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ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Μια δική μας, 
η Γιώτα Σκαρβέλη 
(Ξιάρχου), εκθέτει

ΚΑΣΤΟΡΙ:
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ 
ΚΑΛΛΟΣ
Μια μικρή 
φωτογραφική 
περιήγηση στο χωριό

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ
Τα βήματά μας 
ανηφορίζουν τα 
μονοπάτια προς 
Βρυσιώτικο
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Áðü áõôÞ ôçí óôÞëç èá 
óáò êñáôÜìå óõíôñïöéÜ 
ìå ìéêñÜ ó÷üëéá ãéá ôï 
óÞìåñá, ìå íïóôáëãéêÝò 
áíáöïñÝò ãéá ôï 
÷èåò, áëëÜ êáé ìå ôï 
âëÝììá óôï áýñéï, èá 
ó÷ïëéÜæïõìå ãåãïíüôá 
êáé èÝìáôá ðïõ áöïñïýí 
ôïí ôüðï ìáò ðÜíôá 
ìå áãÜðç ãéá ôïõò 
ðáôñéþôåò ìáò üðïõ êáé 
íá âñßóêïíôáé. 

 Ï ìýèïò ôùí 
Äéïóêïýñùí êáé ç ó÷Ýóç 
ìå ôïí ôüðï ìáò ãíùóôÞ, 
ìüíï ðïõ ôá ðÜíôá ôá 
Ýðáéñíå ï ÊÜóôïñáò, 
ôï üíïìá ôïõ ÷ùñéü - 
Êáóôüñé-ôï üíïìá ôïõ 
ðïôáìïý – ÊÜóôïñáò -, ï 
êáçìÝíïò ï Ðïëõäåýêçò 
ôßðïôá.
Ç Ðñüåäñïò ìáò üìùò 
åßäå ôï ðñüâëçìá êáé 
Ýôóé ï íåïóýóôáôïò 
óýëëïãïò ðÞñå óùóôÜ 
ôï üíïìá Ðïëõäåýêçò 
êáé ìßá «éóôïñéêÞ áäéêßá» 
îåðåñÜóôçêå, êáé Ýôóé 
ï ñéãìÝíïò áðü ôïõò 
Äéïóêïýñïõò ôéìÞèçêå 

åðéôÝëïõò êáé óôïí ôüðï 
ìáò. 

Ôï íåïóýóôáôï Ä.Ó ôïõ 
Åìðïñéêïý Óõëëüãïõ 
áíÝëáâå äñÜóç.
ÏñãÜíùóå åêôüò áðü ôçí 
ðïëý åðéôõ÷çìÝíç ãéïñôÞ 
ôçò ðñùôïìáãéÜò êáé 
äõï åêäñïìÝò ôç ìßá óôá 
ÊáëÜâñõôá êáé ôçí Üëëç 
óôï ËïõôñÜêé, ìå ìåãÜëç 
óõììåôï÷Þ êáé ôåñÜóôéá 
åðéôõ÷ßá 
ÐÜíôá ôÝôïéá. 

Ïé ëÜôñåéò ôïõ ôóáãéïý 
öÝôïò áðïãïçôåýôçêáí, 
ç ðáñáãùãÞ åëÜ÷éóôç.
Ï ãñÜöùí áíÝâçêå ôï 
ÂïñäùíéÜôéêï áðü ôçí 
ÂáôóéíéÜ, Ýöèáóå ìÝ÷ñé 
ôçí Åëáöïêõëßóôñá 
(êáôáðëçêôéêÞ 
ôïðïèåóßá) êáôÝâçêå 
áðü ôï ãéäüóôñáôï ìÝ÷ñé 
ôçí Êïñïìéëßôóá óôï 
ýøïò ôùí ÊáíÜëùí, ôï 
ôóÜé ëßãï êáé ìéêñü êáé ç 
óáêïýëá öÝôïò ïýôå ôï 
1/3 äåí ãÝìéóå óå ó÷Ýóç 
ìå Üëëåò ÷ñïíéÝò.
ÊÜôé öôáßåé, ôé üìùò; 

áí Ý÷åôå êáìéÜ éäÝá ç 
ðñüôáóç óôåßëôå ôç ìáò.
ÐåñéìÝíïõìå ôá ó÷üëéÜ 
óáò. 

ÊÜèå ÷ñüíï ïé 
Êáóôáíéþôåò óôéò 29 
Áõãïýóôïõ áíçöïñßæïõí 
ðÜíôá ðïëý ðñùß ãéá ôçí 
êïñõöÞ ôïõ âïõíïý ãéá 
íá ãéïñôÜóïõí ôçí ìíÞìç 
ôïõ Áãßïõ ÉùÜííç ôïõ 
íçóôåõôÞ. ÐÝñéóõ, ëüãù 
ôùí êáôáóôñïöéêþí 
ðõñêáãéþí äåí Ýãéíå ç 
èåßá ëåéôïõñãßá.
ÖÝôïò ôïõ Áãéáííéïý 
üëïé üóïé ìðïñïýìå áò 
áíÝâïõìå óôç ÷Üñç ôïõ 
êáé êáëü èá åßíáé íá 
êÜíïõìå êáé êáíÝíáí 
Üñôï óôç ìíÞìç ôïõ - 
ðÜíôá ìå æÜ÷áñç üìùò.
Áò ðÜñïõìå ôï ìïíïðÜôé 
ðïëý ðñùß ãéá ôï 
îùêëÞóé ôïõ Áãßïõ, ôï 
ìÝñïò åßíáé ìáãåõôéêü. 
Ìéá öïñÜ ôïí ÷ñüíï 
åßíáé, êáé ç ðåæïðïñßá 
êÜíåé ðÜíôá êáëü óå 
üëïõò ìáò.

Ï Êáóôáíéþôçò

ÊáóôáíéþôéêáΈντυπη εφημερίδα 
«ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»
Ιδιοκτήτης: Πολιτιστικός 
Σύλλογος Καστορείου 
«ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»
Ταχυδρομική Διεύθυνση: 
Καστόρειο Λακωνίας, 
τ.κ. 23059
τηλ.: 6973208890, 
6944377514
Ηλεκτρονική διεύθυνση: 
kastorpoly@yahoo.gr
Εκδότης: Η Πρόεδρος 
Ευγενία Λαμπή
Αρχισυντάκτρια: Βαρβάρα 
Κεμερίδου, 
Συντακτική Επιτροπή: 
Βαρβάρα Κεμερίδου, 
Ευγενία Λαμπή, Γαρυφαλιά 
Ρουμελιώτη, Θάνος 
Τζωρτζάκης, Γιάννης 
Αρφάνης
Επιμέλεια Ύλης:
Αγροτικά, Αθλητικά: Γιάννης 
Αρφάνης
Επιστημονικά: Ευγενία 
Λαμπή, Κων/νος Καλκανδής
Κοινωνικά: Ελένη 
Βλαχογιάννη, Καίτη Σμυρνιού
Οικονομικά: Κων/νος 
Καλκανδής, Θάνος 
Τζωρτζάκης
Πολιτιστικά: Βαρβάρα 
Κεμερίδου, Ευγενία Λαμπή
Φωτογραφικό υλικό: 
Γιάννης Αρφάνης
Διαφημίσεις: Καίτη Σμυρνιού

Με την Απόφαση 46/2008 του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Σπάρτης αναγνωρίσθηκε και εγ-
γράφηκε στο δημόσιο βιβλίο σω-
ματείων ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Καστορείου ο «Πολυδεύκης».  
Με την αριθμ. 1/2008 το εκλεγ-
μένο από τη Γενική Συνέλευση 
της 28ης Απριλίου 2008 Συμβού-
λιο συγκροτήθηκε σε σώμα, ως 
εξής:
Ευγενία Λαμπή: Πρόεδρος
Βαρβάρα Κεμερίδου: Γενική 
Γραμματέας
Κων/νος Καλκανδής : Αντιπρό-
εδρος
Αικατερίνη Σμυρνιού: Ταμίας
Ιωάννης Αρφάνης: Μέλος
Ελένη Βλαχογιάννη: Μέλος
Αθανάσιος Τζωρτζάκης: Μέλος
Κατερίνα Αγγελοπούλου: Ανα-
πληρωματικό Μέλος
Ρουμελιώτη Γαρυφαλιά : Ανα-
πληρωματικό Μέλος
Σκοποί του συλλόγου είναι η 
υποστήριξη προαγωγή και δι-
άδοση θεμάτων σχετικά με την 
πολιτιστική, και κοινωνική ανά-

πτυξη, περιβαλλοντικών θεμά-
των για την προστασία περιβαλ-
λοντικής ισορροπίας και του γε-
ωφυσικού κάλλους  του Καστο-
ρείου και της ευρύτερης αυτού 
περιοχής, η προώθηση, η ενθάρ-
ρυνση, ο συντονισμός και η διευ-
κόλυνση της συνεργασίας μεταξύ 
των μελών της, των κατοίκων της 
περιοχής Καστορείου και άλλων 
σωματείων, ατόμων και ομάδων 
ατόμων με ίδιους σκοπούς.
Στα πλαίσια αυτά ο σύλλογος θα 
αναλάβει δράσεις  σχετικά με τη 
μελέτη, την έρευνα, την καταγρα-
φή και τη δημοσιοποίηση θεμά-
των που αφορούν στην περιοχή, 
την ενημέρωση και επικοινωνί-
α των κατοίκων, τη διοργάνωση 
πολιτιστικών και ενημερωτικών 
εκδηλώσεων και προγραμμά-
των επιμόρφωσης, παρεμβάσεις 
προς την Πολιτεία και όλους τους 
αρμόδιους φορείς και τη συνερ-
γασία με την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, τους Τοπικούς Συλλόγους και 
άλλους φορείς και οργανώσεις 
που έχουν τους ίδιους σκοπούς.

Για το έτος 2008 έχουν αποφα-
σισθεί και δρομολογηθεί δράσεις 
σχετικές με τα παρακάτω:
Α. ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
Καθαρισμός μονοπατιών σε συ-
νεργασία με το Δήμο Πελλάνας 
(Καλοκαίρι, Φθινόπωρο  2008)
Εξόρμηση στο Καστόρι Ταϋγε-
τος – Φαράγγι (Τριήμερο Αγίου 
Πνεύματος- ίδε σχετικό άρθρο). 
Β. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ-
ΔΕΣ
 «Κριτήρια Ποιότητας Παρθένου 
Ελαιολάδου και Οργανοληπτι-
κή Αξιολόγηση Αυτού», την 27η 
Ιουλίου 2008, στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων για την αναβίωση 
του πανηγυριού του Καστορεί-
ου. Η Ημερίδα θα περιλαμβάνει 
ομιλίες από  τις κ. Μ. Λαζαράκη 
και Ε. Χριστοπούλου, στελέχη 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γε-
νική Γραμματεία Καταναλωτή και 
ανοιχτό στο κοινό οργανοληπτι-
κό Panel δοκιμασίας παρθένου 
ελαιολάδου «Χρήση Φυτοπρο-

στατευτικών Ουσιών - Υπολείμ-
ματα Φυτοπροστατευτικών Ου-
σιών στα Αγροτικά Προϊόντα, 
την 29η Αυγούστου 2008, με ει-
σηγητές τους Δρ Γεώργιο Μηλιά-
δη (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο) και Δρ Βάλια Οικονό-
μου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρι-
α, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο).
Παρουσίαση του νέου παραευ-
ρώτιου δρόμου από την εργο-
ληπτική εταιρεία «Μορέας Α.Ε.» 
την 30ή Αυγούστου.
Παρουσιάσεις βιβλίων σχετικών 
με την περιοχή και τη Λακωνία.
Γ. ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Έντυπη εφημερίδα «ΠΟΛΥΔΕΥ-
ΚΗΣ» 
Έκδοση βιβλίου «Συνταγές της 
περιοχής» με υπογραφή από 
γυναίκες κατοίκους του Καστο-
ρείου. 
Δ. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Δημιουργία ιστοσελίδας – στην 
οποία θα αναδεικνύεται  και θα 
παρουσιάζονται επίκαιρα θέ-
ματα. 

Ðñüãñáììá äñÜóçò ôïõ óõëëüãïõ
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Το σημείωμα του εκδότη
«Μερικά τοπία της Ελλάδας είναι δισυπόστατα, και δισυπόστατη και η συγκίνηση που αναβρύζουν. Η τραχύτητα κι 

η τρυφεράδα στέκουνται η μια πλάι στην άλλη, συμπληρώνει η μια την άλλη και σμίγουν σαν άντρας με γυναίκα. Τέτοια 
διπλή πηγή τρυφεράδας και τραχύτητας η Σπάρτη. Μπροστά σου ακατάδεχτος, σκληρός νομοθέτης, γεμάτος γκρεμούς, ο 
Ταΰγετος˙ και κάτω, καρπερή, μαυλιστικιά, η πεδιάδα είναι ξαπλωμένη στα πόδια του, σαν ερωτεμένη γυναίκα. Από τη μια 
μεριά ο Ταΰγετος, το όρος Σινά της Ελλάδας, όπου η ανήλεος θεός του Γένους υπαγορεύει τις σκληρότατες εντολές: η ζωή 
’ναι πόλεμος, η γης είναι στρατόπεδο, η νίκη είναι το μόνο σου χρέος. Μην κοιμάσαι, μη στολίζεσαι, μη γελάς, μη μιλάς, ένας 
είναι ο σκοπός σου, ο πόλεμος, πολέμα! Κι από την άλλη μεριά, στα πόδια του Ταΰγετου, η Ελένη. Την ώρα που ξαγριεύεσαι 
και καταφρονάς τη γλύκα της γης, άξαφνα η αναπνοή της Ελένης ζαλίζει, σαν ανθισμένη λεμονιά το νου σου»

Νίκος Καζαντζάκης, «Αναφορά στον Γκρέκο»

Τούτα τα συναισθήματα που περιγράφει ο Καζαντζάκης κυβερνούν πραγματικά την ψυχή σου, καθώς κατεβαίνεις τον 
Πάρνωνα και αντικρίζεις απέναντί σου το σκληρό γεωμετρικό όγκο του Ταΰγετου, με τις ανελέητες κορυφές και τη δυναμική 
σαν να αγγίζει τον ουρανό και κάτω την κοιλάδα του Ευρώτα. Κι εκεί ψηλά αναπόδραστα κολλημένα τα χωριά των βορείων 
δήμων, Βορδόνια, Καστρί, Καστόρι, Περιβόλια, Πελλάνα, Παρδάλι, Αλευρού, Γεωργίτσι, Αγόριαννη, Λογκανίκος, μοιάζουν 
να συναγωνίζονται για το ποιο θα κερδίσει την εύνοια του άρχοντα και συνάμα θα γλεντήσουν  τις χαρές της κοιλάδας του 
Ευρώτα.

Όποιος γεννήθηκε  κάτω από τον Ταΰγετου ή ακόμη και σαν επισκέπτης ένοιωσε τη σκιά του δεν μπορεί πια να 
ξεφύγει από την υποβλητική ματιά του, για πάντα τυχερός και δεσμώτης. Η επιστροφή είναι αναπόφευκτη γιατί η ενέργεια 
που σου μεταφέρει είναι ανεκτίμητο εφόδιο για όπου και αν πορευτείς. Έτσι και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστορείου 
ο «Πολυδεύκης» συστήθηκε από ανθρώπους που ρίγησαν και αγάπησαν τούτες τις αντιθέσεις, όπως τις περιγράφει ο 
Καζαντζάκης, γεννημένοι ή όχι εδώ˙ και λαχταρούν πάντα να επιστρέφουν.

Και δεν είναι ο μόνος σύλλογος στο Καστόρι, αποδεικνύοντας ότι οι άνθρωποι εδώ ξέρουν να συνομιλούν και να 
συναποφασίζουν για κοινούς σκοπούς. Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Καστορείου με σημαντικές δράσεις, μέσα σ’ 
αυτές και τη στήριξη του καρναβαλιού του Καστορείου, ο Αθλητικός Σύλλογος Καστορείου με σημαντικές επιτυχείς δράσεις 
κατάφερε να οδηγήσει τον Κάστορα στην Α’ τοπική κατηγορία, ο Σύλλογος Φίλων Ταΰγετου η «Λουσίνα» που βοήθησε στην 
προστασία και την αναβάθμιση του βουνού μας και όχι μόνο – χαρακτηριστική είναι η γιορτή της μπουκουβάλας - και ο 
Κυνηγετικός Σύλλογος που φροντίζει για την εφαρμογή της νομοθεσίας και των διαδικασιών ώστε να διατηρηθεί η πανίδα 
της περιοχή μας.

Μια από τις δράσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου «Πολυδεύκης» είναι και η έκδοση αυτού του εντύπου - το γιατί διαλέξαμε 
αυτό το όνομα θα το διαβάσετε στο σχετικό άρθρο – που φιλοδοξούμε να αποτελέσει το βήμα έκφρασης, όλων όσων 
αγαπούν την περιοχή μας και ενδιαφέρονται για τη βιώσιμη ανάπτυξή της, τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
και του περιβάλλοντός της. Επίσης, θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελέσει πηγή αξιόπιστης πληροφόρησης και ενημέρωσης 
σε θέματα επιστημονικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά,  προστασίας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος. Θα θεωρούσαμε 
επιτυχία μας αν το έντυπο αυτό έφτανε στους μακρινούς πατριώτες και φίλους μας, ανά την υφήλιο και βέβαια να τους 
δώσει την ευκαιρία να εκφρασθούν μέσα από αυτό.

Από βάθους καρδιάς θερμές ευχαριστίες σε όσους στήριξαν το Σύλλογό μας, ειδικότερα το Δημητράκη Κραμποβίτη 
για την προσφορά της υλικοτεχνικής υποδομής, το Γιώργο Λιακόπουλο για την παραχώρηση των χώρου των γραφείων 
του Συλλόγου και το Δημήτρη Καστάνη για τις νομικές συμβουλές. Επίσης, ευχαριστούμε θερμά αυτούς που στήριξαν την 
έκδοση αυτής της εφημερίδας, το Γιάννη Αρφάνη για το εξαιρετικό φωτογραφικό αρχείο και ιδιαιτέρως τον Τάκη Πελεκάνο 
για την ανεκτίμητη βοήθεια καi προσφορά του στη σχεδίαση και εκτύπωση της εφημερίδας.

Καλό ξεκίνημα 
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Êáóôüñé: Äéá÷ñïíéêü êÜëëïò

1⁄4ôáí êáíåßò ðñï÷ùñÜ 
óôï äñüìï ãéá ôï Êá-
ìÜñé, äåí ìðïñåß íá 
ìçí åíôõðùóéáóèåß áðü 
ôç ëéôÞ áñ÷éôåêôïíé-
êÞ êáé ôéò ìáñìÜñéíåò 
áêñïãùíéÝò ôùí åîùèõ-
ñþí, üëåò äéáôáãìÝíåò 
êáé óéùðçëÝò íá áíôé-
óôÝêïíôáé óôï ðÝñáóìá 
ôïõ ÷ñüíïõ. ÂÝâáéá êáé 
ç öñïíôßäá ôùí êáôïß-
êùí óõíôåëåß ó’ áõôü. 
Èá èÝëáìå óå áõôü ôï 

1ï ôåý÷ïò ôçò åöçìåñß-
äáò  íá ðáñáèÝóïõìå 
ìåñéêÝò åéêüíåò. Åéêü-
íåò ðïõ ìáò áðïêá-
ëýðôïõí ôá ìéêñÜ êáé 
ìåãÜëá ìõóôéêÜ ôçò 
éóôïñßáò ôïõ Êáóôïñß-
ïõ. Ìáò äåß÷íïõí – áí 
èÝëåôå - ôï äñüìï ðïõ 
ðñÝðåé íá áêïëïõèÞ-
óïõìå åÜí åðéèõìïýìå 
íá äéáôçñÞóïõìå ôç 
öõóéïãíùìßá ôïõ, ôï 
÷áñáêôÞñá ôçò ãçò ðïõ 

ìáò öéëïîåíåß êáé ôéò 
óõíÞèåéåò åêåßíùí ðïõ 
ðñïçãÞèçêáí. Óôïé-
÷åßá ðïëýôéìá, ãíþ-
óåéò ÷ñÞóéìåò áëëÜ êáé 
áðïëáõóôéêÝò óôéò ëå-
ðôïìåñÝò ôïõò. Ç áñ÷é-
ôåêôïíéêÞ éóôïñßá êáé 
áíÜëõóç äåí áðïôåëåß 
áíôéêåßìåíï áõôïý ôïõ 
Üñèñïõ, áðëþò áöÞ-
íïõìå ôçí åéêüíá íá 
ìéëÞóåé. 

É. ÁñöÜíçò
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Έχουμε μπει πια για τα καλά στο καλο-
καίρι. Ιούλιος, ο πιο ζεστός μήνας. Το χω-
ριό μας σφύζει από ζωή και είναι έτοιμο 
να δεχτεί κι άλλους επισκέπτες, ντόπιους 
κι Έλληνες της ομογένειας. Ανθρώπους 
που η νοσταλγία τους φέρνει κάθε χρόνο 
στον τόπο τους και κάθε φορά ανακαλύ-
πτουν τις ομορφιές του. 
Ευχή όλων μας είναι να περάσουμε ένα 
όμορφο, ξέγνοιαστο καλοκαίρι. Να μη 
ζήσουμε ξανά την αγωνία που νιώσαμε 
πέρυσι, όταν το χωριό μας και το δάσος 
απειλήθηκαν από τη φωτιά
Και επιβάλλεται σήμερα, από τούτο το 
βήμα της εφημεριδούλας μας, να ευχα-
ριστήσουμε τα παιδιά του Βόρειου Ταϋ-
γέτου, που με αυτοθυσία κράτησαν ανέ-
παφο το δάσος μας. Να ευχαριστήσουμε 
όλους για την προσφορά τους: τη Νομαρ-
χία, το Δήμο, τις μοναχές της Ζωοδόχου 

Πηγής, τους μαγαζάτορες, τους οικονο-
μικούς μετανάστες και τους νέους συ-
μπατριώτες μας στο Καστρί, Martyn και 
Denny, καλωσορίζοντάς τους με την ευ-
καιρία αυτή.
Ευχαριστούμε τα φανταράκια μας, τους 
πυροσβέστες, ντόπιους και Βορειοελλα-
δίτες, τον Δασάρχη, τον ορειβατικό Σύλ-
λογο Σπάρτης, τους εθελοντές από την 
Καλαμάτα και ιδιαιτέρως το Σύλλογο Φί-
λων Ταϋγέτου «Η Λουσίνα» και τον τηλε-
οπτικό σταθμό Best TV της Καλαμάτας 
για την πολύτιμη από αέρος συνδρομή 
του. Ευαισθησία επέδειξε και η πολιτική 
ηγεσία του τόπου με την εκεί παρουσί-
α της.
Αυτό το καλοκαίρι ας μη ξεχαστούμε και 
ας μη ξεχάσουμε…

Ι. Αρφάνης
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Ονομάσαμε το σύλλογό 
μας «Πολυδεύκη» για να 
συμπληρωθεί το Δίδυμο των 
Διός κούρων: «Κάστωρ», ο 
αθλητικός μας σύλλογος 
και, «Πολυδεύκης» ο πολιτι-
στικός και τιμούμε έτσι τους 
αρχαίους ήρωες και θεούς 
της περιοχής μας.

Η λακωνική παράδοση 
με εκπρόσωπο τον ποιητή 
Αλκμάνα ξέρει ότι οι δίδυμοι 
γιοί της Λήδας, γεννήθηκαν 
σ’ ένα νησάκι- όχι μεγαλύ-
τερο από ένα βράχο- την 
Πέφνο, στη δυτική πλευρά 
του Ταϋγέτου, κοντά στο Οί-
τυλο. Από εκεί τους έφερε ο 
Ερμής στην Πελλάνα, πόλη 
αχαϊκή. Στον 7ο κιόλας π.Χ. 
αιώνα ήταν διαδεδομένη η 
πίστη ότι από τους δύο αυ-
τούς γιούς της Λήδας ο ένας, 
ο Πολυδεύκης, ήταν αθάνα-
τος, ενώ ο άλλος, ο Κάστωρ, 
θνητός, διότι σύμφωνα με το 
μύθο ο Δίας ερωτεύθηκε 
τόσο σφοδρά την όμορφη 
Λήδα, σύζυγο του Τυνδά-
ρεω, ώστε μεταμορφώθηκε 
σε κύκνο για να την κατα-
κτήσει ( Ιταλ. Αναγέννηση 
και Ελλάδα «Λήδα», Ρώμη, 
πινακοθήκη Borghese). Από 
την ένωσή τους προέκυψε ο 
Πολυδεύκης, ενώ ο αδελφός 
του Κάστωρ ήταν γνήσιο 
τέκνο του Τυνδάρεω (με τον 
οποίο η Λήδα ενώθηκε την 
ίδια νύχτα).

 Οπωσδήποτε και οι δύο 
γιοί της Λήδας ανατράφη-
καν χωρίς διάκριση σαν 
πραγματικοί γιοί του θνη-
τού Τυνδάρεω. Οι δύο μαζί 
αντιπροσωπεύουν τη θνη-
τή και αθάνατη φύση μας. 
Υπήρξαν πρότυπα ηθικής 
συμπεριφοράς, ιδανικές 
μορφές θάρρους και ευγέ-
νειας. Τους τιμούσαν για τη 
φιλαδελφία, την ευσέβεια, τη 
δικαιοσύνη και την ανδρεία 
τους. Έσπευδαν σε βοήθεια 
των θνητών και στην ξηρά 
ως δεινοί έφιπποι και στη 
θάλασσα ως αστέρια- θεοί 
για να σώσουν τους ναυτι-
κούς.

Σύμβολά τους ήταν: αρχι-
κά τα δόκανα- δύο κάθετοι 
ράβδοι που συνδέονταν 
μεταξύ τους με δύο άλλες 

οριζόντιες- τα οποία έφεραν 
μαζί τους οι βασιλείς της 
Σπάρτης στις εκστρατείες. 
Αργότερα σύμβολα ήταν οι 
πίλοι- ημισφαιρικά κράνη 
που συμβολίζουν τα δύο 
μισά του αβγού που γέννησε 
η Λήδα - με ένα αστέρι στην 
κορυφή του καθενός και τέ-
λος συμβολίζονταν με δύο 
μακρόστενους αμφορείς με 
περιτυλιγμένα φίδια γιατί 
έσωζαν τους ανθρώπους 
και από τις ασθένειες.

Μερικά από τα κατορ-
θώματα που αποδίδονται 
στους Διόσκουρους είναι:

1. Οδήγησαν στρατό στην 
Αττική και πήραν πίσω την 
αδελφή τους, Ελένη, την 
οποία είχε κλέψει ο Θησέας.

2. Έλαβαν μέρος στο 
κυνήγι του Καλυδωνίου Κά-
πρου και στην Αργοναυτική 
εκστρατεία. Ως αργοναύτης 
μάλιστα ο Πολυδεύκης, άρι-
στος πυγμάχος, νίκησε τον 
Άμυκο, γιο του Ποσειδώνα 
και βασιλιά της Βιθυνίας.

3. Συγκρούστηκαν με τα 
εξαδέλφια τους, Αφαρείδες, 
τον Ίδα και τον Λυγκέα, 
γιατί οι Διόσκουροι έκλεψαν 
τις κόρες του Λεύκιππου 
που τις είχαν μνηστευθεί οι 
Αφαρείδες. Στη σύγκρουση 
αυτή οι Αφαρείδες σκοτώνο-
νται- ο Ληγκέας χτυπημένος 
από το δόρυ του Πολυδεύκη 
και ο Ίδας από τον κεραυνό 

του Δία. Τότε ο Πολυδεύκης 
έτρεξε κοντά στον πληγωμέ-
νο Κάστορα και τον πρόφτα-
σε πριν ακόμα ξεψυχήσει ˙ 
υψώνοντας δυνατή φωνή 
ζήτησε και  αυτός από τον 
Δία το θάνατο. Και εκείνος 
του πρότεινε να διαλέξει ή 
να ζει μόνος συνέχεια στον 
Όλυμπο ή να κατοικεί μαζί 
με τον αδερφό του τη μια 
μέρα μέσα στη γη και την 
άλλη στον ουρανό κοντά 
στους άλλους θεούς. Και 
ο Πολυδεύκης διάλεξε να 
μοιράζεται με τον αγαπη-
μένο του αδερφό για πάντα 
το φως και το σκοτάδι ˙ μια 
μέρα μαζί ψηλά στον Όλυ-
μπο, κοντά στον πατέρα Δία 
και την άλλη στα κοίλα βάθη 
της γης, κάτω από τη Θερά-
πνη «ἄφθιτοί τε και φθιτοί, 
τεθνᾶσι κοὐ τεθνᾶσι». Εξο-
μοιώθηκαν τότε με άστρα 
και τοποθετήθηκαν από τον 
Δία στον ουρανό σχηματί-
ζοντας τον αστερισμό των 
Διδύμων.(εμφανίζονται τον 
μήνα Φεβρουάριο)

Οι Διόσκουροι είναι ου-
ράνιες μαζί και χθόνιες 
θεότητες. Έχουν όλες τις 
ηρωικές αρετές. Και οι δύο 
πάνε στον πόλεμο με τους 
Σπαρτιάτες βασιλείς και εί-
ναι στη Σπάρτη οι ευρετές 
του πυρρίχιου, της ένοπλης 
δηλαδή όρχησης (πολεμι-
κού χορού). 

Στην Σπάρτη επίσης 
τους αποδίδεται το επιθε-
τικό πολεμιστήριο άσμα, 
το καστόρειον, αλλά και το 
καρυατίζειν δηλαδή ο επι-
νίκιος χορός. Στην είσοδο 
του ολυμπιακού ιπποδρό-
μου υπήρχε ο βωμός τους 
γιατί είχαν νικήσει στους 
Ολυμπιακούς αγώνες που 
καθιέρωσε ο Ηρακλής 
– ο Κάστωρ στο δρόμο και 
ο Πολυδεύκης στην πυγμή 
(Παυσανίας 5,8,4). 

Σαν ουράνιες θεότητες 
εμφανίζονταν παντού, 
όπου τους επικαλούνταν οι 
θνητοί, άλλοτε ως σωτήρες 
και  ευεργέτες και άλλοτε ως 
τιμωροί. Ο μύθος τους ενέ-
πνευσε στον Γάλλο συνθέτη 
Ραμώ τη λυρική τραγωδία 
«Κάστωρ και Πολυδεύκης» 
1737.

Ετυμολογικά το όνομα 
Πολυδεύκης σημαίνει εκεί-
νον, που είναι διατεθειμένος 
προς εκτέλεση γενναίων 
έργων και καλών. (Πολύς 
επιθ. + δεύκος, το = γλυκύ). 
Και ο «δικός» μας «ΠΟΛΥ-
ΔΕΥΚΗΣ» στόχο έχει να 
δραστηριοποιήσει τα μέλη 
του και όλους τους απαντα-
χού Καστανιώτες να αγα-
πήσουμε το χωριό μας, να 
αναδείξουμε τις ομορφιές 
του και να βρεθούμε κοντά 
στους ανθρώπους του και 
τα προβλήματά τους. 

Ãéáôß “Ðïëõäåýêçò”;
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Ι ΔΙ Ω ΜΑ ΤΙ ΣΜΟΙ 
ΔΗ ΜΟΥ ΠΕΛ ΛΑ ΝΑΣ

Α
Ἀγ κω νή = ἡ γω νί α, κυ ρί ως αὐ-
τή πού εἶ ναι κον τά στό τζά κι.
Ἀ λε τρο πό δα = ὁ ἀ στε ρι σμός 
τῆς Πού λιας. Ἐξ αἰ τί ας τοῦ σχή-
μα τός του.
Ἁ λι κον τά ω = ἐμ πο δί ζω, ἀ πο-
τρέ πω.
Ἁ λω νά ρης = ὁ μή νας Ἰ ού λιος.
Ἄ μο ρος = ἄ τυ χος, ἀ νε πρό κο-
πος. Ἀ πό τό ἀρ χαῖ ο λα κω νι κό 
μό ρα=μοί ρα, με ρί δα.
Ἀ νά νοι γο = κλει στό, αὐ τό πού 
δέν ἔ χει ἀ νοι χθεῖ.
Ἀ νε βά στα γος = ἀ νυ πό μο νος.
Ἀ νε γνώ ρι μος = ἀ γνώ ρι στος.
Ἀν τί = τό κυ λιν δρι κό ξύ λο τοῦ 
ἀρ γα λει οῦ στό ὅ ποι ο τυ λί γε ται 
τό ὑ φαν τό κα τά τήν ὕ φαν ση.
Ἀν τί λη ψη = ἐγ κε φα λι κό ἐ πει-
σό διο, συμ φό ρη ση.
Ἀν τρο μή δα = ὑ φαν τό μέ τριου 
πά χους.
Ἀρ κου δό βα το = ἡ ἀ γρι ο τρι αν-
τα φυλ λιά.
Ἀρ μα κᾶς = ἀ κα τά στα τος σω-
ρός ἀ νό μοι ων πραγ μά των. 
Ἀ σφά κα = μι κρός θά μνος πού 
μοιά ζει μέ τό τσά ϊ τοῦ βου νοῦ, 
ἄλ λα δέν ἔ χει οὔ τε τό ἄ ρω μά 
του οὔ τε τή χρη σι μό τη τά του.

Β
Βα βί ζω = γαυ γί ζω.
Βε δού ρα = μι κρό δο χεῖ ο με τα-
φο ρᾶς φα γη τοῦ.
Βε λέν τζα = χον δρό χνου δω-
τό ὑ φαν τό ἀ πό πρό βιο μαλ λί, 
πο λύ ζε στό.
Βί κα = στά μνα. Ἀ πό τήν ἀρ-
χαί α λέ ξη «βί κος» μέ τήν ἴ δια 

ση μα σί α πού ἀ παν τᾶ ται στόν 
Ἡ ρό δο το.
Βο λο δέρ νω καί πα λα μο-
δέρ νω=γυ ρί ζω ἐ δῶ καί ἐ κεῖ 
κα τά κο πος χω ρίς νά φέρ νω 
ἀ πο τέ λε σμα.

Γ
Γα ϊ δου ρογ κού στε ρος = με-
γά λη πρά σι νη σαύ ρα.
Γι ορ γά νι = πά πλω μα. 
Γι ού κος = τα κτο ποι η μέ νος σω-
ρός σκε πα σμά των καί γε νι κά
ὑ φαν τῶν.
Γι ού λας = χα ϊ δευ τι κό τοῦ Γι ώρ-
γη [στό Γε ωρ γί τσι]. 
Γου ρου νί τσα = παι δι κό παι-
χνί δι. Οἱ παῖ κτες κτυ ποῦν μέ 
ρα βδιά ἕ να μι κρό κομ μά τι 
ξύ λου προ σπα θών τας νά τό 
βά λουν σέ μί α μι κρή τρύ πα στό 
ἔ δα φος. 
Γρά βα λο = γε ωρ γι κό ἐρ γα λεῖ ο 
μέ σι δε ρέ νια δόν τια, ἡ τσουγ-
κρά να.  

Δ
Δέν δρο = ἡ βε λα νι διά.
Δυ ά ζι μος = Δυ ό σμος.

Θ
Θε ρι α κω μέ νος = ἄν θρω πος 
ἤ πράγ μα μέ ὑ περ βο λι κό μέ γε-
θος.
Θε ρι στής = ὁ μή νας Ἰ ού νιος

Ι
Ἰ διά ζω = τα κτο ποι ῶ τά νή μα-
τα πού θά χρη σι μο ποι η θοῦν 
στόν ἀρ γα λει ό
Ἰ λά λι = ἀ λή της, ἄ σω τος, ἀ νε-
πρό κο πος, τεμ πέ λης [στό Κα-
στό ρει ο, Κα στα νιά].
Κ

Κα κα ει δός = μι κρο κα μω μέ νος 
καί ἄ σχη μος.
Κα κα ρί θια κας = μι κρό που λά-
κι, ὁ τρυ πο κά ρυ δος.
Κα κο ζά κα νος = μι κρο κα μω μέ-
νος καί κα κο φτι αγ μέ νος, ἀρ ρω-
στιά ρης.
Κα μά ρι = πέ τρι νη βρύ ση.
Κα ρα βο κύ ρης = αὐ τός πού 
μέ τρα γε τό λά δι μέ τή μπό τσα 
στά ἐ λαι ο τρί βεια.
Κα ρούμ πα λο = ὁ καρ πός τοῦ 
πεύ κου καί τοῦ ἔ λα του καί τό 
ἐ ξόγ κω μα πού προ κα λεῖ ται ἀ πό 
κτύ πη μα στο ό κε φά λι. 
Κά σα = ντε νε κές πε τρε λαί ου 
[στό Γε ωρ γί τσι]. 
Κα τσα χνιά = κα τα χνιά, ὁ μί-
χλη.
Κε ρε στές = ξυ λεί α.
Κο κό σι ες = τά κα ρύ δια, κυ ρί-
ως στό Γε ωρ γί τσι.
Κου τσι ουμ πός = κον τός καί 
κα κο φτι αγ μέ νος. 
Κω λο στρομ πό νι = μι κρή 
στρογ γυ λή πέ τρα. Στό παι χνί δι 
«ἀ μά δες» τήν ἔ βα ζαν πά νω σέ 
μί α με γά λη πέ τρα καί ἀ πό ἐ κεῖ 
προ σπα θοῦ σαν νά τήν ρί ξουν 
οἱ παῖ κτες.

Λ
Λα μα σό νες = γυ ναῖ κες κα κό-
τρο πες καί μα χη τι κές. Ἴ σως 
πα ρα φθο ρά τοῦ ὀ νό μα τος τῶν 
μα χη τι κῶν Ἀ μα ζό νων 
Λευ τή ρα = πε τα λού δα. 
Λίμ πα = με γά λα με ταλ λι κά δο-
χεῖ α ὑ γρώv, κυ ρί ως λα διοῦ. 
Λι τρου βά ρης = ὁ ἐρ γά της 
τώv λι τρου βι ώv.
Λι τρου βιό = τό πα λιό ἐ λαι ο-
τρι βεῖ ο
Λι ό σμος = τό ἀ v α κα τεμ μέ v ο 

μέ v ε ρό κα τα κά θι τοῦ λα διοῦ. 
Λότ ζα = ἀ γρο τι κό ὑ πό στε γο.
Λού κι = χο v δρός σω λή v ας 
v ε ρού καί τό ἐ σω τε ρι κό τοῦ 
καρ ποῦ τοῦ ἀ ρα πο σι τιοῦ πού 
μέ v ει με τά τήv ἀ φαί ρε ση τώv 
σπό ρωv.

Μ
Μά λε = πά ρα πο λύ [στό Γε ωρ-
γί τσι]. Ἀ πό τό ἀρ χαῖ ο μά λα. 
Μα μου κα λιά = φυλ λο βό λο 
δέ v δρο μέ ρό δι v α ἄ v θη, ἡ κου-
τσου πιά.
Με λε ού v ια = ἑ κα τομ μύ ρια 
[στό Γε ωρ γί τσι]. 
Με v ί δα = πο τα μί σιο ψά ρι.
Μπα ΐ ρια = χω ρά φια ἀ καλ λι έρ-
γη τα γιά πολ λά χρό v ια. 
Μπαμ πού γε ρας = σκα θά ρι.
Μπα τα v ί α = λε πτό ὑ φα v τό 
σκέ πα σμα.
Μπε σί κι = ἡ κού νια τοῦ μω-
ροῦ.
Μπί ζια = τά φα σό λια λό πια.
Μπλε ζο v ιά = καρ πού ζι.
Μπο ρί τσα = τό πεῦ κο.
Μπό τσα = δο χεῖ ο πού χω ροῦ-
σε δυ ό ὀ κά δες λά δι. 
Μπου γέ λο = δο χεῖ ο ὑ γρώv.
Μπου ρά ω = κου του λά ω.
Μπου ρί ζω = γκρε μί ζω.
Μπουρ μπου τσέ λια = οἱ καρ-
ποί τοῦ ἀρ κου δό βα του καί γε v ι-
κά μι κροί ἄ γριοι καρ ποί πού δέv 
τρώ γο v ται. 
Μπου ρού σι = ἐ ξόγ κω μα τοῦ 
κε φα λιοῦ.
Μπρά σκα = με γά λος βά τρα-
χος τῆς στε ριᾶς, ὁ φρύ v ος. 
Μω ρό χαυ λος = τε λεί ως ἀ v ό-
η τος.

Éäéùìáôéóìïß 
ôçò ðåñéöÝñåéáò ôùí 
÷ùñéþí ôïõ ÄÞìïõ 

ÐåëëÜíáò Ëáêùíßáò
Με ρι κοί μπο ρεῖ νά χρη σι μο ποι οῦν ται καί  σέ ἄλ λα μέ ρη.
Ἀ ξί ζει νά δι α τη ροῦν ται αὐ τές οἱ ἰ δι αι τε ρό τη τες πού δί-
νουν ἕ να χρῶ μα στή ζω ή μας.

Συλ λο γή Εὐ αγ γέ λου Ἀν δρια νοῦ*

* Ὁ Εὐ άγ γε λος Ἀν δρια νός 
εἶ ναι ἐ πί τι μος ἀ ρε ο πα γί της, κα-
τοι κεῖ στό Κα στό ρι - Κα στα νιά
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Î
åêéíþíôáò áðü ôç ãÝöõñá 
ôïõ ÊÜóôïñá êáôÜ ìÞêïò ôïõ 
ðïôáìïý ðñïò ôá âïñåéïäõôéêÜ 
Ý÷åé äéáìïñöùèåß ìéá íÝá 
äéáäñïìÞ ç ïðïßá äéáó÷ßæåé 
Ýíá áðü ôá öáñÜããéá ôçò 

ðåñéï÷Þò. Êáèþò äéáó÷ßæåéò êÜðïéï 
áðü ôá ãåöõñÜêéá ôïõ ðïôáìéïý êáé 
óõíå÷ßæåéò âïñåéïäõôéêÜ, îåêéíÜ ìéá 
åíôõðùóéáêÞ áíÜâáóç ìå åíáëëáóóüìåíá 
îýëéíá óêáëïðÜôéá êáé ãÝöõñåò êáé 
ìïíïðÜôé. Ôï öáñÜããé áíáäýåôáé óôá 
ìÜôéá óïõ ðïëëÝò öïñÝò ðëáíåõôéêü 
êáé Üëëåò áðåéëçôéêü áëëÜ ðÜíôïôå 
ìå áðáñÜìéëëç äõíáìéêÞ. Óôçí áñ÷Þ 
áíôéêñßæåéò ôï Êáóôüñé áðü øçëÜ 
êáé óôç óõíÝ÷åéá ôï åãêáôáëåßðåéò 
ðßóù óïõ, êáèþò ôï ôïðßï ãßíåôáé üëï 
êáé ðéï Üãñéï. Êé Üîáöíá óôï ôÝëïò 
ôïõ áíçöïñéêïý ìïíïðáôéïý, êáèþò 
åãêáôáëåßðåéò ôçí åéêüíá ôïõ Êáóôïñßïõ, 
ìðñïò óïõ ðñïâÜëåé õðïâëçôéêü ôï 
êýñéï ìÝñïò ôïõ öáñáããéïý ìå ôï âñÜ÷ï 
êáôáêüñõöï óìéëåìÝíï íá áíáäåéêíýåé ôá 
êïêêéíüöáéá ðåôñþìáôÜ ôïõ, ðñïúüíôá 
ìáêñü÷ñïíçò ãåùöõóéêÞò äñÜóçò. Ç 
äýíáìç ôïõ ôïðßïõ óå ðáñáóýñåé óå ìéá 
áßóèçóç üôé Þ èá ãßíåéò ìÝñïò ôïõ Þ èá 
÷áèåßò. 
Áöïý ðåñÜóåéò ôï âñÜ÷ï êáôåâáßíåéò 
ôá îýëéíá óêáëéÜ êáé ðñï÷ùñÜò, 
óõíå÷ßæïíôáò äõôéêÜ ðñïò ôï üñéá ôçò 
Áëåõñïýò, ïõóéáóôéêÜ óôçí áãêáëéÜ 
ôïõ ÷åéìÜñïõ, ôï ×åéìþíá êáé ôéò áñ÷Ýò 
ôçò ¢íïéîçò ôñÝ÷åé íåñü. Ç âëÜóôçóç 
áõîÜíåôáé êáé ï ïñßæïíôáò ðåñéïñßæåôáé 
êáèþò Ý÷åéò öèÜóåé ðéá óôá åñåßðéá 
ôùí Ìýëùí ôïõ Ãåùñãéôóßïõ – ìéá 

Âáäßæïíôáò óôï öáñÜããé ôïõ Âñõóéþôéêïõ
Ôï öáñÜããé áíáäýåôáé óôá ìÜôéá óïõ ðïëëÝò öïñÝò 

ðëáíåõôéêü êáé Üëëåò áðåéëçôéêü áëëÜ ðÜíôïôå ìå 

áðáñÜìéëëç äõíáìéêÞ. 
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åðüìåíç äñÜóç èá ðñÝðåé íá åßíáé ç 
áíáóôÞëùóÞ ôïõò, üðùò êáé ðïëëþí 
Üëëùí ìýëùí ôçò ðåñéï÷Þò. Ç 
áíÜâáóç óõíå÷ßæåôáé, ðÜíôá äßðëá 
óôï ÷åßìáñï êáé êÜôù áðü ôç óêéÜ 
ôùí äÝíôñùí Ýùò ôï äáóéêü äñüìï 
ôçò ÁëåôñÝéêçò äÝóçò óôï Ãåùñãßôóé. 
Ç öýóç Ý÷åé äùñßóåé áðëü÷åñá 
åêôüò áðü ôçí ïìïñöéÜ ôçò üëçò 
äéáìüñöùóçò êáé ðáíÝìïñöá Üíèç.   
Ç íÝá äéáäñïìÞ óôï öáñÜããé 
ÊÜóôïñá ÁëåôñÝéêçò ÄÝóçò 
õëïðïéÞèçêå ìåôÜ áðü 
÷ñçìáôïäüôçóçò óôá Ðëáßóéá ôïõ 
ÉÉÉ Êïéíïôéêïý Ðëáéóßïõ ÓôÞñéîçò, 
ìåôÜ áðü ó÷åôéêÞ ðñüôáóç ôïõ 

ÄÞìïõ ÐåëëÜíáò. ÏñéóìÝíåò 
÷ñÞóéìåò ðáñáôçñÞóåéò áðü üóïõò 
ôï äéÜâçêáí áöïñïýí óôçí áíÜãêç 
åêôßìçóçò áðü åéäéêïýò æçôçìÜôùí 
áóöÜëåéáò ôïõ ìïíïðáôéïý åéäéêÜ 
óôï ôìÞìá ôïõ âñÜ÷ïõ,  üðïõ ôá 
÷áëßêéá üðùò Ý÷ïõí ôïðïèåôçèåß 
ðéèáíüí íá åíÝ÷ïõí êéíäýíïõò ãéá 
ôçí áóöáëÞ äéÜâáóç, éäéáßôåñá ìåôÜ 
áðü âñï÷ïðôþóåéò. Åðßóçò, õðÜñ÷åé 
óå êÜðïéï óçìåßï êáôáóôñïöÞ ôùí 
îýëéíùí óêáëïðáôéþí. ÐñÝðåé íá 
åðéóçìáíèåß üôé áðáéôåßôáé äéáñêÞò 
ðáñáêïëïýèçóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ 
ìïíïðáôéïý êáé êáôÜëëçëç óÞìáíóç, 
ç ïðïßá åêôüò áðü ôç âïÞèåéá ãéá 

áóöáëÞ äéÜâáóç, ðñÝðåé íá äßíåé êáé 
ðçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôï éóôïñéêü 
ôïõ ôüðïõ êáèþò êáé ôéò áðïóôÜóåéò 
áðü äéÜöïñá óçìåßá êáé ôï ôÝëïò ôçò 
äéáäñïìÞò. 
ÔÝëïò, åßíáé áðáñáßôçôç ç ðáñïõóßá 
ïäçãïý ãéá áíèñþðïõò ðïõ äåí 
ãíùñßæïõí ôçí ðåñéï÷Þ êáé äåí 
åßíáé åîïéêåéùìÝíïé ìå ðåæïðïñßåò 
êáé áíáâÜóåéò. Ãéá üóïõò åðßóçò, 
äåí Ý÷ïõí éäéáßôåñá êáëÞ öõóéêÞ 
êáôÜóôáóç åßíáé ðñïôéìüôåñï 
íá áíÝâïõí ìå áõôïêßíçôï óôçí 
ÁëåôñÝéêç ÄÝóç êáé íá êáôÝâïõí ôï 
öáñÜããé, ç åìðåéñßá åßíáé åîßóïõ 
õðÝñï÷ç. 

Âáäßæïíôáò óôï öáñÜããé ôïõ Âñõóéþôéêïõ
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Τ ο σύστημα σήμανσης και κα-
ταγραφής των αιγοπροβάτων 
εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε 
όλη τη χώρα ήδη από το 2004 

στο πλαίσιο της κοινοτικής και της εθνι-
κής νομοθεσίας (Κανονισμός (ΕΚ) 21/
2004 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  και Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση 263493/2004 (ΦΕΚ 1253/Β΄). 

Η εφαρμογή του συστήματος της ατο-
μικής σήμανσης των αιγοπροβάτων με 
ενώτια και της καταγραφής αυτών σε 
μητρώα και σε κεντρική ηλεκτρονική 
βάση δεδομένων, υπαγορεύεται κυρί-
ως από υγειονομικούς λόγους (ειδικό-
τερα μετά την κρίση του αφθώδους πυ-
ρετού), για τον έλεγχο των σπογγωδών 
εγκεφαλοπαθειών (νόσος Scrapie) και 
απαιτείται ιδιαίτερα για τον έλεγχο και 
επιτήρηση επιζωοτιών (μελιταίος πυρε-
τός). Το σύστημα αυτό παρέχει τη δυνα-
τότητα να προσδιορίζονται τα ζώα που 
μετακινούνται τόσο στο ενδοκοινοτικό 
εμπόριο όσο και εντός της επικράτειας 
κάθε κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να καταγράφονται με τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι δυνατό να εντοπί-
ζεται άμεσα η εκμετάλλευση στην οποί-
α γεννήθηκε ένα ζώο καθώς και όλες οι 
εκμεταλλεύσεις από τις οποίες πέρασε 
κατά τη διάρκεια της ζωής του. Έτσι σε 
περίπτωση που παρουσιαστεί ένας κίν-
δυνος για τα ζώα ή τον άνθρωπο, είναι 
δυνατόν ανατρέχοντας στο παρελθόν, 
να προσδιοριστεί η αρχική αιτία που 
εμφανίστηκε ο κίνδυνος και έτσι να 
αντιμετωπιστεί ευκολότερα, χωρίς να 
λάβει μεγαλύτερη έκταση. 

Για την αποτελεσματικότερη αναγνώ-
ριση των αιγοπροβάτων, εκτός από την 
κλασσική με τα γνωστά ενώτια σήμαν-
ση, ο Κανονισμός (ΕΚ) 21/2004  προ-
βλέπει και την ηλεκτρονική σήμανση με 
τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων αναγνώ-
ρισης. Στην περίπτωση αυτή κάθε ζώο 
θα σημαίνεται υποχρεωτικά με ένα ενώ-
τιο ατομικής αναγνώρισης και με ένα 
ηλεκτρονικό μέσο αναγνώρισης.

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμαν-
σης ήταν αρχικά υποχρεωτική από 1-1-
2008, αλλά δόθηκε παράταση και θα εί-
ναι υποχρεωτική για όλα τα ζώα που θα 
γεννηθούν μετά τις 31-12-2009 και τα 
οποία θα κρατούνται στην εκμετάλλευ-
ση για αναπαραγωγή. Αυτό συνεπάγε-
ται ότι όλοι οι κτηνοτρόφοι, μετά από 
την παραπάνω ημερομηνία, θα πρέπει 
να σημαίνουν τα ζώα τους ηλεκτρονι-
κά με δική τους δαπάνη. Η ηλεκτρονική 
σήμανση γίνεται με την τοποθέτηση στο 
στομάχι (με την κατάποση) ενός ηλε-
κτρονικού βώλου (microchip) ο οποίος 
περιλαμβάνει τα ατομικά στοιχεία ανα-
γνώρισης του ζώου. Η ανάγνωση των 

στοιχείων αυτών γίνεται με ειδική συ-
σκευή ανάγνωσης (reader). Οι βώλοι εί-
ναι κατασκευασμένοι από κεραμικό υλι-
κό και έχουν σχήμα και μέγεθος τέτοιο 
ώστε να μην προκαλούν ζημιά στο ζώο 
σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. 

Το Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων ξεκίνησε το 2006 ένα 
πρόγραμμα οικονομικών ενισχύσεων 
για την ηλεκτρονική σήμανση των αιγο-
προβάτων στο πλαίσιο του Μέτρου 131 
του ΠΑΑ 2007-2013 (πρώην Μέτρο 5.1 
του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006). 
Σκοπός του προγράμματος είναι η μερι-
κή αντιστάθμιση των δαπανών και της 
απώλειας εισοδήματος που συνεπάγο-
νται για τους κτηνοτρόφους οι ενέργει-
ες προσαρμογής των εκμεταλλεύσεων 
τους στην ηλεκτρονική σήμανση των 
αιγοπροβάτων. Με την εφαρμογή του 
παραπάνω προγράμματος ενίσχυσης 
οι κτηνοτρόφοι ενθαρρύνονται να προ-
σαρμοσθούν σε απαιτητικά και βασι-
ζόμενα στην κοινοτική νομοθεσία πρό-
τυπα με στόχο την ταχύτερη εφαρμογή 
και τήρηση των προτύπων της ηλεκτρο-
νικής σήμανσης των αιγοπροβάτων και 
για την μη απώλεια άμεσων ενισχύσε-
ων στο πλαίσιο της πολλαπλής συμ-
μόρφωσης. Το πρόγραμμα είναι πεντα-
ετούς διάρκειας και το συνολικό ποσό 
της ενίσχυσης κάθε εκμετάλλευσης 
ανέρχεται σε 26,17 € ανά ζώο ηλικίας 
άνω των 6 μηνών και χορηγείται σε πέ-
ντε ετήσιες δόσεις. 

Παρά τη δημοσιοποίηση του προ-
γράμματος και την εντατική ενημέρω-
ση των κτηνοτρόφων από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, το ενδιαφέρον και η συμ-
μετοχή των κτηνοτρόφων ήταν πολύ 
μικρή (συμμετείχαν περίπου 750.000 

αιγοπρόβατα σε όλη τη χώρα σε έναν 
πληθυσμό 14.000.000 αιγοπροβάτων). 
Στο Νομό μας εντάχθηκαν αρχικά στο 
πρόγραμμα αυτό 5  κτηνοτρόφοι, οι 
οποίοι υπέγραψαν τις προβλεπόμενες 
σχετικές συμβάσεις, αλλά στη συνέχει-
α δεν θέλησαν να συνεχίσουν και απο-
σύρθηκαν. Το γεγονός αυτό πιθανόν να 
οφείλεται στο ότι μεγάλο μέρος των κτη-
νοτρόφων αντιμετώπισαν το πρόγραμ-
μα με μεγάλη δυσπιστία και επιφύλαξη, 
πιστεύοντας λανθασμένα, αφενός ότι η 
ηλεκτρονική σήμανση θα προκαλέσει 
ζημιά στα ζώα τους και αφετέρου ότι 
δεν πρόκειται να γίνει υποχρεωτική.

Από την εμπειρία που αποκτήθηκε 
στον τομέα της ηλεκτρονικής σήμαν-
σης, η οποία εφαρμόζεται από το 1998 
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, 
Πορτογαλία, Ολλανδία, Γερμανία, Ιτα-
λία και Γαλλία), οι ηλεκτρονικοί βώλοι 
έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, 
είναι πιστοποιημένοι από επίσημα δι-
εθνή εργαστήρια και επιπλέον λαμβά-
νουν έγκριση από το Υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκει-
μένου να κυκλοφορήσουν στην ελληνι-
κή αγορά.

Οι ηλεκτρονικοί βώλοι κατασκευάζο-
νται από συγκεκριμένο υλικό, αναλλοί-
ωτο και υψηλής ποιότητας, δεν παρα-
ποιούνται και έχουν σχήμα και μέγεθος 
που εξασφαλίζει την μακρόχρονη πα-
ραμονή τους στα ζώα χωρίς να προκα-
λούν προβλήματα. Στο βαθμό που πλη-
ρούνται οι παραπάνω προδιαγραφές, 
το μέγεθος των βώλων επιλέγεται βάσει 
του σωματικού βάρους των ζώων και η 
τοποθέτηση τους γίνεται από έμπειρα 
άτομα, ελαχιστοποιείται η πιθανότητα 
πρόκλησης ατυχήματος και διασφαλί-
ζεται η υγεία των ζώων. 

Προκειμένου λοιπόν να ενισχυθούν 
οικονομικά και άλλοι κτηνοτρόφοι ώστε 
να εφαρμόσουν έγκαιρα την ηλεκτρονι-
κή σήμανση, το Υπουργείο Αγροτικής  
Ανάπτυξης και Τροφίμων προβλέπεται 
να δημοσιοποιήσει νέα πρόσκληση εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή 
στο πρόγραμμα της ηλεκτρονικής σή-
μανσης μέχρι το τέλος του 2008. Έτσι 
θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους 
κτηνοτρόφους της χώρας να συμμετέ-
χουν και να ωφεληθούν από την οικο-
νομική ενίσχυση.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η σήμανση 
των ζώων γίνεται μόνον με εγκεκριμέ-
να ενώτια και βώλους από το Υπουργεί-
ο Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Κατάλογοι με τα εγκεκριμένα ενώτια και 
τους εγκεκριμένους βώλους υπάρχουν 
σε όλα τα Αγροτικά Κτηνιατρεία. Επι-
σημαίνουμε ότι σε περίπτωση προ-
μήθειας και τοποθέτησης στα ζώα μη 
εγκεκριμένων ενωτίων και βώλων τότε ο 
κτηνοτρόφος όχι μόνο αποκλείεται από 
τις επιδοτήσεις αλλά υπόκεινται και σε 
κυρώσεις (πρόστιμα).

Για πληροφορίες σχετικά με την ηλε-
κτρονική σήμανση μπορείτε να απευ-
θυνθείτε στα Αγροτικά Κτηνιατρεί-
α ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων : 
www.minagric.gr (στο πεδίο «Έγγραφο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ)- ΑΞΟ-
ΝΑΣ 5» και στο πεδίο «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 
–Δ/νση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρ-
μάκων και Εφαρμογών- Τμήμα Κτηνια-
τρικών Φαρμάκων»).

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΝΩΤΙΩΝ ΣΤΑ ΖΩΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩ-
ΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ

Ε.Κ.

ÇëåêôñïíéêÞ óÞìáíóç áéãïðñïâÜôùí

http://www.minagric.gr
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 ÅðéóçìÜíóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôï õäáôéêü äõíáìéêü ôïõ Í. Ëáêùíß-

Το νερό είναι το πολυτιμότερο 
αγαθό της φύσης για τον άνθρωπο. 
Αυτό καθορίζει την οικονομική, κοι-
νωνική, πολιτιστική και οικολογική 
εξέλιξη μιας περιοχής. Συνεπώς, η 
ορθολογιστική διαχείριση των υδά-
τινων πόρων παίζει σημαντικό ρόλο 
για τη ζωή του τόπου που ζούμε. 
Η ιδιορρυθμία του νερού ως «ανανε-
ώσιμη μορφή ενέργειας» το καθιστά 
ανεξάντλητο, με την προϋπόθεση 
της ορθής αξιοπoίησής του στο 
χώρο και το χρόνο.
Ο ποταμός Ευρώτας δίδει στο 
Νομό τα επιφανειακά ύδατα και 
τροφοδοτείται από είκοσι περίπου 
χειμμάρους του Ταϋγέτου και πέντε 
του Πάρνωνα. Οι βροχοπτώσεις 

στο Νομό χαρακτηρίζονται από 
ανισομέρεια. Ανέρχονται σε 1400 
χιλιοστά, ύψους βροχής στο βόρειο 
τμήμα και σε 500 χιλιοστά στο νότιο. 
Το υπόγειο υδατικό δυναμικό είναι 
πτωχό στο νοτιοανατολικό τμήμα 
του Νομού και ικανοποιητικό στο 
δυτικό και κεντρικό και επηρεάζεται 
από τα γεωλογικά δεδομένα και κυ-
ρίως από τη διαπερατότητα.
Οι αρδευόμενες εκτάσεις στο Νομό 
ανέρχονται σε 280.000 στρέμματα 
περίπου και εξυπηρετούνται από 
7.000 περίπου γεωτρήσεις και πη-
γάδια. Σε πολλές περιπτώσεις γίνε-
ται υπεpάvrληση με αποτέλεσμα την 
πτώση της στάθμης των uπoγείων 
υδάτων και την υφαλμύρωση του 

υδροφόρου ορίζοντα σε παράλιες 
ζώνες.
Ο σχεδιασμός ανόρυξης γεωτρή-
σεων σε αρκετές περιπτώσεις έχει 
γίνει χωρίς μελέτη και δεν εξασφαλί-
ζεται η αειφόρος λειτουργία των. Σε 
περιοχές με μικρό υδατικό δυναμικό 
η εντατικοποίηση της Γεωργίας δη-
μιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα.
Η uπεράvτληση στις περιοχές 
Νεάπολης, κάμπου Μολάων, Γλυκό-
βρυσης, Ασωπού, Παπαδιανίκων, 
Mαυpoβoυνίου μειώνει το υδατικό 
δυναμικό και προκαλεί υφαλμύ-
ρωση των παράκτιων υδροφόρων 
οριζόντων με αποτέλεσμα σήμερα 
να έχουμε μικρές επιπτώσεις στην 
οικονομία και στο εγγύς μέλλον 
σημαντικές λόγω της πιθανής 
αχρήστευσης των εδαφών και της 
εγκατάλειψης των δενδρωδών καλ-
λιεργειών. 
Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο περί 
διαχείρισης και προστασίας των 
υδάτινων πόρων καθορίζεται κυρί-
ως από το νόμο 1739/87. Η μέχρι 
σήμερα εμπειρία από την εφαρμογή 
του έδειξε ότι η ορθολογιστική δι-
αχείριση των υδάτων δεν είναι σε 
άριστο δρόμο. 
Ο βασικός στόχος «πλήρης ικα-
νοποίηση των υδατικών αναγκών 
και η διατήρηση της οικολογικής 
ισορροπίας μιας περιοχής» αντιμε-
τωπίζεται από την Πολιτεία χλιαρά. 

Θα πρέπει άμεσα να υλοποιήσει 
το στόχο αυτό που είναι Εθνική 
Επιταγή.
Προτάσεις για την αξιοποίηση του 
υδάτινου δυναμικού του Νομού.
Α. Αρδεύσεις
Για τις αρδεύσεις θα πρέπει να 
επιδιωχθεί ο περιορισμός των απω-
λειών ύδατος και η αποτελεσματικό-
τητά του
Β. Αύξηση διαθεσίμου ύδατος
Για την αύξηση του διαθεσίμου ύδα-
τος θα πρέπει:
1. Να καταρτισθούν μελέτες κινδύ-
νων επάρκειας ύδατος στις απειλού-
μενες περιοχές.
2. Να γίνουν έργα συγκράτησης, 
αποθήκευσης υδάτων και κατα-
σκευή ταμιευτήρων νερού καθώς 
και εφαρμογή συστημάτων τεχνητού 
εμπλουτισμού υπογείου ύδατος και 
μεταφοράς επιφανειακών υδάτων 
σε απειλούμενες από ερημοποίηση 
περιοχές. Η κατασκευή φραγμάτων 
συμβάλλει στην αποθήκευση νερού, 
τον εμπλουτισμό του υδροφόρου 
ορίζοντα και σε ορισμένες περιπτώ-
σεις δημιουργούνται πρoϋπoθέσεις 
για έργα παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος από τοπικούς φορείς με 
αποτέλεσμα τη γενικότερη οικονομι-
κή ανάπτυξη.
Ν. Θεοδωρακόπουλος
 Δ/ντής Δ/νσης Γεωργίας και Αλιεί-
ας Ν. Λακωνίας

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Ακόμα και στα πιο σοβαρά περιστατικά, 

όπου είναι θέμα λεπτών να προλάβουμε 
το «κακό», δεν χρειάζονται εξειδικευμέ-
νες ιατρικές γνώσεις, αλλά σωστή ενη-
μέρωση, γρήγορα αντανακλαστικά και 
πάνω απ’ όλα ψυχραιμία. Είναι απαραί-
τητο να γνωρίζουμε κάποιες βασικές 
οδηγίες για το πώς ν’ αντιδράσουμε σε 
περίπτωση άμεσου κινδύνου.
ΚΑΡΔΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Τα πιο συχνά προβλήματα στη λειτουργί-

α της καρδιάς είναι η στηθαγχική κρίση και 
το έμφραγμα του μυοκαρδίου, που έχουν τα 
ίδια συμπτώματα.
Συμπτώματα : 
Έντονος πόνος στο θώρακα, κυρίως πίσω 

από το στέρνο, που συχνά αντανακλά στην 
πλάτη
Δυσκολία στην αναπνοή
Το δέρμα γίνεται ωχρό, ψυχρό και υπάρχει 

συχνά αύξηση της εφίδρωσης
Ζάλη
Ο σφυγμός γίνεται γρήγορος και αδύναμος
Αίσθημα αγωνίας και φόβου
Πρώτες βοήθειες :

Ξαπλώνουμε τον πάσχοντα με ένα-δυο μα-
ξιλάρια, που να τον κρατούν ανασηκωμένο
Ειδοποιούμε αμέσως το κέντρο πρώτων 

βοηθειών ή και τον προσωπικό του γιατρό
Χαλαρώνουμε την ζώνη, την γραβάτα, τον 

στηθόδεσμο ή όποιο άλλο ρούχο μπορεί να 
τον σφίγγει
Προσπαθούμε να τον χαλαρώσουμε και να 

ελαττώσουμε το αίσθημα αγωνίας, μιλώντας 
του καθησυχαστικά ή δίνοντάς του ήπιο αγ-
χολυτικό σκεύασμα
Είμαστε έτοιμοι να του κάνουμε τεχνη-

τή αναπνοή εάν χάσει τις αισθήσεις του. 
Κλείνουμε δηλαδή με το ένα χέρι μας τη 
μύτη του, ύστερα φέρνουμε το στόμα μας 
στο στόμα του πάσχοντος και εκπνέουμε 
με δύναμη
Θυμηθείτε :
Η λήψη μιας ασπιρίνης στην αρχή του επει-

σοδίου μπορεί να σώσει τη ζωή του ανθρώ-
που που κινδυνεύει, αφού με την θρομβο-
λυτική της δράση βοηθά τον ασθενή να 
ανταπεξέλθει μέχρι να μεταφερθεί στο νο-
σοκομείο.

Κώστας Καλκανδής
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Για τη Γιώτα 
(Σκαρβέλη)
Με αφορμή το «ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΩΡΩΝ» 
εικαστική δημιουργία της, που 
χαρήκαμε στο παρεκκλήσι του Αγίου 
Γεωργίου στο Μυστρά την Κυριακή 30 
Νοέμβρη.

Δεν ξέρω πόσο δικαιούται ένας μη 
ειδικός να γράψει μερικές σκέψεις για 
ένα καλλιτεχνικό πόνημα. Ωστόσο θα 
τολμήσω μια προσέγγιση πιο «γήινη», 
μια που είναι ξεκάθαρο πως η τέχνη, 
αν δεν απευθύνεται σε κάθε ευαίσθητο 
άνθρωπο, ανεξάρτητα από πτυχία και 
περγαμηνές , ίσως δεν δικαιούται να 
χαρακτηρίζεται σαν τέτοια.
Σκέψη 1η: Κοπιάσαμε όμορφα, 
σκαρφαλώνοντας ανάμεσα 
στα γοητευτικά ερείπια της 
καστροπολιτείας μέχρι να φτάσουμε 
στο χώρο της έκθεσης. Στο τέρμα της 
δύσκολης διαδρομής κάτω από τον 
καυτό φθινοπωριάτικο ήλιο, το έργο 
της Γιώτας ήρθε σαν ανταμοιβή, σαν 
κατάκτηση, στην κατανυκτική δροσιά 
του βυζαντινού ναΐσκου. 
Σκέψη 2η: Χρειάστηκε να γονατίσουμε 
σε πορφυρό, βελούδινο, φιλόξενο 
μαξιλαράκι, για να χαρούμε με όλες 
τις αισθήσεις μας το απρόσμενο 
έκθεμα-βιβλίο. Χαμηλώσαμε το 
βλέμμα και το πνεύμα, με ταπεινότητα 
καθόλου θρησκόληπτη αλλά 
συνειδητή, σκύψαμε πιο κοντά στη γη, 
και ίσως στον εαυτό μας. 
Σκέψη 3η: Διστακτικά στην αρχή, 
πιο θαρρετά στη συνέχεια, αγγίξαμε 
τις πελώριες ανάγλυφες σελίδες, 
ανακαλύπτοντας επάνω τους τα 
μικρά σημάδια του τόπου: ίχνη 
παλαιολόγειας γραφής, αλλά και 
ξερά χόρτα, χώμα, μαρμαρόσκονη, 
κομμάτια νεραΪδένιο ύφασμα, ακόμη 
κι ένα μικρό σαλιγκάρι!
-«Θα το χαλάσουμε!-Δεν πειράζει! 
Η ομορφιά έχει δικαίωμα να είναι 
εφήμερη, να αυθαδιάζει στην 
αφθαρσία! »-
Σκέψη 4η: Απελευθερωμένοι από τους 
συνηθισμένους κώδικες και τρόπους, 
αφεθήκαμε σε ένα χορό από χρώματα 
και σχήματα. Ο Ρίλκε μοιράστηκε 
μαζί μας τις υπαρξιακές αγωνίες 
των στίχων του. Πάνω στα μυστικά 
τετράγωνα, γινήκαμε πάλι παιδιά, και 
χαθήκαμε μέσα τους, σαν την Αλίκη 
στη χώρα των θαυμάτων.
Και …Σκέψη 5η: στην έξοδο μια 
έκπληξη: ένα τραπέζι γεμάτο 
χρώματα, υλικά, και πινέλα 
προσκαλούσε σε δημιουργία. 
Η Γιώτα ήταν εκεί, πρόθυμη να 
μοιραστεί μαζί μας την τέχνη της, 
αρνούμενη την εγωιστική μοναξιά του 
ψευδεπίγραφου καλλιτέχνη.

Μια φίλη 
(Αβα Μπουλούμπαση-
Μπασκουρέλου)

Ðïñåßá óôç 
äçìéïõñãßá

Έ χω την τύχη να πα-
ρακολουθώ την 
πορεία της Γιώτας 
Σκαρβέλη στον πο-
λυδαίδαλο και μα-
γευτικό δρόμο της 

τέχνης όλα αυτά τα χρόνια, από 
το Καστόρι, στην Αθήνα, το Λον-
δίνο, την Αθήνα, το Μυστρά και 
τώρα πάλι πίσω στη Λακωνική 
γη στην Πλύτρα. Η Γιώτα Σκαρ-
βέλη (το γένος Ξιάρχου) γεννή-
θηκε στο Καστόρι και φορτω-
μένη τα υλικά που της χάρισε 
αυτός ο τόπος ξεκίνησε έναν 
επίπονο και δημιουργικό δρόμο 
προς την αυτογνωσία δια της 
τέχνης. Οι σπουδές της πολλές˙   
παρακολούθησε σεμινάρια φω-
τογραφίας και λογοτεχνίας στο 
Polytechnic of Central London, 
συνέχισε με σπουδές στο 
London Metropolitan University 
(Sir John Cass School of Art) 
καθώς και στο University of the 
Arts (Byam Shaw School of Art) 
του Λονδίνου. Εκεί μελέτησε και 
ανέπτυξε το αφηρημένο εξπρεσ-
σιονιστικό στύλ για το οποίο εί-
ναι γνωστή μέχρι σήμερα.

Παρακολούθησε το πρό-
γραμμα Master στο Middlesex 
University κάτω από την καθο-
δήγηση του John Thomson, στα 
πλαίσια του οποίου γεννήθηκε 
και μορφοποιήθηκε η νέα της 
δουλειά με αναφορά στο χρόνο, 
“Now in the Past”, “Presence of 
Absence”. Έζησε στο Λονδίνο 
για δύο δεκαετίες περίπου, δου-
λεύοντας αδιάκοπα, τόσο βελ-
τιώνοντας την τεχνική της αλλά 
ταυτόχρονα ταξιδεύοντας όλο 
και βαθύτερα μέσα στο ΕΙΝΑΙ. 
Τα προϊόντα αυτής της αναζήτη-
σης εκτέθηκαν σε πολλές ατομι-
κές και ομαδικές εκθέσεις, στην 
Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 

Θα επικεντρώσω  σε ορισμέ-
νες από τις δουλειές της, ενδει-
κτικές αυτής της πορείας. Το 
2000,  στο Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου Αθηναίων βρεθήκα-
με αντιμέτωποι με το “Uncanny 
I” σε μια πορεία πέρα από το 
ορατό, προσπαθώντας να νική-
σει το φόβο του άγνωστου, της 
ανυπαρξίας. Καθώς οι απογευ-
ματινές ακτίνες του ήλιου που 
εισχωρούσαν από τα παράθυ-

ρα του Πολιτιστικού Κέντρου, 
αναλυόμενες σε δεκάδες μήκη 
κύματος μέσα από τα χρώματα 
των έργων της Γιώτας, γινόταν 
προφανές ότι η Γιώτα Σκαρβέλη 
είχε ανοίξει την πόρτα που βγά-
ζει σε δρόμους ανηφορικούς 
προς τη τέχνη ως δημιουργία. 
Ένα μικρό απόσπασμα από 
το κείμενο του συζύγου της Φι-
λοσόφου Παντελή Σκαρβέλη, 
γι’ αυτή τη δουλειά, περιγρά-
φει αυτό που συντελείται «…
πιστεύω ότι η ζωγραφική της 
Γιώτας Σκαρβέλη, καθώς και η 
τέχνη γενικότερα σήμερα δεν 
έχει αποδεσμευτεί - ή νοημα-
τοδοτείται ακόμη – από εκείνο 
που, πολύ ασαφώς, ονομάζεται 
«Ρομαντισμός»: αναφέρομαι 
στην αισθητική αλλά και ηθική 
στάση ζωής..»

Ο κύκλος συμπληρώθηκε 
με το “Uncanny II” που εκτέ-
θηκε στην ArTower Galleries 
στην Αθήνα, το 2002. Κομβι-
κό σημείο αποτέλεσε η συμμε-
τοχή της στην ομαδική έκθεση 
“Contemporary Counterparts” 
στον εκθεσιακό χώρο του 

Ãéþôá ÓêáñâÝëç-ÎéÜñ÷ïõ

 Ε. Λαμπή
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Γαρυφαλιά Ρουμελιώτη- Παπαδημητράκη
Προετοιμάζομαι για να Γράψω     
Α και Β τόμος, Εκδόσεις Πατάκη

Είναι ένα έργο σε 
δύο καλαίσθητους 
τόμους, γραμμένο 
για παιδιά 
προσχολικής αλλά 
και της πρώτης 
σχολικής ηλικίας 
με ασκήσεις 
γραφής για το 
σπίτι ή το σχολείο. 
Ένα πολύτιμο 
βοήθημα για γονείς 
και δασκάλους.
Η συγγραφέας επέλεξε τη μέθοδο ανάλυσης έργου, 
δηλαδή ανάλυση του βασικού στόχου σε επιμέρους 
δραστηριότητες και έτσι δίνει τη δυνατότητα 
στο παιδί να σημειώνει πρόοδο και επιτυχία. Γι’ 
αυτό το βιβλίο της κυρίας Ρουμελιώτη, προϊόν 
μακροχρόνιας εμπειρίας, είναι μια πρόταση για να 
ενθαρρυνθούν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας 
στην άσκηση γραφής παίζοντας.

Βαρβάρα Κεμερίδου

Νικόλαος 
Θεοδωρακόπουλος
«Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά», 
Εκδόσεις «λογο-ΤΥΠΟΣ», Σπάρτη

Ο Ν. Θεοδωρακό-
πουλος είναι Γε-
ωπόνος και Προ-
ϊστάμενος της 
Δ/νσης Γεωργί-
ας Λακωνίας και 
έχει συγγράψει 
μια σειρά βιβλίων 
σχετικών με θέμα-
τα καλλιέργειας 
φυτών αλλά και 
φαρμακευτικών 
δράσεων αυτών, 
βιομάζας κ.λ.π. 
Η σειρά αυτή θα 
παρουσιασθεί στην παρούσα στήλη. Αρχή γί-
νεται με το παραπάνω βιβλίο. Ένα εξαιρετικά 
καλογραμμένο εγχειρίδιο στο οποίο παρουσι-
άζονται διάφορα φαρμακευτικά και αρωματικά 
φυτά, οι ιδιότητές και οι δράσεις τους αλλά και 
δίνονται συμβουλές για την καλλιέργειά τους. 
Τα φαρμακευτικά φυτά (δρόγες) αποτελούν ένα 
σημαντικό κεφάλαιο στη φαρμακευτική, και το 
εντυπωσιακό με αυτό το βιβλίο είναι ότι παράλ-
ληλα με την παρουσίαση του φυτού, δίνεται και 
η δυνατότητα στον αναγνώστη ή τον καλλιεργη-
τή να προχωρήσει και στην καλλιέργειά τους, 
αξιοποιώντας τις προτάσεις και υποδείξεις του 
συγγραφέα. Επίσης, εγώ τουλάχιστον δεν μπο-
ρούσα να φαντασθώ ότι τόσα πολλά φυτά θα 
μπορούσαν να καλλιεργηθούν σε συνθήκες της 
περιοχής μας.  Διαβάστε το και θα βρείτε πολ-
λές χρήσιμες πληροφορίες. 

Ε. Λαμπή

Belltable, στα πλαίσια των εκ-
δηλώσεων του eva+  - Ετήσιο 
Φεστιβάλ Εικαστικών Τεχνών -, 
στο Limerick της Ιρλανδίας.

Το Νοέμβριο του 2007, στα 
πλαίσια των Ευρωπαϊκών Ημέ-
ρών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
οι οποίες ήταν αφιερωμένες 
στην «οικία», η Γιώτα Σκαρβέ-
λη μέσα στο παρεκκλήσι του 
Αγίου Γεωργίου στον Αρχαιο-
λογικό χώρο του Μυστρά, μέσα 
από μια  σειρά από κατασκευές 
με τίτλο: «Το Βιβλίο των Ωρών», 
«The Book of Hours», I’ll Show 
You Fear in a Handful of Dust”, 
μας προσκάλεσε να εισέλθουμε 
στην «Οικία» του Θεού και γο-
νυκλινείς να επικοινωνήσουμε 
με το Είναι ως Όλον. Στο άρθρο 
της Άβας Μπουλούμπαση, που 
ακολουθεί, περιγράφεται με κα-
ταπληκτικό τρόπο ό,τι βιώθηκε 
εκείνες τις μέρες στο Μυστρά.   
Η επιμελήτριά της Δρ Γεωργί-
α Κακούρου Χρόνη, Επιμελή-
τρια της Εθνικής Πινακοθήκης, 
περιγράφει στο κριτικό της ση-
μείωμα: 

«..“Η Γιώτα Σκαρβέλη στο 
δικό της Βιβλίο των Ωρών κα-

τέχεται πρώτα από την ανάγκη 
της ενδοπροσωπικής επικοι-
νωνίας. Της ανάγκης, δηλαδή, 
η ίδια να εγκύψει στον εαυτό 
της. Να προσδιορίσει τις ιδέες 
από τις οποίες εμφορείται και 
στη συνέχεια να τις μορφοποι-
ήσει για να καταστήσει δυνατή 
την επικοινωνία της μαζί μας. 
Στο Βιβλίο της εγγράφει πτυ-
χές του εσωτερικού της κόσμου. 
τον αρχαιολογικό χώρο του Μυ-
στρά η εγγραφή αυτή διευκολύ-
νεται από την επαφή της τέχνης 
με τη φύση. Ο διάλογος που 
αναπτύσσεται ανάμεσα στην 
τέχνη και τη φύση, στο άυλο 
και στο υλικό, απεικονίζεται 
στο έργο της. Η διαλεκτική υλι-
κού και άυλου κόσμου μορφο-
ποιείται απτά. Το ίδιο το έργο 
της – Βιβλίο – όχι μόνο παρα-
πέμπει στην ύλη, αλλά και στη 
φθορά της, αφού στις σελίδες 
του Βιβλίου είναι ενσωματωμέ-
να φθαρτά υλικά από τον ίδιο το 
χώρο του Μυστρά και η φθορά 
τους επιτείνεται κάθε φορά που 
ένας νέος αναγνώστης επιχειρεί 
μία ανάγνωση….»

Το Μάιο 2008  στο Πολιτιστι-

κό Κέντρο Ψυχικού παρουσιά-
σθηκε μια συλλογή από έργα 
της με θέμα «Ευτυχισμένες μέ-
ρες». Ανάμεσα σ’ αυτά και μια 
νέα σειρά από έργα βασισμένα 
με στίχους της ποιήτριας Μαν-
σούρ. Εδώ ο λόγος  - προϊόν 
της εμπειρίας – μεταστοιχειώνε-
ται εκ νέου σε εμπειρία αποτυ-
πωμένη μέσω της ύλης. 

Και επειδή η επιστροφή είναι 
πάντα αναπόφευκτη η Καλλιτέ-
χνης εκθέτει νέα δουλειά της στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Πλύτρας 
Ασωπού με τίτλο «Ευτυχισμένες 
Μέρες ΙΙ». Η Επιμέλεια ανήκει 
πάλι στη Δρα Κακούρου Χρόνη. 
Τα εγκαίνια προγραμματίζονται 
για την 5η Αυγούστου 2008 και 
η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 
20 Αυγούστου, σε απογευματι-
νές ώρες λειτουργίας (Τηλ. Δή-
μου Ασωπού 27320 82228). Θα 
προηγηθεί καλλιτεχνικό παιδικό 
εργαστήρι υπό την καθοδήγηση 
της Καλλιτέχνιδας, με τη συνερ-
γασία της Κουμανταρίου Πινα-
κοθήκης – Παράρτημα Εθνικής 
Πινακοθήκης  στις 1 και 2 Αυ-
γούστου 2008.

Âéâëßá
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Η ζωή και η δράση μας
Ο κ.κ Παναγιώτης και Καί-

τη Μαλλιαρού μετά από πολλά 
χρόνια εργασίας αποφάσισαν να 
ξεκουραστούν, στερώντας μας 
το νόστιμο φαγητό και το καλό 
τους κρασί στην ταβέρνα που 
έφτιαξαν με μεράκι και κράτη-
σαν για αρκετά χρόνια στην πλα-
τεία μας. Τους ευχαριστούμε και 
τους ευχόμαστε καλή ξεκούρα-
ση, υγεία και ευτυχία στην νέα 
τους ζωή.

Ο πολυπράγμων κ. Άρης 
Κουρεμπής μετά την επιτυχη-
μένη πορεία του ραδιοφωνικού 
του σταθμού σε ενημερωτικά 
και μουσικά – ψυχαγωγικά προ-
γράμματα, ανέλαβε να ικανοποι-
ήσει και τις γαστριμαργικές μας 
επιθυμίες, παίρνοντας τη σκυτά-
λη από τον κ. Παναγιώτη Μαλ-
λιαρό. Η Ταβέρνα «Καστανιά» 
κάτω από το έμπειρο βλέμμα 
του, ξεκίνησε να μας προσφέ-
ρει γευστικές απολαύσεις και 
καλό κρασί. Ευχόμαστε καλές 
δουλειές. 

Ο Εμποροεπαγγελματικός 
Σύλλογος Καστορείου διορ-
γάνωσε με μεγάλη επιτυχία την 
25/5/2008 εκδρομή στα Καλά-
βρυτα – Αγία Λαύρα με προσκύ-
νημα στο Μέγα Σπήλαιο, και την 
22/06/2008 άλλη εκδρομή στο 
Λουτράκι με προσκύνημα στον 
Άγιο Πατάπιο και πέρασμα από 
το Ναύπλιο για καφέ. 

Περί τα τέλη Ιουνίου ο Σύλλο-
γος Φίλων του Βουνού «ΛΟΥ-
ΣΙΝΑ» πραγματοποίησε σε συ-
νεργασία με την Πυροσβεστι-
κή Υπηρεσία του Ν. Λακωνίας, 
ομιλία με θέμα Δασοπροστασία 
- Δασοπυρόσβεση, στην αίθου-
σα του «Πνευματικού Κέντρου 
ΜΠΑΚΗ».

Την 17/7/2008 με μέριμνα του 
Εμποροεπαγγελματικού Συλ-
λόγου πραγματοποιήθηκε στην 
Αίθουσα του « Πολιτιστικού Κέ-
ντρου Μπακή» ομιλία της Διευ-
θύντριας του Ιατρικού Κέντρου 
Καστορείου ιατρού κ. Ευσταθίας 
Αραχωβίτη με θέμα «πρόληψη 
και υγεία».

Την 20/7/2008 το Ενοριακό 
Φιλόπτωχο Ταμείο έδωσε τσάι 
στην πλατεία του Καστορείου για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Στις 26 και 27/7/2008, εορτα-
στικό διήμερο για το Καστό-
ρειο, που αρχίζει με τον εορτα-

σμό της Αγίας Παρασκευής στο 
ομώνυμο εξωκλήσι και τελειώ-
νει με την εορτή του Αγίου Πα-
ντελεήμονος στον Άγιο Μάμα. 
Στο διάστημα αυτό ο Δήμος 
Πελλάνας διοργανώνει, πλού-
σιο πρόγραμμα με εορταστικές 
και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε 
μια προσπάθεια αναβίωσης της 
ατμόσφαιρας του παλαιού μας 
πανηγυριού. 

Την 27/7/2008 θα πραγματο-
ποιηθεί υπό την αιγίδα του Δή-
μου Πελλάνας ενημερωτική 
ημερίδα στα πλαίσια της οποίας, 
με μέριμνα του Συλλόγου «ΠΟ-
ΛΥΔΕΥΚΗΣ», θα γίνουν δύο 
παρουσιάσεις από στελέχη του 
Υπουργείου Ανάπτυξης για το 
παρθένο ελαιόλαδο.
Αφίξεις ομογενών

Καλωσορίζουμε τους δικούς 
μας ανθρώπους που γνώρισαν 
και ρίζωσαν σε άλλες πατρίδες 
αλλά έρχονται με το που μπαί-
νει το καλοκαίρι για προσκύνη-
μα στους τάφους των προγόνων 
τους, για ν΄ ανταμώσουν με πρό-
σωπα αγαπημένα, για να τριγυ-
ρίσουν στις γειτονιές που μεγά-
λωσαν, για να ξαναζωντανέψουν 
μνήμες αγαπημένες καλά φυλαγ-
μένες μέσα στις καρδιές τους. Η 
πλατεία και τα σοκάκια γιομίζουν, 
τα κλειστά παραθυρόφυλλα των 
σπιτιών ανοίγουν και στις αυλές 
τους ακούγονται και πάλι αγαπη-
μένες φωνές.

 Από τους πρώτους που έφθα-
σαν ο κ. Κώστας Αρφάνης με 
τη συζυγό του Χριστίνα από τον 
Καναδά, και από την Αμερική η 
κ. Σταθούλα Χίου με τον εγγονό 
της Στρατή γιο του Χαραλάμπη 
και τον γιό της Σωτήρη με τη σύ-
ζυγό του. Από την Αμερική ακο-
λούθησαν, κ. Γιώργος Νικολό-
πουλος ( ο Σοφώνης) και περι-
μένουμε και τη σύζυγό του Αγγε-
λική, στη συνέχεια ο κ. Κώστας 
Τσίχλης με τη σύζυγό του Αγγε-
λική, μέχρι στιγμής επίσης ήλθε 
για λίγες μέρες ο κ. Παναγιώτης 
Δ. Κουτρομπής.

 Από την Αυστραλία ήλθαν ο 
Βασίλης Σταυρόπουλος με τη 
σύζυγό του Παναγιώτα (Τζε-
λέπη), ο Γιάννης ο Χίος με τη 
σύζυγό του Μαρία (Τσάκωνα), 
η Αντωνία Γεωργαντά με την 
οικογένειά της, η Μαρία Κακα-
φλίκα με την οικογένειά της. Σε 
όλους ευχόμαστε καλή και ευχά-

ριστη διαμονή.
Γάμοι

Στις 12/7/2008 τελέσθηκε ο 
γάμος του Δημήτρη Κραμπο-
βίτη του Ηλία με την Λουίζα 
Δημητρίου, στην εκκλησία του 
Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη 
στο Κολωνάκι των Αθηνών. 

Στις 21 Ιουνίου 2008 παντρεύ-
τηκαν ο Χρίστος Ν. Χαρόπου-
λος με τη Χριστίνα Μητσιάνη, 
στον Άγιο Νικόλαο Παλλήνης. Η 
δεξίωση έγινε στο κτήμα Χαρό-
πουλου. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε 
να ζήσουν ευτυχισμένοι με κα-
λούς απογόνους.
Ευχές

Δεν πρέπει να παραλείψου-
με να ευχηθούμε στους τελειό-
φοιτους του Λυκείου καλή στα-
διοδρομία και καλή επιτυχία σε 
όποιον τομέα ακολουθήσουν στη 
ζωή τους. Στους μικρότερους μα-
θητές χαρούμενες διακοπές. 
Πένθη

Παναγιώτης Σταυρόπουλος 
του Χρήστου.

Ο Παναγιώτης Σταυρόπου-
λος γεννήθηκε στο Καστόρειο 
το 1957, παντρεύτηκε την Δή-
μητρα με την οποία απόκτησαν 
μια πολύ καλή οικογένεια με 6 
παιδιά. Εργατικός, δημιουργι-
κός γεωργός και κτηνοτρόφος, 
πρωτοστατούσε σε όλες της εκ-
δηλώσεις, έντιμος και αγαπητός 
σε όλους τους συμπολίτες μας, 
με τον ξαφνικό του θάνατο την 
10/01/2008 από ανακοπή καρ-
διάς άφησε δυσαναπλήρωτο 
κενό στην οικογένειά του άλλά 
και σε όλους μας. Έφυγε νωρίς, 
ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον 
σκέπασε. 

Παναγιώτης Γιαννίτσας του 
Πολυζώη.

Ο Παναγιώτης Γιαννίτσας γεν-
νήθηκε το 1934 στο Καστόρι, 
Είχε επιλέξει να ζεί στα σπίτι που 
είχε η οικογένειά του στου Ντε-
μίρη, ήρεμη και γαλήνια ψυχή ο 
Πανάγος όπως τον φωνάζαμε, 
αφοσιώθηκε στην καλλιέργεια 
των χτημάτων. Μετά από σοβα-
ρά προβλήματα υγείας πέθανε 
την 10/01/2008. 

Παναγιώτα χήρα του Χρή-
στου Λάζαρη. 

Η Παναγιώτα Λάζαρη γεννή-
θηκε στην Πελλάνα το 1913 και 
παντρεύτηκε στο Καστόρειο τον 

Χρήστο Λάζαρη, έφυγε πλήρης 
ημερών την 26/01/2008 αφήνο-
ντας πίσω της παιδιά και εγγό-
νια. Στη μνήμη μας θα μείνει η 
εικόνα της καλοσυνάτης γυναί-
κας, της καλής συζύγου, μάνας 
και γιαγιάς. 

Σπύρος Βασιλείου του Πα-
νάγου.

Ο Σπύρος Βασιλείου γεννη-
μένος στο Καστόρι το 1915 πα-
ντρεύτηκε την Παναγιώτα Πα-
ρασκευοπούλου και απέκτησε 5 
παιδιά και πολλά εγγόνια. Δού-
λεψε σκληρά, στη ζωή του όπως 
οι περισσότεροι στον τόπο μας, 
καλός και αγαπητός, πέθανε την 
20/03/2008 

Πέτκο Μουσόφ. 
Ο Πέτκο σε μας γνωστός ως 

Πέτρος, νέο παλικάρι, γεννη-
μένος στη Βουλγαρία το 1980, 
ήρθε με την οικογένειά του ως 
οικονομικοί μετανάστες και ρίζω-
σαν στον τόπο μας, τους νοιώ-
σαμε δικούς μας και αυτοί προ-
σαρμόσθηκαν με μας. Παντρεύ-
τηκε και απέκτησε δύο παιδιά, 
αλλά η ζωή έπαψε να του χα-
μογελά, πάνω στο μεροκάματο 
τραυματίσθηκε σοβαρά και την 
30/03/2008 κατέληξε αφήνοντας 
πίσω πόνο στους οικείους του 
και ένα γιατί της μητέρας του. 

Αικατερίνη Ξυδογιαννοπού-
λου χήρα του Σπυρίδωνος. 

Η Αικατερίνη Ξυδογιαννοπού-
λου χήρα του Σπύρου Ξυδογιαν-
νόπουλου πέθανε την 24/04/
2008, Γεννήθηκε στο Καστόρει-
ο το 1916 και υπήρξε καλή σύ-
ζυγος, μητέρα και γιαγιά, θα τη 
θυμόμαστε ευγενική με ένα καλό 
λόγο στα χείλη της. 

Η Κωνσταντίνα Μπασκουρέ-
λου χήρα του Κωνσταντίνου.

Η Κωνσταντίνα Μπασκουρέ-
λου γεννήθηκε στην Αλευρού 
το 1929, παντρεύτηκε τον Κώ-
στα Μπασκουρέλλο και απέκτη-
σαν 5 παιδιά και πολλά εγγόνια. 
Αγωνίστηκε εργαζόμενη σκληρά 
στο καφενείο, στο σπίτι άλλα και 
στον κάμπο, πρόθυμη να συ-
ντρέξει και να παρηγορήσει τον 
συνάνθρωπό της, να συμπαρα-
σταθεί στο πρόβλημά του, αγα-
πητή σε όλους μας κρατά μία 
θέση στις καρδιές μας. Πέθανε 
την 01/5/2008. 

Αγγελική Τσίπουρα-Βέργα-
δου. Έχασε τη ζωή της σε τρο-
χαίο δυστύχημα στο Μαρκόπου-

Æïýìå óôï Êáóôüñé Ε. Βλαχογιάννη, Κ. Σμυρνιού



ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ14 ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ 15

λο Αττικής στις 6 Ιουνίου 2008. 
Είχε έλθει στην Ελλάδα από το 
Σικάγο με τον άνδρα της Πανα-
γιώτη για διακοπές. Πήγαιναν 
στο αεροδρόμιο να υποδεχθούν 
τα παιδιά τους και το εγγονά-
κι τους.
Γιορτές

Στη γέφυρα του Καστορείου 
εορτάσθηκε αυτή τη χρονιά η 
Πρωτομαγιά από τους συμπα-
τριώτες μας, αλλά και κατοίκους 
όλου του Δήμου και όχι μόνο.

 Τη διοργάνωση της εορτής 
ανέλαβε ο Eμποροεπαγγελ-
ματικός Σύλλογος, πρόσφερε 
φαγητό, κρασί – ποτά και πλαι-
σίωσε τη γιορτή με ζωντανή μου-
σική, το κέφι ζωντάνεψε, ο χορός 
άναψε και κράτησε μέχρι αργά το 
απόγευμα. 

Την 02/05/2008 εορτάσθηκε 
και φέτος στον κάμπο στις Μά-
ντρες η εορτή του Αγίου Αθα-

νασίου στην ομώνυμη  εκκλησία 
της ενορίας του Καστρίου, μετά 
τη θεία λειτουργία την οποία πα-
ρακολούθησαν  πολύ συμπατρι-
ώτες,  μάθαμε ότι, προσφέρθηκε 
πλούσιο φαγοπότι  από τους 
γειτονεύοντας με την εκκλησία  
κ.κ. Παναγιώτη Θωμά, Γεώρ-
γιο Κονιδιτσιώτη και Σαράντο 
Λιναρδάκη, χέρι βοηθείας έδω-
σαν οι  κ.κ. Βασίλης Μενίδης 
και Γεώργιος Λάζαρης. 

 Όπως  κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος  εορτάσθηκε την  05/6/
2008 στο βουνό στην εκκλησία 
του Αγίου Δημητρίου η εορτή της 
Αναλήψεως, τη θεία λειτουργία 
ακολούθησε η καθιερωμένη από 
τους πιστούς αρτοκλασία, στη 
συνέχεια ο  Σύλλογος των Φί-
λων του Ταϋγέτου «ΛΟΥΣΙΝΑ», 
πρόσφερε στους παρευρισκόμε-
νους μεζέ και κρασί και ο κ. Ευ-
άγγελος Κουρκούλης (γαμβρός 

Γιάννη Κουτρουμπή) τον  καφέ. 
Την 14/06/2008 ο Πολιτιστι-

κός Σύλλογος Καστορείου 
«ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ» πραγματοποί-
ησε  πεζοπορία στο Φαράγγι, 
ξεκινώντας από τη γέφυρα 
Καστορείου φθάνοντας μέχρι τα 
Βρυσιώτικα Γεωργιτσίου, στην 
επιστροφή από τα μέλη και τους 
φίλους του συλλόγου προσφέρ-
θηκε  φαγητό και  κρασί. Ακολού-
θησε τραγούδι και χορός υπό τον 
ήχο της κιθάρας που μας έπαιξαν 
φίλοι του συλλόγου και  του κλα-
ρίνου του γνωστού και αγαπητού 
σε όλους μας κ.  Διονύση (Νιό-
νιου) Πραβάσιλα. 

Το βράδυ της ίδιας μέρας στον 
προαύλιο χώρο του Νηπιαγω-
γείου, ο Σύλλογος  Γονέων και 
Κηδεμόνων του Δημοτικού 
Σχολείου διοργάνωσε γλέντι με 
ζωντανή μουσική, σουβλάκια, 
κρασί και ποτά, γιορτάζοντας το 

τέλος του σχολικού έτους  και   
την αρχή των καλοκαιρινών δι-
ακοπών. 

Την 15/06/2008 μέλη του 
Συλλόγου μας και αρκετοί φίλοι 
ανεβήκαμε για ορειβασία  στο 
Σουστιανίτικο Βουνό, στην επι-
στροφή στην πηγή της Λουσίνας 
ξαποστάσαμε με παξιμάδι, τυρί 
και ντομάτα και «στηλωθήκαμε» 
με τον καφέ που μας πρόσφεραν 
στο σπίτι τους   ο κ.κ. Γιάννης 
και Κική Γιαννίτσα.

Την 17/06/2008, οι κάτοικοι του 
Καστρίου αλλά και του Καστορεί-
ου εόρτασαν την  εορτή του Αγ. 
Πνεύματος στην Αγία Τριάδα 
στο Καστρί, ακολούθησε η κα-
θιερωμένη αρτοκλασία. 

Οι πληροφορίες που ανα-
φέρονται στα κοινωνικα 
αφορούν στη χρονική πε-
ρίοδο από 1η Ιανουαρίου 
2008.

Νέα Λιβερά
Το Μουσικό Λύκειο Σπάρτης 
στα πλαίσια των πολιτιστικών 
εκδηλώσεων έκανε φέτος 
αφιέρωμα στο Μικρασιάτικο 
τραγούδι, ιδιαίτερα το Σμυρ-
ναίικο. Το πρόγραμμά τους, 
εμπλουτισμένο και με ποντι-
ακά τραγούδια και χορούς 
παρουσιάσθηκε στη Νέα Λι-
βερά, στος 23 Ιουνίου, ημέρα 
Δευτέρα, με πρωτοβουλία του 
ιατρού κ.Βλάχου και κ Γ. Γα-
λανοπούλου και με τη συνερ-
γασία της Διευθύντριας του 
Μουσικού Σχολείου Αργειτά-
κου, η οποία στην εμπνευσμέ-
νη ομιλία της αναφέρθηκε στο 
διωγμό, στην καταστροφή και 
στη θυσία. Τα παιδιά έπαιξαν 
και τραγούδησαν σμυρναίικα 
τραγούδια, ρεμπέτικα και 

λαϊκά. Παιδιά του χορευτικού 
συλλόγου χόρεψαν ντυμένα 
με παραδοσιακές στολές του 
Πόντου. Την εκδήλωση τί-
μησαν με την παρουσία τους 
ο Νομάρχης κ. Φούρκας, 
ο παλαιός εφημέριος του 
Καστορείου Γεώργιος Μπλά-
θρας και άλλοι. Ήταν ένας 
ελάχιστος φόρος τιμής για 
τους Πόντιους της Λιβεράς 
που ήρθαν δίχως περιουσια-
κά στοιχεία με έντονη όμως 
τη διάθεση να ζήσουν και 
να εγκλιματιστούν στο νέο 
γι’ αυτούς τόπο. Ήρθαν και 
πρόσφεραν τις γνώσεις και 
την εργατική τους δύναμη. Η 
συμβολή τους στην αγροτική 
και λοιπή οικονομία της χώ-
ρας ήταν τεράστια. 

Β. Κεμερίδου

Από τη μέση της σχολικής χρονιάς 
1994-95 στο σχολικό συγκρότη-
μα Γυμνάσιο - Λύκειο Καστορείου 
εφαρμόστηκε πρόγραμμα Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης. Ενα ελάχι-
στο δείγμα αυτής της δουλειάς αλλά 
και του τοπικού πολιτισμού είναι η 
καταγραφή στίχων δημοτικών τρα-
γουδιών που τραγούδησαν συμπα-
τριώτες μας. Η επαφή μαζί τους απο-
κάλυψε τη συγκινητική προθυμί-
α τους και τον αξιοθαύμαστο πλού-
το της λαϊκής γνώσης της Ελληνικής 
ψυχής. Στην προσπάθεια αυτή βοή-
θησαν οι συμπατριώτες μας:  Πα-
ναγιώτης Ξυδιάς, Ηλίας Ζούζου-
λας, Αντώνης Τσίπουρας, Ιωαννης 
Βουρδούσης, Δημήτρης Γιαννακού-
δης, Ιωάννης Γιαννίτσας, Σταυρού-
λα Μιχαλοπούλου, Φλώρα Μιχαλο-
πούλου, Βασιλική Παπαδοπούλου, 

Γκόλφω Καλλιγοσφύρη, Κατίνα Ξε-
νόγιαννη, Δημ. Μπόγρη. 
Από εκείνη τη συλλογική δουλειά 
μικρό δείγμα είναι και το παρακάτω 
τραγούδι με το οποίο και αρχίζουμε 
τη δημοσίευση κάποιου μέρους εκεί-
νης της δουλειάς:

ΣΑΡΩΝΕ ΧΗΡΑ ΣΑΡΩΝΕ
Σάρωνε χήρα σάρωνε
σάρωνε την αυλή σου

Σάρωνε και τη ρούγα σου
τι θέλω να περάσω

Να ειδώ τη δυχατέρα σου
να την αρρεβωνιάσω.

Κι αν δε μαρέσει ΄κόρη σου
παίρνω την αφεντιά σου.

Θεοδ. Δαρειώτη-Πελεκάνου
τ. καθηγήτρια Γυμνασίου Λυκείου 
Καστορείου.

Κολοκυθολάλουδα 
γεμιστά - λαδερά
Από τη θεία Σταματούλα 
(Αλειφέρη)
Υλικά
1-2 κούπες ρύζι για γεμιστά
2 μεγάλα ξερά κρεμμύδια 
3 σκελίδες σκόρδο
Άνηθο
Μαϊντανό 
Λάδι
Αλάτι, πιπέρι
Φρέσκια τομάτα τριμμένη
Εκτέλεση
Μαζεύουμε τα λουλούδια 
πρωί-πρωί, που είναι ανοικτά. 
Τα καθαρίζουμε από τα 
κοτσάνια και αφαιρούμε το 
κίτρινο μικρό κοτσανάκι που 

έχουν μέσα, προσέχοντας να 
μην υπάρχουν μυρμήγκια 
που αρέσκονται να βόσκουν 
εκεί. Έχουμε ετοιμάσει στο 
μεταξύ τη γέμιση ως εξής: 
Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια, 
το σκόρδο, τα μυρωδικά και 
τσιγαρίζουμε ελαφρά, ώστε 
να μαραθούν, προσθέτοντας 
και το ρύζι πλυμένο δύο τρία 
χέρια, την τομάτα, λάδι, 
αλάτι και πιπέρι. Με ένα 
κουταλάκι γεμίζουμε ένα – ένα 
τα λουλουδάκια, κλείνοντάς 
τα επάνω. Τα αραδιάζουμε 
σε κατσαρόλα σε δύο τρεις 
στρώσεις. Ρίχνουμε ζεστό 
νερό, ώστε να καλυφθούν και 
βράζουμε σε χαμηλή φωτιά.

Καλή όρεξη.

Ε... ε.. 
ευτυχώς που ανέλαβε η 

Ματούλα... Γιατί αν περίμενα 
απ’ τα ανίψια καλά... 

Χριστούγεννα

Σμυρναίικο-ποντιακό τραγούδι

Η συνταγή του τριμήνου

Λαογραφικά ανάλεκτα
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Ο ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ άρχισε τις δρά-
σεις του και πως αλλιώς θα ξεκινού-
σε παρά με μια εξόρμηση στο Καστό-
ρι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. 
Το πρόγραμμα περιελάμβανε πεζο-
πορία στο νέο Φαράγγι το Σάββατο 
και ανάβαση την Κυριακή στον Ταΰ-
γετο με περαιτέρω σκοπό το μάζεμα 
τσαγιού. Ο Κάστορας, το μικρό ποτά-
μι μας, υποδέχθηκε με υπομονή τον 
πρωινό ενθουσιασμό του Σαββάτου, 
ο οποίος εξελίχθηκε σε έκπληξη από 
την απροσδόκητη ομορφιά του Φα-
ραγγιού αλλά και τις δυσκολίες της 
ανάβασης. Η εκπληκτική διαδρομή 
περιγράφεται στο άρθρο «Οδοιπορι-
κό στο Φαράγγι». Εμψυχωτής ο Γιάν-
νης Αρφάνης φρόντιζε για όλους αλλά 
και για την αποτύπωση των στιγμών 
με εξαιρετικές φωτογραφίες, μερικές 
από τις οποίες παρατίθενται. Στην 
επιστροφή στη γέφυρα του Κάστορα, 
η Γεωργία και ο Στράτος Αλειφέρη εί-
χαν ανάψει φούρνο (!!) και φρόντισαν 
για την αναπλήρωση των χαμένων 
θερμίδων. Ο μεζές και τα ποτά ήταν 
προσφορά του Συλλόγου ΠΟΛΥΔΕΥ-
ΚΗΣ αλλά και μεμονομένων μελών, 
όπως των Θ. Τζωρτζάκη, Δ. Καστά-
νη, Β. Κεμερίδου και Κ. Λαμπή. Το 
γλέντι εξελίχθηκε τρικούβερτο με ζω-
ντανή ενόργανη μουσική και βέβαια 
με την παρουσία του Διονύση με το 
κλαρίνο του. 

Την Κυριακή οι εκδρομείς, με οδη-
γό το Γιώργο Δαγριτζίκο από τη Βορ-
δώνια ανέβηκαν στη Σουστιανίτικη 

κορυφή του Ταΰγετου. Το πέρασμα 
στα δυτικά αποκάλυψε το Μεσσηνι-
ακό κόλπο και την Καλαμάτα. Η θλί-
ψη σε καταλαμβάνει καθώς περνάς 
την κορυφογραμμή  και αντικρίζεις το 
καμένο δάσος. Σκέφτεσαι την περυσι-
νή προσπάθεια όλων των εθελοντών 
που με τη συμμαχία του ανέμου κατά-
φεραν να σώσουν ανατολικό μέρος. 
Να που μπορούμε να δρούμε συλ-
λογικά και να έχουμε αποτελέσματα. 
Εκτός από την εμπειρία της ανάβα-
σης, της επαφής με το βουνό και της 
μαγευτικής θέας, η πλαγιά μας χάρισε 
ανθισμένο τσάι για αρωματικά χειμω-
νιάτικα ροφήματα.

Και βέβαια, η εκδρομή δεν μπορού-
σε παρά τελειώσει με γεύμα στη Λου-
σίνα. Οι Γ. Χόντος, Χρύσα και Αθηνά 
Ρουμελιώτη πρόσφεραν σουβλάκια 
από τον Άγιο Νικήτα και ο Γιώργος 
Δαγριτζίκος κατσικίσιο σπιτικό τυρί. 
Το τσιμπούσι έκλεισε με καφέ στην 
καλύβα του Γ. Γιαννίτσα. Η Κική δεν 
προλάβαινε να ψήνει.

Αυτές οι εξορμήσεις εκτός από την 
απόλαυση μας ανατροφοδότησαν το 
αίσθημα ότι τούτα τα κάλλη της φύσης 
θέλουν την αγάπη και τη φροντίδα 
μας, γιατί πρέπει να καταστεί συνεί-
δηση ότι το περιβάλλον που κατανα-
λώνουμε είναι αυτό που παράγουμε 
και προστατεύουμε. Έτσι, ο «ΠΟΛΥ-
ΔΕΥΚΗΣ» θα συνεχίσει αυτό το καλο-
καίρι με εξορμήσεις που  θα περιλαμ-
βάνουν και δράσεις συντήρησης και 
προστασίας του περιβάλλοντος.

Ε. Λαμπή, Κ. Σμυρνιού

ÐñùôïìáãéÜ óôï ÷ùñéü
Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη γιο όλους όσους βρέθη-

καν στο χωριό μας την 1 Μαΐου. 
Με πρωτοβουλία του δραστήριου Εμπορικού Συλλό-

γου  Καστορείου διοργανώθηκε στην Γέφυρα, δίπλα 
στο ποτάμι, λαϊκό γλέντι για την Πρωτομαγιά.

Το Δ.Σ του  Εμπορικού Συλλόγου σύσσωμο με επικε-
φαλής το δραστήριο Πρόεδρό του, Αθ. Δημητρακόπου-
λο, και με τη βοήθεια εθελοντών έψησε και μοίρασε δω-
ρεάν εκατοντάδες σουβλάκια και κέρασε δεκάδες λίτρα 
καλό κρασί, προσφορά της οινοποιίας Θεοδωρικάκου, 
όλους τους παρευρισκόμενους.

Εκείνο που θέλουμε να σημειώσουμε και που μας 
ξάφνιασε ευχάριστα ήταν η συμμετοχή του κόσμου. Οι 
Καστανιώτες ήρθαν με τις παρέες τους, έφεραν τα φα-
γητά τους έστρωσαν κάτω στα χορτάρια, άλλοι έφεραν 
τραπέζια και καρέκλες και τα έστησαν δίπλα στο ποτά-
μι και αρκετοί μερακλήδες κουβάλησαν τις ψησταριές 
τους και κάτω από τα πυκνά πλατάνια αντήχησαν  τα 
κλαρίνα αλλά και τα λαϊκά τραγούδια και το γλέντι και ο 
χορός συνεχίστηκε μέχρι το σούρουπο.

Αυτή η όμορφη πρωτοβουλία πρέπει να συνεχιστεί 
να πλαισιωθεί και από άλλους Συλλόγους και με την 
συμπαράσταση του Δήμου να γίνει θεσμός για το χω-
ριό μας.

Ας  ανταμώνουν οι Καστανιώτες λοιπόν κάθε 1 Μαΐου 
σε αυτό το μαγευτικό τοπίο και ας χαιρόμαστε αυτά που 
οι φύση μας τα έδωσε απλόχερα αλλά να μην ξεχνάμε 
να τα προστατεύουμε για να τα παραδώσουμε ακέραια 
και στις επόμενες γενιές.

Γ.Λαγανάς

Åîüñìçóç óôï Êáóôüñé


