõëåõôÞò Ëáêùíßáò
ôçò Í.Ä. ê. Áè. ÄáâÜêçò, ï Ã.Ã.
ÄÞìïõ ÓðÜñôçò ê. Ä. ËÜæáñçò, ï
ÁíôéäÞìáñ÷ïò ê. Åõóô. ÂÝñãáäïò
ï Ðñüåäñïò ôïõ ÍÐÐÁÐ ê. Ì.
ÔæùñôæÜêçò, ïé Äçì. Óýìâïõëïé
ê.ê. Åõáã, Âáëéþôçò êáé Åõáã.
ÍéêïëáêÜêçò, ï Ðñüåäñïò ôïõ
Ô.Ó. Êáóôïñåßïõ ê. Ã. ÏéêïíïìÜêçò êáé Üëëïé åêëåãìÝíïé ôùí
Ôïðéêþí ÊïéíïôÞôùí ôïõ ÔÝùò
ÄÞìïõ ÐåëëÜíáò.
Êåßìåíï: E.B.
Öùôïãñáößåò: Â. ËáãáíÜò

Åéêüíåò áðü ôç öýóç ìáò

Οphris speculum
(Ορχιδέα κάτοπτρο)
Λεπτό και κοντό φυτό που δεν
ξεπερνά τα 20 εκατοστά.
Η ταξιανθία στο πάνω µέρος
του βλαστού περιλαµβάνει
έως και 10 εκατοστά άνθη.
Ανθίζει από µέσα Φεβρουαρίου µέχρι µέσα Απριλίου

(στα νότια) σε ξερά πετρώδη
ασβεστολιθικά, ηλιόλουστα
εδάφη.
Είναι ευρέως διαδεδοµένο
είδος στη Μεσόγειο, υπάρχει
στην Κεντρική και Νότια
Ελλάδα

φωτογραφία:
Βασ. Λαγανάς
κείµενο: Ντίνος Λαγανάς
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