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Σηµείωµα του Εκδότη
Μας πρόλαβε η Πασχαλιά. Αλληλοεπιβεβαιώνουμε την Ανάσταση και έχει
ο Θεός. Και τα υπόλοιπα
τα αναβάλλουμε. Σύμφωνα
με το μοναδικό ίσως εν ζωή
Έλληνα φιλόσοφο, το Στέλιο Ράμφο, το χαρακτηριστικό της φυλής μας είναι η
αναβλητικότητα, και βέβαια έχουμε βρει και τον ένοχο,
την Τουρκοκρατία. Όμως
μάλλον πρέπει να ψάξουμε
αλλού. Και όλα πάνε αργά
και σταθερά. Προς τα πού
ποιος ξέρει. Και ενώ κανείς
θα περίμενε, η κοινωνία να
ωριμάζει, από τα σκληροτράχηλα αγροτικά σπιτικά
μετατραπήκαμε σε αστικές
ομάδες που μεγαλώνουν
παιδιά κυνηγώντας τα με το
κουτάλι στις πλατείες. Και
έτσι γιατί να ενηλικιωθεί
κανείς αφού τον κυνηγάει
το κουτάλι; Και τώρα που
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το κουτάλι μαζεύει; Δεν
κουνιέται ρουθούνι!
Συγγνώμη για την απαισιοδοξία αλλά η ζέστη
μπήκε άγρια με πιθανές
επιπτώσεις στις αγροτικές
καλλιέργειες και ευχόμαστε, μέσα στην οικονομική
κρίση, το σύμπαν να μη συνωμότησε εναντίον μας.
Η Άνοιξη ήταν συνοπτική φέτος, τα λουλούδια
άνθισαν γρήγορα, τα ζαρζαβατικά
ξεβλάστησαν,
όμως οι έντονες μυρωδιές
από τα άνθη της Καστανιάς
και το Ταΰγετου τα είχαμε
απλόχερα, σε σημείο που
να σου φτάνει να βλέπεις
και να οσφραίνεσαι. Οι
αυλές, τα μπροστόθυρα
και τα πεζοδρόμια βάφτηκαν κάτασπρα με ασβέστη
και τη Δευτέρα του Πάσχα
μοσχοβόλησε όλο το χωριό
από το ριγανάτο κατσίκι

που ψηνόταν στους ξυλόφουρνους. Έστω και μια
μέρα του χρόνου όλοι οι
φούρνοι ανάβουν.
Όμως οι γιορτές τελειώνουν και η επιστροφή
στην πραγματικότητα είναι
αναπόφευκτη. Η αγωνία
για τη σοδειά είναι έκδηλη
με όλες τις επιπτώσεις τόσο
άμεσα στο εισόδημα όσο
και έμμεσα στην εκτροφή
των ζώων.
Το Καστόρι, το έχουμε
γράψει πολλές φορές, έχει
σημαντικό αριθμό νέων
που είτε από ανάγκη είτε
από επιλογή έμειναν στο
χωριό και εδώ πρέπει να
φτιάξουν το μέλλον τους
και να βγάλουν το ψωμί
τους. Η κτηνοτροφία, αποδεδειγμένα είναι μια αξιοσημείωτη λύση. Οι αγροτικές καλλιέργειες πρέπει να
ιδωθούν από μια πιο σύγ-

χρονη οπτική γωνία. Όμως,
όπως έχουμε ξαναπεί κάθε
δράση πρέπει να γίνεται
οργανωμένα, για να μπορέσει η μικροκλίμακα των
αγροτών μας να αντιμετωπίσει τα μεγάλα συμφέροντα. Αυτό δεν το έχουν
ενστερνιστεί οι πατριώτες
μας. Με απογοήτευση πληροφορηθήκαμε ότι έκλεισε
ο Συνεταιρισμός Καστορείου, πορεία προδιαγεγραμμένη. Άραγε υπάρχουν
σκέψεις και προτάσεις για
οργάνωση των αγροτικών
δραστηριοτήτων; Μήπως
πρέπει να ανοίξει ένας νέος
διάλογος;
Ο Πολυδεύκης θα είναι
στο πλευρό κάθε υγιούς
προσπάθειας.
Κατά τα άλλα
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Êáóôáíéþôéêá

Ήταν καλοκαίρι του
2008, όταν η Πρόεδρος
του Συλλόγου Ευγ. Λαμπή
μου είπε ότι ο νεοσύστατος
σύλλογος «Πολυδεύκης» θα
προχωρήσει στην έκδοση
ενός έντυπου για το χωριό
και τους απανταχού Καστανιώτες.
Μου ζήτησε να γράψω
κάτι, πρότεινα να κρατώ
αυτή την στήλη με τα «Καστανιώτικα». Από τότε ο
Καστανιώτης πάντα στην
δεύτερη σελίδα κάτω από
το κύριο άρθρο, συνήθως
της προέδρου
συνεχίζει
φτάνοντας στο 20ό προσπαθώντας να δέσει το
χθες με το σήμερα, αν το
πετυχαίνει, αυτό μόνο εσείς
καλοί μου αναγνώστες το
γνωρίζετε.

Αυτή την εποχή ένα από
τα κύρια θέματα που απασχολούν όχι μόνο την πατρίδα
μας άλλα και όλο τον κόσμο
είναι η ασφάλεια των καταθέσεων στις τράπεζες, οι χρεοκοπίες, το κούρεμα κ.λπ.

Αρκετοί και στο χωριό
όπως και παντού λένε: “παλιά
είχαμε το κεφάλι μας ήσυχο”,
“δεν είχαμε τέτοια στις παλιές καλές εποχές”.
Στη δεκαετία του ‘20 τον
περασμένο αιώνα, είχε και
η ακμάζουσα Καστανιά την
δικιά της Τράπεζα. Όπου οι
κάτοικοι κατέθεταν τα λιγοστά οι πολλοί, αρκετά οι
λίγοι, παίρνοντας ομολογίες
και λοιπά χρεόγραφα, με την
προοπτική να πάρουν κάτι
παραπάνω σε τόκους. Ήταν
η Τράπεζα του Ν. Μουστάκη,
πατέρα του εισαγγελέα του
Άρειου Πάγου Χ. Μουστάκη.
Στα τέλη της δεκαετίας
του 1920, η Τράπεζα χρεοκόπησε και οι Καστανιώτες
αλλά και κάτοικοι από τα
άλλα χωριά έχασαν τις πενιχρές οικονομίες τους. Είδαν
τους κόπους μιας ζωής που
τους εμπιστεύτηκαν στον
«τραπεζίτη» Ν. Μουστάκη
να γίνονται καπνός και οι κατάρες για τα λεφτά που τους

έφαγαν έδιναν και έπαιρναν.
Ο Ν. Μουστάκης πέθανε
δεκαετίες μετά, το καλοκαίρι του 1961 αλλά ακόμα και
μετά τόσα χρόνια τον καταριόντουσαν για εκείνη τη
χρεοκοπία.
Από το επόμενο τεύχος
του Πολυδεύκη θα ξεκινήσουμε ένα αφιέρωμα
για τους ξενιτεμένους πατριώτες μας που ζουν και
προκόβουν στα ξένα με
συνεντεύξεις, κείμενά τους,
φωτογραφίες, αναμνήσεις
τους και τραγούδια για τα
ξένα.
Φυσικά όποιος πατριώτης θέλει να συμβάλει στο
αφιέρωμα ο Καστανιώτης
περιμένει στο e-mail του
gld@otenet.gr
οτιδήποτε
που έχει να κάνει με την ξενιτιά και τους ξενιτεμένους.
Γεια σας πατριώτες
Ο Καστανιώτης
gld@otenet.gr
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Το Θέµα
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äþ êáé ÷ñüíéá ðáñáôçñåßôáé êáôáóôñïöÞ
êóëëéåñãåéþí óôçí ðåñéï÷Þ ìáò. ÐïëëÝò ðåñéï÷Ýò
ôïõ ÔáûãÝôïõ Ý÷ïõí ÷ñçóéìïðïéçèåß ÷ùñßò êáìßá ïñèïëïãéêÞ äéá÷åßñéóç ìå áðïôÝëåóìá ôá ìïó÷Üñéá íá êáôåâáßíïõí óôá êáëëéåñãçìÝíá
óçìåßá êáé óôéò êáôïéêçìÝíåò
ðåñéï÷Ýò êáôáóôñÝöïíôáò üôé
âñïõí. Ìéá íÝá íïìïèåôéêÞ
ñýèìéóç äçìéïõñãåß ôï ðëáßóéï ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç áõôþí ôùí ðñïâëçìÜôùí. ÐáñáêÜôù äçìïóéåýïõìå ó÷åôéêü
Ýããñáöï ôïõ ÄÞìïõ ÓðÜñôçò.

Äéá÷åßñéóç áíåðéôÞñçôùí ðáñáãùãéêþí æþùí
Ï ÄÞìïò ÓðÜñôçò ôï ðåñ-

Ëüãù ôùí áíùôÝñù ï ÄÞìïò, óýìöùíá ìå ôï íüìï
4056/2012(ÖÅÊ 52 Á/12-32012) «Ñõèìßóåéò ãéá ôçí êôçíïôñïößá êáé ôéò êôçíïôñïöéêÝò åãêáôáóôÜóåéò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò», ðñïôßèåôáé
íá ðñï÷ùñÞóåé óôç äéáäéêáóßá ðåñéóõëëïãÞò ìåôáöïñÜò, öýëáîçò, äéáôñïöÞò êáé
äéáôÞñçóçò ôùí áíåðéôÞñçôùí ðáñáãùãéêþí æþùí, ìÝ÷ñé ôçí ïëïêëÞñùóç ôùí äéáäéêáóéþí ãéá ôçí êáè’ ïéïíäÞðïôå ôñüðï åêðïßçóç Þ óöáãÞ
Þ åðéóôñïöÞ ôïõò óôïí éäéïêôÞôç ôïõò.
Óáò åíçìåñþíïõìå üôé
óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 17 ôïõ
N. 4056/12 éó÷ýïõí ôá áêüëïõèá:
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Ç åêðïßçóç ôùí æþùí
Þ ôùí ðñïúüíôùí ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü áõôÜ ãßíåôáé áðü
ôï ÄÞìï ìå äéáäéêáóßåò ðëåéóôçñéáóìïý. Ï ÄÞìïò äýíáôáé
íá äéáèÝôåé äùñåÜí óå öïñåßò

íï æþï åðéóôñÝöåôáé, áöïý
ï éäéïêôÞôçò ôïõ êáôáâÜëåé
óôï ÄÞìï äÝêá (10) åõñþ áíÜ
çìÝñá äéáôÞñçóçò ôïõ æþïõ
óôç äçìïôéêÞ êôçíïôñïöéêÞ
åãêáôÜóôáóç.

ÁäÝóðïôá æþá êáôáóôñÝöïõí ôéò êáëëéÝñãåéåò
óéíü äéÜóôçìá åß÷å ãßíåé äÝêôçò êáôáããåëéþí ðïõ áöïñïýóáí áíåðéôÞñçôá ðáñá-
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ÁíåðéôÞñçôá ðáñáãùãéêÜ æþá ðïõ ðåñéóõëëÝãïíôáé êáé äéáðéóôþíåôáé áðü ôç

ãùãéêÜ æþá (åëåýèåñá âïïåéäÞ) ðïõ åß÷áí ðñïêáëÝóåé
êáôáóôñïöÝò óå êáëëéÝñãåéåò
áãñïôþí ôùí Ôïðéêþí ÄéáìåñéóìÜôùí Âïñäüíéáò êáé Êáóôïñåßïõ ôçò ÄçìïôéêÞò åíüôçôáò ÐåëëÜíáò ôïõ ÄÞìïõ
ÓðÜñôçò.

óÞìáíóÞ ôïõò üôé Ý÷ïõí éäéïêôÞôç, åöüóïí ìåôÜ ôçí ðáñÝëåõóç äÝêá çìåñïëïãéáêþí
çìåñþí áðü ôçí ðåñéóõëëïãÞ
ôïõò ï éäéïêôÞôçò ôïõò äåí áéôçèåß ôçí åðéóôñïöÞ ôïõò, ðåñéÝñ÷ïíôáé óôçí éäéïêôçóßá
ôïõ ÄÞìïõ.
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ìå öéëáíèñùðéêÞ óôü÷åõóç ôá
Åðßóçò ôï åðüìåíï äéÜóôçðñïúüíôá ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé ìá ðñïãñáììáôßæïõìå óõíÜáðü ôï ðåñéóõëëåãìÝíï æùé- íôçóç – åíçìÝñùóç ôùí êôçêü êåöÜëáéï ôçò êôçíïôñïöé- íïôñüöùí ôçò ðåñéï÷Þò ãéá
êÞò ôïõ åêìåôá ìÝôñá ðïõ
ôÜëëåõóçò.
ðñüêåéôáé íá
Ο Δήμος προτί- ëÜâïõìå êáé
3
Óôïí
éäéïêôÞôç áíåθεται να προχωρή- ãéá ôéò ðïéíÝò
ðéôÞñçôïõ ðáüðïõ èá åðéσει
στη
διαδικασίñáãùãéêïý
âëçèïýí åÜí
α περισυλλογής με- ðáñïõóéáóôåß
æþïõ,
ðïõ
ôáõôïðïéåßôáé
ταφοράς, φύλαξης, ðÜëé ôï öáéíüáðü ôç óÞìáíδιατροφής και δια- ìåíï ôùí êáôáóç ôïõ æþïõ,
óôñïöþí ôùí
åðéâÜëëïíôáé τήρησης των ανεπι- êáëëéåñãåéþí
ðñüóôéìá, äç- τήρητων παραγωγι- áðü áíåðéôÞëáäÞ ðåíÞíôá
ñçôá æþá.
κών ζώων
(50) åõñþ áíÜ
æþï ãéá áéãïðñüâáôá êáé åêáôüí ðåíÞíôá
Ï ÁÍ. ÐÑÏÚÓÔÁÌÅ(150) åõñþ áíÜ æþï ãéá âïï- ÍÏÓ ÔÌÇÌÁÔÏÓ ÖÕÔÉåéäÞ.
ÊÇÓ ÆÙÉÊÇÓ ÐÁÑÁÃÙ4
Óôçí ðåñßðôùóç ðïõ ÃÇÓ ÊÁÉ ÁÐÁÓ×ÏËÇï éäéïêôÞôçò áíåðéôÞñçôïõ ÓÇÓ,
ÅÐÉ×ÅÉÑÇÌÁÔÉðáñáãùãéêïý æþïõ áéôçèåß ÊÏÔÇÔÁÓ
ôçí åðéóôñïöÞ ôïõ, åíôüò ôïõ
äåêáçìÝñïõ, ôï óõãêåêñéìÝÍÉÊÏËÅÔÏÓ ÓÔÁÕÑÏÓ
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Εικόνες του τριµήνου

ÌïõíôæïõñïäåõôÝñ
Στην κατάµεστη από κόσµο Πλατεία αντηχούσε η
παραδοσιακή ελληνική µουσική, και η καλοµαγειρεµένη φασολάδα µε τα σαρακοστιανά εδέσµατα ήταν έτοιµα να προσφερθούν δωρεάν
σε όλους τους παρευρισκοµένους.
Στα πλαίσια των εορτα-
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στικών εκδηλώσεων του Δήµου πραγµατοποιήθηκε και
φέτος µε επιτυχία και πολύ
κόσµο η αποκριάτικη βραδιά
στη Βορδόνια, την Κυριακή
στις 17/3/2013, µε µουσική,
µεζέ, κρασί και χορό γύρω
από την αναµµένη φωτιά
στην πλατεία του Όραχου.

Ì

å ôçí áíáôïëÞ ôïõ Þëéïõ óôéò 18/03/2013 îåðñüâáëå êáé ç Êáóôáíéþôéêç ÌïõôæïõñïäåõôÝñá ìå Ýôïéìï ôï öçìéóìÝíï ðáñáäïóéáêü ôçò ÊáñíáâÜëé. Ç ÊáñíáâáëéêÞ ÅðéôñïðÞ êáé ïé ÊáñíáâáëéóôÝò, áñêåôü êáéñü ðñéí åß÷áí áñ÷ßóåé ôéò ðñïåôïéìáóßåò. Óôï ðñïáýëéï ôïõ Ãõìíáóßïõ, ÷þñïò åôïéìáóßáò ôùí áñìÜôùí,
ñõèìßóôçêáí êáé ïé ôåëåõôáßåò ëåðôïìÝñåéåò êáé Þôáí
üëá Ýôïéìá ãéá ôçí êáñíáâáëéêÞ ðáñÝëáóç. Óôçí êáôÜìåóôç áðü êüóìï Ðëáôåßá áíôç÷ïýóå ç ðáñáäïóéáêÞ åëëçíéêÞ ìïõóéêÞ, êáé ç êáëïìáãåéñåìÝíç öáóïëÜäá ìå ôá óáñáêïóôéáíÜ åäÝóìáôá Þôáí Ýôïéìá íá ðñïóöåñèïýí äùñåÜí óå üëïõò ôïõò ðáñåõñéóêïìÝíïõò.
Ï Ðñüåäñïò ôïõ Ôïðéêïý Óõìâïõëßïõ Êáóôïñåßïõ Ãåþñãéïò ÏéêïíïìÜêçò êÞñõîå ôçí Ýíáñîç êáé óôï ÃõìíÜóéï ï óõíôïíéóôÞò ôçò êáñíáâáëéêÞò ðáñÝëáóçò
ãõìíáóôÞò êáé äÜóêáëïò ôçò ÏìÜäáò Ðáñáäïóéáêþí
×ïñþí Êáóôïñåßïõ, Ýäùóå ôï óÞìá ôçò åêêßíçóçò. ÊáëïóôïëéóìÝíá Üñìáôá ìå åýóôï÷á êáé êáõóôéêÜ ìçíýìáôá, åìðíåõóìÝíá áðü ôá óõìâáßíïíôá óôçí ÅëëÜäá
êáé óôçí ôïðéêÞ ìáò êïéíùíßá, åíáëëáóóüìåíá ìå ðåæïðüñá ôìÞìáôá, ìïõôæïõñïöôéáóéäùìÝíá êáé ìáóêáñåìÝíá áíÜëïãá ìå ôï íüçìá ðïõ Þèåëáí íá äþóïõí,
Ýêáíáí ôçí åßóïäü ôïõò Ýíá Ýíá óôçí Ðëáôåßá. Ïé êáñíáâáëéóôÝò äéáóêåäÜæïíôÜò ôï ïé ßäéïé êáé ÷ïñåýïíôáò
óôï ñõèìü åðéëåãìÝíïõ ðáñáäïóéáêïý ôñáãïõäéïý ãéá
ôç íïçìáôéêÞ áðüäïóç ôïõ äñþìåíïõ, Ýäéíáí ôï äéêü
ôïõò ìÞíõìá. Ó÷åäéáóôÝò ìå åõñçìáôéêüôçôá êáé óõíÜìá êáôáóêåõáóôÝò êáé ðáñïõóéáóôÝò ôùí áñìÜôùí êáé
ðåæïðüñùí ôìçìÜôùí, Þôáí ðáéäéÜ ôçò ÏìÜäáò Ðáñáäïóéáêþí ×ïñþí Êáóôïñåßïõ ìå ôï ãåìÜôï æùãñáöéÝò
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ñá óôï Êáóôüñé
Üñìá ôïõò, ìáèçôÝò Äçìïôéêïý, Ãõìíáóßïõ, Ëõêåßïõ êáé ðïëëïß åíÞëéêåò, áðü
Êáóôüñé, Âïñäüíéá, Êáóôñß, Ðåñéâüëéá,
ÐåëëÜíá êáé Ãåùñãßôóé. Óõììåôåß÷áí
åðßóçò, ìå Üñìá ï Êõíçãåôéêüò Óýëëïãïò
Âïñåßùí ÄÞìùí, ðåæïðüñï ôìÞìá ôïõ
ÓõóôÞìáôïò Ðñïóêüðùí ÓðÜñôçò êáé ï
Óýëëïãüò ìáò «ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ» ìå ôï
÷ïñü ôçò áñêïýäáò. 1⁄4ëïé ðÜó÷éóáí ãéá
Ýíá ðåôõ÷çìÝíï ÊáñíáâÜëé êáé ôï ðÝôõ÷áí. Åßíáé üëïé Üîéïé óõã÷áñçôçñßùí.
Äåí áíáöÝñïõìå ôá ïíüìáôá ôùí Êáñíáâáëéóôþí êáé üóùí âïÞèçóáí Þ ðñüóöåñáí, ìå üðïéï ôñüðï, ãéáôß åßíáé ðïëëïß,
êáé õðÜñ÷åé êßíäõíïò íá ðáñáëåßøïõìå êÜðïéïí. Ôï ìáãåßñåìá ôçò öáóïëÜäáò êáé ôï óåñâßñéóìá ôùí óáñáêïóôéáíþí áíÝëáâáí ôá ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ Ößëùí ôïõ Âïõíïý ÁèáíÜóéïò Áíäñéáíüò,
ÃéÜííçò Æïýæïõëáò, ×ñÞóôïò ÊïñôæÞò,
Êùí/íôßíïò ×ñ. ËáãáíÜò, ÈáíÜóçò ËéáðÝñäïò, Ãéþñãïò ËéíáñäÜêçò, Ìáíþëçò
ÌáñêïõñÜêçò, ÃéÜííçò Ìåñåêïýëéáò,
ÄçìÞôñçò Îõäïãéáííüðïõëïò êáé Óðýñïò Ôæáìïýñçò. Ôá êåßìåíá ðïõ åêöùíÞèçêáí Ýãñáøáí êáé öÝôïò ç ÂáñâÜñá
Êåìåñßäïõ êáé ç ¢âá Ìðïõëïýìðáóç,
ôçí åêöþíçóç Ýêáíå ç Êáßôç Óìõñíéïý
êáé ôïí ó÷ïëéáóìü ôùí áñìÜôùí ï ¢ñçò
ÊïõñåìðÞò. Ï ÄÞìïò ÓðÜñôçò êÜëõøå
ôá Ýîïäá õëïðïßçóçò ôïõ Êáñíáâáëéïý
êáé äéÝèåóå ëåùöïñåßï ðïõ ðñáãìáôïðïéïýóå äñïìïëüãéá ÓðÜñôç-Êáóôüñåéï ãéá ôç ìåôáöïñÜ ôùí åðéóêåðôþí. Ôï
ÊáñíáâÜëé ðáñáêïëïýèçóáí ç Âïõëåõ-
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ôÞò ê. Öåâñùíßá ÐáôñéáíÜêïõ, ï ÄÞìáñ÷ïò ÓðÜñôçò ê. Óô. ÁñãåéôÜêïò, ç ÁíôéðåñéöåñåéÜñ÷çò ê. Íôßá ÔæáíåôÝá, ï Ðñüåäñïò ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Óõìâïõëßïõ ê.
ÐïõëïêÝöáëïò, ï Ã.Ã. ôïõ ÄÞìïõ ê. Äçì.
ËÜæáñçò, ï ÁíôéäÞìáñ÷ïò ê. Ðáñ. Êáëïìïßñçò, ï Ðñüåäñïò ôïõ Í.Ð.Á.Ð.Ð.
Ä. ÓðÜñôçò ê. ÌÜñ. ÔæùñôæÜêçò, êáé ïé
Äçìïôéêïß Óýìâïõëïé ÅõÜãã. Âáëéþôçò,
Áíô. Êáëïìïßñçò, Ã. Ãáëáíïðïýëïõ êáé
ÅõÜãã. ÍéêïëáêÜêçò.
Óôá ðëáßóéá ôùí åïñôáóôéêþí åêäçëþóåùí ôïõ ÄÞìïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå
êáé öÝôïò ìå åðéôõ÷ßá êáé ðïëý êüóìï
ç áðïêñéÜôéêç âñáäéÜ óôç Âïñäüíéá,
ôçí ÊõñéáêÞ óôéò 17/3/2013, ìå ìïõóéêÞ,
ìåæÝ, êñáóß êáé ÷ïñü ãýñù áðü ôçí áíáììÝíç öùôéÜ óôçí ðëáôåßá ôïõ 1⁄4ñá÷ïõ.
Äåí ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí ÐáñáóêåõÞ ôï âñÜäõ óôéò 15/3/2013 ç áðïêñéÜôéêç åêäÞëùóç, ðïõ åß÷å ðñïãñáììáôéóèåß áðü ôçí ÏìÜäá Ðáñáäïóéáêþí ×ïñþí Êáóôïñåßïõ, ëüãù âñï÷üðôùóçò.
Ç åêäÞëùóç ðåñéëÜìâáíå ðÝôáãìá áåñüóôáôïõ, ðïõ åß÷áí êáôáóêåõÜóåé ôá
ðáéäéÜ ìå ôçí êáèïäÞãçóç ôïõ ãõìíáóôÞ êáé äÜóêáëïõ ÷ïñïý Ã. Êáëïìïßñç,
óôçí Ðëáôåßá ôïõ Êáóôïñåßïõ, ÷ïñïýò
êáé ðåñéöïñÜ óôïõò äñüìïõò ôïõ ÷ùñéïý, ìå ðáñáäïóéáêÞ ìïõóéêÞ êáé ìáóêáñÝìáôá.
Å.Â.
(Öùôïãñáößåò: Ô. ÁëåéöÝñç, Ã. ÁñöÜíçò, Â. ËáãáíÜò, Å. Âëá÷ïãéÜííç)
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Καστανιώτικα στιγµιότυπα

Ἀναμνήσεις
ἀπό τήν
κοινωνική ζωή
Εὐαγγέλου Ἀνδριανοῦ*

“Τά κομματικά πάθη κυριαρχοῦσαν παλαιότερα στή
ζωή τῶν χωριῶν καί δημιουργοῦσαν περιστατικά ἄλλοτε
κωμικά, ἄλλοτε δραματικά καί ἄλλοτε τραγικά”
Τά κομματικά πάθη κυριαρχοῦσαν παλαιότερα στή
ζωή τῶν χωριῶν καί δημιουργοῦσαν περιστατικά ἄλλοτε
κωμικά, ἄλλοτε δραματικά καί
ἄλλοτε τραγικά. Ἰδιαίτερα φανατισμένοι ἦσαν οἱ προγονοί
μας στά ζητήματα τῆς τοπικῆς
αὐτοδιοικήσεως ἐπειδή οἱ τότε
δημοτικοί ἄρχοντες, οἱ Δήμαρχοι, εἶχαν μεγάλη δύναμη,
ἀφού διόριζαν ἀκόμη καί τούς
ἀστυνόμους.
Τόν προπερασμένο αἰῶνα
καί στίς ἀρχές τοῦ περασμένου ὑπῆρχαν στήν Καστανιά
δύο δημοτικές παρατάξεις,
τοῦ Θεοφιλόπουλου πού ἦταν
δικηγόρος καί τοῦ Λεοναρδόπουλου πού ἦταν γιατρός. Ὁ
Θεοφιλόπουλος κέρδιζε πάντα
τίς ἐκλογές ἐνῶ ὁ Λεοναρδόπουλος δέν εἶχε ἐκλεγῇ ποτέ.
Ὁ Θεοφιλόπουλος εἶχε κάνει
τήν κεντρική ἀποχέτευση
σκεπάζοντας τήν κεντρική
πλατεῖα πού ἦταν ρέμμα, εἶχε
κάνει τό σχέδιο πόλεως τῆς
κωμοπόλεώς μας πού ἰσχύει
ἀκόμη, ἄσχετα ἄν οἱ καταπατήσεις δεν λείπουν καί ἐδῶ,
εἶχε ἀξιοποιήσει τίς πηγές τοῦ
Ἁγιομάμα, ὅπως δείχνουν καί
οἱ ἐπιγραφές πού φαίνονται
ἀκόμη καί εἶχε πρωτοστατήσει
στο χτίσιμο της Εκκλησίας μας
πού εἶναι μικρογραφία τῆς Μητροπόλεως τῶν Αθηνῶν.
Οἱ κομματάρχες τῆς ἐποχῆς
ἐκείνης εἶχαν βρῇ πολλούς
τρόπους γιά νά ἐξασφαλίζουν
τίς ψήφους τῶν ψηφοφόρων
πού ἦσαν ἀσταθεῖς στίς πεποι-
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θήσεις τους. Ἕνας ἀπό αὐτούς
ἦταν τό «μάνδρωμα». Ἔβαζαν
στή «μάνδρα» ἕνα σίγουρο
δικό τους καί μετά ἔπιαναν
κάθε ἕνα χωριστά ἀπό τούς
ἀβέβαιους καί τοῦ ἔλεγαν:
«Κεῖνος ὁ Α στή «μάνδρα
δέν εἶναι καί τόσο σίγουρος.
Δέν πᾷς νά τόν φυλᾷς μή
μᾶς φύγῃ;». Ἔτσι μάντρωναν
ὅλους τούς ἀβέβαιους ἀπό
τούς ὁποίους ὁ κάθε ἕνας
εἶχε τήν ἐντύπωση ὅτι φυλάει τούς ἄλλους. Ἔβγαζαν
ὅλους τούς μαντρωμένους σέ
παράταξη καί τούς πήγαιναν
νά ψηφίσουν λίγο πρίν νά
κλείσῃ ἡ κάλπη καί ὄχι νωρίτερα γιατί ὑπῆρχε φόβος
νά ἀλλαξοπιστήσουν ἄν τούς
ἄφηναν νά κυκλοφορήσουν
ἐλεύθερα.
Τίς
παραμονές
τῶν
ἐκλογῶν οἱ φανατικοί τῆς
κάθε παρατάξεως ἔβγαιναν με
κλαρίνα καί μέ νταούλια στούς
κάμπους γιά νά δείξουν ὄγκο.
Φοροῦσαν μαντήλια στό κεφάλι γιά νά φαίνωνται σέ ποιά
παράταξη ἀνήκουν, τῆς μιᾶς
παρατάξεως μαῦρα καί τῆς
ἄλλης κόκκινα. Ὑπῆρχαν ὅμως
καί οἱ καιροσκόποι. Αὐτοί εἶχαν
καί τά δύο μαντήλια στό σιλάχι, ἀνέβαιναν στά καταρράχια
καί ἀγνάντευαν ποιά παράταξη
εἶχε τους περισσότερους καί
πήγαιναν με αυτούς, ἀφοῦ
φόραγαν τό κατάλληλο μαντήλι. Ἐπειδή ἦσαν καιροσκόποι
καί ἀγνάντευαν από τά καταρράχια, οἱ φανατικοί ὁπαδοί
τῶν παρατάξεων, τους ἔλεγαν

περιφρονητικά «καταρραχιώτες».
Σέ κάποιες εκλογές, ὅταν
πλησίαζαν να κλείσουν οἱ
κάλπες, κάποιος θυμήθηκε
ὅτι ένας γέροντας ἀπό τά
Σερβέικα δέν εἶχε ψηφίσει.
Ἐπιστρατεύθηκαν τά πρωτοπαλλήκαρα τοῦ κόμματος
καί ἔτρεξαν καί ἔφεραν τό
γέροντα. Καθώς ὅμως τόν
περνοῦσαν ἀπό τήν ἀγορά
γιά νά τόν πᾶνε στό ἐκλογικό
τμῆμα πού ἦταν στό παληό
Σχολεῖο, τά πρωτοπαλλήκαρα
τοῦ ἄλλου κόμματος τούς
ἐπετέθησαν
φωνάζοντας:
«Ἀφῆστε τό γέρο κάτου, εἶναι
δικός μας» καί προσπάθησαν
νά τόν ἁρπάξουν. Οἱ ἄλλοι πού
τόν κουβαλοῦσαν ὡς λάφυρο
ἀντιστάθηκαν, τό γέροντα τόν
τραβοῦσαν ὅλοι, σηκώθηκαν
μαγκοῦρες, ἔπεσε ξύλο, σπάσανε κεφάλια καί ὁ κόσμος
στήν ἀγορά ἔγινε ἕνα κουβάρι.
Ὁ γέροντας ἐπέζησε, ἀλλά δέν
ξέρουμε ἄν ψήφισε καί ποιόν
οὔτε ἔγινε γνωστός ὁ ἀριθμός
τῶν λαβωμένων.
Ἀλλά δέν ἔλειψε καί ἡ
τραγωδία. Τόν προπερασμένο
αἰῶνα, μιά Κυριακή τοῦ Πάσχα
οἱ ὁπαδοί τῶν κομματαρχῶν
γλεντοῦσαν γιά τή γιορτή τῆς
Ἀγάπης, ἀλλά χωριστά, τοῦ
ἑνός στήν κεντρική πλατεῖα
καί τοῦ ἄλλου στό «ἀπάνου
καμάρι», ἐκεῖ πού εἶναι τώρα ἡ
δεξαμενή καί στρίβει ὁ δρόμος
γιά τό νεκροταφεῖο. Σέ κάποια
ὥρα οἱ επάνω ἄρχισαν νά κατεβαίνουν πρός τήν πλατεῖα μέ

βιολιά, κλαρίνα καί νταούλια
καί ὅταν ἔφτασαν στό ἐπάνω
μέρος τῆς πλατείας, ἄρχισαν
νά πέφτουν ντουφεκιές καί
ἀπό τίς δύο παρατάξεις. Τό
ἀποτέλεσμα ἦταν ἕνας νεκρός ἀπό τούς ἐπάνω. Τά
κομματικά πάθη δέν ἄφησαν
νά τούς ἀγγίξῃ ἡ προτροπή
τῆς Ἐκκλησίας μας «ἀλλήλους
περιπτυξώμεθα,
εἴπωμεν
ἀδελφοί καί τοῖς μισοῦσιν
ἡμᾶς συγχωρήσωμεν πάντα
τῇ Ἀναστάσει» πού μόλις εἶχαν
ἀκούσει κατά την ἀκολουθία
τῆς Ἀγάπης.
Στά νεώτερα χρόνια τώρα.
Δημοτικές ἐκλογές. Ὑποψήφιος
κοινοτικός σύμβουλος ἔχει
όρισθῇ ἀπό τόν ἀρχηγό νά
ἐπιβλέπῃ τό ἐκλογικό τμῆμα
τῶν γυναικῶν μήπως λείψῃ ἤ
παρασπονδήσῃ καμμία. Ἐπειδή
οἱ γυναῖκες εἶναι περισσότερες
ἀπό τούς ἄνδρες, ἡ ἐκλογή
στό τμῆμα τους συνεχίζεται
καί μετά τή δύση τοῦ ἡλίου. Ὁ
ὑποψήφιος σύμβουλος, πιστός
στήην ἐντολή τοῦ ἀρχηγοῦ,
παραμένει στή θέση του
ὥσπου ψήφισε καί ἡ τελευταία
γυναίκα καί πάει νά ψηφίσῃ
στο τμῆμα ἀνδρῶν. Αὐτό
ὅμως ἔχει κλείσει πλέον μέ τή
δύση τοῦ ἥλιου, ἡ ψῆφος τοῦ
ὑποψήφιου συμβούλου χάνεται καί ἡ παράταξή του χάνει
τίς ἐκλογές για μία ψῆφο.
* Ὁ Εὐάγγελος Ἀνδριανός
εἶναι ἐπίτιµος ἀρεοπαγίτης,
κατοικεῖ στό Καστόρι - Καστανιά

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Δράσεις - Ειδήσεις - Πληροφορίες

Ìå ëáìðñüôçôá ãéïñôÜóôçêå ç 25ç Ìáñôßïõ

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε
και φέτος η διπλή εορτή της
εθνικής επετείου της 25ης
Μαρτίου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μετά
την τέλεση της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε επιμνη-

μόσυνη δέηση στο Ηρώο και
ακολούθησε ομιλία με τον
πανηγυρικό της ημέρας, από
την καθηγήτρια φιλόλογο κ.
Βασιλική Κατσαφάδη, κατάθεση στεφάνων από τους
φορείς του τόπου μας και

απαγγελία ποιημάτων από
μαθητές όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης. Στη συνέχεια
πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη παρέλαση των
μαθητών των Σχολείων μας
και στο τέλος, στο προαύλιο
του Γυμνασίου οι μαθητές
του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου χόρεψαν πολύ ωραία
ελληνικούς παραδοσιακούς
χορούς. Στα παρελαύνοντα
τμήματα με παραδοσιακές
στολές καμαρώσαμε και
μαθήτριες που φορούσαν,
για πρώτη φορά, τις ντόπιες
παραδοσιακές στολές που
έφτιαξε ο Σύλλογός μας.
Το εορταστικό πρόγραμμα

παρακολούθησαν και καμάρωσαν τα παιδιά, πολύς
κόσμος από το Καστόρι και
από τα γύρο χωριά. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο
Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Πελλάνας κ.
Παρασκευάς Καλομοίρης,
ο Πρόεδρος του Ν.Π.Α.Π.Π
του Δήμου Σπάρτης κ. Μάριος Τζωρτζάκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Ευάγγελος
Νικολακάκης και κ. Γεωργία
Γαλανοπούλου, τα μέλη του
Τοπικού Συμβουλίου με τον
Πρόεδρο κ. Γεώργιο Οικονομάκη και άλλοι επίσημοι
και φορείς του τόπου μας.
E.B.
(Φωτογραφίες: Β. Λαγανάς)

Ìéêñïß èçóáõñïß Éóôïñßáò
Την παρουσίαση του 2ου Τόμου
του αναλυτικού ευρετηρίου του
«Αρχείου Δημητρίου Κ. Σαλβαρά
(1832-1843), “Από το Μυστρά
στη Σπάρτη”, που επιμελήθηκε η
Προϊσταμένη των Γ.Α.Κ. Λακωνίας Δρ. Πέπη Γαβαλά πραγματοποίησαν στις 12/01/2013 στην
Πνευματική Εστία Σπάρτης οι εκδότες που είναι το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Περιβάλλοντος του Δήμου
Σπάρτης και τα Γενικά Αρχεία
του Κράτους – Αρχεία Νομού Λακωνίας. Ο κόσμος που είχε κατακλύσει την Εστία, φορείς και όλoι
οι Πολιτικοί και Αυτοδιοικητικοί
παράγοντες της περιοχής μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του βιβλίου αλλά και του σημαντικού
έργου της υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους από
τη Δ/ντρια των Γ.Α.Κ. Δρ. Μαριέττα Μινώτου, τον ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Βασίλη Κρεμμυδά και την
ιστορικό, διευθύντρια Ερευνών
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
κ. Ευτυχία Λιάτα. Το βιβλίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

αφού περιλαμβάνει 996 έγγραφα
που καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1832-1843 κατά την οποία το νεοσύστατο ελληνικό κράτος διαμορφώνει τη φυσιογνωμία του. Το κύριο θέμα του αρχειακού υλικού αφορά στις δραστηριότητες των μελών της οικογένειας Σαλβαρά που ήταν έμποροι και
κτηματίες. Μέσα όμως από αυτές
τις δραστηριότητες καταγράφονται συνήθειες, νοοτροπίες, τοπικές καλλιέργειες, ενδυματολογικές πληροφορίες, ήθη και έθιμα,
επαγγέλματα, τρόποι εφαρμογής
της δικαιοσύνης και γενικά στοιχεία για τη δομή και τη σύνθεση
της λακωνικής κοινωνίας. Μέρος
αυτού του αρχειακού υλικού είχε
παρουσιασθεί πέρυσι από την Δρ
Πέπη Γαβαλά, σε ημερίδα, που
είχε διοργανώσει ο Σύλλογός μας
στο Καστόρι στο Πολιτιστικό Κέντρο Μπακή, σε συνεργασία με
τα Γ.Α.Κ. Λακωνίας, αφού στη
θεματολογία του αναφέρονται
στοιχεία και δρώμενα της Καστανιάς λόγω της συγγένειας της οικογένειας Σαλβαρά με την οικογένεια Τζωρτζάκη.
E.B.

6η Έκθεση Λακωνικών
Προϊόντων στο Σύνταγμα
Για έκτη χρονιά συνεχίστηκε με επιτυχία η
συνάντηση των Λακώνων παραγωγών στο
Σύνταγμα, στην έκθεση που έγινε το τριήμερο
29 – 31 Μαρτίου 2013. Το λακωνικό λάδι, οι
βρώσιμες ελιές, τα ζυμαρικά, το μέλι, το ψωμί
και τα παξιμάδια αλλά και άλλα προϊόντα
καθώς και παρασκευάσματα προυσιάστηκαν
στο αθηναϊκό κοινό και κέρδισαν πάλι τις
εντυπώσεις.
Δυστυχώς, από την περιοχή μας δεν υπήρξε
σημαντική συμμετοχή. Μόνο η εταιρεία
Γεροντίδη G-fish με τυποποιημένα προϊόντα
από καπνιστό σολωμό και πέστροφα από το
ιχθυοτροφείο στον Άγιο Μάμα είχαν εξαιρετική
παρουσία.
Ελπίζουμε να συνεχιστεί ο θεσμός και να
βλέπουμε περισσότερα προϊόντα από την
περιοχή μας.
ΕΛ
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Μεταξύ µας

Ôï îåöÜíôùìá ôïõ ÐÏËÕÄÅÕÊÇ

Με μεγάλη ευχαρίστηση βρέθηκαν
και φέτος οι Καστανιώτες που ζουν
στην Αθήνα στον ετήσιο χορό που διοργάνωσε ο Σύλλογός μας, το μεσημέρι της 3ης Μαρτίου στην ταβέρνα
«Στα πέριξ», στα Άνω Πατήσια. Ευκαιρία να ιδωθούμε, να ανταλλάξουμε δυο κουβέντες, να πούμε τα νέα
μας, να ανακληθούν μνήμες και να
νοσταλγήσουμε μαζί πρόσωπα και εικόνες από τα παλιά, και να διασκεδάσουμε δημιουργώντας για ένα μεσημέρι μια Καστανιώτικη γωνιά στην
πόλη των Αθηνών. Το καλό φαγητό,
η ζωντανή μουσική και η χαρά του
ανταμώματος έφεραν το κέφι για σιγοτραγούδισμα και χορό μέχρι αργά.

Την εκδήλωση στήριξαν με την παρουσία τους, σχεδόν όλοι οι Καστανιώτες, που ζουν στην περιφέρεια της
Αττικής και παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουμε, πατριώτες μας στην Αθήνα και όλα τα
καταστήματα, επαγγελματίες και παραγωγοί του Καστορείου, πρόσφεραν
δώρα για τη λαχειοφόρο αγορά που
έγινε για την ενίσχυση του Συλλόγου μας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Σταύρος Αργειτάκος και ο Πρόεδρος του
Ν.Π.Α.Π.Π. του Δήμου Σπάρτης κ.
Μάριος Τζωρτζάκης.
Ε.Β.

Åéêüíåò áðü ôç öýóç ìáò

ÏÑ×ÉÄÅÁ Ç ÉÔÁËÉÊÇ
(ÓÁÔÕÑÉÓÊÏÓ)
Öõôü åõñÝùò
äéáäåäïìÝíï ìå öýëëá
êõìáôïåéäÞ êáé Üíèç
ðïëýìïñöá, ñüäéíá Ýùò
êáé ëåõêÜ. Ç óõíïëéêÞ
åéêüíá ôïõ Üíèïõò
ìïéÜæåé ìå áíèñùðÜêé
ìå áíäñéêü ìüñéï. Ïé
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áñ÷áßïé ¸ëëçíåò ôï
ïíüìáæáí óáôýñéïí áöïý
ðáñáðÝìðåé åõèÝùò óå
åéêüíá óÜôõñïõ. ÅõñÝùò
äéáäåäïìÝíï, áðáíôÜ
óõ÷íÜ óå ðõêíÝò ïìÜäåò.
Êåßìåíï: Íôßíïò ËáãáíÜò
Öùôïãñáößá: Âáó.
ËáãáíÜò

Στιγμιότυπο από τον τελευταίο χορό που χόρεψε ο Γιώργος Λάμπος
στην εκδήλωσή μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε.

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Δράσεις - Ειδήσεις - Πληροφορίες

Ç Ýêäïóç êáé ç êõêëïöïñßá ôïõ “Ðïëõäåýêç”

Ç åèåëïíôéêÞ áéìïäïóßá óôï Êáóôüñé

ÊÜèå öïñÜ ðïõ êõêëïöïñåß áõôü ôï ðåñéïäéêü
áéóèÜíïìáé éäéáßôåñç ÷áñÜ
êáé éêáíïðïßçóç ãéá ðïëëïýò ëüãïõò.
Ï ðñþôïò êáé êýñéïò
ëüãïò åßíáé üôé ìáèáßíù ôá
íÝá ôïõ ÷ùñéïý ìïõ åõ÷Üñéóôá êáé äõóÜñåóôá. Ìå
Üëëá ëüãéá âñßóêù ìéá åõ÷Üñéóôç áðáó÷üëçóç, üóï
÷ñüíï âñßóêåôáé óôá ÷Ýñéá
ìïõ. Ï äåýôåñïò ëüãïò åßíáé üôé Ý÷ù ìéá åíçìÝñùóç
áðü ðñþôï ÷Ýñé ãéá ôéò åðüìåíåò åêäçëþóåéò ðïõ èá
ãßíïõí êáé ùò åê ôïýôïõ èá
ìïõ ÷áñßóïõí êáé ðÜëé åõ÷Üñéóôåò óôéãìÝò, üðùò ð.÷.
ìåôÜ ôçí åõ÷Üñéóôç åßäçóç
üôé ëßáí ðñïóå÷þò èá ãßíåé
ï åôÞóéïò ÷ïñüò ðïõ üëïé

Ôï áßìá ïýôå ðáñÜãåôáé, ïýôå áíôéêáèßóôáôáé áëëÜ ìüíï ÷áñßæåôáé êáé ïé óõìðáôñéþôåò ìáò ùò åèåëïíôÝò áéìïäüôåò, êÜíïõí ôçí óõíåéóöïñÜ ôïõò ðñÜîç
áãÜðçò êáé åíÝñãåéá æùÞò óôïí ðÜó÷ïíôá óõíÜíèñùðü ìáò. ¸ôóé êáé ãéá áõôü
ôï åîÜìçíï, óôéò 16/01/2013, óõììåôåß÷áí óôçí áéìïäïóßá, ðïõ Ýãéíå óôï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ÌðáêÞ, åíéó÷ýïíôáò ôçí
ÔñÜðåæá Áßìáôïò ðïõ ôçñåßôáé óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÓðÜñôçò. Ç áéìïäïóßá ðñáãìáôïðïéÞèçêå ìå ôç âïÞèåéá ôçò
êéíçôÞò ÏìÜäáò Áéìïäïóßáò ôïõ Íïóïêïìåßïõ, ôïõ Éáôñéêïý êáé Íïóçëåõôéêïý
ðñïóùðéêïý ôïõ Éáôñéêïý ÊÝíôñïõ Êáóôïñåßïõ êáé ôïõ õðåýèõíïõ ãéá ôçí ôÞñçóç ôçò ôñÜðåæáò öáñìáêïðïéïý ÌðÜìðç ÌðáóêïõñÝëïõ.

ôïí ðåñéìÝíáìå óáí ëáìðñÞ. Äåí ðñÝðåé üìùò íá
îå÷íïýìå Ýíá ðñÜãìá. Ãéá
íá êõêëïöïñÞóåé ìéá åöçìåñßäá óôï ìÝãåèïò êáé
óôçí ðëïýóéá ýëç ôïõ ÐÏËÕÄÅÕÊÇ ÷ñåéÜæåôáé íá
åñãáóèïýí ðïëëïß Üíèñùðïé ìå ìåãÜëç ðåßñá êáé ìå
éäéáßôåñá ðñïóüíôá, ðïõ
åãþ èá ôïõò áðïêáëïýóá
÷áñéóìáôéêïýò. Ãéá íá óõíå÷ßóïõí üìùò áõôïß ïé Üíèñùðïé íá åñãÜæïíôáé ìå
æÞëï êáé êÝöé êáé ðïõ èá
Ýëåãá êáé áöéëïêåñäþò
èá ðñÝðåé åìåßò ðïõ äéáâÜæïõìå ôïí ÐÏËÕÄÅÕÊÇ
íá ôïõò ðåñéâÜëëïõìå ìå
åêôßìçóç êáé áãÜðç. ÅÜí
èÝëïõìå ðñáãìáôéêÜ íá
âïçèÞóïõìå ìå êÜèå ôñüðï

áõôïýò ðïõ åñãÜæïíôáé ãéá
ôçí áýîçóç ôçò êõêëïöïñßáò ôïõ ÐÏËÕÄÅÕÊÇ êáé
ôçí åðÝêôáóç ôçò ðñïâïëÞò
ôïõ ÷ùñéïý ìáò êáé åêôüò
ôùí óõíüñùí ôçò ÅëëÜäáò
èá ðñÝðåé íá ôï êÜíïõìå
åìðñÜêôùò êáé ÷ùñßò êáêïðñïáßñåôç êñéôéêÞ.
Áîßæåé ëïéðüí Ýíá ìåãÜëï ìðñÜâï óå üëïõò ôïõò
ðáñÜãïíôåò ôçò Ýêäïóçò
êáé êõêëïöïñßáò ôïõ ÐÏËÕÄÅÕÊÇ, äéüôé ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ ìå Üëëá ëüãéá
óçìáßíåé ãéá ôï ÷ùñéü ìáò
ðïëéôéóìüò.
Íá åßíáé ëïéðüí üëïé
ôïõò êáëÜ.
Ìå åêôßìçóç
ÃÅÙÑÃÉÏÓ ËÁÌÐÏÓ

ÅÕ×ÁÑÉÓÔÇÑÉÁ ÅÐÉÓÔÏËÇ
Ìå ôçí åðéóôïëÞ ìáò áõôÞ, ï Óýëëïãïò ÃïíÝùí êáé Êçäåìüíùí Äçìïôéêïý
Ó÷ïëåßïõ- Íçðéáãùãåßïõ Êáóôïñåßïõ êáé åãþ ðñïóùðéêÜ, èá èÝëáìå íá
åõ÷áñéóôÞóïõìå ôïí ê. ÐáíôáæÞ ÌÜêç ãéá ôçí åõãåíéêÞ ðñïóöïñÜ ôïõ óôï ó÷ïëåßï
ìáò, õöÜóìáôïò ãéá ôçí áíôéêáôÜóôáóç ôùí öèáñìÝíùí êïõñôéíþí ôùí áéèïõóþí.
Óå áõôÞ ôç äýóêïëÞ ðåñßïäï åßíáé ãéá ôï ó÷ïëåßï ìáò ìéá óçìáíôéêÞ âïÞèåéá!.
Êáèþò åðßóçò, èá Þèåëá íá åõ÷áñéóôÞóù êáé ôéò êõñßåò, ðïõ áíÝëáâáí ôï
ñÜøéìï ôùí êïõñôéíþí, ïé ïðïßåò åßíáé: Äþñá óýæ. ×ñÞóôïõ Âïõñäïýóç, ÃéÜííá
óýæ. Åìáí. Âëá÷Üêç êáé ÐçãÞ ÊùíóôáíôÝëç ìçôÝñáò ôçò ÁãëáÀáò óõæ. Áèáí.
Öáóïõëüðïõëïõ.
Ìå ôéìÞ
ï Ðñüåäñïò ôïõ Ä.Ó. ôïõ Óõëëüãïõ
ÁèáíÜóéïò Öáóïõëüðïõëïò

Τη μνήμη των Αγίων Θεοδώρων
γιόρτασαν και αυτή τη χρονιά οι
Περιβολιώτες στις 23/03/2013, στο
ομώνυμο εκκλησάκι τους, με τον
δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Μετά
το πέρας της Θείας Λειτουργίας
στο προαύλιο της εκκλησίας, όπως
συνηθίζουν στις τοπικές εορτές
τους έστρωσαν τραπέζια με πλούσιους μεζέδες με καλό κρασί και
συνέφαγαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Από τα θέματα, που συζητούσαν στις παρέες ήταν και οι προετοιμαδίες για τη γιορτή του Αγίου
Γεωργίου που θα εγκαινιασθεί και
η πρόσφατα ανακαινισμένη εκεί
πλατεία των Περιβολίων.
E.B.

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Ãéá ôïõò åëáéïðáñáãùãïýò
Ôçí áðüöáóç íá ãßíåôáé êáé ðÜëé ç äåéãìáôïëçðôéêÞ äáêïêôïíßá óôïí ÊÜìðï
ôïõ Êáóôïñåßïõ Ýëáâáí ðáìøçöåß üóïé
åëáéïðáñáãùãïß ðáñáâñÝèçêáí óôç ÓõíÝëåõóç êáôïßêùí ðïõ êÜëåóå óôéò 01/
02/2013 ôï Ôïðéêü Óõìâïýëéï Êáóôïñåßïõ. Ç Óýãêëçóç ôÝôïéùí óõíåëåýóåùí ãéá èÝìáôá ðïõ áöïñïýí ôïõò êáôïßêïõò, åßíáé åðéâåâëçìÝíåò íá ãßíïíôáé,
üðùò åðßóçò êáé üëïé ïé êÜôïéêïé èá
ðñÝðåé íá óõììåôÝ÷ïõí óå áõôÝò, þóôå
ïé áðïöÜóåéò ðïõ ëáìâÜíïíôáé íá åßíáé
ðëåéïøçöéêÜ ïé åðéèõìçôÝò.

Ãéá ôçí áíôéðõñéêÞ ðñïóôáóßá
Óôá ðëáßóéá ôçò ëÞøçò ìÝôñùí áíôéðõñéêÞò ðñïóôáóßáò åí üøåé ôçò åðåñ÷üìåíçò èåñéíÞò ðåñéüäïõ, ï ÄéïéêçôÞò
ôçò ÐõñïóâåóôéêÞò Õðçñåóßáò ÓðÜñôçò
Ðýñáñ÷ïò ê. ×ñýóáíèïò Áèáíáóüðïõëïò ðñáãìáôïðïßçóå óôéò 05/04/2013 óôï
Êáóôüñé, óôï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ÌðáêÞ, óõíÜíôçóç ìå ôïõò èåóìéêïýò êáé
ôïðéêïýò öïñåßò ôçò ÄçìïôéêÞò Åíüôçôáò ÐåëëÜíáò. Óôç óõíÜíôçóç áíôáëëÜ÷èçêáí áðüøåéò ìå óôü÷ï ôïí êáëëßôåñï
ó÷åäéáóìü ãéá ôçí Üìåóç áíôéìåôþðéóç
ôùí êÜèå åßäïõò óõìâÜíôùí. ÐáñáâñÝèçêáí ï ÅíôåôáëìÝíïò Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò Õðåýèõíïò ÐïëéôéêÞò Ðñïóôáóßáò ÄÞìïõ ÓðÜñôçò ê. ×ñÞóôïò ÊáíáêÜêïò, ïé ÁíôéäÞìáñ÷ïé ÐáñáóêåõÜò
Êáëïìïßñçò êáé ×ñÞóôïò ÌðïõãÜäçò,
ï Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò êáé Ðñüåäñïò
ôçò Ä.Å.Õ.Á.Ó. ê. ×ñÞóôïò Äçìçôñüðïõëïò, üëïé ïé Ðñüåäñïé ôùí Ôïðéêþí
ÊïéíïôÞôùí, ï Ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ
Ößëùí Âïõíïý ÔáûãÝôïõ Ã. ËéíáñäÜêçò
êáé ìÝëç ôïõ êáé ï Ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ ÐõñáóöÜëåéáò Ëïããáíßêïõ.
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ºäñõìá “Íéêüëáïò ÍéêçôÜêçò”
Ï óõìðáôñéþôçò ìáò ÍéêçôÜêçò Íéêüëáïò ìå äçìüóéá äéáèÞêç ôïõ ðïõ óõíôÜ÷èçêå ôï
1980 êáé äçìïóéåýèçêå óôéò 512-1985, óýóôçóå êïéíùöåëÝò
ßäñõìá ìå ôçí åðùíõìßá “ÉÄÑÕÌÁ ÍÉÊÏËÁÏÓ ÍÉÊÇÔÁÊÇÓ”. ¸äñá ôïõ éäñýìáôïò
åßíáé ôï Êáóôüñåéï Ëáêùíßáò,
ôïðéêü äéáìÝñéóìá ôïõ ÄÞìïõ
ÐåëëÜíáò.
Óêïðüò ôïõ éäñýìáôïò åßíáé ç ÷ïñÞãçóç õðïôñïößáò óå
áðüöïéôï ìáèçôÞ ôçò Ã´ ÔÜîçò
ôïõ Ëõêåßïõ Êáóôïñåßïõ ðïõ
áñßóôåõóå êáé Ý÷åé åéóá÷èåß óå
Áíþôåñç Þ Áíþôáôç ó÷ïëÞ êáé
êáôÜãåôáé áðü ôï Êáóôüñåéï.
Óôï Üñèñï 2 ôïõ ó÷åôéêïý ïñãáíéóìïý áíáöÝñïíôáé ëåðôïìåñþò ïé ðñïûðïèÝóåéò ãéá ôç
÷ïñÞãçóç ôùí ÷ñçìÜôùí.
Ï áåßìíçóôïò óõìðáôñéþôçò
ìáò Üöçóå áîéüëïãç ðåñéïõóßá
óôï ßäñõìá éêáíÞ íá ôñïöïäïôåß õðïôñïößåò. ÓõãêåêñéìÝíá
Üöçóå ôñßá äéáìåñßóìáôá ðïõ
âñßóêïíôáé óôï ÄÞìï Ãáëáôóßïõ, ìïíïêáôïéêßá óôï ÄÞìï Í.

Óìýñíçò ìå ôï ïéêüðåäü ôçò, êáé
ìïíïêáôïéêßá óôï ÄÞìï ÑáöÞíáò åðßóçò ìå ôï ïéêüðåäü ôçò.
Åðßóçò Ýíá ìéêñü ðïóü ÷ñçìÜôùí êáôáôåèåéìÝíùí óôï Ôáìåßï
Ðáñáêáôáèçêþí êáé äáíåßùí.
Ç äéïßêçóç ôïõ éäñýìáôïò,
Üñá êáé ç ïéêïíïìéêÞ äéá÷åßñéóç, áíáôßèåôáé óå ôåôñáìåëÞ
åðéôñïðÞ ðïõ áðïôåëåßôáé áðü
ôïí åêÜóôïôå ðñüåäñï ôïõ Ôïðéêïý Óõìâïõëßïõ ôïõ Äéáìåñßóìáôïò Êáóôïñåßïõ ôïõ ÄÞìïõ ÐåëëÜíáò Ëáêùíßáò, ôï
ËõêåéÜñ÷ç ôïõ Ëõêåßïõ Êáóôïñåßïõ, ôïí éåñÝá ôïõ Åíïñéáêïý
Íáïý “ÃåíÝóéïí ôçò Èåïôüêïõ”
ôçò åíïñßáò Êáóôïñåßïõ, ôçí ê.
Ãåùñãßá ÍéêçôÜêç êáé óå ðåñßðôùóç êùëýìáôïò áõôÞò, áðü
ìÝëïò ðïõ ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí
ïéêïãÝíåéá ÍéêçôÜêç.
Åßíáé óõãêéíçôéêÞ êáé Üîéá
óåâáóìïý ç ðñÜîç ôïõ, ãéáôß åíþ äåí áðÝêôçóå äéêÜ ôïõ
ðáéäéÜ, íïéÜóôçêå íá öñïíôßóåé
ãéá ôá ðáéäéÜ ôùí óõã÷ùñéáíþí
ôïõ êáé ãéá ôç ìüñöùóÞ ôïõò.
Áõôü ôï åíäéáöÝñïí ãéá ôï êïé-

íü êáëü äåß÷íåé ãíÞóéá äçìïêñáôéêÞ óõíåßäçóç, ãíÞóéá åëëçíéêÞ øõ÷Þ. ¸êáíå ôçí êáëýôåñç åðéëïãÞ, ãéáôß ç êáëýôåñç
åðÝíäõóç åßíáé ç åðÝíäõóç óôç
ãíþóç. Åäþ áîßæåé íá áíáöåñèåß Ýíá ðñáãìáôéêü ðåñéóôáôéêü. Ðñéí áðü 50 ÷ñüíéá ðåñßðïõ ìéá áãñÜììáôç áãñüôéóóá
âñÝèçêå ìðñïóôÜ óôï äßëçììá,
íá óðïõäÜóåé ôá äõï ðáéäéÜ ôçò
Þ íá áãïñÜóåé äéáìÝñéóìá ìå ôá
÷ñÞìáôá ðïõ åß÷áí ïéêïíïìÞóåé. Ôüôå åõèáñóþò åßðå óôïí
Üíôñá ôçò ðùò áí áãïñÜóïõí
äéáìÝñéóìá èá Ý÷ïõí óôï óðßôé
ôñßá íôïõâÜñéá.
Åëðßæïõìå üôé ôï êëçñïäüôçìá ÍéêçôÜêç èá ãßíåé ç áñ÷Þ ãéá
óêõôáëïäñïìßá ìáèçôþí ðïõ ìå
åõãåíÞ Üìéëëá èá Ý÷ïõí óáí
óôü÷ï ôï “áéÝí áñéóôåýåéí”.
ÅêöñÜæïíôáò ôï êïéíü áßóèçìá ôùí Êáóôáíéùôþí èåùñþ äåäïìÝíç ôçí åõãíùìïóýíç êáé ôï
óåâáóìü óôïí áåßìíçóôï ðáôñéþôç Íéêüëáï ÍéêçôÜêç.
È.Ä.

Åðéäïôïýìåíá ðñïãñÜììáôá
Óôéò 06/04/2013 ðñáãìáôïðïéÞèçêå åíçìÝñùóç óôï
Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï ÌðáêÞ
áðü ôçí ÁíáðôõîéáêÞ Åôáéñåßá ÐÜñíùíá- ÔáûãÝôïõ
ó÷åôéêÜ ìå ôï åðéäïôïýìåíï
ðñüãñáììá ÅÓÐÁ, ðïõ ãéá
ôçí ðåñéï÷Þ ìáò áöïñÜ óå
åðéäüôçóç 50% ãéá ôç äçìéïõñãßá ôïõñéóôéêþí êáôáëõìÜôùí ìÝ÷ñé 40 êëéíþí,
Üëëùí åðé÷åéñÞóåùí ó÷åôéêþí ìå ôïí ôïõñéóìü, äçìéïõñãßá Þ óôÞñéîç ìéêñþí
åðé÷åéñÞóåùí áêüìç êáé ìç
ãåùñãéêþí. Ôï ðñüãñáììá
áõôü Ý÷åé óôü÷ï ôç âåëôßùóç
êáé ôçí ïñãÜíùóç ôïõ ôïõñéóôéêïý ðñïúüíôïò, ôçí åíßó÷õóç ôçò áðáó÷üëçóçò, ôçí
áýîçóç ôçò åðéóêåøéìüôçôáò ôùí ðåñéï÷þí, ôçí åðéìÞêõíóç ôçò ôïõñéóôéêÞò ðåñéüäïõ, êáèþò êáé ôçí ðñïâïëÞ - ðñïþèçóç ôùí óõãêñéôéêþí ðëåïíåêôçìÜôùí
ôùí ðåñéï÷þí. Ï ðñïûðïëïãéóìüò ôùí åðåíäõôéêþí
ó÷åäßùí ìðïñåß íá åßíáé Ýùò
300.000 € ãéá ôéò ðåñéðôþóåéò
ìç ôïõñéóôéêþí åðåíäýóåùí.
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Ãéá ôéò ôïõñéóôéêÝò åðåíäýóåéò äýíáôáé íá öôÜóåé ìÝ÷ñé êáé ôéò 600.000 åõñþ. Ç
ðñïèåóìßá õðïâïëÞò áéôÞóåùí Þôáí ìÝ÷ñé ôçí 24ç Áðñéëßïõ 2013.
ÔåëéêÜ áíáêïéíþèçêå üôé
óýìöùíá ìå ôçí õð´áñéè.
9175/23-04-2013 Áðüöáóç
ôïõ Õðïõñãïý ÁãñïôéêÞò
ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí
ðáñáôåßíåôáé ç ðñïèåóìßá
õðïâïëÞò áéôÞóåùí åíßó÷õóçò-öáêÝëùí õðïøçöéüôçôáò
ãéá Ýíôáîç åðåíäõôéêþí ó÷åäßùí óôá ìÝôñá 311, 312 êáé
313, ìÝ÷ñé êáé ôçí 24ç ÌáÀïõ
2013 çìÝñá ÐáñáóêåõÞ. Ôï
Õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïößìùí äçìïóéïðïßçóå ðñïóêëÞóåéò óýìöùíá ìå ôéò ïðïßåò ïé åíäéáöåñüìåíïé áãñüôåò êáé éäéþôåò, èá ìðïñïýí íá õðïâÜëïõí áéôÞóåéò ðñïêåéìÝíïõ íá åíôá÷èïýí óôéò äñÜóåéò ôïõ ¢îïíá 3 «Ðïéüôçôá
æùÞò óôéò áãñïôéêÝò ðåñéï÷Ýò êáé äéáöïñïðïßçóç ôçò
áãñïôéêÞò ïéêïíïìßáò» ôïõ
ÐñïãñÜììáôïò «ÁãñïôéêÞ

ÁíÜðôõîç ôçò ÅëëÜäáò 20072013 (ÐÁÁ).
Ç 2ç ÐñïêÞñõîç ãéá ôçí õëïðïßçóç Éäéùôéêþí Åðåíäýóåùí óôï ðëáßóéï ôùí ÌÝôñùí
311, 312 êáé 313, åßíáé óõíïëéêïý äéáèÝóéìïõ ðñïûðïëïãéóìïý 65.000.000 € Äçìüóéáò ÄáðÜíçò (åèíéêÞ êáé êïéíïôéêÞ óõììåôï÷Þ).
Ïé åíäéáöåñüìåíïé ìðïñïýí
íá ðáñáëáìâÜíïõí ôéò ðñïêçñýîåéò, ïäçãïýò åöáñìïãÞò êáé ôá ëïéðÜ ðëçñïöïñéáêÜ óôïé÷åßá áðü ôï site
ôïõ Õðïõñãåßïõ ÁãñïôéêÞò
ÁíÜðôõîçò óôçí çëåêôñïíéêÞ Ä/íóç ôïõ ÐñïãñÜììáôïò
ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò ôçò
ÅëëÜäáò 2007-2013 (ÐÁÁ)
www.agrotikianaptixi.gr .
Ïé ðåñéï÷Ýò ðáñÝìâáóçò ãéá
ôïí ¢îïíá 3 óôï Íïìü ìáò
üóïí áöïñÜ óôï ÄÞìï ÓðÜñôçò åßíáé ïé ÄçìïôéêÝò åíüôçôåò ÌõóôñÜ, Ïéíïýíôïò, ÐåëëÜíáò, Èåñáðíþí (åêôüò ôùí
Ô.Ê. ÐëáôÜíáò, Óêïýñáò),
ÖÜñéäïò êáé Êáñõþí).
Å.Â.

Ο «Γύρος της Σπάρτης» έρχεται κάθε
χρόνο να «ταράξει τα νερά» προσφέροντας στους Σπαρτιάτες την ευκαιρία συμμετοχής σε ένα αθλητικό γεγονός
μαζικού χαρακτήρα που εξελίσσεται σε
γιορτή.
Με τον ιστορικό μαραθωνοδρόμο Στυλιανό Κυριακίδη, τον ιστορικό νικητή
του 50ου Μαραθωνίου της Βοστώνης το
1946, να γίνεται «σύμβολο» του φετινού
«Γύρου» αλλά και ένα σύμβολο ζωής,
όλοι οι συμμετέχοντες μπήκαν στην εκκίνηση με ολοφάνερο ενθουσιασμό τον
οποίο μοιράστηκαν όλες οι ηλικίες. Από
τους ηλικιωμένους έως τα βρέφη που
ακολούθησαν μέσα από την ασφάλεια
και την άνεση που τους έδινε το… καροτσάκι τους.
Η φετινή διοργάνωση ξεπέρασε
κάθε προηγούμενο από άποψης συμμετοχής. Από τους 784 που ξεκίνησαν,
στον αγώνα τερμάτισαν οι 687.
Η διοργάνωση του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπαρτιατών με την υποστήριξη των χορηγών στέφθηκε με απόλυτη
επιτυχία και φόρτισε θετικά όλους όσους
έτρεξαν αλλά και έζησαν απ’ έξω το ξεχωριστό αυτό «Γύρο της Σπάρτης» τον
οποίο έντυσαν με χρώματα και με ευρηματικότητα οι ζωγραφιές των παιδιών
των Δημοτικών Σχολείων της πόλης.
O Δήμος Σπάρτης έχει επιλεγεί ως φορέας εκπροσώπησης για το Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής τροφίμων σε απόρους της
Ε.Ε. για το έτος 2013.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να κριθούν τελικοί δικαιούχοι του προγράμματος Δωρεάν Διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε. για το έτος 2013, καλούνται
όπως υποβάλλουν την τυποποιημένη αίτηση – δήλωση συμμετοχής στο Δήμο ως την
Παρασκευή 31-05-2013.
Σημειώνεται ότι η αίτηση υποβάλλεται
αποκλειστικά μέσω μόνο ενός φορέα εκπροσώπησης.
Η αίτηση συνοδεύεται απαραίτητα από
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου
ταυτότητας (Δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου)
2. Άδεια Διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς τρίτων χωρών)
Υποβολή αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα
απαραίτητα δικαιολογητικά:
►για την περιοχή της Δ.Ε. Σπαρτιατών
στο Γραφείο Δημότη (Γκορτσολόγου 61)
►για τις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας στην έδρα αυτών αντίστοιχα
Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά ή ελλιπώς συμπληρωμένες δε θα γίνονται δεκτές.
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Χαιρετίσµατα στην εξουσία
Προς το Συμβούλιο Δημοτικού Διαμερίσματος
Καστορείου
Κύριοι,
οι πολλές και ισχυρές βροχοπτώσεις του φετινού
χειμώνα είχαν σαν αποτέλεσμα τα ποτάμια
της περιοχής να δεχτούν μεγάλο όγκο νερού με
αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν.
Ένα τέτοιο φαινόμενο υπερχείλισης και αλλαγής
της κοίτης του ποταμού, είχαμε στο φαράγγι στο
Σταυρούλη, εκεί που αρχίζει το μονοπάτι.
Το νερό κυλά πάνω στο λιθόστρωτο και υπάρχει
κίνδυνος το μονοπάτι να καταστραφεί και να γίνει
απροσπέλαστο.
Ερωτάται το Συμβούλιο, τι μέτρα θα πάρει για τη
σωτηρία ενός έργου υποδομής που έχει βοηθήσει το
χωριό να προβληθεί παντού .
Μετά τιμής
Ο Καστανιώτης

Ôå÷íéêü ðñüãñáììá ôçò ðåñéï÷Þò ìáò
Ôï ôå÷íéêü ðñüãñáììá
ôïõ ÄÞìïõ ÓðÜñôçò ãéá ôçí
ðåñéï÷Þ ìáò ðåñéëáìâÜíåé
ôá ðáñáêÜôù:
ÐñïãñáììáôéêÞ Óýìâáóç ìå ôï Õð. Ðïëéôéóìïý êáé
Ôïõñéóìïý ãéá ôçí åêðüíçóç
ìåëÝôçò åðéóêåõÞò êáé óõíôÞñçóçò ôïõ Âõæ. Ìíçìåßïõ ôïõ Áã.Ãåùñãßïõ Ëïããáíßêïõ (15.000 åõñþ). ÊáôáóêåõÞ îýëéíçò ðÝñãêïëáò
óôï ðÜñêï Êáñâïõíüñåìá
Ô.Ê. Ãåùñãéôóßïõ (15.000 åõñþ). ÇëåêôñïëïãéêÞ åãêáôÜóôáóç ðñþçí Êïéíïôéêïý êáôáóôÞìáôïò Ô.Ê. Êáóôïñåßïõ (5.000 åõñþ). Ïäïðïéßá
óôéò ÔïðéêÝò Êïéíüôçôåò Ëïãêáíßêïõ, Áãüñéáíçò, Áãßïõ Êùíóôáíôßíïõ êáé Áëåõñïýò (30.400 åõñþ). Ïäï-

ðïéßá óôéò ÔïðéêÝò Êïéíüôçôåò Âïñäüíéáò, Êáóôïñåßïõ,
Ðåñéâïëßùí (37.700 åõñþ).
Åíéó÷ýóåéò ãéá Üñóç åðéêéíäõíüôçôáò êåíôñéêÞò ðëáôåßáò Áãßïõ Êùíóôáíôßíïõ
(19.475 åõñþ).
ÊáôáóêåõÞ áñäåõôéêþí
ôóéìåíôáõëÜêùí ôçò Ô.Ê.
Áãüñéáíçò (7.911,32 åõñþ).
ÌåëÝôç
ðåñéìåôñéêÞò
ïäïý Êáóôïñåßïõ (6.000 åõñþ). Âåëôßùóç Äçìïôéêïý
ó÷ïëåßïõ Êáóôñßïõ (15.000
åõñþ). ÁíáðëÜóåéò Äçìïóßùí ×þñùí ÔÊ Ëïãêáíßêïõ êáé Ãåùñãéôóßïõ (14.000
åõñþ). ÁíÜðëáóç êïéíü÷ñçóôùí ÷þñùí Ô.Ê.ÐåëëÜíáò (15.000 åõñþ). Âåëôßùóç Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ
Ô.Ê.ÐåëëÜíáò (15.500 åõ-

ñþ). 3⁄4äñåõóç Âïñäüíéáò
(15.577,85 åõñþ). Âåëôßùóç
- Äéáìüñöùóç êôéñßùí ÄÅ
ÐåëëÜíáò (26.021,88 åõñþ).
Ïäïðïéúá óôéò ÔïðéêÝò Êïéíüôçôåò Áãüñéáíçò êáé Ëïãêáíßêïõ (90.989,88 åõñþ).
ÊáôáóêåõÞ ôóéìåíôïóôñþóåùí êáé Ôå÷íéêþí Ýñãùí óôéò
ÔïðéêÝò Êïéíüôçôåò ÐåëëÜíáò, Ïéêéóìïý Ðáñäáëßïõ,
Ðåñéâïëßùí (33.515,18 åõñþ). ÊáôáóêåõÞ ôóéìåíôïóôñþóåùí êáé ôå÷íéêþí Ýñãùí óôçí ÔïðéêÞ Êïéíüôçôá
Êáóôïñåßïõ (47.237,98 åõñþ). ÅðéóêåõÞ óôÝãçò äçìïôéêïý ó÷ïëåßïõ Ëïãêáíßêïõ
& åðéóêåõÞ äçìïôéêþí êôéñßùí Âïñäüíéáò (13.018,19
åõñþ).
ÅË

ÐÜíù áðü 100% áêñßâõíå ôï íåñü

Ç äéá÷åßñéóç ôçò ýäñåõóçò
êáé ôçò áðï÷Ýôåõóçò üëïõ ôïõ
ÄÞìïõ ÓðÜñôçò áðü ôç ÄçìïôéêÞ
Åðé÷åßñçóç 3⁄4äñåõóçò Áðï÷Ýôåõóçò ÓðÜñôçò (ÄÅÕÁÓ) åßíáé
ãåãïíüò. Ãåãïíüò áðïôåëåß êáé ç
óçìáíôéêÞ áýîçóç ôçò ðÜãéáò åéóöïñÜò ôùí êáôïßêùí.Áí õðïëïãßæïõìå óùóôÜ ðÜíù áðü åêáôü
ôïéò åêáôü áýîçóç. Ðñáãìáôéêüôçôá áðïôåëåß êáé ôï ãåãïíüò üôé
ç ÄÅÕÁÓ êáé ôçí ôå÷íïãíùóßá Ý÷åé, êáé ôï åðéóôçìïíéêü õðüâáèñï íá äéá÷åéñéóôåß ôï ðüóéìï
íåñü Ýôóé þóôå íá åßíáé áóöáëÝò
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êáé õãéåéíü ãéá ôïõò êáôáíáëùôÝò.
Åëðßæïõìå íá ôï äïýìå. ÅîÜëëïõ
ôï êáëïêáßñé ðëçóéÜæåé êáé ïñéóìÝíá èÝìáôá áðïôåëïýí ðñïáðáéôïýìåíá, óýìöùíá êáé ìå
ôç íïìïèåóßá, äçëáäÞ ï Ýãêáéñïò êáèáñéóìüò ôùí äåîáìåíþí,
ç óôáèåñÞ ñïÞ ôïõ äéêôýïõ êáé
ç áðïöõãÞ áíôßóôñïöçò ðßåóçò.
¸÷ïõìå æÞóåé ðïëëÜ äñáìáôéêÜ
êáëïêáßñéá ó’ Ýíá ÷ùñéü ðïõ êïëõìðÜåé ìÝóá óôá íåñÜ. ¸ôóé óôï
ðëáßóéï ôçò éóïôéìßáò üëïé ðëçñþíïõí ôï ßäéï, áíåîÜñôçôá ìå ôï
íåñü ðïõ êáôáíáëþíïõí, äçëáäÞ

åßôå ôï ÷ñçóéìïðïéïýí ãéá ïéêéáêÞ
÷ñÞóç åßôå ðïôßæïõí êÞðïõò.
Åðßóçò, óçìáíôéêü ðáñÜãïíôá áðïôåëåß, ôï áðï÷åôåõôéêü
óýóôçìá êáé ï âéïëïãéêüò êáèáñéóìüò. Áðü ôéò åðï÷Ýò ôïõ Èåïöéëüðïõëïõ êáé ôïõ Ð. ÃåùñãáíôÜ äåí Ý÷ïõìå äåé êáé ôüóï óçìáíôéêÝò åîåëßîåéò. Åßíáé ôñïìáêôéêü áí óêåöôåß êáíåßò üôé ôá ëýìáôá âïëôÜñïõí óôá áõëÜêéá ôçò
ÊáóôáíéÜò êÜôé êáëïêáéñéíÝò íý÷ôåò ìå öåããÜñé! Íáé óôïí åéêïóôü ðñþôï áéþíá.
ÅË

► Στη συνεδρίαση της 3/4/2013 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάρτης εγκρίθηκε η βελτίωση του Δημοτικού
Σχολείου Καστρίου ΔΕ Πελλάνας, προϋπολογισμού 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% με το σύστημα
της απευθείας ανάθεσης. Συγκεκριμένα,
στο Δημοτικό Σχολείο οικισμού Καστρίου
της Δημοτικής Ενότητας Πελλάνας, προβλέπονται η καθαίρεση κατεστραμμένης
επικεράμωσης και καδρονιών, η κατασκευή νέας τεγίδωσης από ξυλεία πριστή και νέα επικεράμωση από επισμαλτωμένα κεραμίδια Ρωμαϊκού τύπου και η
επάλειψη ξύλινων επιφανειών με μυκητοκτόνο. Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες και η ανάθεσή του έγινε στον εργολάβο Θεοφιλογιαννάκο Παναγιώτη.
«Ηλεκτρολογική εγκατάσταση πρώην
Κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Καστορείου Δ.Ε. Πελλάνας». Με την απόφαση
17217-4-2013 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η υπ΄αριθ. 20/2013 θεωρημένη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας,
με προϋπολογισμό δαπάνης 5.000,00
ευρώ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν τοποθέτηση κεντρικού ηλεκτρικού πίνακα
χωνευτού 3 σειρών, 20 φωτιστικών φθορίου 2Χ58 W, 6 φωτιστικών για W.C., 19
ρευματοδοτών σούκο, 4 ρευματοδοτών
τηλεφώνου και δικτύου, πρίζας τηλεόρασης, ενισχυμένων γραμμών για κλιματιστικό και φωτιστκών εξωτερικού χώρου.
► “Το φιλόπτωχο Ταμείο της Ενορίας
Καστορείου διέθεσε το ποσό των 300
ευρώ στο Δημοτικό Σχολείο Καστορείου
για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του.”
ΕΛ
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Με τους ξενιτεµένους µας

Åéêüíåò áðü ôï ðáñåëèüí

ÑçîéêÝëåõèïé Üíèñùðïé
ðïõ åß÷áí üñåîç ãéá äïõëåéÜ
êáé üñáìá ãéá ðñüïäï, Üöçíáí ôç èáëðùñÞ ôïý ãíþñéìïõ ôüðïõ êáé Ýðáéñíáí ôï
äñüìï ôçò îåíéôéÜò. Ï ìåôáíáóôåõôéêüò ðõñåôüò êïñõöþèçêå ôï 1900-1920, áëëÜ
êáé óôç äåêáåôßá ôïõ ‘60.
ÌåôÜ ôï Â´ Ðáãêüóìéï ðüëå-

ìï ç ÅëëÜäá âãÞêå ôñáõìáôéóìÝíç: åñåßðéá, ðÝíèç, öôþ÷åéá ìå ôï ôóïõâÜëé, ðïëéôéêü
ìßóïò. ¢íèñùðïé ôïëìçñïß,
ðïõ äåí ôïõò ÷þñáãå ï ôüðïò
“ðÞñáí ôùí ïììáôéþí ôïõò”
ìå ôçí áðüöáóç íá äïõëÝøïõí ãéá íá ðñïêüøïõí. Ãïíåßò ìå ðïëëÜ ðáéäéÜ, üóá
ôïõò ÷Üñéæå ï èåüò, Ýóôåëíáí

ÍÝá áðü ôç Ìåëâïýñíç
Áãáðçôïß óõìðáôñéþôåò
óõìðáôñéþôéóóåò.
Ðñþôá áð’ üëá íá åõ÷çèïýìå óå üëïõò óáò ÊáëÞ
×ñïíéÜ.
Óáò óôÝëíù Ýíá ìéêñü óçìåßùìá ó÷åôéêÜ ìå ôçí åêäñïìÞ ðïõ ðñáãìáôïðïßçóå ï Óýëëïãüò ìáò ðñéí áðü
ëßãåò åâäïìÜäåò ãéá íá ôï
äçìïóéåýóåôå áí èÝëåôå óôï
åðüìåíï ôåý÷ïò ôïõ “ÐÏËÕÄÅÕÊÇ”.
ÅêäñïìÞ óå ìéá èáõìÜóéá ôïðïèåóßá, üðïõ êáé ç éåñÜ
“ÌïíÞ Ðáíáãßáò ÊáìáñéáíÞò”, ðñáãìáôïðïßçóå ï Óýëëïãïò Êáóôïñéôþí ÓðÜñôçò,
ôçí ÊõñéáêÞ 3 Öåâñïõáñßïõ 2013. Ìå ôçí åõêáéñßá ôçò
óõìðëÞñùóçò 40 ÷ñüíùí áðü
ôçí ßäñõóç ôïõ óõëëüãïõ, ôåëÝóôçêå Ýíá ãåíéêü ìíçìüóõíï óôç ìíÞìç üëùí ôùí áðïèáíüíôùí ìåëþí êáé, ãåíéêüôåñá, üëùí ôùí ðáôñéùôþí
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Êáóôáíéùôþí. Óôïõò 140 ðåñßðïõ óõììåôÝ÷ïíôåò, ï óýëëïãïò ðñüóöåñå äùñåÜí,
ðëïýóéï B.B.Q. êáé ðïôÜ.
Êõêëïöüñçóå êáé ëá÷åéïöüñïò áãïñÜ êáé Ýãéíáí êáé
ðïëëÝò ÷ñçìáôéêÝò ðñïóöïñÝò, ìå óêïðü íá äéáôåèïýí
ôá ÷ñÞìáôá ãéá åíßó÷õóç ôïõ
Ýñãïõ ôçò “ÊÉÂÙÔÏÕ ÔÏÕ
ÊÏÓÌÏÕ” ðïõ äñáóôçñéïðïéåßôáé åêåß óôçí ÅëëÜäá.
Áðü ôéò ðñïóöïñÝò êáé ôç
ëá÷åéïöüñï óõãêåíôñþèçêå
ôï óõíïëéêü ðïóüí ôùí 1.300
äïëáñßùí, ôï ïðïßï ï óýëëïãïò ðáñÝäùóå óôçí åñáíéêÞ
åðéôñïðÞ ðïõ Ý÷åé óõãêñïôçèåß åäþ, ãéá ôï óêïðü áõôü.
Åõ÷Ýò áð’ üëïõò ìáò ãéá
ìéá êáëÞ êáé äçìéïõñãéêÞ
÷ñïíéÜ.
Åõèýìéïò Ãõëïðßäçò
Ðñüåäñïò ôïõ Óõëëüãïõ
Êáóôïñéôþí.

ìåñéêÜ áðü áõôÜ óôï Ìéíþôáõñï ôçò îåíéôéÜò. Êïñßôóéá
ãíþñéæáí ôïõò Üíôñåò ôïõò
áðü öùôïãñáößá êáé ðÞãáéíáí óôï åîùôåñéêü ãéá íá ðáíôñåõôïýí. Áñêåß íá Ýóôåëíå
êÜðïéïò óõããåíÞò Þ ößëïò ôçí
ðåñéðüèçôç ðñüóêëçóç, íá
åîáóöáëßæïíôáí ôá íáýëá êáé
Üñ÷éæå ôï ôáîßäé óôï Üãíùóôï
ìå âÜñêá ôçí åëðßäá.
Ïé Êáóôáíéþôåò ðÞãáéíáí ðáíôïý: óôçí ÁìåñéêÞ,
óôïí ÊáíáäÜ, óôç ìáêñéíÞ
Áõóôñáëßá, óôç Ãåñìáíßá,
áêüìç êáé óôçí ÁñãåíôéíÞ Þ
ôç Âñáæéëßá. Îåêéíïýóáí ìå
ôçí åëðßäá ìéáò êáëýôåñçò
æùÞò êáé áñêåôïß ü÷é ìüíï
ôá êáôÜöåñáí óôçí ðñïóùðéêÞ ôïõò æùÞ áëëÜ ðñüêïøáí ïéêïíïìéêÜ êáé âüçèçóáí ôç ìçôÝñá ðáôñßäá. Ìðáïýëá ìå ìåôá÷åéñéóìÝíá ñïý÷á Ýñ÷ïíôáí êáñáâéÝò ãéá íá

íôýóïõí óôåñçìÝíïõò áíèñþðïõò, ãñÜììáôá ðïõ ôáîßäåõáí ìÞíåò åß÷áí ìÝóá, óå äïëÜñéá, ÷áñôæéëßêé ãéá ôïõò
ãïíåßò, ëåöôÜ ãéá ôéò óðïõäÝò ôïõ ìéêñïý, ëåöôÜ ãéá
ôá ðñïéêéÜ ôçò áäåñöÞò, ãéá
ôïõò ôÜöïõò ôùí ðáôÝñùí Þ
êëçñïäïôÞìáôá óçìáíôéêÜ
ãéá üëïõò ôïõò ÷ùñéáíïýò.
Ìçí îå÷íÜìå ðùò ôï ó÷ïëåßï ìáò êôßóôçêå áðü óõìðáôñéþôåò ìáò ìåôáíÜóôåò ìå âáóéêü óõíôåëåóôÞ ôïí Ðáíáã. ÎéÜñ÷ï, ðïõ ôïõ ÷ñùóôÜìå Ýíá
áöéÝñùìá óôïí áãþíá ôïõ.
1⁄4ìùò ïé êáéñïß Üëëáîáí
êáé ôþñá ç ÷þñá êáé ï ôüðïò
ìáò áðü ôüðïò ðñïÝëåõóçò
ìåôáíáóôþí Ýãéíå ôüðïò õðïäï÷Þò ìåôáíáóôþí.
Ç êáñô-ðïóôÜë ðïõ åéêïíïãñáöåß ôï êåßìåíü ìáò åßíáé ìéá ðáëéÜ îåèùñéáóìÝíç
åéêüíá áðü ôï ðáñåëèüí.

¸íáò äéêüò ìáò óôéò ÇÐÁ

Ï Áíôéðñüåäñïò ôïõ Ðïëõäåýêç Ê. ÊáëêáíäÞò
åßíáé áðåóôáëìÝíïò ôïõ
åëëçíéêïý
Õðïõñãåßïõ
ÅèíéêÞò ¢ìõíáò óôç ÖéëáäÝëöåéá ôùí ÇÐÁ. Óôéò
27 Éáíïõáñßïõ 2013 ç åêåß
åëëçíéêÞ êïéíüôçôá åüñôáóå ôïõò Ôñåéò ÉåñÜñ÷åò.
Ïé äåêáôñåßò åíïñßåò ðïõ
óõíéóôïýí ôçí Ïñèüäïîç
åêêëçóßá ôïõ ÍôåëáãïõÝáñ
óõììåôåß÷áí óå ìéá áðïãåõìáôéíÞ ôåëåôÞ, óôçí ïðïßá

ðáñÝóôç ï Åðßóêïðïò Íéïý
ÔæÝñóé ÅõÜããåëïò êáé ï
Ê. ÊáëêáíäÞò, üðïõ áðåýèõíáí ÷áéñåôéóìïýò. Óôçí
ôåëåôÞ, ðáéäéÜ áðü üëåò ôçò
åëëçíéêÝò åíïñßåò ôçò ÖéëáäÝëöåéáò, ôñáãïýäçóáí
åëëçíéêÜ ôñáãïýäéá êáé
áðÞããåéëáí ðïéÞìáôá óôá
åëëçíéêÜ, èõìßæïíôáò óå
üëïõò ôïí ðëïýôï ôçò ãëþóóáò êáé ôçí éóôïñßá ôïõ
åëëçíéóìïý. Ç öùôïãñáößá
åßíáé áðü ôçí ôåëåôÞ.

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Αποχαιρετισµός

ÅëÝíç ÊÜíôæá-ÓïõëéêéÜ, ðÜíôá ðñùôáãùíßóôñéá

Ôï ðåñéïäéêü ìáò áðï÷áéñåôÜ ìéá ôáêôéêÞ óõíåñãÜôç
ôïõ êáé óðïõäáßá Åëëçíßäá
åðéóôÞìïíá êáé áãùíßóôñéá,
ôçí ÅëÝíç ÊÜíôæá-ÓïõëéêéÜ.
ÃåííÞèçêå óôï Êáóôüñé
ôï 1929, ôÝëåéùóå ôï ÃõìíÜóéï ÓðÜñôçò (ôï ðñþôï êïñßôóé ôçò ÊáóôáíéÜò), óðïýäáóå
óôçí ÐáéäáãùãéêÞ Áêáäçìßá
Áëåîáíäñïýðïëçò, åñãÜóôçêå óáí äáóêÜëá óôç Âïñäþíéá. ôï 1957 Ýöõãå óôïí ÊáíáäÜ, üðïõ Ýêáíå Ýíá Âachelor
of Arts óôçí åêðáßäåõóç
óôï Saint George Williams
Univercity. ÅñãÜóôçêå ùò öéëüëïãïò óå áããëüöùíá ãõìíÜóéá. Ãíùñßæåé ôï æùãñÜöï
Ðùë ÓïõëéêéÜ êáé ðáíôñåýïΗ Ελένη Κάντζα-Σουλικιά
γεννήθηκε το 1929 στο Καστόρι Λακωνίας, το πρώτο
από τα τέσσερα παιδιά του
Χρήστου Κάντζα και της Αγγελικής Κολινιάτη. Η έναρξη
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
τη βρήκε νεοεισαχθείσα στο
Γυμνάσιο Θηλέων Σπάρτης,
το οποίο αναγκάστηκε αμέσως να εγκαταλείψει για ολόκληρο το διάστημα της Κατοχής.
Επιστρέφοντας μετά
το πέρας του πολέμου, κατάφερε να καλύψει το κενό
των τεσσάρων χρόνων και
να υπερβεί τα όποια εμπόδια συνάντησε ως παιδί του
χωριού, θεαματικά, αριστεύοντας καθ’όλη την διάρκεια
των γυμνασιακών της χρόνων. Έγινε ιδιαίτερα δημοφι-

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

íôáé ôï 1966. Ç äßøá ôçò ãéá
ìÜèçóç ôçí þèçóå íá êÜíåé
óôá 65 ôçò Ýíá master’s óôç
öéëïóïößá ôçò åêðáßäåõóçò.
Ôï ÌÜñôç ðÝñáóå óôçí
áéùíéüôçôá áöÞíïíôáò ðßóù
ôçò ìéá ðëïýóéá óå äñÜóç êáé
åìðåéñßåò æùÞ êáèþò êáé óõããñáöéêü Ýñãï.
Óå áõôü ôï ôåý÷ïò èÝëïõìå
íá áíáöåñèïýìå ó’ Ýíáí Üëëï
ñüëï ôçò, ùò ðñùôáãùíßóôñéá ôçò ó÷ïëéêÞò åðï÷Þò. ¸íá
áðü ôá Ýñãá Þôáí ç «ÓêëÜâá»
ôïõ ÐåñåóéÜäç. Ç ðáñÜóôáóç Ýãéíå óôéò 16 Áõãïýóôïõ
ôïõ 1948, óôï áìöéèÝáôñï ÁññÝíùí ÓðÜñôçò, üôáí ç ÅëÝíç áðü ôá ëéãïóôÜ êïñßôóéá
ðïõ ìïñöþíïíôáí ôçí åðï÷Þ
λής στην Σπάρτη ως πρωταγωνίστρια στις σχολικές θεατρικές παραστάσεις «Σκλάβα» του Περεσιάδη (1948)
και «Παπαφλέσσας» του
Μελά (1951).
Το 1954 αποφοιτά από
την Παιδαγωγική Ακαδημία
Αλεξανδρούπολης για να εργαστεί ως δασκάλα στη Βορδόνια για λίγο, προτού αναζητήσει την τύχη της στο Μόντρεαλ του Καναδά το 1957.
Εκεί, αποκτά BA στην Εκπαίδευση από το τότε Sir
George William’s University
(νυν Concordia University)
και το 1966 παντρεύεται τον
Βολιώτη ζωγράφο, Πωλ Σουλικιά. Εργάζεται ως φιλόλογος σε αγγλόφωνα γυμνάσια
στο Μόντρεαλ, και σε μικρό-

åêåßíç, îåêéíïýóå ôç ìáêñÜ
ðïñåßá ôçò óôï ðåäßï ôçò åðéóôÞìçò.
Ôá êåßìåíá Ýñ÷ïíôáé áðü
ôï Âéâëßï ôïõ Ìé÷. Ìá÷áßñá, «ÓðáñôéáôéêÜ ×ïñùäéáêÜ Ôñáãïýäéá, 1940-1971,
Åêêëçóéáóôéêïß 3⁄4ìíïé êáé
ÓðáñôéáôéêÜ ÅíèõìÞìáôá».
ÃñÜöåé ï Ì. Ìá÷áßñáò ãéá
ôçí ðáñÜóôáóç ôçò ÓêëÜâáò,
«Êáé ìßá ðôõ÷Þ èåáôñéêÞ ó÷ïëéêÞ. Ç ðñþôç ìå áðüëõôç
ðñïóùðéêÞ ìïõ åõèýíç. 1⁄4ëåò
ïé åóùôåñéêïý ÷þñïõ ó÷ïëéêÝò åêäçëþóåéò, êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò äåêáåôßáò ôïõ 40 ãéíüíôïõóáí óôçí áßèïõóá ÁìöéèåÜôñïõ ôïõ Ãõìíáóßïõ ÁññÝíùí, ðïõ Þôáí áñêåôÜ êáôÜëëçëç. 1⁄4ìùò, äåí Þôáí ôÝëåéá, ãéáôß åóôåñåßôï ôçò áðáñáßôçôçò óêçíÞò. Ìå áðüëõôç êáôáíüçóç ôïõ áåéìíÞóôïõ
ãõìíáóéÜñ÷ç Åõóôñ. Óïýðïõ,
áíÝëáâá ôï Ýñãï ôçò äçìéïõñãßáò ôçò êáé ìÝóá ó’ áõôÞ
ôç äéÜñêåéá êáôáóêåõÞò ôçò,
ðñïåôïßìáæá êáé ôçí ðñþôç
ÈåáôñéêÞ ÐáñÜóôáóç ÓêëÜâá ôïõ ÐåñåóéÜäç ðïõ åäüèç
óôéò 16/8/1948».
Óõíå÷ßæåé ï Ìá÷áßñáò, «ÅëÝíç ÊÜôæá - ÓïõëéêÜ, Ðñùτερες πόλεις του Κεμπέκ ενώ
αργότερα, αφοσιώνεται στην
λαμπρή καριέρα του συζύγου της, προωθώντας το
έργο του σε Καναδά, Ελλάδα
και ΗΠΑ και αναλαμβάνοντας
την οργάνωση εκθέσεων και
δημοσιεύσεων.
Μετά το μεγάλωμα των
δύο παιδιών τους, την Κλέα
που τώρα είναι γενική χειρουργός και τον Αριστοφάνη,
αρχιτέκτονα μηχανικό, η Ελένη Κάντζα επιστρέφει στον
ακαδημαϊκό χώρο για να ικανοποιήσει την δίψα της για
έρευνα, στα 65 της, παρακολουθώντας μαθήματα ΜΑ Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης
στο Πανεπιστήμιο McGill.
Άποψή της ήταν ότι σκοπός της παιδείας δεν είναι

ôáãùíßóôñéá ôçò ó÷ïëéêÞò
åðï÷Þò óôá Ýñãá: ÓÊËÁÂÁ
ÐåñåóéÜäïõ, ùò ÎÁÍÈÙ êáé
ÐÁÐÁÖËÅÓÓÁÓ, ÌåëëÜ,
ùò ÁÃÃÅËÁ. Ôþñá åßíáé äéáêåêñéìÝíç ÊáèçãÞôñéá Öéëïëïãßáò, ìå ðïëëÝò êáé åõãåíéêÝò öéëïäïîßåò, ðíåõìáôéêþí
äçìéïõñãéþí åéò ÊáíáäÜ. Ï
óýæõãüò ôçò åßíáé ï ðáóßãíùóôïò êáé èáõìÜóéïò æùãñÜöïò
ê. ÓïõëéêéÜò ìå èáõìÜóéåò
ðñïóöïñÝò óôï åßäïò ôïõ».
Åìåßò èá êñáôÞóïõìå ôçí
åéêüíá óïõ, áêáôáðüíçôç, íá
óÝñíåéò ôï ÷ïñü óôç ãéïñôÞ
ôçò ÐáíáãéÜò óôçí ÌðïõñóÜêá, óôïí Ôáàãåôï, êáé èá
óå áðï÷áéñåôÞóïõìå ìå ìéá
óôñïöÞ ôïõ Í. ÂñåôôÜêïõ ãéá
ôï âïõíü ìáò:
Åß÷á áíÜãêç íá õðÜñ÷åéò.
Íá âñù, í’ áêïõìðÞóù êÜðïõ
ôç ëýðç ìïõ.
Óå êáéñïýò üðïõ üëá, ðñüóùðá, áéóèÞìáôá, éäÝåò, Þôáí
ñåõóôÜ,
÷ñåéáæüìïõí ìéá ðÝôñá
óôåñåÞ í’ áêïõìðþ ôï ÷áñôß ìïõ.
ÅË
η απόκτηση μονομερών και
διχοτομημένων
γνώσεων,
αλλά η δημιουργία ελεύθερων ανθρώπων μέσα από
μια ευρεία και ολοκληρωμένη παιδεία που δεν παραμελεί ούτε το πνεύμα ούτε το
σώμα κι όπου οι διαχωρισμοί
μεταξύ πράξης και θεωρίας
δεν υπάρχουν.
Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Η
Θεσσαλία», «Ελευθεροτυπία», «Τα Νέα», «Λακωνικός
Τύπος», καθώς και στα περιοδικά «Πολυδεύκης, «Μαγνησία» κ.α.
Έφυγε από τη ζωή από
την επάρατη νόσο σε ηλικία
84 ετών την 4 Απριλίου στο
Βόλο, με οξυδέρκεια και όρεξη για ζωή μέχρι τέλους.
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Θέµατα

ÌáãéÜôéêï ÐÜó÷á

Το Πάσχα φέτος ήθελε να είναι
Μαγιάτικο και η Μεγάλη εβδομάδα βρήκε το Καστόρι στολισμένο με κάθε λογής λουλούδι αλλά και γεμάτο από κόσμο.
Ο καλός καιρός και η νοσταλγί-

α για το Καστανιώτικο Πάσχα,
έφεραν και φέτος τους συμπατριώτες μας που ζουν σε άλλες πόλεις, στις προγονικές τους εστίες.
Οι ηλιόλουστες και γεμάτες ευωδία ανοιξιάτικες ημέρες της Με-

ÌáèÞìáôá óôç Öýóç
Ôï Êáóôüñé åðéóêÝöôçêáí
ìáèçôÝò ôïõ 5ïõ Äçì. Ó÷ïëåßïõ ÓðÜñôçò ìáæß ìå ôïõò äáóêÜëïõò ôïõò, ðñïêåéìÝíïõ
íá ãíùñßóïõí ôç ÷ëùñßäá êáé
ôçí ðáíßäá ôïõ ôüðïõ ìáò.
Ç åðßóêåøç ðñáãìáôïðïéÞèçêå ôçí Ôñßôç 16/4/2013. Ìáæß
ìå ôïõò ìáèçôÝò ôïõ Äçì. Ó÷ïëåßïõ ÓðÜñôçò âñÝèçêáí êáé
ïé ìáèçôÝò ôïõ Äçì. Ó÷ïëåßïõ Êáóôïñåßïõ ìå ôïõò äáóêÜëïõò ôïõò. Ç óõíÜíôçóç
ôùí äýï ó÷ïëåßùí Ýãéíå óôïí
êáôÜëëçëá
äéáìïñöùìÝíï
÷þñï êÜôù áðü ôç ãÝöõñá.
Ôï ðñüãñáììá ðåñéëÜìâáíå
ðïñåßá ðñïò ôï öáñÜããé Ýùò
ôï óçìåßï üðïõ äçìéïõñãåßôáé ï üìïñöïò êáôáññÜ÷ôçò.
Ïäçãüò óôçí ðïñåßá Þôáí ï
Íôßíïò ËáãáíÜò, ï ïðïßïò
ìå ôçí åìðåéñßá ôïõ öñüíôéóå Ýôóé þóôå üëïé ï ìáèçôÝò
íá êáëýøïõí ôç äéáäñïìÞ ìå
áóöÜëåéá. Ç äéáäñïìÞ äßðëá
óôï ðïôÜìé êáé êÜôù áðü ôïí
ßóêéï ôùí äÝíôñùí Þôáí õðÝñï÷ç áëëÜ êáé ï êáéñüò éäáíéêüò.
Áöïý ïëïêëçñþèçêå ç ðïñåß-
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á, ïé ìáèçôÝò åðÝóôñåøáí óôï
÷þñï êÜôù áðü ôç ãÝöõñá,
üðïõ ôïõò ðåñßìåíå ï Âáóßëçò
ËáãáíÜò ï ïðïßïò åß÷å áíÜøåé øçóôáñéÜ ãéá íá øçèïýí
ôá óïõâëÜêéá ðïõ èá ìïéñÜæïíôáí óôïõò ìáèçôÝò ìáæß ìå
Ýíá ÷õìü ãéá ôïí êáèÝíá, ðïõ
ï ßäéïò åß÷å öñïíôßóåé íá ôïõò
êåñÜóåé.
Ìå ôç âïÞèåéá ôïõ Âáóßëç ï
ïðïßïò ãíùñßæåé ôá öõôÜ ôïõ
ôüðïõ ìáò, ïé ìáèçôÝò óõìðëÞñùóáí êáé ôá öõôïëüãéá ìå åßäç öõôþí ðïõ óõãêÝíôñùóáí.
Óôï ÷þñï áõôü ïé ìáèçôÝò
Ýìåéíáí áñêåôÞ þñá, Ýðáéîáí
êáé ÷Üñçêáí ôï ôïðßï. Ðñéí
ôçí áíá÷þñçóÞ ôïõò åðéóêÝöôçêáí êáé ôçí üìïñöç Ýêèåóç öùôïãñáößáò ôïõ Âáó. ËáãáíÜ óôçí ðëáôåßá, óå ÷þñï
ôçò ïéêßáò Óðõñüðïõëïõ.
Ïé ìáèçôÝò Ýäåéîáí åíèïõóéáóìü ãé’ áõôÞ ôïõò ôçí åðßóêåøç êáé èá Þèåëáí, üðùò äÞëùóáí, íá îáíáâñåèïýí óôï
÷þñï áõôü.
Ã. Ñïõìåëéþôçò
ÄÜóêáëïò

γάλης εβδομάδας έσβηναν στην
κεντρική μας εκκλησία με τους
κατανυκτικούς ύμνους των Ιερών
Ακολουθιών. Ξεχωριστή και φέτος ήταν η Μεγάλη Παρασκευή. Από νωρίς το πρωί, οι γυναίκες στόλισαν με άνθη τον Επιτάφιο, το απόγευμα στην Αποκαθήλωση γυναίκες πάλι έψαλλαν τους
ύμνους της Αποκαθήλωσης και το
βράδυ νεαρές κοπέλες έψαλλαν
τα Εγκώμια. Ιδιαίτερα κατανυκτική ήταν και η περιφορά του Επιταφίου. Αναμμένα κεριά στα χέρια των πιστών, αναμμένα κεριά,
φανοί και μοσχολίβανο στα πορτοπαράθυρα και στις μάντρες από
τις νοικοκυρές των σπιτιών, συντρόφευαν τον Επιτάφιο και φώτιζαν όλη την καθιερωμένη διαδρομή του. Στην Ανάσταση, το Σάββατο το βράδυ, η εκκλησία και ο
προαύλιος χώρος της γέμισαν με
κόσμο, έτοιμο να υποδεχτεί και να
λάβει το αναστάσιμο Φως, να ψά-

óáí...
¸íá êôýðçìá óôçí åîþèõñá
Ìéá ìáôéÜ ðßóù áð’ ôçí êïõñôßíá
¸íá ðåôñáäÜêé óôï ðáñáèõñüöõëëï
Ìéá óêÝøç ìÞðùò åßíáé ìÝóá
Íá ðáôÜò äéáêüðôç ôïõ çëåêôñéêïý
Ç Ýìðíåõóç ìå ôçí ðßóôç êáßíå
óôá ßäéá watt
Äåí ãíùñßæïõí ôï ãéáôß ìá ôï
õðåñáóðßæïíôáé
Äõï èáññåôÝò êõñÜäåò ãüíéìåò
ðïõ áíáæçôïýíå óðüñï
Íá èñÝøåé ç ìÞôñá ëüãï êé ç
ãÝííá ãëþóóá
Ôï ðñþôï ãÜëá ãáëáíü áðü ôïõ
íïõ ôï ðÝëáãï
Êáé íá áêïýåé ôï ðáéäß óôï üíïìá
ÁëÞèåéá
Áðü ôï Óåßñéï Üóôñï ðïõ ìéëïýóáí ôçí ÅëëçíéêÞ

λει το Χριστός Ανέστη, να ανταλλάξει ευχές και αμέσως μετά να
φύγει για τη νόστιμη μαγειρίτσα,
αφήνοντας τον Παπά Δημήτρη
με τους Ψάλτες και τους Επιτρόπους με λίγους, μετρημένους στα
δάκτυλα, πιστούς να συνεχίσουν
την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή, Λαμπρή γιορτή
της Χριστιανοσύνης αλλά και τη
Δευτέρα του Πάσχα, που εορτάσθηκε και η μνήμη του Αγίου Γεωργίου, το χωριό μας είχε εορταστική ατμόσφαιρα με έντονη την
μυρουδιά ψητών αρνιών η κατσικιών στη σούβλα ή στους φούρνους των σπιτιών με φρέσκια ρίγανη, όπως τα έθιμα ορίζουν.
Στη φωτό από Αριστερά η Χριστίνα Ανδριανού, η Καντούλα Οικονομάκη με την κόρη της Αναστασία, η Ελένη Ανδρεαδάκη, η Γαρυφαλλίτσα Ρουμελιώτη και η Νίτσα Αλειφέρη.
ΕΒ

÷ñüíïõ
Ôüôå íá êüøåé ç íéüôç ôï óêïéíß
Áðü ôïõ Áßïëïõ ôïí óÜêï íá
÷õèïýí
Ïé öïõóêïìÜãïõëïé
Óöõñßæïíôáò ñéðÝò
Öõóþíôáò ÷Üäéá
Óðþíôáò áãêáëéÝò
Íý÷ôåò êé çìÝñåò íá óìéëÝøïõí
Óôï áíåìïëüãéï ôùí áóêçôþí
Ç æùÞ óõëëÝãåé
Äýíáìç áð’ ôïí ¹ëéï
3⁄4ðíï áð’ ôéò þñåò
Óïößá áð’ ôçí öýóç
Ôý÷ç áð’ ôéò ìïßñåò
ÁðÞãáíï ìÝëé äõüóìï êáé
Ëåìïíïèýìáñï
Ñáíôßæåé ôïí ôñýãï ì’ åõ÷Ýò
Êëåßíåé óôï êáæÜíé ôï ôñáãïýäé
ôïõ ðïôáìïý
Êé áíÜâåé ôçí öùôéÜ óôçí ü÷èç
Íá áðïóôÜîåé åëéîßñéï íåüôçôáò
Ãéá ôçí ãåííáéüôçôá ôïõ ôáðåéíïý

Ðáßñíåé óåéñÜ ç êáñäéÜ
ÐÝôñá êñáóß áøÝíôé ãéá ôï óþìá
ÈÜëáóóá ëÜäé üñêï ãéá ôïí
äñüìï
Í’ áóöáëßæåé ôç óêÝøç
Íá ïäçãåß ôçí áðüöáóç
Í’ áíôÝ÷åé ôçí ðñÜîç

¸ôóé êÜðùò ï Üíèñùðïò
ÁäåéÜæåé ôéò ôóÝðåò
ÓâÞíåé ôçí çëéêßá
Ãíùñßæåôáé ìå ôïí Ýñùôá
Êé åìðéóôåýåôáé ôïí Èåü
Óôï áíïéãüêëåéìá ôçò áíÜóáò ôïõ

1⁄4ôáí ðõñþíåé ï éäñþôáò
1⁄4ôáí îåðëÝíåôáé ôï ÷ñþìá ôçò
öùíÞò
1⁄4ôáí îçëþíåôáé ç ñáöÞ ôïõ

Ðïßçóç åßíáé ïé êáéñéêÝò óõíèÞêåò ôçò Åëåõèåñßáò
¸áëïò
12/04/2013

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Δηµοτικές δράσεις
Í.Ð. ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ, ÁÈËÇÔÉÓÌÏÕ ÊÁÉ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ

ÁÐÏËÏÃÉÓÌÏÓ ÐÅÐÑÁÃÌÅÍÙÍ
Ç ßäñõóç ôïõ Í.Ð.äçìïóéåýôçêå óôï Ö.Å.Ê. óôéò 15 Éïõëßïõ 2011. Ç ðñáãìáôéêÞ üìùò ëåéôïõñãßá ôïõ Üñ÷éóå
óôéò 15/12/2011 ïðüôå êáé åãêñßèçêå ï ðñïûðïëïãéóìüò ôïõ.
Èá Þèåëá íá öéëïîåíÞóåôå óôï Ýãêñéôï ðåñéïäéêü óáò, Ýíá óýíôïìï áðïëïãéóìü ãéá áõôÜ ðïõ Ýêáíå ôï Í.Ð.
ãéá ôï ÷ùñéü ìáò.
Ç ðñþôç ìáò äñÜóç Þôáí áöéåñùìÝíç óôïõò ìéêñïýò ìáò ößëïõò. Îõëïðüäáñïé êáé êëüïõí ôïõò
äéáóêÝäáóáí óôï äéÜóôçìá ôùí ×ñéóôïõãåííéÜôéêùí åïñôþí.
Ôï 2012 ðñïôéìÞóáìå êÜôé ðéï ïõóéáóôéêü. Óå óõíåñãáóßá ìå ôïí ðïëéôéóôéêü óýëëïãï «Ðïëõäåýêçò»
äéïñãáíþóáìå ÌïõóéêÞ ÂñáäéÜ, ôá Ýóïäá ôçò ïðïßáò äéáôÝèçêáí óôï ó÷ïëåßï ãéá ôçí êÜëõøç êÜðïéùí
áíáãêþí.
Ôï 2012 êåñäÞèçêå Ýíá ìåãÜëï óôïß÷çìá. Ôï üíåéñï ðïëëþí áèëïýìåíùí íá êáëõöèåß ìå ÷ïñôïôÜðçôá
ôï ãÞðåäï ìáò Ýãéíå ðñáãìáôéêüôçôá. Ï êáëüò áãùíéóôéêüò ÷þñïò Þôáí Ýíáò áðï ôïõò ðáñÜãïíôåò ðïõ
óõíÝâáëáí óôï íá êáôáêôÞóåé ç ïìÜäá ìáò ôï êýðåëï Ëáêùíßáò. Åãþ üìùò ìåãáëýôåñç óçìáóßá äßíù ðïõ
âëÝðù üëï êáé ðéï ðïëëÜ ðáéäéÜ áðï ôïõò âüñåéïõò äÞìïõò íá áãêáëéÜæïõí ôïí áèëçôéóìü êáé óôçí ðáéäéêÞ
ìáò ðïäïóöáéñéêÞ ïìÜäá íá áãùíßæïíôáé ðåñéóóüôåñá áðü 30 ðáéäéÜ.
Óôç óõíÝ÷åéá äéïñãáíþóáìå ìáæß ìå üëïõò ôïõò öïñåßò ôçí êáèéåñùìÝíç êáé êáôáîéùìÝíç óå üëç
ôç Ëáêùíßá, ãéïñôÞ ôçò ÌïõôæïõñïäåõôÝñáò. Åðßóçò èåóìïèåôÞèçêå Ýíá ðÜãéï áßôçìá, ç äçìéïõñãßá
êáñíáâáëéêÞò åðéôñïðÞò.
Á. Ìå ôïí óýëëïãï Ëïõóßíá Ý÷ïõìå ìéá áãáóôÞ êáé êáñðïöüñá óõíåñãáóßá. ¸ôóé:
1. Ìå äéêÞ ìáò åéóÞãçóç áíáíåþèçêå ç ðáñá÷þñçóç áßèïõóáò ãéá ôéò áíÜãêåò ôïõ óõëëüãïõ.
2. Óõíåêäþóáìå äéáöçìéóôéêü öõëëÜäéï êáèþò êáé åîáéñåôéêïý åíäéáöÝñïíôïò áíáëõôéêü ÷Üñôç ôïõ
Âïñåßïõ ÔáûãÝôïõ (áîßæåé ôéò åõ÷áñéóôßåò ìïõ ï Íôßíïò ËáãáíÜò ãéá ôçí ðïëýôéìç âïÞèåéá ôïõ).
3. Óõììåôåß÷áìå óôïí êáèáñéóìü êáé ôçí óçìáôïäüôçóç ôùí ìïíïðáôéþí ôïõ Âüñåéïõ ÔáûãÝôïõ.
4. ÓõíåñãáóôÞêáìå óôç ãéïñôÞ ôçò ÌðïõêïõâÜëáò êáé ï äÞìïò ôçí åðé÷ïñÞãçóå ìåôÜ áðï åéóÞãçóÞ ìáò (ç
åðé÷ïñÞãçóç äåí Ý÷åé ïëïêëçñùèåß êáé ãéá áõôü èá ðñÝðåé íá åðéóðÝõóïõí ïé öïñåßò êáé ï ÄÞìïò).
Â. Ìå ôïí Ðïëõäåýêç Ý÷ïõìå ìéá óõíå÷Þ êáé åðïéêïäïìçôéêÞ óõíåñãáóßá ðïõ åêöñÜóôçêå:
1. Ìå ôçí åðé÷ïñÞãçóç áðï ôï ÄÞìï êáôüðéí äéêÞò ìáò åéóÞãçóçò, ôùí êáëïêáéñéíþí åêäçëþóåùí êáé
2. Ìå ôçí Ýêäïóç ôïõ âéâëßïõ-ðïíÞìáôïò ôùí áðïìíçìïíåõìÜôùí ôïõ ÄçìçôñáêÜêç, Ýíá Ýñãï ôï ïðïßï èá
âïçèÞóåé éóôïñéêïýò êáé ìç óôçí êáôáíïÞóç ôçò ôïðéêÞò ìáò éóôïñßáò êáé èá ñßîåé öùò óå Üãíùóôåò ðôõ÷Ýò ôùí
ìåôåðáíáóôáôéêþí ÷ñüíùí.
Ã. Ôï Íïìéêü ðñüóùðï óõíäéïñãÜíùóå ìå ôçí Á.Å. Êáóôïñåßïõ – ÐåëëÜíáò åêäÞëùóç óôá ðëáßóéá ôùí
êáëïêáéñéíþí åêäçëþóåùí. Êáé ôþñá èÝëù íá åêöñÜóù Ýíá åýëïãï ðáñÜðïíï. ÊÜðïéïé, áõôÝò ôéò åíÝñãåéåò
èÝëçóáí íá ôéò õðïâáèìßóïõí áðïóéùðþíôáò. Ôç äå óéãÞ áêïëïýèçóå ç áëëïßùóç êáé ç ðáñáðïßçóç.
¸êðëçîç êáé ëýðç ìïõ ðñïîÝíçóå üôé äåí áðáíôÞèçêå ôï õð’ áñéèì. 714/25/9/2012 Ýããñáöü ìïõ ðñïò ôïí
Åìðïñïåðáããåëìáôéêü óýëëïãï, ôçí Ëïõóßíá êáé ôïí Ðïëõäåýêç ìå ôï ïðïßï åß÷áí êëçèåß íá õðïâÜëëïõí
ðñïôÜóåéò ãéá ôéò ðïëéôéóôéêÝò êáé ðåñéâáëëïíôéêÝò åêäçëþóåéò ôïõ 2013.
ÈÝëù íá åðéóçìÜíù ìå éäéáßôåñç Ýìöáóç üôé äå æçôþ åðéâñÜâåõóç ôùí ðñïóðáèåéþí ìïõ áëëÜ
áðïêáôÜóôáóç ôçò áëÞèåéáò êáé ôçò ðñáãìáôéêüôçôáò.
1⁄4óï äéáñêåß ç ðñïåäñßá ìïõ óôï Í.Ð. Ðïëéôéóìïý-Áèëçôéóìïý êáé ÐåñéâÜëëïíôïò, ìïíáäéêüò ìïõ óêïðüò
åßíáé íá åðéôõã÷Üíïíôáé ïé åðéäéùêüìåíïé, áðü ôï Í.Ð. óôü÷ïé.
Ãéá ôïýôï åðéäéþêù ôç óõíåñãáóßá ìå üëïõò, áíåîáñôÞôùò ðñïóùðéêþí Þ ðïëéôéêþí ó÷Ýóåùí êáé äéáöïñþí.
Ãéá áõôü åðéèõìþ íá åêöñÜóù ôéò åõ÷áñéóôßåò ìïõ ôüóï óôá ìÝëç ôçò ðëåéïøçößáò ôïõ Í.Ð. üóï êáé óôïõò ê.ê.
Âáëéþôç ÂáããÝëç êáé ÊáëïíÜêç Êþóôá, åêðñïóþðïõò ôçò Áíôéðïëßôåõóçò ãéá ôçí áìÝñéóôç âïÞèåéá ðïõ ìïõ
ðñïóÝöåñáí, ðñïôåßíïíôáò êáé óõíáéíþíôáò ãéá ðáñåìâÜóåéò êáé åíÝñãåéåò ÷ñÞóéìåò êáé áðáñáßôçôåò ãéá ôï
ÄÞìï ìáò.
Êáëü ÐÜó÷á óå üëïõò ìáò êáé íá áíôáìþíïõìå óôï ÷ùñéü ìáò.
ÌÜñéïò ÔæùñôæÜêçò
ÐÑÏÅÄÑÏÓ Í.Ð. ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕÁÈËÇÔÉÓÌÏÕ ÊÁÉ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍÔÏÓ
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ÁðïôåëåóìáôéêÞ öõôïðñïóôáóßá

Äåí åßìáé åéäéêÞ óôï èÝìá.
ÌåôáöÝñù ïñéóìÝíåò ðëçñïöïñßåò áðü ôçí Çìåñßäá ðïõ
ïñãáíþèçêå áðü ôï ÌðåíÜêåéï Öõôïðáèïëïãéêü Éíóôéôïýôï,
óôéò 24 Áðñéëßïõ 2013, ìå èÝìá
«Öõôïðñïóôáóßá, Õðïëåßììáôá Ãåùñãéêþí ÖáñìÜêùí êáé
ÁóöÜëåéá Ôñïößìùí». Èá ìåßíù óôéò ðáñïõóéÜóåéò ôùí åðéóôçìüíùí ôïõ Ìðåíáêåßïõ Äñ
Ä. Ðáðá÷ñÞóôïõ, ãéá ôïõò æùéêïýò Å÷èñïýò ôùí öõôþí, Äñ
Å. ÊáôÞ ãéá ôá æéæÜíéá êáé Äñ
Å. Âëïõôüãëïõ ãéá ôç öõôïûãåßá. ÐáñÜëëçëá áíáðôýóóïíôáé
ïñéóìÝíïé ðñïâëçìáôéóìïß ãéá
ôç íïïôñïðßá ôïõ áãñüôç.
Ïé Æùéêïß å÷èñïß ôùí öõôþí
êáé ôùí öõôéêþí ðñïúüíôùí,
ìïéñÜæïíôáé ôéò ßäéåò ïéêïèÝóåéò êáé ôá ßäéá åíäéáéôÞìáôá
ìå ôïí Üíèñùðï. Ç ðáñïõóßá ôùí åíôüìùí êáé ôùí õðüëïéðùí æùéêþí å÷èñþí, èÝôåé ðñùôßóôùò óå êßíäõíï ôçí õãåßá ôïõ
ßäéïõ ôïõ öõôïý êáé óôç óõíÝ÷åéá áêïëïõèïýí åðéðôþóåéò
ðïõ öèÜíïõí ìÝ÷ñé ôïí ôåëéêü
êáôáíáëùôÞ.
ÐïëëÜ åßäç æùéêþí å÷èñþí
ìåôáöÝñïõí ìéêñüâéá óôá ôñü-
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öéìá (ìýêçôåò, âáêôÞñéá ê.ëð),
Þ ðáñÜãïõí ôïîéêÝò ïõóßåò. Ãéá
ðáñÜäåéãìá óðüñïé êáëáìðïêéïý ðïõ Ý÷ïõí ðñïóâëçèåß áðü
S. zeamais Ý÷ïõí ìåãáëýôåñç
ðåñéåêôéêüôçôá óå áöëáôïîßíç
ðïõ åßíáé êáñêéíïãüíïò ïõóßá
ãéá ôá æþá êáé ôïõò áíèñþðïõò.
Êáé âÝâáéá ï âáóéêüò å÷èñüò
ôçò ðåñéï÷Þò ìáò ïíïìÜæåôáé
äÜêïò. Ç äñÜóç óôïí êáñðü
ôçò åëéÜò Ý÷åé äñáìáôéêÝò åðéðôþóåéò óôçí ðïéüôçôá ôüóï ôùí
âñþóéìùí åëéþí, üóï êáé ôïõ
ðáñáãüìåíïõ åëéïëÜäïõ. Ìðïñåß íá õðïâéâÜóåé ôüóï ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôïõ þóôå ôï öñÝóêï åëáéüëáäï íá åêðÝóåé áðü
ôçí êáôçãïñßá ôïõ åîáéñåôéêïý
ðáñèÝíïõ. Ç ìåßùóç áõôþí ôùí
êéíäýíùí ìðïñåß íá åðéôåõ÷èåß
ìÝóù ôçò õéïèÝôçóçò óýã÷ñïíùí ðñïóåããßóåùí öõôïðñïóôáóßáò üðùò åßíáé ç ïëïêëçñùìÝíç äéá÷åßñéóç êáé ç âéïëïãéêÞ áíôéìåôþðéóç.
Ôá æéæÜíéá, áíÜëïãá ìå ôï
åßäïò, ôçí ðõêíüôçôá êáé ôç
èÝóç ôïõò óôïí áãñü
ìðïñåß íá åðçñåÜóïõí óçìáíôéêÜ ôçí ðïóüôçôá, ôçí ðïéüôçôá êáé ôçí áóöÜëåéá ôïõ ãå-

ùñãéêïý ðñïúüíôïò. Ç áëëçëå- (Solanum nigrum) ðïõ èåùñïýðßäñáóç ôùí æéæáíßùí ìå ôçí íôáé äçëçôçñéþäç.
êáëëéÝñãåéá ìðïñåß íá ðñïêáÇ óùóôÞ áíáãíþñéóç ôïõ
ëÝóåé ìåßùóç ôçò ðáñáãùãÞò, åßäïõò ôùí æéæáíßùí åßíáé áðáìåßùóç ôïõ ìåãÝèïõò öñïýôùí ñáßôçôç ðñïûðüèåóç ðñïêåéìÝêáé ëá÷áíéêþí, ðáñåìðüäéóç íïõ íá áêïëïõèïýíôáé ïé êáôÜëôçò óõãêïìéäÞò, õðïâÜèìéóç ëçëåò ìÝèïäïé áíôéìåôþðéóçò.
ôçò ðïéüôçôáò ôïõ ãåùñãéêïý Ôá æéæÜíéá êáôáðïëåìïýíôáé
ðñïúüíôïò üôáí óõãêïìßæïíôáé óõíÞèùò ìå ÷çìéêÜ ìÝóá. ¸ôóé,
ìå áõôü, åíþ ìðïñåß íá áðïôå- ç ÷ñÞóç ëÜèïõò Þ ìç åãêåêñéìÝëïýí êáé îåíéíïõ óêåõÜóìáóôÝò åðéâëáâþí
ôïò, ç åöáñìïΗ σωστή
åíôüìùí êáé ðáãÞ ìåãáëýôåèïãüíùí. 1⁄4ìùò,
ñçò äüóçò áðü
αναγνώριση του
ìðïñåß åðßóçò
ôçí óõíéóôþìåíá
ðáñÝ÷ïõí
είδους των ζιζανίων íç êáé ï øåêáôñïöÞ êáé êáôáóìüò ìå ìåãÜëç
öýãéï óå ùöÝðßåóç, ìðïñåß
είναι απαραίτητη
ëéìá Ýíôïìá êáé
íá
ðñïêáëÝπροκειμένου να
åðéêïíéáóôÝò, ìå
óïõí åðéâÜñõíáíÜëïãá ïöÝóç ôïõ ãåùñãéακολουθούνται οι
ëç óôçí ðïéüôçêïý ðñïúüíôïò
ôá êáé ðïóüôçκατάλληλες μέθοδοι ìå õðïëåßììáôá ôçò ðáñáãùôá æéæáíéïêôüãÞò. Ôá æéæÜíéíùí, áêüìá êáé
αντιμετώπισης
á Ý÷ïõí Üìåóåò
öõôïôïîéêüôçáëëÜ êõñßùò Ýìôá óôçí êáëëéìåóåò åðéðôþóåéò óôçí áóöÜ- Ýñãåéá. 1⁄4ìùò ç ìç ïñèïëïãéëåéá ôïõ ðáñáãüìåíïõ ðñïúü- êÞ ÷ñÞóç ìðïñåß íá ïäçãÞóåé
íôïò. Óôéò Üìåóåò åðéðôþóåéò óôçí êáôáóôñïöÞ ü÷é ôùí æéáíÞêåé ç ðñüóìéîç ôïõ ãåùñãé- æáíßùí áëëÜ ôçò ßäéáò ôçò óïêïý ðñïúüíôïò ìå äçëçôçñéþäç äåéÜò. ÊÜèå ÷ñüíï ôÝôïéá åðïæéæÜíéá êáôÜ ôç óõãêïìéäÞ. Ìßá ÷Þ êáôáãñÜöïíôáé ðåñéóôáôÝôïéá ðåñßðôùóç åîåôÜóôçêå ôéêÜ äçëçôçñßáóçò êáé êáôáóôï ÌðåíÜêåéï êáé áöïñïý- óôñïöÞò ôçò êáëëéÝñãåéáò áðü
óå âëÞôá ðïõ äéáôÝèçêáí óôçí ôá æéæáíéïêôüíá. ÓèíçèéóìÝáãïñÜ êáé ðñïêÜëåóáí ðåñé- íï ðåñéóôáôéêü åßíáé ç åðéâÜóôáôéêÜ äçëçôçñßáóçò ôï 2006. ñõíóç ôùí êáëëéåñãåéþí ôïìÜÔüôå äéáðéóôþèçêå ç ðáñïõóß- ôáò, ðáôÜôáò, áìðåëéïý, êåñáá ôùí æéæáíßùí ôÜôïõëá (Datura óéÜò êáé á÷ëáäéÜò áðü ôï æéæástramonium) êáé áãñéïôïìáôéÜò íéïêôüíï glyphosate. Åðßóçò,

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Άρθρο

üðùò üëïé ïé áãñüôåò ãíùñßæïõí ôï triclopyr ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí êáôáðïëÝìçóç ôùí
îõëùäþí æéæáíßùí ðåñéìåôñéêÜ
ôïõ áãñïý (ð.÷. âÜôá). 1⁄4ìùò ç
ìç ïñèïëïãéêÞ ÷ñÞóç ðñïêáëÝé âëÜâåò êáé óôçí êáëëéÝñãåéá,
üðùò óôá áìðÝëéá, üðïõ ðñïêáëåß îõëþäåéò ñáâäþóåéò óôï
âëáóôü êáé ðüäé ÷Þíáò. Åðßóçò
äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé
áóõëëüãéóôá ôï ïñìïíéêü æéæáíéïêôüíï 2,4 D.
Ôï æÞôçìá åßíáé üôé êÜèå
÷ñüíï åðáíáëáìâÜíïíôáé ôá
ßäéá ðåñéóôáôéêÜ áðü åóöáëìÝíç åöáñìïãÞ æéæáíéïêôüíùí Þ

Ý÷åé óùóôÞ êáèïäÞãçóç, äåí
Ý÷åé åêðáßäåõóç, äåí Ý÷åé óõíåßäçóç ôïõ ßäéïõ ôïõ ïöÝëïõò
ôïõ;
Êáé åðåéäÞ äå óõíçèßæù íá
÷áúäåýù ôá áõôéÜ, ïé åõèýíåò åßíáé áìößðëåõñåò. Ôï âëÝðïõìå
êáé óôçí ÊáóôáíéÜ. 1⁄4óåò ðñïóðÜèåéåò êÜíïõí ïé öïñåßò ãéá
çìåñßäåò êáé åíçìÝñùóç óõíáíôïýí ó÷åäüí ôçí ðëÞñç áäéáöïñßá. ÌÜëëïí èá ðñÝðåé íá
êïéôÜîïõìå êáé ôïí åáõôü ìáò.
1⁄4ìùò ïé êáëëéÝñãåéò Ý÷ïõí
êé Üëëïõò êéíäýíïõò ðéï ýðïõëïõò ðïõ ðñïÝñ÷ïíôáé áðü éïýò,
âáêôÞñéá êáé ìýêçôåò. Ïé áóèÝ-

êáé öõôïññõèìéóôéêþí ïõóéþí
êáé ôá ßäéá ëÜèç, ìå óõíÝðåéåò
âÝâáéá óôçí ßäéá ôçí ðáñáãùãÞ. Êáé åäþ ìðáßíåé ôï åñþôçìá, ãéáôß ï áãñüôçò äåí ðåßèåôáé ãéá ôï óùóôü ôñüðï ÷ñÞóçò
áöïý ôåëéêÜ óå áõôüí êïóôßæåé;
Äåí Ý÷åé åìðéóôïóýíç, äåí

íåéåò ôùí öõôþí ðïõ ðñïêáëïýíôáé áðü ìýêçôåò, âáêôÞñéá, éïýò, ê.Ü., åêôüò áðü ôéò ïéêïíïìéêÝò, ðåñéâáëëïíôéêÝò êáé
êïéíùíéêÝò åðéðôþóåéò, Ý÷ïõí
Üìåóåò êáé Ýììåóåò åðéðôþóåéò óôçí áóöÜëåéá ôùí ôñïößìùí êáé óôçí áíèñþðéíç õãåß-
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á (ïîåßá Þ ÷ñüíéá ìõêïôïîßêù- ùí ðïõ åßíáé óå êáñáíôßíá.
óç, õðïóéôéóìüò ëüãù ìåßùóçò
ÐñÝðåé íá óçìåéùèåß üôé ôá
Þ êáé áðþëåéáò ôçò ðïóüôçôáò åñãáóôÞñéá ôïõ Éíóôéôïýôïõ åßêáé ðïéüôçôáò ôçò ðáñáãùãÞò, íáé óôç äéÜèåóç êÜèå áãñüôç
ê.ëð). Ãéá ðïëëïýò áðü áõôïýò ãéá íá óôåßëåé äåßãìá áðü öõôü
ôïõò ìéêñïïñãáíéóìïýò äåí ãéá ôï ïðïßï Ý÷åé õðïøßá.
Ý÷åé âñåèåß áðïôåëåóìáôéêÞ èå1⁄4ìùò Ýíá óçìáíôéêü óçìåßñáðåßá. Ãéá ôï ëüãï áõôü áðü ï ãéá ôçí áðïôåëåóìáôéêÞ áíôéôïõò åðéóôÞìïíåò äåí Ý÷åé áðï- ìåôþðéóç ôùí å÷èñþí ôçò õãåßêëåéóôåß ç ðéèáíüôçôá åíüò ëé- áò ôùí öõôþí åßíáé ïé óõíèÞêåò
ìïý. 1⁄4ëïé Ý÷ïõìå åìðåéñßá áðü ÷ñçóéìïðïßçóçò ôùí öõôïðñïôéò áóèÝíåéåò ðïõ êáôáôñþãïõí óôåôåõôéêþí ïõóéþí êáé ï ÷ñüôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ôá åëáéüäå- íïò åöáñìïãÞò ôïõò, ôá ïðïßá
íôñá. Ãéá ôï ìÞêõôá verticillium åßíáé óçìáíôéêÜ ãéá ôçí õãåßá
(âåñôéôóßëéï), ðïõ îåñáßíåé ôçí ôïõ ßäéïõ ôïõ öõôïý, ôïõ ôåëéêïý
åëéÜ, äåí Ý÷åé âñåèåß áðïôå- ðñïúüíôïò áëëÜ êáé ôïõ ßäéïõ
ëåóìáôéêÞ èåñáðåßá. Ï ìüíïò ôïõ åöáñìïóôÞ ôçò èåñáðåßáò
ôñüðïò åßíáé ç ðåñéðïßçóç ôùí (ð.÷. øåêáóôÞ). Ó÷åôéêÜ ìå ôçí
äÝíôñùí, ç ëßðáíóç êáé ôï êëÜ- åöáñìïãÞ ôùí öõôïðñïóôáôåõäåìá, þóôå ôï äÝíôñï íá Ý÷åé ôç ôéêþí ïõóéþí, ç êáôÜóôáóç óôç
äýíáìç íá áõôïãéáôñåõôåß êá- ÷þñá ìáò äåí åßíáé ç êáëýôåñç,
ôáðïëåìþíôáò ôï ìÞêõôá.
êáé áõôü ïöåßëåôáé êáé óôç ìç
Óïâáñïß êßíäõíïé ðïõ ðá- åêðáßäåõóç ôùí øåêáóôþí êáé
ñáìÝíïõí åßíáé ï äáõëßôçò óôïí ðëçììåëÞ Ýëåã÷ï áðü ôï
(Tillatia indica) ôïõ óôáñéïý, êñÜôïò üóïí áöïñÜ óôéò äéáäéðïõ ôï êÜíåé ìç âñþóéìï êáé êáóßåò øåêáóìïý êáé ôçí õëéêïãéá ôïí ïðïßï äåí õðÜñ÷åé áðï- ôå÷íéêÞ õðïäïìÞ. Ãéá ðáñÜäåéãôåëåóìáôéêÞ ÷çìá åßìáóôå áðü
ìéêÞ èåñáðåßá.
ôéò ëßãåò åõñùÅðßóçò ôï óôÜñé
ðáúêÝò ÷þñåò
Όσες
êéíäõíåýåé áðü
ðïõ äåí åëÝã÷åé
προσπάθειες
ôï ìéêñïïñãáìÝ÷ñé ôþñá ôçí
κάνουν οι φορείς
íéóìü Puccinia
áðüäïóç ôùí
graminis tritici.
øåêáóôéêþí óõγια ενημέρωση
¸íáò íÝïò ðáóôçìÜôùí. Óå
συναντούν
èïãüíïò åßíáé
ðéëïôéêü ðñüσχεδόν την πλήρη ãñáììá ðïõ
ôï Synchytrium
endobioticum
Ýãéíå ðñüóöáαδιαφορία μας.
ðïõ ðñïêáëåß
ôá óôçí ðåäéÜΜάλλον θα πρέπει äá ôïõ âïéùôéïëïó÷åñÞ êáôáóôñïöÞ óôéò
êïý Êçöéóïý ôï
να κοιτάξουμε και
êáëëéÝñãåé80% ôùí óõóôçτον εαυτό μας
åò ôçò ðáôÜôáò.
ìÜôùí âñÝèçêå
¢ëëïé åðéâëáåëáôôùìáôéêü
âåßò ìýêçôåò êáñáíôßíáò åß- êáé êáêÞò ëåéôïõñãßáò (âïõëùíáé ôá Glomerella gossypii êáé ìÝíá, ìç ïìïéüìïñöç äéáóðïPhytophthora ramorum.
ñÜ ê.ëð.) êáé äåí ðñüêåéôáé ãéá
Ç ðáãêïóìéïðïßçóç êáé ç øéëÜ ãñÜììáôá, ãéáôß áðü ôïí
åëåýèåñç äéáêßíçóç ôùí ðñïú- ïñèü øåêáóìü (ð.÷. ïìïéüìïñüíôùí åðéäåéíþíåé ôá ðñÜãìá- öç äéáóðïñÜ) åîáñôþíôáé êáé ç
ôá ãéá ôçí áíÜðôõîç åðéäçìéþí. õãåßá ôïõ øåêáóôÞ êáé ç õãåßá
Áðü ðëåõñÜò ôçò ÅõñùðáúêÞò ôïõ öõôïý êáé ôï áí ôåëéêÜ ç ÷ç¸íùóçò Ý÷ïõí èåóðéóôåß ìÝ- ìéêÞ ïõóßá ðÜåé óôï ÷ùñÜöé ôïõ
ôñá ó÷åôéêÜ ìå ôç äéáêßíçóç öõ- ãåßôïíá êáé ü÷é ôï äéêü ìáò. Ìå
ôþí êáé ðñïúüíôùí ôüóï ìåôáîý ôç íÝá åõñùðáúêÞ íïìïèåóßá
Êñáôþí-ìåëþí ãéá óõãêåêñéìÝ- ðïõ ðñÝðåé êáé ç ÷þñá ìáò íá
íá öõôÜ, êáèþò êáé áðü Ôñßôåò åöáñìüóåé ìÝ÷ñé ôï 2014, áðáé÷þñåò. Êáé óôçí ÅëëÜäá ãßíå- ôïýíôáé åéäéêÞ åêðáßäåõóç êáé
ôáé åîïíõ÷éóôéêüò Ýëåã÷ïò áðü ðéóôïðïßçóç ôùí øåêáóôþí êáôï ÌðåíÜêåéï óå ÷éëéÜäåò äåßã- èþò êáé ó÷åôéêïß Ýëåã÷ïé.
ìáôá öõôþí êáé óðüñùí ðïõ åéÅëðßæïõìå íá äïýìå áíôßóÜãïíôáé ãéá êáëëéÝñãåéá êáé óôïé÷åò äñÜóåéò êáé óôçí ðåñéôñüöéìá, ãéá ôïí áðïêëåéóìü ï÷Þ ìáò êáé íá áíôáðïêñéèïýí
åéóüäïõ óôç ÷þñá êáôáãñáììÝ- êáé ïé áãñüôåò ó’ áõôÝò.
íùí ìõêÞôùí, éþí êáé âáêôçñßÅË
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Θέµατα

ÂéïëïãéêÞ ëßðáíóç åëéÜò

1⁄4ðùò êáé óôéò óõìâáôéêÝò
êáëëéÝñãåéåò Ýôóé êáé óôç âéïëïãéêÞ êáëëéÝñãåéá ôçò åëéÜò áðáñáßôçôç êáëëéåñãçôéêÞ öñïíôßäá åßíáé êáé ç ëßðáíóç áõôÞò. Ç
áíÜãêç ãéá èñåðôéêÜ óõóôáôéêÜ
áðü ôá äÝíäñá äåí óôáìáôÜ ðïôÝ
ðñïêåéìÝíïõ íá Ý÷ïõìå åýñùóôïõò åëáéþíåò êáé éêáíïðïéçôéêÞ óõãêïìéäÞ ðñïúüíôïò ôüóï óå
ðïóüôçôá üóï êáé óå ðïéüôçôá.
Ùóôüóï ãéá ôçí åðßôåõîç ôçò
óùóôÞò ëßðáíóçò óôéò âéïëïãéêÝò
êáëëéÝñãåéåò üðïõ áðáãïñåýåôáé êÜèå ôýðïò ÷çìéêïý ëéðÜóìáôïò, êáëïýìáóôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõìå äéáöïñåôéêïýò ôñüðïõò,
åíáñìïíéóìÝíïõò êáé ìå ôïõò êáíïíéóìïýò ðïõ äéÝðïõí ôç âéïëïãéêÞ ãåùñãßá áëëÜ êáé ôç öéëïóïößá áõôÞò.
ÐáñáèÝôïíôáé ðéï êÜôù ïé
ôñüðïé ìå ôïõò ïðïßïõò ìðïñïýìå íá ðñïóèÝóïõìå ôá áðáñáßôçôá èñåðôéêÜ óôïé÷åßá óôïõò âéïëïãéêïýò åëáéþíåò ìáò. Áîßæåé
íá óçìåéùèåß üôé ßäéåò åßíáé ïé
áíÜãêåò ôùí äÝíäñùí ìáò áíåîÜñôçôá ìå ôïí ôñüðï êáëëéÝñãåéáò (óõìâáôéêüò Þ âéïëïãéêüò) êáé áðüëõôá óõíõöáóìÝíåò
ìå åîùãåíåßò ðáñÜãïíôåò üðùò
ç äïìÞ ôïõ åäÜöïõò, ç õãñáóßá
áõôïý, ç çëéêßá ôùí äÝíäñùí, ôï
åßäïò êáé ç ðïéêéëßá ôçò êáëëéÝñãåéáò ê.Ü.
ÐñïêåéìÝíïõ ëïéðüí íá áíôåðåîÝëèïõìå óôç óùóôÞ ëßðáíóç
ôùí âéïëïãéêþí êáëëéåñãåéþí
÷ñçóéìïðïéïýìå ôïõò ðéï êÜôù
ôñüðïõò.
1
×ËÙÑÇ ËÉÐÁÍÓÇ:
Ýãêåéôáé óôçí åíóùìÜôùóç óôï
Ýäáöïò äéÜöïñùí ðáñÜëëçëùí
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êáëëéåñãåéþí ðïõ åöáñìüæïõìå ìÝóá óôïõò ïðùñþíåò ìáò.
Ðéï óõãêåêñéìÝíá êáé êáôÜ ôï
ìÞíá Ïêôþâñéï ãßíåôáé óðïñÜ
êÜðïéïõ åßäïõò øõ÷áíèïýò (âßêïò, êïõêéÜ, ëïýðéíá ê.á.). Ãéá
ôç óðïñÜ åíüò óôñÝììáôïò áõôïý áðáéôïýíôáé êáôÜ ìÝóï üñï
12-15 êéëÜ óðüñïõ. Óôç óõíÝ÷åéá
êáé áöïý ôá øõ÷áíèÞ Ý÷ïõí áñ÷ßóåé íá áíèßæïõí ãßíåôáé åíóùìÜôùóç ôïõò óôï Ýäáöïò. Ï ôñüðïò
åíóùìÜôùóçò åîáñôÜôáé áðü ôï
åßäïò ôïõ åäÜöïõò êáé ìðïñåß íá
ãßíåé åßôå ìå ÷ñÞóç êáôáóôñïöÝá åßôå ìå öñÝæá áëëÜ üóï ôï äõíáôü ðéï åðéöáíåéáêÜ ãéá áðïöõãÞ êáôáóôñïöÞò ôïõ ñéæéêïý
óõóôÞìáôïò ôùí äÝíäñùí. Ìå
ôçí åíóùìÜôùóç áõôÞ åðéôõã÷Üíåôáé åìðëïõôéóìüò ôïõ åäÜöïõò
ìå èñåðôéêÜ óôïé÷åßá êáé áñêåôÞ
ïñãáíéêÞ ïõóßá óå áöïìïéþóéìç
ìïñöÞ ãéá ôá äÝíäñá ìáò. üôé
êáôÜ ìÝóï üñï ç ðïóïóôéáßá åðß
ôéò % ðåñéåêôéêüôçôá óå Í, Ñ, Ê
åßíáé 4-0,6-4,7. ÐáñÜëëçëá ç êÜëõøç ôïõ åäÜöïõò ìå áõôÞ ôç öõôéêÞ ìÜæá ôùí øõ÷áíèþí ðñïóôáôåýåé ôï Ýäáöïò áðü ôç äéÜâñùóç êáé ôï îÝðëõìá ôïõ, ãßíåôáé ìåãáëýôåñç åêìåôÜëëåõóç
ôïõ âñü÷éíïõ íåñïý åðßóçò üëç
áõôÞ ç öõôéêÞ ìÜæá ëåéôïõñãåß
êáé ùò èåñìïìïíùôéêü õëéêü ãéá
ôï Ýäáöïò êáôÜ ôç äéÜñêåéá åðéêñÜôçóçò ÷áìçëþí èåñìïêñáóéþí. ÔÝëïò ç ÷ñÞóç ôçò ÷ëùñÞò ëßðáíóçò ðåñéïñßæåé êáé ôçí áíÜðôõîç æéæáíßùí êáèþò êáé ðáñáóßôùí åäÜöïõò áöïý ï áíôáãùíéóìüò ðïõ åðéêñáôåß áíÜìåóÜ
ôïõò äõóêïëåýåé ôçí åðéêñÜôçóç
áõôþí.

2
ÊÏÐÑÉÁ: áðü ôçí áñ÷áéüôçôá áðïôåëïýóå ôï ìïíáäéêü ôñüðï ëßðáíóçò üëùí ôùí
êáëëéåñãåéþí. ÁíôéêáôáóôÜèçêå óôï ðÝñáóìá ôùí ÷ñüíùí êáé
ìåôÜ ôç âéïìç÷áíéêÞ åðáíÜóôáóç áðü ôá ÷çìéêÜ ëéðÜóìáôá.
Ùóôüóï óôéò âéïëïãéêÝò êáëëéÝñãåéåò ðïõ ôá ÷çìéêÜ ëéðÜóìáôá áðáãïñåýïíôáé ç êïðñéÜ ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ùò ôñïöïäüôçò ôüóï ôùí âáóéêþí èñåðôéêþí óõóôáôéêþí (Í, Ñ, Ê)
üóï êáé äéáöüñùí áðáñáßôçôùí
é÷íïóôïé÷åßùí. Ç êïðñéÜ ðñÝðåé
ðÜíôá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ÷ùíåìÝíç áöïý Ýôóé ôá èñåðôéêÜ óôïé÷åßá âñßóêïíôáé óå áöïìïéþóéìç
ìïñöÞ áëëÜ ðáñÜëëçëá Ý÷åé
åîáóöáëéóôåß ç áðáëëáãÞ ôçò
áðü ðáèïãüíá êáé óðüñïõò æéæáíßùí ðïõ ìðïñåß íá ìåôáöÝñåé.
ÊáôÜ ìÝóï üñï êáé áíÜëïãá ìå
ôçí ðñïÝëåõóç ôçò (åßäïò æþïõ,
åßäïò åêôñïöÞò ê.ô.ë.) ìðïñåß íá
ðñïóäþóåé óôï Ýäáöïò 4-5 êéëÜ
áæþôïõ, 2-3 êéëÜ öùóöüñïõ, ðåñßðïõ 7 êéëÜ êáëßïõ, 6-7 êéëÜ
áóâåóôßïõ, 2 êéëÜ ìáãíçóßïõ êáé
1 êéëü èåßïõ üôáí åöáñìüæåôáé 1
ôüíïò êïðñéÜò áíÜ óôñÝììá êáëëéÝñãåéáò. Åìðëïõôßæåôáé ùóôüóï ôï Ýäáöïò óå ìéêñÝò ðïóüôçôåò êáé ìå é÷íïóôïé÷åßá ðïõ åßíáé áðáñáßôçôá ãéá ôç èñÝøç ôçò
åëéÜò üðùò ìáããÜíéï, øåõäÜñãõñï, âüñéï ê.Ü.
3
ÊÏÌÐÏÓÔÓ:
åßíáé
åßäç ïñãáíéêþí ëéðáóìÜôùí ôá
ïðïßá ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí áåñüâéá âéïëïãéêÞ áðïäüìçóç ïñãáíéêþí õðïëåéììÜôùí êáé ìåôáôñïðÞò ôïõò óå ÷ïýìï. Ôá õðïëåßììáôá áõôÜ ìðïñåß íá åßíáé

êïðñéÝò æþùí, öõôéêÜ õðïëåßììáôá äÝíäñùí áðáëëáãìÝíá áðü
÷çìéêÜ êáôÜëïéðá, áóôéêÜ êáé
âéïìç÷áíéêÜ áðüâëçôá ê.Ü. ôá
ïðïßá áöïý õðïóôïýí óõãêåêñéìÝíç äéáäéêáóßá êáôáëÞãïõí óôá
ëåãüìåíá êïìðüóôò. Óôï åìðüñéï êõêëïöïñïýí áñêåôÜ åßäç ôÝôïéùí óêåõáóìÜôùí ãíùóôÜ ùò
âéïëïãéêÜ ëéðÜóìáôá ðïõ ðåñéÝ÷ïõí óå äéÜöïñåò áíáëïãßåò ôá
áðáñáßôçôá èñåðôéêÜ óõóôáôéêÜ.
ÔÝëïò óùóôü åßíáé ç ÷ñÞóç
áõôþí íá ãßíåôáé óå óõíåñãáóßá ìå åéäéêïýò åðéóôÞìïíåò –ãåùðüíïõò, ôå÷íïëüãïõò ãåùðüíïõò- áöïý ôï åßäïò êáé ç ðïóüôçôá ôïõ óêåõÜóìáôïò ðïõ èá
÷ñçóéìïðïéçèåß ðïéêßëåé áíÜëïãá ìå ôéò áíÜãêåò ôïõ åëáéþíá
ìáò áëëÜ êáé Üëëùí åðéóôçìïíéêþí ðáñáìÝôñùí.
4
ÅÊ×ÕËÉÓÌÁÔÁ ÖÕÊÙÍ: ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôñïöïðåíéþí óå é÷íïóôïé÷åßá ÷ñÞóéìï åßíáé íá åöáñìüæïíôáé äéáöõëëéêïß øåêáóìïß ìå ôÝôïéïõ
åßäïõò óêåõÜóìáôá óôç íÝá âëÜóôçóç êáé êáôÜ ôçí ðåñßïäï ôçò
áíèïöïñßáò áöïý èá âïçèÞóïõí
óôçí éêáíïðïéçôéêÞ ðáñáãùãÞ
ôùí ðñïúüíôùí ìáò.
ÖÁÍÇÓ ËÁÆÁÑÇÓ
ÃÅÙÐÏÍÏÓ
“ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï ÅîáãùãÝò åëáéïëÜäïõ, ÐñïïðôéêÝò êáé äõíáôüôçôåò” äéåîÜãåôáé óôï Îåíïäï÷åßï
Athens Plaza óôï Óýíôáãìá,
8-9 Éïõíßïõ 2013.
Ôï óõíÝäñéï áðïóêïðåß
óôçí åíçìÝñùóç áðü åéäéêïýò ìå ðñïôÜóåéò, éäÝåò,
ðñïïðôéêÝò ãéá áýîçóç ôùí
åîáãùãþí óáò. Ôï óõíÝäñéï
áðåõèýíåôáé óå êÜèå åðáããåëìáôßá, ðáñáãùãü, ôõðïðïéçôÞ, Ýìðïñï åëáéïëÜäïõ.
ÌÝóá áðü áõôü èá áíïßîåé
ìéá êáéíïýñãéá ðñïïðôéêÞ
êáé ãéá ôçí äéêÞ óáò åôáéñåßá. Èá áêïýóåôå íÝåò ðñïôÜóåéò ãéá Üìåóç åöáñìïãÞ
óôç äéêÞ óáò åðé÷åßñçóç.
Êüóôïò óõììåôï÷Þò 12 åõñþ
(10:00 ð.ì. – 20:00 ì.ì.)
Óõììåôï÷Ýò óôï
info@eleotexnia.gr
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Επέτειοι...

Ç ãéïñôÞ ôçò ìçôÝñáò
1⁄4ðùò åßíáé ãíùóôü, êÜèå
÷ñüíï ôç äåýôåñç ÊõñéáêÞ
ôïõ ìçíüò ÌáÀïõ åïñôÜæåôáé
óå üëï ôïí êüóìï ç ãéïñôÞ ôçò
ÌçôÝñáò.
ÁõôÞ ôçí çìÝñá ëïéðüí,
ãéïñôÜæïõí üëåò ïé ÌçôÝñåò
ôïõ êüóìïõ êáé ãé’ áõôü èåùñïýíôáé ÌçôÝñåò ôçò æùÞò
ìáò. Ç Åëëçíßäá üìùò ÌçôÝñá, Ýñ÷åôáé ðñþôç áð’ üëåò
ôéò ÌçôÝñåò ôçò ãçò. Åßíáé
ç Åëëçíßäá ìÜíá ìå ôç âáèéÜ óõíåßäçóç, üôé åðéôåëåß
ôçí õøçëÞ ôçò áðïóôïëÞ ãéá
ôï êáëü ôùí ðáéäéþí ôçò, ãéá
ôï êáëü ôïõ óðéôéïý ôçò, áëëÜ
êáé ãéá ôï êáëü ôçò ðáôñßäáò
ôçò. Ç ìÜíá ëïéðüí êáé éäéáßôåñá ç Åëëçíßäá ìÜíá áðïôåëåß ôç âÜóç êáé ôï óôÞñéãìá ôçò ïéêïãÝíåéáò êáé ãåíéêÜ ôçò êïéíùíßáò. Ç ãõíáßêá äåí åßíáé ôüóï óõãêéíçôéêÞ, ôüóï áíþôåñç, ðáñÜ ìüíï
üôáí ãßíåôáé ÌçôÝñá. Åßíáé
ï ðéï ìåãÜëïò ñüëïò óå ïëüêëçñç ôç æùÞ ôçò. Åßíáé ëïéðüí ç ãéïñôÞ ôçò ÌçôÝñáò ìéá
ðïëý óõãêéíçôéêÞ êáé ÷áñïýìåíç ãéïñôÞ ðïõ üëïé, áëëÜ
êõñßùò ôá ðáéäéÜ, ôçí ðåñéìÝíïõí ìå ëá÷ôÜñá êáé ìå ìåãÜëç ÷áñÜ. Ç ÌçôÝñá åßíáé ôï

ÌåôÜ ôç ãéïñôÞ ôçò ÌçôÝñáò, áò èõìçèïýìå üôé õðÜñ÷åé êáé ç ãéïñôÞ ôïõ ÐáôÝñá,
ç ïðïßá ãéïñôÜæåôáé êáé áõôÞ
ðáãêïóìßùò êÜèå ÷ñüíï ôçí
ôñßôç ÊõñéáêÞ ôïõ Éïõíßïõ ìå
ôçí ßäéá åðéóçìüôçôá, üðùò
êáé ôçò ÌçôÝñáò.
ÐñÝðåé íá ãíùñßæåôå üôé
óôéò ðïëéôéóìÝíåò êïéíùíßåò,
üëá êéíïýíôáé ãýñù áðü ôç
ãõíáßêá, äéüôé áõôÞ åßíáé óôï
åðßêåíôñï êáé áðïôåëåß ìÜëéóôá êáé åßäçóç. Åðßóçò ðñÝðåé íá ãíùñßæåôå üôé ç ãõíáßêá Ýãéíå ðïßçóç, ôñáãïýäé,
êëð. Áí êáé ç ãéïñôÞ ôçò ãõíáßêáò êáé ôçò ÌçôÝñáò áðï-
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ðéï ãëõêü üíïìá óôïí êüóìï.
ÖùíÜæïõìå ÌçôÝñá êáé ãåìßæåé üëï ôï óôüìá. Ç êáñäéÜ
ìáò ÷ôõðÜ äõíáôÜ êáé ç øõ÷Þ
ìáò åõöñáßíåôáé. ÁõôÞ ðüíåóå ãéá íá ìáò öÝñåé óôïí êüóìï. ÁõôÞ ìáò êïßôáîå ìå ôï
ðéï ãëõêü ÷áìüãåëï êáèþò
âãÜëáìå ôçí ðñþôç Üíáñèñç öùíÞ ôç óôéãìÞ ðïõ ãåííçèÞêáìå. Ìá ðüóåò áãùíßåò, ðüóá üíåéñá êáé ðüóåò åëðßäåò äåí Ýíéùóå, þóðïõ íá
ìáò äåé íá óôáèïýìå óôá ðüäéá ìáò, åíþ ðñïóðáèïýóáìå íá óôçñé÷ôïýìå ìå ôá ÷Ýñéá
ìáò óå ìéá êáñÝêëá Þ ìéá ðïëõèñüíá. ÌÜíá öùíÜæåé ôï
êÜèå ðáéäß, ìÜíá öùíÜæåé ï
íÝïò êáé ç íÝá. ÌÜíá öùíÜæåé ôç ãéáãéÜ ìáò ç êÜèå ìçôÝñá êáé ï êÜèå ðáôÝñáò.
ÌÝñá ëïéðüí ÷áñïýìåíç
ãéá ôïõò ìéêñïýò ðïõ èá ôñÝîïõí ìå ôá ëïõëïýäéá ôïõò íá
ñé÷ôïýí óôçí áãêáëéÜ ôçò êáé
èá ôçí åõ÷áñéóôÞóïõí ãéá üôé
Ýêáíå üëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá ðïõ
ðÝñáóáí. ÌÝñá üìùò óõãêéíçôéêÞ êáé ãéá ôïõò ìåãÜëïõò
ðïõ áêüìç Ý÷ïõí ôç ìÜíá ôïõò
êáé ìðïñïýí íá ðÜíå íá öéëÞóïõí ôï ãåñïíôéêü ôçò ÷Ýñé
ðïõ ôüóá ðïëëÜ ôïõ ÷ñùóôÜ-

íå. ÌÝñá üìùò ðéêñÞ, ðïëý
ðéêñÞ ãéá üóïõò äåí ôçí Ý÷ïõìå êáé èá ÷ñåéáóôïýìå íá äéáó÷ßóïõìå ôá óôåíÜ äñïìÜêéá
ãéá ôçí ôåëåõôáßá ôçò êáôïéêßá, ãéá íá áðïèÝóïõìå ëßãá
ëïõëïýäéá óå Ýíäåéîç åõãíùìïóýíçò êáé áãÜðçò.
ÌÝñá ëïéðüí ãéïñôÞò ãéá
ôéò ìçôÝñåò áëëÜ êáé ìÝñá
áðïëïãéóìïý ãéá ôïõò ìéêñïýò, áëëÜ êáé ãéá ìåãÜëïõò ìå ôá ãêñßæá ìáëëéÜ.
Åßíáé üìùò ðÝñá áðü âÝâáéï üôé ç ÌçôÝñá Ýêáíå ôá ðÜíôá ãéá ÷Üñç ìáò êáé èõóßáóå áêüìç êáé ôç æùÞ ôçò ãéá
íá ìáò êñáôÞóåé óôç æùÞ. Ôá
ðáéäéÜ ôçò üìùò ôé êÜíáíå
ãéá íá åîïöëÞóïõí ôïõò ëïãáñéáóìïýò ìå ôïõò ïðïßïõò
åßíáé ðÜíôá ÷ñåùìÝíá; ÐëÞñçò åîüöëçóç áðïêëåßåôáé íá
õðÜñ÷åé. ÐïëëÝò öïñÝò ìÜëéóôá äåí õðÜñ÷åé ç áíáãíþñéóç ôïõ ÷ñÝïõò. Á÷áñéóôßá
ëïéðüí êáé áãíùìïóýíç, ôßðïôå Üëëï. Ç ìÜíá ëïéðüí åßíáé
êáôÜ êáíüíá ç ìåãÜëç áäéêçìÝíç, ìå åëÜ÷éóôåò ìüíï åîáéñÝóåéò. Äéüôé åíþ áõôÞ ìáò ôá
äßíåé üëá, åìåßò äåí ôçò äßíïõìå ðáñÜ Ýíá åëÜ÷éóôï ðïóïóôü áðü ôçí óôïñãÞ ìáò êáé

...êáé ç ãéïñôÞ ôïõ ðáôÝñá

ôåëåß ðáãêüóìéï ãåãïíüò ðåñéâáëëüìåíï áðü áðñïóìÝôñçôç áãÜðç, ôñõöåñüôçôá
êáé óõãêßíçóç, åí ôïýôïéò äåí
óõìâáßíåé ôï ßäéï êáé ãéá ôïí
ÐáôÝñá ðïõ, ïðùóäÞðïôå åßíáé ï ìåãÜëïò áðþí áðü Ýíá
ðáãêüóìéï
ðñïóêëçôÞñéï,
üðùò áõôü ôçò êáèéåñùìÝíçò
ãéïñôÞò ôïõ. 1⁄4ðùò Ý÷ù äéáâÜóåé, ñùôÞóáíå ðÜíù áðü
50 Üôïìá, Üíäñåò, ãõíáßêåò
êáé ðáéäéÜ êáé êáíÝíáò äåí
ãíþñéæå ðïéá ÊõñéáêÞ ôïõ
Éïõíßïõ Ý÷åé êáèéåñùèåß óáí
ãéïñôÞ ôïõ ÐáôÝñá.
Áò ôïí ôéìÞóïõìå ëïéðüí
êáé áò ôïõ ðëÝîïõìå ôï åãêþ-

ìéï, üðùò Üëëùóôå ôïõ áîßæåé, äéüôé åêôüò ôùí Üëëùí
èåùñåßôáé ï óôõëïâÜôçò ôçò
ïéêïãÝíåéáò. Áò ôïí ðåñéâÜëëïõìå ëïéðüí ìå áãÜðç,
üðùò ãßíåôáé êáé ìå ôçí ÌçôÝñá ÷ùñßò êáìßá äéÜêñéóç.
Áò ôïõ äþóïõìå êÜôé áíôß íá
ôïõ ôï ðÜñïõìå. Áò ôïõ ðñïóöÝñïõìå áõôü ðïõ ôïõ áíÞêåé êáé ôïõ áîßæåé áíôß íá ôï
áðáéôÞóïõìå.
ÕðÜñ÷ïõí ðïëëÜ äþñá,
öôçíÜ êáé áêñéâÜ, ðïõ ìðïñïýìå íá êÜíïõìå óôïí ìåãÜëï êáé áèüñõâï áõôüí ðñùôáãùíéóôÞ. Äåí åßíáé áíÜãêç
íá ôïõ ðñïóöÝñïõìå áêñéâü

ôçí áãÜðç ìáò ðïõ åí ôù ìåôáîý Ý÷ïõìå ÷áñßóåé êÜðïõ
áëëïý. Óôç ÌçôÝñá ëïéðüí,
óôç ìåãÜëç áõôÞ çñùßäá ðïõ
ãéïñôÜæåé, áöÞíïõìå êÜèå
óêÝøç ìáò.
Ó’ áõôÞí ðïõ ìáò óêÝðôåôáé êáé ìáò ëá÷ôáñÜåé êÜèå
óôéãìÞ ðïõ ðåñíÜåé. Óôç ÌçôÝñá ðïõ æåé ãéá íá ìáò ìåãáëþóåé êáé íá ìáò äþóåé ôá
åöüäéá ãéá íá âãïýìå óôï óôßâï ôçò æùÞò. Óå áõôÞ ëïéðüí
ðïõ ÷áßñåôáé óôç ÷áñÜ ìáò
êáé ìáò êáìáñþíåé ðáíôïý
êáé ðÜíôïôå. Íá ëïéðüí, ãéáôß ðñÝðåé íá ôçí áãáðÜìå, íá
ôçí ëáôñåýïìå êáé íá ôçí óåâüìáóôå. Ôþñá ëïéðüí ðïõ
ãéïñôÜæåé ç ÌçôÝñá ìáò áò
êüøïõìå áðü ôï ðåñéâüëé ôçò
øõ÷Þò ìáò ôá ðéï ìõñùìÝíá
ëïõëïýäéá êáé áò ôá ðñïóöÝñïõìå óôï áêñéâüôåñï ðëÜóìá ôïõ êüóìïõ ðïõ ëÝãåôáé
ÌçôÝñá. Áò ôçò äþóïõìå
ôçí õðüó÷åóç üôé áðü åäþ êáé
ðÝñá èá öñïíôßæïõìå íá ìçí
ëåßøåé ðïôÝ, ìá ðïôÝ áðü ôá
ùñáßá ÷åßëç êáé áðü ôçí øõ÷Þ
ôçò ôï ãëõêü êáé ùñáßï ÷áìüãåëï.
Ìå åêôßìçóç
ÃÅÙÑÃÉÏÓ ËÁÌÐÏÓ

äþñï. ¸íá öéëß êáé Ýíá ëïõëïýäé áñêåß ãéá íá ôïõ äåßîïõìå üôé ìå áõôÜ èÝëïõìå
íá åêöñÜóïõìå ôçí ìåãÜëç
ìáò åõãíùìïóýíç.
Áò åëðßóïõìå ëïéðüí üôé
öÝôïò óôéò 16 Éïõíßïõ, èá èõìçèïýìå ôïí ÐáôÝñá , áõôüí
ôïí áöáíÞ Þñùá êáé èá ôïí
ãéïñôÜóïõìå, üðùò Üëëùóôå
ôïõ áîßæåé. ÁõôÞ ç ãéïñôÞ èá
åßíáé êáé ç åðßóçìç áðÜíôçóç óôïí óõìðïëßôç ìáò, áëëÜ
êáé óå êÜèå Üëëïí ðïõ áìöéâÜëëåé üôé Ý÷åé êáèéåñùèåß
ãéïñôÞ êáé ãéá ôïí ÐáôÝñá.
Ìå åêôßìçóç
ÃÅÙÑÃÉÏÓ ËÁÌÐÏÓ
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Αφήγηση

ÓôáìáôÝëïò Ðáíáãéþôçò
Ëßãá ëüãéá ãéá ôïí
ÍéêçôáñÜ

ÏíïìÜæïìáé ÓôáìáôÝëïò
Ðáíáãéþôçò ôïõ ÉùÜííïõ
êáé êáôïéêþ óôï Ëáýñéï ôá
ôåëåõôáßá 23 ÷ñüíéá. ÊáôÜãïìáé áðü ôï Êáóôñß Êáóôïñåßïõ ÓðÜñôçò, ðïõ åßíáé
ôüðïò ãåííÞóåþò ìïõ êáé
äéáìïíÞò ìïõ ìÝ÷ñé ôá 15 ìïõ
÷ñüíéá, üðïõ áíáãêÜóôçêá,
ëüãù óõíèçêþí, íá áöÞóù
ðßóù ìïõ (åìöýëéïò «ðÝôñéíá
÷ñüíéá»).
Ôï Êáóôñß âñßóêåôáé óôéò
ñßæåò ôïõ ÔáûãÝôïõ, âüñåéá
ôçò ÓðÜñôçò êáé ôïõ ÌõóôñÜ.
ÐÞñå ôï üíïìÜ ôïõ áðü Ýíá
êÜóôñï ðïõ õðÞñ÷å åêåß ðáëáéüôåñá êáé ôï ïðïßï ÷ñçóßìåõå ùò ðñïìá÷þíáò ôçí
åðï÷Þ ôçò Ôïõñêïêñáôßáò.
¹ôáí ôï ÊÜóôñï ôïõ ÐñéíïêïêÜ. Ìéá áíÜìíçóç áðü
ôá ðáéäéêÜ ìïõ ÷ñüíéá ãéá
ôï ÊÜóôñï ôïõ ÷ùñéïý ìïõ
êáôáãñÜöåôáé
ðáñáêÜôù.
ÊÜôù áðü ôïí ¢ãéï Ãåþñãéï õðÞñ÷å ìéá óðçëéÜ. Óáí
ðáéäéÜ, ìå Ýíôïíï ôï óôïé÷åßï
ôçò ðåñéðÝôåéáò-åîåñåýíçóçò
óôï áßìá ìáò, åãþ êáé äýï
áêüìç
ößëïé-óõììáèçôÝò
ìïõ, êñáôþíôáò ëõ÷íïöÜíáñá óôá ÷Ýñéá-äåí õðÞñ÷å
ôüôå çëåêôñéêü ñåýìá Þ ëÜìðåò
ðåôñåëáßïõ-ìðÞêáìå
óôç óðçëéÜ áõôÞ ìå óêïðü íá
ôçí åîåñåõíÞóïõìå. Âáäßæï-
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íôáò óôéò óêïôåéíÝò óôïÝò ôçò
óðçëéÜò, üðïõ èõìÜìáé áêüìç ôéò êïëëçìÝíåò íõ÷ôåñßäåò
óôéò ïñïöÝò, ðñïò ìåãÜëç
ìáò Ýêðëçîç ìåôÜ áðü ðåñßðïõ 200 ìÝôñá êÜðïéá óôïÜ
ìáò ïäÞãçóå óå Ýíá êáôþãé(ôï êÜôù éóüãåéï ìÝñïò ôùí
êáôïéêéþí) åíüò åãêáôáëåéììÝíïõ óðéôéïý. Ôï óðßôé Þôáí
ôïõ êõñßïõ ÓáñáíôÜêç, áêáôïßêçôï. Ðñï÷ùñþíôáò ìÝóá
óôï óðßôé äéáðéóôþóáìå ðùò
õðÞñ÷áí áêüìç Üëëåò äýï
ìðïýêåò óôï êáôþãé ôïõ. Ç
ìßá Þôáí áõôÞ ðïõ ìáò ïäÞãçóå áðü ôç óðçëéÜ ðñïò ôï êáôþãé êáé ç äåýôåñç ïäçãïýóå
óôï ÊÜóôñï. ¹ôáí ìðïýêåò
äéáöõãÞò êáé åîõðçñåôïýóáí, üðùò ðñïáíÝöåñá ôïõò
¸ëëçíåò åðß Ôïõñêïêñáôßáò.
Öåýãïíôáò áðü ôç ìõóôçñéþäç óðçëéÜ êÜíáìå êé Ýíá
ìéêñü ðëéÜôóéêï. ÐÞñå ï êáèÝíáò áðü åìÜò Ýíá êáñéïößëé(õðÞñ÷áí Üöèïíá ìÝóá
óôç óðçëéÜ) êáé êñáôþíôáò
ôá ãõñßóáìå óôá óðßôéá ìáò
÷áñïýìåíïé ìå ôá ëÜöõñá ôçò
ðåñéðåôåéþäïõò åîåñåýíçóÞò
ìáò. 1⁄4ìùò ç ÷áñÜ ìïõ åìÝíá
óôáìÜôçóå áðü ôïí ðáôÝñá
ìïõ, ï ïðïßïò èõìùìÝíïò êáé
öïâéóìÝíïò ðÞñå ôï üðëï êáé
ôï åîáöÜíéóå (ðéèáíüôáôá ôï
Ýèáøå óôïí êÞðï ìáò).

Ï ãëùóóïðëÜóôçò ëáüò
ìáò ðáñÝäùóå óôçí Éóôïñßá
ôï üíïìá ÍéêçôáñÜò óõíïäåõüìåíï áðü ôï ðáñáôóïýêëé «ÔïõñêïöÜãïò». ÐïëëÜ
÷ñüíéá øÜ÷íù óôïé÷åßá ãé áõôüí ôïí Þñùá ôçò ÅëëçíéêÞò
ÅðáíÜóôáóçò ìåëåôþíôáò ôç
æùÞ êáé ôç äñÜóç ôïõ áðü
ðïëëÝò ðçãÝò èåùñþíôáò
ðùò åßíáé ÷ñÝïò ðñïò åêåßíïõò ðïõ ìáò ÷Üñéóáí áõôÞ
ôçí êáøïëåõôåñéÜ êáé êõñßùò ðñïò ôïí åáõôü ìáò ïýôùò
þóôå íá åßìáóôå óå èÝóç íá
êñßíïõìå ïñèÜ ôçí åðï÷Þ
ìáò. ÏíïìÜæïìáé ÓôáìáôÝëïò
Ðáíáãéþôçò ôïõ ÉùÜííïõ.
Ôïí ðáððïý ìïõ ôïí Ýëåãáí
ÍéêÞôá-äåí ôïí ãíþñéóá, äéüôé åß÷å öýãåé ìåôáíÜóôçò óôçí
ÁìåñéêÞ, üðïõ êáé ðÝèáíå.
1⁄4ôáí åðéóêÝöôçêá êÜðïéïõò
óõããåíåßò ìïõ åêåß ðÞãá óôï
Ëßíôò êáé âñÞêá ôï íïýìåñï
ôïõ ôÜöïõ ôïõ. Ç ãõíáßêá ôïõ
ÍéêÞôá, ç ãéáãéÜ ìïõ, äåí ôïí
áêïëïýèçóå óôçí ÁìåñéêÞ
êáèþò üöåéëå íá ìåßíåé óôçí
ðáôñßäá êïíôÜ óôá ðáéäéÜ êáé
ôïõò óõããåíåßò ôçò. Ôç öþíáæáí «Êçôïý», üíïìá ðïõ
ðáßñíïõí ïé ãõíáßêåò áðü ôï
üíïìá ôïõ óõæýãïõ ôïõò. Ç
ãéáãéÜ Êçôïý åêôüò áðü ôá
öõóéêÜ ôçò ðáéäéÜ ìåãÜëùóå
êé åìÝíá ìå ôïõò áäåñöïýò
ìïõ Êþóôá, Ãåþñãéï êáé Èåüäùñï. ÈõìÜìáé ðïõ êÜðïôå
ôç ñþôçóá óáí ðáéäß ãéá ôïí
ðáððïý ìïõ ôïí ÍéêÞôá êáé
ìïõ åßðå ðùò ï ãÜìïò ôïõò
åß÷å ãßíåé ìå ðñïîåíéü. Ï
ðáððïýò ÍéêÞôáò äåí åß÷å
êáôáãùãÞ áðü ôï ßäéï ÷ùñéü
ìå ôç ãéáãéÜ ìïõ. Ïé ñßæåò
ôïõ ðñïÝñ÷ïíôáí áðü Ýíá
÷ùñéü óôçí ðßóù ìåñéÜ ôïõ
ÔáûãÝôïõ ðñïò ôá äõôéêÜ.
Áñãüôåñá ìåôáêéíÞèçêå ó’
Ýíá êïíôéíü óôï äéêü ìáò
÷ùñéü, ôï Ãåùñãßôóé, üðïõ
åñãáæüôáí óáí åìâáëùìáôÞò

êáé ç áöïñìÞ áõôÞ êáôÝóôçóå äõíáôÞ ôç ãíùñéìßá ôïõò
êáé áñãüôåñá ôï ãÜìï ôïõò.
Ôá ëüãéá ôçò ãéáãéÜò ìïõ
ôñïöïäüôçóáí ôçí áíÜãêç
ìïõ íá øÜîù äéåîïäéêÜ ôéò
ñßæåò êáé ôéò êáôáâïëÝò ìïõ.
Ìåãáëþíïíôáò Üñ÷éóá íá
øÜ÷íù ðåñéóóüôåñï ãé áõôü
ôïí óêïðü. ÅðéóêÝöôçêá ôá
ÔïõñêïëÝêá, ôï ÷ùñéü ðïõ
âñéóêüôáí ôï óðßôé ôïõ ðáððïý ìïõ êáé ôïõ ðñïðÜððïõ
ìïõ, ôïõ ðáôÝñá ôïõ. Ï ðáôÝñáò ôïõ ÍéêçôáñÜ, ÓôáìáôÝëïò ÔïõñêïëÝêáò, åß÷å
áíïé÷ôïýò ëïãáñéáóìïýò ìå
ôïõò Ôïýñêïõò ôïõò ïðïßïõò
åäßùêå üðùò êÜèå áíõðüôáêôïò êáé öéëåëåýèåñïò
Üíäñáò ôïõ êáéñïý ôïõ. Ôá
êõíçãçôÜ ìå ôïõò Ôïýñêïõò
ôñÜâçîáí ôçí ïéêïãÝíåéá
áðü ôç ìüíéìç êáôïéêßá ôçò
êáé ðñïêåéìÝíïõ íá áéóèáíèåß ìåãáëýôåñç áóöÜëåéá
ìåôáêéíÞèçêå óå Üëëï ÷ùñéü
êáé óå äéÜöïñåò êñõøþíåò.
ÊÜôé ðáñüìïéï Ýãéíå êáé ìå
ôçí ïéêïãÝíåéá ôïõ ÓôáìáôÝëïõ. Ç ãõíáßêá ôïõ Óïößá
âñÝèçêå ãéá áóöÜëåéá óôç
ÌåãÜëç Áíáóôáóßôóá êáé
åêåß ãÝííçóå ôïí ÍéêçôáñÜ.
Åßíáé öõóéêü Üëëùóôå óå
äýóêïëåò ìÝñåò íá öñïíôßæåé
êáíåßò íá áóöáëßóåé ôïõò
áäýíáôïõò êáé ìéá ãõíáßêá
ðïõ åßíáé åôïéìüãåííç, áäýíáìç êáé áñêåôÜ äõóêßíçôç.
¸ôóé ï ÍéêçôáñÜò äåí ãåííÞèçêå óôï ðáôñéêü ôïõ óðßôé
óôá ÔïõñêïëÝêá áëëÜ óôç
ÌåãÜëç Áíáóôáóßôóá, ðáñïìïßùò ìå ôï èåßï ôïõ ôïí Èåüäùñï Êïëïêïôñþíç, ðïõ äåí
ãåííÞèçêå óôï Ëéìðïâßôóé-ôï
÷ùñéü ôùí ÊïëïêïôñùíáßùíáëëÜ óôï Ñáìïâïýíé, êÜôù
áðü Ýíá äÝíôñï.
ÐçãÞ áðü ôï âéâëßï ôïõ
×. Óôáóéíüðïõëïõ, ï ÍéêçôáñÜò.
ÅðéìÝëåéá ÂáñâÜñá Êåìåñßäïõ
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Θυµήθηκα...

Γράφει η Καίτη Σμυρνιού

Óáí íá ãýñéóå ï ÷ñüíïò ðßóù...

Πάνω: Στιγμιότυπο απο γυμναστικές επιδείξεις.
Δεξιά: “Στη γούρνα του Καράμαλη”. Γιάννης Σμυρνιός, Πανάγος Γεώργαρης,
Γιάννης Μερεκούλιας σηκώνουν στους ώμους τους το Βασ. Μενίδη.

Óáí íá ãýñéóå áõôüìáôá ï
÷ñüíïò ðßóù, êÜðïéåò äåêáåôßåò
ìüíï…åêåß ãýñù óôï 1970…
Ïé ãõìíáóôéêÝò åðéäåßîåéò
óôï ôÝëïò ôçò ó÷ïëéêÞò ÷ñïíéÜò
óçìáôïäïôïýóáí ôçí Ýíáñîç ôïõ
êáëïêáéñéïý óôï ÷ùñéü. Ç åìöÜíéóç óýìöùíá ìå ôá åèíéêéóôéêÜ ðñüôõðá ôçò åðï÷Þò, Üóðñï
ìðëïõæÜêé, óêïýñï ìðëå êïíôü
ðáíôåëüíé ãéá ô’ áãüñéá êáé áíôßóôïé÷ç öïýóôá (Þ öïõöïýëá) ãéá
ôá êïñßôóéá êáé Üóðñï áèëçôéêü
ðáðïýôóé. Åìåßò ùò êáëïêïõñäéóìÝíá óôñáôéùôÜêéá åðéäéäüìáóôáí ìå áðüëõôï óõã÷ñïíéóìü óå
áèëçôéêÝò åðéäåßîåéò, ðñïò ôÝñøç ôùí ãïíÝùí êáé ôùí äáóêÜëùí ìáò, áðïäåéêíýïíôáò ôï ñçèÝí üôé äåí åßìáóôå ìüíï “ðíåýìáôé áëëÜ êáé óþìáôé” õãéåßò
êáé êõñßùò ðåéèáñ÷çìÝíïé.
Ïé ãõìíáóôéêÝò åðéäåßîåéò, áðïôåëïýóáí óçìáíôéêü åêðáéäåõôéêü, áèëçôéêü áëëÜ êáé êïóìéêü
ãåãïíüò, ãéá ôá ìÝôñá ôçò åðï÷Þò
ðÜíôá. Ãéá ðñþôç öïñÜ åöáñìüóôçêáí êáôÜ ôç äéêôáôïñßá ôïõ
ÌåôáîÜ ôï 1936 êáé äéáôçñÞèçêáí ìÝ÷ñé ôï 1981, ôïõëÜ÷éóôïí
óôá äçìüóéá ó÷ïëåßá. 1⁄4ðùò êé
áí åß÷å ôï ðñÜãìá ãéá åìÜò áðïôåëïýóå åõ÷Üñéóôï ãåãïíüò ðïõ
ðñáãìáôéêÜ ôï äéáóêåäÜæáìå ìå
ôçí øõ÷Þ ìáò, ðáñÜ ôçí ðßåóç ôçò

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

ðñïåôïéìáóßáò êáé ôç “óôñáôéùôéêÞ” ðåéèáñ÷ßá ðïõ Ýðñåðå íá
åðéäåßîïõìå, õðü ôï öüâï ðÜíôá
ôçò áðåéëçôéêÞò ñÜâäïõ ôùí äáóêÜëùí. Ó÷åäüí üëá ãéíüôáí ìå
ìéá óöõñß÷ôñá!
Ïé åêäçëþóåéò ðñáãìáôïðïéïýíôáí óôçí åõñý÷ùñç áõëÞ
ôïõ äçìïôéêïý ó÷ïëåßïõ, ìå ìïíáäéêÞ ôüôå, áèëçôéêÞ õðïäïìÞ
ôï “óêÜììá” ãéá ôçí ðñáãìáôïðïßçóç ôïõ Üëìáôïò åéò ìÞêïò.
Óôç óõíÝ÷åéá áêïëïõèïýóáí ïé
áèëçôéêïß áãþíåò. Áãþíåò óôßâïõ, äñüìïò 100 ì. 200 ì. óêõôáëïäñïìßá, ôóïõâáëïäñïìßá,
ìÞêïò, ýøïò, áëëÜ êáé åíüñãáíç ãõìíáóôéêÞ. ÔÝëïò áêïëïõèïýóáí ïé åèíéêïß ÷ïñïß, üëï ôï
ðñïáýëéï åß÷å âáöôåß ìå áóâÝóôç êáé åß÷áí äçìéïõñãçèåß êýêëïé ãéá ôïõò ÷ïñïýò. Èñáêéþôéêïò êáé Ðïíôéáêïß ÷ïñïß, Êáëáìáôéáíüò, Êñçôéêüò ÐåíôïæÜëçò
êáé Üëëïé ÷ïñïß Þôáí óôï ðñüãñáììá. Ìéá ãéïñôÞ ðïõ îåóÞêùíå ôïí ôüðï! Ôá ÷ñüíéá åêåßíá
Þôáí ìéá ãéïñôÞ ãéá üëïõò ôïõò
êáôïßêïõò. Ïé åêäçëþóåéò ðëáéóéþíïíôáí ðÜíôá ìå åðßóçìïõò
ðñïóêåêëçìÝíïõò ôïí ðñüåäñï
êáé ôïí éåñÝá ôïõ ÷ùñéïý, åíþ
äåí Ýëåéðáí ïé äéèõñáìâéêïß ëüãïé åê ìÝñïõò ôïõ äéåõèõíôÞ ôïõ
ó÷ïëåßïõ.

Ìå ôçí âïÞèåéá üëùí Ýóôçíáí êáñÝêëåò êáé ðéï ðáëéÜ êáé
èñáíßá, ãéá íá êÜèïíôáé ïé èåáôÝò. Óôï êÝíôñï õðÞñ÷å Ýíá ôñáðÝæé ìå ôïõò åðéóÞìïõò. Ôá ðáñáããÝëìáôá Ýäéíáí ïé äÜóêáëïé
ãéá ôï Äçìïôéêü êáé ï ãõìíáóôÞò
ãéá ôï ÃõìíÜóéï.
ÔÝëïò ãéíüôáí ç áðïíïìÞ ôùí
åðÜèëùí óôïõò íéêçôÝò ìáèçôÝò,
ðïõ Þôáí óõíÞèùò Ýíá äÜöíéíï óôåöÜíé óõíïäåõüìåíï áðü
Ýíá Ýíôõðï äßðëùìá, ðïõ ôï õðÝãñáöå ï ÃõìíáóéÜñ÷çò êáé ç åëëáíüäéêç åðéôñïðÞ ôùí ãõìíáóôéêþí åðéäåßîåùí – ðÝíôå Ýîé
êáèçãçôÝò. Êé Ýêëåéíå ç ôåëåôÞ
ìå ôçí áíÜêñïõóç ôïõ åèíéêïý
ýìíïõ êáé ôçí õðïóôïëÞ ôçò óçìáßáò.
ÌåôÜ ôï ðÝñáò ôùí åêäçëþóåùí ïõóéáóôéêÜ Üñ÷éæå ôï êáëïêáßñé êáé ç ðåñßïäïò ôçò êáëïêáéñéíÞò “÷áëáñüôçôáò “ êáé
áíåìåëéÜò. Ìç öáíôáóôåß êáíåßò
äéáêïðÝò óå ôßðïôá åîùôéêÝò ðáñáëßåò, áõôü Ýôóé êé áëëéþò ïýôå
êáí ðåñíïýóå áð’ ôï ìõáëïõäÜêé ìáò. Ç äéáóêÝäáóÞ ìáò Þôáí
Üöèïíï ðáé÷íßäé óôá óïêÜêéá
êáé óô´áëþíéá ôïõ ÷ùñéïý, ìå
ðáé÷íßäéá áõôïó÷Ýäéá. Ôá ðéï
ãíùóôÜ ðïõ ìïõ Ýñ÷ïíôáé óôï
ìõáëü Þôáí ôï êõíçãçôü, êñõöôü,
ôï êïõôóü, ç ìáêñéÜ ãáúäïýñá,

ôá ìÞëá, ê.Ü.
ÁãáðçìÝíï
êáëïêáéñéíü
ðñïïñéóìü áðïôåëïýóå ôï ðïôÜìé ôïõ ÷ùñéïý. Ç ðõêíÞ âëÜóôçóç êáé ôá ôñå÷ïýìåíá íåñÜ ôïõ
ðïôáìïý ÊÜóôïñá, áðïôåëïýóáí
üáóç äñïóéÜò áðü ôéò êÜøåò ôïõ
Éïýëç êáé Áõãïýóôïõ. Ãéá ôéò ðáëéüôåñåò ãåíéÝò, ìÝóá óôï ðïôÜìé ï öõóéêüò ó÷çìáôéóìüò åíüò
ìåãÜëïõ êüëõìðïõ, ìå ôçí ïíïìáóßá “ãïýñíá ôïõ ÊáñÜìáëç”
áðïôåëïýóå áíÝêáèåí, ôç öõóéêÞ ðéóßíá ôïõ ÷ùñéïý, üðïõ êÜðïéïé èáññáëÝïé áðïëÜìâáíáí
ôá êáëïêáéñéíÜ ôïõò ìðÜíéá. Ïé
ðéï ôïëìçñïß Ýêáíáí êáé ìáêñïâïýôéá.
Ôï ðïôÜìé ôüôå Þôáí êáèáñü, ðëïýóéï óå ðáíßäá êáé ÷ëùñßäá. ×Ýëéá, ÷åëþíåò, êáâïýñéá
êÜôù óôï ðïôÜìé åíþ êáëéáêïýäåò, áãñéïðåñßóôåñá ê.Ü áíôç÷ïýóáí øçëüôåñá óôéò öõëëùóéÝò. Ï áíôßëáëïò, áðü ôçí áíôáíÜêëáóç ôïõ Þ÷ïõ äçìéïõñãïýóå
üìïñöá ìéá Üãñéá ôñïðéêÞ áôìüóöáéñá.
Äåí æçôïýóáìå ðïëëÜ. ¹ìáóôáí îÝíïéáóôïé.
Äåí ìáò ÷ùñïýóå ï êüóìïò
üëïò
êé ïíåéñåõüìáóôáí...
ÈÕÌÇÈÇÊÁ
ÃÉÁ ÌÅÍÁ ÊÁÉ ÃÉÁ ÓÁÓ
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Εδώ... και αλλού

Γράφει η Ευγενία Λαμπή

ÂÜëóáìï ôïõ ÔáûãÝôïõ, ôï âÜëóáìü ìáò
Το βάλσαμο (επιστ. Υπερικόν το διάτρητον, Hypericum
perforatum) είναι φυτό του γένους Υπερικόν. Ήταν γνωστό
ως υπερικό στην στην Αρχαία
Ελλάδα, ενώ στη νεότερη Ελλάδα είναι γνωστό ως βαλσαμόχορτο ή σπαθόχορτο, ενώ στην
ξένη βιβλιογραφία αναφέρεται
ως St. John’s wort.
Τα φύλλα του Βάλσαμου είναι φωτεινά κίτρινα-πορτοκαλί και τα πέταλα συνήθως κίτρινα. Όταν γυρίσουν προς το
φως, αποκαλύπτουν ημιδιαφανείς στιγμές, που δίνουν την
εντύπωση πως είναι διάτρητες. Οι κουκίδες αυτές δεν είναι
όμως τρύπες, αλλά έγχρωμα αιθέρια έλαια και ρητίνες. Αν τρίψει κανείς τις μαύρες αυτές κουκίδες που έχουν τα 5 πέταλα με
τα δάχτυλά του, αυτά θα γίνουν
γίνουν κόκκινα. Για πολλούς φυ-

τοθεραπευτές, αυτές οι κουκίδες περιέχουν μερικά από τα
πιο πολύτιμα και αποτελεσματικά φυτικά συστατικά. Περιέχει
υπερικίνη και ψευδο-υπερικίνη,
φλαβονοειδή (16% στα φύλλα),
ξανθόνες, φαινολικά οξέα και αιθέρια έλαια.Το υπερικό ή βαλσαμόχορτο απασχόλησε τη θεραπευτική από την αρχαιότητα:
ο Γαληνός και ο Διοσκουρίδης
το αναφέρουν ως διουρητικό,
επουλωτικό, εμμηναγωγό, αιμοστατικό. Στην αρχαιότητα το
χρησιμοποιούσαν ως επουλωτικό στις πληγές που γινόντουσαν από τα σπαθιά, εξ ου κι η
ονομασία του σπαθόχορτο. Στις
ΗΠΑ, μετά από ένα πρόγραμμα του ABC News τον Ιούνιο
του1997, το υπερικό έγινε το πιο
δημοφιλές φυτό, το εναλλακτικό «πρόζακ» (Ladose), για την
ήπια και μέτρια κατάθλιψη. Χρη-

σιμοποιείται επίσης ως αντισπασμωδικό και βελτιωτικό της ποιότητας του ύπνου. Ήδη, το 1994
στη Γερμανία, συνταγογραφήθηκαν συνταγές για 20 εκατομμύρια ασθενείς. Μόνο στη Μοντάνα των ΗΠΑ καλλιεργούνται
σήμερα 500.000 στρέμματα φυτού.
Εξωτερικά χρησιμοποιείται
αφού εκχυλισθεί το φρέσκο φυτό σε ελαιόλαδο για πολλές ημέρες (40 έως 50) ως άριστο επουλωτικό σε πληγές και εγκαύματα
πρώτου βαθμού..Για εσωτερική χρήση, λαμβάνεται ως έκχυμα, συνήθως ένα κουταλάκι του
γλυκού ξερά τριμμένα φύλλα και
άνθη σε μία κούπα καυτό νερό,
που αφήνεται για 10 με 15 λεπτά
για να περάσουν όλα τα συστατικό του φυτού στο νερό, από
μία μέχρι τρεις φορές την ημέρα, κατόπιν συμβουλής γιατρού,

φαρμακοποιού ή ειδικού αλλά
και σε κάψουλες, χάπια ή αλκοολούχο βάμμα κατόπιν συμβουλής γιατρού ή φαρμακοποιού.
Προσοχή πρέπει να λαμβάνεται
στη χρήση του λόγω της φωτοευαισθησίας που έχει.
Αυτό το καταπληκτικό φυτό
φυτρώνει στα μέρη μας παντού,
ακόμη και σε πολλές αυλές. Οι
μανάδες, οι γιαγιάδες και οι πατεράδες μας κάθε χρόνο φτιάχνουν βαλσαμόλαδο για όλη
τη χρονιά, «δια πάσαν νόσον».
Εγώ έτσι το έχω. Οι φίλοι στην
Αθήνα κάθε χρόνο περιμένουν
λίγο βαλσαμόλαδο σαν δώρο.
Ελπίζω να μάθουμε να το φτιάχνουμε και εμείς.
Αλλιώς θα το αγοράζουμε
από κάποιους άλλους, από τα
διπλανά χωριά. Ευτυχώς που
υπάρχουν και αυτοί.
ΕΛ

Ôá ìõóôéêÜ ôçò öýóçò óôá êáëëõíôéêÜ
Στην έκθεση Λακωνικών προϊόντων ένα περίπτερο μας έκανε εντύπωση. Κάτι διαφορετικό.
Δίπλα στα παρθένα ελαιόλαδα, τις βρώσιμες ελιές,
το μέλι, τα ζυμαρικά και
τα άλλα λακωνικά γκουρμέ, υπήρχανκαλλυντικά με
βάση προϊόντα γνωστά.
Μι από τις δραστηριότητες
των Ελαιώνων Σακελλαρόπουλου είναι και η παραγωγή καλλυντικών. Δεν
ανακάλυψαν τον τροχό.
Σαπούνι αγουρέλαιου με
άνθη κι φύλλα ελιάς, σαπούνι καρυδιού με ελαιόλαδο και φύλλα καρυδιάς,
ορεινό βαλσαμέλαιο φυσικής εξανθοσμίας, βαλσαμαλοιφές κεριού με ποικιλία αιθερίων ελαίων και
βιταμίνη Ε (εγώ αγόρασα
με εθαίρια έλαια γιασεμιού
και πορτοκαλιού, εξαιρετικές), αποξηραμένα φύλλα
και άνθη, σε όμορφες συσκευασίες, με τις μελέτες
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τους και τις εγκρίσεις από
τον Ελληνικό Οργανισμό
Φαρμάκων. Όχι μακριά
από εμάς, στη Σκούρα.
Με μια εξαιρετική ιστοσελίδα, www.bioarmonia.gr,
ακόμη και ο τίτλος δείχνει
ότι ψάχνοντι και χτυπούν
στο διαφορετικό. Επιτέλους κάποιος διαφημίζει
το βαλσαμόλαδο. Από την
ιστοσελίδα της εταιρείας,
«Στους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου,
στη Σπάρτη Λακωνίας συνεργαζόμενοι με τη Φύση
και την αρχέγονη παράδοση του τόπου, προχωρήσαμε στην παραγωγή ενός
εξειδικευμένου προϊόντος
– με ιδιαιτερότητα στην
επιλογή των συστατικών
– του ορεινού βαλσαμέλαιου. Συλλογή, αυτοφυούς
άγριου ορεινού φρεσκοανθισμένου βάλσαμου –
σε υψόμετρο 1200 μέτρα
στον Πάρνωνα Λακωνίας – την κατάλληλη εποχή

και στιγμή, σε συνδυασμό
με άθερμο βιολογικό ελαιόλαδο παραγωγής μας, σε
μορφή εξανθοσμίας, αποτέλεσε για εμάς ένα μικρό
«μυστικό» στην παραγωγή αυτού του προϊόντος.»
Τα προϊόντα διατίθενται και
στην Αθήνα, στα καταστήματα «Βιο Μελισσάνθη»
στο Κολωνάκι, το Γέρακα
και την Κυψέλη. Τα προϊόντα αυτά δεν προέκυψαν εύκολα. Χρειάστηκαν
πολλές δοκιμές, για παράδειγμα για το σαπούνι με
φύλλα καρυδιάς, και προσπάθειες ώστε παλιές συνταγές να εμπλουτιστούν
με νέες γνώσεις και να
προκύψουν προϊόντα που
μπορούν να τυποποιηθούν
κια να φτάσουν στον καταναλωτή, ακολουθώντας και
όλες τις νόμιμες διαδικασίες έγκρισης. Όταν έχεις μεράκι πάντα υπάρχουν ιδέες για να υλοποιήσεις.
ΕΛ

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Σοβαρά και ευτράπελα

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

ÈõìÜìáé ôá Êáëïêáßñéá ìßá
áðü ôéò åôïéìáóßåò ãéá ôï ×åéìþíá Þôáí êáé ç ðáñáóêåõÞ ôùí æõìáñéêþí - ÷õëïðßôåò, ôñá÷áíÜò îéíüò êáé ãëõêüò.
Ç íïéêïêõñÜ ðïõ èá Üíïéãå ÷õ-

ëïðßôåò Ýðñåðå íá Ý÷åé äýï ãõíáßêåò ãéá Üíïéãìá êáé äýï ãéá êüøéìï. Ïé ãõíáßêåò ðïõ Üíïéãáí Þôáí
åéäéêÝò. Ìßá áðü áõôÝò Þôáí ç
êõñÜ Êùíóôáíôßíá ç ×áñïðïõëßíá ç ÌáìÞ ôùí ÷ùñéþí. ¹ôáí ìéá
ìéêñïóêïðéêÞ ãõíáßêá, ðïëý Üîéá
ðïõ åß÷å âïçèÞóåé íá Ýñèïõí óôïí
êüóìï ðïëëÜ ðáéäéÜ. ¸ìåíå óôá
ÓåñâÝéêá êáé åß÷å Ýíá ãáúäïõñÜêé ðïõ ôï Ýëåãå Êùôóüñá. Ìå áõôü
ðÞãáéíå, üðïõ ôçí êáëïýóáí çìÝñá
Þ íý÷ôá. Åß÷å ôïí óåâáóìü êáé ôçí
áãÜðç üëïõ ôïõ êüóìïõ ôùí ÷ùñéþí ìáò. ¹ôáí ãéáãéÜ ôçò ðïëý
êáëÞò ìïõ ößëçò Êùóôïýëáò ×áñïðïýëïõ-Ðáðáèáíáóßïõ.
1⁄4ôáí ôåëåßùíáí ïé ÷õëïðßôåò, ç
íïéêïêõñÜ Ýêáíå ôñáðÝæé ìå êüêïñá êáé ôï ôåëåõôáßï öýëëï ôï Ýêáíå
äßðëåò Þ óáìïõóÜäåò ãéá íá åõ÷áñéóôÞóåé ôéò ãõíáßêåò ðïõ ôçí âïÞèçóáí êáé íá ôçò åõ÷çèïýí «êáëïöÜãùôåò êáé ôïõ ÷ñüíïõ». Ôüôå ôá
æõìáñéêÜ, ôá üóðñéá êáé ôá ëá÷áíéêÜ üðùò ôá ðåíôáíüóôéìá ôóéãáñïëÜ÷áíá áðïôåëïýóáí ôç âáóéêÞ
ôñïöÞ ôùí ÷ùñéþí ìáò.
Ãåùñãßá Îåíüãéáííç - ÊïñæÞ
ÌðñïóôÜ óôçí êÜëðç
1⁄4ôáí Ýíáò ðïëßôçò õðïóôçñßæåé êÜðïéïí õðïøÞöéï ÂïõëåõôÞ Þ Ýíáí óõíäõáóìü åßôå ìå ôçí
øÞöï ôïõ åßôå óå ìéá óõæÞôçóç Þ óå
ïðïéáäÞðïôå Üëëç ðåñßðôùóç, ôï
êÜíåé Üëëïôå ìå âÜóç ôï óõíáßóèçìá êáé Üëëïôå ìå âÜóç ôç ëïãéêÞ
ôïõ. Ç ëïãéêÞ ôïõ üìùò åßíáé áõôÞ

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

ðïõ ôïí âïçèÜåé íá åëÝãîåé áí ç
óõìðáèÞò óõìðåñéöïñÜ åíüò õðïøçößïõ åßíáé ðñÜãìáôé ãíÞóéá Þ åßíáé áðëþò Ýíá ðñïóùðåßï ðïõ êáëýðôåé ôéò ðñáãìáôéêÝò ôïõ ðñïèÝóåéò ðïõ åîõðçñåôåß êáé ðñïóùðéêÜ ôïõ óõìöÝñïíôá. Áêüìç ç ëïãéêÞ ôïõ èá ôïí êÜíåé íá óêåöèåß
ìÞðùò ç èÝóç ðïõ ðáßñíåé ôåëéêÜ
ïäçãïýìåíïò áðü ôï óõíáßóèçìá
åßíáé ôåëéêÜ âëáâåñÞ ãéá ôïí ôüðï
ôïõ, Üñá êáé ãéá ôïí ßäéï ôïí åáõôü
ôïõ. Åäþ èá ðñÝðåé íá ôïíßóïõìå üôé ç ëïãéêÞ õðáãïñåýåé ðùò ôï
ìåãáëýôåñï êáëü, ðïõ ìðïñåß Ýíáò
ðïëßôçò íá êÜíåé óôïí ôüðï ôïõ, åßíáé íá õðïóôçñßîåé åêåßíç ôçí ðïëéôéêÞ ðïõ åßíáé ùöÝëéìç ãéá ôï óýíïëï ôïõ ôüðïõ êáé ü÷é ãéá ôçí ïìÜäá ôïõ Þ ôïí åáõôü ôïõ. Äõóôõ÷þò
üìùò ôá äéÜöïñá ðÜèç êáé ç ðñïóðÜèåéá äçìéïõñãßáò Üëëïèé ïäçãïýí ðïëëÝò öïñÝò Ýíáí ôüðï óå
ïäõíçñÜ áí ü÷é ïëÝèñéá áðïôåëÝóìáôá êáé Ýôóé ôéò óõíÝðåéåò áõôþí
ôéò åéóðñÜôôïõìå üëïé êáé ôåëéêÜ ï
ßäéïò ï ôüðïò.

Ôï ßäéï ëïéðüí èá óõìâåß êáé
êáôÜ ôéò ðñïóå÷åßò âïõëåõôéêÝò Þ
óå Üëëåò åêëïãéêÝò áíáìåôñÞóåéò.
Ðñïóï÷Þ ëïéðüí ôçí þñá ðïõ èá
âñåèïýìå ìðñïóôÜ óôçí êÜëðç íá
ìç ìáò ðáñáóýñåé ôï óõíáßóèçìá
êáé âñåèïýìå åêôüò íõìöþíïò.
Ìå åêôßìçóç
Ãåþñãéïò ËÜìðïò
Óôçí ÊáóôáíéÜ, üðùò êáé áëëïý, îå÷þñéæáí ðïëý êáèáñÜ ïé Üíèñùðïé áíÜëïãá ìå ôçí êïéíùíéêÞ
ôïõò äýíáìç. Óôç ìéá Üêñç ïé êõñßåò ðïõ Ýâãáéíáí âüëôá óõíïäåõüìåíåò áðü ôéò õðçñÝôñéÝò ôïõò ðïõ
öïñïýóáí óôïëÞ ìå Üóðñï ãéáêá-

äÜêé (ïé ðïëý ðáëéïß ôï èõìïýíôáé)
êáé óôçí Üëëç Üêñç ç öôù÷ïëïãéÜ.
Ãýñù óôç äåêáåôßá ôïõ ‘30 ï ìéêñüò
ìáò ößëïò áðü ôïí áðÜíïõ Ìá÷á-

ëÜ âãÞêå óôç ãåéôïíéÜ íá ðáßîåé.
Ãéá êáêÞ ôïõ ôý÷ç üìùò ç ìÜíá
ôïõ Ýâáëå êáæÜíé íá ðëýíåé êáé
áõôüò äåí åß÷å Üëëç áëëáîéÜ. Äåí
ôï Ýâáëå üìùò êÜôù. Öüñåóå Ýíá
ðáëôü, Ýêñõøå ôç ãýìíéá ôïõ êáé
âãÞêå íá ðáßîåé ìå ôïõò Üëëïõò
ìáôóïõëéáñáßïõò. ÎåèÜññåøå êáé
ðÞñå ôïí êáôÞöïñï. Êáèþò Ýôñå÷å, ôï ðáëôü áíÝìéæå êáé ôá ãõìíÜ
ôïõ ìÝëç ðáñáäüèçêáí óôçí êïéíÞ
èÝá. Ïé Üëëïé ðéôóéñéêÜäåò, ÷ùñßò
íá ÷Üóïõí êáéñü, ôïí ðÞñáí óôï
êõíÞãé. Êáé ï ìéêñüò Íéêüëáò, ãéá
íá ãëéôþóåé áðü ôá âÝâçëá ìÜôéá,
áêüìá ôñÝ÷åé...
È.Ð
Ïé ËÜêùíåò áðü ôá ÷ùñéÜ ôçò
áíáôïëéêÞò ðëåõñÜò ôïõ âüñåéïõ
Ôáàãåôïõ, ðåñíïýóáí óôç äõôéêÞ
ðëåõñÜ êáé ðÞãáéíáí óôçí ÊáëáìÜôá ãéá äéÜöïñåò äïõëåéÝò.
Áñêåôïß âïñåéïäçìüôåò ðñüêïøáí åêåß óáí Ýìðïñïé êõñßùò êáé
áñêåôïß ðÜëé åðåéäÞ õðÞñ÷áí ïé
ðñïûðïèÝóåéò, áíÜóôçóáí åêåß ôéò
ïéêïãÝíåéÝò ôïõò. Åß÷áí áíáêáëýøåé óôïí Ôáàãåôï óýíôïìá ìïíïðÜôéá êáé ôï Ýêïâáí ìå ôá ðüäéá,
ìüíï 6-8 þñåò äñüìïò... Ç èåéáÓôáõñïýëá ëïéðüí, áñéóôïý÷ïò óôï
äçìïôéêü ó÷ïëåßï ôçò ÊáóôáíéÜò
ðïõ áðÜããåëëå áðüîù ñáøùäßåò
ôçò Ïäýóóåéáò, ðáíôñåìÝíç óôçí
ÊáëáìÜôá êáé Ý÷ïíôáò íá öñïíôßóåé ìéá óôÜíç ðáéäéÜ, óôçí Êáôï÷Þ,
ìÝóá óôçí ðåßíá êáé ôïí êáêü ÷áìü,
æáëþèçêå ôç ñáðôïìç÷áíÞ ôçò êáé
ôç ìåôÝöåñå áðü ôç Âïñäüíéá óôçí

ÊáëáìÜôá ãéá íá ôçí ðïõëÞóåé ãéá
íá åîïéêïíïìÞóåé ôïí åðéïýóéï.
Ôá ÷ñüíéá ðÝñáóáí, ôá ðáéäéÜ
ìåãÜëùóáí êáé ðñüêïøáí êáé ç
“èåßá Ìåëïõäßá” üðùò ôçí Ýëåãå
ï áãáðçìÝíïò ôçò áíéøéüò -ãéáôß
ôçò Üñåóå ç ìïõóéêÞ (ç ìåëïõäßá
üðùò Ýëåãå)- ìåãÜëùóå êé áõôÞ.
1⁄4ôáí Ý÷áóå ôï ãÝñï ôçò ïé êüñåò
ôçò óõ÷íÜ- ðõêíÜ ôçò ôçëåöùíïýóáí êáé ôçí åðéóêÝðôïíôáí. 1⁄4ôáí
êáìéÜ ÊõñéáêÞ ôçí åíçìÝñùíáí ôçëåöùíéêþò “ìáíïýëá äå èá ñèïýìå
óÞìåñá, èá ðÜìå óôçí åêêëçóßá”,
åêåßíç áðáíôïýóå “êé åäþ åêêëçóßá åßíáé ðáéäÜêé ìïõ”.
È.Ð.
Ç ðñïêïììÝíç ãõíáßêá ìå
ñßæåò áðü ôï Áúâáëß äïýëåõå
áóôáìÜôçôá. Ðñþôç óôçí êáèáñéüôçôá, ðñþôç óôéò Ýîù äïõëåéÝò. Ï
Üíôñáò ôçò Ý÷ïíôáò êáëëéôå÷íéêÝò
áíçóõ÷ßåò äåí ôç óõììåñéæüôáí êáé
ôüóï êáé Ýìåíå Þóõ÷ïò üôé áõôÞ ôá
âãÜæåé ðÝñá ìüíç ôçò. Ìéá ìÝñá
ëïéðüí ðïõ ãýñéóå êáôÜêïðç óôï
óðßôé ìå öïñôùìÝíï ôï ãÜéäáñï ìå
ôéò åëéÝò ðïõ ìÜæåøå ïé ðåíéÝò ðïõ
áêïýãïíôáí áðü ôï ÷åéìùíéÜôéêï
Ýðíéãáí ôéò öùíÝò ôçò ãéá íá âãïõí
íá ôç âïçèÞóïõí óôï îåöüñôùìá.

¸ôóé, áãñéåìÝíç, áíåâáßíåé ôç
óêÜëá, ïñìÜåé óôï ÷åéìùíéÜôéêï,
êáé âñßóêåé ôï Ýôåñïí Þìéóõ äßðëá
óôï ôæÜêé íá ðáñáäßäåé ìáèÞìáôá
ìáíôïëßíïõ óôï ìåãÜëï ôïõò ãõéï.
Ðïéïò åßäå ôï èåü êáé äåí ôïí öïâÞèçêå. ÁñðÜæåé ôï ìáíôïëßíï êáé
ôï ðåñíÜåé êïëÜñï óôïí Üíôñá ôçò
áëëÜ ï ìéêñüò ôç ãëßôùóå. Ìå ôç
óâåëôÜäá ðïõ ôïõ Ýäéíáí ôá ëßãá
ôïõ ÷ñüíéá ÷þèçêå êÜôù áðü ôï
êñåâÜôé êáé, ôïõëÜ÷éóôïí åêåßíç ôç
öïñÜ, ôç ãëßôùóå.
È.Ð.
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Παρέµβαση

Ç áèÝáôç ðëåõñÜ ôçò ÌïõíôæïõñïäåõôÝñáò

Óôïí áðüç÷ï ôçò öåôåéíÞò
ÌïõíôæïõñïäåõôÝñáò, ßóùò åßíáé ÷ñÞóéìï íá áíáöåñèïýìå
óå êÜðïéåò éäéáßôåñåò ðôõ÷Ýò
ôçò äéïñãÜíùóçò.
Ðéóôåýïíôáò üôé åêôüò áðü
ôï óôü÷ï, Ý÷åé êáé ç äéáäñïìÞ
óçìáíôéêü ñüëï óå êÜèå ðñùôïâïõëßá….
1⁄4ôáí îåêéíÞóáìå ôï ìáêñõíü 1985 ìå ìéá ìéêñÞ ðáñÝá «öýóåé» Þ «èÝóåé» Êáóôáíéùôþí, âÜëáìå óôü÷ï íá ðáíôñÝøïõìå ôï ðáñåëèüí ìå ôï,
ôüôå, ðáñüí. ÈÝëáìå íá åðáíáöÝñïõìå ôéò êáëýôåñåò ôïðéêÝò
ðáñáäüóåéò. 1⁄4÷é üìùò óå ìéá
áðï÷õìùìÝíç –áðïóôåùìÝíç
ìïñöÞ, áëëÜ ìÝóá áðü ôéò ðáëéÝò áðïêñéÜôéêåò óõíÞèåéåò
íá îáíáâñïýìå ôç ÷áìÝíç êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ, ôçí Ýííïéá ôçò
óõëëïãéêÞò ÷áñÜò (áöïý ôç
ëýðç ìÜèáìå ðéá íá ôç ìïéñáæüìáóôå ìå ôá ÷ñüíéá).
Ìå åëÜ÷éóôá ìÝóá ëïéðüí,
áëëÜ ìå êÝöé êáé ìåñÜêé, ãõñßóáìå ôéò ãåéôïíéÝò, áöïõãêñáóôÞêáìå ôïõò ãåñïíôüôåñïõò,
êáé ìå ôçí ðïëýôéìç âïÞèåéÜ
ôïõò ìÜèáìå ãéá ôéò öùôéÝò êáé
ôá ìáóêáñÝìáôá êáé ôá óõëëïãéêÜ êåñÜóìáôá óôéò ôüôå áêüìç æùíôáíÝò ãåéôïíéÝò ôïõ ÷ùñéïý ìáò. Áíïßîáìå ðáëéÜ óåíôïýêéá, âñÞêáìå öáíôá÷ôåñÜ
íÜõëïí ñïý÷á áìåñéêÜíéêá,
áíáðïëÞóáìå ðáëéÝò üìïñöåò
óôéãìÝò, êñýâïíôáò êáé ëßãç
óõãêßíçóç ðßóù áðü Ýíá êáëü
ôóéðïõñÜêé. Êáé ðÞñáìå ôçí
áðüöáóç íá êÜíïõìå «êÜôé»…
Ìå ôá ÷ñüíéá, êáé ðïëëÞ
åðéìïíÞ, ç ðáñÝá ìåãÜëùóå, ç
ðñùôïâïõëßá ðëïõôßóôçêå, êáé
ðëáéóéþèçêå áðü ðïëëïýò óõìðáôñéþôåò. Áí äåí ìå îåãåëÜåé ç ìíÞìç, áðü ôï 1989-90
áñ÷ßóáìå íá öôéÜ÷íïõìå áõôïó÷Ýäéá «Üñìáôá»: ôñáêôÝñ,
áãñïôéêÜ, áêüìç êáé …ãáúäïõñÜêéá, ìðáßíáíå óôç óåéñÜ êáé
äßíáíå ôïí ôüíï óôç ÌïõíôæïõñïäåõôÝñá ìáò. Êüíôñá óôï
ñåýìá, áêüìç êáé ãéá ôçí çìÝñá ôçò äéïñãÜíùóçò: üôáí ïé
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Üëëåò ðåñéï÷Ýò ðåôïýóáí ôïõò
÷áñôáåôïýò ôçò ÊáèáñÜò ÄåõôÝñáò Ý÷ïíôáò «êÜøåé» ôïí îåíüöåñôï ÂáóéëéÜ ÊáñíÜâáëï,
åìåßò ÷ïñåýáìå ìïõíôæïõñùìÝíïé êáé ìáóêáñåìÝíïé ãéïñôÜæïíôáò ôç ÌïõíôæïõñïäåõôÝñá ìáò, ðáñÜëëçëá ìå ü,ôé åß÷å
áðïìåßíåé áðü ôï êáèéåñùìÝíï
ðáæÜñé ôçò ÄåõôÝñáò.
Ìå êáëýôåñåò êáé äõóêïëüôåñåò óôéãìÝò, ìå êÝöé ðïõ
ðÞãáéíå ðëÜé –ðëÜé ìå ãêñßíéá (ðïõ üìùò ðÜíôá îå÷íéüôáí
üôáí îåêéíïýóå ï ÷ïñüò!) öôÜóáìå ìÝ÷ñé óÞìåñá.
Äåí èÝëù ìå ôïýôï ôï óçìåßùìá íá «áêõñþóù» ôçí êáèéåñùìÝíç äéêÞ óáò áíôáðüêñéóç.
1⁄4ìùò èá Þèåëá, áí ìïõ åðéôñÝðåôå, íá äéïñèþóù êÜðïéåò
óõíçèéóìÝíåò áäéêßåò (ßóùò
Üèåëá óáò, ßóùò ü÷é…). ÊÜèå
÷ñüíï ëïéðüí, áíáöåñüóáóôå
ðÜíôá óôïõò «åðßóçìïõò», ôïõò
«åðþíõìïõò» ðáñüíôåò óôç
ÌïõíôæïõñïäåõôÝñá ìáò.
ÁëëÜ ïé áðïêñéÝò Þôáí ðÜíôá ãéïñôÞ ôïõ ëáïý, ôùí «áðïêÜôù», ôùí «áíþíõìùí», ðïõ
Ýâñéóêáí ôçí åõêáéñßá íá óáôéñßóïõí, íá ó÷ïëéÜóïõí ìå ðíåýìá âáèåéÜ êñéôéêü êáé áíáôñåðôéêü, ôá êáêþò êåßìåíá. Åß÷áí ðÜíôá âáóéêü ÷áñáêôçñéóôéêü ôçí áé÷ìçñÞ óÜôéñá, ôçò
åêÜóôïôå åîïõóßáò, ðïëéôéêÞò
Þ èñçóêåõôéêÞò, ôùí «áñ÷þí»
ôïõ ôüðïõ, êáé âÝâáéá ôçò êõñßáñ÷çò , åðéâáëëüìåíçò áðü ôçí
åîïõóßá «çèéêÞò ôÜîçò».
Áêüìç êé áí óôç óõíôçñçôéêÞ Ëáêùíßá, ôïýôï ôï ôåëåõôáßï óêÝëïò, ÷ùñßò íá ðáñáëåßðåôáé, äåí ðÞñå ðïôÝ ôéò äéáóôÜóåéò ðïõ Ý÷åé ôï ..Ìðïõñáíß ôçò Èåóóáëßáò ãéá ðáñÜäåéãìá…
¸ôóé ìå ÷áñÜ èá õðïäå÷üìáóôáí, ôïõëÜ÷éóôïí öÝôïò, ôç
âáóéêÞ áíáöïñÜ êáé óôïõò âáèýôåñïõò óôü÷ïõò ìéáò öáéíïìåíéêÜ åðéðüëáéáò äéáóêÝäáóçò, êáé óôïõò «áíþíõìïõò»
óõíôåëåóôÝò.ôçò.
ÄçëáäÞ óôçí ðñïóðÜèåéá

íá êñáôÞóïõìå ôç ÌïõíôæïõñïäåõôÝñá ìáò ìáêñéÜ áðü êáêÝêôõðá îåíüöåñôùí êáñíáâáëéþí, îÝíùí ðñïò ôá Þèç êáé
ôéò ðáñáäüóåéò ìáò, ôáõôéóìÝíùí ìå Ýíáí áëüãéóôï êáôáíáëùôéóìü, ìå áãíüçóç ôçò ôïðéêÞò óõëëïãéêÞò ìíÞìçò, ÷ùñßò
åõáéóèçóßá êáé óåâáóìü, áëëÜ
êáé ÷ùñßò êñéôéêÞ óêÝøç êáé
áíáæÞôçóç íÝùí ìïñöþí óå
ðáëéÜ Ýèéìá, ÷ùñßò Ýìðíåõóç
êáé öáíôáóßá áðü ôç ìéá.
Êáé óôçí ðáñÜëëçëç, êáé
åîßóïõ óïâáñÞ ðñïóðÜèåéá
üëùí ìáò, íá îáíáâñïýìå ôç
÷áìÝíç ìáò óõëëïãéêüôçôá, íá
îåðåñÜóïõìå åãùéóìïýò êáé
ìéêñüêïóìïõò, íá ìÜèïõìå íá
ðáñáìåñßæïõìå ôéò êáèçìåñéíÝò ìéêñïêáêßåò, êáé íá âñïýìå Ýíáí êïéíü âçìáôéóìü, îåêéíþíôáò, Ýóôù, áðü Ýíá «ìéêñü»
áðïêñéÜôéêï Ýèéìï.
Ìå ïñéóìÝíïõò áíèñþðïõò
óáí ôï ãõìíáóôÞ ìáò ð.÷. Ãéþñãç Êáëïìïßñç áëëÜ êáé Üëëïõò óõìðáôñéþôåò êáé óõìðáôñéþôéóóåò, íá ðáßæïõí âáóéêü ñüëï óå Ýíá Þäç Ýôïéìï áðü
êáéñü êëßìá óåâáóìïý ôçò ðáñÜäïóçò, áëëÜ êáé êáôï÷ýñùóçò ôïõ äéêáéþìáôïò êñéôéêÞò
ôçò óçìåñéíÞò ðïëéôéêÞò êáé
êïéíùíéêÞò ðñáãìáôéêüôçôáò,
ðÜíôá ìå óïâáñüôçôá êáé ðñïóùðéêÞ åõèýíç.
ÁõôÜ åßíáé ãéá ìáò üóá
ðñÝðåé íá ëÝãïíôáé ãéá ôç
ÌïõíôæïõñïäåõôÝñá ìáò. Ôï
áí Ýñ÷ïíôáé, ðüóïé êáé ðïéïé
ðïëéôéêïß Þ èåóìéêïß ðáñÜãïíôåò, ðïõ äåí êáôáíïïýí óõ÷íÜ ôçí ïõóßá ôçò äéïñãÜíùóÞò
ìáò, äåí èá ‘ðñåðå íá áðïôåëåß
êåíôñéêü óôü÷ï åíüò ó÷åôéêïý
Üñèñïõ.
Ôï ïõóéáóôéêü ðïõ ðñÝðåé
íá âïçèÞóïõìå üëïé íá áíáäåéêíýåôáé, åßíáé ç óõëëïãéêüôçôá, ç óõíåñãáóßá, ç åèåëïíôéêÞ ðñïóöïñÜ, ôï êáëü êëßìá
êáé ôï áõèüñìçôï êÝöé.
Ãéá ðáñÜäåéãìá, äåí ðñïâÜëëåôáé üðùò èá Ýðñåðå, ç
êáèéåñùìÝíç ðñïóöïñÜ öá-

óïõëÜäáò êáé íçóôÞóéìùí áðü
ôá «áíþíõìá» ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ Ößëùí ôïõ Âïõíïý Ç
ËÏÕÓÉÍÁ.
Ç ðñïóöïñÜ ìåæÝäùí êáé
ðéïôïý áðü ôïí åìðïñéêü óýëëïãï, Þ áðü óõìðáôñéþôåò, óôï
õðüóôåãï ôïõ ó÷ïëåßïõ üôáí
óõíáñìïëïãïýíôáé ôá Üñìáôá.
Ôï êáèéåñùìÝíï êÝñáóìá
ôóßðïõñïõ áðü ôï êáöåíåßï ÃáñïõöÜëç (ðáëéüôåñá ËáìðñÜêç) óôçí êÜôù ðëáôåßá
üôáí îåêéíïýí ôá Üñìáôá,
Ï ðñüèõìïò åöïäéáóìüò
ìå ñïý÷á, êáé êÜèå ëïãÞò «åîáñôÞìáôá» ãéá ôï óôïëéóìü
ôùí áñìÜôùí, áðü ðïëëïýò óõìðáôñéþôåò êáé óõìðáôñéþôéóóåò, ðïõ ÷ùñßò äåýôåñç óêÝøç
áíïßãïõí ãéá ÷Üñç ìáò, óåíôïýêéá êáé êáôþãéá.
Áêüìç êáé ç åèåëïíôéêÞ
óõììåôï÷Þ óå «Ü÷áñåò» áëëÜ
áðáñáßôçôåò ðñáêôéêÝò äïõëåéÝò (üðùò êÜñöùìá óáíßäùí, óõíáñìïëüãçóç «óêçíéêïý» ôùí áñìÜôùí ê.ëð.
Áí Ýëåéðå áõôÞ ç ðïëýìïñöç ðñïóöïñÜ, ïýôå ÌïõíôæïõñïäåõôÝñá, ïýôå êÝöé êáé ÷áñÜ
èá åß÷áìå! Êé ü÷é ìüíï ãéáôß
üëï êáé íÝåò ðåñéêïðÝò óôïí
ðñïûðïëïãéóìü ôçò ÌïõíôæïõñïäåõôÝñáò ìáò ãßíïíôáé (óå
áñìïíßá ìå ôï ãåíéêüôåñï ðïëéôéêü óêçíéêü…). ÁëëÜ ãéáôß
üëç áõôÞ ç áôìüóöáéñá, êáèüëïõ äåäïìÝíç ãéá ôéò äýóêïëåò
ìÝñåò ðïõ ðåñíÜìå, âáóßæåôáé
óôçí óõíåñãáóßá êáé ôïí åèåëïíôéóìü, êáé ÷ùñßò áõôÜ, áõèüñìçôï êÝöé êáé áõèåíôéêÞ
÷áñÜ äåí ìðïñåß íá õðÜñîåé.
ÁõôÜ êáëü åßíáé íá õðïãñáììßæïíôáé îáíÜ êáé îáíÜ,
ößëå ÐÏËÕÄÅÕÊÇ. Óáí ìéêñÞ óõíåéóöïñÜ óôï ìÝëëïí
ðïõ åëðßæïõìå, êáé ðáó÷ßæïõìå, íá åßíáé ðéï öùôåéíü áðü
ôïýôï ôï ðáñüí!
Åõ÷áñéóôþ ãéá ôç öéëïîåíßá
ÁÂÁ ÌÐÏÕËÏÕÌÐÁÓÇÌÐÁÓÊÏÕÑÅËÏÕ

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Το λεύκωµά µας

Η καστανιώτικη άνοιξη όπως φωτογραφήθηκε από
το Γιώργη Λαγανά, φωτογραφία του οποίου κοσµεί
και την πρώτη σελίδα.

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ
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Καλύτερη ζωή

Στα παλιά τετράδια
της γιαγιάς
Οι συνταγές
του Πολυδεύκη

Âáëóáìüëáäï
Ôï öõôü âáëóáìü÷ïñôï
öõôñþíåé óôïí Ôáàãåôï êáé
áíèßæåé ôï êáëïêáßñé. Ï áíèüò
ôïõ åßíáé êßôñéíïò, ìïéÜæåé ìå
ìéêñü ãáñýöáëëï êáé üôáí ôï
ôñßøåéò óôï ÷Ýñé óïõ áöÞíåé
ìåëÜíé.
Ìáæåýïõìå ëïéðüí ôïí áíèü
êáé ôïí åëÝã÷ïõìå ôñßâïíôÜò
ôïí óôï ÷Ýñé ìáò, áí áöÞíåé
ìåëÜíé. Ó’ Ýíá ãéÜëéíï
ðåíôáêÜèáñï ìðïõêÜëé åíüò
ëßôñïõ, âÜæïõìå ùò ôç ìÝóç
áíèü, ôï áöÞíïõìå ãéá äõï
ìÝñåò óôïí Þëéï êáé óôç
óõíÝ÷åéá ôï ãåìßæïõìå ìå áãíü
åëáéüëáäï ôçò ðåñéï÷Þò (ôï
áèÝñìéãï åßíáé êáëýôåñï). Óôç
óõíÝ÷åéá áöïý ôï êëåßóïõìå
êáëÜ ôï áöÞíïõìå ãéá Ýíá
ìÞíá óôïí Þëéï. Äçìéïõñãåßôáé
ìéá ðõêíüññåõóôç ïõóßá,
ôï âáëóáìüëáäï êáôÜëëçëï

ãéá åãêáýìáôá, áéìïññïÀäåò,
óôïìÜ÷é ê.ëð. Ãéá êÜèå
÷ñÞóç óôñáããßæåôáé ìå
âáìâÜêé êáé ôï áðüóôáãìá
÷ñçóéìïðïéåßôáé.
Ìáñßá Í. ÁñöÜíç
(Óçì: ç ößëç ìáò ×áñéôßíç
âÜæåé áìÝóùò ôïí áíèü óôï
ëÜäé êáé ôï áöÞíåé ó÷åäüí
üëï ôï êáëïêáßñé óôïí Þëéï.
Ðåôõ÷áßíåé Ýíá ÷ñþìá ãëõêü
âõóóéíß).

Ç óáëÜôá ôïõ ìðÜñìðá
ÄÞìïõ
Êáèáñßæïõìå ðïñôïêÜëé êáé
ôï êüâïõìå óå êïììÜôéá üðùò
êÜíïõìå óôç íôïìáôïóáëÜôá.
Óôá êïììÜôéá ôïõ ðïñôïêáëéïý
ðñïóèÝôïõìå åëéÝò êáôÜ
ðñïôßìçóç ðïéêéëßáò Êáëáìþí.
ÐñïóèÝôïõìå ëÜäé êáé …êáëÝò
âïýôåò ìå öñÝóêï øùìß.
Ãéá ôç ìåôáöïñÜ È.Ð.

ÖõóéêÞ ïäïíôüêñåìá
6 êôã ìáãåéñéêÞ óüäá
1/3 êôã áëÜôé
4 êôã ãëõêåñßíç
15 óôáãüíåò åê÷ýëéóìá
ìÝíôáò
áíáêáôåýåéò óå ìéêñü
äï÷åßï êáé öõëÜò ôï
ìßãìá óå ãõÜëéíï âÜæï, óå
èåñìïêñáóßá äùìáôßïõ
á) ç óüäá ëåõêáßíåé êáé
êáèáñßæåé
â) ôï áëÜôé åßíáé
áíôéóçðôéêü
ã) ç ãëõêåñßíç êÜíåé ôï
ìßãìá êñåìþäåò
ä) ç ìÝíôá áñùìáôßæåé êáé
äñïóßæåé
ôç óõíôáãÞ Ýóôåéëå Ýíáò
ößëïò ôïõ “Ðïëõäåýêç”

ÊïìðñÝóåò
á) áíáíÝùóç ôïõ
êïõñáóìÝíïõ êáé
ìáñáìÝíïõ äÝñìáôïò

¸÷ïõìå
äýï ìðïë. Óôï
Ýíá âÜæïõìå êñýï íåñü,
óôï Üëëï æåóôü, óôï
ïðïßï âñÜóáìå ÷áìïìÞëé
Þ ìÝíôá. Áñ÷ßæïõìå
ôéò åíáëëáóóüìåíåò
êïìðñÝóåò, ãéá 2 ëåðôÜ ôçí
êÜèå ìßá. ìßá óôï æåóôü
êáé ìßá óôï êñýï, ãéá 4-5
öïñÝò.

Èåñáðåßá ôçò áêìÞò
Ôï ðñüãñáììá ãéá ôçí
áêìÞ, Ý÷åé ùò åîÞò:
ôï 1ï ðñùß, ôñßâåôå ôï
ðñüóùðü óáò ìå íôïìÜôá,
ôï 2ï ðñùß ìå ëåìüíé êáé
ôï 3ï ìå áããïýñé.
ÅðáíáëÜâåôå áðü ôçí áñ÷Þ
ãéá ôñåéò åâäïìÜäåò ãéá íá
Ý÷åôå áðïôÝëåóìá.

ÁíáìíÞóåéò...

Βεράντα
και κήπος

► Για να μη σαπίζουν οι ρίζες των φυτών σας, βάλτε ανάμεσα
στη γλάστρα και στο πιατάκι, ένα στρώμα χαλίκι.
► Για να γίνουν πιο θαλερά τα φυτά σας στη βεράντα, βάλτε
στο χώμα τους κοντά στις ρίζες, μερικά σκουριασμένα καρφιά.
Θα τους δώσουν τα μεταλλικά άλατα που χρειάζονται.
► Για να δυναμώσετε τα παχύφυλλά σας ρίχνετε κάθε τόσο στο
χώμα τους τα κατακάθια του καφέ.
► Το καλύτερο λίπασμα για οποιοδήποτε φυτό είναι τα τσόφλια
των αυγών κονιορτοποιημένα. Περιέχουν πολύ ασβέστιο.
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Με τα τρόπαια ανά χείρας από τις διακρίσεις των μαθητών της (Κ. Πάτσιος
και Γ. Μπερντένης) στους αγώνες στίβου των Λυκείων που διεξήχθησαν στη
Σπάρτη η ομάδα του Λυκείου Καστορείου ποζάρει στο φωτογραφικό φακό
πριν περίπου πενήντα χρόνια. Από το προσκλητήριο λείπουν μερικοί...

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Λόγος και Φως

Ôï ôñáãïýäé áõôü ìïõ ôï åßðå ç èåßá ìïõ, ÅëÝíç
×ñçóôÝá, ðïõ ôï èõìÜôáé áðü ôïí ðáôÝñá ôçò êáé
ðáððïý ìïõ Êùí/íï Ðáðáèåïöéëüðïõëï.
ÁÇ ÃÉÙÑÃÇÓ
¢ãéå ìïõ Áç Ãéþñãç áöÝíôç ìïõ êé áöÝíôç
êáâáëÜñç
ÁñìáôùìÝíï ìå óðáèß êáé ìå ÷ñõóü êïíôÜñé
¢ããåëïò åßóáé óôç èùñéÜ êáé Üãéïò óôç èåüôç
Ðáñáêáëþ óå âüçèá ìå, ¢ãéå ìïõ Óôñáôéþôç.
Áðü ôï Üãñéï èåñéü ôï äñÜêï ôï ìåãÜëï
1⁄4ðïõ ôïõ ðÞãáéí’ Üíèñùðï êÜèå ðñùß êáé Üëëïí
Áí äåí ôïõ ðÞãáéí’ Üíèñùðï, êÜèå ðñùß óôçí þñá
ÊáíÝíáíå äåí Üöçíå íåñü íá ðéåß óôç ÷þñá.
Ôá ìðïõëåôéÜ åñÞîáíå ôßíïò èÝëåé íá ôý÷ïõí
Êáé ôý÷áíå ôá ìðïõëåôéÜ óå ìéá âáóéëïðïýëá
1⁄4ðïõ ôçí åß÷å ç ìÜííá ôçò ìßá êé áêñéâïðïýëá
Êé ï âáóéëéÜò ðïõ ôá’Üêïõóå ðïëý ôïõ êáêïöÜíåé

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Ôï âéüò ìïõ üëï ðÜñôå ôï êáé ôï ðáéäß ìïõ
áöÞóôå
Ëáüò óçêþèåé áñßèìçôïò óôï âáóéëéÜ ðçãáßíåé:
Ãéá äþó’ìáò ôï ðáéäÜêé óïõ ãéá ðáßñíïõìå êáé
óÝíá
ÐÜñôå ôï êáé óôïëßóôå ôï ì’áôßìçôá ëéèÜñéá
êáé ìå ÷ñõóÜ êáé ì’áñãõñÜ êáé ìå ìáñãáñéôÜñéá
êáé êÜíåôÝ ôï íýöç êáé äþóôå ôï óôïí äñÜêïíôá
íá ôï ãëõêïìáóÞóåé
Óôá ìÜñìáñá ôïõ ðçãáäéïý, ñß÷íïõí ôçí áëõóßäá
êáé äÝóáíå ôçí Üôõ÷ç êé ùñáßá êïñáóßäá
Áç Ãéþñãçò åâïõëÞèçêå íá ðÜåé ãéá íá ôç óþóåé
Êé áðü ôï Üãñéï èåñéü íá ôçí åëåõèåñþóåé
Ç êüñç ôïí åêïßôáîå ìå äáêñõóìÝíï âëÝììá
Öåýãá- öåýãá áöÝíôç ìïõ, ìçí êÜèåóáé äù ðÝñá
ÌÞðùò óå öÜåé ôï èåñéü üðïõ èá öÜåé êáé ìÝíá
¢óå ìå êüñç ì’ Üóå ìå ëßãïí ýðíï íá ðÜñù
Êé åãþ öïíåýù ôï èåñéü êáé áðü äù óå âãÜæù
Áç Ãéþñãçò åêïéìÞèçêå êáé ôá íåñÜ áöñßæïõí
Ôçò êüñçò ôá ìáôÜêéá ôçò ùóÜí ôçò âñýóçò
ôñÝ÷ïõí
ÓÞêù-óÞêù áöÝíôç ìïõ êáé ôï íåñü áöñßæåé
Êé ï äñÜêïíôáò ôá äüíôéá ôïõ ãéá ìÝíá ôá’
áêïíßæåé
Áç Ãéþñãçò åóçêþèçêå, óáí ðáñáëïãéáóìÝíïò
Êáé ôï êïíôÜñéô’ Üñðáîå óáí íÜôáí ìáèçìÝíïò
Ìéá êïíôáñéÜ ôïõ Ýñéîå ôïí ðÞñå ìåó’ óôï óôüìá
Êáé ðáñåõèýò ôï îÜðëùóå ÷Üìù óôçò ãçò ôï ÷þìá
ÐÞãáéíå êüñç óðßôé óïõ, ðÞãáéíå óôïõò ãïíåßò
óïõ
Êáé ðÝóôïõò ðïéïò óïõ ÷Üñéóå óÞìåñá ôç æùÞ óïõ
Ï âáóéëéÜò ôïõ öþíáîå, ï âáóéëéÜò ôïõ ëÝåé:
Ãéá ðÝóìïõ íÝå Ýíäïîå, ðþò ëÝíå ôï üíïìÜ óïõ;
Ãéá íá óïõ êÜíù÷Üñéóìá íá åéí’ ôçò áñåóêåéÜò
óïõ
Ãåþñãéï ìå ëÝãïõíå áð’ ôçí Êáðáäïêåßá
ÈÝëåéò íá êÜíåéò ÷Üñéóìá, êÜíå ìéá åêêëçóßá
Êáé âÜëå êáé æùãñÜöéóå ×ñéóôü êáé Ðáíáãßá
Êáé óôç äåîéÜ ôïõ ôç ìåñéÜ ãñÜøå Ýíá êáâáëÜñç
ÁñìáôùìÝíï ìå óðáèß êáé ìå ÷ñõóü êïíôÜñé
ÃáñõöáëëéÜ Ñïõìåëéþôç- ÐáðáäçìçôñÜêç
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Λαϊκή Τέχνη

Από αριστερά Ελένη Δανιγκέλη, Ελπινίκη Γ.Παρασκευοπούλου,
Αναστασία Ιωαν. Αρβανίτη, Αναστασία Γ.Οικονομάκη.

êëçñùìÝíç óõìðåñéëÜìâáíå
áêüìç åóùôåñéêÜ ôï âñáêß,
ôï ìðïýóôï êáé ôï ìåóïöüñé.
Ïé óôïëÝò Ý÷ïõí ñáöôåß
óå ó÷Ýäéï ðïõ âñÞêáìå óå
íôüðéåò ðáëéÝò öïñåóéÝò,
ðïõ ìáò äÜíåéóáí Þ Ýäùóáí
ç Íôßíá Ñïýìðïõ-ÃáñõöÜëëç
êáé ç áäåëöÞ ôçò ÃéÜííá Ñïýìðïõ -ËáöïãéÜííç, ç ÅéñÞíç
Äáãñéôæßêïõ, ç Ôáóßá Êåìåñßäïõ êáé ç Êáíôïýëá ÏéêïíïìÜêç (ðïõ ìáæß ìå ôçí ÅëÝíç Ðáñáóêåõïðïýëïõ áíÝëáâáí ôç öýëáîÞ ôïõò ìÝ÷ñé
ï Óýëëïãüò ìáò íá áðïêôÞóåé

Ï Óýëëïãüò ìáò åßíáé
óôçí åõ÷Üñéóôç èÝóç íá áíáêïéíþóåé ðùò Ý÷åé ðëÝïí óôç
äéÜèåóÞ ôïõ 13 ãõíáéêåßåò
íôüðéåò ðáñáäïóéáêÝò óôïëÝò êáé 7 óôïëÝò ôóïëéÜ. Ôá
õöÜóìáôá ôùí ãõíáéêåßùí
óôïëþí, üðùò Ý÷ïõìå ðÜëé
áíáöÝñåé, ôá Ý÷ïõí äéáèÝóåé ãõíáßêåò ôïõ ÷ùñéïý ìáò
êáé åßíáé õöáíôÜ ðïõ Ý÷ïõí
õöáíèåß óå áñãáëåéïýò ìÝ÷ñé êáé ôá ÷ñüíéá ôçò êáôï÷Þò. 1⁄4ðùò ìáò åðéâåâáßùóáí ïé ê.ê. ÄÞìçôñá ËÜìðïõ êáé Êáëëéññüç ËáìðÞ

êáôÜëëçëï ÷þñï).
Ïé óôïëÝò èá öÝñïõí åóùôåñéêÜ óå ôáìðÝëá ôï ïíïìáôåðþíõìï êÜèå ÷ïñçãïý, ðïõ
ìáò äéÝèåóå ýöáóìá Þ ÷ñÞìáôá ãéá ôç ñáöÞ ôùí ãõíáéêåßùí Þ ôçí áãïñÜ ôùí óôïëþí ãéá ôïõò ôóïëéÜäåò. Åðßóçò èá ìðïõí êáé ôá ïíïìáôåðþíõìá üóùí åß÷áí äþóåé
÷ñÞìáôá ãéá ôç Ìéóïóðïñßôéóóá, áöïý ôåëéêÜ ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí, üðùò åß÷áìå
áðïöáóßóåé, ãéá ôá Ýîïäá
ñáöÞò ôùí óôïëþí. Ïé óôïëÝò
èá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé áðü ôçí
ÏìÜäá Ðáñáäïóéáêþí ×ïñþí êáé èá ðáñá÷ùñïýíôáé
óôïõò ìáèçôÝò ôùí Ó÷ïëåßùí
ìáò ãéá ôéò ðáñåëÜóåéò.
ÅêöñÜæïõìå ôéò èåñìÝò
åõ÷áñéóôßåò ìáò êáé ðÜëé
óå üëïõò üóïé âïÞèçóáí ìå
ïðïéïíäÞðïôå ôñüðï óôçí
áðüêôçóç ôùí óôïëþí.
Áîßæåé, íá áíáöÝñïõìå äõï ëüãéá ó÷åôéêÜ ìå ôçí
ýöáíóç áõôþí ôùí õöáíôþí,
üðùò ìáò ôá åßðå ç ê. ÄÞìçôñá ËÜìðïõ. Ôá íÞìáôá ôá
áãüñáæáí ïé íïéêïêõñÝò áðü

ôç ÓðÜñôç, óå èçëéÝò óõóêåõáóìÝíåò óå ðáêÝôá, ìå ÷ñÞìáôá ðïõ åîïéêïíïìïýóáí
áðü ôçí ðþëçóç ôïõ ëáäéïý
Þ áðü åìâÜóìáôá óõããåíþí,
ðïõ âñßóêïíôáí óôï åîùôåñéêü. Ðñéí ôçí ýöáíóç Ýâñå÷áí
ôéò èçëéÝò óå áëåõñüíåñï ãéá
ôç óôáèåñïðïßçóç ôïõ íÞìáôïò, áêïëïõèïýóå ôï ßäéáóìá
(ôÝíôùìá óå
ðáóáëÜêéá)
ãéá íá ôõëé÷ôåß óôï áíôß êáé
íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óáí óôçìüíé, âÜóç ôçò ýöáíóçò. Ç
ýöáíóç óôïí áñãáëåéü ãéíüôáí ôï âñáäÜêé Þ ôéò âñï÷å-

...“ìá ï áñãáëåéüò åßíáé óêëáâéÜ”
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ôá ïíüìáæáí áëáôæÜäåò (ìå
ñßãåò óå 2 ìÝ÷ñé êáé ôÝóóåñá ÷ñþìáôá), ôñßëéíï (ìå äéáóôáõñïýìåíåò ñßãåò, äß÷ñùìï óå ìðëå-ãêñé êáé ëåõêü),
óôáõñïýëé (ç ýöáíóç äçìéïõñãåß óôñáõñïõëÜêéá), ãåñÜíéï (ìïíü÷ñùìï), êáé ñÜóéíá óåíôüíéá (ëåõêü ìå êüêêéíç ñßãá ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêå ãéá ðïäéÝò).
Ïé ãõíáéêåßåò óôïëÝò áðïôåëïýíôáé áðü ôñßá êïììÜôéá,
ôç öïýóôá, ôç æáêÝôá Þ ðïõêáìéóÜêé êáé ôï åóùôåñéêü ðïõêÜìéóï. Ç óôïëÞ ïëï-

ñÝò, üôáí äåí õðÞñ÷áí äïõëåéÝò óôá ÷ôÞìáôá êáé óôï
óðßôé. ÕðÞñ÷áí êáé ãõíáßêåò
ðïõ áíáëÜìâáíáí ôçí ýöáíóç ìå áìïéâÞ, ïé ëåãüìåíåò
õöÜíôñåò.
Ïé áëáôæÜäåò
Þóáí ðïëý áíèåêôéêÜ õöÜóìáôá ìå öÜñäïò áðü 45 ìÝ÷ñé êáé 62 åêáôïóôÜ êáé êÜëõðôáí üëåò ó÷åäüí ôéò áíÜãêåò ôïõ óðéôéïý óå åëáöñý
ñïõ÷éóìü. Áðü áëáôæÜäåò
Ýöôéá÷íáí åíäýìáôá êõñßùò
êáèçìåñéíÜ áëëÜ êáé åðßóçìá ãéá üëá ôá ìÝëç ôçò ïéêïãÝíåéáò. Åðßóçò óôéò ðñïßêåò
ôùí êïñéôóéþí óõìðåñéëáìâÜíïíôáí ðïëëÜ ìÝôñá ôõëéãìÝíá óå ñïëü, ôéò ëåãüìåíåò “ôñïýìðåò”.
(Ï áëáôæÜò åßíáé âáìâáêåñü ýöáóìá óõíÞèùò ðïëý÷ñùìï, ÷ïíôñü êáé åõôåëÝò, öôçíü. Óôçí ÊáóôáíéÜ
õöáéíüôáí óå óðéôéêïýò áñãáëåéïýò êáé áðïôåëïýóå ìßá
üøç ôçò ïéêïôå÷íßáò, óõíÝâáëå äå ôá ìÝãéóôá óôçí áõôÜñêåéá êáé óôçí ïéêéáêÞ ïéêïíïìßá).
ÅÂ

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Âéâëßá
Ç éóôïñßá ôçò êáñäéÜò ìïõ,
ôï ÷ñïíéêü ìéáò ìåôáìüó÷åõóçò
ÐÝôñïò Êáêïëýñçò
(åêäüóåéò Åýìáñïò)

Από αριστερά Ελένη Δανιγκέλη (Καστόρι, εγγονή Ελένης Κακαφλίκα), Ελπινίκη Γ.Παρα
σκευοπούλου(Καστόρι), Χρήστος Κ. Καλομοίρης (Βορδόνια), Δημήτρης Π. Βουρδούσης
(Καστόρι), Δήμητρα Μπουζιάνη (Λογγανίκος), Καλλιόπη Χρ. Σκουρτσή (Πελλάνα).

«…Ôçí ðñþôç
çìÝñá ðïõ ðÞãáìå
óôï íÝï ìáò óðßôé
áðü ôá Ê. ÐåôñÜëùíá óôïí Ôáýñï,
ëßãïõò ìÞíåò ìåôÜ
ôç ãÝííçóÞ ìïõ,
÷éüíéóå. ËÝíå ðùò
áõôü åßíáé åõôõ÷ßá. Óôçí äéáäñïìÞ ìïõ ðïëëÝò öïñÝò
ôçí ðëçóßáóá üìùò ôç âßùóá ìå ôïí
ðéï áðüëõôï ôñüðï 52 ÷ñüíéá ìåôÜ,
ôï ÌÜç ôïõ 2009, üôáí êáé îýðíçóá
ìå ôçí êáñäéÜ åíüò 27÷ñïíïõ, íá ÷ôõðÜåé ìÝóá ìïõ.
Ôï âéâëßï áõôü åßíáé ç áöÞãçóç
áõôÞò ôçò óõãêëïíéóôéêÞò éóôïñßáò»
Ðëçñïöïñßåò áðü Á.Ìðïõëïýðáóç
Ç ËïãéêÞ ôçò ÐáñÜíïéáò
ÓôÝëéïò ÑÜìöïò
Åêäüóåéò Áñìüò, ÁèÞíá 2011

Από αριστερά Ελένη Δανιγκέλη (Καστόρι, εγγονή Ελένης Κακαφλίκα), Ελπινίκη Γ.Παρα
σκευοπούλου(Καστόρι), Χρήστος Κ. Καλομοίρης (Βορδόνια), Δημήτρης Π. Βουρδούσης
(Καστόρι), Δήμητρα Μπουζιάνη (Λογγανίκος), Καλλιόπη Χρ. Σκουρτσή (Πελλάνα).

Από αριστερά Ελπινίκη Γ.Παρασκευοπούλου, Αναστασία Ιωαν. Αρβανίτη, Αναστασία
Γ.Οικονομάκη.

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Åßêïóé êåßìåíá ôïõ
öéëüóïöïõ áðü Üñèñá ôïõ óå Ýíôõðá êáé çëåêôñïíéêÜ ìÝóá êáèþò êáé
óõíåíôåýîåéò ôïõ ìå
êõñßáñ÷ï èÝìá ôçí
êïéíùíéêï-ðïëéôéêÞ
êáôÜóôáóç ôçò óçìåñéíÞò ÅëëÜäáò,
êáé ôéò áéôßåò ôçò óçìåñéíÞò êñßóçò ðïõ
âéþíïõìå. Ôá ðåñéå÷üìåíá ôïõ âéâëßïõ
áíáêåöáëáéþíåé Ýíáò áíÝêäïôïò åðßëïãïò ðïõ áíïßãåé íÝï ïñßæïíôá êáôáíüçóçò ôïõ óõíïëéêïý åëëçíéêïý ðñïâëÞìáôïò. Êåíôñéêüò Üîïíáò ôïõ ðñïâëçìáôéóìïý: “Áó’ ôïõò Üëëïõò. Åóý ï
ßäéïò, ðïõ åõèýíåóáé; Ôé ðñïóÜðôåéò
óôïí åáõôü óïõ; Áðü åêåß èá âñåèïýí
ôá õðüëïéðá. 1⁄4óï áõôü äåí ãßíåôáé, ç
êñßóç èá ðáñáôåßíåôáé, ôï óÜðéóìá èá
âáèáßíåé êáé ôá öáéíüìåíá ôçò áíïìßáò èá ãßíïíôáé ðéï Üãñéá. Øõ÷Þ Ý÷ïõìå; äåí Ý÷ïõìå êáôáíüçóç ôïõ åáõôïý
ìáò.»
ÅË
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Ζούµε στην Καστανιά
Μικρές πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων της περιοχής της Καστανιάς
Συλλογή πληροφοριών- επιμέλεια κειμένων: Ε. Βλαχογιάννη

ÅðåéäÞ, ðïëëÜ êïéíùíéêÜ èÝìáôá,
áëëÜ êáé Üëëåò åêäçëþóåéò, ìÜò
äéáöåýãïõí Þ äåí ôá ìáèáßíïõìå
Ýãêáéñá, ðáñáêáëïýìå ôïõò áíáãíþóôåò ìáò êáé ìÝëç ìáò, íá ìáò
åíçìåñþíïõí ãéá ôá óõìâáßíïíôá,
åßôå ìÝóù ôùí áíôáðïêñéôþí
ìáò, åßôå, áðåõèåßáò, óå ìáò ôïõò
ßäéïõò.
ÁÖÉÎÅÉÓ ÏÌÏÃÅÍÙÍ ÌÁÓ
Áðü ÁìåñéêÞ Þëèáí: Ç ÊëÜñá óýæõãïò Íßêïõ Ðáñáóêåõüðïõëïõ,
ï Ãéþñãïò êáé ï Êþóôáò ÐáíÜãïõ
ÊïõôñïõìðÞ.
ÃÁÌÏÉ
Ç Áèáíáóßá ÌïäÝ êáé ï Ãéþñãïò ËÜæáñçò ôïõ ÉùÜííç êáé ôçò
ÁèçíÜò Ãåùñãßïõ Ñïõìåëéþôç
ðáíôñåýôçêáí óôéò 14/12/2013
óôçí ÁèÞíá.
Ï Âáóßëçò ÌÜñêïò ôïõ ÉùÜííç
êáé ôçò Åõãåíßáò ×áñ. ËáìðÞ êáé
ç Courtney Rader, ðïõ æïõí óôç
Âïóôþíç ôçò ÁìåñéêÞò ðáíôñåýôçêáí ôï ÓåðôÝìâñéï ôïõ 2012 êáé
óôéò 05/02/2013 áðÝêôçóáí Ýíá
áãïñÜêé.
Óôïõò íåüíõìöïõò åõ÷üìáóôå íá
æÞóïõí åõôõ÷éóìÝíïé ìå êáëïýò
áðïãüíïõò.
ÃÅÍÍÇÓÅÉÓ
Ç Óôåöáíßá ËõìðÝñç êáé ï ÄçìÞôñçò ÉùÜííç ÓõêáñÜ áðÝêôçóáí
óôéò 30/11/2012 Ýíá êïñéôóÜêé.
Ç ¢ííá êáé ï ÃéÜííçò Ðáñáóêåõüðïõëïò ôïõ ÍéêïëÜïõ ðïõ æïõí
óôçí Í. Õüñêç óôçí ÁìåñéêÞ,
áðÝêôçóáí óôéò 06/03/2013 ôï äåýôåñï ðáéäß ôïõò, Ýíá áãïñÜêé.
Ç ÁèçíÜ êáé ï ÄçìÞôñçò ÂéóâÞò
ôïõ Ðáíáãéþôç áðüêôçóáí óôéò
01/04/2013 ôï äåýôåñï ðáéäß ôïõò
Ýíá áãïñÜêé.
Ç Ðáíáãéþôá êáé ï Ãéþñãïò
ÏéêïíïìÜêçò ôïõ ÉùÜííç, áðÝêôçóáí óôéò 22/04/2013 ôï äåýôåñï
ðáéäß ôïõò Ýíá êïñéôóÜêé.
Ç Ìáñßá ÍéÜñ÷ïõ êáé ï Íßêïò
Ãåþñãáñçò ôïõ ÉùÜííç ðïõ æïõí
óôçí ÁèÞíá, áðÝêôçóáí äßäõìá
áãïñÜêéá óôéò 09/04/2013
Åõ÷üìáóôå óôïõò ãïíåßò íá ôïõò
æÞóïõí ôá íåïãÝííçôá êáé íá
åßíáé êáëüôõ÷á êáé åõôõ÷éóìÝíá
óôç æùÞ ôïõò.

30

ÐÅÍÈÇ
Ç Ìáñßá ÊïëëéíéÜôç ôïõ Êùíóôáíôßíïõ ðÝèáíå óôéò 08/01/2013 óôá
ÓåñâÝúêá óå çëéêßá 89 åôþí.
Ï Ãåþñãéïò ÖïõíôÜò ôïõ Ðáíáãéþôç áðü ôïí ¢ãéï Êùíóôáíôßíï
ðÝèáíå óôéò 09/01/2013 óôç ÓðÜñôç óå çëéêßá 63 åôþí êáé êçäåýôçêå óôïí ¢ãéï Êùíóôáíôßíï.
Ï Åõèýìéïò ÐÜæáò ôïõ Ðáíáãéþôç
êáé ôçò Ðïôïýëáò Êùíóôáíôßíïõ
ÓõêáñÜ ðÝèáíå óôéò 18/01/2013,
óå çëéêßá 32 åôþí, óôï Í. Jersey
ôçò ÁìåñéêÞò.
Ç Ãåùñãßá ÍéêïëÜïõ ÂïõíÜóç
ðÝèáíå óôç ÓðÜñôç óôéò 13/01/
2013 óå çëéêßá 88 åôþí.
Ç Ìáñãáñßôá Ìåñåêïýëéá ôïõ
ÄÞìïõ ðÝèáíå óôéò 25/01/2013 óôï
Êáóôüñé óå çëéêßá 93 åôþí.
Ç ÁããåëéêÞ ÍéêçôÜêç ôïõ Äçìçôñßïõ ðÝèáíå óôéò 16/03/2013 óôï
Êáóôüñé óå çëéêßá 78 åôþí.
Ç ÅëÝíç Êëþíç – Óêïýñôç ôïõ
ÐÝôñïõ ðÝèáíå óôï ËïõôñÜêé óôéò
09/03/2013 óå çëéêßá 81 åôþí.
Ï Èåüäùñïò ÓôáìáôÝëïò ôïõ
ÉùÜííïõ ðÝèáíå óôéò 15/03/2013
óôçí ÁèÞíá óå çëéêßá 64 åôþí.
Ï ÅëåõèÝñéïò Êáñáãéáííßäçò ôïõ
ÌéëôéÜäç êáé ôçò Ìáñßáò Ä. ÌáñáðÜ ðÝèáíå óôéò 20/03/2013 óôçí
ÁèÞíá óå çëéêßá 59 åôþí.
Ç Êùíóôáíôßíá ÂëÜ÷ïõ ôïõ Êùíóôáíôßíïõ ðÝèáíå ôïí ÌÜñôéï
óôïí ÊáíáäÜ óå çëéêßá 53 åôþí.
Ï Ãåþñãéïò ËÜìðïò ôïõ ÉùÜííç
ðÝèáíå óôç ÑáöÞíá ÁôôéêÞò óôéò
23/03/2013 óå çëéêßá 92 åôþí.
Ç ÊÜíôæéá ÅëÝíç óýæõãïò Ðáëáéïëüãïõ ÓïõëéêéÜ ðÝèáíå óôéò
04/04/2013 óôï Âüëï óå çëéêßá
84 åôþí êáé êçäåýôçêå óôï Êáóôüñåéï.
Ç ÓôáìáôéêÞ Êáëïìïßñç ôïõ Ãåùñãßïõ ðÝèáíå óôéò 15/4/2013 óôç
Âïñäüíéá óå çëéêßá 77 åôþí
Óõëëõðïýìáóôå ôïõò ïéêåßïõò
êáé ôïõò åõ÷üìáóôå ôçí áðü Èåü
ðáñçãïñéÜ.

Επαγγελματικές δραστηριότητες
► Ο Νίκος Βλάχος του Παναγιώτη, “κρέμασε” κορνιζαρισμένο το πτυχίο του Γυμναστή στον τοίχο και από το καλοκαίρι δραστηριοποιήθηκε στο λιανικό εμπόριο ανοίγοντας mini market στη Μαγούλα Σπάρτης.
► Η Ελένη Σταυροπούλου του Παναγιώτη διπλωματούχος της κομμωτικής άνοιξε κομμωτήριο στην πλατεία, στο
Καστόρι .

ΧΟΡΗΓΟΙ
Λιακοπούλου Αργυρώ, Δημητρακάκης Δημήτριος, Νικητάκη Γαρ., Θεοδωρακοπούλου Αστρινή, Λάμπος Γεώργιος, Γιαννίτσα Μαργαρίτα, Συκαράς Χρ., Μανεσιώτη Ρηγίνα,
Ζιάβρας Αθανάσιος, Chios Panagiotis (Καναδάς)

Για τη λαχειοφόρο αγορά στο χορό του Συλλόγου
μας πρόσφεραν δώρα οι:
Παντελής Καράγιαννης, Κώστας Καράγιαννης, ELBISCO
ABEE, Γαρυφαλλιά Ρουμελιώτη, Παναγιώτης Δημητριάδης,
Αναστασία Τζωρτζάκη, Κ. Γιακουμάκης-Μ.Σμυρνιού, Παν.
Θεοδωρακόπουλος, Βασίλης Παρασκευόπουλος, Θανάσης Δημητρακόπουλος, Δήμος και Γιούλη Διπλάρη, Φλώρα Λόγκεν, Δημήτριος και Ιωάννης Λαφογιάννης, Κων/νος
Λαμπής, Κώστας Ρουμελιώτης , Θανάσης Δημητρίου, Ιωάννης και Δημήτριος Παπαδόπουλος, Βασίλης Γαρυφάλλης, Νεκτάριος Μανιάτης, Αντώνης Κούμαρης, Χαράλαμπος Μπασκουρέλος Κούλα Κραμποβίτη, Γιώργος και Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, Σωτήριος Μαγγαλούσης, Νίκος Λαγανάς, Παντελής Λαμπράκης, Βασίλης Λαγανάς, και
Φάρμα Σκαφιδά.

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, την διαφήμισή σας ή τη χορηγία σας σ’ αυτόν το λογαριασμό αναγράφοντας στο έντυπο κατάθεσης τ’ όνομά σας.
Μην στέλνετε επιταγές στο όνομα Πολυδεύκης διότι δεν
μπορούν να εισπραχθούν.
Σας ευχαριστώ θερμά
Καίτη Σμυρνιού

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Η Γεωργία Βλάχου του
Παναγιώτη αποφοίτησε
και έλαβε το πτυχίο της
από τη Νομική Σχολή
Κομοτηνής.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Η Αγγέλα Σκρουμπέλου άνοιξε νέο μικροβιολογικό εργαστήριο.
Ελευθερίου Βενιζέλου 64, Νέα Σμύρνη
Τηλ.: 210 9386840, 6934251826

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Οι δικοί µας άνθρωποι

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ
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Ôï óçêþóáìå!
Êõðåëïý÷ïò Ëáêùíßáò ç ÁÅ ÐåëëÜíáò-Êáóôïñåßïõ

Άξιοι συγχαρητηρίων οι παίκτες της ομάδας μας και όλοι οι
παράγοντες, που τη στηρίζουν, για τη θριαμβευτική τους
νίκη και την κατάκτηση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Λακωνίας
στον τελικό αγώνα, που έγινε
στις 24/03/2013 στο Ενωσιακό Αθλητικό Κέντρο Λακωνίας.
Μας έκαναν υπερήφανους, πάντα άξιοι, δεν μένει παρά να ευχηθούμε να συνεχιστεί η νικηφόρα πορεία τους και στο πρωτάθλημα, στο οποίο, ήδη κατέχουν την 3η θέση. Ανώτερη σε
όλη τη διάρκεια του αγώνα επικράτησε με 3-0 του Λεωνίδα
Σπάρτης και μπροστά στους
ενθουσιασμένους συμπατριώτες μας και οπαδούς τους, σήκωσαν το κύπελλο. Οι συμπατριώτες μας, όλοι παρόντες
στις κερκίδες, έδωσαν τη δική
τους μάχη συμπαράστασης με
παλμό, τύμπανα και καπνογόνα για να απολαύσουν και να
πανηγυρίσουν μετά όλοι μαζί
τη νίκη. Είναι η πρώτη φορά
στην ιστορία της ομάδας μας
που κατακτά το Κύπελλο Ερασιτεχνών Λακωνίας και απ΄ ότι
διαφαίνεται και της το ευχόμαστε, έχει να μας χαρίσει ακόμη
πολλές νίκες.
Η Ένωση ήταν καλύτερη
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και πανηγύρισε το τρόπαιο σε
ένα σχεδόν γεμάτο Ενωσιακό
Αθλητικό Κέντρο Λακωνίας.
Το σκορ για τους τυπικά φιλοξενούμενους άνοιξε στο 17’ ο
Δ. Κοτσάμπασης με κεφαλιά
για το 1-0. Στο 44’ ο Κλογκέρι
με κεφαλιά μετά από σέντρα
του Σπηλιωτόπουλου έκαναν
το 2-0. Στο 56’ ο Κλογκέρι είχε
δοκάρι, ενώ στο 80’ δοκάρι
είχε και Οικονόμου. Το τελικό
3-0 διαμόρφωσε με αυτογκόλ
ο Τσάνι στο 87ο λεπτό.
Οι συνθέσεις:
ΑΕ Πελλάνας-Καστορείου: Ζαντιώτης, Πολυχρονιάδης, Πετρόπουλος, Τσάκωνας
Θ., Οικονόμου, Κοτσάμπασης,
Κλογκέρι, Βαστής, Τσάκωνας
Σ., Γεωργαντάς, Σπηλιωτόπουλος.
Λεωνίδας Σπάρτης: Παπαμάρκου, Παπαδάκος, Λιόκαυτος, Ρηγόπουλος, Ντούρος,
Τσάνι, Βρασκίδης, Νικόλαρος,
Κοθρούλας, Δαβίλιας, Παπακαλός.
Διαιτητής ήταν ο κ. Παλαμίδας με επόπτες τους Παυλέρο
Ε. και Σταματάκο Γ.
E.B.
Οι φωτογραφίες είναι
του Ν. Μπακή.

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

