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Σηµείωµα του Εκδότη
Τριάντα οχτώ χρόνια δημοκρατίας, και για πρώτη
φορά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν κάνει τη θεσμοθετημένη δεξίωση στο
Προεδρικό Μέγαρο αλλά
στη μνήμη αυτών που θυσιάστηκαν στο βωμό της
δημοκρατίας
κατέθεσε
στεφάνι στο Πάρκο Ελευθερίας, εκεί που επί δικτατορίας ήταν η βάση του
ΕΑΤ/ΕΣΑ. Η κίνηση του
Προέδρου, αυτές τις δύσκολες μέρες, φέρνει στο
νου ότι ίσως ήρθε η ώρα
να αφήσουμε τα γλέντια
και να ενδοσκοπήσουμε,
να συγκεντρωθούμε στις
αξίες προχωρώντας στο
μέλλον παίρνοντας παράδειγμα από τα μαθήματα
του παρελθόντος.
Και ενώ η καλοκαιρινή ραστώνη φαίνεται ότι μας
έχει παραλύσει, βρισκόμαΈντυπη εφημερίδα
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στε μπροστά ίσως σε ένα
από τα κρισιμότερα καλοκαίρια της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας. Και το
ερώτημα που αναφύεται
είναι: «είναι οι άνθρωποι
αντάξιοι των περιστάσεων;». Οι πολιτικοί, οι τεχνοκράτες, οι διαχειριστές
αυτής της χώρας.
Μέσα από τον Πολυδεύκη έχουν παρουσιασθεί
αρκετά άρθρα με σκέψεις
και προτάσεις για δράσεις
που μπορούν να γίνουν
στην περιοχή μας. Η συζήτηση συνεχίζεται και σε
αυτό το τεύχος. Το βήμα
έχει πάρει ο Ν. Μοιράγιας
με το άρθρο του. Η συνεχώς αυξανόμενη ανεργία
στα αστικά κέντρα στρέφει
τους ανθρώπους σε άλλες
διεξόδους και στην αποκέντρωση. Εμείς θα επιμένουμε στη συζήτηση και,

πού ξέρει κανείς, μπορεί
αυτά τα εγκαταλειμμένα
χωράφια να βρουν καινούρια άνθηση. Κι όπως επισημαίνει κι ο Καστανιώτης
να ξαναμάθουμε να ξεχωρίζουμε αυτά που καλλιεργούνται και τρώγονται.
Σ’ αυτό το τεύχος επίσης
έχουμε σημαντικής επιστημονικής αξίας άρθρατεκμήρια από τον αρχαιολόγο Λ. Σουχλέρη και
την προϊσταμένη των ΓΑΚ
ιστορικό – αρχαιολόγο Π.
Γαβαλά με ενδιαφέροντα
στοιχεία για την περιοχή
μας από την αρχαιότητα
μέχρι το δέκατο ένατο αιώνα. Ας μην τα διαβάσουμε μόνο σαν ιστορίες αλλά
ας εμβαθύνουμε στη γνώση που κρύβουν.
Όμως επιτρέψτε μου να
μείνω στο άρθρο του κ.
Ευάγγελου
Ανδριανού

που δίνει τα ιστορικά στοιχεία για την κατασκευή
του δρόμου και της γέφυρας που ένωσαν τα χωριά
πάνω από τον Κάστορα με
την Καστανιά και τη Σπάρτη. Τα ανθρώπινα χέρια
και η ανθρώπινη θέληση
έσκαψαν το δρόμο από
την πλατεία της Καστανιάς μέχρι τη γέφυρα με
κασμάδες. Οι προσφυγοπούλες της Νέας Λιβεράς
έσπαζαν την πέτρα για την
οδόστρωση,
εικόνα-σημαία, εικόνα-σταθμός.
Έτσι θα κλείσουμε αυτό
το σημείωμα του εκδότη:
τα ανθρώπινα χέρια, το
μυαλό, η θέληση, η ψυχή,
το τσαγανό δεν βρίσκουν
εμπόδια.
Από όλο το Διοικητικό
Συμβούλιο
Καλό Καλοκαίρι

Êáóôáíéþôéêá
¹ôáí ôï ãåãïíüò ôçò ÷ñïíéÜò
êÜèå êáëïêáßñé ãéá üëïõò
ôïõò Â. ÄÞìïõò. Óáí ðáéäéÜ ôï
ðåñéìÝíáìå ìå áíõðïìïíçóßá·
üëïé åß÷áí êÜôé íá ðåñéìÝíïõí
áðü ôï ðáíçãýñé ôçò ÊáóôáíéÜò
óôï ôÝëïò Éïõëßïõ.
Ôá ÷ùñÜöéá ãÝìéæáí áðü æþá
ðñïò ðþëçóç: Üëïãá, ãáúäïýñéá,
ãßäåò, ãïõñïýíéá, êáìéÜ
áãåëÜäá. Óôá ìðåæåóôÝíéá ïé
Ýìðïñïé Üðëùíáí ôçí ðñáìÜôåéá
ôïõò. Ôá ðïäïóöáéñÜêéá, ç
óêïðïâïëÞ, ïé êñßêïé ôñáâïýóáí
ôï åíäéáöÝñïí ôùí íÝùí. Ï
Êáóôáíéþôçò ðñüöôáóå áñ÷Ýò
ôïõ ‘60 êáé ôï Ãýñï ôïõ ÈáíÜôïõ
ìå Éôáëïýò áíáâÜôåò óôéò
ìïôïóéêëÝôåò ìÝóá óôï èñõëéêü
âáñÝëé.
1⁄4,ôé ìðïñåß íá öáíôáóôåß ï íïõò
ôïõ áíèñþðïõ åêåßíç ôçí åðï÷Þ
Þôáí åìðñüò óïõ: ìéá âüëôá, Ýíá
îáðüóôáìá ãéá ìéá ðïñôïêáëÜäá
, Ýíá “õðïâñý÷éï” äßðëá óôéò
âñýóåò, óôï áíáøõêôÞñéï, Ýñãï
ôïõ Ã. Èåïöéëüðïõëïõ áðü
ôï 1897. Ôï âñÜäõ, êÜôù óôçí
ðëáôÜíá, ëáìðéüíéá, ðáñÝåò
ìå ôá ôñáðÝæéá ãåìÜôá áðü
ðáãùìÝíç ìðßñá FIX, üëïé
ìå ôá êáëÜ ôïõò, ãëåíôïýóáí

ìå ôéò ëáúêÝò êïìðáíßåò êáé
ü÷é ðáñáêáëþ ìå ïíüìáôá
ðáñáêáôéáíÜ, áêüìá êáé ç
èñõëéêÞ Ðüëõ ÐÜíïõ ðÝñáóå
áðü ôçí ðßóôá.
Ôá ÷ñüíéá ðåñíïýóáí, ôá æþá
ãéá áíôáëëáãÞ êáé ðþëçóç
ëéãüóôåøáí, ïé óõíèÞêåò
Üëëáîáí, ïé óõãêïéíùíßåò
âåëôéþèçêáí, Þñèå êáé ôï
êáëïêáßñé ìå ôï äçìïøÞöéóìá
ðïõ Ýãéíå ðÜíù óôï ðáíçãýñé
ìå ôç ó÷åôéêÞ áðáãüñåõóç ãéá
óõãêåíôñþóåéò, ðïôÜ ê.ëð., êáé ôï
ðáíçãýñé ìáò Ýóâçóå îáöíéêÜ.
´Åêôïôå Ýãéíáí êÜðïéåò
ðñïóðÜèåéåò ãéá áíáâßùóÞ ôïõ
Üëëá Þôáí áñãÜ.
¸ìåéíå óå üëïõò ìáò ç
íïóôáëãßá ãéá åêåßíç ôçí
åðï÷Þ, åðï÷Þ äõóêïëéþí áëëÜ
áèùüôçôáò êáé åëðßäáò ãéá Ýíá
êáëýôåñï áýñéï.
Óôï ðåñéïäéêü ìáò áñêåôÝò
öüñåò ï Êáóôáíéþôçò åß÷å ôçí
ôéìÞ íá äåé öùôïãñáößåò ôïõ
äçìïóéåõìÝíåò. ÐÜíôá üëåò ïé
öùôïãñáößåò åßíáé ôñáâçãìÝíåò
óôï ÷ùñéü ìáò óå ìÝñç ðïõ
ôá âëÝðïõìå êáèçìåñéíÜ
êáé êñýâïõí ìéá ïìïñöéÜ
ðñùôüãíùñç. Èá Þèåëá ìå ôçí

åõêáéñßá áõôÞ íá ðñïôñÝøù
üëïõò ìáò íá óôÝëíïõìå óôï
ðåñéïäéêü öùôïãñáößåò ìüíï
áðü ôçí ðåñéï÷Þ ìáò. ¢ëëåò
öùôïãñáößåò áðü Üëëïõò
ôüðïõò áò ôéò óôÝëíïõìå óôá
åéäéêÜ ðåñéïäéêÜ.
Ðïëëïß ðïõ Ýöõãáí áðü ôï
÷ùñéü ìáò êáé åãêáôáóôáèçêáí
óôá áóôéêÜ êÝíôñá óéãÜ óéãÜ
Ý÷áóáí ôçí åðáöÞ ôïõò ìå
ôç ãç êáé ôç öýóç, ç ìíÞìç
áôüíçóå, ìðåñäåõôÞêáí ïé
åéêüíåò êáé ïé åðéèõìßåò, êáé
ðïëëÝò öïñÝò ç åðáöÞ ìå ôç ãç
êáé ôéò êáëëéÝñãåéåò ïäçãïýí
óå ôñáãåëáöéêÝò êáôáóôÜóåéò.
¸ôóé, ðáôñéþôéóóÜ ìáò ðïõ
ðñïÝôñåøå êÜôïéêï ôçò ðüëçò
íá ìáæÝøåé ü,ôé èÝëåé áðü ôïí
êÞðï, ôñÜâáãå ôá ìáëëéÜ ôçò
üôáí åßäå íá ðåôóïêüâïõí
ôéò åýñùóôåò áããïõñéÝò
ãéá êïëïêõèïêïñöÜäåò êáé
ïé êáôéöÝäåò áíÜìåóá óôéò
ìåëéôæÜíåò íá îåñéæþíïíôáé
ãéá êáñüôá. Ëïéðüí íá ñùôÜìå
ðáôñéþôåò ãéáôß üëá ôá öõôÜ äåí
åßíáé êáé áèþá.
Ãåéá óáò ðáôñéþôåò
Ï Êáóôáíéþôçò
gld@otenet.gr
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Το Θέµα
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Þìåñá, ìÝóá óå áõôÞ
ôçí êñßóç ðïõ ïé áãñüôåò äßíïõí ôïí áãþíá ôïõò ãéá Ýíá ìéêñü åéóüäçìá êÜôù áðü áíôßîïåò óõíèÞêåò,
ðñïóôÝèçêå Ýíáò óçìáíôéêüò
å÷èñüò, ôá áãñéïãïýñïõíá. Åäþ
êáé áñêåôÜ ÷ñüíéá ôï öáéíüìåíï
ìáóôßæåé ôçí ðåñéï÷Þ ìáò, üðùò
êáé üëç ôç Ëáêùíßá. 1⁄4ìùò öÝôïò ï êüìðïò Ýöôáóå óôï ÷ôÝíé.
Ç åéêüíá èõìßæåé âéâëéêÞ êáôáóôñïöÞ. Ïé êáëëéÝñãåéåò ôïõ êáëáìðïêéïý áëëÜ êáé ôá ìðïóôÜíéá ïäçãïýíôáé óå ðëÞñç åîáöÜíéóç. Ïé áãñüôåò ãéá íá ðñïóôáôÝøïõí ôéò êáëëéÝñãåéÝò ôïõò
áíáãêÜæïíôáé íá öõëÜíå óêïðéÜ
üëç ôç íý÷ôá êáé ìå êßíäõíï ôçò
ßäéáò ôçò æùÞò ôïõò. ÁëëÜ ìÜôáéá
ãéáôß ìéëÜìå ãéá ïñäÝò áãñéïãïý-

íéêÞ Äéåýèõíóç ÐåñéöåñåéáêÞò
ÁãñïôéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé ÊôçíéáôñéêÞò, ç ïðïßá Ýóôåéëå ãåùðüíï þóôå íá ôåêìçñéþóåé ôï ìÝãåèïò ôçò æçìéÜò óôéò Ô.Å. Êáóôïñåßïõ, Óåëëáóßáò êáé Êïíéäßôóáò. Óáò ðáñáèÝôïõìå áðüóðáóìá ôçò ãíùìÜôåõóçò: «Ôá áãñéïãïýñïõíá Ý÷ïõí êõñéïëåêôéêÜ éóïðåäþóåé ôá óôåëÝ÷ç ôùí
öõôþí êáé êáôáôñþãïõí ôïõò
óðÜäéêåò, ó÷çìáôßæïíôáò êçëßäåò äéáìÝôñïõ 10m. Äåí õðÜñ÷åé áãñïôåìÜ÷éï óôéò ãýñù ðåñéï÷Ýò ðïõ íá ìçí Ý÷ïõí åéóÝëèåé.
Óå ìåãáëýôåñï áêüìç êßíäõíï
âñßóêïíôáé ïé öõôåßåò áñáâïóßôïõ ðñïïñéæïìÝíïõ ãéá ðáñáãùãÞ êáñðïý, ëüãù ôïõ ðëÝïí ðáñáôåôáìÝíïõ âéïëïãéêïý êýêëïõ
åöüóïí ç óõãêïìéäÞ ãßíåôáé ôÝëç

Αγριογούρουνο στο δρόμο Παρδάλι - Πελλάνα σε φωτογραφία του Γ. Αρφάνη.

íá åðåêôåßíïíôáé ìå ôïí ßäéï ñõèìü ïé êáôáóôñïöÝò êÜèå âñÜäõ,
ïé êáëëéÝñãåéåò èá öèÜóïõí, ðñï
ôçò óõãêïìéäÞò, óôï óôÜäéï ôçò

ðïéïò åßäå áãñéü÷ïéñï óôïí Åëéêþíá üëïé åßðáí üôé Ýëåãå øÝìáôá. ÓÞìåñá ôá áãñéïãïýñïõíá
óôïí Åëéêþíá âñßóêïíôáé óå ìå-

Ôá áãñéïãïýñïõíá
ñçìÜæïõí ôïí ôüðï
ñïõíùí êáé üðïéïò ãíùñßæåé (êõíçãüò) ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíôéìåôþðéóÞ ôïõò, ìðïñåß íá êáôáëÜâåé
ôï ìÝãåèïò ôïõ êéíäýíïõ.

Óåðôåìâñßïõ. Óå üìïñåò êáëëéÝñãåéåò ìðïóôáíéêþí êáé êçðåõôéêþí (ìéêñÞò Ýêôáóçò ïéêïãåíåéáêïß ëá÷áíüêçðïé) ôá áãñéïãïý-

Ομάδα αγριογούρουνων. Φωτογραφία από ίντερνετ.

ÊÜôù áðü ôçí ïëéãùñßá ôçò ðïëéôåßáò, ìéá ïìÜäá êáëëéåñãçôþí
áðü ôï Êáóôüñé, ôç Óåëëáóßá êáé
ôçí Êïíéäßôóá, ìå ôï óõíôïíéóìü ôïõ ðáôñéþôç ìáò Êþóôá
Ã. ÓêáöéäÜ, Ýêáíáí ðáñÜóôáóç
óôï Äáóáñ÷åßï ôçò ÓðÜñôçò, ôï
ïðïßï ôïõò ðáñÝðåìøå óôç Ãå-
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ñïõíá Ý÷ïõí ðñïêáëÝóåé åêñéæþóåéò êáé Ý÷ïõí ðáñáóýñåé ðëÝãìáôá ðïõ Ý÷ïõí ôïðïèåôçèåß ãéá
ðåñßöñáîç. Áðü ôï ìÝãåèïò ôùí
êçëßäùí êáôáóôñïöÞò, ïé áãÝëåò ðñÝðåé íá åßíáé ðïëõðëçèåßò êáé ðïëëÜ æþá êáé ïãêþäç»
êáé êáôáëÞãåé, «åÜí óõíå÷éóôïýí

ïëïó÷åñïýò êáôáóôñïöÞò».
Ç áíÜãêç ãéá Üìåóç ëýóç åßíáé
åðéôáêôéêÞ. Ïé áãñüôåò ðñïôåßíïõí åßôå íá åðéôá÷èïýí ôá áãñéïãïýñïõíá åßôå íá äéåõñõíèåß ç ðåñßïäïò ãéá ôï êõíÞãé ôïõò.
1⁄4ìùò áîßæïõí ïñéóìÝíåò åðéóçìÜíóåéò. Åðß ÷ñüíéá, óõóôçìáôéêÜ,
÷ñåþíïíôáé ïé ïéêïëüãïé –áíþíõìá – üôé Ý÷ïõí ãåìßóåé ôçí ÅëëÜäá, ößäéá, áñêïýäåò, áãñéïãïýñïõíá, ëýêïõò, áåôïýò êáé äéÜöïñá Üëëá æþá êáé ðôçíÜ. Óáò ðáñáðÝìðù óôçí éóôïóåëßäá ôïõ forum
ôïõ êüììáôïò ôùí êõíçãþí http:
//www.phorum.gr/viewtopic.php?
f=52&t=153436&start=330 áðü
üðïõ ìåôáöÝñù áõôïýóéï ôï ó÷üëéï:
«Ïé êõíçãïß ôïõ áãñéïãïýñïõíïõ
Þôáí ðïëý ëßãïé êáé ïé ðåñéóóüôåñïé âñßóêïíôáí óôç Â. ÅëëÜäá.
Óôéò õðüëïéðåò ðåñéï÷Ýò Þôáí åëÜ÷éóôïé êáé áðïôåëïýóå åßäçóç íá
èçñåõèåß êÜðïéï áãñéïãïýñïõíï
ôçí åðï÷Þ åêåßíç. Ãéá ðáñÜäåéãìá, óôç ÓôåñåÜ ÅëëÜäá, óôçí ðåñéï÷Þ ìïõ ôçí Âïéùôßá, üôáí êÜ-

ãÜëï áñéèìü. 1⁄4ôáí óôçí 20åôßá
1950-1970 èÞñåõóáí êÜðñï óôïí
Ðáñíáóóü, ï êõíçãåôéêüò ôýðïò
ôçò åðï÷Þò ôï áíÝöåñå óáí áðßóôåõôï ãåãïíüò. ÕðÜñ÷ïõí ôá ðåñéïäéêÜ åêåßíá ðïõ áíáöÝñïíôáé
óôï èÝìá áõôü: «Óôéò ìÝñåò ìáò,
õðÜñ÷ïõí áãñéïãïýñïõíá áêüìç
êáé óôçí Ðåëïðüííçóï, ÷Üñç óôéò
ðñïóðÜèåéåò ôùí êõíçãþí êáé ôùí
óõëëüãùí ôïõò, ìå áðïôÝëåóìá ôá
ìÝñç áõôÜ íá ðñïóåëêýïõí êõíçãïýò áð’ üëç ôçí ÅëëÜäá».
Óå áõôÞ ôçí Üíáñ÷ç ÷þñá, ðïéïò
ðñïóôáôåýåé ôç âéïðïéêéëüôçôá
êÜèå ðåñéï÷Þò; Ìðïñåß êÜèå ïìÜäá ðëçèõóìïý íá ôñïðïðïéåß ôï
ðåñéâÜëëïí ãéá íá éêáíïðïéÞóåé
ôá ÷üìðé ôçò; ¸ôóé ëïéðüí ç Ðåëïðüííçóïò ìåôáôñÜðçêå óå èçñåõôéêü ðñïïñéóìü ãéá ôïõò êõíçãïýò
áãñéïãïýñïõíïõ áëëÜ êáôÜ ôá
Üëëá ç öõôéêÞ êáé æùéêÞ ðáñáãùãÞ ðïõ áðïôåëåß ôï åéóüäçìá åêáôïíôÜäùí ÷éëéÜäùí ðáñáãùãþí
êáé êáô’ åðÝêôáóç ç ÅëëçíéêÞ ïéêïíïìßá, ôé óçìáóßá Ý÷åé;
ÅË
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Ο τόπος µας

Óôï ðáæÜñé ôçò

T

ο ÐáæÜñé ôçò Êáóôá-

íéÜò óôï ×èåò êáé óôï
ÓÞìåñá

Ôï ÐáæÜñé ôçò
ÄåõôÝñáò óôçí
ÊáóôáíéÜ, ùò
èåóìüò, Ýñ÷åôáé áðü ðáëéÜ êáé
èá ðñÝðåé íá åßíáé óýã÷ñïíï
ìå ôçí áíÜðôõîç ôïõ ÷ùñéïý óå
êåöáëï÷þñé êáé ôçí áíÜäåéîÞ
ôïõ óå åìðïñéêü êÝíôñï ôçò
åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò. ÌíÞìåò
ôï öÝñíïõí óáí Ýíá áðü ôá
ìåãáëýôåñá óôç Ëáêùíßá,
ðïõ êÜëõðôå üëá ôá åßäç ôùí
åìðïñéêþí óõíáëëáãþí. Ôá
ðáëáéüôåñá ÷ñüíéá ëÝãåôáé, üôé
ãéíüôáí êÜèå ÊõñéáêÞ êáé ãéá íá
ìçí ðáñåìðïäßæåôáé ç ôÝëåóç ôçò
Èåßáò Ëåéôïõñãßáò ìåôáöÝñèçêå
óôçí ÄåõôÝñá. ÅìðïñéêÜ
êáôáóôÞìáôá, âéïôå÷íßåò,
åñãáóôÞñéá, êáôáóôÞìáôá
ðáñï÷Þò õðçñåóéþí, æùáãïñÜ ìå
ëåéôïõñãßá óöáãåßùí, õðáßèñéá
áãïñÜ ïðùñïêçðåõôéêþí êáé
áãñïôéêþí ðñïúüíôùí óõíÝèåôáí
ôçí íôüðéá áãïñÜ, óôçí ïðïßá
óõììåôåß÷áí êáé öåñôïß Ýìðïñïé
ìå äéÜöïñá åßäç ïéêéáêÞò
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÷ñÞóçò áðü ÓðÜñôç Þ Üëëåò
ðüëåéò. ÈõìÜìáé êáôåâáßíïíôáò
ôçí ðëáôåßá, áð´ áñéóôåñÜ ôïõò
ðÜãêïõò ìå ôá ïðùñïêçðåõôéêÜ
êáé Üëëá áãñïôéêÜ ðñïúüíôá ìå
ôéò ðáëÜíôæåò êáé ôá êáíôÜñéá ãéá
ôï æýãéóìá. Áêñéâþò áðÝíáíôé,
óôçí ßäéá êáôåýèõíóç ôïõ
äñüìïõ, óôç óåéñÜ Þôáí ïé ðÜãêïé
ìå ÷áëéÜ, êéëßìéá, êïõâÝñôåò,
õöÜóìáôá êáé Üëëá åßäç ïéêéáêÞò
÷ñÞóçò. Óôçí êÜôù Ðëáôåßá,
ðïõ ïíïìáæüôáí êáé «×áóÜðéêá»
áðü ôá õðÜñ÷ïíôá åêåß óöáãåßá,
óõíáíôïýóáìå ôïõò ðÜãêïõò ôçò
øáñáãïñÜò êáé óôç óõíÝ÷åéá
ôç æùáãïñÜ. Áðü åêåß óôïõò
ðáñáêåßìåíïõò äñüìïõò ìÝ÷ñé ôï
åñãïóôÜóéï «Áãñüôçò» îåêéíïýóáí
ôá óáìáñÜäéêá-ðåôáëùôÞñéá,
ðáñáêÜôù, äßðëá áðü ôï óðßôé
ôïõ Áèáíáóßïõ Ëéáêüðïõëïõ ç
ìåãÜëç ðëÜóôéããá ãéá ôï æýãéóìá
ôùí æþùí. Ç Ðëáôåßá Þôáí
ãåìÜôç êüóìï êáé ïé äñüìïé êáé
ôá óïêÜêéá ôïõ ÷ùñéïý ãåìÜôá
ìå äåìÝíá æþá ãéá ôç ìåôáöïñÜ
áðü ôá ãýñù ÷ùñéÜ. Ãéá áãïñÜ
Þ ãéá ðþëçóç, áëëÜ êáé ãéá
êïéíùíéêÝò óõíáíáóôñïöÝò
åñ÷üíôïõóáí áðü üëá ôá ÷ùñéÜ,
áðü ËïããÜóôñá êáé ÓïõóôéÜíïõò

ìÝ÷ñé Óêïñôóéíïý, Êïëëßíåò êáé
Âëá÷ïêåñáóéÜ êáé áðü Óåëëáóßá
ìÝ÷ñé ÄõññÜ÷é, Íé÷þñé êáé
Áëáãïíßá.
Ãéá üëç áõôÞ ôçí ðåñéï÷Þ
ôï ÐáæÜñé áíáäåß÷èçêå
ï óçìáíôéêüôåñïò ÷þñïò
áíÜðôõîçò ôçò õðáßèñéáò
åìðïñéêÞò äñáóôçñéüôçôáò, áëëÜ
êáé êïéíùíéêÞò óõíáíáóôñïöÞò
óå êïéíùíéêïðïëéôéêü
êáé ïéêïíïìéêü åðßðåäï.
ËÜâáéíáí ÷þñá êëåéóßìáôá
êÜèå ëïãÞò óõìöùíéþí,
éäéùôéêÜ óõìöùíçôéêÜ,
ÓõìâïëáéïãñáöéêÝò
ðñÜîåéò, Üëëåò ðáñï÷Ýò
õðçñåóéþí, óõããåíéêÜ êáé
öéëéêÜ áíôáìþìáôá, áëëÜ êáé
ðáíôñïëïãÞìáôá. Ç öñÜóç «èá
ôá ðïýìå ôç ÄåõôÝñá óôï ÐáæÜñé
Þ èá óå ðëçñþóù óôï ÐáæÜñé»
ôï äçëþíåé ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá ùò
óçìåßï áíáöïñÜò ãéá ôéò üðïéåò
ó÷Ýóåéò êáé óõíáëëáãÝò.
ÌåôÜ ôï 1960 ôï ÐáæÜñé
åðçñåáæüìåíï, óôáäéáêÜ, áðü
ôéò êïéíùíéêïðïëéôéêÝò áëëáãÝò
ðïõ åðÞëèáí, ðáñïõóéÜæåé
öèßíïõóá ðïñåßá áíÜëïãç ôçò
ìåãÜëçò ìåßùóçò ôïõ ðëçèõóìïý
óå üëç ôçí ðåñéï÷Þ ìáò, áëëÜ

êáé ôç åýêïëçò ðñüóâáóçò ôùí
êáôïßêùí óå Üëëåò áãïñÝò.
1⁄4ìùò, ç óôáèåñÞ ðáñïõóßá
ôùí ëßãùí åíáðïìåéíÜíôùí
êáôïßêùí ôçò ðåñéï÷Þò óõíôçñåß
ôï ìýèï ãýñï áðü ôçí ìïíáäéêÞ
áôìüóöáéñá ôïõ Ðáæáñéïý.
ÐñïóÝñ÷ïíôáé êáé óÞìåñá, Üëëïé
ãéá ôçí áãïñÜ ôùí áðáéôïõìÝíùí
ôçò åâäïìÜäáò êáé Üëëïé Ýóôù
ãéá ìéá âüëôá, ìéá óõíÜíôçóç ìå
ãíùóôÜ Þ óõããåíéêÜ ðñüóùðá.
Óôï óçìåñéíü ÐáæÜñé
âëÝðïõìå ôçí õðáßèñéá áãïñÜ
ìå ðåñéïñéóìÝíá ðñïúüíôá
êáé ëéãïóôïýò ðÜãêïõò. Áðü
ôïõò ðáëáéüôåñïõò íôüðéïõò
ðáñáãùãïýò –ðùëçôÝò
ïðùñïêçðåõôéêþí ðïõ
óõíáíôÞóáìå ôç ÄåõôÝñá, óôéò
04/06/2012, ç ÄÞìçôñá Ã.
ËÜìðïõ, ðïõ åðß 57 ÷ñüíéá êÜèå
ÄåõôÝñá âñßóêåôáé óôçí ßäéá
èÝóç. Ôï ßäéï êáé ç Êáôåñßíç
Í. ËéíáñäÜêç, ôçò ïðïßáò ôç
óêõôÜëç Ý÷åé ðÜñåé ðëÝïí ï ãéüò
ôçò Âáóßëçò. Ï Ðáíáãéþôçò
Êáëïìïßñçò áðü ôç Âïñäüíéá,
ï Ðáíáãéþôçò Âëá÷ï÷ñÞóôïò
áðü ôç ÓðÜñôç (óýæõãïò ôçò
Ðáíáãéþôáò Êïõôóïõìðïý),
ï Çëßáò Óìõñíéüò áðü ôá

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Ο τόπος µας

ÊáóôáíéÜò
Ðåñéâüëéá, ç Êùóôáíôßíá Êïýôñïõ áðü
ôç ÓðÜñôç, ç Ìáôïýëá ÌáóôñïãéáííÜêïõ
áðü ôç ÓôåöáíéÜ, ï ÃéÜííçò Ìýëçò
áðü ôï ¢ñãïò (ðåñéóôáóéáêÜ)
óõìðëÞñùíáí ôç óåéñÜ ôùí ðÜãêùí ôùí
ïðùñïêçðåõôéêþí. Ðéï êÜôù ï Êþóôáò
Óìõñíéüò áðü ôá Ðåñéâüëéá ìå ìÝëé êáé
ïé Ðáíáãéþôçò Âïõñäïýóçò, Ðáíáãéþôá
Ðáðáäïðïýëïõ-ÃåíïâÝæïõ êáé Âáóßëçò
ËÜìðïò (ðåñéóôáóéáêÜ) ìå íôüðéï ôõñß
êáé ìõæÞèñåò. Åðßóçò óõíáíôÞóáìå äýï
áíèïðáñáãùãïýò ìå Üíèç êáé öõôÜ, ôçí
ÂáóéëéêÞ ÔñïõðïóêéÜñç áðü ôá Áíþãéá êáé
ôïí ÁèáíÜóéï Ìáñáãêü áðü ôç ÓðÜñôç êáé
ôÝëïò óôçí êÜôù Ðëáôåßá, ôïí é÷èõÝìðïñá
Íéêüëáï ÁëåéöÝñç áðü ôç ÓðÜñôç.
Ôý÷áìå êáé ôïí êôçíïôñüöï ÁèáíÜóéï
ÊáñáâÝñäï ìå ðïõëåñéêÜ óôç èÝóç ôçò
ðáëéÜò æùáãïñÜò. Ôï äéêü ôïõò ìåñßäéï óôï
ÐáæÜñé óõíå÷ßæïõí íá Ý÷ïõí êáé üëá ôá
Üëëá êáôáóôÞìáôá, ðáíôïðùëåßá, êáöåíåßá,
ôáâÝñíåò êáé áõôÜ ðïõ Ý÷ïõí êáé ìáíáâéêÞ,
üðùò ôïõ Êþóôá Ñïõìåëéþôç êáé ôïõ
Áíôþíç Êïýìáñç.
Ï êüóìïò ëéãïóôüò êáé ïé óõíáëëáãÝò ëßãåò.
Ôï ÐáæÜñé ðñïóìÝíåé, ðëÝïí, ôéò ðåñéüäïõò
ôùí ãéïñôþí êáé ôïí Áýãïõóôï ãéá íá

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

ðÜñåé ôá ðÜíù ôïõ, êÜíïíôáò åíáãþíéá
ðñïóðÜèåéá íá êñáôçèåß êáé íá åðéæÞóåé
åðáíáðñïóäéïñßæïíôáò ôáõôü÷ñïíá ôï
óêïðü ýðáñîÞò ôïõ óôéò áëëáãÝò ðïõ Ý÷åé
åðéöÝñåé ï ÷ñüíïò.
Ðáñ´üëá áõôÜ, ðáñáìÝíåé èåóìüò êáé
åßíáé áêüìç Ýíá ïéêïíïìéêü, êïéíùíéêü êáé
ðïëéôéóôéêü ãåãïíüò êáé üëïé ìáò èÝëïõìå
íá óõíå÷ßóåé íá õðÜñ÷åé. ÁëëÜ äåí öôÜíåé
ìüíï ç èÝëçóç, ÷ñåéÜæïíôáé åíÝñãåéåò, þóôå
ç íôüðéá ðáñáãùãÞ íá áõîçèåß êáé íá åßíáé
óýìöùíç ìå ôéò óçìåñéíÝò áðáéôÞóåéò ôçò
ðáñáãùãéêÞò äéáäéêáóßáò êáé ðñïóéôÝò
ãéá ôïí êáôáíáëùôÞ ôéìÝò ðñïúüíôùí
êáé åìðïñåõìÜôùí, þóôå íá åßíáé ðéï
áíôáãùíéóôéêÝò ìå áõôÝò ôùí Üëëùí
ðëçóéÝóôåñùí áãïñþí. Êáé åìåßò üëïé
ìáò, ùò êáôáíáëùôÝò, áò áíôéóôáèïýìå óå
ðñïêëÞóåéò êáé óåéñÞíåò, ðïõ Ý÷ïõí óêïðü
íá áöáíßóïõí ôïõò ìéêñïðáñáãùãïýò êáé
ìéêñïåðé÷åéñçìáôßåò êáé áò ðñïôéìÞóïõìå
ôá íôüðéá áëëÜ êáé óôçí ðüñôá ìáò
ðñïúüíôá êáé åìðïñåýìáôá, åíéó÷ýïíôáò
ôçí ôïðéêÞ áãñïôéêÞ, êôçíïôñïöéêÞ êáé
åìðïñéêÞ äñáóôçñéüôçôá ðñïò üöåëïò ôïõ
ôüðïõ ìáò.
Å. Âëá÷ïãéÜííç
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Καστανιώτικα στιγµιότυπα

Ἀναμνήσεις
ἀπό τήν
παιδική ζωή
Εὐαγγέλου Ἀνδριανοῦ*

Áößóá ãéá ôç “ëåùöüñï Ìåãáëïðüëåùò - Ñïõôóßïõ - ÓðÜñôçò”.
Êõêëïöüñçóå ôï 1924 êáé ðáñá÷ùñÞèçêå åõãåíþò áðü ôïí ê.
Éù. Ñåîßíç.

“Ο δρόμος δε γίνεται μόνο για λίγους ανθρώπους. Τον φτιάνουν λίγοι και τον χαίρονται όλοι.
Ο δρόμος είναι για όλον τον κόσμο. Είναι για τον πλούσιο και το φτωχό, για τον άρχοντα και το ζητιάνο.
Με το δρόμο ένα βουνό ανταμώνει με το άλλο βουνό, μια πολιτεία δίνει το χέρι στην άλλη.
Είναι δρόμοι στρωτοί, πλατιοί και ίσοι σαν τους δρόμους της πόλης. Είναι δρόμοι στενοί και δύσκολοι, που ανεβαίνουν τους
γκρεμούς περνούν τις ρεματιές κι έρχονται στους δροσερούς λόγκους”.
Από “Τα ψηλά βουνά” του Ζαχ. Παπαντωνίου

Ὁ

αὐτοκινητόδρομος ἀπό Καστανιά πρός Γεωργίτσι, Ἀγόριανη, Λογκανίκο ἔχει μιά ἱστορία
ἐνδιαφέρουσα καί χαρακτηριστική
της ζωῆς στά παλαιότερα χρόνια.
Οἱ κάτοικοι ἀπό αὐτά τά χωριά
κατέβαιναν μέ τά πόδια ἤ μέ ζῶα
στήν Καστανιά, ἔπαιρναν ἀπό ἐκεῖ
το λεωφορεῖο, πήγαιναν στή Σπάρτη καί γύριζαν μέ παρόμοιο τρόπο
ἤ καί πήγαιναν κατ’ εὐθείαν στή
Σπάρτη μέ τά πόδια ἤ μέ τά ζῶα.
Αὐτή ἡ ἀπαράδεκτη κατάσταση
ἔφερε ἕναν «ἱστορικό συμβιβασμό»:
Οἱ δύο μεγάλοι κομματάρχες τοῦ
Γεωργιτσιοῦ, γιατροί Γκουζούλης
καί Ἀλούπης, ἕνωσαν τίς δυνάμεις
τους καί, στίς παραμονές τῶν ἐκλογῶν τοῦ 1928, πῆγαν στό Βενιζέλο
καί τοῦ ἐδήλωσαν ὅτι θά τόν ψηφίσουν «μονοκκούκι» ἄν ὑποσχεθῆ
ὅτι θά φτιάξη τό δρόμο πέρα ἀπό
τήν Καστανιά. Ὁ Βενιζέλος τό ὑποσχέθηκε, ψηφίσθηκε ἀπό ὅλα τα χωριά καί κράτησε τήν ὑπόσχεσή του.
Ὁ δρόμος ἔγινε ἀπό τήν ὄχθη τοῦ
ποταμιοῦ τῆς Καστανιᾶς μέχρι ἐπάνω, ἀλλά δέν ὑπῆρχε γέφυρα. Τότε ἐπεκράτησε τό φιλότιμο καί ἡ
λαχτάρα νά ἰδοῦν αὐτοκίνητο καί
τά πάνω χωριά. Ἔφτιαξαν μιά ξύλινη γέφυρα, ἔσκαψαν ἕναν ἀνηφορικό δρόμο ἀπό τό ποτάμι μέχρι τό
σημεῖο πού ἄρχιζε ὁ νέος αὐτοκινητόδρομος, ἔδεσαν μέ γερές τριχιές
ἕνα λεωφορεῖο δώδεκα θέσεων μέ
πάνινη σκεπή, ἕνα μικρό αὐτοκίνη-
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το, «φορτάκι», καί μιά τρίκυκλη
μοτοσυκλέττα μέ καλάθι, ἔβαλαν
“πλάτη” καί τά ἀνέβασαν στήν ἀρχή τοῦ δρόμου. Ἀπό ἐκεῖ ξεκίνησαν
τά ὀχήματα καί ἔφθασαν στό Γεωργίτσι ὅπου τους ἔγινε θριαμβευτική
ὑποδοχή μέ ζητωκραυγές, στεφάνια καί λόγους...
Ἡ συνέχεια ἔχει ἐνδιαφέρον: Οἱ
ἄνθρωποι κατέβαιναν μέ τό λεωφορεῖο πού παρέμενε στήν ἀντίπερα
ὄχθη μέχρι τήν ἀρχή τοῦ αὐτοκινητόδρομου, ἔπαιρναν στά χέρια τά
πράγματά τους, περνοῦσαν τό ποτάμι ἀπό τήν ξύλινη γέφυρα, ἔφταναν στήν πλατεία τῆς Καστανιᾶς
μέ τά πόδια, ἔπαιρναν ἀπό ἐκεῖ το
ἄλλο λεωφορεῖο καί πήγαιναν στή
Σπάρτη. Στήν ἐπιστροφή ἀκολουθοῦσαν τήν ἀντίστροφη πορεία.
Ἡ κατάσταση αὐτή συνεχίσθηκε
μέχρι τό 1936 πού ἔγινε ἡ γέφυρα.
Στό μεταξύ οἱ πιτσιρίκοι εἶχαν τήν
εὐκαιρία νά βγάλουν μερικές δεκάρες βοηθώντας τούς ταξειδιῶτες νά
μεταφέρουν τά πράγματά τους ἀπό
τή μιά ὄχθη στήν ἄλλη.
Ἡ γέφυρα ἔγινε τό 1936. Εἶναι
ὅλη ἀπό τσιμέντο μέ μεταλλικά
ὑποστηρίγματα γιά τήν ἐξουδετέρωση τῶν κραδασμῶν καί γιά ἀντισεισμική προστασία. Γιά τό καλούπωμά της χρειάσθηκαν μεγάλες
ποσότητες ξυλείας. Γιά τήν προμήθειά της ἐγκαταστάθηκε ἕνα συνεργεῖο ὑλοτόμων στήν καστανιώτικη
«Ξεροβούνα»1 Ἔκοβαν τά ἔλατα,

τά καθάριζαν ἀπό τά κλαδιά καί
τή φλούδα, ἔσχιζαν τούς κορμούς
στά δύο, ἀνέβαζαν τά «μισάδια»2
στόν «Ἀέρα»3 καί ἀπό ἐκεῖ τα κυλοῦσαν στή «σάρα»4, λίγο πιό πέρα ἀπό τόν Ἅι-Μάμα. Ἀπό τό κάτω μέρος τῆς «σάρας», ἄλλο συνεργεῖο τά μετέφερε στό ξυλουργεῖο
ὅπου ἔφτιαχναν τίς σανίδες καί τά
μαδέρια τῶν καλουπιῶν. Γιά τά τσιμέντα ἔφερναν ἄμμο ἀπό τό ποτάμι μέ ζῶα.
Ἄλλα στοιχεῖα γιά τό δρόμο: Ἡ
διάνοιξη ἀπό τό ἐπάνω μέρος τῆς
πλατείας τῆς Καστανιᾶς μέχρι τή
γέφυρα ἔγινε μέ τούς κασμάδες.
Γιά τό στρώσιμο τοῦ δρόμου χρησιμοποιήθηκε χονδρό χαλίκι πού
τό ἔφτιαχναν ἐργάτριες σπάζοντας μεγάλες πέτρες μέ μικρά σφυριά. Στή δουλειά αὐτή δούλευαν κυρίως προσφυγοποῦλες ἀπό τή Νέα
Λιβερά, στήν ἀρχή ἥλιο μέ ἥλιο
καί, ὅταν καθιερώθηκε τό ὀκτάωρο, ἐπί ὀκτώ ὧρες τήν ἡμέρα. Τό
χαλίκι τό ἅπλωναν στό δρόμο μέ
τά χέρια καί μετά περνοῦσε καί τό
πατοῦσε ὁ «κύλινδρος»5. Καί μιά
λεπτομέρεια, χαρακτηριστική του
ἤθους τῶν ἀνθρώπων τῆς προπολεμικῆς ἐποχῆς: Οἱ ἐργολάβοι τοῦ
ἔργου τοῦ δρόμου καί τῆς γέφυρας
συνήθιζαν νά ἀσφαλίζουν τά βράδυα τά ἐργαλεῖα, κασμάδες, φτυάρια κ.λπ., σέ μιά ἀποθήκη στήν Καστανιά. Ἕνα βράδυ ξέχασαν νά τά
ἀποθηκεύσουν καί τά ἄφησαν στό
δρόμο.

Τό πρωί τά βρῆκαν ὅλα στή θέση
τούς χωρίς νά λείπη κανένα. Οἱ φτωχοί ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς δέν καταδέχθηκαν νά πάρουν οὔτε ἕνα, παρ’
ὅλο ὅτι ἤσαν ἐργαλεῖα πολύ ἀκριβά καί ἀναγκαία γιά τίς καλλιέργειες καί τίς ἄλλες δουλειές τους.
Ὅλα αὐτά πρίν ἀπό τόν πόλεμο.
Στήν Κατοχή ἡ συγκοινωνία μέ αὐτοκίνητο σταμάτησε γιατί δέν ὑπῆρχε βενζίνη. Ξεκινούσαμε πολύ πρίν
τό ξημέρωμα καί κατεβαίναμε στή
Σπάρτη γιά τό Γυμνάσιο μέ τά πόδια καί μερικές φορές ξυπόλητοι
καί μέ τό φόβο τῶν κατακτητῶν,
Ἰταλῶν καί Γερμανῶν.
Σημειώσεις:
1. Ἡ καστανιώτικη «Ξεροβούνα»
εἶναι ἡ κατάφυτη ἀπό ἔλατα βορειοδυτική πλαγιά τῆς κορυφῆς τοῦ
Ἅι-Γιάννη.
2. «Μισάδια» εἶναι τά δύο μισά
του κορμοῦ τοῦ δένδρου.
3. «Ἀέρας» εἶναι ἕνα σημεῖο τῆς
ράχης τῆς κορυφῆς τοῦ Ἅι-Γιάννη,
πάνω ἀπό τήν Καστανιά.
4. «Σάρα» εἶναι μιά μεγάλη κατηφοριά ἀπό τόν «Ἀέρα» μέ πολύ χονδρό χαλίκι πού διευκολύνει τό κατρακύλισμα.
5. «Κύλινδρος» εἶναι ὁ ὁδοστρωτήρας..
* Ὁ Εὐάγγελος Ἀνδριανός
εἶναι ἐπίτιµος ἀρεοπαγίτης,
κατοικεῖ στό Καστόρι - Καστανιά

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Δράσεις - Ειδήσεις - Πληροφορίες

ÅêäÞëùóç ôïõ ÐÏËÕÄÅÕÊÇ ìå ôá ÃÁÊ

Πολιτιστικό Τριήμερο
στο Καστόρι
Οι φορείς του Καστορείου
οργανώνουν εκδηλώσεις το
τριήμερο 27 – 29 Ιουλίου
2012. Οι εκδηλώσεις
περιλαμβάνουν λαϊκή
μουσική, έκθεση βιβλίου,
προβολή παιδικών ταινιών,
συζήτηση, εναλλακτικές
αθλητικές δραστηριότητες
και όχι μόνο.

Οι φορείς του τόπου
μας στηρίζουν
τα Σχολεία μας

Ìå åðéôõ÷ßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå ç ðïëý åíäéáöÝñïõóá ãéá
ôçí ðåñéï÷Þ ìáò çìåñßäá, ðïõ
ïñãáíþèçêå áðü ôïí Ðïëéôéóôéêü Óýëëïãï «ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ» óå óõíåñãáóßá ìå ôá
ÃåíéêÜ Áñ÷åßá ôïõ ÊñÜôïõò
Ëáêùíßáò (Ã.Á.Ê.), óôéò 02
Éïõíßïõ 2012, óôï Êáóôüñé
óôçí áßèïõóá ôïõ Ðïëéôéóôéêïý
ÊÝíôñïõ ÌÐÁÊÇ. ÈÝìá ôçò
çìåñßäáò Þôáí «Áñ÷åßï ôïõ
Äçì. Ê. ÓáëâáñÜ, ÅìðïñéêÝò
Ó÷Ýóåéò êáé ÏéêïãåíåéáêÝò
ÓôñáôçãéêÝò óôçí Ðåñéï÷Þ ìáò
óôï Ðñþôï Ìéóü ôïõ 19ïõ Áéþíá». ÏìéëÞôñéá Þôáí ç Äéåõ-

èýíôñéá ôùí Ã.Á.Ê. Ëáêùíßáò
Éóôïñéêüò –Áñ÷áéïëüãïò Äñ.
ÐÝðç ÃáâáëÜ, ç ïðïßá Ýäùóå
åîáéñåôéêïý
åíäéáöÝñïíôïò
óôïé÷åßá ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ,
åìðïñéêÞ êáé ðïëéôéóôéêÞ æùÞ
ôçò ÊáóôáíéÜò êáé ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò. Óõíôïíßóôñéá ôçò
çìåñßäáò Þôáí ôï óôÝëå÷ïò ôùí
Ã.Á.Ê. ç ê. Ìáñßá ÓôåëëÜêïõÑïõìåëéþôç. Áðü ôç ìåëÝôç ôùí
áñ÷åßùí, ðïõ ðáñïõóéÜóôçêáí
óôçí ðáñïõóßáóç ðñïÝêõøå üôé
ç ÊáóôáíéÜ äéáäñáìÜôéæå óçìáíôéêü ñüëï óôá ïéêïíïìéêÜ
êáé êïéíùíéêÜ äñþìåíá ôçò ðåñéï÷Þò, äéáôçñþíôáò åìðïñéêÝò

Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ìáò
ÐÜíôá åëëï÷åýåé ôþñá ôï Êáëïêáßñé ï êßíäõíïò ðõñêáãéÜò. ÌÝ÷ñé ôþñá, ìå ôçí Üìåóç áíôáðüêñéóç ôùí óõìðïëéôþí ìáò êáé
ôçí åðÝìâáóç ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò Õðçñåóßáò ìå åíÝñãåéåò ôïõ
ÐñïÝäñïõ ôïõ Ôïðéêïý Óõìâïõëßïõ ê. Ã. ÏéêïíïìÜêç Ý÷ïõí áðïöåõ÷èåß äõóÜñåóôåò êáé áíåîÝëåãêôåò êáôáóôÜóåéò. Áò áêïëïõèÞóïõìå ôéò ïäçãßåò ôùí áñìïäßùí õðçñåóéþí, ðïõ áöïñïýí
óôïí êáèáñéóìü ôùí áêÜëõðôùí
÷þñùí ôùí óðéôéþí ìáò, áëëÜ êáé
ôùí ðåñéâïëéþí ìáò, áðü îçñÜ
÷üñôá êáé Üëëá åýöëåêôá õëéêÜ.
E.B.
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ó÷Ýóåéò ìå ôï ÌõóôñÜ, Äéïéêçôéêü êÝíôñï ôçò ðåñéï÷Þò êáé ôï
Íáýðëéï ðñùôåýïõóá ôïõ ôüôå
Åëëçíéêïý ÊñÜôïõò. Ôçí åêäÞëùóç ðáñáêïëïýèçóå áñêåôüò
êüóìïò êáé öïñåßò ôïõ ôüðïõ
ìáò êáé ìÝëç ôçò ïéêïãÝíåéáò
ÔæùñôæÜêç, áöïý ðñüãïíïò
ôçò ïéêïãÝíåéáò Þôáí ï Áíáãíþóôçò ÔæùñôæÜêçò ðåèåñüò
ôïõ ÄçìÞôñç ÓáëâáñÜ êáé áðü
ôïõò ðñùôáãùíéóôÝò åêåßíçò
ôçò ðåñéüäïõ. Ç ïìéëßá ôçò ê.
ÃáâáëÜ ðáñïõóéÜæåôáé ëåðôïìåñÝóôåñá óôéò óåëßäåò 12 êáé
13 áõôïý ôïõ ôåý÷ïõò.
E.B.

Ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Ðïëéôéóôéêïý Óõëëüãïõ
Êáóôïñåßïõ ï «ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ» ðñïóêáëåß ôá ìÝëç
ôïõ óôçí 5ç ÁðïëïãéóôéêÞ ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ðïõ èá
ðñáãìáôïðïéçèåß ôçí ÐáñáóêåõÞ, 10 Áõãïýóôïõ
2012 êáé þñá 11:00 óôçí Áßèïõóá Óðõñïðïýëïõ, óôï
Êáóôüñåéï Ëáêùíßáò.
Óå ðåñßðôùóç ìç áðáñôßáò, ç ÓõíÝëåõóç èá
åðáíáëçöèåß, ÷ùñßò íÝá åéäïðïßçóç, ôçí ÐáñáóêåõÞ,
17 Áõãïýóôïõ 2012 êáé þñá 11:00 óôçí Áßèïõóá
Óðõñïðïýëïõ, óôï Êáóôüñåéï Ëáêùíßáò.
ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÄÉÁÔÁÎÇ
ÅêëïãÞ ÐñïÝäñïõ ÃåíéêÞò ÓõíÝëåõóçò.
Áðïëïãéóìüò ÐåðñáãìÝíùí ÄÓ - Ïéêïíïìéêüò
Áðïëïãéóìüò
ÔïðïèåôÞóåéò Ìåëþí
¸ãêñéóç Áðïëïãéóìïý ÐåðñáãìÝíùí êáé Ïéêïíïìéêïý
Áðïëïãéóìïý ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ

Οικονομική ενίσχυση
για την πραγματοποίηση
εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων και
εκδηλώσεων του Γυμνασίου
και Λυκείου Καστορείου
προσέφεραν ο Πολιτιστικός
Σύλλογος «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»
και ο Εμποροεπαγγελματικός
Σύλλογος Καστορείου.
Και οι δύο Σύλλογοι, στους
δύσκολους καιρούς που
περνάμε και στα πλαίσια των
δυνατοτήτων τους στηρίζουν
τα Σχολεία μας .
Ε.Β.

Σεμινάριο

Στο Καστόρι για δεύτερη
συνεχή χρονιά επέλεξε ο
Σύλλογος Οργανωμένων
Καθαριστηρίων
Πελοποννήσου, του
οποίου Γραμματέας είναι ο
Γεώργιος Δαμιανάκης, να
πραγματοποιήσει σεμινάριο
στις 21 και 22/04/2012,
με θέμα «Εξειδικευμένοι
Τεχνικοί Σύμβουλοι
Καθαρισμού». Το σεμινάριο,
που πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα του Πολιτιστικού
Κέντρου Μπακή, το
παρακολούθησαν πολλά
μέλη του συλλόγου και
ενδιαφερόμενοι από όλη την
Ελλάδα. Παράλληλα είχαν
την ευκαιρία να γνωρίσουν
και την όμορφη περιοχή μας.
Ε.Β.
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Με τους ξενιτεµένους µας

ÍÝá áðü ôçí Áõóôñáëßá

Ï

óýëëïãïò ôùí Âïñåßùí ÄÞìùí ÓðÜñôçò «Ùñáßá ÅëÝíç» óôéò 28 Áðñéëßïõ 2012 ãéüñôáóå ôá 40 ÷ñüíéá éäñýóåùò ôïõ.
Ç Ðñüåäñïò êáé ôá ìÝëç ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ êáôÜñôéóáí Ýíá åïñôáóôéêü ðñüãñáììá
åêäçëþóåùí ãéá ôçí 40åôÞ åðÝôåéï ôçò ßäñõóçò ôïõ Óõëëüãïõ.
Ç ðñþôç åêäÞëùóç Ýãéíå ôçí
ÊõñéáêÞ 19 Öåâñïõáñßïõ 2012,
åêäñïìÞ óôï ìáãåõôéêü ðáñáèáëÜóóéï ìÝñïò ôïõ Óßäíåú Nelson
Bay üðïõ ðáñáâñÝèçêáí ðïëëÜ
ìÝëç êáé ðÝñáóáí ìéÜ èáõìÜóéá çìÝñá. Ç åðïìÝíç åêäÞëùóç

«¸êèåóç ËáéêÞò ÔÝ÷íçò» ïñãáíþèçêå ôï áðüãåõìá ôçò ÊõñéáêÞò 4 Ìáñôßïõ 2012.
Ç ôñßôç êáé ôåëåõôáßá åêäÞëùóç, ç ïñùíßäá ôùí åêäçëþóåùí,
Þôáí ç åðßóçìç ÷ïñïåóðåñßäá
ôïõ Óõëëüãïõ ìáò óôéò 28 Áðñéëßïõ 2012. Ç ðñüåäñïò ê. Ìáñßá ÃêëÝêá êáëùóüñéóå ìå èåñìü ÷áéñåôéóìü üëïõò ôïõò ðñïÝäñïõò ôùí Ëáêùíéêþí Óõëëüãùí, åõ÷áñéóôþíôáò éäéáßôåñá
ôïõò ðñïóêåêëçìÝíïõò ðïõ ôßìçóáí ìå ôçí ðáñïõóßá ôïõò ôï
Óýëëïãï ìáò. Óôç óõíÝ÷åéá ï ê.
Èåüäùñïò Ìüñöçò, ìÝëïò ôïõ
ðñþôïõ éäñõôéêïý óõìâïõëßïõ,

ðïõ óõíåôÝëåóå óôçí ßäñõóç ôïõ
óõëëüãïõ êáé äéáôÝëåóå åðßóçò
ðñüåäñïò êáé ãñáììáôÝáò óôï
äéïéêçôéêü óõìâïýëéü ôïõ, áíáöÝñèçêå óôï éóôïñéêü ôïõ óõëëüãïõ.
ÊáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò âñáäéÜò
áðïäüèçêáí ôéìÝò óôá ðñüóùðá ðïõ Ýðáéîáí óðïõäáßï ñüëï
ãéá ôç ìáêñü÷ñïíç êáé áðïäïôéêÞ ðáñïõóßá ôïõ óõëëüãïõ. ÔÝôïéá ðñüóùðá Þôáí ôá ìÝëç ôïõ
Ðñþôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôá ïðïßá ìå ôçí ðñùôïâïõëßá,
ôç äçìéïõñãéêüôçôá êáé ôç óõììåôï÷Þ ôïõò ßäñõóáí ôï óýëëïãï óå ìéá äýóêïëç åðï÷Þ, èÝôïíôáò ôéò âÜóåéò ãéá ôçí ðïëýìïñöç 40åôÞ ðñïóöïñÜ ôïõ.Ôá ìÝëç
ôïõ ðñþôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ Þôáí 13
Ôá äõï Ý÷ïõí áðïâéþóåé êáé åßíáé ï ÄçìÞôñéïò Ðáðáçëéïý êáé
ï Ðáíáãéþôçò ËõñáôæÞò.
Ôá åí æùÞ ðñþôá ìÝëç ôïõ äéïéêçôéêïý óõìâïõëßïõ ôéìÞèçêáí
ìå áíáìíçóôéêÜ âñáâåßá óå Ýíäåéîç åõãíùìïóýíçò, ãéá ôéò êáëÝò õðçñåóßåò ôïõò ðñïò ôï Óýëëïãï áëëÜ êáé óå áíÜìíçóç ôçò
èçôåßáò ôïõò êáé ôùí õðçñåóéþí ôïõò.
Ôá ìÝëç åßíáé:

ÄçìÞôñéïò ÃêëÝêáò, ÁèáíÜóéïò Ðáðáçëéïý, Çëßáò ËïõñéäÜò,
Óðýñïò ÁëåéöÝñçò, Ðáíáãéþôçò ÐåëåêÜíïò, Çëßáò ËÝíôñïò,
×ñÞóôïò Äçìüðïõëïò, Ðáíáãéþôçò ÃåíïâÝæïò, ÁíáóôÜóéïò ÄçìÜêïò, Èåüäùñïò Ìüñöçò, Ãåþñãéïò Íéêïëüðïõëïò.
Ðïëýôéìç êáé áíåêôßìçôç Þôáí
êáé ç ðñïóöïñÜ ôïõ ÷ïñåõôéêïý
óõãêñïôÞìáôïò ôçò ê. Ðáñïýëáò ÈÝñðáí. Áêïëïýèçóå Ýíá
ðëïýóéï ðñüãñáììá øõ÷áãùãßáò, áíôáðïêñéíüìåíï óôçí Üøïãç öéëïîåíßá ôçò ðïëõôåëïýò áßèïõóáò Venus óôï Kogarah, ôçí
åõãåíéêÞ ðáñïõóßá ôùí ðñïóêåêëçìÝíùí ìáò êáé ôéò Üïêíåò
ðñïóðÜèåéåò üëùí ôùí óõíôåëåóôþí ôçò ïñãÜíùóçò áõôÞò ôçò
âñáäéÜò.
Ç ãñáììáôÝáò ôïõ óõëëüãïõ ê.
ÄÞìçôñá ËÝíôñïò åõ÷áñßóôçóå
ôçí ðñüåäñï ê. Ìáñßá ÃêëÝêá
ãéá ôçí åðéìÝëåéá ôçò Ýêäïóçò
ôïõ áíáìíçóôéêïý ëåõêþìáôïò
êáé ôçí ïñãÜíùóç ôçò âñáäéÜò.
¸ôóé ïëïêëçñþèçêå ìå ìåãÜëç
åðéôõ÷ßá ôï ðñüãñáììá ôùí åêäçëþóåùí ãéá ôç 40åôÞ åðÝôåéï
ôïõ Óõëëüãïõ ôùí Âïñåßùí ÄÞìùí ÓðÜñôçò «Ùñáßá ÅëÝíç».
Ç Ðñüåäñïò Ìáñßá ÃêëÝêá

Ç Ìåôáìüñöùóç ôïõ ÓùôÞñïò
óôï ¢íêïñáôæ åéêïíïãñáöåßôáé

Ïé ¸ëëçíåò ôçò ãåéôïíéÜò ìáò
óôï Ëõí ôçò Ìáóá÷ïõóÝôçò

Ìå ôçí Üïêíç ðñïóðÜèåéá
ôçò Ìáñßáò ÌðÜóêïõ
ðñï÷ùñÜåé ç åéêïíïãñÜöçóç
ôçò åêêëçóßáò ôçò ÅëëçíéêÞò
êïéíüôçôáò. Ç Ìáñßá ìáò
Ýóôåéëå ôéò ðñþôåò ïêôþ
åéêüíåò ðïõ åßíáé Ýñãá
ôïõ Ëáñéóáßïõ Êþóôá

Äýï ÷éëéÜäåò ¸ëëçíåò áñéèìïýí ôá ìÝëç ôçò êïéíüôçôáò
óôï Ëõí (Lynn) ôçò Ìáóá÷ïõóÝôçò. Ç éóôïñßá ôïõò ìáêñéÜ
êáé ç óõíåéóöïñÜ áðü ôçí
ÊáóôáíéÜ óçìáíôéêÞ. Ôï 1905
Ý÷ôéóáí ôçí åêêëçóßá ôïõ Áã.
Ãåùñãßïõ êáé ôï 1913 Üñ÷éóå
íá ëåéôïõñãåß ôï Åëëçíéêü ó÷ï-
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Èåïäþñïõ ðïõ Üêïõóå ôç
óõíÝíôåõîç ôçò Ì. ÌðÜóêïõ
óôçí ÅëëçíéêÞ ôçëåüñáóç
ôï ÐÜó÷á êáé äéáôÝèçêå
åèåëïíôéêÜ óôçí åñãáóßá
áõôÞ, êÜíïíôáò Ýíá äþñï
óôçí êïéíüôçôá ôùí ÅëëÞíùí
åêåß.

ëåßï ìå 200 (!) ìáèçôÝò ôüôå.
ÓÞìåñá Ý÷åé 89 ìáèçôÝò. Ç
×áñéôßíá ÌÜñêïõ ðáñáäßäåé
ìáèÞìáôá Åëëçíéêþí ðáñáäïóéáêþí ÷ïñþí êáé Ý÷åé äþäåêá
ìáèçôÝò. Ðñïóðáèïýìå íá
êñáôÞóïõìå ôéò ðáñáäüóåéò
ìáò.
Åõãåíßá ÌÜñêïõ

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Μεταξύ µας

Óôïí ¢é-Ãéþñãç óôá Ðåñéâüëéá
Αγαπημένος ο Αη Γιώργης στην
περιοχή μας, αφού σχεδόν κάθε
χωριό έχει και γιορτάζει τη δική
του εκκλησία στη μνήμη του Αγίου,
όπως στο Καστρί, στα Περιβόλια,
στην Πελλάνα, στην Αλευρού και
στον Λογκανίκο. Στα Περιβόλια οι
Περιβολιώτες τήρησαν και αυτήν τη
φορά το παλιό έθιμο να γιορτάζουν
τους Αγίους τους συντρώγοντας
και συνδιασκεδάζοντας όλοι μαζί

Ïé ìáèçôÝò ìáò êÜíïõí èÝáôñï

Ìå ôçí åõêáéñßá ôçò ëÞîçò
ôïõ Ó÷ïëéêïý Ýôïõò, ïé
ìáèçôÝò ôïõ Ãõìíáóßïõ êáé
Ëõêåßïõ Êáóôïñåßïõ ìå ôç
óôÞñéîç ôïõ ÃõìíáóéÜñ÷ç ê.
Ìé÷Üëç Êáëïìïßñç êáé ôçò

Áðü ôçí ôÝëåóç ôçò
Èåßáò Ëåéôïõñãßáò êáé
ôçí áñôïêëáóßá óôçí
É.Ì. Êáóôñßïõ óôéò 20/
4/2012, çìÝñá åïñôÞò
ôçò Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò,
óôçí ïðïßá ÷ïñïóôÜôçóå
ï Óåâáóìéüôáôïò

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

êáèçãÞôñéáò öéëïëüãïõ ê.
×áñßêëåéáò ÁëåîïðïýëïõÌðáêïãéÜííç êáé üëùí
ôùí êáèçãçôþí Ýäùóáí
óôï Ó÷ïëåßï óôéò 25/6/2012
èåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç,

Ìçôñïðïëßôçò ÓðÜñôçò
ê. ÅõóôÜèéïò.
ÐëÞèïò åõóåâþí
óõìðáôñéùôþí ìáò
ðáñáâñÝèçêå, üðùò
êÜèå ÷ñüíï, êáé ôßìçóå
ôç ìåãÜëç ãéïñôÞ.

åñìçíåýïíôáò ôçí êùìùäßá
ôïõ Ïõßëéáì Óáßîðçñ ìå
ôßôëï «ÔÝëïò êáëü üëá
êáëÜ». Ïé ìáèçôÝò Ýäùóáí
ôïí êáëýôåñï åáõôü ôïõò ãéá
ôçí áðüäïóç ôïõ èåáôñéêïý
Ýñãïõ, óå Üñôéá öôéáãìÝíá
óêçíéêÜ êáé ðÝôõ÷áí ìå ôïí
äéêü ôïõò îå÷ùñéóôü ôñüðï
íá áíáäåßîïõí ôç äéäáêôéêÞ
÷ñçóéìüôçôá ôïõ Ýñãïõ êáé
íá ðñïóöÝñïõí ìå åðéôõ÷ßá
øõ÷áãùãßá óôçí ôïðéêÞ
êïéíùíßá. Ôçí åêäÞëùóç,
ðÝñáí áðü ôïõò ãïíåßò ôùí
ìáèçôþí, ðáñáêïëïýèçóáí
ðÜñá ðïëýò êüóìïò êáé
åêðñüóùðïé öïñÝùí ôïõ ôüðïõ
ìáò.
Å.Â.

Óôï ÌÜç-ÈáíÜóç
óôéò ÌÜíôñåò
ÃéïñôÞ ôïõ ÊÜìðïõ óôéò 2 ÌáÀïõ,
çìÝñá åïñôÞò ôïõ Áãßïõ Áèáíáóßïõ êáé ï ðåñéðïéçìÝíïò áðü ôïí
Èåüäùñï Áëáöüãéáííç áõëüãõ-

έξω από την εκκλησία. Έτσι στις
23/4/2012 στον Αη Γιώργη μετά τη
Θεία Λειτουργία έστρωσαν τραπέζια
και άπλωσαν σπιτικά φαγητά και
γλυκίσματα με άφθονο κρασί. Στη
συνέχεια το κέφι έφερε και το χορό.
Στην γιορτή παραβρέθηκαν όλοι οι
Περιβολιώτες, πολλοί Καστανιώτες
και άλλοι από τα γύρο χωριά.
Ε.Β.
Φωτο: Ηλίας Καλαβρυτινός

Στα Σερβέϊκα

Με μεγαλύτερη
από κάθε άλλη
χρονιά λαμπρότητα
γιόρτασαν στα
Σερβέϊκα, στις
8/06/2012, την
Ανακομιδή Λειψάνων
Θεοδώρου του
Στρατηλάτου. Μετά
τη Θεία Λειτουργία,
την οποία
παρακολούθησε
πολύς κόσμος,
ακολούθησε γλέντι
με τραγούδι και
φαγοπότι.
E.B.
ñïò ôçò åêêëçóßáò ãÝìéóå êüóìï,
ïé äå åêêëçóéáóôéêïß ýìíïé áðü
ôçí ôÝëåóç ôçò Èåßáò Ëåéôïõñãßáò áíôÞ÷çóáí óôéò ÌÜíôñåò, óçìáôïäïôþíôáò êáé ôïíßæïíôáò ôçí
åïñôáóôéêÞ áôìüóöáéñá. ÐÜñá
äßðëá, óôïí åéäéêÜ äéáìïñöùìÝíï ÷þñï, óôá êáæÜíéá Ýâñáæáí
óôï Ýíá ãßäá êáé óôï Üëëï ÷ïßñéíï ðáóôü, ðñïóöïñÜ ôïõ Íßêïõ
ÍéêçôÜêç, ðïõ óáí êáëüò ãåßôïíáò ôïõ ¢ãéïõ ãßíåôáé ïéêïäåóðüôçò êÜèå ÷ñüíï êáé êåñíÜåé ôïõò
åêêëçóéáæüìåíïõò. Óôç öùôïãñáößá áðü áñéóôåñÜ ïé Âáóßëçò Ìåíßäçò, Êþóôáò Ìðéóôüëáò, ×ñÞóôïò ÊïñôæÞò êáé Íßêïò ÍéêçôÜêçò ìáãåéñåýïõí ôá öáãçôÜ, ðßóù
äéáêñßíåôáé ï Ãåþñãéïò ÏéêïíïìÜêçò.
E.B.
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Δράσεις-Ειδήσεις-Πληροφορίες

ÐñùôïìáãéÜ
ÐñùôïìáãéÜ óôï Æïñü ìå ãëÝíôé
ìïõóéêÞ, óïõâëÜêé êáé ÷ïñü. Êáé
êáëÜ ôçí ÌïõóéêÞ êáé ôï óïõâëÜêé
ïé Ôñïúêáíïß ìðïñïýí íá ìáò ôá
êüøïõí, ôïí ÷ïñü üìùò ðïôÝ, ãéáôß
áðëÜ, îÝñïõìå íá ôñáãïõäÜìå.
Å.Â.

Áãüñéáíç 2012
Ðñüãñáììá ðïëéôéóôéêþí
åêäçëþóåùí Áõãïýóôïõ
ÓÜââáôï 11 Áõãïýóôïõ
8:15 ì.ì.
ÁöéÝñùìá óôï Äéïíýóç Ðáðáãéáííüðïõëï, êéíçìáôïãñáöéêÞ ôáéíßá..
ÊõñéáêÞ 12 Áõãïýóôïõ
7:45 ì.ì.
Ã´ áñ÷áéïëïãéêÞ êáé
éóôïñéêÞ çìåñßäá ìå
èÝìá:
« ÉóôïñéêÞ êáé áñ÷áéïëïãéêÞ ðåñéÞãçóç óôç âü-

ñåéá Ëáêåäáßìïíá »
ÓõíäéïñãÜíùóç: ðïëéôéóôéêüò óýëëïãïò Áãüñéáíçò êáé äÞìïò ÓðÜñôçò.
ÄåõôÝñá 13 Áõãïýóôïõ
6:00 ì.ì.
ÐñùôÜèëçìá
ôÜâëé,
óêÜêé,
ðéíÜêëé,
playstation ðïäüóöáéñï.
ÊéíçìáôïãñáöéêÞ ôáéíßá ãéá ðáéäéÜ.
Ôñßôç 14 Áõãïýóôïõ 10:
00ì.ì
ÅëëçíéêÞ âñáäéÜ, óöçíÜêé party.
ÐÝìðôç 16 Áõãïýóôïõ
9:00 ì.ì.

ÌåãÜëï Áãïñéáíßôéêï
ðáíçãýñé ìå ôïõò: Èåüöéëï ôñáãïýäé, ÌÜíï
Á÷áëéíùôüðïõëï êëáñßíï, ÃéÜííç Ðáõëüðïõëï,
Ìáñßíá Ðáíáãéùôïðïýëïõ. ÓÜââáôï 18 Áõãïýóôïõ 8:00 ì.ì.
ÐáñáäïóéáêÜ öáãçôÜ
êáé óáñäÝëá óôï âïõíü.
Áíïé÷ôÞ óõæÞôçóç
Ç åßóïäïò åßíáé åëåýèåñç óå üëåò ôéò åêäçëþóåéò
Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò: www.agoriani.org
Ôï Ä.Ó.

Ψηφιοποίηση
του περιοδικού
ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ

ÐñáãìáôïðïéÞèçêå áðü 10 Ýùò
13 Ìáßïõ 2012, ãéá 5ç óõíå÷Þ
÷ñïíéÜ, ç ¸êèåóç Ëáêùíéêþí
ðñïúüíôùí óôï Óýíôáãìá. Ïé
åðéóêÝðôåò, ðïõ êáé öÝôïò Þôáí
ðÜñá ðïëëïß, åß÷áí ôçí åõêáéñßá
íá äïêéìÜóïõí ôá ËáêùíéêÜ ðñïúüíôá êáé íá ãíùñßóïõí ìÝóá áðü
áõôÜ ôç öõóéêÞ ïìïñöéÜ êáé ôïí
ðïëéôéóìü ôçò Ëáêùíßáò. Áðü ôçí
ðåñéï÷Þ ìáò óõììåôåß÷áí ùò åêèÝôåò ïé: ÉùÜííçò Ãåñïíôßäçò ìå
ðñïúüíôá ôïõ é÷èõïôñïöåßïõ óôï
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Êáóôüñåéï êáé ÄçìÞôñéïò ÊáöåíôæÞò ìå ìåëéóóïêïìéêÜ ðñïúüíôá, áñùìáôéêÜ öõôÜ ê.ë.ð..
ÓõíäéïñãáíùôÝò ôçò ¸êèåóçò,
ðïõ ÷áñáêôçñßóèçêå éäéáßôåñá åðéôõ÷Þò, Þôáí ç ÐåñéöÝñåéá ÐåëïðïííÞóïõ, ç ÐåñéöåñåéáêÞ Åíüôçôá Ëáêùíßáò êáé ïé ðÝíôå ÄÞìïé ôçò êáé ç ÁóôéêÞ ìç
ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá Óåëëáóßá ÃéïñôÞ ôçò ÅëéÜò êáé ôïõ Ëáäéïý».
Å.Â.

Κυκλοφόρησε σε
έντυπη μορφή
και αναρτήθηκε
σε ηλεκτρονική
ψηφιακή μορφή -στον
διαδικτυακό τόπο http:
//micro-kosmos.uoa.gr
(=> η Φάρις)- το νέο
τεύχος αρ. 56, Ιούλιος
2012, του περιοδικού “η
Φάρις”.
Σ’ αυτό το τεύχος
υπάρχουν πληροφορίες
για το “Αντάμωμα
στο Ξηροκάμπι 2012”
των απανταχού
συμπατριωτών τον
Αύγουστο.

Ôá ðáéäéÜ ôïõ 3ïõ
Äçìïôéêïý ÓðÜñôçò
äçìéïõñãïýí
Ìå ôçí åéêáóôéêÞ åðéìÝëåéá ôçò
äáóêÜëáò ôïõò ÍÜíôéáò ÓêéáäÜ
ïé ìéêñïß ìáèçôÝò ôïõ 3ïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ ÓðÜñôçò äéïñãÜíùóáí Ýêèåóç ÆùãñáöéêÞò
- ÃëõðôéêÞò óôçí ÊïõìáíôÜñåéï
ÐéíáêïèÞêç ÓðÜñôçò. Ôçí Ýêèåóç, ðïõ äéÞñêçóå ùò ôéò 3 Éïõíßïõ åðéóêÝöèçêáí ðëÞèïò ãïíéþí
êáé ößëùí, ôüóï ôùí ðáéäéþí üóï
êáé ôçò ôÝ÷íçò, êáé èáýìáóáí
áðü êïíôÜ ôéò äçìéïõñãßåò ôùí
íÝùí êáëëéôå÷íþí. Åßíáé öõóéêü
íá ðñïóäïêÜìå ôçí ìåëëïíôéêÞ
åðáíÜëçøç ðáñüìïéùí ðñïóðáèåéþí ðïõ âïçèïýí óôçí ïëïêëÞñùóç ôçò ðñïóùðéêüôçôáò ôùí
ìéêñþí ðïëéôþí.

Οδικό Δίκτυο
Σπάρτης - Λογκανίκου
Εγκρίθηκε ποσό ύψους 1.500.000
ευρώ για διάνοιξη του οδικού δικτύου Σπάρτης, Καστορείου, Γεωργιτσίου, Λογκανίκου μέσα από
το πρόγραμμα ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ.

Ï ÄÞìïò åßíáé åäþ
Η καιροί είναι δύσκολοι και υποθέτουμε ότι αυτοί που επέλεξαν
να ασχοληθούν με τα κοινά και
διάθεση και γνώση των απαιτούμενων διαδικασιών είχαν για συνετή διοίκηση και διαφάνεια.
Αναρωτιόμαστε πόσο χρονικό διάστημα έχει να περάσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος από την περιοχή
μας. Οι συνεδριάσεις του Τοπικού
Συμβουλίου γιατί δεν ανακοινώνονται ευρύτερα ώστε να ενημερώνεται ο κόσμος για τα θέματα
και να συμμετέχει στη συζήτηση; Συζητούνται διεξοδικά όλα
τα θέματα;
ΕΛ

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Χαιρετίσµατα στην εξουσία
Ðñïò ôï Ôïðéêü Óõìâïýëéï ôïõ Äçìïôéêïý
Äéáìåñßóìáôïò Êáóôïñåßïõ
Êýñéïé,
Ýíá áðü ôá ìåãÜëá Ýñãá õðïäïìÞò ãéá Ýíáí
ôüðï åßíáé ç äéá÷åßñéóç ôùí áóôéêþí ëõìÜôùí
ìÝóá áðü ôçí êáôáóêåõÞ êáé ëåéôïõñãßá ÂÉÏÊÁ
(âéïëïãéêüò êáèáñéóìüò).
Èá èÝëáìå íá ìáò ðëçñïöïñÞóåôå ãéá ôïõò
ó÷åäéáóìïýò ôïõ ÄÞìïõ ãéá áõôü ôï óçìáíôéêü
Ýñãï êáé ôéò åíÝñãåéåò ðïõ Ý÷ïõí ãßíåé Þ èá
ãßíïõí óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ðåñéöÝñåéá ãéá ôçí
õëïðïßçóç ôïõ..
ÌåôÜ ôéìÞò
Ï Êáóôáíéþôçò
gld@otenet.gr

Εδαφολογικής μελέτης συνέχεια
Στο προηγούμενο τεύχος
είχαμε θίξει τα θέμα της
εδαφολογικής μελέτης των
ελαιοκαλλιεργειών του πρώην Δήμου Πελλάνας. Είχαμε
ζητήσει το Τοπικό Συμβούλιο
του Καστορείου να προχωρήσει σε ενέργειες ώστε να συμπληρωθούν τα στοιχεία και
να προκύψει ένα αξιόπιστο
αποτέλεσμα σχετικά με τις
απαιτήσεις λίπανσης της περιοχής μας. Μιας και έχουμε
αναγνώστες σε όλη τη Λακωνία δεχτήκαμε τηλεφωνήματα
όπου μας μεταφέρθηκε το
αίτημα να επανέλθουμε με
πίεση προς το Δήμο Σπάρτης
να προβεί στις απαραίτητες

ενέργειες.
Γνωρίζουμε ότι στον πρώην
Δήμο Θεραπνών είχε προταθεί ένα πρόγραμμα για τη
σύνταξη γεωργικού εδαφολογικού χάρτη της περιοχής.
Οι παράμετροι ήταν pH,
αλατότητα, ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, ανθρακικό
ασβέστιο,
υδατοκορεσμός
κ.λπ. Το ύψος της δαπάνης
ήταν 15 000 ευρώ και περιλάμβανε τον εξοπλισμό, τα
αναλώσιμα, τη δειγματοληψία σε συνεργασία με ιδιωτική
εταιρεία και τις αναλύσεις.
Σημειωτέον ότι στη Λακωνία
υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες
για τη δειγματοληψία εδα-

ÆçìéÜ óôï äñüìï ôïõ ÂñÜ÷ïõ
1⁄4ëïé ãíùñßæïõìå ôçí ïìïñöéÜ êáé
ôï õðÝñï÷ï ôïðßï óôï äñüìï ôïõ
âñÜ÷ïõ. Åðßóçò ðïëëïß ãíùñßæïõí
ôïí êßíäõíï êáôÜññåõóÞò ôïõ áðü
êáôïëéóèÞóåéò. ¸ôóé ìåôÜ áðü ìåëÝôç ôçò äåêáåôßáò ôïõ ’80 ï äñüìïò
ôóéìåíôïóôñþèçêå ìå éó÷õñü ïðëéóìü åðéðÝäïõ ôáñÜôóáò ïéêïäïìÞò.
ÐñÜãìáôé ï äñüìïò Ýãéíå áóöáëÞò
êáé ìéá åîáéñåôéêÞ âüëôá.
Óôá ðëáßóéá ôïõ Ýñãïõ ðïõ ãßíåôáé áðü ôç ÄÅÕÁÓ ãéá ôçí áëëáãÞ ôïõ õäñåõôéêïý äéêôýïõ, ìåôÜ
áðü êáêÞ åðéëïãÞ ôïõ óçìåßïõ ðïõ
Ýãéíå ç ÷Üñáîç, ç åêóêáöÞ Ýêïøå
ôï äñüìïò êáôÜ ôï Ýíá ôñßôï êáôá-
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óôñÝöïíôáò êáé ôïí ïðëéóìü.
Ôá åñùôÞìáôá ðïõ ìðáßíïõí åßíáé êáôÜ ðüóï Ý÷åé äéáóáëåõôåß ç
áóöÜëåéá ôïõ äñüìïõ êáé áí ï ÄÞìïò Ý÷åé óôéò ðñïèÝóåéò ôïõ íá ðñï÷ùñÞóåé óôéò êáôÜëëçëåò åíÝñãåéåò
ãéá ôçí áðïêáôÜóôáóç ôçò âëÜâçò.
Ãíùñßæïõìå üôé ôç æçìéÜ åíôüðéóå
ï Ôïðéêüò Óýìâïõëïò ê. Â. ËáãáíÜò ðïõ ðñï÷þñçóå êáé óå ó÷åôéêÞ
ðáñÝìâáóç óôï ÄÞìï. Ôï åñþôçìá
ðïõ ôßèåôáé åßíáé èá ðáñáëÜâåé ôï
Ýñãï ï ÄÞìï áðü ôïí åñãïëÜâï; Ôï
Ôïðéêü Óõìâïýëéï ðñÝðåé íá åßíáé
óå åãñÞãïñóç.
ÅË

φών. Μάλιστα ο εξοπλισμός
αγοράσθηκε και τοποθετήθηκε στο Κέντρο Πολυδραστηριοτήτων του Κεφαλά.
Δυστυχώς το πρόγραμμα δεν
ολοκληρώθηκε σκαλώνοντας
στα γρανάζια της γραφειοκρατίας που αμφισβήτησε τη
σκοπιμότητά του. Σ΄ αυτή τη
χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας βρίσκονται πολύ εύκολα
χρήματα για πανηγύρια και
δήθεν πολιτιστικά δρώμενα
αλλά για δουλειά πραγματική
όλα είναι δύσκολα.
Σήμερα ο χώρος στον Κεφαλά
δίνεται για αναψυκτήριο και
θέλουμε να μάθουμε τι έγινε
ο εξοπλισμός.

Έργα και ημέρες
του Δήμου

Έχουμε μια πρόταση στο
Δήμο. Υπάρχουν υψηλού επιπέδου Γεωπόνοι στο Δήμο, οι
οποίοι μπορούν να φέρουν σε
πέρας μια αξιόπιστη δειγματοληψία και νομίζουμε θα τα
κάνουν μετά χαράς, υπάρχει
το εργαστήριο της ΔΕΥΑΣ,
όπου μπορούν να μεταφερθούν τα όργανα. Το κόστος
των αναλωσίμων δεν είναι
δυσβάσταχτο, ακόμη και σήμερα. Η ανάθεση με παροχή
υπηρεσίας σε ένα άτομο αρκεί
για να γίνουν οι αναλύσεις Ας
γίνει το σωστό βήμα. Κι ας
κόψουμε λίγο από τις «γουρνοπούλες». Λίγη ουσία δεν
βλάπτει.

Ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας
Καστορείου κ. Γεώργιος Οικονομάκης
μας ανακοίνωσε ότι με μηχανήματα
της περιφέρειας γίνεται διάνοιξη και
διαπλάτυνση του δρόμου του βουνού
από το Καστόρειο μέχρι την κορυφογραμμή. Επίσης γίνεται διάνοιξη των
αδιάβατων αγροτικών δρόμων από την
Πολιτική Προστασία του Δήμου Σπάρτης. Πραγματοποιείται καθαρισμός
των πρανών των δρόμων. Γίνονται
επεκτάσεις του υδρευτικού δικτύου στο
Καστόρειο από τη ΔΕΥΑΣ.
Δημοπρατήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Καστορείου, Καστρίου και Σερβέικων και αναμένεται η υλοποίησή του.

Παράπονα
από τους
Καστρίτες
Παράπονα και διαμαρτυρίες ακούσαμε από
τους Καστρίτες για τη
μη ύπαρξη ασφαλούς διεξόδου του δρόμου, που
ανεβαίνει στον Άη Γιώργη. Ο δρόμος που κατεβαίνει από την εκκλησία προς τον κεντρικό δρόμο (στης Κυριάκενας) είναι κλειστός ενώ δεν είναι
εύκολο να γίνει αναστροφή και ένα αυτοκίνητο να
επιστρέψει στον κεντρικό
δρόμο.
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Παρέµβαση

Ìéá ìáôéÜ óôï ðáñüí êáé ìéá ðñüôáóç ãéá ôï ìÝëëïí

Ïé óêÝøåéò ìïõ åßíáé áðëÝò
êáé óßãïõñá äåí áðïôåëïýí
ðñùôïôõðßá. Ðáñüìïéåò óêÝøåéò åßíáé äõíáôü íá äéáôõðùèïýí êáé áðü Üëëïõò óõìðïëßôåò ìáò. Áñêåß áõôÝò íá
åßíáé óõãêñïôçìÝíåò êáé ñåáëéóôéêÝò. Íá áðáíôïýí èåôéêÜ óôá ðñïâëÞìáôá ðïõ
áðáó÷ïëïýí ôïí ðïëßôç êáé
ôçí êïéíùíßá êáé íá óõìâÜëëïõí ìáêñïðñüèåóìá óôç äéáìüñöùóç åíüò èåôéêïý êïéíùíéêïý êáé ïéêïíïìéêïý ðåñéâÜëëïíôïò, üðïõ ïé íÝïé Üíèñùðïé èá ìðïñïýí íá ïíåéñåýïíôáé êáé íá êôßóïõí Ýíá
êáëýôåñï ìÝëëïí.
Ðñéí åéóÝëèù óôçí ïõóßá ôïõ
èÝìáôïò, èá áíáöåñèþ ðåñéëçðôéêÜ óôá ðñïâëÞìáôá,
ðïõ åäþ êáé ÷ñüíéá äïêéìÜæïõí áöüñçôá ôçí åëëçíéêÞ
êïéíùíßá.
Åðß äåêáåôßåò, ï íïìïôáãÞò
ðïëßôçò áãùíßæåôáé, íá åðéâéþóåé, Ý÷ïíôáò ìüíéìá áðÝíáíôß ôïõ Ýíá áöéëüîåíï êñÜôïò.
Ï éêáíüò êáé Ýíôéìïò õðÜëëç-
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ëïò áóöõêôéÜ, ÷ñüíéá ôþñá,
öõëáêéóìÝíïò óå Ýíá êáôáðéåóôéêü ðåñéâÜëëïí, ðïõ
óôñáããáëßæåé êÜèå äçìéïõñãéêÞ ôïõ éêáíüôçôá êáé äéÜèåóç.
Ç õãéÞò åðé÷åéñçìáôéêüôçôá áäõíáôåß íá áíáðôýîåé ôéò
äåîéüôçôÝò ôçò ìÝóá óå Ýíá
å÷èñéêü ðåñéâÜëëïí, ìå ôçí
ðïëõíïìßá êáé ôéò ãíùóôÝò
ãñáöåéïêñáôéêÝò áãêõëþóåéò
êáé äïìÝò.
Ç ðáéäåßá áðïôåëåß ðñïóöéëÞ ÷þñï óôåßñùí êïììáôéêþí
áíôéðáñáèÝóåùí êáé ÷þñï
åîõðçñÝôçóçò ðïëëþí Üëëùí
óêïðéìïôÞôùí êáé óõìöåñüíôùí.
Ïé ôïìåßò ôçò õãåßáò êáé ôçò
ãåùñãßáò áëþèçêáí áðü ôï
ðáñáóéôéêü êåöÜëáéï ôùí
ëïãÞò-ëïãÞò ìåóáæüíôùí.
ÔÝëïò, ïëüêëçñç ç êïéíùíßá
áðïôåëåß óÞìåñá Ýíá óõíïíèýëåõìá ïìÜäùí êáé óõíôå÷íéþí, ðïõ âñßóêïíôáé óå ìßá
óõíå÷Þ óýãêñïõóç óõìöåñüíôùí, ìå ëßãïõò áëëÜ éó÷õñïýò èýôåò êáé ðïëëÜ èýìáôá

êáé ìå Ýíá êñÜôïò ðïõ êëõäùíßæåôáé, áíÞìðïñï íá ðñïóôáôÝøåé ôï äßêéï ôùí ïéêïíïìéêÜ êáé êïéíùíéêÜ áäýíáìùí, ðïõ áðïôåëïýí ôç
óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá ôïõ
ëáïý.
ÌÝóá óå áõôü ôï êëßìá êáé
êÜôù áðü ôçí õðïôéèÝìåíç «öñïíôßäá êáé áóöÜëåéá»
ðïõ ðñïóöÝñåé ç «ïìðñÝëá»
ôùí Ôñïúêáíþí, êáëïýìáóôå
íá åðéâéþóïõìå ùò Ýèíïò êáé
ùò êïéíùíßá.
Ï äñüìïò ôçò åðéóôñïöÞò ìáò
óôç äéêÞ ìáò «ÉèÜêç» åßíáé
ìáêñýò êáé äýóêïëïò. Óå áõôïýò ôïõò ÷áëåðïýò êáéñïýò
èá ðñÝðåé íá äéåêäéêÞóïõìå
ìå ðåñßóêåøç êáé óèÝíïò, ü,ôé
ìáò óôÝñçóáí êáé ìáò áíÞêåé.
Ïé óêÝøåéò ìïõ óôñÝöïíôáé
óôç ãåíÝôåéñÜ ìïõ êáé ìÜëéóôá óôïí åõñýôåñï ÷þñï ôïõ
ðñþçí ÄÞìïõ ÐåëëÜíáò, ðïõ
ôéò ôåëåõôáßåò äåêáåôßåò âéþíåé ìéá ìåãÜëç ðëçèõóìéáêÞ
óõññßêíùóç, ðïõ ïöåßëåôáé
óôç óõíå÷Þ ìåßùóç ôùí åéóïäçìÜôùí êáé êõñßùò óôçí

áäñÜíåéá ôçò ðïëéôåßáò.
1⁄4 ôüðïò áõôüò åßíáé éäéáßôåñá ðñïéêéóìÝíïò áðü ôç öýóç
ìå ðëïýóéåò öõóéêÝò ðçãÝò
êáé áðáñÜìéëëá ôïðßá öõóéêïý êÜëëïõò, ìå äéÜóðáñôåò âõæáíôéíÝò åêêëçóéÝò, ìå
ôéò áñ÷áéüôçôåò ôçò ÐåëëÜíáò
êáé ìå ôçí ðëïýóéá ëáïãñáöéêÞ ôïõ ðáñÜäïóç.
ÁõôÞ ôç óçìáíôéêÞ ðåñéï÷Þ
åß÷á ôçí ôéìÞ, íá ôç æÞóù êáé
ùò äçìïôéêüò óýìâïõëïò êáôÜ
ôçí ôåôñáåôßá 2003-2006.
‘1⁄4ðùò êÜèå åëëçíéêÞ ýðáéèñïò, êáôÜ ôéò äåêáåôßåò ôïõ
‘50 êáé ôïõ ‘60 ï ÷þñïò áõôüò
õðÞñîå èýìá ìéáò áèñüáò öõãÞò, ðïõ ðñïêÜëåóáí ç áóôõöéëßá êáé ç ìåôáíÜóôåõóç óå
÷þñåò, üðùò óôïí ÊáíáäÜ,
ôéò Ç.Ð.Á., ôçí Áõóôñáëßá,
êáé ôç ÄõôéêÞ ôüôå Ãåñìáíßá,
áëëÜ áêüìç õðÞñîå êáé èýìá
ìéáò óêëçñÞò åãêáôÜëåéøçò
áðü ôçí åëëçíéêÞ ðïëéôåßá.
Áêïëïýèçóáí ïé äåêáåôßåò
ôçò ðëçèõóìéáêÞò óõññßêíùóçò êáé ôïõ êïéíùíéêïý ìáñáóìïý, áöïý ç Ýëëåéøç áíá-
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ðôõîéáêþí õðïäïìþí áíÜãêáæå ôïõò íÝïõò íá åãêáôáëåßðïõí ôéò åóôßåò ôïõò êáé íá
åãêáèßóôáíôáé óôá ðëçóéÝóôåñá áóôéêÜ êÝíôñá.
¸ôóé, üôáí ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá Ýãéíáí êÜðïéá âÞìáôá ìå
õðïäïìÝò áíáðôõîéáêïý ÷áñáêôÞñá, áðïõóßáæáí áðü
ôïí ôüðï áõôüí ôá íéÜôá êáé
ôï êáôÜëëçëï åêåßíï åðé÷åéñçìáôéêü äõíáìéêü, ðïõ èá
Üíïéãå äñüìïõò áíÜðôõîçò
êáé êïéíùíéêÞò ðñïêïðÞò.
Ç óçìåñéíÞ äõóìåíÞò óõãêõñßá, èá ðñÝðåé íá ìåôáôñáðåß
óå åõêáéñßá ãéá ôï îåêßíçìá
íÝùí ôñüðùí æùÞò.
Óôïí áãñïôéêü ôïìÝá èá ðñÝðåé íá ÷ñçìáôïäïôçèïýí
ðñïãñÜììáôá áåéöüñïõ áíÜðôõîçò, ðïõ èá åíèáññýíïõí
êáé èá óôçñßæïõí ïéêïíïìéêÜ áãñïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò, üðùò:
á) ÌïíÜäùí õðáßèñéáò, Þ
èåñìïêçðéêÞò êáëëéÝñãåéáò
ãéá ôçí ðáñáãùãÞ âéïëïãéêþí ïðùñïêçðåõôéêþí ðñïúüíôùí.
â) Êôçíïôñïöéêþí ìïíÜäùí
âéïëïãéêÞò åêôñïöÞò.
ã) ÌïíÜäùí êáèåôïðïéçìÝíçò ðáñáãùãÞò âéïëïãéêþí
áãñïôéêþí êáé êôçíïôñïöé-
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Þò ôïõ Åõñþôá, ìå åîáßñåóç
åêåßíïõò ôùí ïéêéóìþí Ëïãêáíßêïõ êáé Ðáñäáëßïõ ðïõ
Ý÷ïõí åðÜñêåéá íåñïý åðéöáíåéáêÞò êáé õðüãåéáò ñïÞò
áíôßóôïé÷á, Ý÷ïõí ôï ðñïíüìéï íá Ý÷ïõí åãêáôåóôçìÝíá
óýã÷ñïíá äßêôõá Üñäåõóçò
(êëåéóôïý êõêëþìáôïò).
Ðñüêåéôáé ãéá ôïõò êÜìðïõò
ôùí ïéêéóìþí Êáóôïñåßïõ (ìå
äýï áñäåõôéêÜ óõóôÞìáôá),
ôçò ÐåëëÜíáò êáé áêüìç ôùí
ïéêéóìþí Óåëëáóßáò êáé Êïíéäßôóáò (ðñþçí ÄÞìïõ Ïéíïýíôïò).
Ôá Ýñãá áõôÜ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí ìå ôç óõã÷ñçìáôïäüôçóç ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò
êáé ôïõ åëëçíéêïý äçìïóßïõ êáé åßíáé ðåñéôôü íá ôïíéóèåß, üôé ëüãïé ôïðéêþí áíáãêþí êáé åèíéêÞò ïéêïíïìßáò åðéâÜëëïõí íá áîéïðïéçèïýí óôïí êáëýôåñï äõíáôü
âáèìü.
3. Åßíáé åõ÷åñÞò ç ðñïìÞèåéá
åíÝñãåéáò, ìå äõíáôüêþí ðñïúüíôùí êáé
ä)
ÌïíÜäùí âéïëïãéêÞò ôçôá åðéëïãÞò áíÜìåóá óôç
åêôñïöÞò ðïõëåñéêþí, é÷èõ- Ä.Å.Ç. êáé óôá öùôïâïëôáúêÜ óõóôÞìáôá.
ïêáëëéåñãåéþí ê.ëð.
4.
Ç íÝá ïäéêÞ áñôçñßá
Ïé ðñïûðïèÝóåéò ðïõ ðëçñïýíôáé ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôç- ÓðÜñôçò – Ëåýêôñïõ öÝñíåé
óç áõôþí ôùí äñáóôçñéïôÞ- ðéï êïíôÜ ôïí ÷þñï ðáñáãùãÞò ìå ôéò áãïñÝò äéÜèåóçò ôïõ
ôùí åßíáé ïé åîÞò:
1. Ïëüêëçñç ç ðåñéï÷Þ åßíáé ðñïúüíôïò êáé
ðëïýóéá óå õäÜôéíïõò ðüñïõò, 5. ÊáôÜ ôï «ïõäÝí êáêüí áìéç äå êáëëéåñãÞóéìç ãç åßíáé ãÝò êáëïý», ç êñßóç áõôÞ êáé
êáôÜ ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôçò ïé óõíÝðåéÝò ôçò ìðïñïýí íá
ëåéôïõñãÞåãêáôáóïõí
óáí
ëåéììÝíç,
Ï
äñüìïò
ôçò
åðéóôñïöÞò
å
õ
ê
á
é
ñ
ßÞ ôåëåß óå
á ãéá ôçí
ìáò óôç äéêÞ ìáò
êáôÜóôáå
ðéóôñïóç áãñá«ÉèÜêç» åßíáé ìáêñýò
öÞ
ðïëëþí
íÜðáõóçò
êáé
äýóêïëïò.
óõìðáôñéåðß ðïëëÝò
ùôþí
ìáò
äåêáåôßåò.
Óå áõôïýò ôïõò ÷áëåðïýò
óôç
ìÜíá
ÊáôÜ óõêáéñïýò èá ðñÝðåé
ãç.
íÝðåéá, ôï
Óôïí áãñïíá äéåêäéêÞóïõìå
Ýäáöüò ôçò
ôïôïõñéèåùñåßìå ðåñßóêåøç êáé óèÝíïò,
óôéêü
ôïôáé åëÜ÷éü,ôé ìáò óôÝñçóáí
ìÝá óçìáóôá åðéíôéêÞ
þèçâáñõìÝíï
êáé ìáò áíÞêåé
óç
ìðïñåß
áðü ôïîéíá äþóåé
êÝò ïõóßåò
ìéá
êáëýôåñç
ðñïóÝããéóç
åê
ôçò óõìâáôéêÞò ãåùñãßáò êáé
ìÝñïõò
ôçò
ðïëéôåßáò
óôï
èÝìá
éäéáßôåñá áðü ôç ÷ñÞóç öõôùí áñ÷áéïôÞôùí ôçò ÐåëëÜôïöáñìÜêùí.
2. 1⁄4ëïé ïé êÜìðïé ôùí ïéêé- íáò êáé áõôÞ åßíáé ç óõíÝ÷éóç
óìþí ðïõ åõñßóêïíôáé êáôÜ ôùí áíáóêáöþí.
Ôá ìÝ÷ñé ôþñá åõñÞìáìÞêïò ôçò ëåêÜíçò áðïññï-

ôá êáé ïé åðéóôçìïíéêÝò èÝóåéò
ôïõ êáèçãçôÞ êáé õðåýèõíïõ ôùí áíáóêáöþí áñ÷áéïëüãïõ ê. È. Óðõñüðïõëïõ
äåß÷íïõí, ðùò ï ÷þñïò áõôüò
ìðïñåß íá êñýâåé åíäéáöÝñïõóåò éóôïñéêÝò áëÞèåéåò.
Ôï Ìõêçíáúêü íåêñïôáöåßï ìå ôïõò ëáîåõôïýò èïëùôïýò ôÜöïõò, éäéáßôåñá ï âáóéëéêüò ôÜöïò, öáíåñþíïõí,
üôé ç ÐåëëÜíá õðÞñîå áêìáßï
Ìõêçíáúêü êÝíôñï ìå óõíå÷Þ
êáôïßêçóç.
ÅÜí áìöéóâçôåßôáé ôï ðéï
óçìáíôéêü åýñçìá ôùí áíáóêáöþí, ðïõ åßíáé ç áíáêÜëõøç ôïõ Âáóéëéêïý Áíáêôüñïõ ôïõ ÌåíåëÜïõ êáé ôçò
ÅëÝíçò, èá ðñÝðåé íá ìáò äïèåß ìéá ôåêìçñéùìÝíç åðéóôçìïíéêÞ áðÜíôçóç ðåñß ôïõ
áíôéèÝôïõ. ÄéáöïñåôéêÜ, ç
êáëýôåñç áðÜíôçóç ðñÝðåé
íá åßíáé ç óõíÝ÷éóç ôùí áíáóêáöþí, ðïõ ìðïñåß íá ïäçãÞóåé óôçí éóôïñéêÞ áëÞèåéá.
Ç áíÜäåéîç êáé ðñïâïëÞ ôùí
áñ÷áéïôÞôùí ôçò ÐåëëÜíáò
óõíäõáóìÝíç ìå ôçí åðéóêåøéìüôçôá ôùí âõæáíôéíþí åêêëçóéþí êáé ôùí üìïñöùí
öõóéêþí ôïðßùí ôïõ áíáôïëéêïý ÔáûãÝôïõ óå ïëüêëçñï ôï ìÞêïò ôïõ áðü ôç
Âïñäüíéá ìÝ÷ñé ôï Ëïãêáíßêï, èá ðñïêáëÝóåé ôï åíäéáöÝñïí ðïëëþí åðéóêåðôþí
ãéá áãñïôéêü ôïõñéóìü, ðïõ
èá ùöåëÞóåé ïéêïíïìéêÜ ôïí
ôüðï êáé ôç Ëáêùíßá.
Ç ðñïïðôéêÞ áõôÞ ìáæß ìå
ôçí áíÜðôõîç ôïõ áãñïôéêïý
ôïìÝá êáé ôçí åíåñãïðïßçóç
ôçò ïäéêÞò áñôçñßáò ÓðÜñôçò – Ëåýêôñïõ èá ðñïóöÝñïõí íÝåò äõíáôüôçôåò åîÝëéîçò óôçí ðåñéï÷Þ êáé èá áõîÞóïõí ôï åíäéáöÝñïí ôùí
êáôïßêùí ãéá ìüíéìç åãêáôÜóôáóç.
Ôüôå, ôá üíåéñá ôùí ðñïãüíùí ôïõò, ðïõ êÜðïôå ãéá ëüãïõò âéïðïñéóìïý áíáãêÜóôçêáí íá åãêáôáëåßøïõí
ôéò åóôßåò ôïõò, áíáæçôþíôáò
íÝåò ðáôñßäåò, èá ðÜñïõí ôçí
åêäßêçóÞ ôïõò. Åßèå…..
Áìýêëåò, 25-5-2012
Íßêïò ÌïéñÜãéáò
Óõíôáîéïý÷ïò Ï.Ô.Å.

13

Μελέτη

Ç “ÊáóôáíéÜ” óôï áñ÷åßï ôïõ Äçìçôñßïõ Ê. ÓáëâáñÜ
ÅìðïñéêÝò ó÷Ýóåéò êáé ïéêïãåíåéáêÝò óôñáôçãéêÝò óôï ðñþôï ìéóü ôïõ 19ïõ áéþíá
Το Αρχείο Δημητρίου Κ.
Σαλβαρά, που έχει παραδοθεί
και φυλάσσεται στα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Νομού Λακωνίας, είναι ένα
πολύ σημαντικό Αρχείο. Σύμφωνα με τον καθηγητή Βασίλη
Κρεμμυδά1, είναι «εμπορικό
στην ουσία του και σε όλη του
την έκταση. Είναι ογκώδες και
έχει παραχθεί στο μεγάλο βάθος
του χρόνου δύο αιώνων από τις
αρχές του 18ου έως τα μέσα του
20ού. Προσφέρεται έτσι να εξυπηρετήσει τις μεθοδολογικές
ζητήσεις... στο επίπεδο των
κοινωνικών συσχετισμών σε
συνδυασμό με τις ευρέως τοπικές οικογενειακές στρατηγικές
στις οικονομικές δραστηριότητες της».
Η Καστανιά και η ευρύτερη
περιοχή της καθώς και οι όποιες
οικογενειακές και εμπορικές
σχέσεις της με το Μυστρά εμφανίζονται στο Αρχείο με μεγάλη
συχνότητα κυρίως λόγω της
συγγένειας που αναπτύχθηκε μεταξύ του προύχοντα, πληρεξούσιου Λακεδαίμονος στις Εθνοσυνελεύσεις [Γ΄ Εθνοσυνέλευση
Επιδαύρου (1826) και Δ΄ κατά
συνέχεια Εθνική των Ελλήνων
Συνέλευση (1832)], Αναγνώστη
Τζωρτζάκη από την Καστανιά
και των αδελφών Κωνσταντή
και Αντώνη Σαλβαρά, αφού η
κόρη του πρώτου, Αγγελικούλα,
παντρεύτηκε τον Αντώνη Σαλβαρά. Ο Τζωρτζάκης είναι «ο
πιο σημαντικός συγγενής και
συνεργάτης»2 των Σαλβαραίων
και αναδεικνύει με τις ενασχολήσεις και συνεργασίες του την
Καστανιά σε σημαντικό τόπο για
την εποχή. Από την Καστανιά
οργάνωνε τις οικονομικές του
δραστηριότητες, τις οποίες όμως
δεν γνωρίζουμε πέρα από τις
εταιρικές πράξεις με το γαμπρό
του. Ήταν βέβαια εγγράμματος.
Περίπου το 1833 έγινε Ειρηνοδίκης Σπάρτης, και παρέμεινε έως
τουλάχιστον το 1834. Διετέλεσε
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και Δήμαρχος Δήμου Καστορείου, τουλάχιστον την περίοδο
1837-1838. Στο Αρχείο εμφανίζεται να είχε τουλάχιστον 3
κόρες, την Αγγελικούλα, που πάντρεψε με τον Αντώνη Σαλβαρά,
την Κατερίνα, που πάντρεψε με
τον Αναγνώστη Ζαφειρόπουλο,
και τη Δέσποινα, που παντρεύτηκε το Νικολό Κορφιωτάκη,
και τουλάχιστον 2 γιούς, τον
Κωνσταντίνο και το Γεώργιο.
Στο πόδι του πάντως, όταν λείπει
ο Αναγνώστης, αφήνει το Γεώργιο. Τα άλλα παιδιά του, που
γνωρίζουμε ότι υπήρχαν, δεν
αναφέρονται καθόλου. Ο Αναγνώστης (Παναγιώτης) Τζωρτζάκης αρχικά είχε παντρευτεί
τη Γαρουφαλίτσα Πιερράκη από
τη Σίτσοβα και απέκτησαν την
Αγγελικούλα, την Αικατερίνη,
το Γεώργιο και τον Αριστείδη.
Σε δεύτερο γάμο, μετά το θάνατο της πρώτης συζύγου του,
παντρεύτηκε τη Μαρίτσα Δημητρακάκη και έκανε τη Δέσποινα,
την Αφροδίτη, την Ευγενία και
τον Κωνσταντίνο.
Το κύρος του Αναγνώστη
δηλώνει και το ότι τον Νοέμβρη
του 1831, κατά τα δύσκολα γεγονότα της περιόδου 1831-1833
έδωσε τον Πύργο για την εγκατάσταση του ταγματάρχη και
έστειλε 1.000 οκάδες γένημμα
για το στράτευμα. Σύντομα όμως
μετάνιωσε και διαμαρτυρόταν
για τους στρατιώτες στον Πύργο
που δημιουργούσαν συνεχώς
προβλήματα3.
Το πρώτο, χρονικά, έγγραφο
που προέρχεται από την Καστανιά χρονολογείται στον Ιούνιο του 18254 και πρόκειται για
επιστολή κάποιου Αναγνώστη
(ίσως του Αναγνώστη Τζωρτζάκη) προς Αντώνη και Γεωργάκη, ίσως οικογένειας Σαλβαρά,
για να ανταλλάξουν το άλογο
του φέροντος την επιστολή με
άρματα. Η επιστολή είναι πραγματικά δηλωτική της εποχής,
των συνθηκών, των αναγκών και

Το αρχοντικό Σαλβαρά που κτίστηκε μεταξύ 1815
– 1830.
Πηγή φωτογραφίας: www.dolihos.gr
προτεραιοτήτων.
Στη συνέχεια, έγγραφα από
την Καστανιά συναντώνται
μετά από τέσσερα χρόνια, το
1829, όταν ήταν σε εξέλιξη το
προξενιό, οι διαπραγματεύσεις
και τελικά ο γάμος της Αγγελικούλας Τζωρτζάκη, κόρης του
Αναγνώστη, με τον Αντώνη
Σαλβαρά. Το προικοσύμφωνο, η
ανάμειξη του Ηλία Κουσκούρη,
ξαδέλφου των Σαλβαραίων, στις
διαπραγματεύσεις, η εξασφάλιση της όσο το δυνατόν καλύτερης προίκας, η γαμήλια δωρεά
του Αντώνη (φέσια, διαμαντένια
σκουλαρίκια, γιορντάνια και
φουστάνια) καταγράφονται σε
μια σειρά επιστολών και άλλων
εγγράφων5. Τα συγχαρητήρια
για το γάμο έρχονται σε επιστολές του Ιουλίου του 1830. Λίγο
πριν, ίσως το Πάσχα, υποθέτει ο
Βασίλης Κρεμμυδάς6, είχε γίνει
ο γάμος.
Από κει και πέρα και όλη τη
δεκαετία του 1830, ιδιαίτερα την
περίοδο 1830-1834, οι σχέσεις

συσφίγγονται και οι οικονομικές
συναλλαγές και συνεργασίες
σταδιακά αυξάνονται, λύνονται
από κοινού προβλήματα, ανταλλάσσονται πληροφορίες και νέα:
Συζητήσεις και προμήθειες προϊόντων, το μετάξι, το μουλάρι,
οι 10 ντούμπιες Ισπανίας που
πρέπει να γίνουν τάλιρα, το άλογο που θα αγοράσει ο Αντώνης,
η παραγγελία του μούστου στη
Βορδόνια κ.ά.7.
Ο Αναγνώστης συνήθως συμβουλεύει τον Αντώνη για θέματα
μεταξιού ή για τη σύναξη των
προσόδων διακρινόμενος για τον
ήπιο και μετριοπαθή χαρακτήρα
του. Του δίνει συμβουλές ακόμα
και για να μαζέψει ελιές στα
Πακωτά ή να στείλουν κάποιον
στο Κοζόμορο (Βορδόνια) να
προσέχει που θερίζουν. Το 1831,
μετά από 1 χρόνο συναλλαγών,
μπαίνουν και εγγυητές για τις
πληρωμές των δόσεων των ενοικίων των εθνικών προσόδων, η
μία οικογένεια για την άλλη: Για
τη Ζαραφώνα, την Κοτίτσα, το
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Ο Μυστράς, στο Αρχείο Σαλβαρά, σύμφωνα και με τον καθηγητή Βασίλη Κρεμμυδά, εμφανίζεται να λειτουργεί ως
ένα κέντρο της περιοχής.
Βαρσινίκο, τη Χρύσαφα, τον
Κεφαλά, το Κοζόμορο και την
Αγόριανη8.
Ο Γεώργιος Τζωρτζάκης
πηγαίνει «για σπουδές» στο
Μυστρά την περίοδο 1831-1832,
ενώ οι οικογένειες πηγαινοέρχονται Μυστρά-Καστανιά: το
καλοκαίρι, το Πάσχα, για τους
γάμους, σε κάθε ευκαιρία ανταμώνουν9.

Ασθένειες
Μέσω της σχέσης των δύο
οικογενειών, Καστανιωτών και
Μυστριωτών, μαθαίνουμε και
για τη φυσική τους κατάσταση
ή για τα φάρμακα που χρησιμοποιούσαν: Δηλώνεται (άγνωστη)
ασθένεια της Αγγελικούλας, όταν
πρωτοπήγε στο Μυστρά, μα και
του άνδρα της κατόπιν. Την ίδια
περίοδο στη Καστανιά ζητάνε
από το Μυστρά καθαρτικό και
κινίνο για την Κατερίνα, την
αδελφή της Αγγελικούλας. Το
1833 τα χαιρετίσματα από την
Καστανιά στο γιατρό δείχνουν
τη στενή σχέση τους. Τον ενημερώνουν ότι δεν βρήκαν, ούτε στο
Ναύπλιο, ένα από τα φάρμακα
της συνταγής, το «χόρτον ταράσακον»*. Πιθανόν πρόκειται για
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το ταραξάκο (πικραλίδα ή αγριοράδικο) όμως δεν γνωρίζουμε
μέχρι τώρα ούτε την ασθένεια,
ούτε ποιος ασθενούσε. Πάντως
ο Τζωρτζάκης για την υγεία του
ταξιδεύει και στα Θερμιά μαζί
με τον Κωνσταντίνο Σαλβαρά,
για θερμά λουτρά10.

Σχέσεις, δίκτυο γνωριμιών Καστανιάς-Μυστρά
Εκτός από την οικογένεια
Τζωρτζάκη, με τους Σαλβαράδες και τους συνεργάτες τους
στο Μυστρά συναλλάσσονται
και άλλοι Καστανιώτες, καθώς
και κάτοικοι της ευρύτερης
περιοχής, όπως ο Γεώργιος
Δημητρακόπουλος, ο Ευθύμιος
Θεοφανιάδης, ανηψιός των
Τζωρτζάκηδων, ο Χριστόδουλος
Κουρούπης, το παιδί του Ζωγράφου. Ακόμη συνεργασία με
το εμπόριο του λαδιού έχουν ο
Παναγιώτης Δούκας, ο Κωνσταντής Πετρόγιαννης, ο Γιώργης
Ζαφειράκης, ο Δημητράκης
Κακαφλίκας, ο Δημήτρης Αρφάνης, ο Δ. Ορφανός, ανιψιός του
Αναγνώστη Τζωρτζάκη, ο Αναγνώστης Παπαγαλανόπουλος, ο
Γιώργης Καπουτζής, ο Χρ. Λά-

μπος, ο Γεώργιος και ο γιος του
Νικόλαος Παπανικολόπουλοι.
Ο Νικόλαος δηλώνει εγγονός
του Τζωρτζάκη. Δεν γνωρίζουμε
όμως την ακριβή σχέση. Όλοι
εμπλέκονται σε ένα οικονομικό
δίκτυο, που διακινεί τα προϊόντα
και εμπορεύματα της περιοχής
και οι σχέσεις τους, εκτός από
τις θερμές προσφωνήσεις, μοιάζουν σχέσεις συνεργασίας11.
Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και την παρουσία των
«Νεοφωτίστων» κατοίκων της
Καστανιάς, «τέκνα του ποτέ
Οθωμανού κατοίκου των Περιβολίων», οι οποίοι έχοντας τα
χαρακτηριστικά του Β. Διατάγματος 29.6/10.5/1836, έπρεπε
να υποβάλουν αποδεικτικά για
χρήση της παραγ. 7 του διατάγματος, με τα οποία δηλώνονταν
τα ακίνητα κτήματά τους στο
Δήμο Πελλάνης (Γεωργίτσιον)
από τη Γραμματεία, η διαμονή
τους από το Δήμαρχο και το
πότε δέχθηκαν το Ιερό Βάπτισμα. Παρακαλούσαν να τους
περιθάλψουν αρκούντως για να
επιβιώσουν12.

Τα Προϊόντα της Καστανιάς – Τα Εμπορεύ-

ματα του Μυστρά
Είναι φυσικό μέσα από τις
οικονομικές συναλλαγές, όπως
καταγράφονται στο συγκεκριμένο Αρχείο, να προκύπτουν
και τα προϊόντα της Καστανιάς
που διοχετεύονται στο Μυστρά
αυτή την περίοδο, αλλά και
τα εμπορεύματα που οι Καστανιώτες παραγγέλνουν στο
Μυστρά μέσω της συγγενικής
τους οικογένειας. Ο Μυστράς,
άλλωστε στο Αρχείο Σαλβαρά,
σύμφωνα και με τον καθηγητή
Βασίλη Κρεμμυδά, εμφανίζεται
να λειτουργεί ως ένα κέντρο της
περιοχής του όπου συγκεντρώνονται και διανέμονται εμπορεύματα. Επί πλέον σαν επαρχιακό
διοικητικό κέντρο είχε τη δυνατότητα καλύτερης επικοινωνίας
και ενημέρωσης13.
Η Καστανιά συνήθως στέλνει πολύ κρασί για πώληση.
Συχνά αναφέρεται το πρόβλημα
αποθήκευσης του κρασιού. Σε
μία περίπτωση δηλώνεται και η
τιμή: 45 παράδες η μπότζα. Οι
Καστανιώτες επίσης εμπορεύονται κτηνοτροφικά προϊόντα:
τομάρια ή δέρματα, τυρί, βούτυρο, αλλά και ρακί και σύκα,
όπως και μετάξια (για επεξεργα-
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σία ή για πώληση στο Ναύπλιο):
«μετάξια Καστανιάς και Γεωργιτσίου ζητούν» εκεί.
Οι παραγγελίες που φτάνουν
στο Μυστρά τόσο από τον Αναγνώστη, όσο και από τη γυναίκα
του, αλλά και το γιό του Γεώργιο, είναι γεννήματα, πορτοκάλια,
σκόρδα, γλυκάνισο και μαστίχη
για το ρακί, καπνός (όταν ο γαμπρός Ζαφειρόπουλος βρίσκεται
εκεί), 100 δρ. καλό καπνό από
το εργαστήριο πλησίον του
καφενέ παραγγέλνει, καφές και
ζάχαρη, από μια ως τρεις οκάδες
συνήθως, ρύζι, πιπέρι, ροσόλια,
ρούμι, καθώς και μετάξι (4
κουλούρια, 13 δράμια). Πολλές
φορές στέλνουν το μετάξι από
την Καστανιά για στρίψιμο στο
Μυστρά, ή καμιά φορά ζητάνε 4
ανέμες από το Βαρσινίκο για να
του βγάλουν το κουκούλι. Ακόμα όλα τα πράγματα, τα ρούχα,
τα εργαλεία, τα εξαρτήματα που
χρειάζεται ένα νοικοκυριό αναζητούνται στο Μυστρά: καπότα
καλή και φθηνή, την καπότα
του Κων/νου, το γεμινί της Κατερίνας (μαντήλι), το ρούχο της
γριάς για να το κόψουν, τα τουζουλούκια του Γεωργίου (είδος
ψηλής γκέτας), μία πήχη πανί,
ένα ζευγάρι παπούτσια, τζαμασίρια, προβατοψάλιδο, λαιμαριά
λαγωνικού, σουγιαδάκι, τσατσάρα, ζευγάρια πορταδέλες για
την εκκλησία, πάγκοι, πόρτες,
κλειδαριές, 150 οκάδες καλό κορασάνι για το λινό, κιούγκι για
το λινό, αλλά και γραμματική
και χαρτί καλό και σουγιά για να
φτιάνουν τις πένες14.
Στην περίπτωση δε του γάμου της Κατερίνας Τζωρτζάκη
με τον Αναγνώστη Ζαφειρόπουλο, στην Καστανιά, νοικιάζουν
από το Μυστρά 30 ποτήρια,
«το ασημικό από το Νικολάκη»,
ζητάνε δανεικά 11 κουταλάκια
γλυκού, ροδόσταμο και ακόμα:
«Στον Καλογονιάτη έχω μία
κασέλα πιάτα τα οποία του είχα
ειπωμένα και με υποσχέθη να τα
φέρει». Ζαρζαβάτια και λεμόνια
και άλλα δανεικά πιάτα από τον
Κυρούση και 10 «κουβαρίστρες
τέλι ψεύτικον», γαϊτάνια και 20
πήχες κορδέλλα μαβιά, 3 πλάκες σαπούνι μικρές για νίψιμο,
ένα κουτί μπολίμια (βόλια), τα
«σφυρίδια», ένα κουτί χαλβά,
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ένα κουτί χαβιάρι, 10 οκάδες φασόλια Σμυρναίικα, 2 οκάδες ρύζι,
τις «φερμελίτζες» (γιλέκια), 15
πήχες πανί μανταμπουλάμι καλό
για να κάμουν υποκάμισα15.

Από την Καστανιά
στο Ναύπλιο και στην
Ύδρα
Η Δ΄ κατά συνέχεια Εθνική
των Ελλήνων Συνέλευση, που
έγινε στο προάστιο Πρόνοια
του Ναυπλίου από τις 14 Ιουλίου έως τις 10 Αυγούστου 1832
συγκέντρωσε όλους τους πληρεξούσιους στο Ναύπλιο, ανάμεσα
σε αυτούς και τον Αναγνώστη
Τζωρτζάκη.
Επ’ ευκαιρία αυτού του ταξιδιού γίνονται εμφανείς και οι οικονομικές σχέσεις της Λακεδαίμονας με το Ναύπλιο. Εκεί, στην
τότε πρωτεύουσα του ελληνικού
Κράτους, μαζεύονταν όλες οι
εμπορικές και πολιτικές δραστηριότητες. Εκεί αναπτύσσονταν
σχέσεις και συνεργασίες για την
πώληση του μεταξιού. Μεγάλες
ποσότητες μεταξιού πωλούνται:
«από τα δύο φορτία να είναι εν
τσουβάλι όψι και το επίλοιπον
μπιρσίμι από τα καλύτερα του
χωρίου μας... και να βάνουν τη
μάρκα του Παυλίδη».
Ο Βελισάριος Παυλίδης, εξαγωγέας μεταξιού, συνεργάζεται
με τον Αναγνώστη Τζωρτζάκη,
ο οποίος παρέμεινε στο Ναύπλιο
από τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβρη, λόγω της Εθνοσυνέλευσης,
αλλά ξαναπήγε και το Μάρτιο
και τον Οκτώβρη του 1833,
όπως και με τους Σαλβαράδες.
Εκτός από τις εμπορικές
συναλλαγές, εκεί λύνονταν και
γραφειοκρατικά θέματα, που
αφορούσαν στις καταγραφές
των εργαστηρίων, στις συνεννοήσεις, στις ενοικιάσεις εθνικών
προσόδων.
Για εμπορικούς λόγους πιθανώς ταξιδεύει και ο Γεώργιος
Τζωρτζάκης το 1833 στην Ύδρα,
αυτή τη φορά, παρά τις αντίξοες
καιρικές συνθήκες16.

Οικονομικές συνεργασίες – εθνικοί πρόσοδοι

Ο πύργος του Τζωρτζάκη, στην πλατεία της Καστανιάς.
Τον Νοέμβρη του 1831, κατά τα δύσκολα γεγονότα της περιόδου
1831-1833, ο Αναγνώστης Τζωρτζάκης έδωσε τον Πύργο για την
εγκατάσταση του ταγματάρχη και έστειλε 1.000 οκάδες γένημμα
για το στράτευμα.
Σύντομα όμως μετάνιωσε και διαμαρτυρόταν για τους στρατιώτες στον Πύργο που δημιουργούσαν συνεχώς προβλήματα.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες συναρτήθηκαν με τις
επιδόσεις στην αγορά προσόδων
και των δύο οικογενειών. Ήδη
οι Τζωρτζάκηδες από το 1830
είχαν τέτοιου είδους οικονομικές
συναλλαγές με τα πισινοχώρια
(τα χωριά της δυτικής πλευράς
του Ταϋγέτου). Αργότερα ακολούθησε η από κοινού αγορά
των προσόδων της Βορδόνιας,
η ανάθεση στον Αναγνώστη
να διορίσει επιστάτες, ο κοινός
αναλογισμός για κέρδη και ζημίες. Μέσω λοιπόν του γάμου και
της συγγενείας οι οικογένειες
δυνάμωσαν και ασχολήθηκαν
και με ενοικίαση των εθνικών
προσόδων: Οι ελιές της Βάρσοβας, το κουκούλι της Σίτσοβας,
το πρώιμο και το όψιμο του Κοζόμορου, το σιτάρι και κριθάρι
από το Μπαμπιώτη, οι πρόσοδοι
από το Καστρί και την Καστανιά, το Παρόρι, τα Χρύσαφα,

την Ποταμιά και τη Βίγλα, την
Αγόριανη, την Κοτίτσα, ο ελαιώνας των ορίων Περιβολίων
- Καστανιάς17.

Ενημέρωση – Πολιτικές συγκυρίες
Παρά το γεγονός ότι το Αρχείο Δ. Κ. Σαλβαρά είναι ένα
κατ’ εξοχήν εμπορικό Αρχείο,
λόγω των επαγγελματικών ενασχολήσεων των δύο οικογενειών, διασώζει όμως και πληροφορίες περί των ιστορικών και
πολιτικών γεγονότων της εποχής
αφού οι πολιτικές εξελίξεις είχαν
άμεση επίπτωση και στις εμπορικές σχέσεις.
Οι Καστανιώτες συχνά ρωτούν τους Μυστριώτες για την
πολιτική κατάσταση, αφού όπως
ισχυρίζονται «εμείς ευρισκόμεθα
εις χωρίον και δεν ημπορούμε να
μάθωμεν τίποτε»18.
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Ενημερώνονται
άμεσα
για την εκλογή του Όθωνα με
επιστολή του Ιωάννη Ζαφειρόπουλου από το Ναύπλιο, όπου,
σύμφωνα με τις εκεί πληροφορίες, εκλέχτηκε «Ηγεμών δια την
Ελλάδα ο δευτερογέννητος υιός
του Βασιλέως της Βαυαρίας,
ετών 17, και ειδήμων, ως λέγουν, της Ελληνικής γλώσσης».
Περιμένουν τώρα τον αντιπρόσωπό του για να αναλάβει «τα
βάρη της Κυβερνήσεως». Ακόμη
και για το «διδάσκαλο του Ηγεμόνος» ρωτούν και τι απέγινε19.
Το προαναφερθέν ταξίδι στο
Ναύπλιο, τον Ιούλιο του 1832,
αφού ο Τζωρτζάκης ήταν ένας
από τους πληρεξουσίους, απέφερε φυσικά και ενημέρωση
περί της πολιτικής κατάστασης
και βεβαίως για τα «ανώμαλα
νέα» που είχαν σχέση με το νέο
εμφύλιο: Σύντομα θα «ανάψει
ο εμφύλιος πόλεμος», καθώς
τα στρατεύματα της Ρούμελης
«θέλουν την αποφασισθείσα εν
Μεγάροις» επιτροπή και ζητούν
συνέλευση, αλλιώς θα αρχίσουν
αυτοί τη συνέλευση στο Άργος
και σκοπεύουν να εισβάλουν
στην Τριπολιτσά. Η επιτροπή
που δεν θέλουν είναι η επιτροπή
που ορίστηκε από τη Γερουσία
μετά τη δολοφονία του Ι. Καποδίστρια για να ασκήσει προσωρινά τη διακυβέρνηση της χώρας.
Γι’ αυτό προέκυψαν και τα
γεγονότα των ετών 1831-183320.
Αργότερα ενημερώνονται ότι
η «Συνέλευση» έχει ξεκινήσει
εδώ και τρεις ημέρες, με εμπόδια
όμως, αφού οι στρατιώτες του
Κριεζιώτη την εμπόδισαν για 7
ημέρες και έκοψαν το νερό. Τελικά συνεδρίασαν και υπέγραψαν
την πρόσκληση του βασιλέως
της Ελλάδας, και τα ευχαριστήρια έγγραφα προς τις Συμμάχους
Δυνάμεις21. Τότε ήταν που: «Ο
Καρατάσιος ήταν στην Κόρινθο
και έβαλε εις την Λεύκαν, του
αντιστράτηγου το χωρίον, φωτιά
και το έκαυσεν όλον». Η Συνέλευση κατήργησε τη Γερουσία
χωρίς τη θέληση των υπουργών.
Αλλά και αργότερα οι στρατιώτες του Ζέρβα έκοψαν πάλι το
νερό του Ναυπλίου, συνήθης ως
φαίνεται τακτική αντίστασης και
εκβιασμού22.
Ακόμη ενημερώνονται για
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την εκστρατεία του Γρίβα εναντίον του Κολοκοτρώνη και για
την εντολή στον Νικολόπουλο
να περάσει στα Κουνουποχώρια
με 100 στρατιώτες, ενώ ο Τζωρτζάκης συμβουλεύει τον Αντώνιο «να μη δεχθεί παρά μόνο 10
στρατιώτες γιατί είναι δύσκολη
η πληρωμή τους»23.
Επίσης έτσι μαθαίνουν ότι
στις 5 Ιουλίου 1832 υπογράφτηκε το «περί Ελλάδος Πρωτόκολλον» και ότι το Συμβούλιο
στο Λονδίνο παρήγγειλε στον
Ηγεμόνα να πάει σύντομα στην
Ελλάδα και ότι ο πρέσβης ειδοποιήθηκε πως όταν ο Ηγεμών
στείλει πρόσκληση πρέπει να
πάνε οι Ναύαρχοι των 3 Συμμάχων να τον φέρουν, μαζί με τα
στρατεύματά του.
Η πληροφορία, πάντως, που
έφερε την ανησυχία σε όλους
ήταν ότι ο Τζωρτζάκης ήταν
στη «σύναξη της συνελεύσεως»,
όταν έγινε ταραχή και οι στρατιώτες έπιασαν 10 πληρεξούσιους,
από τους οποίους ζητούσαν τους
μισθούς τους. Τελικά όμως ήταν
καλά και σχεδίαζε να επιστρέψει
σύντομα στην πατρίδα του. Ο
Α. Ζαφειρόπουλος πάντως για
την ελευθερία των κρατηθέντων
πληρεξουσίων ισχυρίζεται ότι
προσέφερε 1.000 γρόσια, το
οποίο «δεν είναι τίποτα αφού
είναι καλά».24
Έτσι, λοιπόν, μέσα από ένα
κατ’ εξοχήν Μυστριώτικο Αρχείο, που αναδεικνύει το Μυστρά
σε κέντρο της περιοχής, προβάλλουν πλήθος πληροφοριών
και για άλλες περιοχές, σχέσεις,
οικογενειακές και εμπορικές
συναλλαγές την περίοδο αυτή
του πρώτου μισού του 19ου αιώνα, την περίοδο δηλαδή της
οργάνωσης του Νέου Ελληνικού
Κράτους. Κυρίαρχη θέση την
περίοδο αυτή κατέχει η Καστανιά, μέσα ακριβώς από αυτές
τις σχέσεις και συναλλαγές των
ισχυρών προσώπων και οικογενειών.
Δρ Πέπη Γαβαλά
Ιστορικός - Αρχειονόμος
Προϊσταμένη Γ.Α.Κ.- Αρχείων Ν. Λακωνίας
Σημειώσεις
1
Βασίλης Κρεμμυδάς, Το
καριοφίλι και το γρόσι. Στεριανές

οικονομικές
Πραγματικότητες
στη νότιο Πελοπόννησο (17501850), Ιστορικό Αρχείο, Πολιτιστική Συμβολή της Εμπορικής
Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα
2004, σ.17.
2
Ό. π., σ. 62.
3
Πέπη Γαβαλά, Αρχείο Δημητρίου Κ. Σαλβαρά, αναλυτικό
ευρετήριο, τ. Α΄ (1709-1831),
Σπάρτη, Γ.Α.Κ., 2001, αυξ.αριθ.
5, 102, και 5, 104.
4
Ό. π., αυξ.αριθ. 2,144.
5
Ό. π., αυξ.αριθ. 4,38 – 4,39
και 4,41.
6
Βασίλης Κρεμμυδάς, Το
καριοφίλι και το γρόσι. Στεριανές
οικονομικές
Πραγματικότητες
στη νότιο Πελοπόννησο (17501850), Ιστορικό Αρχείο, Πολιτιστική Συμβολή της Εμπορικής
Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα
2004, σ.48.
7
Πέπη Γαβαλά, Αρχείο Δημητρίου Κ. Σαλβαρά, αναλυτικό
ευρετήριο, τ. Α΄ (1709-1831),
Σπάρτη, Γ.Α.Κ., 2001, αυξ.αριθ.
4,93 – 4,96 και 4,97.
8
Ό. π., αυξ.αριθ. 4,105
– 4,123 – 5,36 - 5,37 – 5,38
– 5,44 – 5,45 – 5,46 και Πέπη
Γαβαλά, Αρχείο Δημητρίου Κ.
Σαλβαρά, αναλυτικό ευρετήριο, τ.
Β΄ (1832-1843), Σπάρτη, Γ.Α.Κ./
,Ν.Π.Π.Α.Π.Δήμου Σπάρτης (υπό
έκδοση) αυξ. αριθ. 6,41.
9
Ό. π., αυξ.αριθ. 5,100 - 5,110
– 5,124 – 6,21 - 6,24 – 10,92.
10
Ό. π., 4,104 - 4,123 - 5,102
- 7,65 και 7,71.
11
Ό. π., 5,78 - 5,47 - 5,120
- 6,58 - 8,4 - 8,48 - 8,13 - 8,20
– 8,29 - 8,48 - 10,50 - 11,74 8,48 - 11,52 - 11,73 - 11,84 και
13,49.
12
΄Ο. π., 10,67.
13
Βασίλης Κρεμμυδάς, Το
καριοφίλι και το γρόσι. Στεριανές
οικονομικές
Πραγματικότητες
στη νότιο Πελοπόννησο (17501850), Ιστορικό Αρχείο, Πολιτιστική Συμβολή της Εμπορικής
Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα
2004, σ.68.
14
Πέπη Γαβαλά, Αρχείο Δημητρίου Κ. Σαλβαρά, αναλυτικό
ευρετήριο, τ. Α΄ (1709-1831),
Σπάρτη, Γ.Α.Κ., 2001, αυξ.αριθ
4,101 – 4,103 – 4,124 – 4,126
– 5,76 – 5,89 - 5,90 - 5,92 - 5,93
– 5,99 - 5,104 – 5,120 και Πέπη
Γαβαλά, Αρχείο Δημητρίου Κ.

Σαλβαρά, αναλυτικό ευρετήριο, τ.
Β΄ (1832-1843), Σπάρτη, Γ.Α.Κ.,/
Ν.Π.Π.Α.Π.Δήμου Σπάρτης (υπό
έκδοση) αυξ. αριθ. 6,5 – 6,21
- 6,28 – 6,52 – 6,58 - 6,65 - 6,72
- 6,81 – 6,84 – 6,90 – 6,96 – 7,68
– 7,69 - 9,28 .
15
Ό.π. αυξ.αριθ. 6,131 - 6,132
- 6,137 - 7,2 - 7,19- 7,26- 7,63
Πέπη Γαβαλά, Αρχείο Δημητρίου Κ. Σαλβαρά, αναλυτικό ευρετήριο, τ. Β΄ (1832-1843), Σπάρτη,
Γ.Α.Κ.,/Ν.Π.Π.Α.Π.Δήμου
Σπάρτης (υπό έκδοση) αυξ. αριθ.
6,68 – 6,87 – 6,97 – 10,85.
17
Πέπη Γαβαλά, Αρχείο Δημητρίου Κ. Σαλβαρά, αναλυτικό
ευρετήριο, τ. Α΄ (1709-1831),
Σπάρτη, Γ.Α.Κ., 2001, αυξ.αριθ 4,52 - 4,84 – 4,85 – 4,105
– 5,61 - 5,100 και Πέπη Γαβαλά,
Αρχείο Δημητρίου Κ. Σαλβαρά, αναλυτικό ευρετήριο, τ. Β΄
(1832-1843), Σπάρτη, Γ.Α.Κ.,/
Ν.Π.Π.Α.Π.Δήμου Σπάρτης (υπό
έκδοση) αυξ. αριθ. 6,148 - 7,108
- 7,111 - 8,110 - 11,85.
18
Ό. π. 6,9 - 7,26.
19
Ό. π. 6,12 – 6,24
20
Βασίλης Κρεμμυδάς, Το
καριοφίλι και το γρόσι. Στεριανές
οικονομικές
Πραγματικότητες
στη νότιο Πελοπόννησο (17501850), Ιστορικό Αρχείο, Πολιτιστική Συμβολή της Εμπορικής
Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα
2004, σ.201.
21
Η Συνέλευση εξέδωσε
ψηφίσματα αναγνώρισης και επικύρωσης της εκλογής του Όθωνα
στη θέση του Βασιλιά των Ελλήνων (απόφαση που είχαν πάρει
νωρίτερα οι Μεγάλες Δυνάμεις)
και κατάργησης του σώματος της
Γερουσίας. Μετά τη διενέργεια 14
συνεδριάσεων, η Εθνοσυνέλευση
διαλύθηκε στις 10 Αυγούστου
ύστερα από επεισόδιο με στρατιώτες, ενώ είχε ήδη αποφασίσει
αναστολή των εργασιών της μέχρι
την άφιξη του Βασιλιά.
22
Πέπη Γαβαλά, Αρχείο Δημητρίου Κ. Σαλβαρά, αναλυτικό ευρετήριο, τ. Β΄ (1832-1843), Σπάρτη,
Γ.Α.Κ.,/Ν.Π.Π.Α.Π.Δήμου
Σπάρτης (υπό έκδοση) αυξ. αριθ.
6,53 – 6,65 – 6,82.
23
Ό. π. αυξ. αριθ. 6,41 - 6,53
24
Ό. π. αυξ. αριθ. 6,53 – 6,91
- 6,100.
16
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Μελέτη

Ìáãåßá, âüôáíá, êáé ÉáôñéêÞ
óôç ãç ôùí Ëáêåäáéìïíßùí êáé ôùí ÁñêÜäùí

Αριστερα, πάνω: Εικόνα 1
κάτω: Εικόνα 2
Στη μέση: Εικόνα 3
Πάνω: Εικόνα 4
Óôéò áðáñ÷Ýò ôïõ ðïëéôéóìïý
êÜèå ãíþóç Ýðñåðå áðáñáéôÞôùò íá öÝñåé Ýíá èñçóêåõôéêü
êáé ìõóôéêéóôéêü Ýíäõìá, êáé
êÜèå öõóéêÞ åíÝñãåéá ôáõôéæüôáí Þ áðïäéäüôáí óôïõò èåïýò.
ÊÜðïôå üìùò Üñ÷éóå íá ãßíåôáé
áíôéëçðôü üôé ïðïéïäÞðïôå
Ýñãï õëïðïéåßôáé äõíÜìåé ôçò
áíèñþðéíçò ëïãéêÞò, ç ïðïßá
ôï ðñïãñáììáôßæåé, êáé ôçò
áíèñþðéíçò äñáóôçñéüôçôáò ç
ïðïßá ôï õëïðïéåß.
Ôüôå åãêáéíéÜóôçêå ìéá íÝá
ðåñßïäïò óôçí ðïñåßá ôçò áíèñùðüôçôáò,
«ìéóïëïãéêÞ»,
«ìéóïìõóôéêéóôéêÞ», ç ïðïßá
ðñïçãÞèçêå ôçò áëçèïýò áíôéêåéìåíéêÞò åðéóôÞìçò. Ôçí ðåñßïäï áõôÞ Þêìáóáí ïé ëåãüìåíåò
«åíäéÜìåóåò åðéóôÞìåò» ôçò
Áóôñïëïãßáò, ôçò Áë÷çìåßáò,
ôçò ÄõíÜìåùò ôùí Ëßèùí, êáé
ôçò ÉáôñéêÞò ôùí öõëáêôþí, ðïõ
ôüôå åèåùñïýíôï åðéóôÞìåò,
åíþ óÞìåñá ÷áñáêôçñßæïíôáé
ùò áãõñôåßåò. 1⁄4ìùò ïé åðéóôÞìåò áõôÝò áðïôÝëåóáí, ãéá ìéá
ìåãÜëç ìåôáâáôéêÞ ðåñßïäï
óôçí éóôïñßá ôïõ áíèñùðéóôéêïý
ðíåýìáôïò, ü,ôé áíáãêáßï, þóôå
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ï ðïëéôéóìüò ìáò íá åîåëé÷ôåß
áðü ôçí åðï÷Þ ôùí ðíåõìÜôùí,
ôçò ìáãåßáò, êáé ôùí èåúêþí
åðéêëÞóåùí óôïí óçìåñéíü
áðüëõôá èåôéêü êáé Üêáìðôï
åðéóôçìïíéêü ðïëéôéóìü.
Óôéò åíäéÜìåóåò åðéóôÞìåò ôçò
Áë÷çìßáò, ôçò ÉáôñéêÞò ôùí öõëáêôþí êáé ôçò ÈåïõñãéêÞò ôïõ
ìõèïëïãéêïý ìáò ðáñåëèüíôïò
áíáöÝñåôáé êáé ôï ðåñéóôáôéêü
ôçò áíáãíþñéóçò ôïõ ÏäõóóÝá
áðü ôçí ðáñáìÜíá ôïõ ôçí Åõñýêëåéá (åéê.1) üôáí áõôÞ åßäå
ôï óçìÜäé óôï ãüíáôü ôïõ áðü
ôçí ðëçãÞ ðïõ ôïõ ðñïêÜëåóå
ï êÜðñïò ðïõ êõíçãïýóå ìå ôïí
ðáððïý ôïõ ôïí Áõôüëõêï óôéò
ðëáãéÝò ôïõ Ðáñíáóóïý:
«Êïßôáîáí ô’ Áõôüëõêïõ ïé ãéïß
ôï èåéêü ÄõóóÝá, êáé ôçí ðëçãÞ
ôïõ äÝóáíå êáé ôïõ ´ðéáóáí ôï
áßìá ìå îüñêéá, êé Þñèáí Ýðåéôá
óôï ðáôñéêü ôï óðßôé.
Ôüôå ï èåúêüò Áõôüëõêïò ìå
ôïõò ëåâÝíôåò ãéïýò ôïõ ôïí
ãéÜôñåøáí êáé ôïõ ´äùóáí äþñá
ëáìðñÜ, êáé ðßóù ÷áñïýìåíï
ôïí Ýóôåéëáí ÷áñïýìåíïé óôï
ÈéÜêé. (Ïäýó. ô 450-461)»
Ç ìáãåßá êáé ç ÉáôñéêÞ óõí-

äÝïíôáé êáé ìÝóù ôçò Öõóéïãíùóßáò êáé ôçò ÂïôáíéêÞò. Ïé
èåôéêÝò üðùò ôéò áðïêáëïýìå
óÞìåñá, åðéóôÞìåò óçìåßùóáí
óçìáíôéêÞ áíÜðôõîç êáôÜ ôïí 4ï
áéþíá êáé óôïõò åëëçíéóôéêïýò
÷ñüíïõò. Ôüóï ï ÁñéóôïôÝëçò
(åéê.2) üóï êáé ï äéÜäï÷üò ôïõ
óôçí ÐåñéðáôçôéêÞ Ó÷ïëÞ ï
Èåüöñáóôïò
áó÷ïëÞèçêáí
áñêåôÜ ìå ôç öõóéïãíùóôéêÞ,
ôç ìåëÝôç äçëáäÞ ôùí öõôþí,
ôùí æþùí êáé ôùí áíèñþðùí.
Ï Èåüöñáóôïò äßäáîå ðïëëÜ
÷ñüíéá, ìÝ÷ñé ôï èÜíáôü ôïõ óå
çëéêßá 85 åôþí, ðåñß ôï 287 ð.×.
Óôï äéÜóôçìá áõôü Ýãñáøå êáé
óõíôÝëåóå óôï íá åîáðëùèïýí
ïé áñéóôïôåëéêÝò öéëïóïöéêÝò
áíôéëÞøåéò. 1⁄4ðùò ï ÁñéóôïôÝëçò, Ýôóé êáé áõôüò áó÷ïëÞèçêå
ìå ôç ìåëÝôç ðïëëþí ðñïâëçìÜôùí êáé ìå ôçí åñåõíçôéêÞ ôïõ
äéÜèåóç áíôßêñéóå ü÷é ìüíï ôï
ïíôïëïãéêü êáé ãíùóéïëïãéêü
ðñüâëçìá, áëëÜ õðÞñîå êáé
óõëëÝêôçò õëéêïý áðü ôï öõóéêü êáé æùéêü êüóìï. Óôïí
ôïìÝá áõôü, äçëáäÞ óôç öõóéïãíùìßá, ðñüóöåñå óçìáíôéêÝò
õðçñåóßåò, üôáí ôáîéíüìçóå

êáé ðåñéÝãñáøå üëï áõôü ôï
õëéêü ùò öõôïðáèïëüãïò êáé
öõôïãåùñãüò. Ôá äõï ôïõ Ýñãá,
“Ðåñß öõôþí éóôïñßá” êáé “Ðåñß
öõôþí áéôßá”, Þôáí ãéá ôçí åðï÷Þ åêåßíç, ìåãÜëåò êáôáêôÞóåéò
ôçò åðéóôÞìçò.
Ðñéí êÜíïõìå ëüãï ãéá ôá ðåñßöçìá âüôáíá ôçò ðëïýóéáò
ÁñêáäéêÞò êáé ËáêùíéêÞò ÷ëùñßäáò èá äþóïõìå ôï ëüãï óôïí
1⁄4ìçñï ï ïðïßïò áíáöÝñåôáé
óôçí êáôáëõôéêÞ ôïõò äñÜóç.
Ïé äýï ðñþôåò ðåñéðôþóåéò
áöïñïýí ôñáõìáôéóìïýò óôéò
ìÜ÷åò ðïõ ðåñéãñÜöïíôáé óôçí
ÉëéÜäá (åéê.3). Óôçí ðñþôç
ï ÁãáìÝìíïíáò óôÝëíåé ôïí
êÞñõêá Ôáëèýâéï íá êáëÝóåé ôïí Ìá÷Üïíá ôïí ãéï ôïõ
Áóêëçðéïý ãéá íá ãéáôñÝøåé
ôïí ÷ôõðçìÝíï áðü âÝëïò, ÌåíÝëáï (åéê.4): «ùóôüóï ãéáôñüò
èá óå êïéôÜîåé ãñÞãïñá, êé
áðÜíù óôç ðëçãÞ óïõ âïôÜíéá
èá áðéèþóåé, ïé ìáýñïé óïõ ãéá
íá ãëõêÜíïõí ðüíïé….» (…Þäç
åðéèÞóåé öÜñìáêá á êåí ðáýóçóé ìåëáéíÜùí ïäõíÜùí...). Ï
Ìá÷Üïíáò âëÝðïíôáò ôïí ôñáõìáôéóìÝíï ÌåíÝëáï «…êáé ôçí
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ðëçãÞ, ç ðéêñÞ ðïõ ôïõ Üíïéîå
óáãßôá, ùò åßäå, ôï áßìá âýæáîå
ðñþôá êé üðùò êÜôå÷å, ðñáãÜ
ìåôÜ âïôÜíéá ðéèþíåé, ðïõ åß÷å
äþóåé ï ×åßñùí óôïí êýñç ôïõ,
óáí ößëïò áð’ áãÜðç(…áßì’
åêìõæÞóáò åð’ áñ’ Þðéá öÜñìáêá åéäþò ðÜóóå…ÉëéÜäá Ä´,
óô.213-219).
Óôç äåýôåñç ðåñßðôùóç ï
1⁄4ìçñïò åîéóôïñåß ôéò éáôñéêÝò
öñïíôßäåò ðïõ ðáñÝ÷åé ï ÐÜôñïêëïò ìå ôç ÷ñÞóç âïôÜíùí
óôïí ôñáõìáôéóìÝíï áðü âÝëïò,
Áñãßôç Åõñýðõëï (åéê.5), ôïí
ãéï ôïõ Åõáßìïíá:
«…Ìá åìÝíá ãëßôùóå ìå, öÝñå
ìå óôï ìáýñï ìïõ êáñÜâé,
êáé ôç óáãßôá êüøå, âãÜëå ôçí
áð’ ôï ìåñß, êáé ðëýíå
ìå ÷ëéü íåñü ôï ìáýñï ãáßìá
ìïõ, êáé ìáëáêÜ âïôÜíéá
âÜëå ìåôÜ, ðñáãÜ, ðïõ óïõ
’ìáèå ëåí ï Á÷éëëÝáò, áðÜíù·
áõôüò áðü ôï äßêéï ÊÝíôáõñï,
ôï ×åßñùíá ôá îÝñåé…………..
………Åõôýò ôïõ âãÜæåé ï ÐÜôñïêëïò ôç óïõâëåñÞ óáãßôá
áð’ ôï ìåñß ìå ôï ìá÷áßñé ôïõ,
ôï ìáýñï ãáßìá ðëÝíåé ìå ÷ëéï
íåñü,
êáé ðÜíù áðßèùóå ðéêñÞ, ðïíïêïéìÞôñá ñßæá,
óôï ÷Ýñé áöïý ôçí Ýôñéøå, êáé
óôáìáôÜ ôïõò ðüíïõò.
¸ôóé ç ðëçãÞ ãïñãÜ åìáñÜèçêå, êáé óôÜèçêå ôï ãáßìá»
(ÉëéÜäá Ë 828-848).
Ôï ôñßôï ðåñéóôáôéêü áíáöÝñåôáé óôçí Ïäýóóåéá, óôçí
åðßóêåøç ôïõ ÔçëÝìá÷ïõ óôï
ðáëÜôé ôïõ ÌåíåëÜïõ óôç
Ëáêåäáßìïíá êáé óôçí ÷ñÞóç
ôùí âïôÜíùí áðü ôçí «Ùñáßá»
ÅëÝíç:
«…Ôüôå Üëëï ç èåïãÝííçôç óïößóôçêå ç ÅëÝíç.
ÊñõöÜ âïôÜíé óôï êñáóß ðïõ
ðßíáíå ôïõ ñß÷íåé ,
ðüóâçíå ðüíïõò êáé êáçìïýò
êáé ôá ðéêñÜ öáñìÜêéá.
Ìåò óôï ðïôÞñé áíÜìé÷ôï óáí
ôï ´ðéíå êáíÝíáò,
1⁄4ëç ôç ìÝñá äåí ìðïñïýí ôá
äÜêñõá íá ôïõ ôñÝ÷ïõí,
Êé áí ðÝèáéíå ï ðáôÝñáò ôïõ êé
ç ìÜíá ôïõ, êé åìðñüò ôïõ
óöáãìÝíï áí Ýâëåðå áäåñöü
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êáé ãéü ôïõ áãáðçìÝíï.
ÔÝôïéá âïôÜíéá ìáãéêÜ åß÷å ôïõ
Äßá ç êüñç
ÐáñìÝíá áð’ ôçí Ðïëýäáìíá
ôïõ Èþíá ôç ãõíáßêá
óôçí Áßãõðôï, üðïõ ç ðëïýóéá
ãç âãÜæåé áíáêáôùìÝíá
Üëëá âïôÜíéá ùöÝëéìá êé Üëëá
èáíáôçöüñá.
ÊáèÝíáò åßíáé åêåß ãéáôñüò óïöüò êé áð’ üëïõò ðñþôïò
ãéáôß ôïí Ðáßïíá áñ÷éêü ðñïðÜôïñá ôïõ Ý÷ïõí………(Ïäõó.
ä 222-234)
Ôï êñáóß ðïõ ðáñáóêåõÜæåé
ç ïéêïäÝóðïéíá ÅëÝíç ãéá ôïí
ÔçëÝìá÷ï åßíáé ïé ëåãüìåíïé
«óêåõáóôïß ïßíïé» ôçò áñ÷áéüôçôáò äçëáäÞ ïé öáñìáêåõôéêïß
ïßíïé ï ïðïßïé óýìöùíá ìå ôïí
Äéïóêïõñßäç êáé ôïí Èåüöñáóôï áðïêôïýí ôç äýíáìç ôïõ
öõôïý ðïõ ìéãíýåôáé, ãé’áõôü
üóïé Ý÷ïõí åðßãíùóç ôçò äýíáìçò ôùí öõôþí, åßíáé óå èÝóç íá
ãíùñßæïõí êáé ôç äýíáìç ôùí
óêåõáóôþí(öáñìáêåõôéêþí)
ïßíùí.
Âüôáíá ôá ïðïßá ÷ñçóéìïðïéïýíôáí óå ìåãÜëï âáèìü
óôçí áñ÷áéüôçôá êáé èá ìðïñïýóå íá åß÷å ÷ñçóéìïðïéÞóåé
ç ìõèéêÞ ÅëÝíç (åéê.6), ìå
ìáëáêôéêÝò, èåñìáíôéêÝò êáé
êáôáðñáûíôéêÝò éäéüôçôåò åßíáé: ï ìáíäñáãüñáò (åéê.7-8), ç
áñéóôïëï÷(å)ßá, ôï ïñìßíéïí, ôï
Üíçóóïí(ãëõêÜíéóïò), ôï äñáêüíôéïí, ç áêáëÞöç(ôóïõêíßäá),
ôï óáôýñéïí, ôï êõêëÜìéíï, ôï
óÝóåëé(êáõêáëßäá Þ êáõêáëÞèñá),ç «ñáöáíßò ç Üãñéá», ç
áëèáßá(Üãñéá ìïëü÷á) êáé ç
ðáíÜêç.
Óôá åðåéóüäéá ôçò ÉëéÜäáò,
ï Ìá÷Üùí êáé ï ÐÜôñïêëïò ãéá
íá êëåßóïõí ôéò ðëçãÝò êáé ôçí
áéìïñáãßá óôïí ÌåíÝëáï êáé
óôïí Åõñýðõëï ðéèáíüôáôá
èá ÷ñçóéìïðïßçóáí âüôáíá ìå
áéìïóôáôéêÝò êáé åðïõëùôéêÝò
éäéüôçôåò, üðùò ç áñéóôïëï÷ßá
êáé ç áëèáßá, åíþ ç áñéóôïëï÷ßá ç ïöéüåóóá óßãïõñá èá
÷ñçóéìïðïéÞèçêå êáé ãéá ôçí
èåñáðåßá ôïõ - äáãêùìÝíïõ
áðü ößäé - ÖéëïêôçôÞ áðü ôïí
Ìá÷Üïíá, óôç ËÞìíï.
Óýìöùíá ìå ôïí Èåüöñáóôï
ç ðáñáóêåõÞ óêåõáóôþí ïßíùí

Κορυφή: Εικόνα 5
Κάτω, αριστερά: Εικόνα 6, δεξιά: Εικόνα 7
ìå ôç âïÞèåéá öáñìáêåõôéêþí âïôÜíùí Þôáí êáôáñ÷Üò
ðñïíüìéï ôùí ðåñéï÷þí ðïõ
Þôáí ðëïýóéåò óå âüôáíá. Óôçí
ÅëëÜäá ðÝíôå Þôáí ïé ðåñéï÷Ýò
áõôÝò ìå ðñþôï ôï «öáñìáêùäÝóôáôï» ÐÞëéï êáé óôç óõíÝ÷åéá ç Ëáêùíßá, ç Áñêáäßá, ï
Ðáñíáóóüò êáé ôï ÔåëÝèñéïí
ôçò Åýâïéáò.
ÁöÞíïíôáò ôï ìýèï êáé åðéóôñÝöïíôáò óôïí ïñèïëïãéóìü
êáé óôéò èåôéêÝò åðéóôÞìåò ôçò
åëëçíéóôéêÞò åðï÷Þò êáé ôçò
Ðñþéìçò ÑùìáúêÞò Ðåñéüäïõ,
ç âïôáíéêÞ êáé ç öáñìáêïëïãßá ðáßæïõí ðñùôáãùíéóôéêü
ñüëï óôçí ðñüïäï ôçò ÉáôñéêÞò. Ðåñßöçìïé ãéáôñïß üðùò
ï Çñþöéëïò áðü ôç Âéèõíßá, ï
Áðïëëüäùñïò, ï Öéëßíïò áðü
ôç Êù, ï Çñáêëåßäçò áðü ôïí
ÔÜñáíôá, ï Óùñáíüò áðü ôç
¸öåóï, ï Áñ÷éãÝíçò áðü ôçí

Óõñßá, ï Êñáôåýáò ï «ñéæïôüìïò», ï ÐåäÜíéïò Äéïóêïõñßäçò
áðü ôç Êéëéêßá êáé ôÝëïò ï ðåñßöçìïò Ãáëçíüò áðü ôç ÐÝñãáìï ÷ñçóéìïðïßçóáí ôá âüôáíá
ôçò ðëïýóéáò åëëçíéêÞò öýóçò
áëëÜ êáé ôçò åëëçíéóôéêÞò
áíáôïëÞò ãéá ôçí äçìéïõñãßá
öáñìÜêùí ãéá èåñáðåõôéêïýò
óêïðïýò.
Óðïõäáßá éáôñéêÜ Ýñãá ãñÜöôçêáí áðü ôïõò ðáñáðÜíù
ãéáôñïýò ãéá ôçí ÷ñÞóç ôùí âïôÜíùí, üðùò ôá «ÈçñéáêÜ» ôïõ
Çñáêëåßäïõ, «Ðåñß èáíÜóéìùí
öáñìÜêùí» ôïõ Áðïëëüäùñïõ,
ôï «Ñéæïôïìéêüí» ôïõ ìåãÜëïõ
âïôáíïëüãïõ êáé öáñìáêïëüãïõ Êñáôåýá, ôá «Ðåñß ýëçò
ÉáôñéêÞò» êáé «Ðåñß áðëþí
ÖáñìÜêùí» ôïõ Äéïóêïõñßäç
(åéê.9) êáé ôÝëïò ôá 28 âéâëßá
ãéá ôçí öáñìáêïëïãßá ôïõ
ÃáëÞíïõ ôïõ ôåëåõôáßïõ ìåãÜ-
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Ìáãåßá, Âüôáíá, ÉáôñéêÞ. ÌáãéêÝò éóôïñßåò óôá Áñ÷áßá ÷ñüíéá.
ÕÐ.ÐÏ-ËÈ´ ÅÐÊÁ. Ôñßðïëç
2009.19-21
11
Ã.Á.Ðßêïõëáò, Ëáêåäáéìüíéïò ïßíïò ãéá ôç ËÜêáéíá
Ðüôíéá. Äéåñåýíçóç ôïõ ìåãÝèïõò ôçò ëáêùíéêÞò ïéíïðáñáãùãÞò. Ðüôíéá ïßíïõ, ÄéåèíÝò
åðéóôçìïíéêü óõìðüóéï ðñïò
ôéìÞí ôçò Óôáõñïýëáò ÊïõñÜêïõ – Äñáãþíá. Ïé有限会社íïí éóôïñþ
VÉÉI, ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëßáò
ÉÁÊÁ, Âüëïò 2009

Αριστερά: Εικόνα 8, δεξιά: Εικόνα 9
ëïõ åêðñïóþðïõ ôçò áñ÷áßáò
éáôñéêÞò.
Ç ðëïýóéá ðïéêéëßá ôçò
÷ëùñßäáò óôïí Ôáàãåôï êáé óôç
ïñåéíÞ êåíôñéêÞ Ðåëïðüííçóï
êáôÝóôçóáí ôçí Ëáêùíßá êáé ôçí
Áñêáäßá, ðçãÞ ãéá ôçí ðïëýôéìç
ðñïìÞèåéá ôùí öáñìáêåõôéêþí
âïôÜíùí. Ï ðëïýôïò áõôüò
åîçãåß êáé ôïí ìåãÜëï áñéèìü
ôùí éåñþí ôïõ Áóêëçðéïý óôçí
Ëáêùíßá êáé éäéáßôåñá óôçí
Áñêáäßá. Ôá öõôÜ áõôÜ Þôáí
ôüóï ðïëýôéìá ðïõ áðïôåëïýóáí
êáé áíôéêåßìåíï åìðïñßïõ, üðùò
ï ïðüò éððïöáÝò ôçò ÔåãÝáò
(«ôéèýìáëëïò-ãáëáôóßäá») êáé
ï ïðïðÜíáî ôçò Øùößäáò (Èåüöñáóôïò Ö.É. É×.15,6 &7). Ãéá
ôçí ðåñéóõëëïãÞ ôïõò åñãÜæïíôáí ñéæïôüìïé, öáñìáêïðþëåò
êáé ãéáôñïß. Ï Èåüöñáóôïò ãéá
ôçí Áñêáäßá ìáò äéÝóùóå ôï
üíïìá åíüò öáñìáêïðþëç áðü
ôç Ìáíôßíåéá ôïõ Èñáóýá êáé
åíüò ãéáôñïý, ôïõ Áëåîßá åíþ
êÜíåé ëüãï êáé ãéá äåêáï÷ôþ
öáñìáêåõôéêÜ öõôÜ ðïõ öýïíôáí óôá áñêáäéêÜ âïõíÜ. Óôï
âéâëßï ôïõ ëïéðüí «Ðåñß öõôþí
éóôïñßáò( É× 6,5) ï Èåüöñáóôïò áíáöÝñåé ôá åîÞò öõôÜ: ï
åëëÝâïñïò1, ëåõêüò êáé ìÝëáò, ï
äáýêïò, ôï äáöíïåéäÝò, ç ñÜöáíïò ç áãñßá(áãñéïññáðáíßäá),
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ç áëèáßá(Üãñéá ìïëü÷á), ç
áñéóôïëï÷ßá2, ôï óÝóåëé, ôï
éððïóÝëéíïí, ôï ðåõêÝäáíïí3,
ç ÇñÜêëåéá, ï óôñõ÷íüò
(ï
Ýíáò ìå ôï âáèõêüêêéíï êáñðü
êáé áõôüò ìå ôï ìáýñï), ï óßêõïò
ï Üãñéïò(«ðéêñáããïõñéÜ, ï ôéèýìáëëïò, ç ðáíÜêåéá, ôï ìþëõ êáé
ôï êþíåéïí», åíþ Üëëá äýï öõôÜ
ôï «êåíôáýñåéïí ìÝãá» êáé «ðÜíáêåò ÇñÜêëåéïí» óõìðëçñþíåé
êáé ï Äéïóêïõñßäçò( ÉÉÉ 6 & 48).
Ôá ðåñéóóüôåñá áðü ôá ðáñáðÜíù öáñìáêåõôéêÜ öõôÜ
öçìßæïíôáí ãéá ôéò èåñáðåõôéêÝò
ôïõò éäéüôçôåò êáé óõìðåñéëáìâÜíïíôáí óôçí «ÉððïêñáôéêÞ
óõëëïãÞ» üðïõ ìå ôç ëÝîç «öÜñìáêá» äåí áíáöåñüìáóôå ðëÝïí
óôá ìáãéêÜ âïôÜíéá ôçò Êßñêçò
êáé ôçò ùñáßáò ÅëÝíçò áëëÜ óôá
âüôáíá ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé
ãéá èåñáðåõôéêïýò óêïðïýò.
ÅÍÄÅÉÊÔÉÊÇ
ÂÉÂËÉÏÃÑÁÖÉÁ
1
Äçì.ËõðïõñëÞò,
ÉáôñéêÞ. Ï ðïëéôéóìüò ôçò ÅëëçíéóôéêÞò åðï÷Þò. É.Å.Å., ôïì.Å´,
ÅêäïôéêÞ Áèçíþí Á.Å., ÁèÞíá
1974,340-351.
2
ÅëëçíéêÞ Ìõèïëïãßá,
É.È.ÊáêñéäÞò(ãåí.åðïðôåßá),
ÅêäïôéêÞ Áèçíþí, ÁèÞíá 1986,
ôïì.2.óó.213-217.

3
Walter Burket, Áñ÷áßá
ÅëëçíéêÞ Èñçóêåßá. Áñ÷áúêÞ
êáé ÊëáóéêÞ Åðï÷Þ. Åêäüóåéò
Êáñäáìßôóá, ÁèÞíá 1993.446449.
4
Ð.Ã.ÃåííÜäéïò, Ëåîéêüí öõôïëïãéêüí, åí ÁèÞíáéò
1914(1959: 2 ôïì., áíáô. 1997 ôçò
åêä. 1914).
5
Fritz Graft, ÐëçóéÜæïíôáò ôïõ èåïýò êáé âëÜðôïíôáò
ôïõò áíèñþðïõò. H Ìáãåßá óôçí
åëëçíïñùìáúêÞ áñ÷áéüôçôá. ÐáíåðéóôçìéáêÝò Åêäüóåéò ÊñÞôçò.
ÇñÜêëåéï 2004
6
Kurt Pollak, Ç ÉáôñéêÞ
óôçí áñ÷áéüôçôá(ìôöñ.)Áéìßëéïò
Ìáñïýäçò,
åêä.ÐáðáäÞìá,
ÁèÞíá 2005
7
Ç Ìáãåßá óôçí Áñ÷áßá ÅëëÜäá.(Åðéóô.ÅðéìÝëåéá
Áöñ.Á.Áâáãéáíïý).
«Åèíéêü
ºäñõìá Åñåõíþí»(Å.É.Å.) 2008
8
Ìé÷Üëçò ËÝöáò, Ç ðïñåßá ôçò ïìïéïðáèçôéêÞò éáôñéêÞò óôçí ÅëëÜäá. Áñ÷áéïëïãßá
105 (2007).22-25
9
Óôáõñïýëá ÊïõñÜêïõ
– Äñáãþíá, Êñáóß êáé Âüôáíá
óôç ãç ôïõ Ðáíüò. [Ã.Á.Ðßêïõëáò
(ed.)] Ïé有限会社íïí éóôïñþ VI, ÁñêáäéêÜ ÏéíïëïãÞìáôá», ÊôÞìá Óðõñüðïõëïõ, Ìáíôßíåéá Áñêáäßáò
2.12.2006, ÁèÞíá 2007.51-73
10
Ëåùíßäáò Óïõ÷ëÝñçò,

ÕÐÏÔÉÔËÏÉ ÅÉÊÏÍÙÍ
1. Ç Åõñýêëåéá áíáãíùñßæåé ôïí
ÏäõóóÝá [LIMC IV, Eurykleia,(
O.Touchefeu),ar.52]
2. Ï ÁñéóôïôÝëçò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ìáèÞìáôïò áíáôïìßáò. Ôïé÷ïãñáößá áðü ôéò êáôáêüìâåò
ôçò «Ëáôßíçò ïäïý», 4ïõ áé. ì.×.
3-4. Ï Ìá÷Üïíáò èåñáðåýåé ôï
ôñáýìá ôïõ ÌåíåëÜïõ (ÉëéÜäá
Ä´, óô.213ê.åî.)
5. Ï ÐÜôñïêëïò ðáñÝ÷åé éáôñéêÝò öñïíôßäåò óôïí ôñáõìáôéóìÝíï Åõñýðõëï
(ÉëéÜäá Ë, óô.842ê.åî.)
6. Ï ÌåíÝëáïò êáé ç ÅëÝíç
áðï÷ùñïýí áðü ôçí Ôñïßá(Áñ÷.Ìïõóåßï ÌïíÜ÷ïõ)
7. Ìáíäñáãüñáò áðü åéêïíïãñÜöçóç áñáâéêïý áë÷çìéêïý
÷åéñïãñÜöïõ (Áñ÷áéïëïãßá, 107,
Éïýíéïò 2008.38,áñ.5)
8. Ìáíäñáãüñáò, âüôáíï ðïõ
÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü ôçí áñ÷áéüôçôá ãéá ôéò öáñìáêåõôéêÝò êáé
ïìïéïðáèçôéêÝò ôïõ éäéüôçôåò.
9. Áðåéêüíéóç öáñìáêïëïãéêïý
öõôïý óå ìéêñïãñáößá áðü ôï
Ýñãï ôïõ Äéïóêïõñßäïõ «Ðåñß
ýëçò éáôñéêÞò».
Óçìåéþóåéò
1
×ñçóéìïðïéïýôáí ãéá ôç èåñáðåßá ôçò åðéëçøßáò, ôçò ìáíßá
êáé ôçò ìåëáã÷ïëßáò. Ç óçìåñéíÞ
ôïõ ïíïìáóßá «óêÜñöç».
2
Ôï öõôü áõôü ÷ñçóéìïðïéÞèçêå óå ðÜñá ðïëëÝò èåñáðåßåò
êáé éäéáßôåñá ùò ðáõóßðïíï,
áéìïóôáôéêü, åììçíáãùãü êáé
åðïõëùôéêü.
3
Ôï óÝóåëé(êáõêáëÞèñá-êáõêáëßäá) êáé ôï ðåõêÝäáíïí («ìåãáâüôáíï»)
÷ñçóéìïðïéÞèçêå
êõñßùò ãéá ãõíáéêåßåò ðáèÞóåéò.
Ôïõ ê. Ëåùíßäá Óïõ÷ëÝñç
Áñ÷áéïëüãïõ
ôçò Å´ ÅÐÊÁ ÓðÜñôçò

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Θυµήθηκα...

Γράφει η Καίτη Σμυρνιού

ÐáñÜäïóç, ìéá äéá÷ñïíéêÞ áîßá

Έ

να σύνθημα και μια
προτροπή που ακούγεται τα τελευταία χρόνια είναι «επιστροφή στην παράδοση». Αυτό φανερώνει έναν
προβληματισμό κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου σχετικά
με ποιο τρόπο η παράδοση
θα συμβάλει στην προκοπή
μας ως άτομα και ως κοινωνία. Η λέξη παράδοση είναι
παράγωγο ουσιαστικό του
ρήματος «παραδίδωμι» που
σημαίνει δίνω στα χέρια κάποιου, εμπιστεύομαι κάτι σε
κάποιον. Είναι δηλαδή η παράδοση μια διαδικασία, μια
μεταβίβαση – συνήθως προφορική – με την οποία μεταφέρονται από τη μια γενιά
στην άλλη ήθη, έθιμα, γνώσεις ή δοξασίες και έτσι διαιωνίζονται.
Η παράδοση δεν είναι μονοσήμαντη. Έχει πολλούς
κλάδους: γλωσσική παράδοση, πνευματική (ήθη, έθιμα,
δημοτικό τραγούδι, παροιμίες, μυθοπλασία κ.τ.λ.), οικιστική παράδοση (χωριά και
μεμονωμένα κτίσματα), λαϊκή οικοτεχνία, ενδυματολογί-

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

α, χοροί, γιορτές, πανηγύρια
κ.τ.λ. Το πλάτος της καλύπτει
τόσες πτυχές όσες και η ζωή,
από τη χαρά ως το θάνατο.
Έτσι διασώζει το ύφος με το
οποίο ένας λαός ζει την καθημερινότητά του.
Όμως παράδοση δε σημαίνει οπισθοδρόμηση, ούτε
αποσυνδέεται από την πρόοδο, αλλά εξελίσσεται, βιώνοντας τις τρεις διαστάσεις του
χρόνου (παρελθόν – παρόν
– μέλλον) και συνδέεται με
την έννοια της συνέχειας των
στοιχείων εκείνων που έχουν
τη δυνατότητα να επιζήσουν.
Γιατί η ζωή του ανθρώπου
δεν είναι ποτέ στατική, δεν είναι στάσιμη. Με την παράδοση κρατούμε αυτό που έχουμε και προσθέτουμε αυτό
που δημιουργούμε.
Η ελληνική παράδοση είναι τα λαϊκά δημιουργήματα
που τα ονομάζουμε λαϊκό πολιτισμό, όπως τα ήθη και έθιμα, δημοτικά τραγούδια, παραμύθια, παραδόσεις, διάφορα κτίσματα, η γλώσσα, το
ντύσιμο, οι θρησκευτικές παραδόσεις, αλλά κι ό,τι επιβίωσε από παλιότερες εποχές .

Η παράδοση είναι η αλυσίδα που συνδέει τις γενιές
μεταξύ τους. Με την παράδοση χάσμα δεν υπάρχει. Η
γενιά μας συνδέεται με τις
προηγούμενες αλλά και με
εκείνες που θα ρθουν. Συνάμα αποτελεί και προϋπόθεση για την ύπαρξη του πολιτισμού. Γιατί ποτέ ο πολιτισμός μιας γενιάς δε δημιουργείται από το μηδέν. Ριζώνεται στο πολιτισμό των γενεών που πέρασαν. Ένας λαός
που έχει ξεχάσει την παράδοση είναι σαν τον άνθρωπο
που έχει χάσει το μνημονικό
του, που έχει πάθει αμνησία. Μας χρειάζεται, λοιπόν, η
παραδοσιακή γνώση, για να
κρατήσουμε την ιστορική μας
φυσιογνωμία.
Θα ήταν ακόμα σωστό να
αναφέρουμε ότι μια μεγάλη
επιστήμη – η Λαογραφία –
ασχολείται με την παράδοση.
Οι πολιτιστικοί σύλλογοι αποτελούν γερά στηρίγματα της
ελληνικής παράδοσης.,γιατί
διατηρούν και προβάλλουν
το λαϊκό μας πολιτισμό αλλά
και το μεταβάλουν από μουσειακό είδος σε ζωντανό ορ-

γανισμό. Με τις εκδηλώσεις
τους κάνουν πιο σαφείς τις
ιδέες που αποκρυσταλλώνουν την ελληνική κουλτούρα αλλά και σταθεροποιούν
τις πανανθρώπινες αξίες. Το
σχολείο μπορεί να βοηθήσει
το νέο να αποκτήσει βιωματική σχέση με την εθνική μας
κληρονομιά. Αλλά και η οικογένεια πρέπει να προτρέπει
τα παιδιά να συμμετέχουν
σε ανάλογες εκδηλώσεις και
δραστηριότητες. Τέλος δεν
είναι λίγα τα άτομα που με
τον προσωπικό τους μόχθο,
την αγάπη τους και το μεράκι τους προσφέρουν τις ιδέες
τους και την ψυχή τους στην
υπόθεση του λαϊκού πολιτισμού.
Ο Πολιτιστικός σύλλογος
«ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ» με ευαισθητοποίηση στηρίζει οικονομικά και ηθικά όλες τις
προσπάθειες που γίνονται
για την αναβίωση των παραδοσιακών αξιών, και είναι σε
θέση να αξιοποιήσει το δυναμικό του λαϊκού μας πολιτισμού, δημιουργώντας το χορευτικό, όπου εκφράζονται
μορφές του, προσφέροντας
υφάσματα από προσωπική
συλλογή, και συναισθηματική
ενθύμηση. Φίλοι και μέλη του
συλλόγου χάρησαν τέτοια
υφάσματα για τη δημιουργία
παραδοσικών στολών. ’Ετσι
βάζουμε και εμείς ένα κρίκο
στην αλυσίδα.
Ελπίζουμε ότι με την ατομική και συλλογική προσπάθεια θα μεταδώσουμε και
στις επόμενες γενιές όσα
δημιούργησαν οι πρόγονοί
μας.
Υ.Γ. Παράκληση σε όσους
έχουν τέτοια υφάσματα (αλατζάδες) και θέλουν να τα δουν
να γίνονται στολές φορεμένες
από τά παιδιά μας, μπορούν
να επικοινωνούν μαζί μας.
Ευχαριστούμε όλους όσους
βοηθούν
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Εδώ ... και αλλού

Γράφει η Ευγενία Λαμπή

ÁöÞíïíôáò ôçí ÊáóôáíéÜ
Ç

ìåôáíÜóôåõóç Þôáí ìéá ïõóéáóôéêÞ äéÝîïäïò ãéá ôïõò ðáôñéþôåò êáé ç ÊáóôáíéÜ óõíåéóÝöåñå óôï óýã÷ñïíï ìåôáíáóôåõôéêü
êýìá áð’ ôï ôÝëïò ôïõ 19ïõ áéþíá.
Ôç äåêáåôßá ôïõ ‘60 ôá óðßôéá ôïý
ÐÜíù Ìá÷áëÜ áëëÜ êáé áðü Üëëåò ãåéôïíéÝò Üäåéáóáí êáèþò ïëüêëçñåò ïéêïãÝíåéåò ìåôáêéíÞèçêáí
ðñïò ôï Ëõíí (Lynn) ôçò Ìáóá÷ïõóÝôçò. Èåßïé ìáò, îáäÝñöéá ìáò,
áäÝñöéá ôùí ãïíéþí ìáò áêïëïýèçóáí Ýíá äñüìï ãéá ìéá êáëýôåñç
ôý÷ç. Äåí èá ôïëìÞóù íá áíáöÝñù
ïíüìáôá, ìçí ôõ÷üí êáé îå÷Üóù êáíÝíáí. Ïé ìíÞìåò ôçò þñáò ôïõ áðï÷ùñéóìïý õðÜñ÷ïõí íùðÝò áêüìç. Ôá ãñÜììáôá ðïõ ðåñßìåíáí ç

ãéáãéÜ êáé ï ðáððïýò, êáé ìå êáíÝíá «ôóÝêé» ìÝóá óõíåéóöÝñïíôáò
óôïõò Üäçëïõò ðüñïõò, Ýöôáíáí
óõíÞèùò óõóôçìáôéêÜ êáé ìåôÜ ôá
íÝá êõêëïöïñïýóáí óôç ñïýãá. Ï
ôÜäå Ýôóé, ï äåßíá áëëéþò. Äåí Ý÷ù
ðñüèåóç íá óõãêéíÞóù. Èá áðïðåéñáèþ íá áããßîù ìéá ïðôéêÞ ãùíßá
áðü ôçí ðëåõñÜ ôÞò åîÝëéîçò. Äåí
Ý÷ù êÜíåé ôÝôïéïõ ôýðïõ óõæçôÞóåéò
ìå ôïõò ðñþôïõò åðéâÜôåò ôïõ äñüìïõ áõôïý. ÄéêÝò ìïõ óêÝøåéò èá
ìåôáöÝñù. ¢ñáãå ðüóï óõíåéäçôïß
Þôáí ôüôå ïé èåßïé êáé ãïíåßò ìáò üôé
Ýöôáíáí óôçí êáñäéÜ ôçò áíÜðôõîçò êáé ôçò âéïìç÷áíßáò, óôï èáýìá ôçò ôå÷íïëïãßáò, óôï åðßêåíôñï
ôçò åðéóôÞìçò. 1⁄4ëïé áõôïß ïé ìåôá-

íÜóôåò äåí ìåôáôñÜðçêáí óå ëáôæÝñçäåò êáé óåñâéôüñïõò êáé áñãüôåñá óå ìáãáæÜôïñåò (äåí õðïôéìþ ôéò åñãáóßåò áõôÝò – áðü áõôÝò
ìåãÜëùóá êáé óðïýäáóá åîÜëëïõ)
áëëÜ Ýèñåøáí ôçí áé÷ìÞ ôçò ôå÷íïëïãßáò. ¸öõãáí áðü Ýíá áãñïôéêü ÷ùñéü üðïõ ç ìïíáäéêÞ ìç÷áíÞ
ßóùò Þôáí êáíÝíá ôñáêôÝñ êáé âïýôçîáí óôç âáèåéÜ èÜëáóóá ôçò áíáðôõãìÝíçò âéïìç÷áíßáò, ôçò âéïìç÷áíéêÞò êïõëôïýñáò, óôçí «êÜñôá»,
óôï óêëçñü ùñÜñéï, óôçí ôõðïðïßçóç. Äïýëåøáí óêëçñÜ, Ýãéíáí íïéêïêõñáßïé, óðïýäáóáí ôá ðáéäéÜ ôïõò. ¸ôóé ðïëëÜ áðü ôá îáäÝñöéá êáé ôá áäÝñöéá ìáò ôßìçóáí ôï
ãüçôñï ôçò öõëÞò ìáò, ðïõ áðïôåëåß

ôçí ðñþôç êïéíüôçôá óôçí åðéóôÞìç óôéò ÇÐÁ. Êáé óðïýäáóáí óôçí
ðñþôç ãñáììÞ ôçò ôå÷íïëïãßáò Ýôóé
þóôå óÞìåñá íá âñßóêïíôáé áðü ôçí
Üëëç ðëåõñÜ ôçò ìç÷áíÞò. Ôçí ÅëëÜäá äåí ôçí îÝ÷áóáí ðïôÝ. ÐÜíôá
äßðëá. Êé åìåßò åäþ ðá÷ýíáìå óáí
ôá óêüñäá ðïõ áñáßùóáí, ðåñíÜãáìå êáëÜ – áò Þôáí êáëÜ êáé ïé
åðéäïôÞóåéò. Äåí èá ãéíüìáóôáí âÝâáéá êáìéÜ âéïìç÷áíéêÞ ÷þñá êáé
ç ðåñéï÷Þ êáìßá ôÝôïéá êïõëôïýñá äåí Ý÷åé. ÁëëÜ èá ðåñßìåíå êáíåßò íá ìçí áöÞóïõìå ôçí åõêáéñßá íá áíáðôýîïõìå ìå ðéï ïñèïëïãéêü ôñüðï Ýíá áãñïôéêü ìïíôÝëï, ìå
åõèýíç óôçò êåíôñéêÞò äéïßêçóçò.
ÐïôÝ äåí åßíáé áñãÜ.

...ãéá ìéá íÝá ðáôñßäá óôç Ìáóá÷ïõóÝôç
Ô

ï Ëõíí (Lynn) ìéá ðüëç ôçò
åðáñ÷ßáò ¸óóåî ôçò Ìáóá÷ïõóÝôçò, óôéò ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò ôçò
ÁìåñéêÞò, ìå ðëçèõóìü 90.329 êáôïßêïõò óôçí áðïãñáöÞ ôïõ 2010,
áðïôåëåß ðëÝïí ôçí ðáôñßäá åíüò
óçìáíôéêïý áñéèìïý Êáóôáíéùôþí ðïõ åãêáôáóôÜèçêáí åêåß êõñßùò ôç äåêáåôßá ôïõ ´60. ¸íá ðáëéü âéïìç÷áíéêü êÝíôñï êïíôÜ óôçí
ðáñáëßá êáé ðåñßðïõ 11 ÷ëì áðü ôï
êÝíôñï ôçò Âïóôþíçò. ÐñùôïêáôïéêÞèçêå ôï 1629 êáé óáí áðïéêéáêüò
ðñïïñéóìüò áðü ôï 1635 áðïôÝëåóå
ôï êÝíôñï âõñóïäåøßáò êáé õðïäçìáôïðïéßáò. Ïé ìðüôåò ðïõ öïñïýóáí ïé óôñáôéþôåò ôïõ áðåëåõèåñùôéêïý óôñáôïý - ï áðåëåõèåñùôéêüò
ðüëåìïò ïäÞãçóå óôçí áðüôáîç ôïõ
Âñåôáíéêïý æõãïý êáé ôç äçìéïõñãßá ôïõ ïìüóðïíäïõ êñÜôïõò - öôéÜ÷íïíôáí óôï Ëõí. Ç õðïäçìáôïðïéßá Ýãéíå ôï ü÷çìá áíÜðôõîçò ôçò ðüëçò êáé ãé’ áõôü ç óôñáôéùôéêÞ åêåßíç ìðüôá áíáðáñéóôÜôáé óôç óöñáãßäá ôçò.
Ôï 19ï áéþíá ïé âéïìÞ÷áíïé õðïäçìÜôùí åðÝíäõóáí óôç íåáñÞ âéïìç÷áíßá çëåêôñéêþí (åéäéêÜ ôï 1883
èåìåëéþíåôáé ç Thomson-Houston
Electric Company) ïäçãþíôáò óôç
ãíùóôÞ êáé óå åìÜò General Electric
ðïõ êáôáóêåõÜæåé ìÝ÷ñé çëåêôñéêÜ
áåñïóêáöþí êáèþò êáé ìç÷áíÝò.
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Êáé âÝâáéá ç èåìåëßùóç óôçí ðåñéï÷Þ ôùí åêðáéäåõôéêþí éäñõìÜôùí ìå ðñïåîÜñ÷ïí ôï ðáóßãíùóôï
Ôå÷íïëïãéêü Éíóôéôïýôï ôçò Ìáóá÷ïõóÝôçò (MIT) ðñüóöåñå êáéíïôïìßá êáé áíÜðôõîç ìÝóù ôçò áëëçëåðßäñáóçò ôçò ðáñáãùãÞò ìå ôçí
Ýñåõíá.
Ôïí 20ï áéþíá öéëïîåíåß ôç âéïìç÷áíßá General Electric Aviation.
Åðßóçò, áíáðôýóóåôáé ç âéïìç÷áíßá
ôñïößìùí êáé ðïëõìåñþí. Ôüôå áðïêôÜ êáé ôç öÞìç ôçò áìáñôùëÞò ðüëçò ëüãù ôçò øçëÞò åãêëçìáôéêüôçôáò ðïõ ðáñÝìåíå óôáèåñÞ áðü ôçí
åðï÷Þ ôçò åêâéïìç÷Üíéóçò.
Óôéò áñ÷Ýò ôïõ 2000 íÝá Ýñãá áíáðôý÷èçêáí ìå óôü÷ï ôçí ïéêïíïìéêÞ
áíáãÝííçóç ôçò ðüëçò áêïëïõèþíôáò ôï ñïõ ôçò áðïâéïìç÷Üíéóçò.
¸ôóé ðáëéÜ âéïìç÷áíéêÜ êôÞñéá ìåôáôñÝðïíôáé óå ìïíôÝñíåò êáôáóêåõÝò ãéá êáôïéêßåò êáé Üëëåò äñáóôçñéüôçôåò. ¸íáò íÝïò áóôéóìüò áíáðôýóóåôáé âáóéóìÝíïò óå êáéíïýñãéåò áñ÷éôåêôïíéêÝò ðñïôÜóåéò.
¸ôóé óõíïðôéêÜ ìéá éóôïñéêÞ áíáäñïìÞ êáé ìéá ìéêñÞ ðåñéãñáöÞ ãéá
ôï ðþò äçìéïõñãåßôáé ìéá óýã÷ñïíç áóôéêÞ êïéíùíßá êáé ðùò ãßíåôáé
ç áíÜðôõîç óå óõíåñãáóßá ìå ôçí
Ýñåõíá êáé ôçí ðáéäåßá.
Åðéóêåöôåßôå ôçí éóôïóåëßäá ôçò
ðüëçò óôï http://www.ci.lynn.ma.us/

Οι φωτογραφίες είναι του Γ. Αρφάνη

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Σοβαρά και ευτράπελα

Μικρά νέα και πληροφορίες από την καθημερινή ζωή του χωριού, αλλά και παλιές ιστορίες
όπως έφτασαν στις μέρες μας μετά μακρά διαδρομή σε καφενεία και γειτονιές

Ó

ôçí ôñßôç óåëßäá èá
äéáâÜóáôå ôï èÝìá ãéá ôá
áãñéïãïýñïõíá êáé ôéò êáôáóôñïöÝò ðïõ ðñïîåíïýí óôïõò
“åí áðïãíþóåé” ðáñáãùãïýò.
Ìéá áñ÷éêÞ êáé áíåðåîÝñãáóôç óêÝøç åíüò ðáñïðëéóìÝíïõ íïìéêïý. Ôá áãñéïãïýñïõíá ðñïöáíþò êáé äåí ìðïñåß
íá èåùñçèïýí ùò åíäçìéêÜ
èçñÜìáôá. Áðü ôïí êáéñü ôïõ
ÅñõìÜíèåéïõ êÜðñïõ ç Ðåëïðüííçóïò äåí öéëïîåíïýóå
ôÝôïéá æþá. Ôá æþá áõôÜ åßôå
Ý÷ïõí îåöýãåé áðü êÜðïéï
åêôñïöåßï åßôå êÜðïéïò Þ êÜ-

æÞôçóå ôï “Ãñßâá ì’ óå
èÝëåé ï Âáóéëåßáò”, ÷áìüò
óôçí ðëáôåßá ôïõ ÷ùñéïý, ïé
áðÝíáíôé ðáñÝåò áíôÝäñáóáí
êáé, üðùò êáôáëáâáßíåôå,
Ýãéíå ðáíæïõñëéóìüò .
Ñùôþíôáò ôï ößëï ìáò ìåôÜ
áðü ÷ñüíéá, ãéá ôçí ÉóôïñéêÞ
åêåßíç âñáäéÜ, ðïéÜò ðáñÝáò

Å

Ýêáíå ôç ÷Üñç êáé áí ôï
Ýðáéîå ôï ôñáãïýäé, áãÝñù÷á
ìáò áðÜíôçóå: “äåí èõìÜìáé
ñå ðáéäéÜ ôé Ýðáéîá -åêåßíï
ðÜíôùò ðïõ èõìÜìáé åßíáé üôé
ÅÃÙ ÔÏ ÎÕËÏ ÔÏ ‘ÖÁÃÁ”!
Ã.Á.
ðïéïé åêïõóßùò áðåëåõèÝñùóå. Êáé óôéò äýï ðåñéðôþóåéò
ðéèáíüôáôá åßíáé åöéêôü íá
ðñïóäéïñéóôïýí ïé áõôïõñãïß
áðü ôïõò ïðïßïõò êáé, êáôÜ ôç
ãíþìç ôïõ ãñÜöïíôïò, ìðïñåß
íá æçôçèïýí åõèýíåò. Ç ðåñéï÷Þ ìáò, ðïõ öçìßæåôáé ãéá ôçí
ðïéüôçôá ôùí ëåéôïõñãþí ôçò
ÈÝìéäáò ðïõ åîÝèñåøå, ìÜëëïí
èá ìðïñïýóå íá ðñïóöÝñåé ôï
äéêçãüñï Þ ôïõò äéêçãüñïõò
ðïõ èá áíáëÜìâáíáí íá îåäéáëýíïõí ìéá ôÝôïéá õðüèåóç.
Ä.Ð.

Í

Ýïò êáé ùñáßïò ï
óõìðáôñéþôçò ìáò áðü
êáëÞ ïéêïãÝíåéá ëïãïäüèçêå
óå äéðëáíü ÷ùñéü.
ÍÝá ùñáßá êáé åîßóïõ
áðü êáëÞ ïéêïãÝíåéá êáé ç
õðïøçößá íýöç, êáé ç ðåèåñÜ
Ý÷ïíôáò Ýãíïéá íá ìçí ôçò
÷áëÜóåé êáé ôï óõìðåèåñéü,

Í

åáñüò ïñãáíïðáß÷ôçò
ôüôå ï ößëïò êáé
óõìðáôñéþôçò ìáò, ëßãï ìåôÜ
ôçí ðôþóç ôçò äéêôáôïñßáò
êáëÝóôçêå ãéá íá ðáßîåé óå
ìåãÜëç ãéïñôÞ óå ÷ùñéü ôçò
Áëáãïíßáò
Áñ÷Þ ôçò ìåôáðïëßôåõóçò,
Ýíôïíá ôá ðïëéôéêÜ ðÜèç,
êáé åðÜíù ðïõ ôï ãëÝíôé
åß÷å áíÜøåé, ìéá ðáñÝá
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ðåèåñü, ôçí ôÝôáñôç - ðÝìðôç
öïñÜ, üìùò, âëÝðïíôáò ï
ðåèåñüò ðùò èá áöáíéóôåß
ôï êïôÝôóé, óôçí ßäéá ðÜíôá
ðñïóôáãÞ ôçò ãõíáßêáò ôïõ
- ñå óõ ¢íôñá ðÞãáéíå êáé
êüøå Ýíáí Êüêïñá- äåí Üíôåîå
êáé áíôÝäñáóå: “ñå óõ ãõíáßêá
ãáìðñü âÜëáìå óôï óðßôé ìáò Þ
áëåðïý óôï êïôÝôóé ìáò;”.
Ã.Á.

üôáí åìöáíéæüôáí ï ãáìðñüò
ç ðñþôç ôçò êïõâÝíôá Þôáíå
ðÜíôïôå: “ñå óõ Üíôñá ðÞãáéíå
êáé êüøå Ýíáí êüêïñá”.
Êáëïäå÷ïýìåíïò ï ãáìðñüò
êáìéÜ áíôßññçóç áðü ôïí

ðß ôÝëïõò -ìåôÜ áðü
÷ñüíéï áßôçìá ôùí
êáôïßêùí ôïõ ÊïõñåìÝíïõ
ãéá êáôáóêåõÞ Ãåöõñéïý
óôïí Åõñþôá ãéá ðñüóâáóç
êáé åðéêïéíùíßá ìå ôá ãýñù
÷ùñéÜ êáé êõñßùò ãéá ôçí
áóöáëÞ ìåôÜâáóç êáôÜ ôïõò
÷åéìåñéíïýò ìÞíåò ôùí ðáéäéþí
ãéá ôçí ðáñáêïëïýèçóç

ôùí ìáèçìÜôùí óôï
Äçìïôéêü êáé ôï ÃõìíÜóéï
Êáóôïñåßïõ êáèþò êáé
ôùí Üëëùí êáèçìåñéíþí
äñáóôçñéïôÞôùí ôüóï ôùí
ðáéäéþí üóï êáé ôùí êáôïßêùí
-ôï áßôçìá éêáíïðïéÞèçêå
áðü ôïí ÌÏÑÅÁ ìå ôçí
ôïðïèÝôçóç ôóéìåíôïóùëÞíùí
éêáíïðïéçôéêÞò äéáìÝôñïõ.
Äõóôõ÷þò ôüóá ÷ñüíéá ïé
êÜôïéêïé õðï÷ñåþíïíôáí íá
ðåñíïýí ìå ôá ôñáêôÝñ ôïí
öïõñôïõíéáóìÝíï ðïëëÝò
öïñÝò Åõñþôá ìå êßíäõíï
íá ðáñáóõñèïýí, äåí Þôáí
ëßãåò ïé ðåñéðôþóåéò ðïõ ôá
ðáéäéÜ Ý÷áíáí ôá ìáèÞìáôÜ
ôïõò ìðñïóôÜ óôïí êßíäõíï
íá ðáñáóõñèïýí. Äåí Ý÷ïõìå
ðáñÜ íá åðéêñïôÞóïõìå
ôçí ðñïóöïñÜ ôïõ ÌÏÑÅÁ
êáé üóùí âïÞèçóáí ãéá ôçí
éêáíïðïßçóç ôïõ áéôÞìáôïò .
Ã.Á.

Ö

ñåóêïáññáâùíéáóìÝíïò
ï ìðÜñìðá Ãéþñãçò, üëç
ìÝñá óôïí êÜìðï ðáëåýïíôáò
ìå ôá ÷þìáôá, áíÝâáéíå
ôï âñÜäõ óôï ÷ùñéü êáé
ðñéí ðÜåé ãéá îåêïýñáóç,
ðÝñíáãå êáé áðü ôï óðßôé ôçò
áññåâùíéÜñáò ãéá íá ðåé ìéá
êáëçóðÝñá.
Ðñüó÷áñç ç ðåèåñÜ ôïí
êáëùóüñéæå áëëÜ üðùò ôïí
Ýâëåðå êáé îåèåùìÝíï (åêôüò
áðü ôç äïõëåéÜ Þôáí êáé ôá

10 ÷éëéüìåôñá ðïäáñüäñïìïò
êáé áíçöüñá ãéá íá áíåâåß
áðü ôïí êÜìðï óôï ÷ùñéü)
Ýëåãå óôçí áññåâùíéÜñá: “ñå
óõ êüñç ðÞãáéíå êáé âÜëå
ìéá ìáãåñåøéÜ ôñá÷áíÜ óôï
ðáëéêÜñé íá öÜåé ãéáôß ôï
âëÝðù êïõñáóìÝíï”.
Ç ßäéá éóôïñßá åðáíáëÞöèçêå
áñêåôÝò öïñÝò. Áðü ôç ìéá
ï ãáìðñüò Ýêáíå õðïìïíÞ
Ý÷ïíôáò ãíþóç êáé ôçò
ãåíéêüôåñçò êáôÜóôáóçò
áðü ôçí Üëëç ðñüóå÷å ìçí
ôõ÷üí êáé øõ÷ñáíèåß ìå
ôï âáóéëüöñïíá ðåèåñü,
Ý÷ïíôáò üìùò êáé ãíþóç
ôïõ èåóìéêïý ôïõ ñüëïõ ùò
õðïøÞöéïõ ãáìðñïý áëëÜ êáé
åôïéìüëïãïò, äåí Üíôåîå êáé
ìéá âñáäéÜ óôï - ñå êüñç ôçò
ðåèåñÜò Üåé êáé âÜëå ìéá … –
ðñüëáâå ôç ðåèåñÜ ëÝãïíôáò:
“Å×Ù ÊÁÉ ÄÏÍÔÉÁ”,
õðïíïþíôáò öõóéêÜ üôé ùò
õðïøÞöéïò ãáìðñüò Ýðñåðå
íá äéáöõëÜîåé ôï èåóìü êáé
íá öÜåé êáé áõôüò êáé êáíÜ
ÊÏÊÏÑÁ...
Ã.Á.
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Παρέµβαση
Μόνο χαραμάδες εύρισκαν να
περάσουν οι γερές πνευματικές ικανότητες ενός θηλυκού παιδιού όταν
η κουλτούρα δεν ευνοούσε γυμνασιακές σπουδές για τα θηλυκά παιδιά
κείνης της εποχής. Παράλληλα μεσολάβησε κι ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος
με την Ιταλογερμανική κατοχή, τότε
που δεν λειτουργούσαν τα σχολεία.
Στην εποχή μου το δεύτερο ήμισυ
της δεκαετίας του 1930 δεν υπήρχαν
στα χωριά παιδικά βιβλία στα σπίτια για να βοηθήσουν τα παιδιά να
μάθουν να διαβάζουν εκτός από την
εφημερίδα.
Εγώ, όπως όλα τα παιδιά ίσως
λίγο περισσότερο, ήθελα να ερευνώ και να μαθαίνω νέα πράγματα.
Η μητέρα μου που είχε τελειώσει την
Δ΄ Δημοτικού, μου έδωσε τις πρώτες
βοήθειες. Όταν λοιπόν άρχισα να τη
ρωτάω, τι ήταν αυτά τα σχέδια επάνω
στα κουτιά της σκόνης γάλακτος που
εγώ έπινα, μου έδωσε κιμωλία και μ’
άφησε να σχεδιάζω τα γράμματα στο
πάτωμα. Σιγά – σιγά με διόρθωνε και
μου εξηγούσε την προφορά του κάθε
γράμματος. Έτσι άρχισα να διαβάζω και πριν πάω σχολείο διάβαζα
εφημερίδα. Η μητέρα μου είχε γερές
πνευματικές ικανότητες και πολύ της
άρεσε να διαβάζει. Διάβαζε όταν εύρισκε κάποια στιγμή κάτι θρησκευτικά βιβλία του παππού μου, δηλαδή του πατέρα της. Φυσικά δεν είχε
χρόνο για τέτοιες πολυτέλειες. Αρκεί
να σκεφθούμε ότι ζύμωνε ψωμί με τα
χέρια, έπλενε με τα χέρια και μαγείρευε για να πάει φαγητό στους εργάτες που δούλευαν στα κτήματα. Πότε
στ’ αμπέλι, πότε στις ελιές και αλλού.
Αργά το βράδυ ύφαινε. Επίσης φρόντιζε 150 κυψέλες μελίσσια. Θυμάμαι
που έστυβε τις κερήθρες με τα χέρια,
εκεί κάτω στο κατώι μας κι είχε μια μεγάλη λαήνα μέλι. Μετά τις έπλενε με
ζεστό νερό κι αυτό το νερό το έβραζε κι γινόταν ένα σκούρο πετιμέζι που
το μοίραζε στις φτωχές οικογένειες να
το τρώνε τα παιδιά με ψωμί. Το κερί
το πουλούσε. Κρατούσε όμως και για
το σπίτι μας. Έφτιαχνε δηλαδή τις λαμπάδες που πηγαίναμε στην εκκλησία, ειδικές βέβαια για τα Χριστούγεννα
και τη Λαμπρή. Λαμπάδες έδινε και
στον ιερέα για τις λειτουργίες και τις
μεγάλες γιορτές. Φρόντιζε ακόμη και
τον κήπο μας. Θυμάμαι αμυδρά πως

24

Ìüíï ÷áñáìÜäåò
της έδινα τις κλωστές να μυτώσει το
πανί στον αργαλειό. Θα ήμουν κάπου
τριών χρονών. Το γνωρίζω γιατί ήταν
πριν πάμε στο καινούριο σπίτι.
Σαν παιδί μου άρεσε πολύ να
τραγουδάω και να χορεύω. Μάθαινα όλες τις αγροτικές δουλειές, ειδικά
σχετικά με τη δενδροκομία. Κλάδευα
αμπέλι από 12 χρονών, κάτι που έκαναν πεπειραμένοι γέροι.
Σαν παιδί δεν έζησα στην οικογένειά μου την υποτίμηση του θηλυκού
παιδιού. Ο πατέρας μου μ’ έπαιρνε
μαζί του όταν με φίλους του έψελναν
τα πάθη της Μ. Παρασκευής.
Ραβάνιζα το άλογο στα λιβάδια
του Τίντιλη, ξεσαμάρωτο χωρίς καπιστράδα, ενώ κρατιόμουνα από τη χαίτη του όταν ήμουν δέκα χρονών.
Μ’ άρεσε η μουσική κι ήθελα να
μάθω κιθάρα. Οι κακοί καιροί όμως
δεν το επέτρεψαν.
Όταν φοιτούσα στην Δ΄ Δημοτικού με είδε ο εξάδελφος Σωτήρος
Κάντζας – φοιτητής της Ιατρικής και
Μαρξιστής – να λογαριάζω τα σακιά
με τις ελιές που πουλούσε ο πατέρας
μου στο ελαιοτριβείο της Βορδόνιας
και είπε στον πατέρα μου «Μπάρμπα
αυτό το παιδί να το σπουδάσεις». Κι
ο πατέρας μου, που εκτιμούσε αυτό
τον ανιψιό του, μ’ έστειλε στο Γυμνάσιο, το οποίο τότε ήταν οκτατάξιο.
Το Σεπτέμβρη του 1940 έδωσα
εξετάσεις από την Ε΄ Δημοτικού για τη
Β΄ Γυμνασίου και μπήκα αριστούχος.
Ήμουν το πρώτο παιδί της Καστανιάς που πήγα από το Δημοτικό στο
Γυμνάσιο γιατί τα παιδιά της Καστανιάς φοιτούσαν στο Αστικό πριν πάνε
στο Γυμνάσιο.
Ο πατέρας μου μ’ έβαλε οικότροφο σε μια ηλικιωμένη κυρία στη
Σπάρτη, μου πήρε τσάντα και βιβλία και παρήγγειλε σε μοδίστρα δυο
μαύρες ποδιές (φορέματα) με το μονόγραμμα Γ.Θ.Σ κεντημένο στη μηχανή, όπως ήταν ο κανονισμός, κι άρχισα τα μαθήματα, κάτι που μ’ ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Δεν πρόλαβα όμως
να χαρώ αυτή τη νέα μου ζωή και στις
28 Οκτωβρίου μας κήρυξαν τον πόλεμο οι Ιταλοί του Μουσολίνι. Τότε έφυγα πίσω για το χωριό όπου έζησα
όλες τις περιπέτειες της κατοχής.
Κατά τη διάρκεια της κατοχής
πολλοί συμμαθητές και συμμαθήτριές
μου πήγαιναν στο Γιωργίτσι, έπαιρ-

ναν κάποια μαθήματα, έδιναν εξετάσεις και περνούσαν κάποιες τάξεις.
Εμένα δεν μ’ έστελνε ο πατέρας μου.
Τον Οκτώβρη του 1944 ξανάνοιξαν τα σχολεία, αλλά εμένα δεν ήθελε να με στείλει ο πατέρας μου. Δεν
ήθελε να χάσει ένα απλήρωτο εργάτη
και επιστάτη.
Εγώ έκλαιγα να πείσω τον πατέρα μου να με στείλει στο Γυμνάσιο αλλά αυτός ήταν ανένδοτος. Έκλαιγα, έκλαιγα, από τον Οκτώβρη του ’44
μέχρι τέλη Απριλίου του 1945. Ακόμη
και σήμερα όταν φέρνω στο νου μου
‘κείνο το αίσθημα πόνου που ζούσα,
πονάω και τώρα. Για μένα τότε η σχετική πνευματική μου ανάπτυξη ήταν
ανάγκη. Ήταν η απαίτηση της ικανοποίησης των πνευματικών ικανοτήτων μου. Για την ικανοποίηση αυτών των ικανοτήτων έκανα μεταπτυχιακό Φιλοσοφίας Τέχνης και Παιδείας
στα εξήντα μου. Τότε ένιωσα και νιώθω ένα αίσθημα ελευθερίας.
Στις 10 Απριλίου του 1945 οι μισθοφόροι των Άγγλων συνέλαβαν τον
πατέρα μου και τον πήγαν στις φυλακές της Σπάρτης. Τότε είπε στη μητέρα μου να με στείλει στο Γυμνάσιο για
να του πηγαίνω, βέβαια, φαγητό στη
φυλακή. (Ουδέν κακόν αμιγές καλού).
Όταν πήγα να γραφτώ ο Γυμνασιάρχης μου είπε ότι δεν υπήρχε Δευτέρα Γυμνασίου κι έπρεπε να πάω να
τελειώσω την έκτη Δημοτικού να γραφτώ στην αποκαλούμενη Τρίτη Γυμνασίου. Αυτό ήταν αδύνατο για μένα
‘κείνη την εποχή.
Εδώ έρχεται ένας άλλος άνθρωπος να μ’ ανοίξει την άλλη χαραμάδα.
Επεμβαίνει ο κ. Πολίτης, ένας φιλόλογος και λέει στο Γυμνασιάρχη. «Κύριε γυμνασιάρχα μήπως θα μπορούσε
η Κάντζα να φοιτήσει ως ακροάτρια
στην Τρίτη, ώσπου να ‘ρθει τον Ιούνιο το διάταγμα που θα της επιτρέψει να γράψει διαγωνίσματα και να
εισαχθεί στην τρίτη ως κατ’ οίκον διδαχθείσα;». Κι ο γυμνασιάρχης δέχθηκε. Τον Ιούνιο έγραψα τα διαγωνίσματα, πέρασα τη Δευτέρα Γυμνασίου και τον Οκτώβρη που τελείωνε η
Τρίτη την πέρασα κι αυτή κι έτσι σε
σχεδόν τρεις μήνες πέρασα δύο τάξεις
από αυτές που είχα χάσει στα τέσσερα χρόνια της κατοχής. Είχα πολλά
κενά αλλά τα ξεπέρασα.
Τότε δεν υπήρχε η ισοπέδωση

των φροντιστηρίων κι η ψευτομάθηση της στείρας απομνημόνευσης. Γι’
αυτό σύντομα αναδείχθηκα η αριστούχος της τάξης μου. Συμμαθήτριές
μου έρχονταν στο σπίτι που έμενα να
τους δώσω τις λύσεις των ασκήσεων των μαθηματικών ή να τους εξηγήσω τα αρχαία. Ας σημειωθεί ότι
ψώνιζα, μαγείρευα κι έπλενα και για
τ’ άλλα τρία αδέλφια μου που ήρθαν
στο γυμνάσιο και για τον πατέρα μου
στη φυλακή.
Ζούσα μια μεγάλη εκτίμηση από
τους καθηγητές μου και τις συμμαθήτριές μου. Μάλιστα λόγω κουλτούρας
αυτές μου οι διακρίσεις ενοχλούσαν
κάπως μερικά αρσενικά παιδιά του
χωριού μου. Φυσικά όλοι σχεδόν αυτοί πήγαν στο πανεπιστήμιο.
Αυτή η ιστορία είναι περίληψη
μιας εργασίας που έγραψα για το μεταπτυχιακό, η οποία συγκίνησε την
καθηγήτρια του Mc Gill University καθώς και το διδακτικό προσωπικό του
Λυκείου Καστορείου.
Σημείωση: Ίσως αυτές μου οι επιτυχίες να ήταν η αιτία που το καλοκαίρι του 1948 μου πρότειναν να παίξω το ρόλο της πρωταγωνίστριας στη
«Σκλάβα» του Περεσιάδη, παρόλο
που ήμουν μαθήτρια της 6ης Γυμνασίου κι όχι της 7ης ή 8ης. Τότε η συγκοινωνία Καστανιάς – Σπάρτης ήταν δύσκολη γιατί το λεωφορείο έπρεπε να
το συνοδεύσει στρατιωτική φάλαγγα.
(Τότε έγινε η εξόντωση των ανταρτών
του Ταϋγέτου και Πάρνωνα από τους
μισθοφόρους των Άγγλων). Γι’ αυτό
δεν ήθελα να παίξω το ρόλο. Όμως
ο γυμνασιάρχης των αρρένων κ. Ευστράτιος Σούπος κι ο μουσικοσυνθέτης κ. Μιχάλης Μαχαίρας επέμειναν να έρχομαι από την Καστανιά να
παίξω το ρόλο της πρωταγωνίστριας.
Και τους χρωστάω ευγνωμοσύνη γιατί είχα την ευκαιρία να εκφράσω κάποιες θεατρικές μου ικανότητες. Το
έργο είχε επιτυχία γιατί είχε και μουσική υπόκρουση (τη μουσική είχε
συνθέσει ο κ. Μαχαίρας).
Ελένη Κάντζα – Σουλικιά
Εκπαιδευτικός
με μεταπτυχιακές σπουδές
στη Φιλοσοφία Τέχνης και Παιδείας
στο Mc Gill University του Μοντρεάλ

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Το λεύκωµά µας

Οι φωτογραφίες του σηµερινού µας λευκώµατος µας
παραχωρήθηκαν από τον Ηλία Γρηγοράκη.
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Καλύτερη ζωή

Στα παλιά τετράδια
της γιαγιάς
Οι συνταγές
του Πολυδεύκη

Πορτοκαλάδα

(της Νίκης Αλατσά)
Υλικά
5 ποτήρια χυμό πορτοκαλιού
(κατά προτίμηση ξυνά).
2 ποτήρια χυμό λεμονιού
11 ποτήρια ζάχαρη (2 1/2 κιλά).
Εκτέλεση
Πλένω πολύ καλά με
βουρτσάκι τα πορτοκάλια
εξωτερικά και τα σκουπίζω
με καθαρό πανί. Όταν είναι
στεγνά τρίβω με τρίφτη, βγάζω
το ξύσμα από τα πορτοκάλια
και το βάζω μέσα σε νάυλον
ύφασμα ή τούλι. Στίβω τα
λεμονοπορτόκαλα και περνάω
το χυμό από τουλουπάνι
πολύ ψιλό. Ανακατώνω πολύ
καλά το χυμό με τη ζάχαρη
κατά προτίμηση σε γυάλινο
ή πήλινο δοχείο (όχι τάπερ ή
εμαγιέ). Σφίγγω σιγά- σιγά το
τούλι με το ξύσμα, ώστε να
πέφτουν οι στάλες μέσα στην
πορτοκαλάδα (εσάνς). Βάζω
το χυμό σε αποστειρωμένα

μπουκάλια κατά προτίμηση
μικρά.
Χυμός ντομάτας (της Νίκης
Αλατσά)
Πλένω πολύ καλά τις ντομάτες,
αφαιρώ όλα τα μαυραδάκια
και τις κόβω σε τέσσερα- πέντε
κομμάτια. Σπυραλατίζω με
χοντρό αλάτι και τις βάζω
σε ταψί πλαγιαστό ώστε να
φεύγει το νερό. Το άλλο πρωί
τις περνάω από το μύλο και
τις βάζω σε σακκούλι να
στραγγίξουν. Τις βάζω στη
φωτιά και τις αφήνω 30΄
της ώρας από τη στιγμή που
αρχίζει το βράσιμο. Βάζω σε
αποστειρωμένα μπουκάλια.
Είναι από τη μακαρίτισσα Νίκη
αγαπημένη σύζυγο του Δημήτρη
Αλατσά.
Η ίδια έφτιαχνε εξαιρετικούς
κουραμπιέδες, βάζοντας μέσα
στη ζύμη όταν τους έπλαθε,
ένα μικρό μπαλάκι βανίλιας
(υποβρύχιο).

ÓõíôáãÝò
ãéá ôçí ïìïñöéÜ
ôïõ ðñïóþðïõ
Ôï êáèÜñéóìá ôïõ ðñïóþðïõ (íôåìáêéãéÜæ)
Ôï ðñüóùðü ìáò ÷ñåéÜæåôáé
êáèçìåñéíÜ êáèÜñéóìá ìå
êñÝìá, ðïõ åýêïëá êáé öôçíÜ ìðïñïýìå íá öôéÜîïõìå.
Ç êñÝìá áõôÞ èá ðñÝðåé íá
åßíáé áíÜëïãç ìå ôçí ðïéüôçôá ôïõ äÝñìáôüò ìáò. Èá
ðñÝðåé üìùò êáôÜ äéáóôÞìáôá íá ôçí áëëÜæïõìå.
Ó’ áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç ôçò
ìéêñÞò åíáëëáãÞò, èá ÷ñçóéìïðïéïýìå ëÜäé åëéÜò, áí
Ý÷ïõìå êáíïíéêü äÝñìá. Ëßãï
îõäüíåñï Þ ëßãï åëáéüëáäï Þ
÷ôõðçìÝíï áóðñÜäé áõãïý,
ðïõ âïçèÜåé íá êëåßíïõí ïé
ðüñïé, ãéá ëéðáñÜ äÝñìáôá.
Ëßãç êáèáñÞ ëáíïëßíç Þ áìõãäáëüëáäï, üóåò Ý÷ïõìå äÝñìá îçñü.

ÊñÝìá êáèáñéóìïý ìå
ëáíïëßíç

(ãéÜ üëá ôá äÝñìáôá)

õëéêÜ: 15 ãñáì.
öõóéêü êåñß, 25
ãñáì. ëáíïëßíç, 85 ãñáì. åëáéüëáäï Þ ëÜäé áðü áâïêÜäï,
25 ãñáì. áöÝøçìá áðü âüôáíá, 2 óôáãüíåò áðü åóÜíò ôçò
ðñïôßìçóÞò óáò.
Áíáêáôåýïõìå ôï êåñß ìå ôç
ëáíïëßíç êáé ôá ëéþíïõìå óå
ìðåí-ìáñß. ´Ïôáí åíïðïéçèïýí, ðñïóèÝôïõìå ôï ëÜäé.
Ôá áðïìáêñýíïõìå áð’ ôç
öùôéÜ êáé ðñïóèÝôïõìå ôï
áöÝøçìá áð’ ôá âüôáíá êáé
ôï ìõñùäéêü ëÜäé. Áíáêáôåýïõìå þóðïõ íá áñáéþóåé ôï
ìßãìá. ÖõëÜìå ôçí êñÝìá ó’
Ýíá êáëÜ êëåéóìÝíï âÜæï.
ÊÜèå öïñÜ ðïõ èÝëïõìå íá
êáèáñßóïõìå ôï ðñüóùðü
ìáò, áðëþíïõìå ëßãç êñÝìá
ðáíôïý êáé ìåôÜ óêïõðßæïõìå ôï äÝñìá ìå âáìâÜêé.
Πηγή: “Τα τετράδια της γιαγιάς”
Hélène Yernerey- Marie
Annick Jaumin, 1981,
εκδόσεις ΑΚΙΔΑΛΙΑ

Βεράντα
και
κήπος
Πολλαπλασιασμός γαρδένιας

Κόβω ένα κλαράκι γαρδένιας, το βάζω σε καστανόχωμα και το
σκεπάζω με νάυλον διαφανές ή ποτήρι γυάλινο που το στρίβω πολύ
καλά στο χώμα. Το ποτίζω κάθε μέρα. Σε τρεις μήνες θα βγάλει
καινούργιο φύλλο και είναι έτοιμο για φύτεμα.
Από τον πραγματικό φίλο και εξαιρετικό γνώστη του βουνού, Αδραχτά
Γιώργο.
Αυτές οι συνταγές γράφτηκαν το καλοκαίρι του 1986, όταν κάναμε
διακοπές στη Λουσίνα.
Δώρα Πελεκάνου
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Ο τότε Πρόεδρος Ι. Δημητρακάκης με τον Νομάρχη στα Τρία
Αυλάκια σε εργασίες σκυρόστρωσης του δρόμου. Προσέξτε τις
γυναίκες που εργάζονται ως εργάτριες.
Φωτογραφία Β. Λαγανά, από το αρχείο του Δημ. Δημητρακάκη.
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Λόγος και Φως
Εψές το δειλινό
Νεψές το δειλιν
ό
κι εψές το βράδ
υ-βράδυ
περνάει ένα παι
δί
περνάει ένα παλ
ικάρι
κι έπαιρνε γιαρ
έ
κι έπαιρνε παντι
νάδα
και με ξύμνησε
στου ύπνου τη γλ
υκάδα
και με γέλασε,
πως ήταν ο αδερ
φός μου
και με φίλησε,
στα μάτια και στο
φρύδι,
και στο μάγουλο
που ‘χε το κοκκ
ινάδι
και κιτρίνισε.
Το τραγούδησε
η
Σταυρούλα Μιχαλ
οπούλου

“Ξενοδοχείον ύπνου ΤΟ ΠΟΛΥΔΕΥΚΕΙΟΝ” και “Ζυθεστιατόριον” του Μωυσή
Κελεσίδη, σε ένα στιγμιότυπο από μια ξεχασμένη Καστανιά.

Ç ðñïóöõãïýëá
Áñ÷ïíôïíéüò ðáíôñåýåôáé
êáé ðáßñíåé ðñïóöõãïýëá
ðñïóöõãïýëá ìáõñïìÜôá ìïõ
óå êëáßí’ ôá ìÜôéá ìïõ.
Êé ç ìÜíá ôïõ óáí ô’ Üêïõóå
ôá äÝíôñá îåñéæþíåé
ðñïóöõãïýëá ìáõñïìÜôá ìïõ
óå êëáßí’ ôá ìÜôéá ìïõ.
ÐéÜíåé äõï ößäéá æùíôáíÜ
êáé ôçò ôá ôçãáíßæåé
ðñïóöõãïýëá ìáõñïìÜôá ìïõ
óå êëáßí’ ôá ìÜôéá ìïõ.
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¸ëá íýöç, Ýëá íá öáò öáÀ
øÜñéá ôçãáíéóìÝíá
ðñïóöõãïýëá ìáõñïìÜôá ìïõ
óå êëáßí’ ôá ìÜôéá ìïõ.
Êáé ìå ôçí ðñþôç ðçñïõíéÜ
ç êáñäéÜ ôçò öáñìáêþèç
ðñïóöõãïýëá ìáõñïìÜôá ìï
óå êëáßí’ ôá ìÜôéá ìïõ.
Äüì’ ðåèåñÜ ëßãï íåñü
íá óâÞóù ôï öáñìÜêé
ðñïóöõãïýëá ìáõñïìÜôá ìïõ
óå êëáßí’ ôá ìÜôéá ìïõ.

Åäþ íåñü äå âñßóêåôáé
ìá åéäÝ êñáóß ðïõëéÝôáé
ðñïóöõãïýëá ìáõñïìÜôá ìïõ
óå êëáßí’ ôá ìÜôéá ìïõ.
Äïò ìïõ åóý ôáéñÜêé ìïõ
íá óâÞóù ôï öáñìÜêé,
ðñïóöõãïýëá ìáõñïìÜôá ìïõ
óå êëáßí’ ôá ìÜôéá ìïõ.
Σύμφωνα με μαρτυρία της
Φλώρας Μιχαλοπούλου που μας
το τραγούδησε, αυτό το τραγούδι
δημιουργήθηκε όταν ήρθαν οι
Πόντιοι στην Ελλάδα.

Και τα δυο τραγούδια περιλαμβάνονται στη συλλογή των μαθητών της περιβαλλοντικής ομάδας 1994-95 του Γυμνασίου- Λυκείου
Καστορείου.
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Γράµµατα και Τέχνες

Ïé ìáèçôÝò ðáñïõóéÜæïõí ÂñåôôÜêï

Με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννηση του ποιητή Νικηφόρου Βρεττάκου, το 2012, χαρακτηρίσθηκε από το
Υπουργείο Πολιτισμού έτος Βρεττάκου. Πλήθος εκδηλώσεων στη Λακωνία αλλά και σε όλη την Ελλάδα τιμούν το έργο
του. Προς τιμήν του οι μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου
Καστορείου, με την επιμέλεια της καθηγήτριας φιλολόγου κ.
Χαρίκλειας Αλεξοπούλου-Μπακογιάννη και τη στήριξη του
Γυμνασιάρχη κ. Μιχάλη Καλομοίρη, παρουσίασαν το έργο
του ποιητή και θεατρική παράσταση με θέμα «Ο Ποιητής
και η Σιωπή του» σε συγγραφή-κείμενα της κ. Χαρίκλειας
Αλεξοπούλου-Μπακογιάννη. Επίσης έγινε προβολή έκθεσης
φωτογραφίας με θέμα «Οδοιπορικό στα γραφικά χωριά του
Ταϋγέτου» και ντοκιμαντέρ της Αθανασίας Δρακοπούλου,
όπου μέσα από το ποιητικό του έργο ο ποιητής αυτοβιογραφείται αλλά κυρίως βιογραφεί τον αιώνα του. Η παρουσίαση
έγινε στις 22/6/2012 στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΜΠΑΚΗ» με
τη στήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»,
ο οποίος βράβευσε τους συμμετέχοντες μαθητές και τους
απένειμε επαίνους για τη σπουδή και την ενεργή συμμετοχή
τους σε δράσεις, που αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά μας. Τίμησε ιδιαίτερα την καθηγήτρια κ. Χαρίκλεια
Αλεξοπούλου–Μπακογιάννη και απένειμε πλακέτες στα δύο
Σχολεία μας Γυμνάσιο και Λύκειο για την παρουσίαση αυτή
και την προσφορά τους στην τοπική μας κοινωνία. Την εκδήλωση παρακολούθησαν γονείς των μαθητών, εκπρόσωποι
φορέων και πολύς κόσμος.
Ε.Β.
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ÄçìÞôñçò
Ðåôóåôßäçò:
Ï ËÜêùíáò
ðïõ ôÜñáîå
ôá íåñÜ

Âéâëßá
ÅËÅÍÁ ÁÊÑÉÔÁ
×ôõðïêÜñäéá óôï êñáíßï
Åêäüóåéò Êáóôáíéþôç
Στο βιβλίο αυτό
έχουν συγκεντρωθεί
σαράντα πέντε
ευθυμογραφήματα,
που είχαν δημοσιευθεί
σε εφημερίδες,
με ιδιαίτερο ύφος
γραφής.
Μια ανάσα δροσιάς
μέσα στο Καλοκαίρι.
Είναι ένα βιβλίο που
βγάζει άπλυτα στη φόρα και ρίχνει λάδι στη
φωτιά.
Μέσα στα κείμενά του αποτυπώνεται η
σύγχρονη εικόνα του νεοέλληνα, που πάει
κόντρα στην παλιά του εικόνα.
Για αναγνώστες που αναζητούν στο σήμερα
την περιπέτεια από το μέλλον και την
ανθρωπιά από το παρελθόν.

ÂáñâÜñá Êåìåñßäïõ.

Êáé óêéôóïãñÜöïò ìå éäéÜæïí óôõë áëëÜ êáé ÷éïýìïñ.
Óôéò 29 ÌáÀïõ ïé åêäüóåéò Ìåôáß÷ìéï ðáñïõóßáóáí ôï êáéíïýñéï âéâëßï ôïõ ÄçìÞôñç Ðåôóåôßäç «Åí Ïßêù». Ãéá ôï âéâëßï êáé ôï óõããñáöÝá ìßëçóáí ï óõããñáöÝáò Èáí. Âáëôéíüò, ï êñéôéêüò Äçì. Ñáõôüðïõëïò êáé ï óõããñáöÝáò- ìåôáöñáóôÞò Ãéþñãïò -ºêáñïò
ÌðáìðáóÜêçò.
Êáé ïé ôñåéò ôïõò åîÞñáí ôüóï ôç ëïãïôå÷íéêÞ ðáñïõóßá ôïõ ÓðáñôéÜôç óõããñáöÝá üóï
üìùò êáé ôï Þèïò ôïõ. ÅíäåéêôéêÝò ôçò èÝñìçò
ìå ôçí ïðïßá êïéíü êáé êñéôéêïß õðïäÝ÷ôçêáí
ôç íÝá óõëëïãÞ äéçãçìÜôùí ôïõ Ä. Ðåôóåôßäç
åßíáé êáé ïé äõï áðüøåéò óçìáíôéêþí áíèñþðùí ôïõ ðíåýìáôïò ðïõ êáôá÷ùñïýìå óôç óõíÝ÷åéá:
“Êáé óôçí Ýâäïìç äéçãçìáôïãñáöéêÞ ôïõ
óõëëïãÞ, ç öñÜóç ôïõ ÄçìÞôñç Ðåôóåôßäç
åßíáé ëéôÞ, äéáèÝôåé ðåñéãñáöéêÞ áêñßâåéá
êáé õöïëïãéêÞ óáöÞíåéá. Äåí âñßóêïõìå ðÜèïò, âáèéÜ íïóôáëãßá êáé éó÷õñÞ óõãêßíçóç,
ðáñÜ ìüíïí üóç åðéôñÝðïõí íá öáíåß ç áðïäï÷Þ ôïõ áöçãçôÞ êáé ç óõìöéëßùóÞ ôïõ ìå
ôçí áðþëåéá ôïõ ðáéäéêïý êáé ôïõ íåáíéêïý
ðáñáäåßóïõ”. (ÅëéóÜâåô ÊïôæéÜ, Ç ÊáèçìåñéíÞ ôçò ÊõñéáêÞò) .
“ÄåêáðÝíôå éóôïñßåò ãñáììÝíåò ìå áñéóôï-
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ôå÷íéêÜ åëåã÷üìåíï ëõñéóìü, ìå ôç íïóôáëãßá óôï ñåëáíôß êáé ôç óõãêßíçóç íá ðëáíéÝôáé
óáí ìýñï óôïí áÝñá, [ï Ðåôóåôßäçò] ìáò ìåôáöÝñåé óôï ðáñåëèüí, ãéá íá ãíùñßóïõìå ôï
ðáñüí êáé íá åöåýñïõìå ôï ìÝëëïí”. (Ãéþñãïò-ºêáñïò ÌðáìðáóÜêçò, LIFO)
Ï ÄçìÞôñçò Ðåôóåôßäçò ãåííÞèçêå óôç ÓðÜñôç óôéò 2 Áõãïýóôïõ 1940. Óðïýäáóå ìáèçìáôéêüò óôï ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí êáé åñãÜóôçêå óôçí éäéùôéêÞ åêðáßäåõóç ùò öñïíôéóôÞò. Áðü ôï 1977 äçìïóéåýåé äéçãÞìáôÜ ôïõ
óôçí åöçìåñßäá Ôá ÍÝá, óôá ðåñéïäéêÜ Ôï
ÄÝíôñï, Ãéáôß, Ç ËÝîç ê.á. ¸íá äéÞãçìÜ ôïõ,
ôï 1981, ðÞñå Ýðáéíï óôïí Â´ ðáíåëëÞíéï äéáãùíéóìü ôçò åöçìåñßäáò Ç ÊáèçìåñéíÞ. Ôï
1986 êõêëïöüñçóå ôï ðñþôï âéâëßï ôïõ ìå äéçãÞìáôá: Äþäåêá óôï äßöñáãêï. Ôï 2011 ôéìÞèçêå ìå ôï âñáâåßï ÏõñÜíç áðü ôçí Áêáäçìßá Áèçíþí ãéá ôï óýíïëï ôïõ Ýñãïõ ôïõ
óôï äéÞãçìá. ÅõÜñéèìá äéçãÞìáôÜ ôïõ Ý÷ïõí
ìåôáöñáóôåß óôá áããëéêÜ êáé óôá ãåñìáíéêÜ.
Ï Äçì. Ðåôóåôßäçò åêôüò áðü öôáóìÝíïò óõããñáöÝáò åßíáé êáé åîáéñåôéêüò óêáêéóôÞò ìå
óçìáíôéêüôáôåò äéáêñßóåéò, äñüìï ðïõ áêïëïýèçóå êõñßùò êáé ç êüñç ôïõ Ìáñßá, áëëÜ
êáé óêéôóïãñÜöïò ìå éäéÜæïí óôõë áëëÜ êáé
÷éïýìïñ.
Åðéóêåöèåßôå ôïí ðñïóùðéêü ôïõ äéêôõáêü
ôüðï: www.petsetidis.gr

ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
«Ιπποφαές»,
Εκδόσεις ΑγροΤύπος,
Αθήνα 2009
Το βιβλίο δίνει
λεπτομέρειες
για μία πολλά
υποσχόμενη
καλλιέργεια που
έχει μεγάλες
προοπτικές
ανάπτυξης
στη χώρα μας.
Καλλιέργειά
του μπορεί να
γίνει και στην περιοχή μας σε ξερικά
εδάφη. Περιέχονται πληροφορίες
για την καλλιέργεια, τις μεθόδους
πολλαπλασιασμού, τη συγκομιδή και
τα μεταποίηση καθώς και οικονομικά
στοιχεία. Το ιπποφαές αποτελεί μία
πιθανή νέα καλλιέργεια για τη χώρα μας
που μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα
στο γεωργικό και μεταποιητικό τομέα.
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, απευθείας, σε μας τους ίδιους.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΑΣ
Από Αμερική ήλθαν: Ο Ηλίας Ρουμελιώτης του Γεωργίου
με τη σύζυγό του Παναγιώτα, ο
Κώστας Κουτρουμπής του Πανάγου με τη σύζυγό του Ζωή, η
Πόλα Αγγελοπούλου του Δημητρίου, ο Ηλίας Τσίχλης του Κων/
νου, ο Χρήστος Παναγάκης του
Ιωάννη με τη σύζυγό Κατερίνη,
ο Γεώργιος Νικολόπουλος του
Νικολάου, ο Δημήτριος Καλλιάνης του Κων/νου με τη σύζυγό
του, ο Αναστάσιος Ρουμελιώτης
του Ιωάννη, ο Νικήτας Σπαράγγης του Ηλία, ο Θεοφάνης Μουτής του Παναγιώτη με τον γιό
του Παναγιώτη και ο Χαράλαμπος Χίος του Νικολάου με τον
γιό του Στράτο.
Από Αυστραλία: Ο Δημήτριος Ζούζουλας του Παναγιώτη, ο
Παναγιώτης Κονιδιτσιώτης του
Κων/νου με τη σύζυγό του και
τον γιό τους, η Δέσποινα Κακούνη του Αναστασίου, ο Γεώργιος
Καλαβρυτινός του Αριστοφάνη
και ο Ευθύμιος Γυλοπίδης με τη
σύζυγό του Αντωνία. Η συνεργάτης του περιοδικού Άντζελα Βασίλα το γένος Γ. Αλειφέρη με το
σύζυγό της Προκόπη.
Από Καναδά: Ο Παναγιώτης Λάμπος του Κων/νου με τη σύζυγό
του Βούλα, ο Γεώργιος Λιναρδάκης του Βασιλείου, ο Γιάννης
Κάτσιος του Δημητρίου με την
σύζυγό του Ελένη και ο Νίκος
Ρουμελιώτης του Ιωάννη με τη
σύζυγό του Παναγούλα και την
εγγονή τους Νικολέτα.
ΓΑΜΟΙ
Η Αριστέα Μαρούλη του Ηλία
και ο Λεονάρδος-Ευστάθιος Οικονομόπουλος του Παναγιώτη
παντρεύτηκαν στις 05/05/2012
στον Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνα στην
Αμαλιάδα.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε να
ζήσουν ευτυχισμένοι με καλούς
απογόνους.
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ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Κυριακή και ο Θανάσης Βλαχάκης του Ιωάννη και της Φανής
απέκτησαν στις 22/2/2012 ένα
κοριτσάκι.
Η Νικολέτα Σκαφιδά του Γεωργίου και ο Ιωάννης Μορογιώργος απέκτησαν στις 13/03/2012
το δεύτερο κοριτσάκι τους.
Η Αναστασία και ο Χρήστος Πάντος του Σπυρίδωνος μετά τον
γιό τους Σπύρο, απέκτησαν στις
11/04/2012 δίδυμα κοριτσάκια.
Η Δήμητρα και ο Βασίλης Γαρυφάλλης απέκτησαν στις 26/05/
2012 ένα κοριτσάκι.
Ευχόμαστε στους γονείς να τους
ζήσουν και τα νεογέννητα να είναι καλότυχα και ευτυχισμένα.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Η Κατερίνα Κραμποβίτη του Ιωάννη και ο Δημήτριος Τουρκοκώστας του Ιωάννη βάπτισαν το κοριτσάκι τους στις 18/12/2012 και
του έδωσαν το όνομα Ιωάννα.
Η Έρση και ο Δημήτριος Αλεξάκος του Κων/νου βάπτισαν στις
27/05/2012 το κοριτσάκι τους
και του έδωσαν το όνομα Ευδοκία-Κωνσταντίνα (Ευήνα).
Η Ελένη Λιάπη (κόρη της Ποτούλας Λιάπη-Αλειφέρη) και ο
Δημήτρης Ζάκας βάπτισαν στις
24/06/2012 το αγοράκι τους και
του έδωσαν το όνομα Επαμεινώνδας.
Ευχόμαστε στους γονείς να τους
ζήσουν και τα νεοφώτιστα να ευτυχήσουν στη ζωή τους.
ΠΕΝΘΗ
Η Αγγελική Αμανατίδου-Λουκουζά του Σταύρου πέθανε στη
Μαγούλα Σπάρτης στις 03/04/
2012 σε ηλικία 73 ετών.
Η Κωνσταντίνα Παρασκευοπούλου του Σπυρίδωνος πέθανε στις
04/04/2012 στο Παλαιό Φάληρο
Αττικής σε ηλικία 79 ετών.
Ο Χρήστος Αλειφέρης του Γεωργίου πέθανε στις 24/05/2012
στην Αμερική σε ηλικία 91 ετών.
Η Βασιλική Θεοφιλοπούλου του
Δημητρίου πέθανε στην Αθήνα στις 14/06/2012 σε ηλικία 93
ετών.
Η Στέλλα Γυλοπίδου-Χρυσοβέργη πέθανε στον Πειραιά στις 28/
06/2012 σε ηλικία 86 ετών.
Συλλυπούμαστε τους οικείους
και τους ευχόμαστε την από Θεό
παρηγοριά.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Στο τεύχος 16, σελίδα 12, “Επίσκεψη στα σύγχρονα Σερβέικα”στήλη
2η, στίχος14, λέξη Αντιμνήσιο: το ορθό είναι Αντιμήνσιο(αντί+
λατ. mensa=Tράπεζα). Χρησιμοποιείται για την τέλεση Θείας
Λειτουργίας ως “φορητή”Αγία Τράπεζα.
Β. Κ.
Ο Διαμαντής Βαριαδάκης του Ιωάννη πέθανε σε ηλικία 64 ετών αντί
67 που γράψαμε στο προηγούμενο τεύχος.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Ο συμπατριώτης μας Χρήστος Νικολάου Χαρόπουλος ανέλαβε Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση, στο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Του ευχόμαστε δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο του.
► Η Ευγενία Μάρκου πρόσφερε χρήματα για την αγορά μιας παραδοσιακής στολής στη μνήμη του πατέρα της Χαράλαμπου Λαμπή.
► Η Άντζελα(Κική) Βασίλα και Δήμητρα Καντζάβελου έδωσαν οικονομική ενίσχυση στον Σύλλογό μας στη μνήμη των γονέων τους
Γεωργίου και Σταματικής Αλειφέρη.

ÍÝåò ãåýóåéò ðáíôñåìÝíåò ìå ôçí
ðáñáäïóéáêÞ ìáò êïõæßíá, áëëÜ êáé êáöÝðïôÜ ðñïóöÝñïõí ï ÄÞìïò ÄéðëÜñçò ìå ôç
óýæõãü ôïõ Ãéïýëç óôï êáöÝ-ìåæåäïðùëåßï,
ðïõ Üíïéîáí óôéò áñ÷Ýò ôïõ Êáëïêáéñéïý óôçí
ùñáßá ðëáôåßá ôïõ ÷ùñéïý ìáò.
Ôïõò åõ÷üìáóôå êáëÝò äïõëåéÝò.
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Ζούµε στην Καστανιά
ΧΟΡΗΓΟΙ
Αθανασόπουλος
Αθανάσιος
Πιπίτσα Γενοβέζου
Παναγιώτης Γαρουφάλης
(Καναδάς)
Δημήτριος Κακαφλίκας
Από Αυστραλία:
Σίδνεϋ:
Νίκος Αλειφέρης
Σαμ Αλειφέρης
Γιώργος Βαρούτσος
Ηλίας Βαρούτσος
Νίκος Βαρούτσος
Αντζελα Βασίλα

Σταν Γερμανός
Καίτη Ζαφίρου
Δήμητρα Καντζάβελου
Γιώργος Κουτρουμπής
Σταμάτης Κουτρουμπής
Κων. & Νίκη Λαγανά
Πήτερ Μανιάτης
Γιώργος Νταλιούρης
Άντζελα Σκιαδόπουλου
Σύλλογς «Ωραία Ελένη»
Μελβούρνη:
Ευθύμιος Γυλοπίδης
Μαρία Τριανταφλάρος

Ôçò ôåëåõôáßáò óôéãìÞò
Ï Ðïëõäåýêçò óôéò 8 ÓåðôÝìâñç, çìÝñá ãéïñôÞò
ôçò ÃÝííçóçò ôçò Èåïôüêïõ, ðïëéïý÷ïõ ìáò, èá
âÜëåé ëåùöïñåßï áðü ôçí ÁèÞíá ãéá ôï Êáóôüñé.
Äçëþóôå óõììåôï÷Þ óôá ìÝëç ôïõ ÄÓ.
Στο Κυπαρισσάκι προς την κορυφή του Αγιάννη
έπιασε φωτιά την Τρίτη 31 Ιουλίου μετά από
κεραυνό.
Η έντονη ευτυχώς βροχόπτωση και η άμεση
επέμβαση των πυροσβεστών και των κατοίκων δεν
άφησε περιθώρια επέκτασης και νέων περιπετειών.

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

Ôá íÝá ôçò ËÏÕÓÉÍÁÓ

ΦΑΡΑΓΓΙ ΛΟΥΚΑ (τεχνικό)
Το φαράγγι εντοπίστηκε από την
Εξερευνητική Ομάδα Σπηλαίων
και Φαραγγιών «ΝΕΔΩΝ» αποτελούμενη από τους: Λευτέρη Δημητρόπουλο, Σταύρο Καρτερολιώτη,
΄Εφη Χριστοπούλου, Τάκη Παραγκίνη και Νίκο Κωτσόβολη.
Η ομάδα εντόπισε το φαράγγι το
Δεκέμβριο και από το Μάρτιο μέχρι και το Μάιο πραγματοποίησε
4 εξερευνητικές αποστολές όπου
ανέδειξε τον πλούτο του φαραγγιού
και σε συνεργασία με το σύλλογό
μας αρμάτωσε με ανοξείδωτες
πλακέτες και βύσματα τις καταβάσεις. Η διαδικασία ασφάλισης είναι
ακόμα σε εξέλιξη και ευελπιστούμε
πριν το φθινόπωρο να ολοκληρωθεί ούτως ώστε να είναι στην διάθεση των φίλων του canyoning.
Ο σύλλογός μας έχει αναλάβει το
κόστος αρμάτωσης του φαραγγιού
και είναι ευγνώμων στην εξερευνητική ομάδα για τη μέγιστη αυτή συνεισφορά της στην εν γένει ανάδειξή του.
2,2 χιλ. μήκος (από Γουρνίτσα)
υψομ. διαφ. 567μ. Καταρράκτες
32. Ο μεγαλύτερος 35μ.
Φωτογραφίες και video στην ιστοσελίδα του συλλόγου www.lousina.gr

ΒΡΥΣΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ –
ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΡΙΜΠΙΑ (τεχνικό)
Η ομάδα ΝΕΔΩΝ σε συνεργασία
με το σύλλογό μας πραγματοποίησε μια πρώτη εξερεύνηση τόσο στο
Βρυσιώτικο φαράγγι (πράσινη λίμνη) όσο και στο φαράγγι από τον
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Ποτισιώνα μέχρι τους Σουστιάνους
και μπορούμε να πούμε ότι είναι
ιδίας ομορφιάς με το φαράγγι του
Λουκά. Ελπίζουμε σε σύντομο διάστημα να μπορέσουμε να τα ασφαλίσουμε και να τα αναδείξουμε.
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Την Κυριακή 10 Ιουνίου 2012 στα
πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας
περιβάλλοντος ο σύλλογός μας
υπό την αιγίδα του ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ διοργάνωσε καθαρισμό του
τμήματος του φαραγγιού από τη
ΓΕΦΥΡΑ μέχρι το ΜΑΡΜΑΡΟΓΕΦΥΡΟ. Ήδη το μονοπάτι είναι στην
διάθεση όλων και αποτελεί μια
όαση δροσιάς για το καλοκαίρι. Είναι προσβάσιμο από όλους.

Åéêüíåò áðü ôç öýóç ìáò

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ
Τον Ιούνιο έγινε καθαρισμός των
μονοπατιών
Γεωργίτσι-Φαράγγι
μύλων-γέφυρα Καστορείου, Λάττα-Βρυσιώτικο-Μεσορράχη-Φαράγγι μύλων, Λάττα-Κούκου Ράχηκορυφογραμμή-Αγ. Παντελεήμων
και Λουσίνα-Σταυρούλης-Αγιάννης.
Ο καθαρισμός αν και επίπονος και
χρονοβόρος λόγω των πολλών πεσμένων δένδρων από τον ανεμοστρόβιλο κυρίως του Απριλίου θα
συνεχιστεί. Ο σύλλογος παρακαλεί
όσους φίλους θέλουν να συμμετάσχουν στον καθαρισμό να έλθουν
σε συνεννόηση με τα μέλη του ΔΣ.
Επίσης ο σύλλογος δαπάνη του
Νομικού Προσώπου του Δήμου
παρέλαβε 300 σήματα τα οποία θα
τοποθετηθούν σε όσα μονοπάτια
παρουσιάζουν ελλείψεις.
Ντίνος Λαγανάς

Ορχιδέα
Οι Ορχιδέες είναι
καλλωπιστικά µονοκοτυλήδονα
φυτά τα οποία συνθέτουν
την οικογένεια των
Ορχεοειδών, τη µεγαλύτερη
των ανθοφόρων φυτών
(Αγγειόσπερµων). Στον
κατάλογο του Βασιλικού

Βοτανικού Κήπου του Kew
βρίσκονται 880 γένη και
σχεδόν 22.000 είδη ορχιδέας.
Ο συνολικός αριθµός των
ειδών ορχιδέας σ’ όλον τον
πλανήτη εκτιµάται γύρω στις
25.000

φωτογραφία: Βασ. Λαγανάς
κείµενο: Ντίνος Λαγανάς
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