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Καστανιώτικα
Την ώρα που γράφονται αυτές οι

γραμμές μαίνεται ο πόλεμος στην Ου-
κρανία. Tι συνδέει όμως την Καστανιά
με την Ουκρανία;

Στην εκστρατεία που έγινε το 1919
της ΑΝΤΑΝΤ  εναντίoν των Μπολσεβί-
κων, πήρε μέρος και ένα ελληνικό εκ-
στρατευτικό σώμα με 25000 στρατιώτες
από τους οποίους 500 περίπου έπεσαν
νεκροί στις παγωμένες πεδιάδες. Εκεί
βρέθηκε και πολέμησε και ο Δημήτρης
Ξιάρχος (Ξιαρχομήτσος), ο επονομαζό-
μενος «έντεκα», που άκουγε τα εξ αμάξης
από τη γυναίκα του την Τασούλα, κάθε
βράδυ που ανηφόριζε στο σπίτι του,
στον «Πάνω Μαχαλά», έχοντας πιει λίγο
παραπάνω.

Αλλά και μετά το 1890 βρέθηκαν
αρκετοί πατριώτες μας στην Οδησσό
όπου διέπρεψαν στο εμπόριο. Όπως
μου έχει πει σε συνέντευξή του στο πε-
ριοδικό μας ο Γιάννης Ρεξίνης, με έρανο
από τους Καστανίωτες της Οδησσού
έγινε το τέμπλο της εκκλησίας μας. Ανα-
φέρω το όνομα του Γεώργαρη. Δικηγό-
ρου, καθώς και την οικογένεια Κουρούπη.
Ο Κουρούπης, μετά την επανάσταση των
Μπολσεβίκων το 1917, επέστρεψε στην
Ελλάδα με τις δυο κόρες του την Αλε-
ξάνδρα, σύζυγο του Γ. Λάτα και την Μα-
ρούσω, σύζυγο Χρ. Κουτρουμπή.

Με ενδιαφέρον είδαμε την απόφαση
του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την
κήρυξη ορεινών όγκων της πατρίδας
μας με την ονομασία απάτητα βουνά,

όπου εκεί δεν θα γίνονται παρεμβάσεις
σε δρόμους για Ανεμογεννήτριες κ.λπ.
μεταξύ αυτών είναι και ο Ταΰγετος. Καλό
θα είναι να δούμε προσεκτικά την έκταση
που περιλαμβάνει το πρόγραμμα για τον
Ταΰγετο και αν είναι μέσα η περιοχή
μας (Γραμμένη Πέτρα Πυργάκι, Μαλεβός
κ.λπ.)

Ας μην εφησυχάζουμε, γιατί με τη
φόρα που έχουν πάρει είναι ικανοί να
μας γεμίσουν την Τίκλα, αλλά ακόμα
και τον Άι Λιά.

Στις 10 Μαρτίου, μετά από μια σύν-
τομη νοσηλεία στο Νοσοκομείο Σπάρτης,
έφυγε από κοντά μας ο Γιώργης Αδρακτάς
σε ηλικία 89 ετών. Λάτρης του Ταϋγέτου,
της περιπέτειας, αλλά και του ωραίου
φύλου, ο Γιώργης είχε μια πολυκύμαντη
ζωή. Όλοι τον θυμόμαστε να καταφθάνει
στις αρχές κάθε χειμώνα, τη δεκαετία
του 70, με την θρυλική PONTIAC όπου
μας έβαζε πιτσιρικάδες εμάς για μια
βόλτα, οδηγώντας με το ένα χέρι και το
τσιγάρο στο στόμα λες και έβγαινε από
ταινία του Χόλυγουντ. Πριν λίγα χρόνια
μια σπίθα από το τζάκι του κατέστρεψε
το σπίτι, το χωριό τον βοήθησε να
φτιάξει ένα δωμάτιο να μείνει, όμως
ποτέ δεν ξεπέρασε την απώλεια του σπι-
τιού του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της καστα-
νιώτικης γης που τον σκεπάζει.

Γεια σας πατριώτες
Ο Καστανιώτης
gld@otenet .gr

Η πανδημία του Covid συνεχίζεται
αλλά φαίνεται ότι οι μεταλλάξεις
οδήγησαν τον ιό σε ηπιότερες μορφές
για τον ανθρώπινο οργανισμό, όπως
και αναμενόταν. Ο χειμώνας φέτος
ήταν βαρύς και μαζί με την ακρίβεια
και τις υπέρογκες τιμές των καυσίμων
κάνει τη ζωή σχεδόν εφιάλτη. Όμως
ο μεγαλύτερος εφιάλτης, ο οποίος
νομίζαμε ότι δεν θα χτυπούσε τη
δική μας πόρτα, εκτυλίσσεται στην
Ουκρανία. Διάβαζα σε μια ιστοσε-
λίδα «Μαριούπολη. Εδώ όλοι περι-
μένουν τον θάνατο.» Η φτωχή τα-
λαιπωρημένη Ουκρανία και ο υπε-
ρήφανος λαός της διδάσκουν σθένος.
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι
όλοι οι άνδρες έδιωξαν τις γυναίκες
και τα παιδιά και έμειναν εκεί για
να πολεμήσουν. Για τις ανθρώπινες
ζωές και τις υποδομές δυστυχώς
βλέπουμε να επαναλαμβάνεται το
σενάριο του Γκρόζνι και του Χαλε-
πιού. Τα έργα του απολυταρχισμού.
Αναζητάς και με δυσκολία μπορείς

να βρεις λίγο φως. 
Σ’ αυτό το τεύχος έχουμε την τιμή

να φιλοξενούμε το άρθρο του επίτι-
μου αρεοπαγίτη Ευάγγελου Ανδρια-
νού που μας δίνει πληροφορίες για
τα πρώτα αυτοκίνητα στην περιοχή
μας. Πραγματικά διδακτικό, σε βάζει
να αναλογιστείς τι έχει επιτύχει η
ανθρώπινη διάνοια μέσα σε εκατό
χρόνια. Αλλά εκατό χρόνια πέρασαν
και από την Μικρασιατική κατα-
στροφή, μια άλλη μαύρη σελίδα
της ιστορίας μας. Η Βαρβάρα Κεμε-
ρίδου μας φέρνει ξανά εκείνες τις
εικόνες. Για να μην ξεχνάμε. Όμως
δεν ξεχνάμε και την ημέρα της γυ-
ναίκας που ήταν στις οκτώ Μαρτίου.
Ακόμη πρέπει να γιορτάζουμε την
ημέρα της γυναίκας. Η σεξουαλική
παρενόχληση, οι γυναικοκτονίες, τα
εργασιακά μας θυμίζουν ότι υπάρχει
δρόμος να διανυθεί ακόμη. Έτσι το
άρθρο της Κάρεν Καλίσας Χιώτη,
ιδιαίτερα επίκαιρο, μας αναπτύσσει
το θέμα της έμφυλης βίας. 

Τα Σαββατοκύριακα έχουμε αρκε-
τούς επισκέπτες στο Καστόρι που,
με τη βοήθεια του Συλλόγου της
Λουσίνας και των οδηγών, απολαμ-
βάνουν τα μονοπάτια, τα φαράγγια
και το ποτάμι μας. Σ’ αυτό το τεύχος
σκεφτήκαμε να προσθέσουμε και
ορισμένα επιπλέον υπέροχα σημεία
με εκκλησιές του Καστρίου - Νέας
Λιβεράς και του κάμπου μας.

Έχουμε δυο χρόνια να γιορτάσουμε

όλοι μαζί, Καστανιώτες και κατοι-
κούντες σε άλλες περιοχές, το Πάσχα
στο Καστόρι. Φέτος ελπίζουμε ότι
θα χαρούμε την Άνοιξη και τις ομορ-
φιές του τόπου μας, θα απολαύσουμε
τις ωραίες Λειτουργίες της Μεγάλης
Εβδομάδας και θα γλεντήσουμε το
Πάσχα.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Πολυδεύκη σας ευχόμαστε Καλή
Ανάσταση.

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

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

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

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

δεύκης διότι δεν μπορούν να εισπραχθούν.
Σας ευχαριστώ θερμά

Καίτη Σμυρνιού
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Ψηφίστηκε - εγκρίθηκε το Τεχνικό 
πρόγραμμα 2022 του Δήμου Σπάρτης

Στις 26 Ιανουαρίου 2022 το
Δημοτικό Συμβούλιο της

Σπάρτης ψήφισε το τεχνικό πρό-
γραμμα που έφερε προς ψήφιση
η Δημοτική Αρχή. 

Σύσσωμη η αντιπολίτευση κα-
ταψήφισε το πρόγραμμα, αλλά
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
Ν. 4623/9-8-2019 το τεχνικό
πρόγραμμα (εγκεκριμένο από
την εκτελεστική επιτροπή) τυπικά
ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο δημιουργώντας σχετικούς
σχολιασμούς και αντιδράσεις
όπως του Δημοτικού Συμβούλου
κ. Αντώνη Καλομοίρη, που εξα-
νέστη διαμαρτυρόμενος και του
Δημητρίου Αποστολάκου, που
διευκρίνισε ότι η έγκριση έγινε
«δια της ατόπου απαγωγής». Πολ-
λές οι τοποθετήσεις, οι θέσεις,
και οι αντιθέσεις στη συζήτηση. 

Σε ότι αφορά στη Δημοτική
μας ενότητα, το Τεχνικό Πρό-
γραμμα του 2022 περιλαμβάνει
τη συντήρηση και επισκευή οδι-
κού δικτύου Δ.Ε. Μυστρά και
Πελλάνας (51.160,00€), καθώς
και το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα
της Δημοτικής Ενότητας μειωμένο
φέτος από 44.000€ στις
31.000€. 

Επίσης προϋπολογίσθηκαν
ποσά που αφορούν στον ηλε-
κτροφωτισμό, στον καθαρισμό,
στην επισκευή-συντήρηση κοι-
μητηρίων και δρόμων, στη συν-
τήρηση δρόμων,  στο καταφύγιο
αδέσποτων ζώων, στην εκτέλεση
αντιπλημμυρικών έργων, σε απο-
καταστάσεις ζημιών από θεομη-
νίες, όπως του «Ζορμπά» και
πολλά ακόμη για όλες τις Δημο-
τικές Ενότητες του Δήμου.

Σε προηγούμενα Δημοτικά
Συμβούλια, αλλά και σε αυτή τη
συζήτηση τέθηκαν ερωτήματα και
προβλήματα από τον Δημοτικό
Σύμβουλο κ. Γεώργιο Κουρεμπή,
που αφορούν στην Δ. Ε. Πελλά-
νας, όπως:

Την ένταξη των προτεινόμε-
νων έργων στο πρόγραμμα του
Υπ. Εσωτερικών «Α. Τρίτσης»,
όπως τα αποχετευτικά όπου συμ-
περιλαμβάνεται και ο βιολογικός
καθαρισμός Καστορείου. Την

αποκατάσταση των ζημιών της
29ης Σεπτεμβρίου 2018 από τη
θεομηνία Ζορμπά (που συμπε-
ριλαμβάνονται έργα και στο Κα-
στόρειο). Την Κατασκευή 5Χ5
στο χώρο του Γηπέδου Καστο-
ρείου που έχει ενταχθεί στο πρό-
γραμμα Φιλόδημος. Την δημο-
πράτηση του έργου επισκευής
κτηρίου Σπυρόπουλου που έχει
ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Α.Τρί-
τσης». Την πρόοδο εκπόνησης

μελέτης για κατασκευή υδατοδε-
ξαμενής άρδευσης στο Καστόρειο.
Τη μόνωση του κτιρίου του Κέν-
τρου Υγείας Καστορείου. Την
επέκταση του δημοτικού φωτι-
σμού, όπου εκκρεμούν σχετικά
αιτήματα, καθώς και την αντι-
στήριξη του Γηπέδου Καστορείου.
Έθεσε, επίσης τα ερωτήματα αν
στο έργο «Συντήρηση – Επισκευή
οδικού δικτύου Μυστράς –Πελ-

λάνα περιλαμβάνονται και επι-
σκευές τοιχίων αντιστήριξης και
για τη μείωση του ποσού του
Τεχνικού Προγράμματος 2022
στη δημοτική μας ενότητα από
44.000€ στα 31.000 € .

Τα παραπάνω είναι και αιτή-
ματα που έχει υποβάλει το Τοπικό
Συμβούλιο και μέσω αυτού οι
κάτοικοι του Καστορείου που πε-
ριμένουν την ανταπόκριση του
Δήμου. Οι απαντήσεις που δό-

θηκαν από τον Αντιδήμαρχο Τε-
χνικών Έργων κ. Ν. Μοιράγια
και τον Προϊστάμενο Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Σπάρτης
κ. Βαρζακάκο είναι: Για τα έργα
αποκατάστασης του «Ζορμπά»
υπήρξε διάλυση της σύμβασης
και ο Δήμος βρίσκεται σε δια-
βούλευση με τον εργολάβο για
την ανασύσταση της εργολαβίας.
Για την περικοπή του ύψους του

ποσού για τα τεχνικά έργα δόθηκε
η απάντηση ότι έγιναν περικοπές
απ όλες τις Δ.Ε. του Δήμου προ-
κειμένου να επισκευαστεί το κτί-
ριο του παλιού «Ξενία» Σπάρτης
και το ποσό θα επιστραφεί τον
επόμενο χρόνο. Για τα τοιχία
αντιστήριξης δόθηκε η απάντηση
ότι συμπεριλαμβάνονται.

Μέχρι και σήμερα εκκρεμεί η
υλοποίηση των τεχνικών προ-
γραμμάτων των προηγούμενων
ετών για τα οποία ειπώθηκε ότι
θα υλοποιηθούν από φέτος όλα
μαζί. Στο Καστόρειο περιμένουμε
να έρθουν οι αρμόδιοι από την
τεχνική υπηρεσία να αξιολογή-
σουν και να ιεραρχήσουν τα προ-
τεινόμενα έργα από το Τοπικό
Συμβούλιο με την ελπίδα ότι φέ-
τος θα αρχίσει η υλοποίησή τους. 

Με την προσμονή να γίνει το
Καστόρειο τουριστικός προορι-
σμός, ήδη έχουμε προσέλευση
αρκετών εκδρομέων, αλλά και
για εμάς τους πολίτες που ζούμε
εδώ, ζητούμε να έχουμε ένα πε-
ριποιημένο χωριό, χωρίς χωμα-
τόδρομους και δρόμους με λακ-
κούβες και κυρίως ασφαλείς χω-
ρίς επικίνδυνα σημεία, όπως ο
δρόμος στα Ξερικά έμπροσθεν
των οικιών Σωτήρη Βλαχόγιαννη
και Νικολάου Ρουμελιώτη και
στο δρόμο πλησίον της Αγίας
Βαρβάρας στο Καστρί. Ζητούμε
περιποιημένα αξιοθέατα, όπως
η πλατεία μας, ο Άγιος Μάμας
και τα πέριξ του, οι πηγές του
Πισαγιάννη και ο περιβάλλων
χώρος, καθαρά ρέματα και αυ-
λάκια άρδευσης και συλλογής
όμβριων υδάτων και πολλά άλλα
που ζητούμε και περιμένουμε να
γίνουν. 

Σημαντική για τον τόπο μας
και τους αγροκτηνοτρόφους μας
η κατασκευή υδατοδεξαμενής για
την άρδευση του κάμπου μας.
Υπάρχουν και αυτά που είναι
δρομολογημένα και σε εξέλιξη,
όπως η επισκευή- ανακαίνιση
του κτηρίου Σπυρόπουλου και ο
Βιολογικός Καθαρισμός και ευ-
χόμαστε να τα δούμε γρήγορα
να υλοποιούνται.

Ε.Β.



Κ άθε φορά που συναντώ κά-
ποιο ξωκλήσι, μου έρχονται

στο νου οι στίχοι από το ποίημα
«Εκκλησάκι» του Άγγελου Βλά-
χου. 
Εις το βουνό ψηλά εκεί είν’

εκκλησιά ερημική,
το σήμαντρό της δε χτυπά, δεν

έχει ψάλτη ούτε παπά.
Ένα καντήλι θαμπερό και έναν

πέτρινο σταυρό
έχει στολίδι μοναχό το εκκλησάκι

το φτωχό. (…)

Ο λόφος με το εκκλησάκι των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,
μετά την εκκλησία της Αγ. Βαρ-
βάρας και το Δημοτικό Σχολείο
Νέας Λιβεράς, ήταν η αγαπημένη
εκδρομή των μαθητικών μας χρό-
νων. Ειδικά την Άνοιξη, καθώς
η επικλινής πλαγιά ήταν κατα-
πράσινη, αράζαμε στο γρασίδι,
απλώναμε τα φαγώσιμά μας, παί-
ζαμε, γελάγαμε και αγναντεύαμε
κάτω τον κάμπο. Εμείς, πάλι, οι
μαθητές του Σχολείου Νέας Λι-
βεράς, πηγαίναμε, όταν είχε καλό
καιρό, με τον αείμνηστο δάσκαλό
μας Χρίστο Παπαδόπουλο στην
πλαγιά που «βλέπει» στα Σερβέικα
και κάναμε τα θεωρητικά μαθή-
ματα: Ιστορία, Θρησκευτικά και
Γεωγραφία.  Αν έχεις χρόνια να
πας και στη μνήμη σου έχει
μείνει το ταπεινό εκκλησάκι, θα
εκπλαγείς ευχάριστα από τη με-
γάλη αλλαγή στο τοπίο και στην

εκκλησία.
Πλήρως ανακαινισμένη, πε-

τρόκτιστη με ιδιαίτερη καλλιτε-
χνία. Και το δρομάκι καθώς και
ο χώρος γύρω με πέτρινα τοιχά-
κια, με βρύση πέτρινη, σκέτη
ομορφιά. Απολαμβάνεις τον
χώρο, κάθεσαι στο πεζούλι και
αγναντεύεις πέρα, τον κάμπο και
τον Πάρνωνα. Ένα πανέμορφο
αξιοθέατο στην περιοχή μας.
Αναρωτιέσαι πώς και αυτή η
ωραία μεταμόρφωση. Η απάν-
τηση είναι Θεόδωρος Αλαφό-

γιαννης, ο οποίος αφιλοκερδώς
διαθέτει τον χρόνο του, την τέχνη
του και την καρδιά του  στην
ανακαίνιση των ξωκλησιών και
του περιβάλλοντα χώρου τους.
Έτσι σκεφτήκαμε να  αφιερώ-
σουμε αυτές τις σελίδες στα πα-
νέμορφα ξωκλήσια του Καστρίου

και της Νέας Λιβεράς. Από πεί-
σμα αντιστέκονται στους καιρούς.
Η αγιότητά τους περισσεύει και
η γαλήνη τους μας ξεπερνά. Ένας
ακόμη λόγος είναι ότι όλα γιορ-
τάζουν την Άνοιξη, μέχρι τον
Ιούνιο. Όλα αυτά τα ξωκλήσια
μπορεί κάποιος να τα επισκεφτεί
με τα πόδια, κάνοντας έναν ωραίο
αναζωογονητικό περίπατο.

Θα συνεχίσουμε στον Άγιο
Γεώργιο στο Καστρί, εκκλησία
παλιά και ιστορική. Ήταν ο πρώ-
τος ενοριακός ναός στην περιο-

χή, μέχρι να οικοδομηθεί ο ναός
της Αγίας Βαρβάρας.  Κατά την
περίοδο της Τουρκοκρατίας  δέ-
χτηκε επιθέσεις από επιδρομείς-
ο Παντοκράτωρ φέρει ακόμη
ίχνη από τις βολές του εχθρού.
Στη συνοικία του Αγίου Γεωργίου
σώζονται ερείπια κτηρίων και

πυργοκατοικίες των μεταβυζαν-
τινών χρόνων. Ακόμη και αν
δεν έχεις να θυμηθείς από τα
πανηγύρια και το παιχνίδι των
παιδικών σου χρόνων, θα θαυ-
μάσεις τον ναό και θα ξεκουρα-
στείς στο προαύλιό του. Από
εκεί βλέπεις και τα χαλάσματα
του πρώτου Σχολείου για τα παι-
διά του Καστρίου, Νέας Λιβεράς
και Σερβέικων. «Τα πρώτα χρό-
νια πήγαμε σχολείο στο Κελί»,
έτσι το έλεγαν. Στην αρχή είχε
χρησιμεύσει ως κατοικία του
πρώτου δασκάλου, που ήταν ο
αείμνηστος Ηλίας Γιαννακόπου-
λος. Στη συνέχεια έγινε κατοι-
κία-κελί Μοναχών. Σήμερα στέ-
κουν οι τοίχοι του ερείπια με
κίνδυνο να καταρρεύσουν. Σ’
αυτό το προαύλιο γινόντουσαν
οι αποκριάτικοι χοροί και ζυγί-
ζονταν την ημέρα του Αγίου Γε-
ωργίου. Ανεβαίνοντας την ανη-
φόρα κάνεις ωραία γυμναστική.
Αν αντέχεις, μπορείς να πας και
με ποδήλατο.  Πηγαίνοντας στον
κεντρικό δρόμο από Καστρί προς
το Καστόρειο, στο δεξί σου χέρι
θα συναντήσεις έναν άλλο λόφο,
η φύση στόλισε τον τόπο μας με
πολλούς λόφους- στολίδια για
να σπάει η μονοτονία της ισάδας.
Σ’ αυτόν τον λόφο ανεβαίνοντας
αντικρίζεις το ξωκλήσι της Αγίας
Τριάδας. Είναι ο λόφος της θυ-
σίας, τόπος ιερός. Ανατριχιάζεις.
Το 1460, εφτά χρόνια μετά την
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Πανέμορφα εξωκλήσια



Άλωση της Πόλης, ο Μωάμεθ
Β’ ηγήθηκε μεγάλης εκστρατείας
εναντίον των δύο δεσποτών του
Μοριά, Θωμά και Δημητρίου
Παλαιολόγου. Αφού κατέλαβε
τον Μυστρά, συνέχισε εναντίον
των οχυρών της Βορδόνιας και
του Καστρίου. Το οχυρό της Βορ-
δόνιας εγκαταλείφθηκε, όμως το
Καστρί αντιστάθηκε σθεναρά
στην πολιορκία των Οθωμανών.
Τελικά, οι Οθωμανοί κατόρθω-
σαν μετά από πολιορκία να ει-

σβάλουν στον οχυρωμένο οικι-
σμό, αιχμαλωτίζοντας τον άμαχο
πληθυσμό. Ο άρχοντας Πρινο-
κοκκάς (Αθανάσιος Σαμπάνης)
και τριακόσιοι-κατ’ άλλους τε-
τρακόσιοι υπερασπιστές αναγ-
κάστηκαν να παραδοθούν και
να σφαγιαστούν. Τα παιδιά τα
συγκέντρωσαν σ’ αυτόν εδώ τον
λόφο και τα αλώνισε το ιππικό
του Μωάμεθ. Η ηρωική αντί-
σταση των κατοίκων του Καστρί-
ου στην εκστρατεία των Οθω-

μανών αποτελεί σημαντική ιστο-
ρική επέτειο για την τοπική μας
κοινωνία. Ο Θοδωρής έχει ανα-
λάβει να φτιάξει το αλώνι, σε
ανάμνηση του ιστορικού γεγο-
νότος. Ήδη προχωρούν οι ερ-
γασίες. Ο ομογενής μας στην
Αμερική κ. Κώστας Τσίχλης θα
αναλάβει το κόστος του έργου.

Για μια άλλη βόλτα ξεκινάς
από την κάτω πλατεία του Κα-
στορείου, τα παλιά χασάπικα,
και παίρνεις το δρόμο για τον
κάμπο. Στη μεγάλη στροφή, πριν
το Μαρμαρογιόφυρο, στρίβεις

για τις Μάντρες. Μετά από λίγο
περπάτημα θα συναντήσεις το
εκκλησάκι του Μαηθανάση. Κι
εδώ η μεταμόρφωση είναι εντυ-
πωσιακή. Νέα σκεπή, πέτρα, προ-
στώο (υπόστεγο), που ομορφαίνει
πολύ το εκκλησάκι μας. Να θυ-
μίσουμε ότι το εκκλησάκι αυτό
επί χρόνια συντηρεί ο Νίκος Νι-
κητάκης. Γιορτάζεται η μνήμη
του στις 2 Μαΐου και συγκεν-
τρώνει πιστούς από όλα τα χωριά
της Τοπικής Κοινότητας Καστο-
ρείου.

Νιώθουμε τυχεροί που έχουμε
τέτοιους ανθρώπους
που νοιάζονται και
φροντίζουν για την
ομορφιά του τόπου
μας.
«T’ άσπρο ξωκλήσι
στην πλαγιά, κατά-
γναντα στον ήλιο,
πυροβολεί με το παλιό,
στενό παράθυρό του
Και την καμπάνα του
αψηλά, στον πλάτανο
δεμένη,
την ε-κουρντίζει ολο-
νυχτίς για του Αϊ-Λαού
τη σκόλη.»

Γιάννης Ρίτσος 

Β.Κ.-Ε.Λ.
Φωτό: Ε.Β.
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Aγροτικά

Τα προβλήματα της Ελληνικής 
κτηνοτροφίας σήμερα

Υπό το βάρος και τη συνεχιζόμενη πίεση του κόστους παραγωγής, με
την αύξηση του κόστους των ζωοτροφών και της τιμής των καυσίμων
και της ενέργειας, οι κτηνοτρόφοι της Ελλάδας και της περιοχής μας
οδηγούνται σε απόγνωση. Με ορίζοντα τις κινητοποιήσεις ο Σύνδεσμος
Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό
και την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με
αιτήματα για την αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής. Κύριο αίτημα
είναι η οικονομική ενίσχυση των κτηνοτρόφων και ειδικότερα:

• 200 ευρώ ανά
αγελάδα γαλα-
κτοπαραγωγής
και αγελάδα πα-
ραγωγής κρέα-
τος.
• 20 ευρώ ανά
προβατίνα και
γίδα, που οι εκ-
μεταλλεύσεις
τους παρέδω-
σαν το 2021,

5.000 κιλά γάλα σε εγκεκριμένα τυροκομεία, 2.500 κιλά για τις αιγο-
προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις των νησιών και για όσες εκμεταλλεύσεις
δεν παρέδωσαν γάλα, αλλά παρέδωσαν επαρκή αριθμό αρνο-κάτσικων
για σφαγή.
• Για την χοιροτροφία, που πρόσφατα δόθηκε κορωνοεπίδομα 12 εκατ.
ευρώ, και επειδή πέραν του κόστους παραγωγής έχει υποστεί μεγάλη
πίεση στην αγορά, να δοθούν επί πλέον:
– 5 εκατ. ευρώ σε όσους χοιροτρόφους έμειναν χωρίς ενίσχυση
– 70 ευρώ ανά χοιρομητέρα
• Να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής στην ηλεκτρική ενέργεια
καθώς επίσης και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο
για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Παράλληλα με την αύξηση του κόστους παραγωγής οι κτηνοτρόφοι
έχουν μεγάλα χρέη στις τράπεζες, που με τις παρούσες συνθήκες δεν
μπορούν να εξυπηρετηθούν.

Γιώργος Κων. Σκαφιδάς
Πηγή: https://www.sek-greece.gr/ 
https://www.ypaithros.gr/protaseis-sek-antimetopisi-ayksisis-kostous-
paragogis/?cli_action=1646918349.553 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΡΩΣΙΑΣ - ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η παγκόσμια γεωργική βιομηχανία βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο
εξαιτίας του πολέμου μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Η Ου-
κρανία είναι η δεύτερη χώρα του κόσμου σε παραγωγή κριθαριού
και καλαμποκιού και τέταρτη στην εξαγωγή τους. Η παραγωγή
σιτηρών και δημητριακών της Ουκρανίας την περσινή χρονιά
έφτασε τους 85 εκατομμύρια τόνους, από τους οποίους εξήχθησαν
σε άλλες χώρες οι 50 εκατομμύρια τόνοι. Τη φετινή χρονιά προ-
βλέπεται πως θα παραχθούν περίπου 20 εκατομμύρια τόνοι, οι
οποίοι θα πρέπει να μείνουν μέσα στη χώρα, προκειμένου να κα-
λυφθούν οι ανάγκες της. Αυτό σημαίνει πως η Ελλάδα, η οποία
πραγματοποιούσε κάθε χρόνο εισαγωγή 250 χιλιάδων τόνων
μαλακού σίτου και δημητριακών από την Ουκρανία και τη Ρωσία,
θα πρέπει να απευθυνθεί σε άλλες χώρες προκειμένου να καλύψει
τις ανάγκες της. Το μόνο σίγουρο είναι πως η τιμή αγοράς των προ-
ϊόντων αυτών θα είναι ιδιαίτερα υψηλή, αφού πρόκειται να διατα-
ραχθεί αρκετά από τις συνέπειες του πολέμου. Αξίζει να σημειωθεί
πως ένας τόνος σκληρού σιταριού αυτή τη χρονική στιγμή αγγίζει
τα 400 ευρώ. Η χώρα μας παράγει ετησίως περίπου 17 εκατομμύρια
τόνους σκληρού σίτου και εξάγει περίπου 140 χιλιάδες τόνους
σκληρού σίτου.

Καλλιρόη Λαμπή

ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Πολλές φορές έχουμε γράψει και πιστεύουμε στην υψηλή ποιότητα
και των χαρακτηριστικών του ελαιολάδου που παράγεται στην περιοχή
μας και όλη τη Λακωνία. Εν γένει το ελληνικό ελαιόλαδο είναι
εξαιρετικής ποιότητας και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών καθώς
και χαρακτηριστικών υγείας. Όμως πολύ συχνά στις διεθνείς αγορές,
ακόμη και στην Ελλάδα πωλείται εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο το
οποίο φέρει παραπλανητικές ενδείξεις προέλευσης. Άρα αν καταφέρουμε
να βρούμε τρόπους να ταυτοποιούμε την προέλευση ενός ελαιολάδου,
αυτό θα αποτελεί εργαλείο προστασίας του προϊόντος μας και επιπλέον
της τιμής του. Τα τελευταία χρόνια γίνεται εντατική έρευνα προς αυτήν
την κατεύθυνση και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι γίνεται πρόοδος.
Πρόσφατη μελέτη του Εργαστηρίου Εφαρμογών Φωτονικής στην Αγρο-
διατροφή και το Περιβάλλον του Ινστιτούτου Τεχνολογικών Εφαρμογών,
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία
και με άλλα ερευνητικά κέντρα και τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,
δοκίμασε διάφορες τεχνικές για την ανίχνευση της ποικιλίας του ελαι-
ολάδου με επιτυχία. Ενθαρρυντικά στοιχεία.

Ε.Λ.
Πληροφορίες: https://www.mdpi.com/1420-3049/27/4/1350

ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ

Στις 22 Φεβρουαρίου 2022 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της
Κυβέρνησης η Απόφαση Αριθμ. 37/48518/2022 του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τη χορήγηση
ατομικής ψηφιακής ταυτότητας σε κάθε  ενεργό μελισσοκόμο, ο
οποίος εγγράφεται στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο
της Ελλάδας. Με την Απόφαση καθορίζονται ο τύπος της ατομικής
μελισσοκομικής ταυτότητας, τα στοιχεία που αυτή περιέχει, η μορφή
τήρησης των στοιχείων αυτών, οι αρμόδιες αρχές και οι διαδικασίες
έκδοσης, ανανέωσης, ενημέρωσης και διασύνδεσής της με το
Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο ή μητρώα άλλων
υπηρεσιών.

Η χρησιμότητα της ταυτότητας είναι σημαντική διότι θα εξασφα-
λίζει:

-  τη διαπίστωση της ισχύος των προνομίων του ενεργού μελισ-
σοκόμου 

- την παρακολούθηση και έλεγχο των μετακινήσεων των κυψελών
των μελισσοκόμων που ασκούν νομαδική μελισσοκομία και την
προσβασιμότητα στις κυψέλες

- την εξακρίβωση των στοιχείων των μελισσοκόμων κατά τη
διάρκεια διακίνησης ή/και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων
παραγωγής τους, αναπαραγωγικού υλικού ή παραφυάδων παραγωγής
τους, κατά τη μεταφορά μελισσοκομικού υλικού εξοπλισμού ή
κενών κυψελών και εν γένει κατά τη διάρκεια των μελισσοκομικών
χειρισμών

- τον περιορισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση κρουσμάτων
μελισσοκλοπής

- την προσβασιμότητα των μελισσοκόμων στις κυψέλες τους, σε
εξαιρετικές περιστάσεις, όπως έντονα καιρικά φαινόμενα ή πυρκαγιές
και σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο.

Κάθε ενεργός μελισσοκόμος ή ο «υπεύθυνος μελισσοκομείου»,
κατά τη διάρκεια όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στη με-
λισσοκομική του ιδιότητα οφείλει να φέρει, σε φυσική ή ηλεκτρονική
– άυλη μορφή και να επιδεικνύει, όποτε του ζητηθεί από αρμόδια
θεσμικά ελεγκτικά όργανα και αρχές, τη μελισσοκομική του ταυτό-
τητα.

Καλλιρρόη Λαμπή

Πληροφορίες: https://www.taxheaven.gr/circulars/38926/37-48518-22-02-2022
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Με αφορμή την απογραφή
του πληθυσμού, που έλαβε

χώρα το έτος 2021 με όλα τα πα-
ραλειπόμενά της, εννοώντας την
«επαρχιώτικη κουτοπονηριά», θα
ήθελα να αναλογιστούμε όλοι με
υπευθυνότητα, πού πάμε και ποιο
το μέλλον του χωριού μας…

Κατά βάση είμαι παιδί του Κα-
στορείου, η μετεγκατάσταση και
διαμονή μου για 23 και πλέον
χρόνια στην πόλη της Αθήνας,
πριν τον επαναπατρισμό μου, μού
δίνουν το δικαίωμα να ομιλώ και
να έχω άποψη για το θέμα στο
οποίο και αναφέρομαι.

Όσοι τυχαίνει να επισκέπτονται
τα χωριά τους εκτός εορταστικών
περιόδων ή θέρους, έρχονται αν-
τιμέτωποι με την θλιβερή τους
παρακμή. Τρομάζουν από τα κλει-
στά ή εγκαταλελειμμένα σπίτια,
από την απουσία νέων παιδιών,
από την ανησυχητική συχνότητα
του πένθιμου κτύπου της καμπά-
νας της εκκλησίας, που αναγγέλλει
την προϋπάρχουσα δημογραφική
κρίση της περιφέρειας. Αυτή την
εικόνα εν μέρει τη συναντάει κα-
νείς και στο Καστόρι. Η διαφορά
έγκειται στο ότι υπάρχει ακόμα η
αγορά και κάποια στοιχειώδης
εμπορική κίνηση. Για πόσο όμως

ακόμη; Ο αριθμός των καταστη-
μάτων μειώνεται επικίνδυνα. Οι
κάτοικοι μειώνονται κι αυτοί κι
όσοι απομένουν όλο και περισ-
σότεροι ψωνίζουν από τα φτηνό-
τερα καταστήματα της πόλης. Οι
λιγοστές εναπομένουσες υπηρε-
σίες τείνουν να εξαφανιστούν ή
υπολειτουργούν (βλέπε ΚΕΠ). Το
σχολείο με τα δόντια το κρατούν
ορισμένοι ένθερμοι πατριώτες γο-
νείς. Δεν νοείται Καστόρι χωρίς
σχολείο. Ας το καταλάβουν οι
νέοι που μετακομίζουν στην δι-
πλανή πόλη της Σπάρτης, είτε
μόνοι τους, είτε με την οικογένειά
τους, είτε τέλος ως νιόπαντροι.
Το πολύπαθο Κέντρο Υγείας απο-
δυναμώνεται και τείνει να γίνει
περιφερειακό ιατρείο, ωσότου
κλείσει οριστικά. Ωστόσο, στις
γιορτές η προαναφερθείσα εικόνα
εγκατάλειψης αλλάζει και παίρνει
άλλη μορφή.

Σιωπηλά και σκοτεινά σπίτια
φωτίζονται, γεμίζουν φωνές, στε-
νοί δρόμοι και σοκάκια πήζουν
από αυτοκίνητα, οικογένειες ανα-
συντίθενται, έρχονται οι φοιτητές
από τις πανεπιστημιουπόλεις, φτά-
νουν και οι νέοι, που εργάζονται
στα αστικά κέντρα. Οι παρέες ξα-
νασμίγουν στις πλατείες και όλα

ξαναγεννιούνται: διηγήσεις νεα-
νικών ανδραγαθιών, εκμυστηρεύ-
σεις ερωτικών περιπετειών, βρι-
σίδι σε πολιτικούς, πίτες με φύλλο
ανοιγμένο στο χέρι και χόρτα
από τον κήπο, κρασιά και τσί-
πουρα ιδιωτικής παραγωγής, οι
γεμάτες καφετέριες, τα μεζεδοπω-
λεία, οι περαντζάδες, τα κουτσομ-
πολιά, οι ασπασμοί… συνθέτουν
μια λανθασμένη εικονική πραγ-
ματικότητα.

Οι πληθυσμοί λοιπόν, που
τρεις με τέσσερις φορές το χρόνο
επιστρέφουν στα χωριά, συμπε-
ριφέρονται σαν να βρίσκονται
στον φυσικό τους χώρο, λες και
ποτέ δεν έφυγαν από αυτόν. Ωστό-
σο, τίθεται το ερώτημα αν μπορούν
να αξιοποιηθούν οι βαθιοί δεσμοί
που διατηρεί ακόμη ο αστικός
πληθυσμός με την περιφέρεια.
Αναρωτιέται κανείς τι θα συνέ-
βαινε αν όλος αυτός ο κόσμος,
που στις γιορτές πλημμυρίζει τα
έρημα, γερασμένα χωριά, επέλεγε
να τα επαναποικίσει. Τα αποτε-
λέσματα θα ήταν ορατά παντού:
Στην αχρήστευση των συστημάτων
της διοικητικής μεταρρύθμισης
της τοπικής αυτοδιοίκησης «Καλ-
λικράτη» και «Κλεισθένη», που
επιδιώκει την συγκέντρωση στα

αστικά κέντρα. Οι μεγάλες μάζες
στην περιφέρεια θα άνοιγαν δου-
λειές που θα απορροφούσαν μορ-
φωμένο και εξειδικευμένο προ-
σωπικό από τις πόλεις. Το παρα-
γωγικό μοντέλο της χώρας θα άλ-
λαζε, φέρνοντας μια ισορροπία
στην πληθυσμιακή κατανομή της,
μακριά από τον σημερινό άναρχα
διαμορφωμένο τρόπο δόμησή της.
Τα οφέλη της επαναποίκησης είναι
πολλά τόσο για την ίδια τη χώρα
όσο και για τις επιμέρους κοινό-
τητες. 

Μέχρι, όμως, το όνειρο του
επαναπατρισμού να γίνει πραγ-
ματικότητα, ας φροντίσουμε να
κρατήσουμε αυτούς που κατοικούν
ήδη στο Καστόρι κι όσους προτί-
θενται να κατοικήσουν σ’ αυτό.
Ας φροντίσουμε στο να μείνουν
οι επιχειρήσεις και οι υπηρεσίες
υγιείς υποστηρίζοντάς τες ενεργά
ως αγοραστικό κοινό.

Αν αληθεύουν γεγονότα, που
έλαβαν χώρα κατά την ως άνω
απογραφή από μερίδα συμπα-
τριωτών μας, δεν τους τιμούν κα-
θόλου! Ας σκεφτεί κι ας αναλάβει
ο καθένας τις ευθύνες, που του
αναλογούν για τα μελλούμενα σ’
αυτόν τον τόπο, γιατί τα χειρότερα
είναι μπροστά μας!

Δωρεά απινιδωτή στους κατοίκους 
της Κοινότητας Καστορείου

Η Ελένη Κάτσου και η πρεσβυτέρα Παρασκευή Γιαννούλη δώρισαν
στην Κοινότητα Καστορείου έναν απινιδωτή στη μνήμη του Γεωργίου
Γιαννούλη.  Το σωτήριο αυτό μηχάνημα μπορεί να αντιμετωπίσει,
αρκετά αποτελεσματικά, περιστατικά ανακοπής καρδιάς ενώ, είναι
πολύ απλό στη χρήση του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον
οποιοδήποτε ενήλικα-εθελοντή, αφού μάθει τον χειρισμό του. Απομένει
να συσταθεί μια εθελοντική ομάδα για να εκπαιδευθεί στη χρήση του
και εφόσον κοινοποιηθούν στους πολίτες της κοινότητας τα ονόματά
τους, ώστε να μπορούν αν χρειαστεί να απευθυνθούν σε αυτούς για
βοήθεια, να τοποθετηθεί σε άμεσα προσβάσιμο σημείο για εύκολη και
άμεση χρήση. Η βεβαιωμένη αναγκαιότητα ύπαρξης του απινιδωτή σε
άμεσα προσβάσιμο σημείο έχει αφυπνίσει Δήμους, Κοινότητες, Επι-
χειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και μονάδες με αποτέλεσμα να εγ-
καθίστανται εξωτερικοί απινιδωτές σε πολλά σημεία δημόσιων και
ιδιωτικών χώρων. Η ύπαρξη απινιδωτή στο χωριό μας, σίγουρα δεν
καλύπτει την ανάγκη 24ωρης παρουσίας γιατρού στη Δημοτική ενότητα
της Πελλάνας, αλλά σε μια έκτακτη ανάγκη που θα προκύψει εκτός
των ωρών λειτουργίας του Κέντρου Υγείας,  μπορεί να αποβεί σωτήρια.
Ευγνώμονες στις δωρήτριες, να ευχηθούμε να είναι αχρείαστος αλλά
ας υπάρχει στην Κοινότητά μας για κάθε απευκταίο ενδεχόμενο..

E.B.

«Η Φλόγα της Επανάστασης - 1821»
Την Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2022, προβλήθηκε στη Σπάρτη

στο “CINEMA CENTER” το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ
του Μανούσου Mανουσάκη «1821- η φλόγα της Επανάστα-
σης», παραγωγή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα πλαίσια
του εορτασμού για τα 200 χρόνια από τον ξεσηκωμό των
Ελλήνων. Μετά την επίσημη πρώτη προβολή που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2022 στο Πολεμικό Μουσείο
στην Αθήνα, όπως αναφέρθηκε σε σχετικό αφιέρωμα στο
προηγούμενο τεύχος του «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ», ακολούθησε η
προβολή του στις πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
ξεκινώντας από την Κόρινθο στις 11 Μαρτίου και μετά στο
Ναύπλιο στις 14 Μαρτίου. Μετά τη Σπάρτη το ντοκιμαντέρ
θα προβληθεί στο Άργος, στην Καλαμάτα και μετά στην Τρί-
πολη. Πριν την έναρξη της προβολής προλόγισαν την ταινία
ο Περιφερειάρχης κ. Παναγιώτης Νίκας και ο σκηνοθέτης
κ. Μανούσος Μαουσάκης. Την προβολή παρακολούθησε
με μεγάλη προσήλωση πολύς κόσμος, εκπρόσωποι της Πο-
λιτικής και Αυτοδιοικητικής ηγεσίας, της Εκκλησίας και το-
πικών φορέων της περιοχής. Η χρήση μάσκας και η επίδειξη
πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ήταν υποχρεωτική
για την παρακολούθηση της ταινίας.

E.B.

Με αφορμή την πρόσφατη πληθυσμιακή απογραφή
Γράφει ο Θάνος Φασουλόπουλος



Την Τσικνοπέμπτη πραγματοποιήθηκε μικρή εκδήλωση στον
προαύλιο χώρο του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου

Καστορείου. Πιο συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

του σχολείου με πρόεδρο τον Γιώργο Σκαφιδά, προσέφερε στους εκ-
παιδευτικούς και τους μαθητές σουβλάκια τα οποία  έψησαν τα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου. Οι μαθητές με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών
τους, πέταξαν αερόστατα και διασκέδασαν πολύ, χορεύοντας και τρα-
γουδώντας. Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου ευχαρίστησε θερμά
τα μέλη του συλλόγου για την ευγενική τους κίνηση.

Καλλιρόη Λαμπή

Εορτές και επέτειοι 
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Για άλλη μια χρονιά η πανδημία
στέρησε τη δυνατότητα να εορ-

τασθεί το τελευταίο τριήμερο των
Απόκρεω σύμφωνα με τα τοπικά
μας έθιμα. Κάτι τα μέτρα για την
πανδημία, κάτι η εισβολή των Ρώ-
σων στην Ουκρανία, οι αποκριάτι-
κες καρναβαλικές εκδηλώσεις πε-
ριορίστηκαν  στο ελάχιστο. Το Καρ-
ναβάλι της Μουτζουροδευτέρας ανα-
βλήθηκε για του χρόνου με την
ευχή να έχουμε απαλλαγεί από την
πανδημία και να επικρατεί ειρήνη
στη γη μας.  Παρόλα αυτά το κα-
στανιώτικο δαιμόνιο βρήκε διεξό-
δους για λίγη διασκέδαση και ψυ-
χαγωγία. Το Σάββατο το βράδυ
πραγματοποιήθηκε παιδική εορτή
που οργανώθηκε από τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο Καστορείου «ΠΟ-
ΛΥΔΕΥΚΗΣ» και το Τοπικό Συμ-
βούλιο Καστορείου στην πλατεία
του χωριού μας. Το Τοπικό Συμ-
βούλιο Καστορείου φρόντισε να
υπάρχει καλή μουσική και άναψε
φωτιά στην πλατεία, όπως απαιτεί
το αποκριάτικο έθιμο, γύρω από
την οποία εκτυλίχθηκε και η παιδική
γιορτή. Τα καυσόξυλα για τη φωτιά
διέθεσε σε μεγάλη ποσότητα ο Γιώρ-
γος Σκαφιδάς.

Τα παιδιά από το Καστόρι, από
τα γύρω χωριά μας και παιδιά επι-
σκεπτών διασκέδασαν πετώντας τα
πολύχρωμα αερόστατα - φανάρια
που γέμισαν και φώτισαν τον ου-

ρανό του χωριού μας, φέρνοντας
χαμόγελα, ελπίδα και αισιοδοξία .
Τα αερόστατα στα παιδιά διέθεσε
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστο-
ρείου «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ», χορηγία
που έχει καθιερώσει τα τελευταία
χρόνια στο τριήμερο των Απόκρεω,
για την πραγματοποίηση της παι-
δικής αποκριάτικης γιορτής. Την
Κυριακή το βράδυ τα μέλη του Το-
πικού Συμβουλίου Καστορείου άνα-
ψαν φωτιά με τα εναπομείναντα
από την προηγούμενη ξύλα, έβαλαν
μουσική και έστησαν ψησταριά ψή-
νοντας μεζέδες που με καλό κρασί
πρόσφεραν στους παρευρισκόμε-
νους. Το ψήσιμο ανέλαβαν με με-
γάλη επιδεξιότητα ο Θεόκλητος
Ρουμελιώτης και Δημήτριος Θεο-
φιλάκης. Την επόμενη, την Καθαρά
Δευτέρα, τη δική μας Μουτζουρο-
δευτέρα, ήταν έντονα αισθητή η
απουσία του Καρναβαλιού, των
καρναβαλιστών αλλά και του πλή-
θους κόσμου που παρακολουθούσε
την παρέλαση των αρμάτων. Εκεί
στην πλατεία, πάλι τα μέλη του Το-
πικού Συμβουλίου κερνούσαν τους
παρευρισκόμενους με νηστίσιμα
και κρασί. Τα κεράσματα και τις
δύο ημέρες ήταν προσφορά των
μελών του Τοπικού Συμβουλίου.
Ευχή όλων να έχουμε καλή Σαρα-
κοστή και του χρόνου να εορτά-
σουμε όπως  αξίζει στο χωριό μας.

E.B.

Απόκριες και Μουτζουροδευτέρα στο Καστόρειο
στην εποχή της πανδημίας του covid-19

Τσικνοπέμπτη στο Δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο μας



Ειδήσεις
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Αγώνας SPARTA ULTRA CITY
Στις 18 και 19 Φεβρουαρίου διεξήχθη στην πόλη μας ο πρώτος αγώνας

SPARTA ULTRA CITY, που διεξάγεται μέσα σε πόλη 6, 12 και 24 ωρών,
από τους Σπαρτιάτες Δρομείς, τον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Σπάρτης
και τον Δήμο μας. Ο αγώνας αποτελεί κριτήριο πρόκρισης για την κλήρωση
συμμετοχής στον ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2022. Η συμμετοχή και στους τρεις
αγώνες, για πρώτη φορά, ήταν μεγάλη( περίπου 100 αθλητές)  με επώνυμους
Έλληνες και ξένους αθλητές. Μεταξύ αυτών και ο Σπαρταθλητής Χρόνης
Δημ. Ο αγώνας πρόκρισης ήταν στο 24ωρο, 170 χλμ για τις αθλήτριες και
180 χλμ για τους αθλητές. Την εκκίνηση έδωσε ο Δήμαρχος κ. Πέτρος
Δούκας, λόγω συμμετοχής του προέδρου του Σπαρτιάτες Δρομείς Γεωργίου
Κουλογιάννη. Παρόντες ήταν πλήθος κόσμου και τα μέλη του Δ.Σ. του
ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ Γεώργιος Καλαντζάκος, Κωστής Παπαδημητρίου, Γιάννης
Αρφάνης και Παναγιώτης Ερμήλιος, ως παρατηρητές του αγώνα, καθώς
και η Αναστασία Δεποπούλου, κριτής του ΣΕΓΑΣ. 

Να αποδώσουμε τα εύσημα και συγχαρητήρια στους αθλητές, στους
διοργανωτές Σπαρτιάτες Δρομείς, στους εθελοντές και όλους επώνυμους
και ανώνυμους που συνέβαλαν για την επιτυχημένη διοργάνωση του
αγώνα της πόλης μας. Τις πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι εξής αθλητές: 

6 ωρών: πρώτος ο πατριώτης μας Λεωνίδας Τζωρτζάκης (73 χλμ/5.59
ώρες), δεύτερος ο Simony Balats (72 χλμ/5.58 ώρες), τρίτος ο Ιωάννης
Δημόπουλος (69 χλμ/5.57 ώρες).

12 ωρών: πρώτη η Noora Honkala (145 χλμ/11.58 ώρες), πλησίασε
στην κατάρριψη παγκοσμίου ρεκόρ στο 12ωρο, αλλά δεν τα κατάφερε! (την
επόμενη χρονιά Noora!), δεύτερος ο Thomas Vouzonis (118 χλμ/11.58
ώρες) και τρίτος ο Γιάννης Μαλτέζος (114 χλμ/11.59 ώρες).

24 ωρών: πρώτος ο Ivan Bretan (210 χλμ/22.47 ώρες), δεύτερος ο Λά-
κωνας Παναγιώτης Μικρογιαννάκης (192 χλμ/23.41 ώρες) και τρίτος ο
Λάκωνας Ευθύμης Βλάχος (182 χλμ/23.47 ώρες).

Παναγιώτης Ερμήλιος

Εργασίες - ημερίδες του Ινστιτούτου 
Σπάρτης με σκοπό την τουριστική προβολή
και βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Σπάρτης

και γενικότερα της Λακωνίας
Το Ινστιτούτο Σπάρτης είναι μία αστική μη κυβερνητική εταιρεία

που αποσκοπεί να συμβάλει στην ανάδειξη και αξιοποίηση της
ιστορίας, του πολιτισμού και των αξιών της Σπάρτης στη διαχρονική
της πορεία. Επιδίωξη του Ινστιτούτου είναι να διαμορφώσει και να
υποστηρίξει πρωτοβουλίες για την κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και για την βελτίωση της ποιότητας
ζωής και μέσω χρηματοδοτικών ευκαιριών. Με ενδιαφέρον ενημε-
ρωθήκαμε για έρευνα που αφορά στην ανεύρεση ανά τον κόσμο
των πόλεων, φορέων, επιχειρήσεων, οργανισμών, πανεπιστημίων
και σχολών, που τιμώντας την πόλη και την ιστορία της Σπάρτης
υιοθέτησαν το όνομα της. Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία του
δικτύου Spartanet. Όπως το ίδιο το Ινστιτούτο αναφέρει πρωτεργάτες
αυτής της ιδέας - εργασίας υπήρξαν ο αείμνηστος Πρόεδρος της
Πνευματικής Εστίας Σπάρτης Νίκος Γεωργιάδης και η εφημερίδα
ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ. Η δημιουργία του Spartanet σε παγ-
κόσμιο επίπεδο φιλοδοξεί να φέρει κοντά όλους αυτούς τους
λάτρεις, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις και απογόνους της Σπάρτης
και στη συνέχεια με κατάλληλα και ισχυρά υποστηριζόμενα μέσα να
μετεξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία τουριστικής
ανάπτυξης και προβολής της ίδιας της πόλης και ολόκληρου του
Νομού μας. Η εργασία αναρτήθηκε για πρώτη φορά στις 26 Ιουνίου
2020 και δημοσιεύθηκε σε δελτίο τύπου στις 2 Μαρτίου 2022.

Ενδεικτικά, το όνομα της Σπάρτης φέρουν στον Καναδά μία
πόλη κοντά στο Τορόντο, 18 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμε-
ρικής, μία πόλη στη Νοτιοδυτική Τουρκία, μία πόλη στη Βενεζουέλα
και ανά τον κόσμο 23 επιχειρήσεις, 38 αθλητικοί οργανισμοί, 15
πανεπιστήμια και σχολές και 9 πανεπιστημιακές ομάδες. Ευχόμαστε
αυτή η εργασία να μπορέσει να αξιοποιηθεί με κάποιο τρόπο προς
όφελος της πόλης της Σπάρτης και γενικότερα της Λακωνίας. 

Σημαντική για την ανάπτυξη του τόπου μας χαρακτηρίστηκε και
η 2η διαδικτυακή ημερίδα στις 2 Φεβρουαρίου 2022 με τίτλο «Για
ένα συνδυασμένο και βιώσιμο τουρισμό στη Σπάρτη και στη
Λακωνία» σε συνδιοργάνωση με το Ελληνικό Φόρουμ για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΛΦΟΒΑ). Στην ημερίδα συμμετείχαν και
μίλησαν πανεπιστημιακοί, βουλευτές του Νομού, εκπρόσωποι της
Περιφερειακής Διοίκησης και Δήμων της Λακωνίας καθώς και εκ-
πρόσωποι τουριστικών και ξενοδοχειακών φορέων, ιδιώτες ευαι-
σθητοποιημένοι στα θέματα κλιματικής κρίσης και εκπρόσωποι φο-
ρέων που ειδικεύονται σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Πραγματο-
ποιήθηκε ένας πολυδιαφωτιστικός διάλογος σε σχέση με το μέλλον
και τις προοπτικές της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής μας με
βάση συνδυασμένες δράσεις δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. 

Στις 9 Μαρτίου 2022 οι ίδιοι φορείς συνδιοργάνωσαν άλλη μία
διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Ανθεκτική και Βιώσιμη Γεωργία
στην Λακωνία». Στην ημερίδα συμμετείχαν  πολιτικοί, πανεπιστη-
μιακοί, εκδότες, ειδικοί επιστήμονες και τοπικοί παράγοντες. Πα-
ρουσιάστηκαν οι χρηματοδοτήσεις και τα επενδυτικά κίνητρα για
τον αγροτικό χώρο και εκ μέρους των πανεπιστημιακών η επιστη-
μονική έρευνα σε καινοτόμες δράσεις, όπως και προτάσεις για την
αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων. Τονίστηκε η αξία των
πιστοποιήσεων των προϊόντων διατροφής, αναδείχθηκαν οι παθο-
γένειες και τα κενά που δεν επέτρεψαν μέχρι σήμερα την αναλογική
ανάπτυξη του αγρο-διατροφικού χώρου, φάνηκαν οι αδυναμίες και
τα προβλήματα της γεωργίας στον Λακωνικό χώρο και τέλος πα-
ρουσιάστηκαν οι ευκαιρίες, που προσφέρονται σήμερα στους νέους
αγρότες για να αποκτήσουν εργαλεία ανάπτυξης και χρηματοδότη-
ση.

Και στις δύο ημερίδες τον συντονισμό των συζητήσεων είχαν εκ
μέρους του Ινστιτούτου Σπάρτης η κ. Αναστασία Κανελοπούλου και
εκ μέρους του ΕΛΦΟΒΑ ο κ. Γιώργος Κωστάκος.

Πληροφορίες: institoutospartis.gr
Ε.Β.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με επιτυχία διεξήχθη η προγραμματισμένη για την Τετάρτη

16/02/2022 43η  εθελοντική αιμοδοσία της τράπεζας αίματος Καστο-
ρείου.

Στα 26 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς ζωής προς τους συνανθρώπους
μας, αντιμετωπίσαμε την συγκινητική προσέλευση πατριωτών σε αυτήν
τη γιορτή αγάπης και αλληλεγγύης, με την επιθυμία να ανταποκριθούμε
διαθέτοντας αίμα σε συμπατριώτη που δίνει την δική του μάχη για την
ζωή. Αυτό είναι αυτονόητο για μας Ωστόσο μεταφέρουμε τις ευχές σε
αυτόν και την οικογένειά του για γρήγορη ανάρρωση και σύντομα να
τον έχουμε μαζί μας.

Σε αυτό το σημείο θέλουμε να ευχαριστήσουμε:
Τους εθελοντές αιμοδότες, που όπως πάντα ανταποκρίθηκαν στο κά-

λεσμαytrm.
Την κινητή μονάδα αιμοληψίας του Γ. Ν. Σπάρτης
Την Διευθύντρια του Κ.Υ Καστορείου κ. Αραχωβίτη Σταθούλα για

την προθυμία της και το παρόν που δίνει κάθε φορά στο όμορφο αυτό
προσκλητήριο.

Την συμπατριώτισσα μας νοσηλεύτρια Κα. Οικονομάκη Καντούλα
για την πολύτιμη συμβολή της.

Τέλος την Πρόεδρο του Ν.Π Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης
και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης κ. Δημητρακοπούλου Έλενα όπως
και το Δ.Σ του εν λόγου Νομικού Προσώπου, που ομόφωνα αποφάσισε
την παραχώρηση της αίθουσας του πολιτιστικού κέντρου ΜΠΑΚΗ για
την διεξαγωγή της αιμοληψίας.

Ο Υπεύθυνος της τράπεζας αίματος Καστορείου
Χαράλαμπος Μπασκουρέλος

Φαρμακοποιός
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Ισότητα των φύλων
και ίση αμοιβή 
για ίση εργασία

ΦΗ ισότητα μεταξύ γυναικών
και ανδρών είναι μια από

τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Ανάγεται στο
1957,  όταν η αρχή της ίσης
αμοιβής για εργασία ίσης αξίας
έγινε μέρος της Συνθήκης της
Ρώμης. Επομένως, τις τελευταίες
δεκαετίες, η ΕΕ εργάστηκε για να
εφαρμόσει:.

Νομοθεσία ίσης μεταχείρισης,
ενσωμάτωση της προοπτικής του
φύλου σε όλες τις πολιτικές και
ειδικά μέτρα για την προαγωγή
της γυναίκας.

Παρόλο που η κατάσταση βελ-
τιώνεται, η πρόοδος είναι πολύ
αργή με το χάσμα να έχει μειωθεί
μόνο κατά λιγότερο από 2 ποσο-
στιαίες μονάδες τα τελευταία 9
χρόνια. Με την ανανέωση των
θεσμικών οργάνων της ΕΕ μετά
τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019,
το θέμα της ισότητας των φύλων
επανήλθε στην πρώτη σελίδα της
πολιτικής ατζέντας με την ισχυρή
υποστήριξη από την πρώτη γυ-
ναίκα Πρόεδρο της Επιτροπής,
τη Γερμανίδα Ursula von der
Leyen, και το διορισμό μιας ειδι-
κής Επιτρόπου για την Ισότητα,
τη Μαλτέζα Helena Dalli.  Στις
πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές
της για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Von der Leyen ανέφερε ότι η ισό-
τητα για όλους και η ισότητα με
όλες τις έννοιες είναι μια από τις
κύριες προτεραιότητες της Επι-
τροπής της. Στις 5 Μαρτίου 2020,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσί-
ευσε την  ανακοίνωση «Ένωση
Ισότητας: Στρατηγική για την Ισό-
τητα των Φύλων 2020-2025», ως
μία από την σειρά από πρωτο-
βουλίες και στρατηγικές της ΕΕ
σχετικά με την ισότητα. Η προ-
τεινόμενη στρατηγική στοχεύει
στην «επίτευξη μιας Ευρώπης ισό-
τητας των φύλων, όπου η βία με
βάση το φύλο, οι διακρίσεις λόγω
φύλου και η δομική ανισότητα
μεταξύ γυναικών και ανδρών απο-
τελούν παρελθόν. Μια Ευρώπη

όπου γυναίκες και άνδρες, κορί-
τσια και αγόρια, σε όλη τους την
ποικιλομορφία, είναι ίσοι». Όμως,
το χάσμα μεταξύ των φύλων πα-
ραμένει και προ πάντων στην
αγορά εργασίας, καθώς οι γυναί-
κες συνεχίζουν να υπερεκπρο-
σωπούνται στους χαμηλότερα
αμειβόμενους τομείς και να υπο-
εκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης
αποφάσεων. Είναι γεγονός, ότι
οι εργαζόμενες γυναίκες στην ΕΕ
κερδίζουν κατά μέσο όρο 14%
λιγότερα ανά ώρα από τους άν-
δρες.  Αν και η αρχή της ίσης
αμοιβής για ίση εργασία εισήχθη
ήδη στη Συνθήκη της Ρώμης, το
λεγόμενο χάσμα αμοιβών μεταξύ
των δύο φύλων παραμένει ισχυρό
με μόνο οριακές βελτιώσεις να
έχουν επιτευχθεί.  Ορισμένοι από
τους λόγους για τη διαφορά αμοι-
βών μεταξύ των δύο φύλων είναι
διαρθρωτικοί και σχετίζονται με
διαφορές στην απασχόληση, το
επίπεδο εκπαίδευσης και την ερ-
γασιακή εμπειρία. Στην ΕΕ το μι-
σθολογικό χάσμα διαφέρει ση-
μαντικά, καθώς το 2019  ήταν το
υψηλότερο στις ακόλουθες χώρες:
Εσθονία (21,7%), Λετονία
(21,2%), Γερμανία (19,2%), Τσε-
χία (18,9%), Σλοβακία (18,4%)
) και Ουγγαρία (18,2%). Τα χα-
μηλότερα ποσοστά το 2019 εντο-
πίστηκαν στην Πολωνία (8,5%),
στη Σλοβενία (7,9%), στο Βέλγιο
(5,8%), στην Ιταλία (4,7%), στη
Ρουμανία (3,3%) και στο Λου-
ξεμβούργο (1,3%). Σύμφωνα με
τα τελευταία στοιχεία από την Ελ-
λάδα, που χρονολογούνται από
το 2014, η διαφορά είναι 12,5
%. Όμως, η ερμηνεία των αριθ-
μών δεν είναι τόσο απλή όσο
φαίνεται, καθώς μια μικρότερη
διαφορά στις αμοιβές μεταξύ των
δύο φύλων σε μια συγκεκριμένη
χώρα δεν σημαίνει απαραίτητα
περισσότερη ισότητα των φύλων.
Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι
χαμηλότερες μισθολογικές δια-
φορές τείνουν να οφείλονται στο

ότι οι γυναίκες έχουν λιγότερες
αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Τα
υψηλά κενά τείνουν να σχετίζονται
με μεγάλο ποσοστό γυναικών που
εργάζονται με μερική απασχόληση
ή συγκεντρώνονται σε περιορι-
σμένο αριθμό επαγγελμάτων.
Ωστόσο, μπορούν να εντοπιστούν
ορισμένες διαρθρωτικές αιτίες
του μισθολογικού χάσματος με-
ταξύ των δύο φύλων. Κατά μέσο
όρο, οι γυναίκες κάνουν περισ-
σότερες ώρες απλήρωτης εργα-
σίας, όπως η φροντίδα των παι-
διών και οι δουλειές του σπιτιού.
Ένα τέτοιο χάσμα μεταξύ των φύ-
λων στις απλήρωτες ώρες εργα-
σίας μπορεί να βρεθεί σε όλες
τις χώρες της ΕΕ, αν και κυμαί-
νεται από έξι έως οκτώ ώρες την
εβδομάδα στις σκανδιναβικές χώ-
ρες έως περισσότερες από 15
ώρες στην Ιταλία, την Κροατία,
τη Σλοβενία, την Αυστρία, τη
Μάλτα, την Ελλάδα και την Κύ-
προ. Πρέπει επίσης να τονιστεί
ότι οι ρίζες της πατριαρχίας, των
σεξιστικών στερεοτύπων, των έμ-
φυλων ανισοτήτων, σε σύγκριση
με τα αστικά κέντρα είναι πολύ
πιο ορατές στην ύπαιθρο. Εκεί
όπου οι κλειστές κοινωνίες δια-
μορφώνουν πιο αυστηρά και πε-
ριοριστικά πρότυπα σχετικά με
τα εργατικά δικαιώματα, γεγονός
που συνεπάγεται κοινωνική πε-
ριθωριοποίηση. Αυτό αφήνει λι-
γότερο χρόνο για αμειβόμενη ερ-
γασία: σύμφωνα με στοιχεία του
2018, σχεδόν 30% των γυναικών
εργάζεται με μερική απασχόληση,
ενώ αυτό ισχύει για μόνο το 8%
των ανδρών. Όταν λαμβάνεται
υπόψη τόσο η απλήρωτη όσο και
η αμειβόμενη εργασία, οι γυναίκες
εργάζονται περισσότερες ώρες την
εβδομάδα από τους άνδρες. Οι
γυναίκες είναι επίσης πολύ πιο
πιθανό αυτές που κάνουν διακο-
πές σταδιοδρομίας και ορισμένες
από τις επαγγελματικές τους επι-
λογές επηρεάζονται από τη φρον-
τίδα και τις οικογενειακές ευθύνες.

Περίπου το 30% του συνολικού
μισθολογικού χάσματος μεταξύ
των δύο φύλων μπορεί να εξη-
γηθεί από την υπερεκπροσώπηση
των γυναικών σε τομείς σχετικά
χαμηλά αμειβόμενους όπως η πε-
ρίθαλψη, οι πωλήσεις ή η εκπαί-
δευση. Υπάρχουν ακόμη τομείς
όπως η θετική επιστήμη, η τε-
χνολογία και η μηχανική, όπου
το ποσοστό των ανδρών εργαζο-
μένων είναι πολύ υψηλό, δηλ.
περισσότερο από 80%.  Οι γυ-
ναίκες κατέχουν επίσης λιγότερες
εκτελεστικές θέσεις, αφού λιγότερο
από το 10% των διευθυνόντων
συμβούλων των κορυφαίων εται-
ρειών είναι γυναίκες. Αν εξετά-
σουμε το χάσμα στα διάφορα
επαγγέλματα, οι γυναίκες διευ-
θυντές βρίσκονται στο μεγαλύτερο
μειονέκτημα, καθώς κερδίζουν
23% λιγότερα ανά ώρα από τους
άνδρες διευθυντές. Άρα, οι γυ-
ναίκες εξακολουθούν να αντιμε-
τωπίζουν διακρίσεις στον χώρο
εργασίας, όπως να αμείβονται λι-
γότερο από τους άνδρες συνα-
δέλφους με τα ίδια προσόντα και
την ίδια προϋπηρεσία  ή να υπο-
βιβάζονται μετά την επιστροφή
τους από την άδεια μητρότητας.
Έτσι, οι γυναίκες όχι μόνο κερ-
δίζουν λιγότερα ανά ώρα, αλλά
εκτελούν επίσης περισσότερη
απλήρωτη εργασία και η ανεργία
τις χτυπά πιο συχνά από τους
άνδρες.  Όλοι αυτοί οι παράγοντες
μαζί έφεραν τη διαφορά στις συ-
νολικές αποδοχές μεταξύ ανδρών
και γυναικών σε σχεδόν 37%
στην ΕΕ το 2018. Το μισθολογικό
χάσμα μεταξύ των φύλων διευ-
ρύνεται κατά τη διάρκεια της κα-
ριέρας και παράλληλα με τις αυ-
ξανόμενες οικογενειακές απαιτή-
σεις, ενώ είναι χαμηλότερο, όταν
οι γυναίκες εισέρχονται στην αγο-
ρά εργασίας. Με λιγότερα χρήματα
για αποταμίευση και επένδυση,
τα κενά συσσωρεύονται και οι
γυναίκες διατρέχουν, κατά συνέ-
πεια, υψηλότερο κίνδυνο φτώ-

Γράφει η Κάρεν-Καλίσα Χιώτη
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χειας και κοινωνικού αποκλει-
σμού σε προχωρημένη ηλικία.
Το χάσμα στις συντάξεις μεταξύ
των φύλων ήταν περίπου 29%
στην ΕΕ το 2019.

Η ίση αμοιβή δεν είναι μόνο
θέμα δικαιοσύνης, αλλά θα το-
νώσει επίσης την οικονομία.  Αν
οι γυναίκες κέρδιζαν περισσότερα,
θα μπορούσαν να ξοδέψουν πε-
ρισσότερα. Αυτό θα αύξανε τη
φορολογική βάση και θα ανα-
κούφιζε μέρος από την επιβά-
ρυνση των συστημάτων πρόνοιας.
Στις 21 Ιανουαρίου 2021, οι ευ-
ρωβουλευτές ενέκριναν ψήφισμα
σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ
για την ισότητα των φύλων, κα-
λώντας την Επιτροπή να καταρ-
τίσει ένα φιλόδοξο νέο σχέδιο
δράσης για το χάσμα των αμοιβών
μεταξύ των φύλων, το οποίο θα
πρέπει να θέσει σαφείς στόχους

για τις χώρες της ΕΕ να μειώσουν
το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των
φύλων τα επόμενα χρόνια.  Επι-
πλέον, το Κοινοβούλιο θέλει να
διευκολύνει τις γυναίκες και τα
κορίτσια να σπουδάζουν και να
εργάζονται στον ανδροκρατούμενο
τομέα. 

* * *
Με 52,2 στους 100 βαθμούς,

η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία
θέση της ΕE  στον Δείκτη Ισότητας
των Φύλων του 2020. Η βαθμο-
λογία της Ελλάδας είναι 15,7
βαθμοί κάτω από το μέσο όρο
της ΕΕ. Από το 2010 η βαθμολο-
γία της έχει αυξηθεί κατά 3,6 μο-
νάδες  με ελαφρά αύξηση 1,0
μονάδας από το 2017, αλλά η
κατάταξή της παραμένει η ίδια.
Η ολοφάνερη ανάγκη εφαρμογής
μιας ενημερωμένης πολιτικής για
την ισότητα των φύλων έχει οδη-

γήσει τις αρμόδιες ελληνικές αρχές
να λαμβάνουν πλέον καινοτόμα
μέτρα. Επομένως, η Γενική Γραμ-
ματεία Δημογραφικής και Οικο-
γενειακής Πολιτικής και Ισότητας
των Φύλων του Υπουργείου  Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων δημοσίευε τον Νοέμβριο
του 2021 το ”Εθνικό Σχέδιο Δρά-
σης για την Ισότητα των Φύλων
(ΕΣΔΙΦ) 2021-2025”. Υπογραμ-
μίζεται  στην εισαγωγή ότι η ου-
σιαστική ισότητα των φύλων, η
συμπερίληψη και η δυνατότητα
ίσων ευκαιριών παραμένουν ζη-
τούμενα υψηλότατης προτεραι-
ότητας για τη σύγχρονη Ελληνική
κοινωνία.

Ας ελπίσουμε ότι θα πραγμα-
τοποιηθούν  τα συμπεράσματα
της  Γενικής Γραμματέας, Γιάννας
Χορμόβας, στα οποία αναφέρεται
μεταξύ άλλων η ευχή: ”να μπορεί

η κάθε γυναίκα, κάθε ηλικίας, να
χτίσει τη ζωή της όπως η ίδια
επιθυμεί, να χαράσσει την πορεία
της και να την ακολουθεί, χωρίς
να συναντά εμπόδια που σχετί-
ζονται με στερεοτυπικές αντιλή-
ψεις”.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να βρείτε στις ιστοσελίδες:

https://ec.europa.eu/info/
policies/justice-and-fundamental-
rights/gender-
equality/gender-equality-
strategy_el

https://isotita.gr/wp-
content/uploads/2021/12/%CE
%95%CE%A3%CE%94%
CE%99%CE%A6-2021-2025.pdf

file:///C:/Users/User/Down
loads/20203340_mhag20006en
n_002%20(1).pdf  (μόνο στα
αγγλικά)

ΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Αγαπητοί πατριώτες, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου των Βορείων Δήμων

Σπάρτης «Ωραία Ελένη» του Σύδνεϋ σας μεταφέρουμε τους πατριωτικούς χαιρετισμούς
μας και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

Όλοι γνωρίζουμε πόσο δύσκολη ήταν και η φετινή χρονιά λόγω της πανδημίας
του Covid-19.

Οι δραστηριότητες του Συλλόγου ακυρώθηκαν και το μακράς διαρκείας lockdown
δεν ήταν εύκολο. Με τη χαλάρωση των απαγορεύσεων και με τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας μας δόθηκε η ευκαιρία να διοργανώσουμε και φέτος τον εορτασμό του
Αγίου Θεoκλήτου που έχει γίνει πια θεσμός για εμάς. Ο Άγιος Θεόκλητος είναι ο
τοπικός άγιος των Βορειοδημοτών. Στις 5 Δεκεμβρίου 2021, στον Ιερό Ναό του
Αγίου Γερασίμου Leichhardt του Σύδνεϋ έγινε με λαμπρότητα ο εορτασμός με
Δοξολογία, Αρτοκλασία, περιφορά της εικόνας και μνημόσυνο για όλα τα πρώην

μέλη του συλλόγου μας. Μετά το τέλος της Θείας Λει-
τουργίας, τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου προσήλθαν
στην αίθουσα της εκκλησίας,  όπου προσφέρθηκαν
καφές και εδέσματα, τα οποία ετοίμασε το Διοικητικό
Συμβούλιο και από ευγενείς προσφορές από τις κυρίες
- μέλη του Συλλόγου μας. Ήταν μια ευχάριστη μέρα
όπου δόθηκε η ευκαιρία στους πατριώτες να συναντηθούν
και να ανταλλάξουν νέα από την παροικία και από την
πατρίδα, ευχόμενοι όλοι,  σύντομα, σε μία μελλοντική
συνάντηση, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, γιατί το
μέλλον είναι αβέβαιο.

Στο τέλος του εορτασμού τα μέλη συμμετείχαν στην
ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας,  όπου

έγιναν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
Μέσω του «Πολυδεύκη», ο οποίος ενώνει τους Έλληνες του εξωτερικού με τη

γενέτειρα πατρίδα και μας ενημερώνει για όσα γίνονται εκεί, ευχόμαστε σε όλους
τους πατριώτες “Χρόνια Πολλά»  για όλες τις γιορτές και ο Καινούργιος Χρόνος 2022
να χαρίζει υγεία, ευημερία, ειρήνη, ελπίδα σε όλο τον κόσμο και να αφήσει στο
παρελθόν τις πίκρες και να φέρει στις ζωές μας νέες προσδοκίες.

Σε όλο το προσωπικό που εργάζεται για την έκδοση αυτού του πολύτιμου
περιοδικού ευχόμαστε να είναι πάντα καλά και να έχουν δύναμη και δημιουργικότητα
σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για να κρατηθεί το φως αναμμένο.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς  
Δήμητρα Λέντρου

Γραμματέας

Ο «Π» ...με τα 50 πρώτα τεύχη του.

Ο Πολυδεύκης φτιάχνει τον πρώτο 
τόμο από τα πενήντα πρώτα τεύχη.

Ευχαριστούμε την Ιωάννα
Ανδριτσοπούλου και τον Σπύρο Ζήκο 

που επιμελήθηκαν και πρόσφεραν στον
σύλλογο τον πρώτο τόμο.
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Από το παρελθόν

Πρίν ἔρθουν τά αὐτοκίνητα
στήν Καστανιά, ἡ ἐπικοι-

νωνία μέ τή Σπάρτη γινόταν μέ
τά ζῶα καί μέ κάρα γιά τά βαρειά
φορτία, ἀπό τό δρόμο πού ὑπάρ-
χει καί σήμερα. Θυμᾶμαι ἕνα
κάρο πού κυκλοφοροῦσε ἀκόμη
στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ
1930. Τό εἶχε ἕνας πού, ὅπως
ὅλοι οἱ πατριῶτες μας, φοροῦσε
μιά πουκαμίσα ὑφαντή στόν
ἀργαλειό.

Τά πρῶτα αὐτοκίνητα στήν Κα-
στανιά ἦρθαν στή δεκαετία τοῦ
1920. Πρῶτο ἦταν ἕνα μικρό
μαῦρο «φόρντ», σάν αὐτό πού
βλέπουμε στόν κινηματογράφο
σέ ταινίες τῆς ἐποχῆς τῆς ποτο-
απαγόρευσης τῆς Ἀμερικῆς,
μαῦρο, μικρό, σχεδόν τετράγωνο.
Τό εἶχε φέρει ὁ Κώστας Παπα-
θεοφιλόπουλος πού εἶχε κάνει
στήν Ἀμερική.  Ὅταν ἤμαστε παι-
διά τό βλέπαμε παρατημένο σέ
μία γωνιά. Ὑπῆρχε καί ἕνα ἄλλο
μικρό, πού τό εἶχε φέρει ὁ Φι-
λιππόπουλος ἤ Φασαρίας ἀπό
τήν Πελλάνα. Δέν  θυμᾶμαι πῶς
ἦταν αὐτό. Τό πρῶτο «λεωφο-
ρεῖο» τό ἔφερε ὁ πατέρας μου
λίγο ἀργότερο στήν ἴδια δεκαετία.
Ἦταν μάρκας «Ρεπουμπλίκ», εἶχε

πάνινη σκεπή καί ἔπαιρνε δώ-
δεκα ἐπιβάτες. Ἦταν τό μόνο πού
ἔκανε τή συγκοινωνία Καστανιά-
Σπάρτη. 

Ὅλα αὐτά τά αὐτοκίνητα ἔπαιρ-
ναν ἐμπρός μέ τή μανιβέλα πού
ἦταν ἕνας σιδερένιος μοχλός μέ
δύο ὀρθές γωνίες. Ἡ μία ἄκρη
τῆς μανιβέλας ἔμπαινε σέ μιά
ὑποδοχή στή μέση τοῦ κάτω μέ-
ρους τῆς μηχανῆς. Ὁ ὁδηγός
ἔστριβε μέ δύναμη τή μανιβέλα,
ἡ κίνηση μεταδιδόταν στή μηχανή
καί ἐδημιουργεῖτο ἕνας ἠλεκτρι-
κός σπινθήρας πού ἄναβε τή μη-
χανή καί αὐτή ἔπαιρνε ἐμπρός.
Δέν ὑπῆρχε τότε ἡ ἠλεκτρική
ἀνάφλεξη πού ἔχουν τώρα τά
αὐτοκίνητα. Κυκλοφοροῦσαν τότε
καί μερικά ἀνέκδοτα γιά τούς
ὁδηγούς, ὅτι τάχα πρίν ξεκινή-
σουν ἔκαναν τό σταυρό τους καί
ἔλεγαν «Παναγία μου, σέ μαλακό
νά πέσω».

Ἀργότερα, στή δεκαετία τοῦ
1930 κυκλοφόρησαν καί ἄλλα
δύο λεωφορεῖα, ὁ πατέρας μου
καί ὁ Πανάγος ὁ Γεωργαντᾶς.
Ἦσαν μέ ξύλινη σκεπή στήν
ὁποία φόρτωναν τίς ἀποσκευές
ἀνεβαίνοντας μέ μία σκάλα. Με-
ρικές φορές οἱ σκεπές ἔμπαζαν

τά νερά τῆς βροχῆς καί τότε με-
ρικοί εἰρωνεύονταν τούς λεω-
φορειούχους ρωτώντας πότε θά
τά ξενοδιαβάσουν.

Μέχρι τό τέλος τῆς δεκαετίας
τοῦ 1920 δέν ὑπῆρχε αὐτοκινη-
τόδρομος γιά τό Γεωργίτσι. Στίς
παραμονές τῶν ἐκλογῶν τοῦ
1928 ἑνώθηκαν οἱ δύο κομμα-
τάρχες τοῦ Γεωργιτσιοῦ, ὁ γιατρός
Γκουζούλης καί ὁ γιατρός Ἀλού-
πης, πῆγαν στό Βενιζέλο καί τοῦ
ὑποσχέθηκαν ὅτι τό χωρό θά
τόν ψηφίση «μονοκούκκι» ἄν
ὑποσχεθῆ ὅτι θά φτιάξη δρόμο
γιά αὐτοκίνητα ἀπό τήν Καστανιά
μέχρι τό Γεωργίτσι. Τά πράγματα
ἦσαν σοβαρά γιατί τό Γεωργίτσι

εἶχε τότε περί τούς τέσσερες χι-
λιάδες κατοίκους καί οἱ ψῆφοι,
τά «κουκκιά» ἦσαν πολλά. Ὁ Βε-
νιζέλος τό ὑποσχέθηκε, οἱ γε-
ωργιτσιάνοι κράτησαν τήν ὑπο-
σχεσή τους, ὁ Βενιζέλος κράτησε
τή δική του καί μετά τίς ἐκλογές,
πού τίς κέρδισε μέ μεγάλη πλει-
οψηφία καί ἔγινε πρωθυπουργός,
ἡ κατσκευή τοῦ δρόμου ξεκίνησε.
Ὑπῆρχαν ὅμως δύο ἐμπόδια. Δέν
ὑπῆρχε γέφυρα γιά αὐτοκίνητα
στό ποτάμι καί δέν ὑπῆρχε δρό-
μος γιά αὐτοκίνητα ἀπό τήν πλα-
τεῖα τῆς Καστανιᾶς μέχρι τό πο-
τάμι γιατί ὁ δρόμος τοῦ βράχου
δέν ἄντεχε τό βάρος τῶν αὐτοκι-
νήτων. Στό ἐπάνω μέρος τῆς

πλατείας τῆς Καστανιᾶς ὑπῆρχε
ἕνα ὕψωμα πολλῶν μέτρων πού
χώριζε τήν πλατεῖα ἀπό τό ποτάμι.
Ἔσκαψαν μέ τούς κασμᾶδες τό
ὕψωμα, τό κατέβασαν μέχρι νά
ἔλθη στό ἐπίπεδο τοῦ πάνω μέ-
ρους τῆς πλατείας καί ἄνοιξαν
τό δρόμο, Στά πλάγια τοῦ νέου
δρόμου ἔχτισαν τοίχους μέ πέτρα,
ἀσβέστη καί καθαρή ποταμίσια
ἅμμο, ὅπως τούς βλέπουμε σή-
μερα. Εἶναι τόσο δυνατός ὁ σύν-
δεσμος τῶν κομματιῶν τῆς πέτρας
μεταξύ τους, ὥστε εἶναι εὐκολό-
τερο νά σπάσης τήν πέτρα παρά
νά ξεχωρίσης τά κομμάτια.

Ὅταν ἡ διάνοιξη τοῦ δρόμου
ἔφθασε στό ποτάμι, ὁλοκληρώ-
θηκε καί ὁ δρόμος ἀπό τήν ἀπέ-
ναντι ὄχθη μέχρι τό Γεργίτσι.
Ἐπειδή τό ἐπίπεδο τοῦ δρόμου
αὐτοῦ εἶναι ἀρκετά ψηλότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Ο Πανάγος Γεωργαντάς μεταφέροντας συμπατριώτες.

Tο Hρώο το 1957. Στα αριστερά της φωτογραφίας το πρώτο ταξί του Καστορείου, του Μπάμπη
(Χαράλαμπου Παπαδόπουλου) και στα δεξιά ο Ιωάννης Ευστρατίου Αρφάνης.
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Από το παρελθόν
ἀπό τήν κοίτη τοῦ ποταμιοῦ καί
ἐπειδή δέν ὑπῆρχε γέφυρα, ἔσκα-
ψαν ἕναν ἀνηφορικό δρόμο μέ
μεγάλη κλίση ἀπό τήν κοίτη μέχρι
τό δρόμο, ἔδεσαν μέ τριχιές τό
πρῶτο λεωφορεῖο τοῦ πατέρα
μου, ἕνα μικρό ταξί φόρντ μαῦρο
καί μιά τρίκυκλη μοτοσυκλέτα
μέ καλάθι, μαζεύθηκαν πολλοί
ἄνδρες, τά πέρασαν ἀπό μία πρό-
χειρη ξύλινη γέφυρα καί τά τρά-
βηξαν μέχρι τό δρόμο. Ὅταν
ἔγινε αὐτό, τά αὐτοκίνητα καί ἡ
μοτοσυκλέτα ταξίδεψαν μέχρι τό
Γεωργίτσι. Ἐκεῖ τούς ἔγινε πα-
νηγυρική ὑποδοχή μέ λουλούδια
καί στεφάνια καί τούς ἀπαραίτη-
τους λόγους μέ τούς ὁποίους ἐξυ-
μνοῦσαν τό κατόρθωμα καί τό
χαρακτήριζαν ὡς μεγάλη στιγμή
γιά τό Γεωργίτσι. Δέν ἔλλειψαν
καί τά σχετικά ἀνέκδοτα, ὅτι τάχα
μερικοί γεωργιτσάνοι ἔψαχναν
γιά σανό γιά νά ταΐσουν τά αὐτο-
κίνητα.

Κατόπιν ἡ συγκοινωνία τοῦ
Γεωργιτσιοῦ μέ τή Σπάρτη μέσω
Καστανιᾶς γινόταν ὡς ἑξῆς: Οἱ

γεωργιτσιάνοι, ἀγοριανῖτες, λογ-
κανικιῶτες ἔπαιρναν τό λεωφο-
ρεῖο ἀπό τό Γεωργίτσι, ἔφθαναν
στήν ἀπέναντι ὄχθη τοῦ ποταμιοῦ
ἐκεῖ πού τελείωνε ὁ δρόμος, ἔκο-
βαν στόν ὦμο τά πράγματά τους,
περνοῦσαν τό ποτάμι ἀπό τήν
ξύλινη γέφυρα μέ τά πόδια,
ἔπαιρναν τό ἄλλο λεωφορεῖο
ἀπό τήν πλατεῖα τῆς Καστανιᾶς
καί ἔφθαναν στή Σπάρτη. Στήν
ἐπιστροφή γινόταν τό ἀντίστροφο:
λεωφορεῖο Σπάρτη-Καστανιά, μέ
τά πόδια πέρασμα τοῦ ποταμιοῦ

καί λεωφορεῖο μέχρι τό Γεωργί-
τσι. Ἀναπτύχθηκε τότε καί ἕνα
καινούργιο «ἐπάγγελμα»: Μερικά
παιδιά ἀναλάμβαναν νά κουβα-
λήσουν τἰς ἀποσκευές ἀπό τή
μία ὄχθη τοῦ ποταμιοῦ στήν ἄλλη
καί  οἰκονομοῦσαν ἔτσι  μερικές
δραχμές.

Ἡ κατασκευή τῆς γέφυρας ἔγι-
νε τό 1936. Ἐπειδή χρειάζονταν

μεγάλες ποσότητες ξυλείας γιά
τά καλούπια, ὁ ἐργολάβος ἐγκα-
τέστησε ἕνα συνεργεῖο στήν Ξε-
ροβούνα. Ἐκεῖ ἔκοβαν τά ἔλατα
μέ τή ζάκα, ἕνα μεγάλο πριόνι
πού τό τραβοῦσαν δύο ἄνδρες
ἀπό τίς δύο λαβές πού εἶχε στίς
δύο ἄκρες του. Ξεφλούδιζαν
τούς κορμούς μέ τσεκούρια, τούς
ἔσχιζαν στά δύο μέ εἰδικά πριό-
νια πού τά κινοῦσαν ἀπάνω-
κάτω δύο ἄνδρες, ἔβγαζαν τά
δύο κομμάτα, τά μισάδια, στόν
«ἀέρα», στήν ἄκρη τῆς Ξερο-

βούνας καί ἀπό ἐκεῖ τά κυλοῦσαν
ἀπό τή σάρα πρός τά κάτω. Αὐτά
ἔφθαναν λίγο πέρα ἀπό τόν Ἅη-
Μάμα καί ἀπό ἐκεῖ τά ἔπαιραν
καί τά ἔσχιζαν σέ τάβλες καί σέ
ἄλλα κομμάτια κατάλληλα γιά
τό καλούπωμα. Στά καλούπια
ἔχυναν τσιμέντο μέ ἀμμοχάλικο,
Σχημάτισαν στήν ἀρχή τά πόδια
καί στή συνέχεια τό δάπεδο τῆς

γέφυρας μέ τά προστατευτικά
πλάγια πού τό στερέωσαν σέ
μεταλλικά ἐλάσματα γιά νά ἀπορ-
ροφοῦν τούς κραδασμούς. Ἡ
ὅλη κατασκευή εἶναι πολύ δυ-
νατή καί στέρεη γι´αὐτό καί ἡ
γέφυρα διατηρεῖται ἀκέραιη μέ-
χρι σήμερα. Ὅταν τελείωσε ἡ
γέφυρα ἡ συγκοινωνία Γεργι-
τσιοῦ-Σπάρτης γινόταν χωρίς
διακοπή.

Μετά τήν κατασκευή τῆς γέ-
φυρας ἔστρωσαν τό δρόμο Κα-
στανιᾶς-Γεωργιτσιοῦ μέ χονδρό
χαλίκι. Ἕπαιραν μεγάλες πέτρες
καί μέ ἕνα μικρό σφυράκι τίς
ἔκοβαν σέ χαλίκι σέ μέγεθος κα-
ρυδιοῦ, ἔστρωναν τό χαλίκι στό
δρόμο καί τό πατοῦσαν μέ ἕνα
βαρύ κύλινδρο πού περνοῦσε
ἀργά ἀπό πάνω. Τήν κοπή τῆς
πέτρας σέ χαλίκι τήν ἔκαναν οἱ
νέες προσφυγοποῦλες. Τίς
θυμᾶμαι καθιστές στήν ἄκρη τοῦ
δρόμου σέ σειρά, νά πελεκᾶνε
τίς πέτρες μέ τά μικρά σφυράκια
τους ὅλη τήν ἡμέρα. Καλυτέρεψε
λίγο ἡ θέση τους καί ἡ ζωή τους
ὅταν ἐφαρμόσθηκε τό ὀκτάωρο.

Καί μία λεπτομέρεια, χαρακτη-
ριστική τοῦ ἤθους τῶν πατριωτῶν
μας τῆς ἐποχῆς ἐκείνης: Γιά τή
διάνοιξη τοῦ δρόμου καί γιά τό
ὅλο ἔργο, χρησιμοποιοῦσαν
κασμᾶδες, φτυάρια καί ἄλλα
ἐργλεῖα πού ἦσαν κατάλληλα καί
γιά γεωργικές ἐργασίες. Ὅταν τε-
λείωνε ἡ ἡμέρα, οἱ ἐργᾶτες ἄφη-
ναν στόν τοῖχο τῆς ἀποθήκης

πού εἶχε νοικιάσει ὁ ἐργολάβος
στό δρόμο πού περνάει κάτω
ἀπό τήν Ἐκκλησία καί καταλήγει
στό βράχο, τά ἐργαλεῖα. Τό βράδυ
περνοῦσαν οἱ ὑπάλληλοι τοῦ
ἐργολάβου καί τά μάζευαν καί
τά κλείδωναν στήν ἀποθήκη.
Ἕνα βράδυ ξέχασαν νά τά μαζέ-
ψουν καί νά τά κλειδώσουν. Τό
πρωί τά βρῆκαν ὅλα ἄθικτα στή
θέση τους. Κανείς ἀπό τούς  φτω-
χούς γεωργούς πατριῶτες μας
δέν καταδέχθηκε νά πάρη οὔτε
ἕνα ἀπό τά ἀναγκαῖα καί γιά
ἀγροτικές δουλειές καί πανάκριβα
ἐργαλεῖα αὐτά.

Εὐάγγελος Ἀνδριανός
Καστόρειον Λακωνίας

τ.κ.23059
τηλέφωνα 27310-57055 

καί 6945653464.
Ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο

vaggandrianos26@gmail.com

Τις φωτογραφίες έδωσαν οι:
Ανατολή Παπαδοπούλου, Ανδρέας
Γεωργαντάς και Γιάννης Αρφάνης.

Tο πούλμαν του Κώστα Γεωγργαντά.

Στην πλατεία του Καστορείου το 1957. Η Αντιγόνη Ρετζεποπουλου δίπλα στο ταξί του Μπάμπη.
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Η ιστορία μας

Έτος Μικρασιατικού ελληνι-
σμού το 2022 καθώς συμπλη-
ρώνονται 100 χρόνια από τη
Μικρασιατική καταστροφή και
ήδη έχουν ξεκινήσει οι ανάλογες
δραστηριότητες σε αρκετά σημεία
της χώρας.

Μικρασιατική καταστροφή και
μαρτυρίες που συγκλονίζουν ακό-
μη, εκατό χρόνια μετά.

Η γενιά που έζησε το χαμό,
πάει έφυγε. Οι επόμενες γενιές
οφείλουν να μαθαίνουν από την
Ιστορία, να ακούνε τις διηγήσεις
και να κρίνουν αθώους και φταί-
χτες. Μικρά Ασία 1922 και ο
Ελληνισμός ξεριζώνεται, σφα-
γιάζεται, εξανδραποδίζεται. Η
Ελλάδα του 2022 έχει ηθική
υποχρέωση τουλάχιστον να μην
ξεχάσει.

Η λογοτεχνική «μαρτυρία».
Πώς περιγράφουν λογοτέχνες
μας τον αφανισμό των Ελλήνων
από τα Μικρασιατικά παράλια.
Η στιβαρή πέννα τους και ο φορ-
τισμένος συναισθηματικός τους
κόσμος απλώνονται στο χαρτί
και ζωντανεύουν τις μέρες και
τις νύχτες του χαλασμού. 

Γιώργος Σεφέρης: Μη μου μι-
λάς για τ’ αηδόνι
Τα σπίτια που είχα μου τα πήραν.
Έτυχε να ’ναι τα χρόνια δίσεχτα·
πολέμοι, χαλασμοί, ξενιτεμοί· κά-
ποτε ο κυνηγός βρίσκει τα διαβα-
τάρικα πουλιά, κάποτε δεν τα βρί-
σκει·
Το κυνήγι ήταν καλό στα χρόνια
μου, πήραν πολλούς τα σκάγια.
Οι άλλοι γυρίζουν ή τρελαίνονται
στα καταφύγια.
Μη μου μιλάς για τ’ αηδόνι μήτε
για τον κορυδαλλό μήτε για τη μι-
κρούλα σουσουράδα, που γράφει
νούμερα στο φως με την ουρά της·
Δεν ξέρω πολλά πράγματα από
σπίτια, ξέρω πως έχουν τη φυλή
τους, τίποτε άλλο.

Διδώ Σωτηρίου: Ανάθεμα στους
αίτιους!
«… τόσα φαρμάκια, τόση συφορά
κι εμένα ο νους να γυρίσει θέλει
πίσω στα παλιά! Να ‘ταν, λέει,

ψέμα όλα όσα περάσαμε και να
γυρίζαμε τώρα δα στη γη μας,
στους μπαξέδες μας, στα δάση μας
με τις καρδερίνες, τις κάργες και τα
πετροκοτσύφια, στα περιβολάκια
μας με τις μαντζουράνες και τις αν-
θισμένες κερασιές, στα πανηγύρια
μας με τις όμορφες… Αντάρτη του
Κιορ Μεμέτ, χαιρέτα μου τη γη
όπου μας γέννησε… Ας μη μας
κρατάει κάκια που την ποτίσαμε με
αίμα… Ανάθεμα στους αίτιους!».

Ηλίας Βενέζης: Περπατά και
μετρά: Δυo κεφάλια…

Ένα πρωί μας παίρνουν καμιά
εξηνταριά σκλάβους για μια μικρή
αγγαρεία. Είναι λίγο όξω απ’ τη
Μαγνησά. Δίπλα στις ράγιες του
σιδηρόδρομου τελειώνει μια μεγάλη
χαράδρα, ανάμεσα στο Σίπυλο. Τη
λεν Κιρτίκ-ντερέ. Μες σ’ αυτή τη
χαράδρα λογάριαζαν πως θα σκο-
τώθηκαν ίσαμε σαράντα χιλιάδες
χριστιανοί απ’ τη Σμύρνη κι απ’
τη Μαγνησά, αρσενικοί και θηλυκοί,

τις πρώτες μέρες της καταστροφής.
Τα κορμιά λιώσανε το χειμώνα,
και το νερό της χαράδρας, που κα-
τέβαινε από ψηλά, έσπρωξε τα
κουφάρια προς τα κάτω. Έτσι φτά-
ξανε ίσαμε το δρόμο, στις ράγιες.

Νίκος Καζαντζάκης: Έχοντας
υπηρετήσει κατά την περίοδο
των Βαλκανικών πολέμων ως
Γενικός Γραμματέας στο
Υπουργείο Πρόνοιας, θα ανα-

λάβει το 1919 την τιτάνια για
την εποχή της αποστολή, του
επαναπατρισμού και της ασφα-
λούς μετεγκατάστασης 150.000
Ποντίων προσφύγων του Καυ-
κάσου στη γη της Μακεδονίας
και της Θράκης.

«Το βαπόρι ήταν γεμάτο ψυχές
που ξερριζώθηκαν από τα χώματά
τους και πήγαινα να τις μεταφυ-
τέψω στην Ελλάδα. Ανθρώποι,
αλόγατα, βόδια, σκάφες, στρώματα,
άγια εικονίσματα, ευαγγέλια, τσάπες

κι αξίνες... δρόμωναν κατά τη λεύ-
τερη Ελλάδα. Δεν είναι ντροπή να
πω πως ήμουν βαθειά συγκινημένος:
σαν να ήμουν Κένταυρος και όλο
τούτο συβάπορο το τσούρμο, σαν
να ήταν από το λαιμό και κάτω το
κορμί μου». (Αναφορά στον Γκρέ-
κο). Ακολούθησε το δεύτερο με-
γάλο κύμα το 1922, μετά την
κατάρρευση του μικρασιατικού
μετώπου. Όταν μεγάλο μέρος του
Ποντιακού πληθυσμού κατέφυγε
στις παράλιες πόλεις, με σκοπό
να επιβιβαστεί σε πλοία για την
Ελλάδα. Ο ξεριζωμός συνεχί-
στηκε αμείωτος μέχρι το 1924,
οπότε έφυγαν και οι τελευταίοι
Έλληνες Πόντιοι, με τη συμφωνία
για ανταλλαγή των πληθυσμών
την οποία προέβλεπε η συνθήκη
της Λωζάνης (1923).

«Δύσκολο, δύσκολο πολύ η ψυχή
να ξεκολλήσει από την πατρίδα,
βουνά, θάλασσες, αγαπημένοι άν-
θρωποι, φτωχό αγαπημένο σπιτάκι.
Ένα χταπόδι είναι η ψυχή και όλα
τούτα οι πλόκαμοί της».

«Τον άνθρωπο συλλογούμαι, τον
άνθρωπο. Κι ας είναι Τούρκος, Έλ-
ληνας ή Οβραίος ή ότι θέλει. Να
τονε σώσουμε!», γράφει στην Γα-
λάτεια, την πρώτη σύζυγό του το
1922 από την Γερμανία.

Πρόσφυγες από Ουκρανία:
Ανοίγουν τα σπίτια τους για
φιλοξενία οι κάτοικοι της

Θεσσαλονίκης.
Με έντονο το αίσθημα της αλ-

ληλεγγύης προς τον ουκρανικό
λαό, που πλήττεται τα τελευταία
εικοσιτετράωρα, μετά την εισβολή
των Ρώσων, ενώ έχει αναγκαστεί
να εγκαταλείψει τα σπίτια του
στην Ουκρανία, πολίτες στη Θεσ-
σαλονίκη ανοίγουν τα σπίτια τους
για να φιλοξενήσουν πρόσφυγες
που φτάνουν στη χώρα μας.

«Στο πατρικό μου σπίτι, έρημο
εδώ και χρόνια μετά την απώλεια
του πατέρα μου, που έφυγε από τη
ζωή πριν από τρεισήμισι χρόνια,
υπάρχει ένα όμορφο διαμέρισμα
με έναν μικρό κήπο. Μπορεί να φι-
λοξενήσει μια προσφυγική οικογέ-
νεια από την Ουκρανία. Να το δω

Εκατό Χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή
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Η ιστορία μας
να γεμίζει ζωή, με γέλια παιδιών,
με αγκαλιές και τραγούδια! Να πη-
γαίνω και να χαίρομαι που υπάρχω.
Αυτό θέλω».

Με τις λίγες αυτές λέξεις, η
δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη,
Ιφιγένεια Παραστατίδου, δηλώνει
την πρόθεσή της να ανοίξει τις
πόρτες του πατρικού της σε μια
οικογένεια ανθρώπων που ξερι-
ζώθηκαν εξαιτίας του πολέμου
στην Ουκρανία. Αισθάνεται βέ-
βαιη ότι η τοπική κοινότητα του
χωριού στον δήμο Πέλλας θα
συντρέξει τους αιφνίδια ανέστι-
ους.

«Το πατρικό μου βρίσκεται σε
ένα ποντιακό χωριό και οι Πόντιοι
ξέρουν από προσφυγιά. Πιστεύω
ότι, αν μια οικογένεια εγκατασταθεί
στο σπίτι, η κοινωνία του χωριού
θα τους βοηθήσει, θα έχουν και να
φάνε και να ζεσταθούν, οι κάτοικοι

είναι και οι ίδιοι παιδιά προσφύγων,
καταλαβαίνουν και νιώθουν. Πώς
το αποφάσισα; Μου βγήκε αυθόρ-
μητα αυτή η κίνηση. Πιστεύω πως
αποστολή του ανθρώπου είναι να
δημιουργεί αποτύπωμα αγάπης και
ανθρωπιάς. Κι έχω επηρεαστεί πολύ
από κάτι που διάβασα να λέει ο
Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος της Αλ-
βανίας, όταν τον ρώτησαν ποιος
θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της
ζωής του, και είπε ότι θα μπορούσε
να είναι: Ψίθυρος αγάπης και ευ-
χαριστίας μέσα στην αιωνιότητα
για τον Αιώνιο» και προσθέτει ότι
αισθάνεται αμήχανα με τον έπαινο
για αυτή της την κίνηση: «το να
προσφέρεις ένα σπίτι σε ανθρώπους

που το έχουν ανάγκη, δεν είναι
κάτι σημαντικό, όταν υπάρχουν άν-
θρωποι που δίνουν τα ίδια τους τα
νεφρά στον συνάνθρωπο». 

Η Ιφιγένεια Παραστατίδου προ-
έρχεται από οικογένεια προσφύ-
γων και μεταναστών και γνωρίζει
τι σημαίνει να βρίσκεσαι ξαφνικά
μακριά από την πατρίδα σου. Οι
παππούδες της έφτασαν στην
Ελλάδα από τη Σεβάστεια στα
βάθη της Τουρκίας. Και οι γονείς
της μετανάστευσαν για δουλειά
στη Γερμανία, αντιμετωπίζοντας
όλες τις δυσκολίες του «ξένου».
«Νιώθει» τους πρόσφυγες, γνω-
ρίζει από τις διηγήσεις των δικών
της τις δυσκολίες του ξεριζωμού.
Και δεν είναι η μόνη, που σπεύ-
δει να βοηθήσει έμπρακτα.   H
μοίρα του ελληνικού πληθυσμού
στη Mικρά Aσία αποφασίστηκε
με μια συμφωνία, που έκλεισε

στις 30 Iανουαρίου 1923, η
οποία προέβλεπε την υποχρεω-
τική ανταλλαγή των πληθυσμών
και επισφράγιζε τη "μικρασιατική
καταστροφή" των Eλλήνων. Στην
παγκόσμια Ιστορία η Σύμβαση
της υποχρεωτικής ανταλλαγής
των πληθυσμών της Ελλάδας και
Τουρκίας είναι το μοναδικό πα-
ράδειγμα. Οι πολύπλευρες αρ-
νητικές προεκτάσεις και για τους
δύο λαούς, οι οποίοι χρησιμο-
ποιήθηκαν ως οπωροκηπευτικά
που μεταφυτεύθηκαν, καθώς επί-
σης και οι τραυματικές εμπειρίες
των νοσταλγών προσφύγων, επη-
ρέασαν αλλά και επηρεάζουν θε-
τικά ως τις μέρες μας τους ειδι-

κούς εκπροσώπους των Μεγάλων
Δυνάμεων, ώστε να μη ξανά
προτείνουν την απάνθρωπη αυτή
Σύμβαση σ' ανάλογες περιπτώ-
σεις διακρατικών διαφορών. Ήδη
την πρώτη δεκαετία ο ερχομός
των προσφύγων είναι πλέον ευ-
λογία για την νέα τους πατρίδα
και τον ελληνισμό. H προσφυγική
αντιπαροχή πρόσφερε στο προ-
δομένο ελληνικό κράτος την επί-
λυση του δημογραφικού προ-
βλήματος, την ανάπτυξη της γε-
ωργίας, της βιομηχανίας, της
βιοτεχνίας, του εμπορίου, της
ναυτιλίας, των επιστημών, της
τέχνης και των γραμμάτων, τη
δημιουργία του νέου ελληνικού

πνεύματος με το πάντρεμα του
μικρασιατικού με το ελλαδικό.
Ολόκληρη η Μακεδονία το 1912
είχε 513.000 Έλληνες. Ο ελλη-
νισμός αντιπροσώπευε το 42,6%
του ολικού πληθυσμού. Το 1926,
οπότε είχε σχεδόν ολοκληρωθεί
η ανταλλαγή των πληθυσμών, η
Μακεδονία, που δέχθηκε το με-
γαλύτερο τμήμα της προσφυγιάς,
είχε ελληνικό πληθυσμό
1.341.000, ο οποίος αντιστοι-
χούσε σε ποσοστό 88,8%. Ο ερ-
χομός των προσφύγων βοήθησε
την Ελλάδα να αποκτήσει ξανά
τη χαμένη εθνική της ομοιογέ-
νεια.

Βαρβάρα Κεμερίδου

Ένα τραγούδι για τον Καπετανίδη
Σαν βλαστάρι της λαμπρής αθώος έλαμπες πάνω στην αγχόνη.
Με το βλέμμα απέθαντο την κουκούλα πέταξες μακριά στη μαύρη

σκόνη.
Κάρφωσες το δήμιο κατάματα σκληρά να τρέμει ταραγμένος
που είδε μελλοθάνατο τον Άδη να περιφρονεί αποφασισμένος.
Ζήτω, είπες, η Ελλάς και άνοιξαν οι ουρανοί και τ’ άστρα.
Βρέχει φωτιά στην Αμάσεια,
κλαίνε όλοι οι άγγελοι, η γη
κι όλα της ράτσας τα κάστρα.

Ήσουν του Πόντου η μαγιά εσύ, ήσουν ο οίστρος, το στασίδι.
Βγάζουν φωτιά τα μάτια σου,
πύρινος είν’ ο λόγος σου, σεισμός
Νίκο Καπετανίδη.
Οι άλλοι ήρθαν με σπαθιά, ενώ εσύ χαμογελούσες,
με το Θεό παρέα σου τις ώρες σου περνούσες.
Βγάλε τώρα τ’ όπλο σου, βάλ’ το στο θηκάρι.
Σβήσε την πένα, κάψε τα χαρτιά,
του Πόντου παλικάρι.

Οι άλλοι ήρθαν με σπαθιά ενώ εσύ χαμογελούσες,
γιατί με το κοντύλι σου χρόνια τους πολεμούσες.
Το λάβαρο στην κορυφή εκεί που περπατούσες,
αληθινός και φωτεινός, όπως λαμποκοπούσες.
Του παρχαριού οι Άγιοι να πιουν τη θαλασσιά.
Στα Σούρμενα, στα Σούρμενα να λιώσουν τα σπαθιά.
Της Ριζούντας ρίζα, χώματα αναστημένα.

Τα λόγια σου, τα λόγια σου τα φωτεινά στον πόνο βουτηγμένα.
Αθάνατος, αθάνατος θα είσαι μέσα στα μαύρα κι άσπρα χρόνια.
Την ποντιακή, την ποντιακή τη λεβεντιά θα την κρατάς αιώνια.
Τον Πόντο σήκωσες ψηλά, πολύ ψηλά στα επουράνια.
Είσαι αητός ευθυτενής, υψιπετής πατρίδας περηφάνεια.

Ο Νίκος Καπετανίδης ήταν δημοσιογράφος και εκδότης της εφη-
μερίδας του Πόντου «ΕΠΟΧΗ», που απείχε κατά πολύ από τα υπο-
τακτικά και δουλοπρεπή έντυπα εκείνων των χρόνων. Το 1921 συ-
νελήφθη από μέλη του κινήματος των Νεότουρκων και απαγχονίστηκε
στις 21 Σεπτεμβρίου 1921 στην Αμάσεια. Ήταν μόλις 32 ετών.
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Το Τριώδιο αρχίζει την Κυ-
ριακή του Τελώνου και του

Φαρισαίου. Ακολουθεί η Κυριακή
του Ασώτου, μετά της Κρεατινής,
που γιορτάζουν με κρέας και τε-
λευταία της Τυρινής. Την τιμητική
τους αυτή την εβδομάδα είχαν
τα μακαρόνια. Τότε οι νοικοκυρές
έκαναν μακαρόνια στον σοφρά.
Έφτιαχναν το ζυμάρι με τα χέρια,
το έπλαθαν πάνω στο σοφρά σε
μακαρόνια και τα έβραζαν σε
μπόλικο νερό. Αφού τα σούρω-
ναν,  έρριχναν μπόλικη μυζήθρα
και τα έκαιγαν με λάδι. Το φαγητό
αυτό το έλεγαν ΣΟΥΡΤΑ ΜΑ-
ΚΑΡΟΝΙΑ. Ένα από αυτά τα μα-
καρόνια τα κορίτσια το έβαζαν
κάτω από το μαξιλάρι τους για
να δουν στον ύπνο τους ποιον
θα παντρευτούν. 

Νωρίς το απόγευμα της Κυ-
ριακής, διάφορες παρέες ντυ-
νόντουσαν: οι άντρες γυναίκες
και οι γυναίκες άντρες. Οι άντρες
φορούσαν γελέκες, τσεμπέρια,
υφαντά φουστάνια που φορούσαν
τότε οι γυναίκες και οι γυναίκες
φορούσαν αντρικά ρούχα. Μπαί-

νανε στα σπίτια, ανοίγανε τα
μπαούλα, τα ντουλάπια και ρω-
τούσαν: πού έχετε τα λεφτά σας.
Έκαναν και ένα χορό, έβγαζαν
τα μαντήλια που έκρυβαν τα πρό-
σωπά τους και έλεγαν Χρόνια
Πολλά.  Ο νοικοκύρης τους κέρ-
ναγε και πήγαιναν σε άλλο σπίτι
…για το καλό έπρεπε να περά-
σουν από όλα τα σπίτια.

Αργά το απόγευμα γινόταν με-
γάλος χορός στα Χασάπικα με
κλαρίνα. Συνήθως χορεύανε νέα
αγόρια και κορίτσια και ο προ-
ξενητής έπιανε δουλειά  -έλεγαν
ότι τα περισσότερα προξενιά γι-
νόντουσαν στο χορό της Απο-
κριάς και στο πανηγύρι του Αι
Μάμα. Τότε τα κορίτσια δεν έπρε-
πε να βγαίνουν έξω – έβγαιναν
μόνο όταν οι γονείς τους απο-
φάσιζαν ότι ήρθε η ώρα να παν-
τρευτούν.  Όταν νύχτωνε σε όλες
τις γειτονιές ανάβανε φωτιές, λέ-
γανε αστεία, χορεύανε, έφερναν
μεζέδες και κρασί και περνούσαν
ωραία.

Στο Καστρί ανάβανε μεγάλη
φωτιά στην Βορεινή πλευρά του

Αι Γιώργη και φώτιζε μέχρι την
Καστανιά. Κρεμάγανε και μια
βενζινόλαμπα στην πλατάνα και
χορεύανε μέχρι το πρωί. Εκεί
θυμάμαι και τον πατέρα μου να
χορεύει το αγαπημένο του τσά-
μικο «Τζάνε  ποταμέ μου πάρε
με στα κύματά σου, να ‘ρχονται
ξανθές να πλένουν μαυρομάτες
να λευκαίνουν».

Αλλά το μεγάλο ξεφάντωμα
γινόταν την  Καθαρή Δευτέρα.
Ερχόταν κόσμος από όλα τα γύρω
χωριά. Δεν θα ξεχάσω μια χρονιά
από το μπαλκόνι του Σπυρόπου-
λου – που έμενε εκεί η οικογένεια
Ζήτη  και βλέπαμε τον κόσμο
μεγάλες παρέες -πρώτος ο Κέκος
με τα κλαρίνα και άλλοι να έχουν
στη μέση τους κουδούνια και να
χορεύουν άλλοι μουτζουρωμένοι
και άλλοι αλευρωμένοι- μια ηλι-
κιωμένη γυναίκα επάνω σε ένα
γαϊδουράκι ξυπόλητη είχε ντυθεί
πρόσκοπος και φόραγε πέπλο
και την ακολουθούσε μεγάλη πα-
ρέα και της τραγουδούσε νυφιά-
τικα τραγούδια  όπως: «ωραία
που είναι η νύφη μας και ωραία

τα προικιά της». Τότε στην αγορά
δεν υπήρχαν αυτοκίνητα και η
πλατεία γέμιζε κόσμο. Έμπαιναν
στα μαγαζιά,  χαιρετάγανε και
χορεύανε σε μικρές και μεγάλες
παρέες  και όλοι κατέληγαν στις
ταβέρνες με τα σαρακοστιανά.

Ο πατέρας μου έλεγε πολλές
ιστορίες για τους μπακάληδες
και τη μεγάλη τους αγωνία μη
βρέξει και τους μείνουν τα σα-
ρακοστιανά. Ένας, όταν είδε τον
καιρό ότι ήταν έτοιμος να βρέξει,
πήρε τη καραμπίνα βγήκε στην
πόρτα και έλεγε … «αν βρέξεις
θα σου ρίξω». Η γιορτή της Κα-
θαρής Δευτέρας τέλειωνε με την
παρέλαση της Ρουμάνας, που άρ-
χιζε από την απάνω μεριά του
χωριού και έφτανε μέχρι τα χα-
σάπικα και ήταν πολύ εντυπω-
σιακό και αστείο θέαμα.

Αυτά μέχρι το 1958 - 1960·
τότε η μετανάστευση είχε ολο-
κληρώσει το καταστροφικό της
έργο, οι νέοι έφυγαν, τα χωριά
ερήμωσαν και για  όσους  έχουμε
απομείνει, όλα αυτά είναι  μια
ωραία ανάμνηση.

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ

Το Σάββατο  15 Ιανουαρίου 2022,
στην πλατεία του Καστορείου, στα

πλαίσια της πραγματοποίησης  του 1ου
MOREAS WIΝTER TRIAL, Regularity
Rally είχαμε την ευκαιρία να δούμε και
να θαυμάσουμε ιστορικά αυτοκίνητα
που άφησαν εποχή. Το ράλλυ πραγμα-
τοποιήθηκε με τη συνδιοργάνωση του
Αrgolis Classic Car Club/ AC3, Regu-
larity Master και του Δήμου Σπάρτης
σε ορεινή διαδρομή και υπό χειμερινές
συνθήκες στα γραφικά χωριά του Πάρ-
νωνα και του Ταϋγέτου. Από τα 50
πληρώματα, που δήλωσαν συμμετοχή,
κατάφεραν να εκκινήσουν τα 47.

Την 1η ημέρα, στις 15 Ιανουαρίου
2022, μετά από εκκίνηση που έγινε
στη Νέα Κίο της Αργολίδας τα ιστορικά αυτοκίνητα οδηγήθηκαν
μέχρι τις Καρυές και ακολούθησαν τη διαδρομή Βαρβίτσα, Βαμβακού,
Βρέσθενα, Σελλασία, Καστόρειο, Λογκανίκο, Καστόρειο, Σουστιάνοι,
Τρύπη και Μυστρά με τερματισμό στη Σπάρτη. Το Καστόρειο
υπήρξε σταθμός ανασυγκρότησης, γεύματος και ξεκούρασης.

Όπως ειπώθηκε από τα πληρώματα
των αυτοκινήτων εντυπωσιάστηκαν
από το όμορφο Καστόρειο οι δε φιλό-
ξενοι κάτοικοι με τον Πρόεδρο της
Κοινότητας ήταν πολύ εξυπηρετικοί
και περιποιητικοί. Στη Σπάρτη τους
υποδέχτηκε κατά τον τερματισμό ο Δή-
μαρχος Σπάρτης κ. Πέτρος Δούκας.
Την επομένη στις 16 Ιανουαρίου 2022
πραγματοποιήθηκε με εκκίνηση από
Σπάρτη, παρουσία του Δημάρχου Σπάρ-
της και η υπόλοιπη διαδρομή προς
Χρύσαφα, Αγριάνοι, Πολύδροσο, Βα-
σαράς Βουτιάνοι, προς Σκούρα, Ξηρο-
κάμπι, Πολοβίτσα, Γοράνοι, Λιαντίνα,
Ποταμιά, Αμύκλες, Αναβρυτή, ανα-
στροφή προς Αϊ-Γιάννη με τερματισμό

στη Σπάρτη. Ο αγώνας στέφθηκε με επιτυχία και φιλοδοξεί να κα-
θιερωθεί και να περιλαμβάνεται  στο πρόγραμμα των αυτοκινητιστών
αλλά και του Δήμου. 

Πληροφορίες:WWW argolikeseidhseis.gr
Ε.Β.

Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων

Γεωργία Κορζή-Ξενόγιαννη
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Φωτο:�Γ.�Αρφάνης

Φωτο:�Ελένη�Βλαχογιάννη

Ωραία�βρουβιά�βρήκε�

ο�Σπ.�Λιναρδάκης�κάπου�

στο�Βορδωνιάτικο.

Ο�Λεωνίδας�Τζωρτζάκης�

στο�Sparta�Ultra

Τα�παιδιά�μας�παρελαύνουν�για�την�25η�Μαρτίου



Κείνα τα χρόνια δεν είχαμε τρόπους να
διασκεδάσουμε. Κάποτε ήρθε στην Αγορά
ένας παλαιστής. Άπλωσε κάτω μια μπατα-
νία, κι αφού μαζεύτηκε κόσμος γύρω του,
είπε:

–Ποιος θέλει να έρθει να παλέψει μαζί
μου;

Και βγαίνει, τότε, ο Καμπουρογιαννάκης
–ένας αχαμνός ανθρωπάκος– βγάζει το
πανωφόρι του, το στρώνει κάτω και… πε-
ριμένει. Τον κοιτάζει ο παλαιστής, φέρνει
έναν γύρο και απευθύνεται στους συγκεν-
τρωμένους:

–Δεν θέλει κάποιος άλλος να παλέψει
μαζί μου;

Και η απάντηση ήταν τα γέλια που ξέ-
σπασαν από όλους.

Μια άλλη φορά ήρθε ένας μυστηριώδης
τύπος. Κρατούσε προτεταμένο ένα μακρύ
σωλήνα, που έλεγε ότι τον είχε γεμίσει
μπαρούτι. Αν ήξερα, είπε, ότι είσαστε
τόσοι πολλοί, θα έφερνα τον άλλο σωλήνα
που χωράει τρεις ντενεκέδες μπαρούτι
και, ενώ έλεγε αυτά, άναψε τον σωλήνα
του και οι συγκεντρωμένοι σκόρπισαν τρέ-
χοντας έντρομοι, αλλά αντί για το μπαμ
ακούστηκε ένα τσουφ, γιατί μέσα στο σω-
λήνα είχε μόνο εφημερίδες!

Γιώργης Αποστολάκος

Το φίδι και ο κάβουρας, που ήσαν
παλιοί εχθροί, αποφάσισαν να γίνουν
κουμπάροι. Από τότε περπατούσανε μαζί.
Κάποτε βραδιάστηκαν έξω από την τρύπα
του φιδιού και μπήκαν μέσα να περάσουν
μαζί τη νύχτα. Το φίδι έζωσε τον κάβουρα
και τον έσφιγγε σιγά-σιγά.

–Κουμπάρε, μη με σφίγγεις, θα με πνίξεις!
Είπε ο κάβουρας.

–Ονειρεύουμαι, στον ύπνο μου το κάνω,
είπε το φίδι.

–Αλήθεια, τώρα που είπες όνειρο, κάτι
θυμήθηκα κι εγώ. Είναι ένα μυστικό και
σε παρακαλώ να φέρεις το κεφάλι σου

κοντύτερα. Θέλω να μη σου φύγει λόγος,
γιατί καθώς καταλαβαίνω, δε βρίσκουμαι
πολύ καλά εδώ πέρα. Λοιπόν, άκουσε…

Έκαμε το φίδι πιο κοντά ν’ ακούσει και
τότε ο κάβουρας τ’ άρπαξε από το λαιμό
και τόσφιξε όσο δυνατά μπορούσε, ώσπου
ψόφησε. Ύστερα το έσυρε έξω από την
τρύπα του και του είπε: 

–Ε, κουμπάρε, αν ήσουν και πρωτύτερα
έτσι ίσος όπως είσαι τώρα, δεν θα τα πά-
θαινες αυτά.
«Εβδομάς», 1886, σ. 80 (από τον Φωτάκο). Ο
μύθος είναι του Αισώπου και, όπως βεβαιώνει
ο Φωτάκος, τον έλεγε ο Κολοκοτρώνης στους
Έλληνες κατά την πολιορκία της Τριπολιτσάς.
Φίδι είναι ο Τούρκος και κάβουρας ο Έλληνας.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ - 
ΡΟΥΤΣΙΟΥ - ΣΠΑΡΤΗΣ

Ο δρόμος Σπάρτης - Μεγαλοπόλεως
από χρόνια απασχολούσε τους κατοίκους
των Βορείων Δήμων. Να, μια σχετική και
πολύ χαρακτηριστική εικόνα, που κυκλο-
φόρησε το 1924 ο μακαρίτης Γ. Α. Παπα-
γαρουφάλης. (Η ορθογραφία ως είχε).

Συγγενής ξενητεμένος, χωρικός
αποκλεισμένος

Ανταμώσαν και μιλάνε για το δρόμο που θα
φτειάσουν

Στην πατρίδα να περνάνε.
–Γειά σου, γέρο μπαρμπα-Γιώργη, έχω

χρόνια να σε ιδώ.
–Σαν δεν έχει γίνη ο δρόμος, πώς να

’ρχόσουν ως εδώ.
-Πατριώται ενεργήσαν και πολιτικοί

βοηθήσαν
Και εδόθησαν λεπτά και εσείς με τη δουλειά

σας
Κόφτε και τα κτήματά σας για να γίνη

δημοσιά.
–Ο Θεός να μας βοηθάη, να ’χουμε καλήν

υγεία
Διάφορα να κουβαλάμε και να είναι και

φθηνά.

Το Ξηροκάμπι της Λακεδαίμονος
δέκατος έννατος και εικοστός αιώνας

Ένα σημαντικό ιστορικό βιβλίο του Δ.

Λάσκαρη. Ο Δημήτριος Γ. Λάσκαρης γεν-

νήθηκε στο Ξηροκάμπι το 1934. Πτυχι-

ούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πα-

νεπιστημίου Αθηνών του τμήματος Κλασ-

σικής Φιλολογίας. Υπηρέτησε ως φιλόλογος

σε διάφορα σχολεία της χώρας και από το

1972 στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ξηροκαμπίου

επί 26 χρόνια. Διετέλεσε αναπληρωτής

Λυκειάρχης στο Λύκειο Ξηροκαμπίου και

Γυμνασιάρχης στο Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου

(1986-1991).

Εξελέγη δημοτικός σύμβουλος του νεο-

σύστατου Καποδιστριακού Δήμους Φάριδος

και διετέλεσε Πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου επί δύο χρόνια (1999-2000).

Ιωάννης Αρφάνης

Σοβαρά και Ευτράπελα
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ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ω ήρωες αγνώριστοι πεσόντες εις τα σκότη

εάν η μνήμη λησμονεί την έξοχον θυσίαν,

εκεί επάνω του θεού το βλέμμα δεν υπνώττει,

βλέπει τα έργα, και ποτέ, την ιστορίαν...

Ω ήρωες αγνώριστοι πεσόντες εις τα σκότη,

εν είσθε κάτω έσχατοι, επάνω είσθε πρώτοι.

Αχιλλέας Παράσχος  

Στο καφενείο του Ν. Αρφάνη



Λόγος και Φως
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Η Κική Δημουλά γεννήθηκε το 1931 στην Αθήνα
όπου κι έζησε. Παντρεύτηκε τον πολιτικό μηχανικό
και ποιητή 'Αθω Δημουλά, με τον οποίο απέκτησε
δύο παιδιά. Εργάστηκε ως υπάλληλος στην Τράπεζα
της Ελλάδος επί 25 χρόνια. Το 2002 εξελέγη τακτικό
μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Το 2015 αναγορεύτηκε
σε επίτιμη διδάκτορα Θεολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ποιήματά της έχουν
μεταφραστεί σε πολλές ξένες γλώσσες - αγγλικά, γαλ-
λικά, ισπανικά,
ιταλικά, σουηδικά
κ.ά. Η κορυφαία
Ελληνίδα ποι-
ήτρια έφυγε από
τη ζωή, σε ηλικία
89 ετών.

Μας έμαθε πως
ο έρωτας είναι γέ-
νους ανυπεράσπι-
στου, πως η ευτυ-
χία δεν είναι ξε-
κάθαρη καιρική
συνθήκη, πως νυ-
χτώνει στη σωστή
ώρα και πως εκεί
που τελειώνουμε
εμείς αρχίζει η θά-
λασσα. Η Κική Δημουλά μπορεί να έβαλε οριστικά
τελεία, μα οι λέξεις και εικόνες της δεν φθείρονται
από το χρόνο, αυτόν τον αμείλικτο εχθρό που τόσο
φοβόταν και αντιμετώπιζε ειρωνικά στα ποιήματά
της.

Ο έρωτας, η απώλεια, ο χρόνος, η ματαιότητα και
η μοναξιά ήταν τα πιο συχνά μοτίβα στα ποιήματά
της, εμείς όμως την τιμάμε μνημονεύοντας στίχους
που μαρτυρούν την αγωνία της γυναικείας της φωνής.
Η Δημουλά σ’ αυτούς τους στίχους αναγνωρίζει τη
διαφορετική θέση της γυναίκας στην κοινωνία μέσα
στην οποία ζει, θέση που βλέπει με δεσμά.

«Σημείο Αναγνωρίσεως» –
άγαλμα γυναίκας με δεμένα χέρια
Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε προσφωνώ

γυναίκα κατευθείαν. Στολίζεις κάποιο πάρκο. Από

μακριά εξαπατάς. Θαρρεί κανείς πως έχεις ελαφρά
ανακαθήσει να θυμηθείς ένα ωραίο όνειρο που
είδες, πως παίρνεις φόρα να το ζήσεις. 

Από κοντά ξεκαθαρίζει το όνειρο: δεμένα είναι πι-
σθάγκωνα τα χέρια σου μ’ ένα σκοινί μαρμάρινο κι
η στάση σου είναι η θέλησή σου κάτι να σε
βοηθήσει να ξεφύγεις την αγωνία του αιχμαλώτου.
Έτσι σε παραγγείλανε στο γλύπτη: αιχμάλωτη. 

Δεν μπορείς
ούτε μια βροχή να
ζυγίσεις στο χέρι
σου, ούτε μια ελα-
φριά μαργαρίτα.
Δεμένα είναι τα χέ-
ρια σου. Και δεν
είν’ το μάρμαρο
μόνο ο Άργος. Αν
κάτι πήγαινε ν’ αλ-
λάξει στην πορεία
των μαρμάρων, αν
άρχιζαν τ’ αγάλ-
ματα αγώνες για
ελευθερίες και ισό-
τητες, όπως οι δού-
λοι, οι νεκροί και

το αίσθημά μας, εσύ θα πορευόσουνα μες στην κο-
σμογονία των μαρμάρων με δεμένα πάλι τα χέρια,
αιχμάλωτη.

Όλοι σε λένε κατευθείαν άγαλμα, εγώ σε λέω
γυναίκα αμέσως. Όχι γιατί γυναίκα σε παρέδωσε στο
μάρμαρο ο γλύπτης και υπόσχονται οι γοφοί σου ευ-
γονία αγαλμάτων, καλή σοδειά ακινησίας.

Για τα δεμένα χέρια σου, που έχεις όσους πολλούς
αιώνες σε γνωρίζω, σε λέω γυναίκα. Σε λέω γυναίκα
γιατί είσαι αιχμάλωτη.

Άργος· ο πανόπτης Άργος, το μυθικό τέρας
με τα εκατό μάτια, στον οποίο η Ήρα είχε
αναθέσει να κρατάει αιχμάλωτη (δεμένη σε
ένα δέντρο) τη μυθική Ιώ. Αξίζει να σημειωθεί
πως η Ιώ είναι το μυθικό σύμβολο της κατα-
τρεγμένης γυναίκας.

Αφιερωμένο στη γυναίκα

Κική Δημουλά: Ένα ποίημα για τη γυναίκα



Πολιτισμός
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H ναυμαχία του Ναβαρίνου
αποτελεί σημαντικό σταθ-

μό στον αγώνα για την ανεξαρ-
τησία της Ελλάδος που ξεκίνησε
το 1821. Αρχικά, οι μεγάλες ευ-
ρωπαϊκές δυνάμεις αρνήθηκαν
να βοηθήσουν την Ελλάδα να
απελευθερωθεί από τον οθω-
μανικό ζυγό, επικαλούμενες την
«αρχή των εθνοτήτων», χωρίς
αυτό να εμποδίσει τους Έλληνες
να καταγράψουν νίκες. Το 1825
όμως, η ισορροπία δυνάμεων

άλλαξε, όταν η Υψηλή Πύλη
απηύθυνε κάλεσμα στον Μεχμέτ
Αλή της Αιγύπτου. Η κατάσταση
των εξεγερμένων Ελλήνων επι-
δεινώνεται. Η Επανάσταση, μετά
την πτώση της Ακρόπολης (24
Μαΐου 1827), πνέει τα λοίσθια.

Η δράση του Φιλελληνισμού,
που πρόβαλε την αυτοθυσία των
Ελλήνων και τις σφαγές των
Τούρκων, η ανατροπή του δόγ-
ματος της εδαφικής ακεραιότητας
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
από τις νικήτριες ευρωπαϊκές
δυνάμεις του Ναπολέοντα, αλλά
και η παραχώρηση δανείων από
την Αγγλία στην επαναστατική
κυβέρνηση άλλαξαν τη στάση

της ευρωπαϊκής διπλωματίας.
Χάρη στον φιλελληνισμό, η ευ-
ρωπαϊκή κοινή γνώμη παίρνει
το μέρος των Ελλήνων. Οι κυ-
βερνήσεις παρουσιάζονται κα-
ταρχάς επιφυλακτικές, αλλά το
πολιτικό σκηνικό αλλάζει, όταν
ο τσάρος Νικόλαος Α’ αποφα-
σίζει να στηρίξει τους ομόδοξους
Έλληνες. Η Γαλλία και η Μεγάλη
Βρετανία συμμαχούν με τη Ρωσία
επιζητώντας, για ανθρωπιστικούς
λόγους, την επίτευξη ανακωχής,

μέσω τελεσίγρα-
φου που γίνεται
αποδεκτό από
τους Έλληνες
αλλά όχι από
την Υψηλή
Πύλη, που θε-
ωρεί ότι ξένοι
π α ρ ά γ ο ν τ ε ς
αναμειγνύονται
σε εσωτερικά
της ζητήματα. Η
αλλαγή της στά-
σης των ευρω-
παϊκών δυνάμε-
ων κορυφώθη-
κε με την κατα-
ναυμάχηση του
τουρκοαιγυπτια-
κού στόλου στον
κόλπο του Να-
βαρίνου από
τον τριεθνή στό-
λο υπό τους

ναυάρχους Κόδριγκτον(Αγγλίας),
Δεριγνύ(Γαλλίας) και
Χέυδεν(Ρωσίας) στις 20 Οκτω-
βρίου του 1827.

Η νίκη του συμμαχικού στόλου
στο Ναβαρίνο σήμανε την ίδρυ-

ση του ανεξάρτητου ελληνικού
κράτους και ενέπνευσε πολλούς
καλλιτέχνες στην Ελλάδα και σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ζω-
γραφικοί πίνακες, λιθογραφίες,
χαλκογραφίες, ατσαλογραφίες,
χαρακτικά αλλά και νομίσματα,
μετάλλια, γραμματόσημα και ανα-
μνηστικά είδη. Έργα ποιητών
και μουσικών, χάρτες και ευ-
ρωπαϊκές εφημερίδες.
Όλα αυτά τα τεκμήρια,
που φωτίζουν το ση-
μαντικό αυτό γεγονός,
συγκεντρώθηκαν από
τον εξαίρετο γιατρό
και εραστή της τέχνης
κ, Αντώνη Τάντουλο.
Η συλλογή για τη
ναυμαχία στο Ναβα-
ρίνο είναι αποτέλεσμα
συλλεκτικής προσπά-
θειας μιας τριακοντα-
ετίας. Μια καλή θε-
ματική συλλογή απαι-
τεί από τον συλλέκτη
αγάπη, αφοσίωση,
υπομονή, τύχη και
προπάντων γνώση. Η
συλλογή εκτέθηκε για
πρώτη φορά το 2009
στην Κουμαντάρειο
Πινακοθήκη της Σπάρτης, σε
συνδυασμό και με εκθέματα από
τα Γενικά Αρχεία του Κράτους
(αποτέλεσμα γόνιμης συνεργα-
σίας με τη δρα Γεωργία Κακού-
ρου-Χρόνη επιμελήτρια της Εθνι-
κής Πινακοθήκης και τη δρα
Πέπη Γαβαλά, προϊσταμένη των
Γ. Α. Κ Λακωνίας) και την πρε-
σβεία της Ρωσίας. Η συλλογή
επανεκτέθηκε το 2010 στο Αρ-

χαιολογικό Μουσείο της Νεά-
πολης Βοιών. Η σημερινή, πολύ
πιο εκτεταμένη, εκδοτική προ-
σπάθεια σχεδιάστηκε στο πλαί-
σιο του εορτασμού των 200 χρό-
νων από την Επανάσταση του
’21 και εντάχθηκε στο εκδοτικό
πρόγραμμα της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου. Τα αντικείμενα της
συλλογής φωτογράφισε ο Λεω-

νίδας Κουργιαντάκης και την
επιμέλεια είχε ο Βασίλης Μη-
νακάκης. Εκδόσεις «Ιδιομορφή»
Σοφίας Αντωνάκου και Γιώργου
Κώτσου. 

Το υλικό της συλλογής διαρ-
θρώνεται σε θεματικές ενότητες
οι οποίες ακολουθούν μια χρο-
νολογική σειρά:

Α) Η εξουσία στην Ευρώπη
και την Οθωμανική Αυτοκρατο-
ρία (οι εστεμμένοι και οι πολι-
τικοί που διαμόρφωσαν τη διε-
θνή κατάσταση την περίοδο της
ναυμαχίας).

Β) Τα προηγηθέντα της ναυ-
μαχίας (εικαστικό υλικό από την
επίσκεψη του ρωσικού στόλου
στην Αγγλία, καθώς και τις αψι-
μαχίες μεταξύ Βρετανών και
Τουρκοαιγυπτίων στα νερά του
Ιονίου).

Γ) Ο τόπος (τοπία και χάρτες

Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου
Η Συλλογή του Αντώνη Τάντουλου



του Ναβαρίνου και της ευ-
ρύτερης περιοχής).

Δ) Ο εξοπλισμός των εμ-
πολέμων: Παρουσιάζονται
στολές, ναυτικά όργανα και
εργαλεία, καθώς και δείγ-
ματα όπλων.

Ε) Η ναυμαχία: Απεικο-
νίζονται οι φάσεις της, σε
σειρά εικόνων, χαρτών και
επεξηγηματικών διαγραμ-
μάτων.

Στ) Οι συμμετέχοντες στη
ναυμαχία: Παρουσιάζονται
οι επικεφαλής του συμμα-
χικού και του τουρκοαιγυ-
πτιακού  στόλου και ιδιαί-
τερα οι Έλληνες πλοηγοί
και μεταφραστές που έλαβαν
μέρος στη ναυμαχία.

Ζ) Τα μετά τη ναυμαχία:
Η είδηση στο λαό και τις
εφημερίδες, η επίδραση στη
μουσική, την ποίηση, τις
γελοιογραφίες, τα αναμνη-
στικά, τα παράσημα, τα με-
τάλλια κ. λ. π. Επίσης η
άφιξη της Γαλλικής Απο-
στολής στον Μοριά που
είχε ως αποτέλεσμα την
απομάκρυνση των Αιγυ-
πτίων από την περιοχή.

Η) Ο εικοστός αιώνας:
Ο εορτασμός των εκατό
χρόνων από τη ναυμαχία.
(αναμνηστικά, γραμματό-
σημα, φωτογραφίες και γε-
νικά μια μεγάλη σειρά αν-
τικειμένων που αναδει-
κνύουν τον απόηχο της ναυ-
μαχίας στον εικοστό αιώνα).
Η συλλογή συμπληρώνεται
από μια μεγάλη σειρά βι-
βλίων, περιοδικών και εφη-

μερίδων, η οποία δίνει τη
δυνατότητα σ’ έναν ερευ-
νητή να μελετήσει το γεγο-
νός.

Ο συλλέκτης του πολύτι-
μου αυτού έργου, ο Αντώ-
νης Τάντουλος, γεννήθηκε
στην Ερμούπολη Σύρου το
1951. Είναι απόφοιτος της
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ
με ειδίκευση στην Παθο-
λογία και την Καρδιολογία.

Εργάστηκε στα νοσοκομεία
Ευαγγελισμός, Σισμανό-
γλειο, Ιπποκράτειο Αθηνών,
401 Γ.Σ.Ν.Α., Γ.Ν. Σπάρτης
και Γ.Ν. Νεάπολης Λαση-
θίου Κρήτης. Από το 1986
ζει μόνιμα στη Νεάπολη
Βοιών Λακωνίας. Η ροπή
του προς τις συλλογές πήρε
συστηματικό χαρακτήρα
μετά την εγκατάστασή του
στη Λακωνία.  Για τις ιδιω-
τικές συλλογές πιστεύει ότι
δεν πρέπει να μένουν κλει-
δωμένες στο σκοτάδι. Πρέ-
πει να εκτίθενται στο κοινό
και να δίνεται η δυνατότητα
στους ερευνητές να τις με-
λετούν και να αντλούν από
αυτές σημαντικές πληροφο-
ρίες.

Ευχαριστούμε την Περι-
φέρεια Πελοποννήσου που
μας έστειλε την κορυφαία
αυτή συλλογή του Αντώνη
Τάντουλου, αλλά και τον
ίδιο τον καθηγητή για τη
γενναιόδωρη παραχώρηση
των έργων του που γίνονται
πλέον πολύτιμα αποκτήματα
όλων.

Β. Κ.
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Πολιτισμός

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
“TRIPOLITSA-ISO 200”

O Δήμος Τρίπολης, στο πλαίσιο του προγράμματος εκδηλώσεων και
δράσεων για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση,

υλοποίησε Πανελλήνιο φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα «Τρίπολη iso
200», ο οποίος ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή και εξαιρετικά έργα, τα
οποία εξακολουθούν να εκτίθενται σε κεντρικά σημεία της πόλης, συνθέτοντας
έναν ζωντανό εκθεσιακό περίπατο.

Το Σάββατο 19 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Τριπόλεως
η βράβευση των 3 καλύτερων φωτογραφιών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό
από τον Δήμαρχο Τρίπολης κ. Κωνσταντίνο Τζιούμη. Η επιλογή της καλύτερης
φωτογραφίας έγινε από το κοινό -συνολικά περίπου 22.500 άτομα ψήφισαν
διαδικτυακά-, αλλά και από μία καταξιωμένη επιτροπή φωτογράφων και καλ-
λιτεχνών. 

Το πρώτο βραβείο στον πανελλήνιο διαγωνισμό κέρδισε ο Σπαρτιάτης
Ηλίας Περγαντής, η φωτογραφία του οποίου ήταν η πρώτη τόσο στην
επιλογή του κοινού, όσο και του διεθνώς καταξιωμένου φωτογράφου Βαγγέλη
Κύρη, μέλους της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού.

Η φωτογραφία που κέρ-
δισε αναπαριστά έναν Έλ-
ληνα αγωνιστή της Ελλη-
νικής Επανάστασης, να κρα-
τά στα χέρια του το νεογέν-
νητο παιδί του και να το
φιλά. Μία φωτογραφία που
συμβολίζει την αναγέννηση,
την άνθηση και τη συνέχεια
του ελληνικού γένους, μέσα
από τον φακό και τη ματιά
του συμπολίτη μας. 

Να υπενθυμίσουμε ότι
και ο Δήμος Σπάρτης είχε
συνεργαστεί με τον κ. Η.
Περγαντή, πραγματοποιών-
τας υπαίθρια έκθεση φω-
τογραφίας στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου από τον Μάρτιο έως και τον
Μάιο του 2021, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων της πόλης για τα
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, αποσπώντας και εδώ πολύ
θετικά σχόλια από τους πολίτες της Σπάρτης. Έκτοτε τα έργα του φωτογράφου
έχουν ταξιδέψει σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Το 2ο βραβείο πήγε στη
Μαρίνα Διαμαντοπούλου από το Σέρβο Γορτυνίας και το 3ο βραβείο στην
Υπατία Κορνάρου από την Καλλιθέα. Ο διαγωνισμός είχε στόχο την
αποτύπωση των στοιχείων που έχουν σημείο αναφοράς την επέτειο των 200
χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, τόσο εντός των ορίων
του Δήμου, αλλά κυρίως εκτός αυτού. Οι φωτογράφοι ήταν ελεύθεροι μέσω
του φακού τους, να αποτυπώσουν όποιο στοιχείο τους ενέπνευσε σχετικά με
το θέμα, έτσι όπως αυτοί επέλεξαν να το παρουσιάσουν Ο διαγωνισμός ήταν
μία πρόσκληση - πρόκληση προς τους φωτογράφους, αφού ήταν δεσμευτική
η χρήση τετράγωνου φορμά και συγκεκριμένης τιμής ευαισθησίας (iso 200)
στη λήψη των φωτογραφιών. Κριτική επιτροπή για την επιλογή των φωτο-
γραφιών ήταν ο Νίκος Φλώρος, ο Βαγγέλης Κύρης, ο Βασίλης Κουτρουμάνος
και ο Γεώργιος Καραγιάννης.

Για τον διαγωνισμό, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Νίκος Φλώρος, υπογράμμισε
ότι ο Δήμος Τρίπολης, αγκάλιασε αυτή τη δράση, με σκοπό η Τρίπολη να
γίνει η πόλη της σύγχρονης φωτογραφίας. Επίσης, προανήγγειλε, ότι τους
επόμενους μήνες, θα ξεκινήσει ένας νέος διαγωνισμός με ένα διαφορετικό
θέμα. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης,
δήλωσε τα εξής: “Θα συνεχίσουμε με την ίδια όρεξη και ευελπιστούμε η
Τρίπολη να γίνει το επίκεντρο της φωτογραφίας τα επόμενα χρόνια. Στόχος
είναι ο διαγωνισμός να καταξιωθεί, με διαφορετικό θέμα κάθε χρονιά”.

Β. Κ.



ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

• 27 Σεπτεμβρίου 2022 το δεύτερο
παιδί τους, ένα αγοράκι.

• Η Γεωργία Λαμπράκη του Νικολάου
και ο Darryl Johnson που ζουν στο
Stamford της Αμερικής απέκτησαν
στις 14 Μαρτίου 2022 το δεύτερο
παιδί τους, ένα αγοράκι.

Ευχόμαστε στους γονείς να τους ζή-
σουν τα νεογέννητα και να είναι κα-
λότυχα στη ζωή τους.

ΠΕΝΘΗ

• Ο Νικόλαος Μουτής του Γεωργίου
πέθανε στις 22 Δεκεμβρίου 2021
στην Αμερική σε ηλικία 91 ετών.

• Ο Δημήτριος Μουτής του Γεωργίου
πέθανε τον Ιανουάριο 2022 στην Αμε-
ρική σε ηλικία 87 ετών.

• Η Σταματική(Ματούλα) Παπαδο-
πούλου του Χαραλάμπους, το γένος
Πανάγου Γεωργαντά, πέθανε στις15
Ιανουαρίου 2022 σε ηλικία 88 ετών
και κηδεύτηκε στο Καστρί. 

• Ο Σπύρος Ρέμπελος του Γεωργίου
πέθανε στις 16 Ιανουαρίου 2022 στην

Αθήνα σε ηλικία 85 ετών και κηδεύτηκε
στο Καστρί.

• Η Αικατερίνη Σταμπέλου του Δημη-
τρίου, το γένος Παπαηλίου, πέθανε
στις 9 Φεβρουαρίου 2022 στο Καστρί
σε ηλικία 83 ετών.

• Ο Νικόλαος Μπράτος του Ιωάννη
πέθανε στις 4 Φεβρουαρίου 2022 στο
Καστόρειο σε ηλικία 97 ετών.

• Ο Γιάννης Πετρόπουλος του Δημη-
τρίου πέθανε στις 26 Φεβρουαρίου
2022 στο Καστρί σε ηλικία 74 ετών. 

• Η Ιωάννα Νικολακάκη του Ευάγγελου,
το γένος Γεωργίου Παπαδόπουλου,
πέθανε στη Σπάρτη στις 4 Μαρτίου
2022 σε ηλικία 66 ετών.

• Ο Γεώργιος Αδρακτάς του Αθανασίου
πέθανε στις 11 Μαρτίου 2022 στο
Καστόρειο σε ηλικία 89 ετών.

• Ο Αθανάσιος Γεώργαρης του Βασι-
λείου πέθανε στις 15 Μαρτίου 2022
στην Αθήνα σε ηλικία 70 ετών.

Συλλυπούμαστε τους οικείους και
τους ευχόμαστε την από Θεό παρη-
γοριά.

Κοινωνικά
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Επειδή�πολλά�κοινωνικά�θέματα,�αλλά�και�άλλες�εκδηλώσεις,�μάς�διαφεύγουν�ή�δεν�τα�μαθαίνουμε�έγκαιρα,
παρακαλούμε�τους�αναγνώστες�μας�και�μέλη�μας�να�μας�ενημερώνουν�για�τα�συμβαίνοντα,�είτε�μέσω�

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

Πωλείται
στο Καστόρι οικόπεδο 400 τμ. πλησίον της αγοράς 

με ημιτελές κτίσμα 86 τμ.  Τιμή ευκαιρίας.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6938257512.

Πωλείται
Διώροφη πετρόκτιστη κατοικία στο Καστόρι με μεγάλο κήπο

-  οικόπεδο 450 τμ. στην αγορά Τιμή ευκαιρίας.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6979904827.

XΟΡΗΓΟΙ
DIMITRA KANTZAVELOS (ΑΛΕΙΦΕΡΗ) 50 AUD
ANGELA VASILAS (ΑΛΕΙΦΕΡΗ)    50 AUD
VOULA ALIFERIS 50 AUD
CHRISTINA KARATZAS 50 AUD
KAITI ZAFIROS 50 AUD
GEORGE KOUTROUBIS 100 AUD
ANGELA SKIADOPOULOS         50 AUD
IRENE & GEORGE VAROUTSOS   50 AUD
GEORGE DALIOURIS       50 AUD
ZOE & NICKOS VAROUTSOS     50 AUD
ILIAS VAROUTSOS     50 AUD
OREA ELENI                  50 AUD
SOFIA GENOVEZOS 50 AUD
ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ 50 ΕΥΡΩ 
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣ. 30 ΕΥΡΩ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ    15 ΕΥΡΩ
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  50 ΕΥΡΩ
ΚΑΜΑΚΑ ΣΟΦΙΑ    20 ΕΥΡΩ
ΑΙΔ. ΜΠΛΑΘΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    100 ΕΥΡΩ
STAN GERMANOS          50 ΕΥΡΩ
ΨΩΜΑΔΑΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗ        15 ΕΥΡΩ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   230 ΕΥΡΩ
ΛΑΠΑΝΑΙΤΗ ΕΛΕΝΗ                   15 ΕΥΡΩ
ΚΟΡΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ                       15 ΕΥΡΩ
ΚΟΡΖΗΣ ΗΛΙΑΣ            15 ΕΥΡΩ
ΦΡΑΓΚΗ ΞΥΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ     20 ΕΥΡΩ
ΤΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30 ΕΥΡΩ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ STUDIO ΣΤΟ ΟΜΟΡΦΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟ
(θα μας βρείτε στην Booking.com)

Και τα φετινά Χριστούγεννα υπό τη σκιά του covid-19

Τηλέφωνα πληροφοριών: 27310 57829 και 6906 510888
Εκπτώσεις για 2 βράδια και άνω και ειδική τιμή για εβδομαδιαία ή μηνιαία διαμονή.
Στο Καστόρειο διατίθεται άνετο ισόγειο δίχωρο στούντιο, τμήμα παλαιάς παραδοσιακής

ανακαινισμένης πέτρινης οικίας, με ιδιωτική ανεξάρτητη είσοδο και μέσα σε ένα περι-
φραγμένο κήπο με καρποφόρα δέντρα και λουλούδια,
με υπέροχη θέα στον Ταΰγετο και τη  Μισοσπορίτισσα,
πολύ κοντά στην πλατεία του χωριού. Αποτελείται από
ένα καθιστικό με πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα -τρα-
πεζαρία, με κουζινάκι , ψυγείο, φούρνο μικροκυμάτων,
καφετιέρα και όλα τα μαγειρικά σκεύη και τον πλήρη
εξοπλισμό για την προετοιμασία και το σερβίρισμα
φαγητού. Ο χώρος έχει και καναπέ που μετατρέπεται

σε ημίδιπλο κρεββάτι. Το υπνοδωμάτιο
διαθέτει ένα διπλό και ένα μονό κρεβ-
βάτι, ντουλάπα, χρηματοκιβώτιο και
τραπεζάκι εργασίας. Το διαμέρισμα
έχει ατομικό μπάνιο, air condition και
οι δύο χώροι διαθέτουν δική τους TV
& Wi-fi. Η ιδιωτική αυλή,  έξω από το
στούντιο, διαθέτει μεγάλη ξύλινη τρα-
πεζαρία και ψησταριά για παραδοσιακό
ψήσιμο με κάρβουνα.   

Β. Κακαφλίκα

43η Εθελοντική Αιμοδοσία
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε για 43η φορά, την Τετάρτη

στις 16 Φεβρουρίου 2022, στην αίθουσα του Πολιτιστικού
Κέντρου Μπακή-ΚΑΠΗ, η εθελοντική αιμοδοσία για την ενίσχυση
της Τράπεζας Αίματος Καστορείου που τηρείται στο Νοσοκομείο
Σπάρτης. Διοργανωτές, όπως κάθε φορά, ο υπεύθυνος της Τρά-
πεζας Αίματος Καστορείου ο φαρμακοποιός κ. Μπάμπης Μπα-
σκουρέλος και η μονάδα Αιμοληψίας του Νοσοκομείου Σπάρτης.
Οι εθελοντές αιμοδότες ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα
και απέδειξαν στην πράξη την αγάπη και την αλληλεγγύη τους
στον συνάνθρωπό μας. Μεταξύ των αιμοδοτών και ο ιερέας μας
π. Νεκτάριος πρωτοστάτης σ’ αυτή τη δωρεά ζωής. Όλη η
κοινωνία της Δημοτικής Ενότητας Πελλάνας είναι ευγνώμων
στους αιμοδότες και στους συντελεστές της αιμοδοσίας και τους
ευχαριστεί θερμά για την προσφορά τους.

Ε.Β.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Βράβευση του Θάνου Φασουλόπουλου

Η κριτική επιτροπή του Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυ-
πρίων (Ε.Π.Ο.Κ.) και η εφημερίδα «Κυπριακός Ελληνισμός»
αξιολόγησαν και  βράβευσαν το βιβλίο του Θάνου Φασουλόπουλου
«η Εξιλέωση του Πέτρου» ως βιβλίο χρονιάς για το 2020-21. 

Ε.Β.



Οι πατριώτες μας επιχειρούν
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ΔΙΑΣΧΙΣΗ
Συνολική απόσταση περίπου
6,5 χλμ.
Χρόνος 3,5 ώρες περίπου.
Βαθμός δυσκολίας Β - δύσκολη.
Από το χώρο της πηγής της Λου-
σίνας ξεκινάμε ανοδικά και μετά
από 20 λεπτά περίπου φτάνουμε
στον Σταυρούλη. Πριν τον δρόμο,
στις πινακίδες κάνουμε αριστερά
(πορτοκαλί τρίγωνο) και αρχί-
ζουμε καθοδική πορεία για 15

λεπτά περίπου ώσπου φτάνουμε
στο ρέμα και περνάμε απέναντι
και αρχίζουμε καθοδικά αριστερά,
δίπλα στο ρέμα, πότε από την
αριστερή και πότε από τη δεξιά

πλευρά μέσα σε μοναδική δια-
δρομή κυρίως από πλατάνια και
έλατα μέχρι την Γουρνίτσα (υψομ.
980μ). Από το σημείο αυτό, αν
πάμε δεξιά, (σήμα πορτοκαλί
τρίγωνο) καταλήγουμε στην
Πάνω Χώρα, στη Βορδώνια.
Ακολουθώντας αρι-
στερά (μωβ κύκλος)
στην αρχή ανηφορι-
κά και μετά κατηφο-
ρικά, πάνω στο

υδραγωγείο του Καστρίου φθά-
νουμε μετά από 1:30 ώρα στη
Μονή Ζωοδόχου Πηγής Καστρί-
ου. Η διαδρομή από τη Γουρνίτσα
είναι μοναδικής θέας πάνω από

Λουσινιώτικα
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ «Η ΛΟΥΣΙΝΑ»
Δράσεις A΄ τριμήνου 2022

το Ρέμα Λουκά με τους πολλούς
καταρράκτες και χρειάζεται  ιδι-
αίτερη προσοχή, διότι υπάρχουν
εκτεθειμένα πεδία ιδίως στη σάρα,
λίγο πιο πάνω από το αλωνάκι
της Μονής. Το πεδίο ασφαλίζεται
με συρματόσχοινο για περίπου
100μ. Τον χειμώνα είναι πολύ
πιο απαιτητική, αφενός λόγω του
νερού μέσα στο Δίρρεμα, αφετέ-
ρου δε λόγω του κινδύνου λιθο-
πτώσεων και πιθανής ζημιάς στο
συρματόσχοινο.

ΛΟΥΣΙΝΑ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΗΣ - 
ΔΙΡΡΕΜΑ - ΓΟΥΡΝΙΤΣΑ - 

Ι.Μ. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΚΑΣΤΡΙΟΥ

Παρακαλούμε και προσκαλούμε τους  φίλους εθελοντές για τη συν-
δρομή τους στις δράσεις μας. Όσοι το επιθυμούν παρακαλούμε να
επικοινωνούν με τον Κώστα Λαγανά στο τηλέφωνο: 6974098419. 

Για τον Σύλλογο Φίλων Ταϋγέτου “Η ΛΟΥΣΙΝΑ“
Κων. Χ. Λαγανάς

Δράσεις:
Με τη βελτίωση του καιρού ο Σύλλογος, όπως κάθε χρόνο, θα ξεκινήσει
τον καθαρισμό και τη σηματοδότηση των μονοπατιών της περιοχής
μας.


