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ΚΑΣΤΑΝΙΑ: ΤΟ 
ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ 
ΑΓΙΟ-ΜΑΜΑ
Ξαναγεννιέται ο υπεραι-
ωνόβιος θεσμός

σελ. 4-5

ΑΓΟΡΙΑΝΗ: ΟΙ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Η συνάντηση πολιτισμού 
και ξεφαντώματος

σελ. 10 και 22-23

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: Η 
“ΩΡΑΙΑ ΕΛΕΝΗ” 
ΤΙΜΑ
Οι ξενιτεμένοι τιμούν 
τους σκαπανείς τους

σελ. 8-9

Σελίδες 13, 16-17, και 29 
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ΟΡΑΜΑ: Είναι το 
πραγματοποιήσιμο όνειρο, 
η εξισορροπημένη διαφορά 
μεταξύ ονείρου και της 
ισχύουσας πραγματικότητας. 
Για να έχεις όραμα, πρώτα 
πρέπει να γνωρίζεις ποια 
είναι η αποστολή σου. Κι  
άμα γνωρίζεις και θέσεις και 
το όραμά σου, δηλαδή τι 
θέλεις να είσαι σε 5-8 χρόνια 
από τώρα, τότε διατυπώνεις 
μια δήλωση πρόθεσης 
– προορισμού και μετά 
βάζεις και στόχους, δηλαδή 
χρονικά προσδιορισμένα 
μετρήσιμα βήματα, που θα 
υποστηρίξουν το σκοπό 
σου. Δεν κάνουμε μάθημα 
management. Όλα αυτά είναι 
απαιτήσεις του νόμου 3230 
του Φεβρουαρίου 2004 για τη 
Δημόσια και Αυτοδιοικητική 

(τώρα Περιφερειακή) 
Διοίκηση. Από τα πεπραγμένα 
αρκετών Δήμων στην 
Ελληνική επικράτεια που 
βρίσκονται στη γνώση μας, 
συμπεριλαμβανομένου του 
Δήμου Πελλάνας – που μας 
αποχαιρετά -, τα παραπάνω 
είναι κενό γράμμα. Μην 
ξεχάσουμε, η ανώτερη 
διοίκηση είναι αυτή που θέτει 
το όραμα.
Και έτσι καθώς το καράβι 
πήγαινε χύμα στο κύμα, 
βασιζόμενο είτε στην 
προσωπική παρέμβαση 
ορισμένων συνειδητών ή 
ασυνείδητων συμμέτοχων 
στην τοπική ηγεσία, είτε στην 
ικανοποίηση στόχων για 
στενό όφελος ορισμένων που 
παροδικά ή μόνιμα βρίσκονται 
στα πράγματα – μαγκιά τους- 

είτε σε μικρορουσφετάκια, 
εμφανίζεται και ο 
Καλλικράτης.
Ο Δήμος Σπάρτης είναι 
μπροστά μας και στην 
κούρσα των περιφερειακών 
εκλογών, η συζήτηση ανάβει 
για το ποιος θα τερματίσει 
τελικά πρώτος, πράγμα το 
οποίο συνήθως σχετίζεται 
με το τι χρίσμα έχει, αν έχει 
εξασφαλίσει το μεγαλύτερο 
σόι, τι αναγνωρισιμότητα 
έχουν οι σύμβουλοί του. 
Όμως τα ερωτήματα είναι 
αμείλικτα και τα θέτει η 
πραγματικότητα.
Ποιοι είμαστε, πού 
πηγαίνουμε, πού θέλουμε να 
είμαστε μετά από 5-6 χρόνια; 
Ο νέος Δήμος μας τι θέλουμε 
να είναι π.χ. το 2015; Θέλουμε 
να έχουμε ανάπτυξη και θέσεις 

εργασίας στον αγροτικό 
τομέα, στον μεταποιητικό, 
στις υπηρεσίες, στον 
τουρισμό; Πώς θα στηριχθούν; 
Ποιες είναι οι στρατηγικές 
επιλογές; Ίσως ζητάμε 
πολλά βρε αδελφέ, αλλά 
τουλάχιστον ας σκύψουμε 
λίγο στα προβλήματα, ας 
κατανοήσουμε επιτέλους 
τι γίνεται γύρω μας και 
ας διαλέξουμε ανάμεσα σ’ 
αυτούς που έχουν πεπραγμένα 
και έργο προς όφελος της 
κοινωνίας συνολικά, αν 
βρίσκονται ήδη στην τοπική 
αυτοδιοίκηση και σ’ αυτούς, 
που με καθαρό βλέμμα 
στηρίζουν τη δυνατότητα να 
έχει να ελπίζει αυτός ο τόπος 
σε ένα πραγματοποιήσιμο 
όνειρο. 

Καλό βόλι.

Σηµείωµα του εκδότη

Σε λίγες εβδομάδες  θα γί-
νουν εκλογές για την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση. Με τον « 
Καλλικράτη» στην περιο-
χή μας δημιουργείται ένας 
Δήμος μαμούθ με έδρα τη 
Σπάρτη που αρχίζει από τον 
Λογκανίκο και φθάνει μέχρι 
την Γκορυτσά. Το πώς θα 
λειτουργήσει αυτό το σχή-
μα, μένει να το δούμε. Πολ-
λοί πατριώτες μας θα πολι-
τευτούν και θα ζητήσουν την 
ψήφο όλων. Ας επιλέξουμε 
τους πιο ορεξάτους και φυσι-
κά αυτούς που έχουν δουλέ-
ψει και ξέρουν από κοινωνί-
α με γνώμονα πάντα το καλό 
του τόπου μας.
Η στήλη εύχεται σε όλους 
τους υποψηφίους καλή επι-
τυχία 

Για τρίτη συνεχή  χρονιά, από 
τα « Καστανιώτικα » σας έχου-
με παραλειπόμενα από τον 
Αγιάννη. Στις 29  Αυγούστου 
οι προσκυνητές  ήταν 165. Το 
νούμερο μας το έδωσε ο Χρ. 
Κορυτζής,  που χρόνια τώρα 
κάνει την καταμέτρηση. Οι άρ-
τοι ήταν 7 και πρώτοι έφρασαν 

στην κορυφή, πριν το ξημέ-
ρωμα  η Θεοδώρα  και ο Γιάν-
νης Τσαρκαλής  με το θείο τους  
Νίκο Λαγανά.  Άντε, και του 
χρόνου.

Σήμερα στο χωριό μας και 
στο Κέντρο Υγείας,  υπό τη 
διεύθυνση της εξαίρετης για-
τρού Ευσταθίας Αραχωβίτη,  
αντιμετωπίζεται γρήγορα και 
αποτελεσματικά  όποιο πρό-
βλημα υγείας προκύψει για 
τους  κατοίκους της ευρύτε-
ρης περιοχής και αν  χρει-
αστεί, γρήγορα  γίνεται δια-
κομιδή του περιστατικού στο 
Νοσοκομείο. 
Πριν μερικές δεκαετίες, όπου 
τα μέσα ήταν πενιχρά, οι συ-
γκοινωνίες και οι μεταφορές 
υποτυπώδεις,   δύο γιατροί  
στο χωριό μας, συνεπικου-
ρούμενοι και από τους δύο 
φαρμακοποιούς του τόπου 
μας τα μεταπολεμικά χρόνια,  
έσωσαν πολλές ζωές. 
Ας αποτίσουμε φόρο τιμής 
σε αυτούς τους αείμνηστους  
πατριώτες μας.  Αναφέρο-
μαι στους γιατρούς Σταμά-
τη Αλειφέρη και Αριστείδη 

Σκρουμπέλο  και στους φαρ-
μακοποιούς Δήμο Οικονομό-
πουλο  και  Παναγιώτη Δημη-
τρακάκη. Ελπίζω σε κάποιο 
προσεχές τεύχος να κάνου-
με ένα αφιέρωμα σε αυτούς 
τους σπουδαίους πατριώ-
τες μας, αλλά  καλό θα είναι 
να γίνει και μια εκδήλωση με 
παράλληλη έκθεση με φωτο-
γραφίες από την ζωή τους  
στο Ίδρυμα Μπακή,  το οποί-
ο  βρίσκεται εν υπνώσει.

Τελειώνοντας ας αναφερθούμε 
και σε κάτι που αφορά το Γεωρ-
γίτσι- μιας και έχουμε αφιέρωμα 
σε αυτό το τεύχος. Συχνά, από 
την εκπομπή της ΕΡΤ «μένου-
με  Ελλάδα», γίνεται παρουσί-
α του  χωριού. Σχεδόν πάντα, 
αναφέρονται στην τοπική κου-
ζίνα και ο Γιάννης ο  Γκλέκας 
μπροστά στην κάμερα φτιάχνει 
τον  νόστιμο  καγιανά.   Αν βρε-
θείτε στο Γεωργίτσι  δοκιμάστε 
τον. Ο Καστανιώτης, που  πρό-
σφατα τον δοκίμασε,  σας τον 
συνιστά ανεπιφύλακτα.

Γεια σας πατριώτες
Ο Καστανιώτης
gld@otenet.gr

Έντυπη εφημερίδα 
«ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»

Ιδιοκτήτης: Πολιτιστικός Σύλλογος 
Καστορείου «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Καστόρειο Λακωνίας, τ.κ. 23059
τηλ.: 6973208890, 6944377514
http://kastori.gr, http://polydefkis.gr
e-mail: info@polydefkis.gr
Εκδότης: Η Πρόεδρος Ευγενία Λαμπή
Αρχισυντάκτρια: Βαρβάρα Κεμερίδου
Συντακτική Επιτροπή
Βαρβάρα Κεμερίδου, 
Ευγενία Λαμπή, Ελένη Βλαχογιάννη, 
Αναστασία Καδρακάζη, 
Γαρυφαλιά Ρουμελιώτη, 
Θάνος Τζωρτζάκης, Γιάννης Αρφάνης.
Επιμέλεια Ύλης
Αγροτικά, Αθλητικά: Γιάννης Αρφάνης
Επιστημονικά: Ευγενία Λαμπή, 
Κων/νος Καλκανδής
Κοινωνικά: Ελένη Βλαχογιάννη, 
Καίτη Σμυρνιού
Οικονομικά: Κων/νος Καλκανδής, 
Θάνος Τζωρτζάκης
Πολιτιστικά: Βαρβάρα Κεμερίδου, 
Ευγενία Λαμπή
Φωτογραφικό υλικό: Βασ. Λαγανάς, 
Γιάννης Αρφάνης, Γιώργος 
Κουρεμπής, Γ. Λαγανάς, Θ. Ανδριανός
Χορηγίες: Καίτη Σμυρνιού
Ρεπορτάζ: Γιώργος Κουρεμπής
Καστανιώτικα: Γιώργος Λαγανάς
Ανταποκριτές 
Καστόρι – Βόρειοι Δήμοι: 
Δημητράκης Κραμποβίτης, 
Θεόδωρος Αλαφόγιαννης, 
Παναγιώτης Λαμπράκης, Θανάσης 
Δημητρακόπουλος, Νίκος Λαγανάς
ΗΠΑ, Βοστώνη: Eugenia Markos, 
Νέα Υόρκη: Panagiotis Pantazis, 
Αλάσκα: Maria Bascous
Αυστραλία: Angela Vasilas
Eκτύπωση offset: 
Μπουζάλας-Ζουγανέλης ο.ε.
25ης Μαρτίου 123, Περιστέρι
τηλ.: 2105781638
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Δράσεις - Ειδήσεις - Πληροφορίες

Στην προσπάθεια που κάνει ο 
Σύλλογος «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ», 
προκειμένου να βρεθούν χρή-
ματα για την αγορά παραδο-
σιακών στολών, διοργάνω-
σε αγορά με διάφορα αντι-
κείμενα και εντόπιες γεύσεις 
από γλυκά, κομπόστες, μαρ-
μελάδες και τουρσί, που πα-
ρασκεύασαν συμπατριώτισές 
μας και μέλη μας με προϊόντα 
του χωριού μας. Σε αυτή μας 

την προσπάθεια βρήκαμε χο-
ρηγούς την Παναγιώτα Μίχου 
– Παπαδοπούλου, τη Μαρία 
Καλομοίρη και την κόρη της 
Ράνια Θεοδωρακοπούλου, τη 
Βαρβάρα Κεμερίδου, τη Χρι-
στίνα Σμυρνιού, τη Βασιλική 
Ξιάρχου, την Καλλιρόη Λα-
μπή, την Αφρούλα Βισβή και 
την Αναστασία Τζωρτζάκη.
Ευχάριστη έκπληξη για τα 
παιδιά της Ομάδας Ελληνικού 

Παραδοσιακού Χορού Καστο-
ρείου, ήταν η ευγενική χειρο-
νομία των παιδιών, που απαρ-
τίζουν του «Μικρούς Εξερευ-
νητές Αγόριανης» να τους 
δωρίσουν από μία κούπα, ως 
αναμνηστικό, για την χορευ-
τική τους παρουσία, κατά την 
έναρξη του Πανηγυριού στην 
Αγόριανη.

ΕΒ

Καλλιτεχνικό εργαστήριο για παιδιά ορ-
γάνωσε ο Πολυδεύκης στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων του Πανηγυριού του Καστο-
ρείου, την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010, με 
σημαντική συμμετοχή παιδιών. 
Ενεργή συμμετοχή στο Πανηγύρι του 
Καστορείου είχε ο σύλλογός μας με πε-
ρίπτερο όπου εκτέθηκαν μεταξύ άλλων 
τα έργα των παιδιών από το καλλιτεχνικό 
εργαστήρι και ένα δείγμα εδεσμάτων από 
«Εντόπιες Γεύσεις» που παρασκευάστη-
καν από γυναίκες του Καστορείου. 
Επίσης ο Πολυδεύκης συμμετείχε με περί-
πτερο στο φεστιβάλ Σελλασίας.
 Η ομάδα Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού 
Καστορείου, συμμετείχε στις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις της Αγόριανης στις 16 Αυγού-
στου 2010. 
(Διαβάστε το σχετικό άρθρο). 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Για το επόμενο τρίμηνο ετοιμαζόμαστε για:
► Εξόρμηση με θέμα τη διερεύνηση ανα-
στήλωσης του Κάστρου στο Καστρί και 
αναζήτηση δράσεων για την ανάδειξη του 
Μετοχίου.
► Ενέργειες για την προμήθεια παραδο-
σιακών στολών που είναι απαραίτητες για 
τη “Σχολή Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού 
Καστορείου”. 
► Την έκδοση ιστορικού και λαογραφικού 
βιβλίου που θα αναφέρεται κυρίως στο Κα-
στόρι καθώς και την έκδοση των απομνη-
μονευμάτων του Δημητρίου Δημητρακάκη 
με ιστορικές πληροφορίες και ανέκδοτα 
από την Ελληνική Βουλή του 1859-1868.
► Την έκδοση ημερολογίου του 2011.
► Τη σηματοδότηση ενός μονοπατιού στον 
Ταΰγετο, με χορηγία του Πολυδεύκη.

3η Απολογιστική 
Γενική Συνέλευση 
του Πολυδεύκη 

Στις 14 Αυγούστου 2010 έγι-
νε στο Καστόρι η 3η απολογιστι-
κή Γενική Συνέλευση του Πολυ-
δεύκη. Η συμμετοχή των μελών 
ήταν περιορισμένη. Επειδή θεω-
ρούμε ότι η συνεισφορά όλων εί-
ναι σημαντική αλλά οι δυσκολί-
ες για αυτοπρόσωπη συμμετοχή 
δεδομένες, θέλουμε να δηλώσου-
με σε όλα τα μέλη ότι μπορούν να 
επικοινωνούν και να καταθέτουν 
προτάσεις και γνώμες τους, είτε 
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου, είτε με επιστολές. Επίσης, 
μη διστάσετε να μας τηλεφωνείτε 
και να μας λέτε τη γνώμη σας. 

Μετά τη συζήτηση των πεπραγ-
μένων και του οικονομικού απο-
λογισμού, έγινε εισήγηση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου για το Πρό-
γραμμα Δράσης της επόμενης 
χρονιάς. Έγιναν προτάσεις από 
αρκετά μέλη (Θ. Δημητρακόπου-
λος, Β. Κεμερίδου, Ε. Βλαχογιάν-
νη, Κ. Σμυρνιού) να επικεντρώ-
σει το ενδιαφέρον του Πολυδεύ-
κη σε πολιτιστικές δράσεις, που 
έχει ανάγκη η περιοχή. Τονίσθηκε 
(Ε. Λαμπή) ότι ο Πολυδεύκης θα 
συμμετέχει σε διοργανώσεις εκδη-
λώσεων, όπου θα υπάρχει σαφής 
καθορισμός στόχων και αρμοδιο-
τήτων. Επίσης ειπώθηκε (Α. Κα-
τρακάζη, Ε. Λαμπή) ότι με τις «Ε-
ντόπιες γεύσεις» γίνεται προσπά-
θεια να αναδειχθεί μια δράση πα-
ρασκευής τοπικών προϊόντων, η 
οποία θα λειτουργήσει αυτοτε-
λώς, ανεξάρτητα από το Σύλλογο. 
Ο Πολυδεύκης απλώς «ρίχνει» την 
ιδέα. Σημαντική δράση αποτελεί η 
στήριξη της Ομάδας Παραδοσια-
κού Χορού.

Πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι δρά-
σεις του Συλλόγου υπoστηρίχθηκαν 
οικονομικά από τις συνδρομές και 
τις χορηγίες μελών, καθώς και από 
έσοδα που εισπράχτηκαν από διά-
φορες εκδηλώσεις. Μέχρι τώρα ο 
Σύλλογος δεν έχει χρηματοδοτηθεί 
από καμία επίσημη αρχή. 

Οι δράσεις του τριμήνου

Προσφορά των κατοίκων στην ομάδα 
ελληνικού παραδοσιακού χορού Καστορείου
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Απ’ τις γιορτές µας

«ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ Τ΄ΑΓΙΟΜΑΜΜΑ »

Οι πρώτοι που ερχόντανε σκηνίτες οι τσιγγάνοι 
που φέρνανε σαράβαλα µουλάρια και 
γαϊδούρια, µα και την απαραίτητη µαζί τους 
την αρκούδα. Και κάτι παιγνιδιάρικα και 
βρώµικα µαϊµούδια.
Οι γύρω κήποι ανοίγανε και µπαίνανε τα ζώα
που φέρνανε για πούληµα µε τζίβα στο σαµάρι
Η τζίβα τότε ήτανε σηµάδι, ότι πουλιέται
και από τα ζώα γιόµιζε ως πάνω η πλαγιά
και αριστερά του δρόµου φτάνανε ως και τη 
ρεµατιά
Πρώτοι στο έµπα φάνταζαν φιγούρες 
φωτογράφων 
Η µια φιγούρα σε έδειχνε στο άλογο καβάλα 
και άλλη πως επέταξες µε το αεροπλάνο 
Και όλες «Εις ενθύµιον» εγράφανε θυµάµαι...

Απόσπασµα από ποίηµα του Γιάννη Κορτζή

Σ τις 23, 24, και 25 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε 
με επιτυχία στο Καστόρειο το εδώ και 
εκατονταετίες θεσμοθετημένο Καστανιώτικο 
πανηγύρι, με τη νέα του μορφή. Η συμμετοχή 
των συμπατριωτών μας ήταν μεγάλη σε 
όλες τις εκδηλώσεις. Συνδιοργανωτές 

του πλούσιου προγράμματος σε πολιτιστικές, 
καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις ήταν ο 
Δήμος Πελλάνας, το Τοπικό Συμβούλιο Καστορείου, 
ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Καστορείου, 
ο Σύλλογος Φίλων Ταϋγέτου «Η ΛΟΥΣΙΝΑ» και ο 
Πολιτιστικός μας Σύλλογος  «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ». 
Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν: 
Ενδιαφέρουσα για τους αγρότες μας ενημερωτική 
ημερίδα στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μπακή» με θέματα 
α) «εδαφολογική έρευνα στο Δήμο Πελλάνας» με 
εισηγητή τον Γεωπόνο  κ. Χρύσανθο Κωστάκο και 
β) «Βιοκαλλιέργεια στη Λακωνία», με εισηγητή τον 
κ. Δημήτριο Δημητριάδη. Επίσης, ομιλία από τον 
Yποστράτηγο ε.α. του Πυροσβεστικού Σώματος 
κ. Κων/νο Βουνάση με θέμα «Εθελοντισμός 
– Πυροπροστασία». Για τα παιδιά πραγματοποιήθηκε 
παράσταση Καραγκιόζη και καλλιτεχνικό εργαστήρι 
με την καθοδήγηση της ζωγράφου και γλύπτριας 
Βασιλικής Αντωνάκη. Αθλητικές εκδηλώσεις και 
αθλοπαιδιές, για τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους 
και απονομή μεταλλίων στους νικητές. Έκθεση 
φωτογραφίας με θέμα «Ταΰγετος – Οικοτουριστικές 
Διαδρομές» πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του 
Συλλόγου Φίλων του Βουνού Ταϋγέτου «Λουσίνα» 
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Απ’ τις γιορτές µας

και πεζοπορία στο μονοπάτι από Άγιο 
Μάμα μέχρι την Τίκλα. Το πρόγραμμα 
εμπλουτίσθηκε με δύο μουσικές 
βραδιές, που πραγματοποιήθηκαν η 
μία στην πλατεία, με μουσικούς παιδιά 
του Μουσικού Γυμνασίου Σπάρτης 
και η άλλη στον Άγιο Μάμα. Στις 
εκδηλώσεις παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος 
κ. Δημήτριος Γομάτος, ο Βουλευτής 
της Ν.Δ. κ. Γρηγόριος Αποστολάκος, 
ο Νομάρχης Λακωνίας κ. Κων/νος 
Φούρκας,  ο Δήμαρχος του Δήμου 

Οινούντος κ. Ευάγγελος Βαλιώτης, 
ο Πρόεδρος Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Νομού Λακωνίας κ. 
Σταύρος Αργειτάκος, φορείς του τόπου 
μας και άλλοι επίσημοι.
Μπορούμε να πούμε ότι αυτό 
το εορταστικό τριήμερο, με την 
προσπάθεια όλων των φορέων αλλά και 
την υποστήριξη των συμπατριωτών μας,  
κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερο.

Ε. Βλαχογιάννη

Óôï ðáíçãýñé 
ôïõ ¢ãéï ÌÜìá
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Καστανιώτικα στιγµιότυπα

ÌéêñÝò éóôïñßåò  

áðü ôç æùÞ êáé ôç 

äñÜóç ôùí áíèñþðùí 

ôùí ÷ùñéþí ìáò
Ç ìéêñÞ áõôÞ óõëëïãÞ áðü éóôïñßåò, Üëëåò ðñáãìáôéêÝò, 
Üëëåò ü÷é êáé ôüóï ìá ðïõ Ý÷ïõí ìÝóá ôïõò Ýíáí ðõñÞíá 
áëÞèåéáò, åßíáé Ýíá ìéêñü äåßãìá áðü ôç äïõëåéÜ ôïõ 
óõìðáôñéþôç ìáò Åõáã. Áíäñéáíïý.

ÅõáããÝëïõ Áíäñéáíïý

Κατά τήν ἐπιδροµή του στήν 
Πελοπόννησο ὁ Ἰµπραήµ, ὁ 
ὁποῖος εἶχε στρατοπεδεύσει 
στή Σελλασία, ἠθέλησε νά κα-
ταλάβη καί νά καταστρέψη καί 
τήν Καστανιά πού εἶχε λάβει 
ἐνεργό ρόλο στήν Ἐπανάσταση 
τοῦ 1821 µέ ἐπί κεφαλῆς τίς 
οἰκογένειες Τζωρτζάκη, Νικο-
λοπούλου, Παπαδοπούλου, Δη-
µητρακάκη καί ἄλλες. Τότε ἡ 
Καστανιά σώθηκε κατά τόν 
ἑξῆς τρόπο: Στόν πύργο τοῦ 
Τζωρτζάκη γινόταν γλέντι µέ 
τίς ἀπαραίτητες τουφεκιές 
γιά τό γάµο τῆς ἀδελφῆς τοῦ 
Ἀναγνώστη Τζωρτζάκη µέ τόν 
Κουρούπη ἤ Ἀλειφέρη. Ὅταν 
ἔµαθαν στό χωριό ὅτι ἔρχεται 
τό ἀπόσπασµα τοῦ Ἰµπραήµ, 
ὅλοι ἔφυγαν στό βουνό. Ὁ γα-
µπρός ὅµως µέ τόν ἀδελφό τῆς 
νύφης, ἀφοῦ ἀσφάλισαν τά γυ-
ναικόπαιδα στό βουνό, κατέβη-
καν ἀπό τά ὑψώµατα τῆς «Τί-
κλας» µέ ἄλλους πολεµιστές 
καί ἔστησαν ἐνέδρα. Ὅταν τό 
ἀπόσπασµα τοῦ Ἰµπραήµ πλη-
σίασε, ἔρριξαν καί σκότωσαν 
τόν ἐπί κεφαλῆς. Ὅταν οἱ µου-
σουλµάνοι εἶδαν τόν ἀρχηγό 
τους νεκρό καί ἐπειδή εἶχαν 
ἀκούσει τίς τουφεκιές τοῦ γά-
µου, φοβήθηκαν ὅτι οἱ δικοί 
µας εἶναι πολλοί καί γύρισαν 
πίσω ἄπρακτοι. Αὐτά µοῦ εἶχε 

διηγηθῆ ἤ γιαγιά µου ἀπό τή 
µητέρα µου Χριστίνα Νικολά-
ου Παπαδοπούλου ἤ Μπαµπα-
λέτσου, ἀπό τήν οἰκογένεια τῶν 
Παπαδοπουλαίων πού ἀναφέρω 
πιό πάνω. Ἐπειδή ὁ Ν. Παπα-
δόπουλος ἦταν ἐγγονός ἀπό 
τή µητέρα τοῦ ζευγαριοῦ τοῦ 
ὁποίου γινόταν ὁ γάµος κατά 
τήν ἡµέρα τῆς ἀπόπειρας τοῦ 
Ἰµπραήµ, ἡ παράδοση τοῦ 
περιστατικοῦ σωζόταν ζωντα-
νή στήν οἰκογένεια καί γι’ αὐτό 
πρέπει νά θεωρήσουµε τό περι-
στατικό ὡς Ἱστορικῶς βέβαιο 
παρ’ ὅλο ὅτι δέν µοῦ εἶναι γνω-
στές ἄλλες σχετικές Ἱστορικές 
πηγές.

Εὐτράπελα γιά τύπους τῆς 
περιοχῆς µας 
Ὁ ἀφελής
Ὁ πατέρας τῆς κοπέλλας µέ τόν 
ἀρραβωνιαστικό της ἄνοιγαν 
τά θεµέλια γιά νά κτισθῆ τό σπί-
τι πού θά στέγαζε τό νέο ζευγά-
ρι. Συνάντησαν ὅµως µιά ριζι-
µιά πέτρα πού δέν µποροῦσαν 
νά τήν βγάλουν. Ἔκαναν δια-
κοπή στήν προσπάθεια καί µέ 
τήν εὐκαιρία αὐτή ὁ γέρος θέλη-
σε νά δοκιµάση καί ἄν ἔκοβε τό 
µυαλό τοῦ ὑποψήφιου γαµπροῦ 
του γιά τή «σπιρτάδα» τοῦ 
ὁποίου δέν εἶχε καί τίς καλλί-
τερες πληροφορίες. Τοῦ εἶπε 

λοιπόν: «Ὅπως βλέπεις δέν 
µποροῦµε νά βγάλουµε τήν πέ-
τρα. Πάρε δυό δραµές καί πή-
γαινε στό µπακάλικο νά πά-
ρης λίγο ξύγκι νά ἀλείψουµε 
τήν πέτρα νά ἔρθουν τή νύχτα 
τά σκυλιά νά τήν φάνε». Ὁ νε-
αρός πῆρε τά λεφτά καί πῆγε 
νά ἀγοράση ξύγκι νά ἀλείψουνε 
τήν πέτρα γιά νά τή φάνε τά 
σκυλιά. Δέν ξέρουµε τή ἀπέγινε 
ὁ γάµος, ἀλλά µποροῦµε νά 
ὑποθέσουµε ὅτι θά σχόλασε.

 Ὁ κουτοπόνηρος
1. Ὁ κουτοπόνηρος, ἄς τόν 
εἰποῦµε Θανάση, ἀγόρασε 
στήν πόλη µιά βοϊδοκοιλιά 
καί ξεκίνησε γιά τό χωριό νά 
τή φτιάξη πατσιά. Περνώντας 
ἔξω ἀπό ἕνα περιβόλι µέ πορ-
τοκαλιές ρώτησε τήν κυρά τοῦ 
περιβολιοῦ: «Νά πάρω πορτο-
κάλια;». «Πάρε», τοῦ εἶπε ἡ γυ-
ναίκα. Ὁ Θανάσης τότε ἄρχισε 
νά κόβη πορτοκάλια καί νά τά 
ρίχνη στή βοϊδοκοιλιά. Ὅταν 
τελείωσε, τήν ἔκοψε στόν ὦµο 
καί κίνησε νά φύγη. «Ε, πατρι-
ώτη, δέν θά πληρώσης;», φώνα-
ξε ἡ γυναίκα. Ὁ Θανάσης φόρε-
σε ἕνα κατάπληκτο πρόσωπο 
καί ρώτησε: «Μέ πληρωµή τά-
χετε;» «Ἄµ τί, τσάµπα;” «Δέν 
ἔχω λεφτά, πάρτα πίσω» εἶπε 
ὁ Θανάσης καί ἄρχισε νά βγά-

ζη τά πορτοκάλια ἀπό τή βοϊ-
δοκοιλιά. Ὅταν εἶδε ἡ γυναί-
κα νά βγαίνουν τά πορτοκάλια 
µέ τίς ἀκαθαρσίες, ἔπιασε τή 
µύτη της καί ἔδιωξε τό Θανάση 
πού ἥσυχα-ἥσυχα ξανάβαλε τά 
πορτοκάλια στή βοϊδοκοιλιά, 
τήν ἔκοψε στόν ὦµο καί ξεκίνη-
σε γιά τό χωριό χαµογελώντας 
κάτω ἀπό τά µουστάκια του 
ἀφοῦ εἶχε καταφέρει νά τή γιο-
µίση πορτοκάλια τσάµπα.
2. Ἄλλη µιά φορά, ὁ Θανάσης, 
φόρεσε τό πιό ταπεινό του ὕφος 
καί προσκολλήθηκε στήν παρέ-
α πού εἶχε ἀνεβῆ στό βουνό τοῦ 
Ἀη-Γιάννη ἀπό τήν παραµονή 
τῆς γιορτῆς. Οἱ γυναῖκες τῆς πα-
ρέας, πού δέν τόν ἤξεραν, συ-
γκινήθηκαν ἀπό τήν ἐµφάνισή 
του καί ἄρχισαν νά τόν ταΐ-
ζουν. Τοῦ πρόσφεραν καί ἕνα 
αὐγό βραστό καί µάλιστα ἀφοῦ 
τοῦ τό καθάρισαν. Ὁ Θανάσης 
πῆρε τό αὐγό, τό περιεργάσθη-
κε καί ρώτησε µέ τό πιό ἀθῶο 
ὕφος: «πατακούλα εἶναι;». «Ὁ 
κακοµοίρης, δέν ἔχει φάει αὐγό 
ποτέ του», εἶπαν µεταξύ τους οἱ 
γυναῖκες καί συνέχισαν νά τόν 
ταΐζουν µέ αὐγά.

* Ο Ευάγγελος Ανδριανός 
είναι επίτιμος Αρεοπαγίτης. 
Κατοικεί στο Καστόρι - Κα-
στανιά 
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Χαιρετίσµατα στην εξουσία

Απολογισμός 
Δ. Συμβουλίου

Την Παρασκευή 24  Σεπτεμβρί-
ου 2010 πραγματοποιήθηκε συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου, όπου έγινε απολογισμός πε-
πραγμένων. Η συνεδρίαση ήταν 
ανοιχτή και είχαν προσκληθεί και 
οι φορείς της περιοχής. Από το 
Καστόρι παραβρέθηκε εκπρόσω-
πος του Εμποροεπαγγελματικού 
Συλλόγου. 

Η προσέλευση και συμμετο-
χή των δημοτών ήταν περιορι-
σμένη και αυτό δείχνει το έλλειμ-
μα διαλόγου και επικοινωνίας των 
προβλημάτων στο Δήμο. Από τον 
Εμποροεπαγγελαμτικό Σύλλογο 
τονίσθηκε ότι μιας και προχωράμε 
σε μια νέα μορφή αυτοδιοίκησης, 
ο απολογισμός αυτός θα έπρεπε 
να είναι ένας απολογισμός όλης 
της δωδεκαετίας του Δήμου Πελ-
λάνας και ποια ήταν τα θετικά, και 
τα αρνητικά αποτελέσματα. 

Έτσι, θα μπορούσαμε να διδα-
χτούμε στο τι πρέπει να απαιτή-
σουμε από το νέο δήμο, που θα 
σχηματισθεί. Επίσης, τέθηκε το 
θέμα του κτηρίου Σπυρόπουλου 
και τονίστηκε ότι όλη την τρια-
κονταετία δεν βρέθηκε το κον-
δύλι για την επισκευή του. Απά-
ντηση ουσιαστική δεν υπήρξε, με 
τον ένα να ρίχνει τις ευθύνες στον 
άλλο. Τέλος δε ακούστηκε και το 
“ας το αφήσουμε να γκρεμίσει”. 
Εδώ η σκοπιμότητα κάποιων κύ-
κλων πρέπει επιτέλους να αποκα-
λυφθεί.

Ο Δήμαρχος σχετικά με την 
ένταξη του Δήμου Πελλάνας στο 
πρόγραμμα Leader 2007-2013, 
ενημέρωσε ότι δεν ήταν δυνατή, 
διότι ο Δήμος είχε ενταχθεί στο 
πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ.

Θ. Δημητρακόπουλος

Ε δώ και ένα χρόνο, από 
τη στήλη αυτή “χαι-

ρετίσματα στην εξουσία”, 
επισημάναμε και αναδείξαμε 
διάφορα προβλήματα και 
θέματα που αντιμετωπίζει η 
περιοχή και τα οποία ανή-
κουν στην αρμοδιότητα κυ-
ρίως της τοπικής διοίκησης 
για να τα επιλύσει. Σήμερα, 
κάνοντας έναν απολογισμό, 
ας κρίνει ο αναγνώστης 
πώς η «εξουσία» τα διαχει-
ρίστηκε.  
Κουτσουρούμπα: αλλεπάλ-
ληλες προσπάθειες της δη-
μοτικής αρχής να ψηφιστεί 
μια μελέτη, που δε διαχειρί-
ζεται δίκαια και ορθολογικά 
το νερό που δικαιούται η πε-

ριοχή, παρά τις αντιδράσεις 
των πολιτών.
Κτήριο Σπυρόπουλου: δεν 
υπάρχουν νέα σχετικά με 
τη χρηματοδότηση της ανα-
στήλωσης του νεοκλασικού 
κτηρίου στο κέντρο του 
Καστορείου, παρά την προ-
εκλογική δέσμευση της νυν 
δημοτικής αρχής. Αντιθέτως 
ακούμε ότι κάποιοι θα προ-
τιμούσαν να γκρεμιστεί το 
κτήριο. Μη στενοχωριέστε 
(!) σύντομα θα γίνει και 
αυτό. Τουλάχιστον ο τάφος 
του Δ. Σπυρόπουλου είναι 
τώρα περιποιημένος. Αλλά 
μην ξεχάσουμε και έναν 
άλλο τάφο, του ευεργέτη Ν. 
Βυνιόπουλου.

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
που στεγάζεται στο σχολείο 
της Νέας Λιβεράς: ακόμη 
περιμένουμε μια ανέξοδη 
ρύθμιση για να γίνει το μου-
σείο επισκέψιμο.
Δε θέλουμε να υποβαθμί-
σουμε τα έργα που πραγμα-
τοποιήθηκαν από τη δημο-
τική αρχή, δεν τα βάζουμε 
με κανέναν, δεν μας χρημα-
τοδοτεί κανένας. Απλώς πι-
στεύουμε στη Δημοκρατί-
α και στο αποδεδειγμένο σε 
άλλες δημοκρατίες γεγονός, 
ότι ο ένας περνάει καλύτερα 
εκεί που περνάνε καλά και οι 
πολλοί.
 

ΕΛ

Πριν ένα χρόνο 
περίπου από τις 
φιλόξενες στήλες 
του «Πολυδεύ-
κη» αρχίσαμε 
να στέλνουμε 
γράμματα στην 
εξουσία τοπική 
και όχι μόνο. Τα 
συνοδεύαμε και 
με τη σχετική 

φωτογραφία. Η 
εξουσία  όμως, 
ιδίως η τοπική, 
τα αντιμετώπισε 
αμήχανα ίσως 
και αδιάφορα. 
Για απάντηση 
ούτε λόγος. Από 
τη νέα περίοδο 
θα επανέλθουμε 
δριμύτεροι και δε 

θα διστάσουμε 
να βάλουμε και 
τη σχετική φωτο-
γραφία τού υπεύ-
θυνου καθώς και 
τα τηλέφωνά του, 
ώστε ο πολίτης 
να ξέρει με ποιον 
έχει να κάνει.
Η στήλη φυσικά 
είναι ανοιχτή 

και όποιος θέλει 
μπορεί να γρά-
ψει το δικό του 
γράμμα ή να μας 
υποδείξει κάτι 
στραβό για να 
το φέρουμε στην 
επιφάνεια.

Ο Καστανιώτης
gld@otenet.gr

Πρέπει πάντα να εξαίρεται η 
δημιουργική παρουσία των συμπο-
λιτών μας στα κοινωνικά δρώμενα 
του τόπου μας, ειδικά, όταν εκδη-
λώνεται με ανιδιοτελή εθελοντισμό 
και προσωπική εργασία. Και σε 
κάθε τεύχος μας, ευτυχώς, έχουμε 
να γράφουμε για πολλούς συμπα-
τριώτες μας, που βοηθούν και προ-
σφέρουν, όπως: 

Ο Μανώλης και η Παναγούλα 
(Μερεκούλια) Μαρκουλάκη μαζί με 
τον  Γιώργο και την Άνθη Αποστο-
λάκου με δική τους πρωτοβουλία 
καθάρισαν, στις αρχές του χρόνου, 
το μονοπάτι του Καράμαλη. Στη συ-
νέχεια ο Μανώλης Μαρκουλάκης 
προσπαθεί και κάνει ό,τι μπορεί για 
να διατηρείται το μονοπάτι βατό. 

Ο Γεώργιος Λιναρδάκης, ο Ντί-
νος Λαγανάς, ο Γιάννης Μερεκού-
λιας και ο Μανώλης Μαρκουλάκης, 
στα πλαίσια και των δραστηριοτή-
των του Συλλόγου των Φίλων του 
Βουνού Ταϋγέτου «ΛΟΥΣΙΝΑ», τις 
παραμονές της εορτής του Άι Γιάν-
νη, στο βουνό, διάνοιξαν και καθά-
ρισαν το μονοπάτι από το Σταυρού-
λη της Λουσίνας μέχρι και την εκ-
κλησία. Μετά λίγες ημέρες, ανέβη-
καν ο Παναγιώτης Παπαθεοφιλό-
πουλος, ο Μανώλης Μαρκουλάκης 
και ο Νίκος Μουτής και συντήρη-
σαν με μικροεπισκευές  το εξωτερι-
κό (σοβάδες και σκεπή) αλλά  και το 
εσωτερικό του ναού.

O Βασίλης Λαγανάς πρόσφερε 
τις εργασίες του στην επιδιόρθωση 

της νότιας περίφραξης του Νεκροτα-
φείου μας.

Ο Θανάσης Δημητρακόπουλος 
καθ΄ όλη τη διάρκεια του καλοκαι-
ριού συνέδραμε το Δήμο αλλά και 
τους κατοίκους με το να πηγαίνει 
πρωί, μεσημέρι και βράδυ, να θέ-
τει σε λειτουργία τη μηχανή, προ-
κειμένου να στέλνει νερό από τη δε-
ξαμενή του Πισαγιάννη στη δεξαμε-
νή του βουνού. Όσοι από τους υπο-
ψήφιους στις ερχόμενες Δημοτι-
κές εκλογές εκλεγούν, ας το λάβουν 
υπόψη τους, αμέσως μετά την εκλο-
γή τους, για να λυθεί το πρόβλημα 
της υδροδότησης του χωριού όχι 
με ημίμετρα και εθελοντισμό, αλλά 
με έργα.

Ε. Βλαχογιάννη

Γράμματα που δεν απαντήθηκαν

Υπάρχει και η άλλη πλευρά 

Γράμματα στείλαμε...



8 ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ 9ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Με τους ξενιτεµένους µας

Σ τις 26 Ιουνίου 2010 ο 
Σύλλογος των Βορείων 
Δήμων Σπάρτης “Ωραία 

Ελένη” τέλεσε με μεγάλη επιτυχία 
τον ετήσιο χορό του.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου μας 
Μαρία Γκλέκα απεύθυνε σύντομο 
χαιρετισμό και μεταξύ των άλλων 
είπε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποφάσισε ν’ απονείμει τιμητικές 
διακρίσεις σε παλαιά μέλη του 
συλλόγου για την μεγάλη τους 
προσφορά προς τον Σύλλογο.

Το αξίωμα του επίτιμου μέλους 
είναι, θα έλεγα, το πιο ανώτερο 
και πιο ευλαβές αξίωμα, που ο 
Σύλλογος δύναται να προσφέρει 
σε οποιοδήποτε μέλος. Τα Μέλη 
αυτά κατά την διάρκεια της ζωής 
τους πρόσφεραν υπηρεσίες στο 
σύλλογο, καθένας βεβαίως με τον 
δικό του τρόπο και δύναμη.

Οι άνθρωποι αυτοί, διέθεσαν 
πολύτιμο χρόνο από την προσω-
πική και οικογενειακή τους ζωή, 

οραματιζόμενοι πιο ανθρώπινες 
σχέσεις και μια καλύτερη ποιότητα 
ζωής για τους πατριώτες μας.

Ήσαν και είναι άτομα άξια επαί-
νων και συγχαρητηρίων.

Θεωρώ ότι το ελάχιστο που 
μπορούσε να κάνει το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου ήταν να 
αναγνωρίσει την προσφορά των 
ανθρώπων αυτών που έδωσαν την 
ψυχή τους, για πάρα πολλά χρόνια, 
μέσα από την συμμετοχή τους στο 
Δ.Σ. του Συλλόγου της «Ωραίας 
Ελένης» και παρείχαν εξαιρετικές 
υπηρεσίες στο Σύλλογο.

Σε αυτό το σημείο θα σημειώσω 
ότι ο Σύλλογός μας πριν μερικά 
χρόνια, είχε ανακηρύξει το πρώ-
το επίτιμο μέλος, τον αείμνηστο 
Δημήτριο Παπαηλίου. Δυστυχώς 
όμως, εκείνη την εποχή, λόγω των 
δυσάρεστων γεγονότων, δεν έγινε 
η κατάλληλη τιμητική διάκριση.

Η απονομή της τιμητικής δι-

άκρισης άρχισε από το πρώτο 
επίτιμο μέλος τον Δημήτριο Πα-
παηλίου.

Η ίδρυση του Συλλόγου ήταν 
μια ιδέα που αναπτύχτηκε πριν 
τριάντα οχτώ χρόνια με την πρω-
τοβουλία του Δημητρίου Παπαη-
λίου. Ο σκοπός της ιδρύσεως του 
συλλόγου ήταν σαν Βοριοδημότες 
να βλεπόμαστε και να κρατάμε μια 
σχέση ανάμεσά μας.

Στις 25 Απριλίου 1972 έγινε 
συνέλευση των Βορειοδημοτών 
εις το Riviera Lounge του Ashfield 
, όπου πάρθηκε η απόφαση για την 
δημιουργία συλλόγου. Υποδείχτη-
κε το πρώτο Δ.Σ του συλλόγου .Ο 
σύλλογος ονομάστηκε Βορείων 
Δήμων Σπάρτης “Ωραία Ελένη”.

Ο κ. Δημήτριος Παπαηλίου, ο 
οποίος ήταν ο πρώτος πρόεδρος, 
και για πολλά χρόνια η ψυχή του 
Συλλόγου, έχει ταυτίσει το όνομά 
του με το Σύλλογο και συνέβαλε 
αποφασιστικά στην ίδρυσή του. 

Σ’ αυτόν και στο Δ.Σ. οφείλεται 
η σύνταξη του καταστατικού του 
συλλόγου, και αργότερα σ’ αυτόν 
και στο Δ.Σ. οφείλεται η αγορά 
του διαμερίσματος στο Dulwich 
Hill.

Ο Σύλλογος Βορείων Δήμων 
Σπάρτης «Ωραία Ελένη», Τιμής 
Ένεκεν Απονέμει τιμητική διάκρι-
ση και ανακηρύττει τον ιδρυτή του 
συλλόγου μας Δημήτριο Παπαηλί-
ου «Επίτιμο Πρόεδρο» εις ένδειξη 
ευγνωμοσύνης για την μεγάλη, 
την ανεκτίμητη προσφορά και 
αφοσίωσή του στις υπηρεσίες του 
Συλλόγου μας .

Στη συνέχεια τιμήθηκε ο κ. Γε-
ώργιος Νικολόπουλος

Ο κ. Γεώργιος Νικολόπουλος 
γεννήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 
1920 στην Αλευρού του Δήμου 
Πελλάνας. Είναι παιδί από 6μελή 
οικογένεια.

Τα μέλη του ΔΣ από αριστερά, Όρθιοι: Γεώργιος Κουτρουμπής, Μιχάλης Βουρδούσης (Καστόρι), Νίκος Αλαφόγιαννης (Καστρί), 
Κω/νος Λαγανάς (Αλευρού), Δημ. Θεοδωρακάκος (Γύθειο), 
Καθισμένοι: Νίκη Μπακοπούλου (Λογκανίκος), Μαρίκα Αθ. Γκλέκα (Γεωργίτσι), Α. Λέντρου (Σερβέϊκα), Κ. Λάζαρη (Καστόρι)

Ç “Ùñáßá ÅëÝíç” ôéìÜ ôïõò áíèñþðïõò ôçò
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Το 1951 παντρεύτηκε την 
Σταυρούλα Ζιάβρα . Μαζί με την 
Σταυρούλα και το 10 μηνών κο-
ριτσάκι τους, την Τασία, το 1953 
μετανάστευσαν στην Αυστραλία. 
Το πρώτο αυστραλιανό σπίτι τους 
ήταν το κέντρο υποδοχής μετα-
ναστών στη Bonegella, που κατά 
την διάρκεια των ετών 1947-1974 
φιλοξένησε 320.000 μετανάστες 
από 30 διαφορετικές χώρες.

Μετά από περίπου ένα μήνα 
αναχώρησαν από την Bonegella 
για το Σίδνεϊ όπου εγκαταστάθη-
καν στο Surry Hills και μετέπειτα 
στο Croydon Park όπου κατοικούν 
μέχρι τώρα.

Ο Γεώργιος και η Σταυρούλα 
απέκτησαν άλλα 2 παιδιά, τον 
Ηλία και την Χαρίκλεια, και αργό-
τερα 7 εγγόνια.

Κατά την πορεία της εργασίας 
του ασχολήθηκε με διάφορες 
δουλειές και τα τελευταία περί-
που 20 χρόνια ασχολήθηκε με το 
επάγγελμα του ιδιοκτήτη - οδηγού 
ταξί, από όπου και αποσύρθηκε 
συνταξιούχος.

Ο Γεώργιος σαν άνθρωπος είναι 
ταπεινός και καλοσυνάτος, ποτέ 
δεν θυμάμαι το θείο Γιώργη να 
θυμώσει, ή να εκφράσει άσχημο 
λόγο για τους συνανθρώπους του. 
Αυτό είναι, θα έλεγα, προτέρημα 
που λίγοι άνθρωποι είναι ικανοί να 
τηρήσουν.

Ο κ. Γεώργιος Νικολόπουλος, 
παλαιό αξιόλογο μέλος του πρώ-
του Δ.Σ., διακρίθηκε ως πιστός 
συνδρομητής από την ίδρυση 
του συλλόγου μας έως τώρα, και 
εξακολουθεί, πάντα πρόθυμος, 
να ανανεώνει την συνδρομή του. 
Αυτό μας δείχνει την μεγάλη αφο-
σίωση και αγάπη που τρέφει για 
τον σύλλογό μας.

Ο Σύλλογος Βορείων Δήμων 
Σπάρτης «Ωραία Ελένη» Τιμής 
Ένεκεν, Απονέμει τιμητική διάκρι-
ση και ανακηρύττει τον κ. Γεώργιο 
Νικολόπουλο «Επίτιμο Μέλος» 
του Συλλόγου μας, εις ένδειξη 
ευγνωμοσύνης για την προσφο-
ράν του. 

Στη συνέχεια τιμήθηκε ο κ. Νι-

κόλαος Αλαφόγιαννης
Επίσης σήμερα είναι και η κα-

τεξοχήν ημέρα του αξιότιμου συ-
μπατριώτη μας κ. Νικολάου Αλα-
φόγιαννη. Γεννήθηκε στις 15 Αυ-
γούστου, την ημέρα της Παναγίας 
το 1926, στα Σερβέικα του Δήμου 
Πελλάνας. Αφήνοντας πίσω τους 
γονείς και τα αδέλφια του, σε 
ηλικία 29 ετών, μετανάστευσε 
στην Αυστραλία τον Οκτώβριο 
του 1955 και εγκαταστάθηκε στο 
Bega .

Ψάχνοντας για κάτι καλύτερο 
στο χώρο εργασίας αναχώρησε 
από το Bega για το Newcastle και 
μετέπειτα στο Gundagah.

Εδώ γνώρισε και παντρεύτηκε 
το 1957 την Διαμάντω Παπαηλίου. 
Το ζεύγος Νικόλαος και Διαμάντω 
Αλαφόγιαννη απέκτησαν δύο τέ-
κνα, το Δημήτριο και την Βασιλική 
και πέντε εγγόνια. Ο Δημήτρης 
είναι και υποστηριχτής του Συλλό-
γου μας. Αυτό αποδεικνύει καλή 
ανατροφή από την οικογένεια. Ο 
Νικόλαος με την οικογένειά του το 
1961 μετακόμισαν στο Σίδνεϊ όπου 
συνέχισε την πορεία της εργασίας 
του με διάφορα επαγγέλματα. 
Τώρα είναι συνταξιούχος και στις 
ελεύθερες ώρες του ασχολείται με 
τον κήπο και τις κοτούλες του.

Ο κ. Αλαφόγιαννης παραμένει 
πάντα ενεργό μέλος του Συλλόγου 
μας από το 1980 που εξελέγη για 
πρώτη φορά μέλος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου όπου παρέμεινε 
μέχρι τώρα. Οι υπηρεσίες που εδώ 
και 30 χρόνια στο σύλλογο μας εί-
ναι αμέτρητες και ανεκτίμητες.

Ο Σύλλογος Βορείων Δήμων 
Σπάρτης «Ωραία Ελένη» Τιμής 
Ένεκεν Απονέμει τιμητική διάκρι-
ση και ανακηρύττει τον κ. Νικόλαο 
Αλαφόγιαννη «Επίτιμο Μέλος» 

του Συλλόγου μας, εις ένδειξη ευ-
γνωμοσύνης για την τριακονταε-
τή, ανεκτίμητη προσφορά του στις 
υπηρεσίες του Συλλόγου μας .

Η απόδοση των παραπάνω 
τίτλων συνοδεύτηκε με τιμητικές 
πλακέτες. Συγκινητική ήταν η 
στιγμή όταν οι τιμώμενοι εκλήθη-
σαν να παραλάβουν τις τιμητικές 
πλακέτες καταχειροκροτούμενοι 
από τους παρευρισκόμενους. Ακο-
λούθησε και σύντομη αντιφώνηση 
από όλους τους τιμώμενους οι 
οποίοι ευχαρίστησαν την πρόεδρο 
και το Διοικητικό Συμβούλιο και 
όλο τον κόσμο για την αγάπη τους 
και για την τιμητική διάκριση.

Ένα μεγάλο Ευχαριστώ στα δυο 
τιμώμενα μέλη, εκ μέρους του Δ.Σ. 
και από μένα προσωπικά, για την 
πολύχρονη προσφοράς σας. Η 
προσφορά σας αποτελεί για μας 
παράδειγμα προς μίμηση.

Θέλω επίσης να σας πω, ότι για 
τον Σύλλογο τις Ωραίας Ελένης 
δεν έχετε αποχωρήσει, θέλουμε 
την βοήθεια σας, την εμπειρία σας, 
τις συμβουλές σας, με ένα λόγο 
σας θέλουμε στο Σύλλογο.

Επίσης να ευχαριστήσω όλους 
όσους παραβρέθηκαν στην εκ-
δήλωση, και να επισημάνω πόσο 
σημαντική είναι η συμμετοχή σας 
στις εκδηλώσεις του Συλλόγου. 
Μας δίνει τη δύναμη και το κου-
ράγιο να συνεχίσουμε να αγωνι-
ζόμαστε για την επιβίωση και την 
προκοπή του Συλλόγου μας.

Τελειώνοντας , συγχαρητήρια 
σε όλους τους συντελεστές της 
έκδοσης του “Πολυδεύκη”. Είναι 
μια θαυμάσια εργασία.

Σας Ευχαριστώ
Με Πατριωτικούς Χαιρετισμούς

Μαρία Γκλέκα
Πρόεδρος 

Τιμητική πλακέτα στο Ν. Αλαφόγιαννη για τα 35 χρόνια 
προσφοράς στο σύλλογο.

Τιμητική πλακέτα στο Γ. Νοκολόπουλο.

Ο Δημήτρης 
Παπαηλίου.

Η ίδρυση του 
Συλλόγου ήταν 
μια ιδέα που ανα-
πτύχτηκε πριν 
τριάντα οχτώ 
χρόνια με την 
πρωτοβουλία του

Με τους ξενιτεµένους µας
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Εκδηλώσεις

Ολοκληρώθηκαν οι πολι-
τιστικές εκδηλώσεις στην 
Αγόριανη Λακωνίας. 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
και φέτος γέμισε τις μέρες 
του Αυγούστου με πολλές 
ενδιαφέρουσες και διαφορε-
τικές εκδηλώσεις.. Η μεγάλη 
συμμετοχή στις εκδηλώσεις, 
η ανταπόκριση στα δρώμε-
να, το ενεργό ενδιαφέρον 
για τον τόπο μας είναι που 
τις έκαναν επιτυχημένες και 
ξεχωριστές.
Την Παρασκευή 13 Αυγού-
στου διεξήχθη ημερίδα με 
θέμα: «Αρχαιολογική και 
Ιστορική περιήγηση στη Βό-
ρεια Λακεδαίμονα ». Η πα-
ρουσία και το αμείωτο ενδι-
αφέρον του κοινού ως το τέ-
λος της εκδήλωσης ήταν η 
καλύτερη επιβράβευση για 
όλους μας. Οι άξιοι ομιλη-
τές μας με τις εισηγήσεις 
τους απέδειξαν τη συνεχή 
κατοίκηση της περιοχής μας 
τα τελευταία τουλάχιστον 
6.000 χρόνια.. Παράλληλα 
παρουσιάστηκαν άγνωστες 
πτυχές της ιστορίας της Βο-

ρειοανατολικής Λακεδαίμο-
νας και ιδιαίτερα για τη συμ-
μετοχή των κατοίκων στους 
αγώνες κατά των Οθωμα-
νών από το 1460 μ.Χ. έως 
και το 1830. Ευχαριστούμε 
τους συνδιοργανωτές μας 
στην ημερίδα, το Δήμο Πελ-
λάνας και τους μικρούς εξε-
ρευνητές Αγόριανης. Ακόμη, 
την ΤΕΔΚ Λακωνίας, τις Εκ-
δόσεις Ιδιομορφή, το Σύλλο-
γο φίλων Ταϋγέτου «Η Λου-
σίνα» που συμμετείχαν στο 
φάκελο της ημερίδας, την 
Κουμαντάρειο Πινακοθήκη 
Σπάρτης και τα Γενικά Αρ-
χεία του Κράτους Ν.Λακω-
νίας που συμμετείχαν στην 
Φωτογραφική Έκθεση και 
τη Βιβλιογραφική παρουσί-
αση, και τέλος τη Νομαρχι-
ακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας 
που συμμετέχει στην έκδο-
ση των Περιλήψεων και των 
Πρακτικών της Ημερίδας. 
Κατά τη διάρκεια των εκ-
δηλώσεων του Συλλόγου 
μας, το χρονικό διάστημα 
1 - 20.8.2010, πραγματο-
ποιήθηκαν διαγωνισμοί για 

το καλύτερο και γευστικότε-
ρο παραδοσιακό φαγητό και 
γλυκό με νικητές τον κ. Μα-
νεσιώτη Διαμαντή με αγριο-
γούρουνο στιφάδο και στα 
γλυκά την κ. Παπαδοπού-
λου Κων/να με καρυδόπι-
τα. Στους διαγωνισμούς των 
παιχνιδιών, πρωταθλητής 
στο σκάκι αναδείχθηκε ο κ. 

Παπαδόπουλος Θεοφάνης, 
στο τάβλι ο κ. Μοσχοβίτης 
Δημήτριος, , στο πινάκλι οι 
κ. κ. Κολοβός Νικόλαος και 
Παπαδόπουλος Πάνος. Ευ-
χαριστούμε όλους τους δια-
γωνιζόμενους, τους συμμε-
τέχοντες και τους κριτές.
Στο πάρτι οι νέοι διασκέδα-
σαν μέχρι το πρωί με ξένη 
αλλά και ελληνική μουσική 
ενώ τα δροσερά κοκτέιλ του 
μπάρμαν Dim. Nik. ήταν μο-
ναδικά και ατελείωτα, όπως 
και οι βουτιές στην πισίνα.
Το πανηγύρι στις 16 Αυγού-
στου κάθε χρόνο και καλύ-
τερο, πολυπληθέστερο και 
ομορφότερο. Ευχαριστού-
με τον πολιτιστικό σύλλογο 
«Πολυδεύκης», που συμ-
μετείχε με το χορευτικό του 
τμήμα στην έναρξη του χο-
ρού. Το καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα, που παρουσίασαν 
οι μουσικοί, ήταν εξαιρετι-
κής ποιότητας, και μας κρά-
τησε το κέφι μέχρι το πρωί.
Σας ευχαριστούμε όλους 
που μας τιμήσατε με την 
παρουσία σας.

Εξωραϊστικός Πολιτιστικός  Σύλλογος Αγόριανης
Οι εκδηλώσεις του “Πολιτιστικού Αύγουστου”
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Οδυνηρές μνήμες

Στις 07/07/2010 διενεργήθηκε  για 
αυτό το εξάμηνο η αιμοδοσία στο 
Καστόρειο για την τράπεζα αίμα-
τος, που τηρεί ο Εμποροεπαγγελ-
ματικός Σύλλογος. Οι αιμοδότες 
έδειξαν για άλλη μια φορά το σε-
βασμό τους στην ανθρώπινη ζωή 
και την αγάπη τους προς τον συ-
νάνθρωπό τους. 

Με ενέργειες του Εμποροεπαγ-
γελματικού Συλλόγου Καστο-
ρείου διοργανώθηκε στις 14/07/
2010, ομιλία στο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο «Μπακή» με θέμα «Ο Ζαχα-
ρώδης Διαβήτης και  οι Επιπτώ-
σεις του στον Ανθρώπινο Οργα-
νισμό». Ομιλήτρια ήταν η Διευ-
θύντρια του Ιατρικού Κέντρου 
Καστορείου Ιατρός κ. Ευσταθί-
α Αραχωβίτη και την ενδιαφέ-
ρουσα και κατατοπιστική ομιλί-
α της παρακολούθησαν πολλοί 
συμπατριώτες μας, μιας και η 
νόσος αυτή αφορά όλο και πιο 
πολλούς συνανθρώπους μας. 

Με ενέργειες και δαπάνη του Συλ-
λόγου Φίλων Ταϋγέτου, μάθαμε, 
ότι θα κατασκευασθούν στο βουνό 
δύο καμάρια, ένα στη θέση Αι Λια 
και ένα στη θέση Καμάρια, επίσης 
στα μπεζεστένια του Αγίου Μάμα 
θα χτίσει καμάρες. 

Νέος Αθλητικός Σύλλογος συ-
γκροτήθηκε στον Δήμο Πελλά-
νας με την επωνυμία Αθλητική 

Ένωση Δήμου Πελλάνας. Στον 
νέο σύλλογο, που  απορρόφη-
σε τους παίκτες των δύο αθλη-
τικών συλλόγων «ΚΑΣΤΩΡ» 
του Καστορείου και «ΔΙΟΣΚΟΥ-
ΡΟΙ» της Πελλάνας, συμμετέ-
χουν αθλητές και  από Βορδό-
νια και άλλα Δημοτικά Διαμερί-
σματα του Δήμου μας. Η νέα πο-
δοσφαιρική ομάδα βρίσκεται σε 
φάση προετοιμασίας προκειμέ-
νου να λάβει μέρος στο πρωτά-
θλημα Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγο-
ρίας της ΕΠΣ Λακωνίας. Το Διοι-
κητικό Συμβούλιο, που εκλέχθη-
κε, απαρτίζεται από τους:  τον 
Δημήτριο Μιχαλόπουλο Πρόε-
δρο, τον Παναγιώτη Ζούζουλα 
Γενικό Γραμματέα, τον Πανα-
γιώτη Μόρφη Αντιπρόεδρο, τον 
Φίλιππο Φιλιππόπουλο Ταμία 
και τον Βασίλη Μενίδη και τον 
Μάριο Τζωρτζάκη απλά μέλη.

Στις 21 Αυγούστου οι κυρίες του 
Φιλόπτωχου Ταμείου της ενορίας 
μας  έδωσαν τσάι, συνοδευόμε-
νο με νόστιμα γλυκίσματα, πολλά 
εκ των οποίων έφτιαξαν οι ίδιες. 
Στην πετυχημένη εκδήλωση πα-
ρευρέθηκαν πολλοί συμπατριώτες 
μας. Τους παρευρισκόμενους χαι-
ρέτησε ο ιερέας μας κ. Δημήτριος 
Μήτρης και μίλησε για τον σκοπό 
της εκδήλωσης, που ήταν η βοή-
θεια στους πάσχοντες συνανθρώ-
πους μας.

Ειδήσεις - Δραστηριόπτητες

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κόσμου 
πραγματοποιήθηκε και φέτος, στις 15 Αυγού-
στου, το πανηγύρι που διοργανώθηκε από 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Περιβολίων στον 
προαύλιο χώρο του Σχολείου στα Περιβόλια. 
Το ίδιο πετυχημένο ήταν και το πανηγύρι στο 
Παρδάλι, στις 23 Αυγούστου, που διοργανώ-
θηκε και φέτος από τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Παρδαλίου στον ειδικά, για τέτοιες εκδηλώ-
σεις, διαμορφωμένο χώρο. Η ζωντανή μουσι-
κή, τα καλά παραδοσιακά φαγητά και το άφθο-
νο κρασί δημιούργησαν κέφι και έδωσαν, έστω 
για ένα βράδυ, ζωή στα δύο χωριά μας. 

Στις 3 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκαν εξήντα χρόνια από τη 
μεγαλύτερη τραγωδία που έπληξε ποτέ την Καστανιά σε καιρό 
ειρήνης. Ήταν 3 Σεπτεμβρίου του 1950 όταν 24 νέοι Καστανιώτες 
έχασαν τη ζωή τους επιστρέφοντας από εκδρομή. Το φορτηγό που 
τους μετέφερε κατέπεσε από το μικρό γεφύρι της φωτογραφίας και 
ανεφλέγη με αποτέλεσμα να βρουν φρικτό θάνατο. 
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Παρέµβαση

Ο ι λέξεις είναι πολύτιμο 
μέσον για την αποθή-
κευση γνώσης. Όταν 

όμως αγνοούμε το νόημά 
τους τότε είναι αφηρημένα 
νεκρά σύμβολα. 
 Η γνώση της ανάγνω-
σης και γραφής των λέξε-
ων δε σημαίνει και γνώ-
ση του νοήματός τους. 
Για να γνωρίσουμε το νό-
ημα μιας λέξης χρειάζεται 
να ‘χουμε ζήσει με προ-
βληματισμούς τη χρήση 
του πράγματος ή της ιδέ-
ας που εκφράζει. Η φω-
τογραφία ενός πράγμα-
τος δεν αρκεί. Εκτός αν το 
συνδέσουμε με συγγενές 
γνωστό μας πράγμα. 
 Η στενή ζωή του σύγχρο-
νου Έλληνα δεν παρέχει 
εμπειρίες γνώσης. Γνώ-
σης της φύσης, του πολι-
τισμού, της κοινωνικότη-
τας. Π.χ. το νόημα των λέ-
ξεων ψωμί, λάδι, τυρί, λα-
χανικά, φρούτα κ.λπ. στα-
ματάει στην υπεραγορά. 
 Το νόημα των λέξεων χο-
ρός, μουσική, θέατρο, κ.ά. 
σταματάει στην ισοπεδωτι-
κή και υποβαθμισμένη αι-
σθητικά σαβούρα της τηλε-
όρασης και του ραδιοφώνου 
(εκτός εξαιρέσεων). 
 Στον κοινωνικό τομέα το νό-
ημα των λέξεων π.χ. συνερ-
γασία, κοινωνική ευθύνη, 
τρόποι συμπεριφοράς σχε-
δόν απουσιάζει. Οι συνθή-
κες της απομόνωσης στις 
τσιμεντοπολυκατοικίες δεν 
προσφέρουν έργα συνερ-
γασίας και κοινωνικής ευ-
θύνης. Στο σχολείο δεν γί-
νεται διδασκαλία και με ομα-
δικά έργα, με πειράματα για 
μάθηση, με συνεργασία και 
ευθύνη για τη σωστή εκτέ-
λεση ενός έργου, ώστε τα 
παιδιά να εσωτερικεύουν το 
νόημα αυτών των λέξεων. 
Ακόμη τα παιδιά δεν μπο-
ρούν να παίζουν στη γειτο-
νιά τους ή το σχολείο τους 

ομαδικά αθλητικά παιχνί-
δια όπως π.χ. ποδόσφαιρο 
που απαιτεί συνεργασία, ευ-
θύνη αλλά και πρωτοβουλί-

α. Αλλά καταπιεσμένα πα-
ρακολουθούν παθητικά από 
τον καναπέ το εμπορικό πο-
δόσφαιρο. 
 Για τους παλιούς Καστανιώ-
τες του 1950 (και για αρκε-
τούς σημερινούς) αλλά και 
γι’ αυτές τις αναλφάβητες 
Καστανιώτισσες του 1910, 
οι λέξεις έπαιρναν το νόη-
μά τους από τα βιώματα της 
καθημερινής ζωής τους. Π.χ. 
οι λέξεις ψωμί, λάδι, κρασί, 
τυρί, κρέας, μάλλινο, βαμ-
βακερό ή μεταξωτό ύφασμα 
έπαιρναν το νόημά τους 
από τη διαδικασία της πα-
ραγωγής τους. Σκληρή δου-
λειά αυτή η παραγωγή αλλά 
προσφέρει βασική γνώση. 
Αυτή η γνώση με πείραμα 
επιστημονικής μεθόδου με-
τατρέπεται σε γνώση επι-
στημονική. Μαζί με το αλέ-
τρι και το ξινάρι υπήρχε κι ο 
αργαλειός. Οι τότε γυναίκες 
έθρεφαν μεταξοσκώληκες κι 
έβγαζαν ένα είδος μαλλιού 
ακόμη κι από τα σπάρτα. 
Ακόμη κι η γνώση της λέξης 
νερό για το σύγχρονο Έλλη-
να των πόλεων είναι πολύ 
στενή. Για τους παλιούς Κα-
στανιώτες και κάποιους σύγ-

χρονους – είχε φαρδιά ση-
μασία. Π.χ. στη δεκαετία του 
’50 προβλήματα άρδευσης 
του κάμπου μας έκαναν να 

σκεπτόμαστε πόσο ωφέλιμο 
θα ήταν ένα φράγμα στις ρί-
ζες του βουνού. Ένα φράγ-
μα που θα συγκρατούσε τα 
νερά του χειμώνα για άρδευ-
ση των χωραφιών το καλο-
καίρι αλλά και για ηλεκτρο-
δότηση του χωριού μας. 
 Οι παλιοί Καστανιώτες και 
Καστανιώτισσες γνώριζαν 
ότι το καλύτερο νερό στον 
Αη-Μάμα ήταν αυτό της Βά-
γιας. Εύχομαι να βρεθεί κά-
ποιος φωτισμένος χορηγός 
να πληρώσει για την κατε-
δάφιση εκείνου του αντιπε-
ριβαλλοντικού οικοδομήμα-
τος που χτίστηκε ακριβώς 
πάνω από την πηγή της Βά-
γιας. Και τα παιδιά που κα-
θάρισαν τον Καράμαλη και 
το Παλιοκκλήσι να καθαρί-
σουν κι αυτή την πηγή για 
να πίνει ο κόσμος το καλό 
νερό της ενώ θα μπορεί να 
συνεχιστεί και η εκτροφή της 
πέστροφας. 
 Αν μπορούσε να επαναλει-
τουργήσει κι ένας νερόμυ-
λος θα μπορούσαν οι Κα-
στανιώτισσες να παίρνουν 
αλεύρι για να φτιάχνουν 
λαλαγγίδες, χαλβά και ό,τι 
άλλο μπορούν. 

 Στον πολιτιστικό το-
μέα μπορεί οι παλιοί Κα-
στανιώτες και Καστανιώτισ-
σες στη ζωγραφική να είχαν 
μείνει στην παγωμένη εικό-
να της αγιογραφίας. Αλλά 
την ποίηση, τη μουσική, το 
χορό τα βίωναν στη καθη-
μερνή ζωή τους. Τραγου-
δούσαν τα πολλά δημοτικά 
τους τραγούδια (πάνω από 
20) όχι μόνο στους γάμους 
και τα κουμπαριά για να χο-
ρέψουν αλλά και στις καθη-
μερινές ενασχολήσεις τους 
π.χ. στο μάζεμα της ελιάς, 
στον τρύγο, το ξελούκισμα 
του αραποσιτιού κ.λπ. Όλοι 
τραγουδούσαν αυτά τα τρα-
γούδια που ο Γκαίτε τα χα-
ρακτήρισε συνέχεια του 
Ομήρου. Τώρα όμως τα χά-
σαμε. Τα εξαφάνισε η ισοπέ-
δωση του ραδιοφώνου και 
της τηλεόρασης και μιας πο-
λιτιστικής κατοχής. 
 Στον κοινωνικό τομέα οι 
παλιοί Καστανιώτες κατα-
νοούσαν τις λέξεις συνερ-
γασία, κοινωνική ευθύνη, 
από εμπειρίες της καθημε-
ρινής ζωής τους και διάλο-
γο. Υπήρχαν και άγραφοι 
νόμοι δικαιοσύνης, αλληλεγ-
γύης και τρόποι συμπεριφο-
ράς «η βασική ηθική» για 
τον John Dewry. 
 Ο σύγχρονος Έλληνας 
ζει μακριά από τη φύση, 
με υποβαθμισμένες τις τέ-
χνες και μια φτωχή κοινωνι-
κή ζωή. Έτσι έχει μια πολύ 
φτωχή κατανόηση των λέξε-
ων αυτών των δραστηριο-
τήτων. Η έλλειψη αυτής της 
κατανόησης αποτελεί ένα εί-
δος σύγχρονου αναλφαβητι-
σμού. 

Ελένη Κάντζα -Σουλικιά 
Εκπαιδευτικός 
με μεταπτυχιακές σπουδές 
στη φιλοσοφία της τέχνης 
και της παιδείας 

8 Ιουλίου 2010 

Σύγχρονος Αναλφαβητισμός: Οι Λέξεις και η Γνώση
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Τέχνη και Πολιτισµός

Ã åííÞèçêå óôï Ãåùñãßôóé ôï 1873. 
Äåí Ý÷åé óùèåß Ýíá ÷áñôß, ðïõ íá 
áíáöÝñåé êÜôé ãéá ôç æùÞ ôïõ. «Ðáéäé-
Üò Ýæçóå óôï Ãåùñãßôóé, ìåôÜ Ýöõãå 
ãéá ôçí ÁèÞíá. Åêåß ðÝèáíå ôï 1941 
áðü ôçí ðåßíá, ðïõ èÝñéæå ôïõò áí-
èñþðïõò, ëüãù ôçò ãåñìáíéêÞò êá-
ôï÷Þò. Åß÷å êé Ýíáí áäåñöü, ôïí Êþ-
óôá. Ìáæß Ýöôéáîáí ôï Çñþï ôçò Ìá-
ãïýëáò óôç ÓðÜñôç êáé ôï Ìíçìåßï 
Ðåóüíôùí ôçò Ôñßðïëçò óôçí Ðëáôåß-
á ¢ñåùò», Äçì. ÔóåñùôÜò. 
Ç ïéêïãÝíåéÜ ôïõò Þôáí öôù÷Þ. Áðü 
ôï ìéêñü êáëõâüóðéôï, üðïõ ãåííÞ-
èçêáí, óþæïíôáé ìüíï åñåßðéá ìå 
ôá ìéêñÜ ðáñÜèõñá óôåíÜ óáí ðï-
ëåìßóôñåò. Ôï Ýìöõôï ôáëÝíôï ôïýò 
Ýöåñå óôçí ÁèÞíá êáé ãñÜöôçêáí 
óôç Ó÷ïëÞ Êáëþí Ôå÷íþí. «Ïé åðé-
äüóåéò ôïõò åßíáé åêðëçêôéêÝò. Ï ÐÝ-
ôñïò Ýñ÷åôáé ðñþôïò óôï ÔìÞìá ôçò 
ÆùãñáöéêÞò êáé äåýôåñïò óôï ÔìÞ-
ìá ôçò ÃëõðôéêÞò, åíþ ï Êþóôáò, ãéá 
ðÝíôå óõíå÷Þ ÷ñüíéá, åßíáé ðñþôïò 
óôï ÔìÞìá ôçò ÃëõðôéêÞò áð’ üðïõ êáé 
áðïóðÜ ôçí ôåëåõôáßá ÷ñïíéÜ ôï ×ñõ-
óïâÝñãåéï âñáâåßï ãéá ðñùôïåìöá-
íéæüìåíïõò êáëëéôÝ÷íåò».
Åõãåíßá Ã. Äáñâßñç. «Óôéò áñ÷Ýò ôïõ 
20ïõ áéþíá, ëßãï ðñéí áðü ôïõò Âáë-
êáíéêïýò ÐïëÝìïõò, ç ãåíéÜ öëïãå-
ñþí äéáíïïýìåíùí êáé êáëëéôå÷íþí, 
äéáêáôÝ÷ïíôáí áðü ôçí áíÜãêç ãéá 
Äçìéïõñãßá áõôü÷èïíç, áëëÜ óõã-
÷ñüíùò ôçò åðï÷Þò ôïõò, ìå ìÜôé 
óôï ìÝëëïí. Óôéò 3 Éïõëßïõ 1909 ï 

ìïõóéêüò Ìáíþëçò Êáëïìïßñçò, ïé 
ãëýðôåò ÈùìÜò Èùìüðïõëïò êáé 
ÐÝôñïò Ñïýìðïò, ï áñ÷éôÝêôïíáò 
ÁñéóôïôÝëçò ÆÜ÷ïò, ç ìïõóéêïóõí-
èÝôéò Íßíá ÖùêÜ, ç Áýñá Èåïäù-
ñïðïýëïõ êáé ï ÁëÝîáíäñïò Ìáõ-
ñïõäÞò õðÝãñáøáí ôï ðñùôüêïë-
ëï êáé ßäñõóáí óôï óðßôé ôçò Áýñáò 
Èåïäùñïðïýëïõ ôïí «Êýêëï Åëëçíé-
êÞò ÔÝ÷íçò». Óêïðü åß÷áí «ôçí ìåëÝ-
ôçí, ôçí äéáìüñöùóéí êáé ôçí áíýøù-
óéí åí ÅëëÜäé ôùí Ùñáßùí Ôå÷íþí, 
êáè’ åáõôþí Þ åöçñìïóìÝíùí ìå 
âÜóéí ôï áëçèéíüí åëëçíéêüí ðíåý-
ìá, íÝïí, âõæáíôéíüí êáé áñ÷áßïí…
óçìáßá ôïõò Ýíá Üôïìï, Ýíáò ðïéç-
ôÞò: ï ÊùóôÞò ÐáëáìÜò» Áðü Üñ-
èñï ôïõ Áíôþíç Ê. ÁíôùíéÜäç, Áñ-
÷éôÝêôùí-Ðïëåïäüìïò. ÊáôÜ ôçí ðåñß-
ïäï áõôÞ óôÞíïíôáé äçìüóéá ãëõðôÜ, 
êõñßùò ôéìçôéêÝò ðñïôïìÝò, óå ÷þ-
ñïõò ôçò ðüëçò ôçò ÊÝñêõñáò, Ýñãá 
áèçíáúêþí åñãáóôçñßùí. Ï ÐÝôñïò 
Ñïýìðïò óõììåôÝ÷åé êáé äçìéïõñãåß 
ôçí ðñïôïìÞ ôïõ ËïñÝíôæïõ Ìáâßëç. 
Óôçí ïìþíõìç Ðëáôåßá ôùí Áèçíþí 
óôÞíåôáé ìßá Üëëç ôï 1938(Ýôïò äçìé-
ïõñãßáò ôï 1915). Ïé êñéôéêïß ÔÝ÷íçò 
÷áñáêôçñßæïõí ôçí ðñïôïìÞ áõôÞ ùò 
ìßá áðü ôéò ùñáéüôåñåò ðñïóðÜèåéåò 
ôùí êëáóéêéóôéêþí ôÜóåùí ôçò íåïåë-
ëçíéêÞò ÃëõðôéêÞò. 
Tïí Áýãïõóôï ôïõ 1917 óôç Èåóóá-
ëïíßêç, ðïõ ðñüóöáôá åß÷å åëåõèå-
ñùèåß áðü ôçí ÏèùìáíéêÞ Áõôïêñá-
ôïñßá, îÝóðáóå ðõñêáãéÜ áðü Ýíá ôõ-

÷áßï ãåãïíüò êáé Üëëáîå ôç öõóéï-
ãíùìßá  ôçò ðüëçò. ÐñïêëÞèçêáí êá-
ôáóôñïöÝò óôï 32% ôçò ðüëçò. Óõ-
ãêñïôÞèçêå åðéôñïðÞ åöôáìåëÞò ãéá 
ôï íÝï ó÷åäéáóìü ôçò Èåóóáëïíß-
êçò. Ï Êþóôáò Ñïýìðïò, áäåñöüò 
ôïõ ÐÝôñïõ, åñãÜóôçêå êïíôÜ óôïí 
áñ÷éôÝêôïíá ÁñéóôïôÝëç ÆÜ÷ï ãéá 
ôçí áðïêáôÜóôáóç ôïõ Íáïý ôïõ Áãß-
ïõ Äçìçôñßïõ. Áðü áõôÞí ôçí ðåñßï-
äï Ý÷ïõìå ôï Ëåýêùìá «Ç Èåóóá-
ëïíßêç ìÝóá áðü ôï öáêü ôïõ Áñé-
óôïôÝëç ÆÜ÷ïõ. Ï ÐÝôñïò Ñïýìðïò 
æùãñÜöéæå ôïðßá, åéêüíåò óêßôóá êáé 
Ýóôçíå çñþá.
¸ñãá ôïõ (åêôüò áðü áõôÜ ðïõ Þäç 
áíáöÝñèçêáí) åßíáé:
Áõôïðñïóùðïãñáößá
Ðñïóùðïãñáößá ôïõ ÐåñéêëÞ Ãéáííü-
ðïõëïõ (ðåñéïäéêü «ï êáëëéôÝ÷íçò», 
ÌÜéïò 1910)
«Ôïðßï ìå äÝíäñá», ëÜäé óå îýëï, 
óôç ÓõëëïãÞ ôïõ Ìïõóåßïõ Ôçò Ðü-
ëåùò Ôùí Áèçíþí Âïýñïõ- Åõôáîßá.
Åéêüíåò ôïõ ÔÝìðëïõ êáé ôï Äùäå-
êÜïñôï óôçí åêêëçóßá ôçò Õðáðá-
íôÞò êáé óôïí ¢ãéï Íéêüëáï óôï Ãå-
ùñãßôóé.
Åéêüíåò ôïõ ÔÝìðëïõ óôçí åêêëçóß-
á ôçò ÃÝííçóçò ôçò Èåïôüêïõ óôï 
Êáóôüñé.
ÅéêïíïãñÜöçóå âéâëßá üðùò: 
« Ôá ÄçìïôéêÜ Ôñáãïýäéá» ôïõ ¢ãé-
äïò ÈÝñïõ
« Ôá ÔóéëéêñïôÜ» ôïõ Êþóôá Ðáóá-
ãéÜííç
«Ïé ¢èëéïé ôùí Áèçíþí» ôïõ É. Êïí-
äõëÜêç
TáöéêÞ ðñïôïìÞ ôïõ ÉùÜííç ×ñõóÜöç 
(Á Íåêñïôáöåßï Áèçíþí)
Ôáöéêü Ìíçìåßï ÁèçíïãÝíïõò, ìå-
ãÜëùí äéáóôÜóåùí, óôï Á Íåêñï-
ôáöåßï
ÔáöéêÞ áíÜãëõöç ðñïôïìÞ ôïõ Áíá-
ãíþóôç ÊáñÜãéáííç óôï Íåêñïôáöåß-
ï ôçò ÐåëëÜíáò.
Ïé áäåñöïß Êþóôáò Ñïýìðïò êáé ÐÝ-
ôñïò Ñïýìðïò ðÝèáíáí óôçí ÁèÞíá. 
Ïé êñéôéêïß ÔÝ÷íçò åêöñÜóôçêáí ìå 
åíèïõóéþäç êáé êïëáêåõôéêÜ ó÷üëéá 
ãé áõôïýò. Ôá Ýñãá ôïõò åßíáé ìíçìåé-
þäç. Êáéñüò åßíáé íá ôïõò ôéìÞóïõìå 
êé åìåßò, ãéáôß åßíáé êáý÷çìá êáé ôéìÞ 
äéêÞ ìáò ðïõ ïé äõï áõôïß êáëëéôÝ-
÷íåò ãåííÞèçêáí óôïí ôüðï ìáò.

Â. Êåìåñßäïõ

ÐÝôñïò Ñïýìðïò (1873-1941) Τα παραλειπόμενα 
μιας συνέντευξης 

Στο προηγούμενο τεύχος είχαμε 
την τιμή να φιλοξενήσουμε στην 
εφημερίδα μας μια συνέντευξη 
του μεγάλου Ελληνοαμερικανού 
συγγραφέα Τζωρτζ Πελεκάνος.
Η ιδέα μού είχε μπει πριν από 
ένα χρόνο. Την  πρωτοκουβέντια-
σα με τον Τάκη τον Πελεκάνο πέ-
ρυσι, τον Νοέμβριο, την ημέρα 
που  είχαμε πάει με το Σύλλο-
γο «Πολυδεύκης» στο νέο Μου-
σείο της Ακρόπολης. Λίγο αργό-
τερα το κουβέντιασα και με την 
Πρόεδρο και συμφωνήσαμε να 
την εντάξουμε στο αφιέρωμα για 
τη Βορδόνια. Ετοίμασα τις ερω-
τήσεις. Έφτασε η ώρα της επικοι-
νωνίας και θεωρούσα ότι η εύρε-
ση του ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου του  G.Pelecanos θα ήταν μια 
εύκολη υπόθεση  ολίγων λεπτών, 
κάνοντας χρήση και του διαδικτύ-
ου. Έφαγα τα μούτρα μου. Ζήτη-
σα βοήθεια από την Πρόεδρο και 
τον Τάκη. Μάταια. Οι ερωτήσεις 
έτοιμες, ο χρόνος τελείωνε, και η 
ελπίδα να το πάρω από τον εκδο-
τικό του οίκο έσβησε.
Τελικά σε μια απέλπιδα προ-
σπάθεια το κουβέντιασα με την 
καλή φωτογράφο, την Αναστα-
σία Βουτυροπούλου- πιθανώς να 
έχετε δει φωτογραφίες της στην 
«Καθημερινή», «Βήμα» κ.λπ.- η 
οποία μου το εξασφάλισε από τη 
δημοσιογράφο των «Νέων» που 
πριν ένα χρόνο του είχε πάρει 
συνέντευξη στην Αμερική.
Θέλω να σημειώσω ότι του έστει-
λα τις ερωτήσεις στις 4 Ιουλίου, 
στις 9 π.μ. και μου απάντησε στις 
3:30 μ.μ., την ίδια μέρα  λέγοντάς 
μου ότι είναι σε διακοπές. «Θα τα 
πούμε σύντομα», μου είπε. Την 
επόμενη Τρίτη μου έδωσε τη συ-
νέντευξη, που τελείωνε με το συ-
γκλονιστικό: «είμαι υπερήφανος, 
που είμαι ένας από εσάς».
Θέλω να τον ευχαριστήσω δη-
μόσια και ελπίζω να τον βρα-
βεύσουν οι τοπικές αρχές. Τέ-
λος θέλω να ευχαριστήσω και 
την καλή μου φίλη, την Αναστα-
σία Βουτυροπούλου, για τη βοή-
θειά της και ελπίζω ότι σύντομα 
με το φακό της θα καταγράψει τις 
ομορφιές του τόπου μας.

Γ. Λαγανάς 
gld@otenet.gr
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ÉóôïñéêÜ ç ïñãÜíùóç ôùí áíèñþ-
ðùí óå êïéíùíéêÝò ïìÜäåò áðïôÝëåóå 
ôç ãñáììÞ áöåôçñßáò ãé’ áõôü ðïõ óÞ-
ìåñá ïíïìÜæïõìå «ðïëéôéóìü». 

1⁄4ìùò ìüíï ìåôÜ ôç äçìéïõñãßá 
ôùí ðñþôùí ìåãÜëùí ïéêéóôéêþí ìï-
íÜäùí, ðïõ ëåéôïõñãïýóáí êÜôù áðü 
óõãêåêñéìÝíïõò õðï÷ñåùôéêïýò êá-
íüíåò, êáé ðïõ ðåñéëÜìâáíáí óôïõò 
êüëðïõò ôïõò (áêüìç êáé óôéò ðñþôåò 
áñ÷áúêÝò êïéíùíßåò) ÷éëéÜäåò êáé ü÷é 
äåêÜäåò Þ åêáôïíôÜäåò áíèñþðùí, 
äçëáäÞ ìå ôç äçìéïõñãßá ôùí ðñþôùí 
«ðüëåùí», ï ðïëéôéóìüò âñÞêå ãüíé-
ìï Ýäáöïò. Ãéáôß ïé ðéï ðïëëÝò áðü 
ôéò ðïëéôéóìéêÝò ëåéôïõñãßåò (ôÝ÷íåò, 
åðéóôÞìåò, äéáíüçóç) ðñïûðïèÝôïõí 
ôçí ýðáñîç ðåñéóóåýìáôïò ðëïýôïõ 
ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóÞ ôïõò. Õð’ áõôü 
ôï ðñßóìá ïé ðïëéôéóìéêÝò êáé åñåõíç-
ôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò, âñá÷õ÷ñïíßùò, 
åßíáé ôåëåßùò ðáñáóéôéêÝò Þ êáé ðå-
ñéôôÝò: Ï ÐåñéêëÞò êáôáóêåýáóå ôïí 
Ðáñèåíþíá åðåéäÞ åß÷å ôïí Ýëåã÷ï 
ôïõ  ôáìåßïõ ôùí Äçëßùí. Ç èåùñßá 
ôçò ó÷åôéêüôçôáò, üôáí ðñùôïäéáôõ-
ðþèçêå áðü ôïí ÁúíóôÜéí, Þôáí óç-
ìåéþóåéò ÷ùñßò êáíÝíá ðñáêôéêü áðï-
ôÝëåóìá. 

Ãéá ôïõò êáëëéôÝ÷íåò, ôïõò åñåõíç-
ôÝò, ôïõò äéáíïïýìåíïõò êÜðïéïé Üë-
ëïé, ðïëëïß ðåñéóóüôåñïé, óêÜâïõí, 
öôõáñßæïõí, ÷ôßæïõí, ìáãåéñåýïõí ãéá 
íá óõíôçñåßôáé ç ìéêñÞ áõôÞ ôÜîç ôùí 
«óêåðôïìÝíùí»

Ìå ôçí ðÜñïäï  ôùí ÷éëéåôéþí ïé 
ó÷Ýóåéò ìåôáîý ôùí ìåëþí ìéáò êïé-
íùíßáò, ìéáò öõëÞò, ìéáò åèíéêÞò ïìÜ-
äáò, åíüò êñÜôïõò, ãßíïíôáí üëï êáé 
ðéï ðïëýðëïêåò, êáé ðïëõóýíèåôåò. 
Ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ áíáäåéêíýïíôáí 
Þôáí üëï êáé ðéï ðåñßðëïêá, êáé ùò 
åê ôïýôïõ áðáéôïýóáí ðåñéóóüôåñï 
÷ñüíï êáé ÷ñÞìá ãéá ôçí áíôéìåôþðé-
óÞ ôïõò.

Áðáéôïýóáí, üìùò, êáé êñáôéêÞ 
– äéïéêçôéêÞ ïñãÜíùóç üëï êáé ðéï 
áðáéôçôéêÞ ãéá íá åßíáé óå èÝóç íá 
áíôåðåîÝñ÷åôáé óôéò åêÜóôïôå ðñï-
êëÞóåéò êáé íá ìðïñåß íá óõãêåñÜ-
æåé ôüóåò äéáöïñåôéêÝò ôÜóåéò, óôü-
÷ïõò, åðéèõìßåò åîáóöáëßæïíôáò áäé-
áôÜñáêôç êáé ðñïïäåýïõóá êïéíùíé-
êÞ æùÞ.

Óôç óçìåñéíÞ ÅëëÜäá, ðïõ êáõ÷Ü-
ôáé ðùò ðåñéëáìâÜíåôáé óôéò 30 ìå 35 
ðéï áíáðôõãìÝíåò ÷þñåò ðáãêïóìßùò, 
ðïëëÝò áðüðåéñåò äéïéêçôéêÞò-êñáôé-
êÞò ïñãÜíùóçò êáé åêóõã÷ñïíéóìïý 
åßôå áíôéìåôùðßóôçêáí âéáßùò (äïëï-
öïíßá Êáðïäßóôñéá, áðüðåéñåò äï-
ëïöïíßáò ôüóï ôïõ Ôñéêïýðç üóï êáé 
ôïõ ÂåíéæÝëïõ) åßôå áðïôåëìáôþèç-
êáí. Óôçí áðïôåëìÜôùóç ðñïöáíþò 
êáé óõíÝâáëå ç –åðßêôçôç Þ êëçñïíï-
ìéêÞ, áäéÜöïñï- ðáñïéìéþäçò åëëçíé-
êÞ áíáâëçôéêüôçôá êáé åöçóõ÷áóìüò 
áëëÜ êáé ìåñéêïß «åèíéêïß ìýèïé»: ôï 
áíÜäåëöïí, ïé «îÝíïé äÜêôõëïé», ôï 
«ðåñéïýóéï» êáé ç ìïíáäéêüôçôá ôçò 

åëëçíéêÞò öõëÞò.
Êáé ìïëïíüôé óôçí êåíôñéêÞ êñáôé-

êÞ äéïßêçóç, ôïõëÜ÷éóôïí ìÝ÷ñé óÞìå-
ñá, äåí Ý÷åé êáôáãñáöåß êÜðïéá áîéü-
ëïãç ìåôáññõèìéóôéêÞ ðñïóðÜèåéá ôá 
ôåëåõôáßá 80 ÷ñüíéá, óôçí Áõôïäéïß-
êçóç ï Êáðïäßóôñéáò Þôáí Ýíá ìåãÜ-
ëï âÞìá ðñïò ôç óùóôÞ êáôåýèõíóç.

ÏëïêëÞñùóç áõôÞò ôçò ìåôáññýè-
ìéóçò, ôïõ "Êáðïäßóôñéá", åßíáé ôï 
íÝï èåóìéêü ðëáßóéï ðïõ éó÷ýåé åäþ 
êáé ëßãïõò ìÞíåò êáé ìå âÜóç ôï ïðïß-
ï äéåîÜãïíôáé êáé ïé åêëïãÝò ôçò 7çò 
êáé 14çò Íïåìâñßïõ ãéá ôçí Áõôïäéïß-
êçóç. Ï íÝïò áõôïäéïéêçôéêüò íüìïò, 
ðïõ ùò ó÷Ýäéï Ýëáâå ôï üíïìá "Êáë-
ëéêñÜôçò" áðïôåëåß ðñáãìáôéêÞ ôïìÞ 
óôç äïìÞ êáé ëåéôïõñãßá ôçò Áõôïäé-
ïßêçóçò óôçí ÅëëÜäá. Ðáñüëåò ôéò, 
÷ëéáñÝò åßíáé ç áëÞèåéá, áíôéäñÜóåéò 
ôüóï óå ôïðéêü åðßðåäï üóï êáé óå êå-
íôñéêü ðïëéôéêü åðßðåäï áðÝíáíôé óôï 
íÝï íüìï êáèáõôüí, ç ðñïåêëïãéêÞ 
ðåñßïäïò èåñìÜíèçêå õðÝñ ôï äÝïí 
äåäïìÝíïõ ðùò ùò êåíôñéêü åêëïãéêü 
äßëçììá ôÝèçêå ç äáíåéáêÞ óõìöùíß-
á ÅëëÜäáò áðü ôç ìéá ìåñéÜ êáé Åõ-
ñùðáúêÞò ¸íùóçò êáé ÄÍÔ áð´ ôçí 
Üëëç, ôï ãíùóôü "ìíçìüíéï".

1⁄4ìùò ï "ÊáëëéêñÜôçò" éó÷ýåé, êáé 
ãéá ôï ìÝëëïí èá êáèïñßæåé ôïí ôñüðï 
ëåéôïõñãßáò ôçò Áõôïäéïßêçóçò áíå-
îÜñôçôá áðü ôçí Üðïøç ðïõ Ý÷åé êá-
èÝíáò ãéá ôï "ìíçìüíéï". 

Áò ñßîïõìå üìùò ìéá ìáôéÜ óôéò 

ðñïâëÝøåéò áõôïý ôïõ íüìïõ, ôïõ íü-
ìïõ 3852/2010, üðùò øçößóôçêå áðü 
ôçí åëëçíéêÞ ÂïõëÞ êáé éó÷ýåé óÞ-
ìåñá:

Ôï Ðñüãñáììá «ÊáëëéêñÜôçò»
- Ç íÝá äéïéêçôéêÞ äïìÞ -óôçí ïðïß-

á äüèçêå ôï üíïìá Ðñüãñáììá «Êáë-
ëéêñÜôçò»- ðåñéëáìâÜíåé ôç äñáóôé-
êÞ ìåßùóç ôùí 1.034 ÏÔÁ ðïõ õðÜñ-
÷ïõí óÞìåñá óå ëéãüôåñïõò áðü 370 
äÞìïõò.

- Èåìåëéþíåôáé ç äåõôåñïâÜèìéá 
ðåñéöåñåéáêÞ áõôïäéïßêçóç.

- Êáèéåñþíåôáé ï èåóìüò ôïõ áéñå-
ôïý ðåñéöåñåéÜñ÷ç, êáèþò êáé åêåß-
íç ôïõ èåìáôéêïý êáé ôïðéêïý áíôéðå-
ñéöåñåéÜñ÷ç êáé ôçò ðåñéöåñåéáêÞò 
åêôåëåóôéêÞò åðéôñïðÞò.

- Óôç èÝóç ôùí 76 Íïìéêþí Ðñï-
óþðùí Äçìïóßïõ Äéêáßïõ ðïõ óÞìå-
ñá áðïôåëïýí ôéò Íïìáñ÷éáêÝò áõ-
ôïäéïéêÞóåéò äçìéïõñãïýíôáé áéñåôÝò 
ðåñéöÝñåéåò óå áñéèìü áíÜëïãï ôùí 
13 êñáôéêþí óçìåñéíþí ðåñéöåñåéþí 
(êáôáñãïýíôáé ïé íïìáñ÷ßåò).

- Ôáõôü÷ñïíá, ôá ðåñßðïõ 6.000 
ÍïìéêÜ Ðñüóùðá êáé ÄçìïôéêÝò Åðé-
÷åéñÞóåéò ôùí ÄÞìùí ìåéþíïíôáé óå 
ëéãüôåñá áðü 2.000, êáôáñãïýíôáé äç-
ëáäÞ ðåñßðïõ 4.000 ÍïìéêÜ Ðñüóù-
ðá êáé ÄçìïôéêÝò Åðé÷åéñÞóåéò ôùí 
ÄÞìùí.

- Åðßóçò, ç êõâÝñíçóç ðñï÷ùñÜ 
óôç èåìåëßùóç Ýùò 7 Ãåíéêþí Äéïé-
êÞóåùí ðïõ áíôéêáèéóôïýí ôéò 13 óç-

Παρέµβαση

ÓêÝøåéò ãéá ôçí Áõôïäéïßêçóç

 Η νέα αυτοδιοικητική 
αρχιτεκτονική δεν αποτελεί 
μια αλλαγή που σχεδιάστηκε 
με τη λογική συμβιβαστικών 
διευθετήσεων ή προσωρινών 
λύσεων αλλά αποτελεί 
πραγματική τομή 
στη δομή και λειτουργία της 
Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.
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ìåñéíÝò êñáôéêÝò ðåñéöÝñåéåò ùò ôéò 
áðïêåíôñùìÝíåò êñáôéêÝò ïíôüôçôåò 
ôçí ýðáñîç ôùí ïðïßùí åðéâÜëåé ôï 
Óýíôáãìá.

- Èá õðÜñîåé ðñüâëåøç ãéá ôçí êá-
ôáíïìÞ ôùí ðüñùí ìå ãåùãñáöéêÜ, ïé-
êïíïìéêÜ êáé ðëçèõóìéáêÜ êñéôÞñéá.

- Ïé ðüñïé ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêç-
óçò èá óõíäåèïýí ìå ôï ÖÐÁ ãéá ôçí 
êáôáðïëÝìçóç ôçò öïñïäéáöõãÞò.

- Èá õðÜñîåé áëëáãÞ ôïõ ôñüðïõ 
åëÝã÷ïõ ôùí ðüñùí, èá õðÜñîåé õðï-
÷ñåùôéêÞ áíÜñôçóç ôùí äéïéêçôéêþí 
áðïöÜóåùí óôï Äéáäßêôõï, åíþ èá 
óõóôáèåß áõôïôåëÞò õðçñåóßá åëÝã-
÷ïõ ôùí ÏÔÁ.

- Êïíäýëéá ýøïõò 650 åêáô. åõñþ 
áðü ôï ÅÓÐÁ áíáèåùñïýíôáé êáé 
ðñïóáñìüæïíôáé ãéá íá óôçñé÷èåß ç 
áëëáãÞ áõôÞ áëëÜ êáé íá ðñïóëçöèåß 
ôï áðáñáßôçôï åðéóôçìïíéêü ðñï-
óùðéêü áðü íïìéêïýò, ïéêïíïìïëü-
ãïõò êáé ìç÷áíéêïýò ðïõ èá óôåëå÷þ-
óïõí ôçí ôïðéêÞ áõôïäéïßêçóç õðü ôïí 
üñï üôé ôá óôåëÝ÷ç áõôÜ èá ðáñáìÝ-
íïõí åðß äåêáåôßá óôïõò äÞìïõò óôïõò 
ïðïßïõò èá åñãÜæïíôáé.

- Èá äçìéïõñãçèïýí çëåêôñïíéêÜ 
äçìïôéêÜ ÊÅÐ, èá áñ÷ßóåé íá áîé-
ïðïéåßôáé ç «Ýîõðíç» êÜñôá äçìü-

ôç, åíþ ïé äÞìïé èá åîïðëéóôïýí ìå 
ATM ôá ïðïßá èá óõíäåäåìÝíá ìå ôï 
çëåêôñïíéêü ÊÅÐ êáé èá ðáñÝ÷ïõí 
õðçñåóßåò óôïõò ðïëßôåò 24 þñåò ôï 
24ùñï åðß 365 ìÝñåò.

- Èá äçìéïõñãçèåß äéïéêçôéêÞ «âï-
Þèåéá óôï óðßôé» ãéá ôïõò äçìüôåò ðïõ 
äåí ìðïñïýí íá Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôéò 
äçìïôéêÝò õðçñåóßåò êáé èá èåóìï-
èåôçèåß ï «äçìïôéêüò áíôáðïêñéôÞò», 
äçëáäÞ õðÜëëçëïò ðïõ èá åîõðçñåôåß 
ôïõò êáôïßêïõò ìå áîéïðïßçóç êáé ôùí 
íÝùí ôå÷íïëïãéþí.

Óýìöùíá ìå ôïí áñìüäéï õðïõñãü 
ê. Ñáãêïýóç: «Ç íÝá áñ÷éôåêôïíéêÞ 
äåí áðïôåëåß ìéá áëëáãÞ ðïõ ó÷åäéÜ-
óôçêå ìå ôç ëïãéêÞ óõìâéâáóôéêþí äé-
åõèåôÞóåùí Þ ðñïóùñéíþí ëýóåùí». 

ÌåñéêÝò áðü ôéò áëëáãÝò ðïõ éó÷ý-
ïõí ìå âÜóç ôï íÝï íüìï:

á) ÅðáíáöÝñåôáé ôï 50% + 1 ãéá 
ôçí åêëïãÞ äçìÜñ÷ùí êáé, âÜóåé ôçò 
íÝáò äïìÞò, ðåñéöåñåéáñ÷þí. Ç åêëï-
ãÞ ôïõò èá ãßíåôáé áðü ôïõò øçöïöü-
ñïõò ïëüêëçñïõ ôïõ íÝïõ äÞìïõ Þ ôçò 
íÝáò áéñåôÞò ðåñéöÝñåéáò, óå áíôßèå-
óç ìå ôïõò äçìïôéêïýò êáé íïìáñ÷éá-
êïýò óõìâïýëïõò. 

â) ÐñïâëÝðåôáé óõãêåêñéìÝíïò 
áñéèìüò óõìâïýëùí óå êÜèå Ýíáí 

áðü ôïõò ðáëáéïýò äÞìïõò ðïõ èá 
óõíåíùèïýí êáé èá øçößæïíôáé áðü 
ôï åêëïãéêü óþìá ôùí ðáëáéþí áõ-
ôþí äÞìùí. 

ã) Ãéá ôá ðåñéöåñåéáêÜ óõìâïý-
ëéá ïñßæåôáé áñéèìüò óõìâïýëùí óå 
åðßðåäï óçìåñéíþí íïìáñ÷éþí ðïõ 
åðéëÝãïíôáé áðü ôïõò øçöïöüñïõò 
ôïõò. Óôï ðëáßóéï ôùí óõíåíþóåùí 
ðñïâëÝðåôáé êáé ç áýîçóç ôïõ áñéè-
ìïý ôùí äçìïôéêþí óõìâïýëùí êÜèå 
íÝïõ äÞìïõ. 

ä) ÐáñÜëëçëá, üðïõ õößóôáíôáé ôï-
ðéêÜ äéáìåñßóìáôá Üíù ôùí 1.000 êá-
ôïßêùí åêëÝãïíôáé ôñéìåëÞ Þ ðåíôáìå-
ëÞ ôïðéêÜ óõìâïýëéá, åíþ óå äÞìïõò 
ìå ðëçèõóìü Ýùò 10.000 êáôïßêïõò 
éäñýïíôáé ôïðéêÜ äéáìåñßóìáôá, åÜí 
äåí õðÜñ÷ïõí. 

Åéäéêüôåñá, ìå ôéò äéáôÜîåéò ôïõ 
"ÊáëëéêñÜôç" óôç Ëáêùíßá óõíéóôþ-
íôáé ïé ðáñáêÜôù äÞìïé:

1. ÄÞìïò ÓðÜñôçò ìå Ýäñá ôç ÓðÜñ-
ôç êáé éóôïñéêÞ Ýäñá ôï ÌõóôñÜ áðï-
ôåëïýìåíïò áðü ôïõò äÞìïõò á. ÓðÜñ-
ôçò â. Ïéíïýíôïò ã. ÌõóôñÜ ä. ÐåëëÜ-
íáò å. Èåñáðíþí óô. Öáñßäïò êáé ôçí 
êïéíüôçôá Êáñõþí, ïé ïðïßïé êáôáñ-
ãïýíôáé.

2. ÄÞìïò ÁíáôïëéêÞò ÌÜíçò ìå 

Ýäñá ôï Ãýèåéï êáé éóôïñéêÞ Ýäñá ôçí 
Áñåüðïëç áðïôåëïýìåíïò áðü ôïõò 
äÞìïõò á. Ãõèåßïõ â. Óìýíïõò ã. Ïé-
ôýëïõ êáé ä. ÁíáôïëéêÞò ÌÜíçò, ïé 
ïðïßïé êáôáñãïýíôáé.

3. ÄÞìïò Åõñþôá ìå Ýäñá ôç ÓêÜ-
ëá áðïôåëïýìåíïò áðü ôïõò äÞìïõò á. 
¸ëïõò â. Êñïêåþí ã. ÓêÜëáò ä. ÍéÜ-
ôùí êáé å. Ãåñüíèñùí, ïé ïðïßïé êá-
ôáñãïýíôáé.

4. ÄÞìïò ÌïíåìâáóéÜò ìå Ýäñá 
ôïõò ÌïëÜïõò áðïôåëïýìåíïò áðü 
ôïõò äÞìïõò á. ÌïíåìâáóéÜò â. Ìï-
ëÜùí ã. ÆÜñáêá ä. Áóùðïý êáé å. 
Boéþí, ïé ïðïßïé êáôáñãïýíôáé.

Â. Ç êïéíüôçôá ÅëáöïíÞóïõ áíá-
ãíùñßæåôáé óå äÞìï, ìå üíïìá, Ýäñá 
êáé åäáöéêÞ ðåñéöÝñåéá áõôÜ ôçò 
ôÝùò êïéíüôçôáò.

Ç êñéôéêÞ ðïõ áóêåßôáé óôï íÝï áõ-
ôïäéïéêçôéêü èåóìéêü ðëáßóéï åðéêå-
íôñþíåôáé êõñßùò óå èÝìáôá ìåôá-
öïñÜò ðüñùí Þ õðåñóõãêÝíôñùóçò 
åîïõóéþí êáé óôá ðéèáíÜ öáéíüìå-
íá õðåñìåãÝèïõò äéáöèïñÜò. 1⁄4ìùò 
ðïéïò êáëüðéóôïò ìðïñåß íá áðïäå-
÷ôåß ðùò åßíáé äõíáôü íá óõíå÷éóôåß 
ôï óçìåñéíü êáèåóôþò; 

Ä.Ð.

Παρέµβαση

Η επαινετή πρωτοβουλία του 
“Πολυδεύκη”, που πραγματοποι-
είται κυρίως από μέλη της συντα-
κτικής του επιτροπής, για την προ-
βολή και ανάδειξη των χωριών της 
ευρύτερης περιφέρειας του, τέως 
πλέον, Δήμου Πελλάνας, προέβα-
λε και ανέδειξε και ένα σημαντι-
κό κενό αναφορικά με την τοπική 
ιστορία και ειδικότερα την ερμη-
νεία των τοπωνυμίων.

Τα τοπωνύμια αποτελούν μια 
αντικειμενική ιστορική πηγή. Πηγή 
από την οποία μπορεί ο σημερινός 
ερευνητής να αντλήσει λίγες, αλλά 
αντικειμενικές πληροφορίες τόσο 
για την ιστορία, γενικά, όσο και 
για την ιστορία κάθε τόπου.

Για τη δεύτερη, την τοπική ιστο-
ρία, μεγάλη σημασία έχουν τα μι-
κροτοπωνύμια. Ως μικροτοπωνύ-
μια χαρακτηρίζουμε εκείνα που 
έχουν τοπική εμβέλεια και χρήση. 

Για παράδειγμα το τοπωνύμιο 
Μαραθώνας είναι γνωστό σχεδόν 
σε όλο τον πλανήτη. Το τοπωνύ-
μιο, όμως, Γαλή Αλώνι ποιος το ξέ-
ρει, ακόμη και μέσα στη σύγχρονη 
Καστανιά; Όμως αυτό το μικρο-το-
πωνύμιο πιθανόν να παράσχει ση-

μαντικές πληροφορίες στον επιδέ-
ξιο ερευνητή.

Για λόγους που πιθανόν να ανα-
πτυχθούν σε μελλοντικό σημείωμα 
η Πελοπόννησος, ο Μοριάς, βρίθει 
ξενόφερτων τοπωνυμίων. Και η πε-
ριοχή μας δε θα μπορούσε να απο-
τελέσει εξαίρεση: Για παράδειγ-
μα από το Λεξικό του Μπαμπινιώ-
τη (σελ. 947, 1η στήλη), μαθαίνου-
με πως η λέξη “κούρνια” μπορεί να 
ανάγεται σε παλ. σλαβ. kurnija. 

Αμέσως, σχεδόν, μετά τη δημι-
ουργία του νέου ελληνικού κρά-
τους η Πολιτεία ξεκίνησε μια προ-
σπάθεια εξελληνισμού των χιλιά-
δων ξενικών τοπωνυμίων. 

Υψώθηκαν βέβαια κάποιες μεμο-
νωμένες φωνές διαμαρτυρίας από 
σοβαρούς ανθρώπους, που έβλε-
παν πέρα από τ’ όποιο προσωρινό 
και αμφίβολο κέρδος. Ήδη, από το 
1892, ο έγκριτος ιστορικός Α. Μη-
λιαράκης προειδοποιούσε:

«Πάσα αντικατάστασις σημε-
ρινών ονομάτων δι’ αρχαίων, και 
πάσα μεταβολή έτι της ρίζης ή των 
καταλήξεων αυτών, επιχειρουμέ-
νη υπό των γεωγραφούντων ή υπό 
των διοικητικών αρχών άνευ μελέ-

της, ισοδυναμεί προς καταστροφήν 
ζωντανών μνημείων της ελληνικής 
Ιστορίας και της γλώσσης».

Άλλοι, όμως, δεν δίσταζαν να 
υπερθεματίζουν το έργο της εθνο-
κάθαρσης! Ανάμεσά τους ο πολύς 
Στ. Κυριακίδης υποστήριζε τη συ-
νειδητή πλαστογράφηση της Ιστο-
ρίας:

«...επειδή μολύνουν το πρόσω-
πον της ωραίας ελληνικής πατρί-
δος μας, και επειδή ακόμη, πράγ-
μα που είναι ακόμη (sic!) σπου-
δαιότερον, χρησιμεύουν πολλάκις 
ως επιχειρήματα εις τους εχθρούς 
του έθνους μας και της φυλής μας 
διά να διεκδικούν τας χώρας μας, 
καλόν είναι σιγά σιγά να αποσβε-
σθούν, να λείψουν. Είναι δε αυτά 
τα ίχνη, τα διάφορα τουρκικά και 
σλαβικά ονόματα των χωριών. Η 
ελληνική γλώσσα έχει την δύνα-
μιν να πλάσει ωραιότατα ονόματα, 
με τα οποία να στολίσει τον χάρτην 
της ελληνικής μας πατρίδος...»

Επιστρέφουμε όμως στο εδώ και 
τώρα και στην αφορμή για το ση-
μείωμα αυτό που ήταν η ετυμολό-
γηση των τοπωνυμίων Βορδώνια, 
στο προηγούμενο φύλλο, και Γεωρ-

γίτσι στο σημερινό. 
Σε άλλη σελίδα αναφερόμαστε 

εκτενέστερα στις, κατά τη γνώμη 
μας, ατελείς προσπάθειες των συ-
ντακτών των σχετικών κειμένων. 

Εδώ απλώς να προστεθεί, ως 
επιπλέον κίνητρο για παραπέ-
ρα έρευνα άλλη μια λεπτομέρεια:  
πως στο έγκυρο Ετυμολογικό Λε-
ξικό της Κοινής Νεοελληνικής του 
Νικ. Ανδριώτη, τρίτη έκδοση, στη 
σελίδα 137, αναφέρεται επί λέξει: 
“-ίτσα κατάλ. υποκορ.: καρφίτσα, 
μαννίτσα, νυφίτσα, σαλατίτσα, Χα-
ρικλίτσα. Μεσν. υποκορ. καταλ. -
ίτσα<σλαβ. καταλ. -itsa”.

Ενώ στη συνέχεια και για την 
κατάληξη -ίτσι, αναφέρει: -ίτσι, κα-
ταλ. υποκορ., βλέπε καταλ. -ίτσα.

Να, λοιπόν, κι άλλος ένας τομέ-
ας δόξης λαμπράς για τον “Πολυ-
δεύκη”: Ας προκηρύξει διαγωνι-
σμούς με αξιόλογα βραβεία ια μερι-
κές αξιοπρεπείς τοπικές, ιστορικές 
έρευνες. Αν τα οικονομικά του δεν 
είναι και τόσο ανθηρά ας αναζητή-
σει χορηγούς. Αρκετοί  θα στηρί-
ξουν μια τέτοια προσπάθεια.

Δ.Π.

Τα τοπωνύμια ως ιστορικές πηγές
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Αφιέρωµα στα χωριά µας

Το είπαν «Μπαλκόνι του Ταϋγέτου», 
γιατί είναι σκαρφαλωμένο στην ορει-
νή ανατολική πλευρά του Ταϋγέτου, 
σε τοποθεσία απόκρημνη και κατα-
πράσινη με υψόμετρο 970-1000 μ. 
Πρόκειται για ένα από τα πιο γραφι-
κά χωριά του Ταϋγέτου, με υπέροχη 
θέα στην κοιλάδα του Ευρώτα.
Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκ-
δοχή, το χωριό πήρε την ονομασί-
α του από τον άρχοντα-γαιοκτήμο-
να Γεωργίτζην. Η χρονολογία οίκη-
σης του χωριού δεν είναι ασφαλής. 
Λέγεται ότι πραγματοποιήθηκε μετά 
την υποταγή του Μυστρά στον Μω-
άμεθ το 1460 από τους Έλληνες που 
κατέφυγαν στον ορεινό Ταΰγετο για 
να ζήσουν ελεύθεροι. Έγγραφα στοι-
χεία έχουμε από το 1699 από τα αρ-
χεία της Βενετίας. α) Το 1699 επιβλή-
θηκε στο Γεωργίτσι φόρος-πρόστιμο 
από τους Ενετούς 6.687 ενετικές λί-
ρες, επειδή αρνήθηκε να στείλει ερ-
γάτες για την οχύρωση του Ισθμού 
της Κορίνθου. β) Το 1700 την εποχή 
της Βενετοκρατίας αναφέρεται στην 
απογραφή F. Grimani.
 Το Γεωργίτσι υπήρξε γνωστό καπε-
τανοχώρι και καταφύγιο του Θ. Κο-
λοκοτρώνη. Από εδώ κατάγονται οι 
ονομαστοί οπλαρχηγοί Παναγιώτης 
Παπαθανασόπουλος  Γεωργιτσάνος, 
όπως υπέγραφε, ο Νικολής Μοσχο-
βίτης, ο Νικόλαος Δημάκης, ο Πα-
ρασκευάς Φασουλόπουλος και ο Κα-
τσαρός Αθανάσιος (Θανασούλης), 

παλιός κλέφτης, συνεργάτης του 
Ζαχαριά Μπαρμπιτσιώτη και μέλος 
της Φιλικής Εταιρίας. Ήταν φίλος 
του Κολοκοτρώνη και συμμετείχε σε 
όλες τις μάχες που πολέμησαν Γεωρ-
γιτσιάνοι. Με την έναρξη της Επανά-
στασης βρέθηκαν στη μάχη της Βλα-
χοκερασιάς (10 Απριλίου 1821, ανή-
μερα το Πάσχα). Στις 21 Σεπτέμβρη 
1825 πρόβαλαν γενναία αντίσταση 
στον Ιμπραήμ όλοι οι κάτοικοι των 
χωριών της Πάνω Ρίζας για να προ-
στατέψουν τα ορεινά χωριά κατά το 
πέρασμά του. Η στρατολόγηση των 
ντόπιων έγινε στο Γεωργίτσι από τον 
Νικηταρά (Νικήτα Σταματελόπουλο) 
κατόπιν διαταγής του Κολοκοτρώ-
νη. «Αδελφοί χριστιανοί, τώρα εί-
ναι η ώρα. Τρέξατε, τρέξατε, τρέξα-
τε εις Καστανιά και Γεωργίτζι. Σας 
προσμένω εφ’ ίππου. Τη 8η Σεπτεμ-
βρίου1825
           Ο πατριώτης
    Νικήτας ( Νικηταράς) Σταματελό-
πουλος.

Μετά την απελευθέρωση από τους 
Τούρκους το Γεωργίτσι για τη μεγά-
λη συμμετοχή στον Αγώνα, πήρε ση-
μαντικά κτήματα στον κάμπο με τα 
παραχωρητήρια, που δόθηκαν στους 
αγωνιστές το 1843. Ήταν η εποχή 
που ο Καπετάνιος της Καστανιάς 
Αναγνώστης Τζωρτζάκης πρότει-
νε στον Καπετάνιο του Γεωργιτσιού 
Παναγιώτη Παπαθανασόπουλο να 

κατέβουν οι Γεωργιτσάνοι στα Πε-
ριβόλια και μαζί με τους Καστανιώ-
τες να δημιουργήσουν ένα μεγάλο 
χωριό. Έμεινε ιστορική η φράση του 
Παπαθανασόπουλου, που απέρρι-
ψε την πρόταση του Τζωρτζάκη. «Οι 
κάμποι θρέφουν άλογα και τα βου-
νά λεβέντες». (Το περιστατικό αυτό 
αποτυπώθηκε σε ντόπιο δημοτικό 
τραγούδι).
Εκατό Γεωργιτσάνοι τιμήθηκαν με 
το Αριστείο του Αγώνα. Αλλά και σε 
όλους τους μετέπειτα εθνικούς αγώ-
νες, οι Γεωργιτσιάνοι ήταν μπροστά-
ρηδες.
 Στην Πάνω Πλατεία της Υπαπα-
ντής, βρίσκεται το Μνημείο των Αε-
ροπόρων: Γρηγορίου Πετράκη, Αν-
θυποσμηναγού, ο οποίος έπεσε στις 
10 Μαΐου 1921 εκτελώντας το κα-
θήκον του. Ευάγγελου Γιάνναρη, 
Υποσμηναγού,ο οποίος  έπεσε στις 
30 Οκτωβρίου 1940 και του Νικο-
λάου Σκρουμπέλου, Επισμηναγού, 
άριστου χειριστή καταδιωκτικών με 
πολλές καταρρίψεις εχθρικών αερο-
πλάνων, ο οποίος έπεσε στις 23 Φε-
βρουαρίου 1941. Στην Κάτω Πλα-
τεία, αλλιώς του Αγίου Αθανασίου, 
υπάρχει το λιτό και απέριττο μνη-
μείο των πεσόντων κατά την περίοδο 
1912- 1922 και 1940-1945.
Από το 1834-1912 το Γεωργίτσι ήταν 
Πρωτεύουσα του Δήμου Πελλά-
νης. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτή οι 
εκλεγέντες Δήμαρχοι ήταν Γεωργι-

τσιάνοι, με πρώτο τον Τσαρόπουλο. 
Το διάστημα 1895-1897 ο Δήμαρ-
χος γιατρός Νικόλαος Γκουζούλης, 
εκλέχτηκε Βουλευτής με το Κόμ-
μα του Μαυρομιχάλη. Το Γεωργίτσι 
παρουσίαζε μεγάλη εμπορική κίνη-
ση και στη Λαϊκή Αγορά του Σαβ-
βάτου κατέφθαναν και από τους άλ-
λους Δήμους και τους γύρω Νομούς. 
Από τον Εμπορικό Οδηγό των αρχών 
του 20ου αι. (Γ.Α.Κ Κοινωνία και Εκ-
παίδευση, Πέπης Γαβαλά) πληροφο-
ρούμαστε ότι στο Γεωργίτσι υπήρ-
χε Πανδοχείο. Από δημοσίευμα της 
εφημερίδας ΚΗΡΥΞ ΤΗΣ ΛΑΚΩ-
ΝΙΑΣ, Κυριακή 20 Απριλίου 1930, 
βεβαιώνεται η ύπαρξη στο Γεωργί-
τσι Ταμιευτηρίου. «Το μήνα Μάρτιο 
1926 εγένετο εν Γεωργιτσίω η έναρ-
ξις της υπηρεσίας του Ταμιευτηρίου. 
Κατ ’αρχάς οι κάτοικοι, μη γνωρίζο-
ντες τον θεσμόν του Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου, εφοβούντο να κατα-
θέσουν. Κατόπιν, αφού εβεβαιώθη-
σαν ότι το Ταχυδρομικό Ταμιευτή-
ριο παρέχει πλήρη εξασφάλισιν των 
χρημάτων, ήρχισαν καταθέτοντες και 
μεγάλα ποσά…» (ακολουθεί πίνακας 
καταθέσεων από το 1926 μέχρι τους 
πρώτους μήνες του 1930). 
Οι Γεωργιτσιάνοι μετανάστευσαν 
στην Αμερική, στην Καλαμάτα και 
στην Αθήνα, όπου ασχολήθηκαν με 
το εμπόριο, προόδευσαν και αρκε-
τοί έγιναν σημαντικοί οικονομικοί 
παράγοντες. Oι ξενιτεμένοι δημιούρ-
γησαν Συνδέσμους και δεν έπαυσαν 
ποτέ να ενισχύουν οικονομικά το 
χωριό τους. Στο Γεωργίτσι γεννήθη-
καν σπουδαίοι άνδρες: οι αδελφοί 
Ρούμπου, ο Γεώργιος Γκλέκας, δά-
σκαλος και Διευθυντής της Δημο-
τικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης και λα-
ογράφος και ο Διονύσιος Σιγαλός, 
δάσκαλος και ερευνητής ιστορικών 
πηγών της Λακαιδέμονος. Το 1912, 
με την κατάργηση των Δήμων, το Γε-
ωργίτσι αποτέλεσε ξεχωριστή Κοινό-
τητα Με την εφαρμογή του Νόμου 
«Καποδίστριας» 2539/3-12-97 ΦΕΚ 
Α 244, ανήκει στο Δήμο Πελλάνας 
με έδρα το Καστόρι.
Β. Κεμεριδου
Πηγές:
1. «Ένα χωριό μια ιστορία» Γιάννη 
Κούτση. 
2. «Η συμβολή των αγωνιστών της 
Επάνω Ρίζας (Δήμου Πελλάνας)
της Λακεδαίμονος στην Επανάσταση 
του 1821» Δ .Α. Σπαντίδου.
3. “Γ. Α. Κ. Λακωνίας”.

Γεωργίτσι: Ιστορική διαδρομή
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Αφιέρωµα στα χωριά µας

Ανεβήκαμε στο Γεωργίτσι δύο 
φορές για το αφιέρωμά μας στο 
χωριό και τους ανθρώπους του. 
Είχαμε συστάσεις να συναντή-
σουμε οπωσδήποτε τον κύριο 
Δημοσθένη Τσερωτά. Μας δέ-
χτηκε στο σπίτι του και μείνα-
με κατάπληκτοι. Παντού βιβλί-
α, εφημερίδες, περιοδικά, και 
φωτογραφίες. Η μνήμη του ζω-
ντανή, μιλούσε ασταμάτητα και 
ήταν ευχαριστημένος που ενδια-
φερθήκαμε για το αρχειακό υλι-
κό του. Ανεβήκαμε μαζί και κα-
θίσαμε στην πλατεία του πλάτα-
νου. Μας κέρασε καφεδάκι και 
αναψυκτικά. Στη συντροφιά μας 
η Βούλα Θάνου, ο Γιάννης Γκλέ-

κας, ο κύριος και η κυρία Αθα-
νάσιου Πανταζέλου, και η κυρία 
Αγγελική Μπολάνη, φιλόλογος 
στην Πάτρα. Μας είπε ο κύρι-
ος Δημοσθένης ότι ο πλάτανος 
της πλατείας έχει ηλικία 370-400 
χρόνων και ότι στον κορμό του 
επικόλλησαν το χαρτί της επι-
στράτευσης, με διαταγή του Θ. 
Κολοκοτρώνη, για να αναχαιτί-
σουν τον Ιμπραήμ.
  Στο πλάγι της πλατείας είναι 
κτισμένη η εκκλησία του πολι-
ούχου Αγίου Αθανασίου. Οι εκ-
κλησίες πρέπει να έπαιξαν σημα-
ντικό ρόλο για τη συγκέντρω-
ση των κατοίκων σε γειτονιές, 
οι οποίες πήραν την ονομασία 

τους από τα οικογενειακά ονό-
ματα των κατοίκων: Βυνέικα, 
Γιανναρέικα, Γκλεκέικα, Γκου-
ζουλέικα κ.ά. Μέσα από γρα-
φικά δρομάκια περιηγηθήκαμε 
στις γειτονιές. Πέτρινα σπίτια, 
κτισμένα σαν φρούρια, με πο-
λεμότρυπες για την άμυνα των 
πολεμιστών: Στα Μπακέικα το 
σπίτι του Ηλία Πανταζέλου, το 
Σιγαλέικο, ο Ρασέικος Πύργος 
του Αθανασίου Παπαστάθη κ. 
ά. Στην επάνω πλατεία, όπου 
και το μνημείο των αεροπόρων, 
βρίσκεται η εκκλησία της Υπα-
παντής με το μαρμάρινο καμπα-
ναριό και ζωγραφικό διάκοσμο 
από τον Γεωργιτσιάνο ζωγράφο 
και γλύπτη Πέτρο Ρούμπο. Από 
εδώ η θέα είναι καταπληκτική σε 
ολόκληρη την κοιλάδα του Ευ-
ρώτα μέχρι τον Πάρνωνα. Εμ-
βληματικό κτίριο του χωριού εί-
ναι το πετρόκτιστο, παραδοσια-
κό σχολείο τους. 
«Δεν έχουμε Ακρόπολη να δεί-
ξουμε, αλλά το χωριό μας έχει τη 
θέα του, έχει τα μονοπάτια του, 
τις  βρύσες και τα ρέματά του, 
που όμως πρέπει να διατηρού-
με καθαρά και όχι να ανεχόμα-
στε κάποιους κατοίκους να πε-
τούν ανεξέλεγκτα τα σκουπίδια 

τους. Ακόμη και ο πιο απαιτητι-
κός επισκέπτης θα μείνει ευχαρι-
στημένος. Οι ταβέρνες – καφε-
νεία των κ.κ. Γκλέκα «Πλάτα-
νος» και Δημ.  Παράβολου «Μύ-
θος», το καφενείο - παντοπωλεί-
ο του κ. Ηλία Τσίχλη, το καφε-
νείο – ταβέρνα του  κ. Χρήστου 
Τσίχλη, το υπερσύγχρονο ξενο-
δοχείο του Γιάννη Παύλου σας 
περιμένουν να σας εξυπηρετή-
σουν με μεγάλη προθυμία και 
ευγένεια, ενώ έτοιμος να λει-
τουργήσει είναι και ο δημοτικός 
ξενώνας». Αυτά μας είπε ο Νίκος 
Γιάνναρης, πρόεδρος του Τοπι-
κού, και πρόσθεσε ότι στα σχέ-
διά τους είναι να στήσουν ένα 
λαογραφικό μουσείο. Ήδη συ-
γκεντρώνουν αντικείμενα για το 
σκοπό αυτό. 
Κι ένα παράδοξο! Το Γεωργίτσι 
με τις πολλές βρύσες αντιμετω-
πίζει πρόβλημα με το νερό. Ο κ. 
Γιάννης Γκλέκας μας είπε ότι η 
γεώτρηση που έγινε δε λειτούρ-
γησε, γιατί δεν ηλεκτροδοτήθη-
κε. Και ο κ. Γιάνναρης: «Πρέπει 
να προσέχουμε για να έχουμε».
Αυτό είναι το Γεωργίτσι. Μια μι-
κρή Ελβετία. Ένας ιδανικός προ-
ορισμός για τις διακοπές μας.

Β. Κεμερίδου

Γεωργίτσι, το Μπαλκόνι του Ταϋγέτου



18 ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ 19ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Στις 21/08/2010 αρκετοί συμπατριώτες μας ανέβηκαν στην 
Μπρουσάκα για να παρακολουθήσουν τα Θυρανοίξια της 
νεόδμητης εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου, που τελέσθηκαν 
από τον Σεβασμιότατο  Μητροπολίτη Μονεμβασίας και 
Σπάρτης κ. Ευστάθιο.  Στην εκκλησία τοποθετήθηκε και η 
εικόνα της Αγίας Μαρίνας και δόθηκε η άδεια να εορτάζει 
και στη μνήμη της. Στο τέλος της τελετής ο Δημήτριος Ι. 
Κουτρουμπής, με δαπάνες του οποίου χτίστηκε η εκκλησία, 
κάλεσε όλους τους παρισταμένους στο σπίτι του για φαγητό. 

Δράσεις - Ειδήσεις - Πληροφορίες

Στη Μπουρσάκα, στις 23/08/2010, στην Παναγίτσα, εορτάσθηκαν, 
όπως κάθε χρόνο, τα εννιάμερα της Παναγίας. Ο Σύλλογος φίλων 
του Βουνού Ταϋγέτου «ΛΟΥΣΙΝΑ» πλαισίωσε την εορτή με διάφο-
ρες εκδηλώσεις και πρόσφερε πλούσια εδέσματα. Στα πλαίσια της 
εκδήλωσης τιμήθηκε από το Σύλλογο ο Νικόλαος Βερούτης για την 
προσφορά του στην προστασία του Βουνού. Ο Γεώργιος Λιναρδάκης, 
Πρόεδρος του Συλλόγου, χαιρέτησε τους παρισταμένους και ο Πρό-
εδρος του Ορειβατικού Συλλόγου Σπάρτης κ. Βασίλειος Γεωργιάδης 
μίλησε για την αναγκαιότητα της προστασίας του βουνού. Παρέστη-
σαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γομάτος 
και ο Νομάρχης Λακωνίας κ. Κων/νος Φούρκας.



18 ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ 19ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Óôï ðñïçãïýìåíï öýëëï ôïõ “Ð” ëåò 
êáé üëïé ïé äáßìïíåò (ôïõ ôõðïãñáöåß-
ïõ;) Ýâáëáí ôçí ïõñÜ ôïõò êáôÜ ôç óõã-
ãñáöÞ ôïõ “ðåñß Âïñäù(ï)íßáò”  ðïíÞ-
ìáôïò.

¸ôóé ïé óõíôÜêôåò ôïõ êáôáöåýãï-
íôáò  óå åôõìïëïãéêÞ åñìçíåßá ôïõ ôï-
ðùíõìßïõ “Âïñäþ(ï)íéá” ìÜò åíçìåñþ-
íïõí, êáôÜ ëÝîç, ðùò: “Ãéá ôçí ðñïÝëåõ-
óç ôïõ óçìåñéíïý ïíüìáôïò ôçò Âïñäüíé-
áò, åñßæïõí ðïëëÝò åêäï÷Ýò åê ôùí ïðïß-
ùí ç «ÂÜñäá = èÝá» êáé êáô’ åðÝêôáóç 
ìðáñäïýíé, õðïäçëþíïíôáò ôï êÜóôñï 
Þ øçëü ìÝñïò ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá 
ï÷õñü, åêåß ïé Âõæáíôéíïß ôïðïèåôïýóáí 
Ýììéóèïõò, êõñßùò Áëâáíïýò óôçí êáôá-
ãùãÞ, ðïõ öñïõñïýóáí ôïõò äñüìïõò 
åðéêïéíùíßáò ìå ôçí Ðýëç. ¢ëëç åêäï-
÷Þ, åßíáé, íá ðñïÝñ÷åôáé áðü ôç Ëáôéíé-
êÞ ëÝîç Burdï = Âüñäùí = çìßïíïò, åê 
ôïõ ïðïßïõ ôï âïñäùíïóôÜóéïí êáé âïñ-
äùíÜñéïí  = çìéïíïóôÜóéïí êáô’ åðÝ-
êôáóç óôÜâëïé ðïõ äéáôçñïýóáí óôçí 
ðåñéï÷Þ ïé ÂõæáíôéíÞ(sic) åêôñÝöïíôáò 
ßððïõò(;). ¹ áðü ôï “âïñäùíÜñé” äïêüò 
äïêÜñé, ðïõ óçìáßíåé îýëï äéáðåñáóìÝ-
íï óôïí üñèéï óôýëï ôïõ åëáéïôñéâåßïõ, 
ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôçí ðåñéóôñïöÞ 
ôïõ. Ï Ä. Óéãáëüò áíáöÝñåé êáé ôç Ãáë-
ëéêÞ ðüëç Ìðïñíôþ (Bordeaux) – ëüãù 
ôùí áìðåëéþí”. (Ç ïñèïãñáößá åßíáé ç 
áêñéâÞò ôïõ êåéìÝíïõ).

Óôï ôÝëïò äå ôçò åñãáóßáò áíáöÝñï-
íôáé ùò âéâëéïãñáöéêÝò ðçãÝò ç åãêõ-
êëïðáßäåéá ôïõ ÅëåõèåñïõäÜêç êáé ç 
“Éóôïñßá, Ç ÓðÜñôç êáé ç Ëáêåäáßìùí” 
ôïõ Ä. Óéãáëïý.

Áò äïýìå, áðü ðéï êïíôÜ, áõôÝò ôéò 
ðçãÝò:

1. Ï ÅëåõèåñïõäÜêçò óôï ëÞììá 
Âïñäþíéá ôÞò áöéåñþíåé åííéÜìéóé áñÜ-
äåò, óôçí áñéóôåñÞ óôÞëç, (ôüìïò 3, óåë. 
411) êáé ðïõèåíÜ äåí áíáöÝñåé êÜôé ãéá 
ôçí ðñïÝëåõóç ôïõ ôïðùíõìßïõ. 

1⁄4ìùò óôçí ßäéá óôÞëç Ý÷åé åíäéáöÝ-
ñïíôá ëÞììáôá ãéá ôïõò üñïõò “âüñäùí” 
Þ “âïýñäùí”, “âïñäùíáñåßïí”, “âïñäù-
íÜñé”, “âïñäùíÜñéïò”, “âïñäþíé” êáé 
üëá áõôÜ Üìåóá ó÷åôéæüìåíá ìå ôïõò 
çìßïíïõò (ìïõëÜñéá).

1α. Στο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΑΝΙ-
ΤΣΑΣ – Ένας προεστός του Μυ-
στρά στην Επανάσταση. Γύρω από 
τον Αναγνώστη Κοπανίτζα,  (Μορ-
φωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 
– Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρ-
χείο, 1998 -- 251 σελ.), διαβάζου-
με: “Οικισμοί Βορδώνιας (=σταθ-
μός μουλαριών· πβ. και βορδοναριό, 
δηλ. στάβλος, στα μοναστήρια): Σου-
λίνα, Όραχος, Πάνω Χώρα, Παρδά-

λι. Μαζί με τη Σελλασία είχε επί Κα-
ποδίστρια περισσότερους κατοίκους 
από το Μυστρά-Παρόρι (450+238 
έναντι 604+463)”. 

2. ÊáôÜ åõôõ÷Þ óýìðôùóç ï Åëåõ-
èåñïõäÜêçò óôçí áìÝóùò ðñïçãïýìå-
íç óåëßäá ôïõ ßäéïõ ôüìïõ (ôüì. 3, óåë. 
410), áöéåñþíåé ìéóÞ óôÞëç êáé óôç 
ãáëëéêÞ ðüëç Ìðïñíôþ (Bordeaux Þ 
êáôÜ Ñùìáßïõò Burdigala)). Åäþ ìá-
èáßíïõìå ðùò ç ðüëç åßíáé êôéóìÝíç 
óôçí áñéóôåñÞ ü÷èç ôïõ ðïôáìïý Ãá-
ñïýííá, ôï ëéìÜíé ôçò óôïí Áôëáíôéêü 
åßíáé áðü ôá ìåãáëýôåñá ôçò Åõñþðçò 
êáé: “åß÷å áðïéêßáí ëáþí ôçò ÁíáôïëÞò, 
ç äå åëëçíéêÞ ãëþóóá Þôï ëßáí äéáäåäï-
ìÝíç åí áõôÞ”. 1⁄4ìùò ìÝ÷ñé ôï 1453 Þôáí 
ðñùôåýïõóá ôùí áããëéêþí êôÞóåùí óôç 
Ãáëëßá. Ôþñá ðþò ïé áñ÷éêïß êôßôïñåò 
ôïõ ïéêéóìïý (Þ öñïõñßïõ) ôçò Âïñ-
äþ(ï)íéáò êáôÜ ôçí ðñþôç Öñáãêïêñá-
ôßá âñÞêáí ïìïéüôçôåò áíÜìåóá óå ìéá 
ôïðïèåóßá ôïõ ÔáûãÝôïõ ãåìÜôç “ðÝ-
ôñåò êáé êïôñüíéá” ìå ôçí õðü áããëéêÞ 
êõñéáñ÷ßá, ôüôå, ðüëç ôïõ Ìðïñíôþ äåí 
åßíáé çìÝôåñïí êáèÞêïí íá äåé÷èåß.

3. Áîßæåé íá áíáöåñèåß ðùò êáé óôï 
ëåîéêü ôïõ Johannes Meursius (Ïëëáí-
äüò öéëüëïãïò, 1579-1639) “Glossarium 
graeco-barbarum”, óåëßäá 112, óõíá-
íôÜìå ôçí êáôáãñáöÞ: ÂÏÑÄÏÍÉÏÍ, 
ÂÏÑÄÏÓ, ÂÏÑÄÙÍ, ÂÏÑÄÏÍÉÁ-
ÆÅÉÍ, ìå ôçí ßäéá ùò Üíù óçìáóßá. 

4. Ôåëåõôáßá, áëëÜ ü÷é Ýó÷áôç, ç åôõ-
ìïëüãçóç: “ÂÜñäá = èÝá êáé êáô’ åðÝ-
êôáóç ìðáñäïýíé, õðïäçëþíïíôáò ôï 
êÜóôñï Þ øçëü ìÝñïò ðïõ ÷ñçóéìïðïé-
åßôáé ãéá ï÷õñü, åêåß ïé Âõæáíôéíïß ôïðï-
èåôïýóáí Ýììéóèïõò, êõñßùò Áëâáíïýò 
óôçí êáôáãùãÞ, ðïõ öñïõñïýóáí ôïõò 
äñüìïõò åðéêïéíùíßáò ìå ôçí Ðýëç”.

Áò îáíáäïýìå ôï ßäéï ëåîéêü: Ï 
ÅëåõèåñïõäÜêçò óôïí ôüìï 2 êáé óôç 
óåëßäá 936, ðñþôç óôÞëç, Ý÷åé ôï ëÞììá 
“âÜñäá! êáé êáôÜ ðëçè. âáñäÜôå!” (Ýôóé 
áêñéâþò), “åê ôïõ éôáëéêïý guarda üðåñ 
åí âåíåôéêÞ äéáëÝêôù (varda, vardate) 
áêïýãåôáé ùò ôï åëë. ðñüóå÷å! ðñïóÝ-
÷åôå! ðáñáìåñßóáôå! [ÂÜñäá ìðÝíå! 
ðñüóåîå êáëÜ! Ý÷å ôï íïõ óïõ!,-âÜñäá 
öïõñíÝëëï! ðñïåéäïðïéçôéêüí üôé åðß-
êåéôáé áíÜöëåîéò õðïíüìïõ, éäßá åéò ôá 
ëáôïìåßá êáé ôá ïñõ÷åßá”]. 

Óôçí ßäéá óåëßäá áíáöÝñåôáé êáé ç 
ÂÜñäá, ôï ãíùóôü ÷ùñéü ôçò Çëåßáò.

ÅíäéáöÝñïí, Ýóôù êáé ç÷çôéêÜ, Ý÷ïõí 
êáé ïé ëÝîåéò ìå ôçí ßäéá (âåíåôéêÞ) ñßæá: 
varda-vela (ï éóôéïý÷ïò), varda-lancia (ï 
ëåìâïý÷ïò åéò ïí ðñïóäÝíïíôáé áé ëÝì-
âïé ðëïßïõ),  êáé ôï åîáéñåôéêü varda-la-

bomba (âáñäáëáìðïýìðáò, êõñßùò ëáú-
êÞ ïíïìáóßá ôïõ áíôß÷åéñïò...”).

ÂÝâáéá óôçí åðüìåíç óåëßäá óõíá-
íôÜôáé êáé ôï “ÂÜñäáò”, üíïìá ðïë-
ëþí åðéöáíþí Âõæáíôéíþí (Ðëáôõðü-
äçò, Óêëçñüò, ÖùêÜò ê.ëð.).

Óôç óõíÝ÷åéá óôç öñÜóç: “êáé êáô’ 
åðÝêôáóç ìðáñäïýíé, õðïäçëþíïíôáò 
ôï êÜóôñï Þ øçëü ìÝñïò ðïõ ÷ñçóéìï-
ðïéåßôáé ãéá ï÷õñü, åêåß ïé Âõæáíôéíïß 
ôïðïèåôïýóáí Ýììéóèïõò, êõñßùò Áë-
âáíïýò óôçí êáôáãùãÞ, ðïõ öñïõñïý-
óáí ôïõò äñüìïõò åðéêïéíùíßáò ìå ôçí 
Ðýëç”, ïé äáßìïíåò ðïõ ðñïáíáöÝñá-
ìå êïñõöþíïõí ôç óýã÷õóç: Ðñïò ðïßá 
âõæáíôéíÞ “Ðýëç” [ðñïöáíþò ü÷é ôçí 
“ÕøçëÞ Ðýëç”, (“Ï üñïò ÕøçëÞ Ðýëç 
Þ ÌåãÜëç Ðüñôá, áñ÷éêÜ óÞìáéíå ôçí 
ðýëç ôçò óïõëôáíéêÞò óêçíÞò ðïõ Þôáí 
ç ìåãáëýôåñç áð’ üëåò ôéò Üëëåò. ÌåôÜ 
ôçí êáôÜëçøç ôçò Êùíóôáíôéíïýðïëçò 
ïíïìÜóôçêå Ýôóé ôï Óïõëôáíéêü ÁíÜêôï-
ñï”, http://el.wikipedia.org/wiki/ÕøçëÞ_
Ðýëç)] ïé ïäïß åðéêïéíùíßáò öñïõñïý-
íôáí áðü êÜóôñá Þ øçëÜ ìÝñç  ðïõ 
÷ñçóéìïðïéïýíôáí ãéá ï÷õñü, äçëáäÞ 
“ìðáñäïýíéá”; 

Åßäáìå ðùò ôï “âÜñäá” Ý÷åé âåíå-
ôéêÞ ðñïÝëåõóç - varda (ôïõëÜ÷éóôïí 
êáôÜ ÅëåõèåñïõäÜêç).

Ôï “ìðáñäïýíé” üìùò;
Ï ÅëåõèåñïõäÜêçò ó’ áõôü ôï óç-

ìåßï äå ìáò äéáöùôßæåé êáèüëïõ. Óôïí 
ôüìï 2 óåëßäá 938 áíáöÝñåôáé ìüíï óå: 
“Âáñäïýíéá ÊÜóôñïí” êáé “Âáñäïýíéá 
ÐáëáéÜ”, “äýï ìéêñïß ïéêéóìïß ôçò êïé-
íüôçôáò Áã. ÍéêïëÜïõ”, êáé óôç óåëß-
äá 939 óôá Âáñäïõíï÷þñéá. Ôá Âáñ-
äïõíï÷þñéá, ðïõ âñßóêïíôáé íïôéüôåñá 
ôïõ óçìåñéíïý ÷ùñéïý ôïõ Îçñïêáìðß-
ïõ (íüôéá ÖÜñéò âüñåéï Óìýíïò), üíôùò 
êáôïéêïýíôáí áðü Ôïõñêáëâáíïýò, ðïõ 
ìåôáêéíÞèçêáí åêåß ìåôÜ ôç óöáãÞ ôïõò 
êáôÜ ôï 1771. ÂÝâáéá ç öÞìç ôïõò äåí 
Þôáí êáé ç êáëýôåñç, åêäéþ÷èçêáí äå 
êáôÜ ôïí Áãþíá ôïõ 1821.

Åßíáé ìÜëëïí ðñïöáíÝò ðùò ãßíåôáé 
óýã÷õóç áíÜìåóá óôïõò üñïõò “ìðáñ-
äïýíéá” êáé “äåñâÝíéá” (ÄåñâåíÜêéá, 
Äåñâåíï÷þñéá, äåñâÝíáãáò ê.ëð.). Ï 
äåýôåñïò üñïò, ôïõñêéêÞò ðñïÝëåõóçò 
ìå ðåñóéêÝò ñßæåò,  üíôùò áíáöÝñåôáé 
óå óôåíÜ ðïõ öõëÜóóïíôáí áðü öñïõ-
ñÝò, ôùí ïðïßùí ï áñ÷çãüò ïíïìáæü-
ôáí äåñâÝíáãáò (ÅëåõèåñïõäÜêçò, ô.4, 

óåë. 390, 391).

Ï ÂÝããïò óå ìéá ôïõ ôáéíßá éó÷õñßæå-
ôáé: “Åãþ ãéá ðëáóôéêü ôï ðÞãáéíá êáé 
ìïõ âãÞêå ìïõóôáëåõñéÜ”.

¸ôóé êáé ï (õðï)ãñÜöùí ãéá ìéá ìé-
êñÞ ðáñÝìâáóç ôï ðÞãáéíå êáé ôïõ âãÞêå 

ïëüêëçñç óåëßäá.

Ðñïò ôé ëïéðüí, üëá áõôÜ ôá ëüãéá;
Ç áðÜíôçóç åßíáé áðëÞ: verba volant 

scripta manent (ôá ëüãéá ðåôïýí ôá ãñá-
ðôÜ ìÝíïõí).

Êáé üðùò åìåßò óÞìåñá êáôáöåýãïõ-
ìå óôéò, Ýóôù êáé áôåëåßò, ðñïóðÜèåéåò 
êáôáãñáöÞò ôïõ ðáñåëèüíôïò ìáò ðïõ 
âñßóêïõìå óå ðáëéüôåñá Ýíôõðá (Ý÷ïõ-
ìå êáôá-áíôéãñÜøåé ôï “Âïñåéïäçìü-
ôç” ôïõ ìáêáñßôç äÜóêáëïõ Í. Ìåíß-
äç êáé ôá ãñáöôÜ ôïý åðßóçò ìáêáñßôç 
Äçì. ÊáëëéÜíç) Ýôóé êÜðïéïé óôï ìÝë-
ëïí ìðïñåß íá êáôáöýãïõí óôá óôïé÷åß-
á ðïõ ðáñáôßèåíôáé óôï êåßìåíï ãéá ôç 
Âïñäþíéá. 

Åôõìïëïãßá (Þ ìÜëëïí ðñïóï÷Þ) ðá-
ôñéþôåò.

Ï Åõ-äáßìùí
êáé ãéá ôçí áíôéãñáöÞ: 
Ä. ÐåëåêÜíïò - ÂïñäùíéÜôçò

Και να θέλει κανείς είναι δύσκολο 
να αγιάσει: Στο σημερινό μας σημεί-
ωμα για το Γεωργίτσι το τοπωνύμι-
ο ετυμολογείται από τον πρώτο του 
κτίτορα Γεωργίτση. Μια μικρή έρευνα 
μας έδειξε πως αυτός μπορεί να ήταν 
άρχοντας, μπορεί όμως και τσοπάνης! 

1⁄4ìùò åßíáé ðïëý ðéèáíü ôï Ãåùñãß-
ôóé íá ó÷åôßæåôáé Üìåóá ìå ôçí ÊñÞôç:
“Ïôáí Ýðåóáí ôá ×áíéÜ ïé Ôïýñ-
êïé Ýêáøáí êáé éóïðÝäùóáí ôñßá ÷ù-
ñéÜ (ôá ïðïßá ðïôÝ äåí îáíáãéíáí). 
Ôï Ýíá ïíïìáæüôáí ÃÅÙÑÃÉÔÓÉ. 
ÏéêïãÝíåéåò áðü åêåß ðÝñáóáí óôçí 
Ëáêùíßá êáé Ýêôéóáí Ýíá ÷ùñéü íá 
ìïéÜæåé ìå ôï äéêü ôïõò  (ÌðïëÜíé-
äåò, ÍéêïëåôÜêéäåò, ÃéÜííáñçò, Ãéáí-
íáêÜêéäåò, ÃéáííåôÜêéäåò ê.ëð)”. 
Éóôïñßá ôçò ÊñÞôçò, ôïõ Â.ØéëÜêç 
åêä.1906.

“Ποῦ εἴν’ ἡ χώρα τῷ Σφακιῶ μέ τά 
πολλά καράβια, 
μέ τσ’ ἑκατό τσή τσ’ ἐκκλησιές, τά 
πλούσια τά σεράγια ; 
τό Μεσοχώρ’, ὀμπρός Γιαλός, τό θό-
λος, τοῦ Γεωργίτση, 
οὖλα ‘γενήκατε σωρός, καί δέν βγο-
ρίζει σπίτι”. 
Ôñáãïýäé ôïõ ÄáóêáëïãéÜííç
1⁄4ìùò ôï ôñáãïýäé ôïõ ÄáóêáëïãéÜííç 
÷ñïíïëïãåßôáé áðü ôï 1786, åíþ ôï Ãå-
ùñãßôóé Þäç óôçí áðïãñáöÞ Grimani 
(1700) êáôïéêåßôáé áðü 600 ôïõëÜ÷éóôïí 
êáôïßêïõò.
Ôï üôé áðáéôåßôáé ðáñáðÝñá Ýñåõíá åß-
íáé êÜôé ðåñéóóüôåñï áðü ðñïöáíÝò.
Ä.Ð.

Scripta manent Þ ...âÜñäá öïõñíÝëëï!
Εθδαιµονικά
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Δράσεις - Ειδήσεις - Πληροφορίες

Με χαρά και αυτή τη χρονιά πα-
ρουσιάζουμε τα παιδιά μας, που 
αποφοίτησαν από το Λύκειο Κα-
στορείου αλλά και από άλλα λύ-
κεια της χώρας μας και πέρασαν 
με επιτυχία τις πανελλήνιες εξε-
τάσεις για την εισαγωγή τους σε 
ΤΕΙ και ΑΕΙ, και είναι:
1. Βούλγαρη Χρυσούλα του Βα-
σιλείου από Αλευρού (Λύκειο 
Καστορείου), στο ΤΕΙ Ηπείρου 
τμήμα Εφαρμ. Ξένων Γλωσσών 
στη Διοίκηση και στο Εμπόριο. 
2. Γιακουμή Αικατερίνη του Πα-
ναγιώτη από Λογκανίκο (Λύκειο 
Καστορείου), στην Ιατρική Σχο-
λή Πάτρας.
3. Δαγριτζίκου Ιωάννα του Νι-
κολάου (Λύκειο Σπάρτης), στο 
τμήμα Κοινωνιολογίας στο Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης.
4. Δημητρίου Αθανάσιος του 

Παναγιώτη (Λύκειο Καστορεί-
ου), στη τμήμα Αυτοματισμού 
ΤΕΙ Πειραιά. 
5. Καμάκας Μιχάλης του Κων/
νου και της Ποτούλας Γ. Δημη-
τρακοπούλου (Λύκειο Κατερί-
νης) στο τμήμα Δημόσιας Δι-
οίκησης του Πάντειου Πανεπι-
στημίου. 
6. Κωστούλας  Νικόλαος του 
Δημήτριου και της Πολυξένης 
Χ. Λαγανά (Λύκειο Ιωαννίνων), 
στο τμήμα Δομικών Έργων του 
ΤΕΙ Ιωαννίνων.
7. Λιναρδάκη Κατερίνα του Σπύ-
ρου (Λύκειο Αθηνών), στο τμή-
μα  Διοίκησης Μονάδων Υγείας 
και Πρόνοιας  ΤΕΙ  Αθηνών.
8. Μπασκουρέλου Κωνσταντί-
να του Μιχαήλ (Λύκειο Καστο-
ρείου), στη Γεωπονική Σχολή 
Θεσ/νίκης.

9. Μπράτη Παναγιώτα του Ιω-
άννη (Λύκειο Καλαμάτας), στην 
Ιατρική Σχολή Κρήτης.
10. Παπαδοπούλου Χαραλαμπί-
α του Παναγιώτη από Αγόριανη 
(Λύκειο Καστορείου), στο Παι-
δαγωγικό της Δημ/κής Εκπ/σης 
Κρήτης.
11. Πετροπούλου Σωτηρία Χρή-
στου από Βορδόνια (Λύκειο Κα-
στορείου), στο Παιδαγωγικό της 
Δημ/κής Εκπ/σης Πάτρας.
12. Ρόδη Αθηνά του Νικολάου 
και της Ευγενίας Ν. Λαμπή (Λύ-
κειο Αθηνών), στο Χημικό του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.
13. Σπυράκη Μαρία-Κων/να του 
Δημητρίου και της Γεωργίας Γα-
λανοπούλου (Λύκειο Σπάρτης), 
στη Νομική Αθηνών.
14. Τσέλλος Λεονάρδος του Νι-
κολάου και της Γεωργίας Οικο-

νομοπούλου (Λύκειο Σπάρτης), 
στο τμήμα Πολιτικών Μηχανι-
κών στο ΕΜΠ.
15. Ηλιάδης Γεώργιος του Ιω-
άννη και της Βασιλικής Θ. Λα-
μπράκη (Λύκειο Θεσ/νίκης) στο 
Παιδαγωγικό της Φιλοσοφικής 
Σχολής Θεσ/νίκης.
16. Ερμήλιου Βανέσα του Πα-
ναγιώτη  και της Λότυ (Λύκειο 
Ηλιούπολης) στο Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο. 
Συγχαίρουμε τους επιτυχόντες 
και τους ευχόμαστε καλή συνέ-
χεια στις σπουδές τους. 
Αξίζει δε, να αναφέρουμε τη με-
γάλη επιτυχία του Λυκείου Κα-
στορείου, αφού όλα τα παιδιά, 
που έλαβαν μέρος στις πανελλή-
νιες εξετάσεις, πέρασαν επιτυ-
χώς στις σχολές που επέλεξαν.

Ε. Βλαχογιάννη

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. 
Στις 13/09/2010, στο προαύλιο του 
Γυμνασίου, παρουσία του Δήμαρχου 
Πελλάνας κ. Δημητρίου Γομάτου, του 
Αντιδημάρχου κ. Γιάννη Μακρυγιάν-
νη, των Διευθυντών των Σχολείων 
όλων των βαθμίδων, των καθηγητών, 
δασκάλων και μαθητών, τελέσθηκε ο 
καθιερωμένος αγιασμός. Ευχόμαστε 
στους καθηγητές, στους  δασκάλους, 
νηπιαγωγούς και σε όλους τους μα-
θητές των σχολείων μας, του Λυκείου, 
Γυμνασίου, και Δημοτικού, αλλά και 
στα παιδιά του Νηπιαγωγείου μας, να 
έχουν δύναμη  και καλές επιδόσεις. 
Καλή και εποικοδομητική χρονιά ευ-
χόμαστε και στον δάσκαλο κ. Γεώργι-
ο Καλομοίρη και τους χορευτές όλων 
των τμημάτων της Χορευτικής μας 
Ομάδας Παραδοσιακών Χορών.

 Ένα νέο στέκι άνοιξε, μέσα στο 
καλοκαίρι, στο Καστόρειο και 
προστέθηκε στα ήδη υπάρχοντα, 
προσφέροντας μια εναλλακτική 
λύση στις εξόδους μας. Είναι «το 
Δίπορτο», αφού έχει δύο εισόδους, 
μία στην πλατεία και την άλλη στην 
κάτω πλατεία (προς Χασάπικα, 
όπως παλαιότερα λέγαμε). Λει-

τουργεί ως ταβέρνα από τη μια και 
ως καφέ -  μπαρ από την άλλη. Ο 
ιδιοκτήτης Παναγιώτης Δημητρίου 
προσφέρει τις δικές του  γευστικές 
απολαύσεις σε ποικιλία φαγητών. 
Του ευχόμαστε καλές δουλειές.
 Μια αξέχαστη μουσική βραδιά, 
κάτω από το σεληνόφως, μας χά-
ρισε ο Βασίλης Παρασκευόπουλος, 

τραγουδώντας μας παλιά και νέα 
αγαπημένα τραγούδια στον όμορ-
φα διακοσμημένο αίθριο χώρο 
του  «Bill’s House». Στο χώρο, και 
μόνο για το καλοκαίρι, προστέθηκε 
μπάρα και προς έκπληξή μας menu 
με νόστιμα επιλεγμένα πιάτα φα-
γητού.

ΕΒ

Διακρίσεις των παιδιών μας στις Εισαγωγικές

Η Πελλάνα κάθε χρόνο είναι αυτή 
που ανοίγει και κλείνει τον κύκλο 
των πανηγυριών, που πραγματο-
ποιούνται στο Δήμο μας. Και αυτή 
τη χρονιά ο Αθλητικός Σύλλογος 
της Πελλάνας «ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ», 
διοργάνωσε με επιτυχία και μεγά-
λη συμμετοχή κόσμου  το πρώτο 
πανηγύρι, στις 16/07/2010, στην 
πλατεία στη Βρύση. Το ίδιο επιτυ-
χημένο ήταν και το τελευταίο πα-
νηγύρι, που πραγματοποιήθηκε 
στην Πελλάνα στις 23 Σεπτεμβρί-
ου,  ημέρα μνήμης της Σύλληψης 
του Ιωάννη, που στην περιοχή 
αποκαλείται και του Σκουληκο-
κρασά. 

Με γρήγορους 
ρυθμούς 

υλοποιείται η 
Παραευρώτειος

Ο αυτοκινητόδρομος 
Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα, 

που συμπληρώνεται από τον 
κλάδο Λεύκτρο - Σπάρτη, 

και ανήκει στην δεύτερη 
φάση εκσυγχρονισμού 

και ανάπτυξης των 
οδικών αξόνων της 
χώρας, υλοποιείται 
ταχύτατα έτσι που ως 

τα τέλη του 2012 θα 
παραδοθεί στην 

κυκλοφορία.
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Εκδηλώσεις

Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε για έβδομη χρονιά η 
Γιορτή της Ελιάς και του Λαδιού 
στη Σελλασία. Τη διοργάνωση 
της γιορτής είχαν αναλάβει το 
Πνευματικό και Πολιτιστικό 
Κέντρο Δήμου Οινούντος, η 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Λακωνίας και η ΤΕΔΚ Λακω-
νίας με την ευγενική χορηγία 

του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η 
άρτια οργάνωση, που οφείλεται 
στην καθόλα άξια οργανωτική 
επιτροπή με πρωτεργάτες και 
πρωτοπόρους το Δήμαρχο 
Οινούντος Ευάγγελο Βαλιώτη 
και το σκηνοθέτη Μανούσο Μα-
νουσάκη, έφερε αυτή τη γιορτή, 
ως την κορυφαία  στο Νομό 

Λακωνίας και από τις καλύτερες 
πανελλαδικά στο είδος της. η 
Γιορτή, που εκτυλίχθηκε στο 
τριήμερο 6, 7 και 8 Αυγούστου, 
περιείχε πλούσιο εορταστικό και 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα, ενδια-
φέρουσες ημερίδες, εκδηλώσεις 
για παιδιά και παραδοσιακούς 
χορούς από το χορευτικό τμήμα 
του Πολιτιστικού Κέντρου του 
Δήμου Οινούντος. Οι ημερίδες 
και οι συζητήσεις που έγιναν 
ήταν άκρως ενδιαφέρουσες και  
αφορούσαν σε θέματα ποιό-
τητας και ανταγωνιστικότητας 
των αγροτικών προϊόντων, σε 
αναπτυξιακές ευκαιρίες κατά 
την 4η προγραμματική περίοδο 
2007-2013 και τις προοπτικές 
του συνεταιριστικού και συν-
δικαλιστικού κινήματος. Στην 
ημερίδα που διεξήχθη για την 
ανταγωνιστικότητα των αγροτι-
κών προϊόντων ομιλήτρια ήταν 
και η πρόεδρος του συλλόγου 

μας κ. Ευγενία Λαμπή με θέμα 
«Ασφάλεια και Ποιότητα Ελαιο-
λάδου». Περίπτερα είχαν δήμοι 
του Νομού Λακωνίας, σύλλογοι 
και κυρίως εκθέτες και παραγω-
γοί προϊόντων ελιάς, αλλά  και 
άλλων αγροτικών ή συναφών 
προς αυτά προϊόντων, αγρο-
τικών μηχανημάτων κ.λπ. Από 
την περιφέρεια του δικού μας 
δήμου περίπτερο είχε ο δήμος 
μας, ο Σύλλογος Φίλων του 
Βουνού Ταϋγέτου «ΛΟΥΣΙΝΑ», 
ο σύλλογός μας «ΠΟΛΥΔΕΥ-
ΚΗΣ», ο Δημήτριος Καφετζής με 
προϊόντα μελιού και ο Δημήτρι-
ος Ψαθάς με προϊόντα στρου-
θοκαμήλου από την Αγόριανη, ο 
Αριστοτέλης Καράγιαννης από 
την Πελλάνα με προϊόντα ελιάς 
και λαδιού και ο Γιάννης Γερο-
ντίδης με πέστροφες, σολομό, 
και οξύρυγχο από το ιχθυοτρο-
φείο Καστορείου.

Ε. Βλαχογιάννη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΑ-
ΫΓΕΤΟΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ

«Η ΛΟΥΣΙΝΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΡΟ-
ΜΩΝ 2010

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

9/10 ΣΑΒΒΑΤΟ
8.00 π.μ Εκκίνηση από Αϊ 
Μάμα Καστορείου, μονοπάτι 
της Τίκλας-Λάτα -Αγιος Πα-
ντελεήμων Ωρες πορείας 6 
(Μέτριας δυσκολίας διαδρο-
μή). Στη συνέχεια επίσκεψη 
στο Μουσείο Φυσικής Ιστο-
ρίας στο Καστρί.
10/10 ΚΥΡΙΑΚΗ
8.00 π.μ Ανάβαση από Γεωρ-
γίτσι (950 μ.), κορυφογραμ-
μή (1500μ.) με καταπληκτική 
θέα σε Μεσσηνία, Αρκαδία 
και Λακωνία, κατάληξη στον 
Λογγανίκο (450 μ.). Ώρες 
πορείας 7 (εύκολη διαδρο-
μή).
Θα συμμετάσχει και ο Ορει-

βατικός Σύλλογος «ΒΡΙ-
ΛΗΣΣΟΣ». 
16//10  ΣΑΒΒΑΤΟ
12.30 μ.μ. Επίσκεψη στο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
στο Καστρί.
1.30 μ.μ. Ανάβαση του μο-
νοπατιού της Τίκλας έως τη 
Λουσίνα.
Διαμονή σε σπίτι μέλους του 
Συλλόγου «Η ΛΟΥΣΙΝΑ» 
και σε σκηνές. Φαγητό και 
γλέντι μετά μουσικής. Ώρες 
πορείας 2.30΄ (εύκολη δια-
δρομή).
17/10  ΚΥΡΙΑΚΗ 
8.00 π.μ Από Λουσίνα-Βα-
τσινιά-Ποτισώνας-Σουστιά-
νοι. Ώρες πορείας 6 (εύκολη 
διαδρομή).
Θα συμμετάσχει και ο Αθη-
ναϊκός Ορειβατικός Σύνδε-
σμος (ΑΟΣ).
30/10 ΣΑΒΒΑΤΟ
12.30 μ.μ. Επίσκεψη στο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
στο Καστρί.

Στην συνέχεια μετάβαση στο 
Γεωργίτσι και πορεία προς 
τον Αγιο Παντελεήμονα ως 
τον Αγ.Νικόλαο.Ωρες πορεί-
ας 4 (εύκολη διαδρομή).
31/10 ΚΥΡΙΑΚΗ
8.00 π.μ Ανάβαση από Γεωρ-
γίτσι (950 μ.),κορυφογραμμή 
(1500 μ.) με καταπληκτική 
θέα σε Μεσσηνία ,Αρκαδία 
και Λακωνία ,κατάληξη στον 
Λογγανίκο (450 μ.). Ωρες 
πορείας 7 (εύκολη διαδρο-
μή).
Θα συμμετάσχουν οι Ορει-
βατικοί Σύλλογοι Βούλας 
και Ηλιούπολης.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
6/11  ΣΑΒΒΑΤΟ
12.30΄μ.μ Από Γεωργίτσι κα-
τάβαση μέσω του φαραγγιού 
των Μύλων στο Καστόρειο. 
Ώρες πορείας 2 (εύκολη δι-
αδρομή).
7/11 ΚΥΡΙΑΚΗ
8.00 π.μ Ανάβαση από Κα-

στόρειο -μονοπάτι Τίκλας 
στην Ξεροβούνα και κατά-
βαση στη Ι.Μ.Ζωοδόχου 
Πηγής. Ώρες πορείας 7 (μέ-
τριας δυσκολίας διαδρομή). 
Θα συμμετάσχει και ο Φυ-
σιολατρικός Όμιλος Πειραιά 
(Φ.Ο.Π).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
9/12 ΣΑΒΒΑΤΟ
12.30΄μ.μ. Από Γεωργίτσι 
προς Άγιο Παντελεήμονα ως 
τον Αγ.Νικόλαο. Ώρες Πο-
ρείας 4 (εύκολη διαδρομή)
10/12 ΚΥΡΙΑΚΗ
8.00 π.μ Από Άνω Χώρα 
Βορδόνιας ανάβαση στο 
Πυργάκι και επιστροφή από 
τα ίδια.
Ώρες πορείας 7 (μέτριας δυ-
σκολίας διαδρομή)
Θα συμμετάσχει και ο Ορει-
βατικός Σύλλογος Αχαρνών.
Πληροφορίες: 6974098419    
-   6942988662

Γιορτή της Ελιάς και του Λαδιού στη Σελλασία
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Από την Ιστορία του τόπου µας

Σ το πλαίσιο της Πολιτι-
στικής Εβδομάδας για 
το 2010, πραγματοποι-

ήθηκε στις 13 Αυγούστου, στο 
Δημοτικό Σχολείο της Αγόρια-
νης επιστημονική ημερίδα με 
θέμα: «Ιστορική και Αρχαιο-
λογική Περιήγηση στη βόρεια 
Λακεδαίμονα». Παρουσιάστη-
καν οι παρακάτω εισηγήσεις:
1. Λ. Σουχλέρης, Νέα αρχαιο-
λογικά ευρήματα στο βόρειο Τα-
ΰγετο και τις πηγές του Ευρώτα.
2. Νεκτάριος Σκάγκος, Η εκ-
στρατεία των Οθωμανών στη 
Βόρεια Λακεδαίμονα το 1460 
μ.Χ.
3. Δημήτριος Α. Σπαντίδος, 
Η συμβολή των αγωνιστών της 
Επάνω Ρίζας της Λακεδαίμονος 
στην Επανάσταση του 1821.

Λ. Σουχλέρης: 
- Αγροτικές και βιο-
τεχνικές εγκαταστάσεις στη 
νοτιοανατολική Μεγαλοπολίτιδα 
χώρα της Αρκαδίας & και στη 
Βορειοανατολική Λακεδαίμονα.
- Ανάδειξη του Ελληνι-
στικού οχυρωμένου οικισμού 
της Βελεμίνας στη θέση Χελμός 
Λογκανίκου. 

 Στην ημερίδα παρουσιάσθηκαν 

αρχαιολογικά και ιστορικά τεκ-
μήρια για τη συνεχή κατοίκηση 
της περιοχής από τη Νεολιθική 
Εποχή(5.000 π.Χ.) έως και τους 
χρόνους της Επανάστασης του 
1821. 
 Ο αρχαιολόγος της ΛΘ΄ ΕΠΚΑ 
(Τρίπολης) κ.Λεωνίδας Σου-
χλέρης παρουσίασε τα πρώτα 
στοιχεία από τις ανασκαφές 
που διεξάγονται στο πλαίσιο 
του έργου του νέου αυτοκινητό-
δρομου Λεύκτρο –Λογκανίκος/
Σπάρτη στα σύνορα των δύο 
νομών (Αρκαδίας –Λακωνίας) 
σε σχέση με τα πορίσματα των 
παλιότερων ερευνών στην πε-
ριοχή των πηγών του Ευρώτα. 
Παράλληλα ανακοινώθηκαν και 
οι αρχαιολογικές εργασίες που 
διεξάγει η ΛΘ΄ ΕΠΚΑ στο βόρειο 
άκρο του Ταϋγέτου και ιδιαίτερα 
στον οχυρωμένο οικισμό της 
Βελεμίνας στο λόφο «Χελμός 
–Αθήναιον».

 Ο αρχαιολόγος κ. Νεκτάριος 
Σκάγκος παρουσίασε νέα 
στοιχεία για την αντίσταση των 
κατοίκων της περιοχής της Βό-
ρειας Λακεδαίμονος στην επι-
δρομή των Οθωμανικών στρα-
τευμάτων υπό την ηγεσία του 
Μωάμεθ του Πορθητή το 1460 

μ.Χ. Τόσο η ερμηνεία των γρα-
πτών πηγών (Λ.Χαλκοκονδύλη, 
Γ.Σφραντζή & Μ.Κριτόβουλου) 
αλλά και τα νέα πορίσματα της 
τοπογραφικής και ιστορικογεω-
γραφικής έρευνα της περιοχής 
έδωσαν νέα ιστορικά και αρχαι-
ολογικά στοιχεία για την βόρεια 
Λακεδαίμονα του 15ου αιώνα 
και ιδιαίτερα για την αμυντική 
οργάνωση της περιοχής με τα 
κάστρα της Βορδόνιας, του Κα-
στριού, της Αγόριανης και του 
Λογκανίκου.

 Η ημερίδα 
ο λ ο κ λ η -
ρώθηκε με 
την ανακοί-
νωση του 
κ α θ η γ η τ ή 
του Πανε-
π ιστημ ίου 
Κρήτης κ. 
Δημητρίου Σπαντίδου, ο οποί-
ος παρουσίασε νέα στοιχεία για 
τη συμβολή των αγωνιστών 
της Επάνω Ρίζας του Ταϋγέτου 
(Δήμου Πελλάνας) στην Επανά-
σταση του 1821. 
Η ολοκλήρωση της πολύχρονης 
έρευνας του κ.Δ.Σπαντίδου, στα 
Γενικά Αρχεία του Κράτους, στο 
Αρχείο Παλιγενεσίας της Βου-

λής των Ελλήνων, στα απομνη-
μονεύματα των αγωνιστών του 
1821, αλλά και σε ποικίλες αρ-
χειακές πηγές του 19ου αιώνα 
ανατρέπει πάρα πολλά ιστορικά 
στερεότυπα και δεδομένα. 
Το μεγάλο ελληνικό στρατόπεδο 
στην περιοχή της Αγόριανης 
και του Λογκανίκου καθ’ όλη τη 
διάρκεια του αγώνα με ηγέτες 
των Π.Κολοκοτρώνη, τον Στ.Νι-
κηταρά, τον Π.Γιατράκο αλλά 
και τους ντόπιους οπλαρχηγούς 
από τις οικογένειες Παπαχρι-

σ τ ό π ο υ -
λου, Πα-
πακαλού, 
Παπαθα-
νασόπου-
λου, Γολό-
π ο υ λ ο υ , 
Τζωρτζά-
κη, Ζά-
χαρη και 

Καφετζή, συμμετείχε με μεγάλο 
αριθμό ντόπιων στρατιωτών 
σ΄όλες τις μεγάλες μάχες της 
Επανάστασης του 1821, από 
τις μάχες στη νότια Αρκαδία 
(Ασέα, Κερασιά) έως ακόμα και 
την Πολιορκία της Ακρόπολης 
το 1827. Αξιοσημείωτη ήταν 
τέλος και η συμμετοχή των αγω-

Ιστορική και Αρχαιολογική Περιήγηση στη βόρεια Λακεδαίμονα

Η περιοχή της Απάνω Ρίζας 
συμμετείχε με μεγάλο αριθμό 
ντόπιων στρατιωτών σ΄ όλες 
τις μεγάλες μάχες της Επανά-
στασης του 1821

Στο πλαίσιο της 
Πολιτιστικής 
Εβδομάδας για το 2010, 
πραγματοποιήθηκε 
στις 13 Αυγούστου, 
στο Δημοτικό Σχολείο 
της Αγόριανης 
επιστημονική ημερίδα 
με θέμα: «Ιστορική και 
Αρχαιολογική Περιήγηση 
στη βόρεια Λακεδαίμονα».
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νιστών στις μεγάλες πολιορκίες 
των κάστρων του Ναυπλίου, 
της Ακροκορίνθου, της Πάτρας, 
των φρουρίων της Αργολίδας 
και της Μεσσηνίας, στην άμυ-
να του Μεσολογγίου, αλλά και 
στην αναχαίτιση του Ιμπραήμ 
με αποστολή αγωνιστών του 
Δ.Πελλάνας, στις μάχες στο 
Μανιάκι, στη Βέργα του Αλμυ-
ρού και στο Πολυάραβο της 
Μάνης.
 Εκτός από τις ανακοινώσεις 
κατά την διάρκεια της Ημερί-

δας λειτούργησε παράλληλα 
Φωτογραφική Έκθεση για τα 
αρχαιολογικά μνημεία της πε-
ριοχής του βόρειου Ταϋγέτου 
αλλά και Έκθεση Βιβλίου με 
θεματολογία για την ιστορία και 
την αρχαιολογία της Βόρειας 
Λακεδαίμονας.
 Η προσέλευση του κόσμου 
στην ημερίδα ήταν πάρα πολύ 
μεγάλη, γεγονός που μας χα-
ροποίησε και απέδειξε ότι ο 
κόσμος αναζητά ποιοτικές και 
εναλλακτικές προτάσεις αλλά 

και αντικειμενική ενημέρωση 
ιδιαίτερα για τις ιστορικές του 
ρίζες. Την ημερίδα τίμησαν ο 
Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Πελλάνας, 
ο Βουλευτής κ.Αθανάσιος Δα-
βάκης, ο Νομάρχης Λακωνίας 
κ.Κωνσταντίνος Φούρκας, αλλά 
και ο Πρύτανης του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων κ.Ιωάννης 
Βέργαδος.
 Θερμές ευχαριστίες οφείλονται 
στο Δήμο Πελλάνας και στη 
Νομαρχία Λακωνίας, οι οποίοι 

υπήρξαν συνδιοργανωτές της 
ημερίδας και οι οποίοι ανέλαβαν 
και την δέσμευση να βοηθήσουν 
το Συλλογό μας για την έκδοση 
των πρακτικών της Ημερίδας.
 Ευχαριστούμε όλους όσους 
συμμετείχαν στην ημερίδα και 
δεσμευόμαστε ότι και τα επό-
μενα χρόνια θα διοργανώσουμε 
ανάλογες εκδηλώσεις. 

 Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
 Ιωάννης Βέργαδος

Από την Ιστορία του τόπου µας

Η προσέλευση του κόσμου 
στην ημερίδα ήταν πάρα 

πολύ μεγάλη, γεγονός 
που μας χαροποίησε και 

απέδειξε ότι ο κόσμος 
αναζητά ποιοτικές και 

εναλλακτικές προτάσεις 
αλλά και αντικειμενική 

ενημέρωση ιδιαίτερα για τις 
ιστορικές του ρίζες.

Κατά την διάρκεια της 
Ημερίδας λειτούργησε 
παράλληλα Φωτογραφική 
Έκθεση για τα 
αρχαιολογικά μνημεία 
της περιοχής του βόρειου 
Ταϋγέτου αλλά και Έκθεση 
Βιβλίου με θεματολογία 
για την ιστορία και την 
αρχαιολογία της Βόρειας 
Λακεδαίμονας.
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Εδώ και Αλλού

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ 
ΡΟΔΙΑ 

ΣΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ 
ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
Δεν ξέρω πόσοι έχουν συνειδητοποιήσει 
την απαράμιλλη ομορφιά όσων κήπων 
στην Καστανιά έχουν ροδιές. Και ίσως, 
στον πλούτο του καλοκαιριού να μην 
δίνουμε προσοχή σ’ εκείνα τα κοκκινωπά 
ή λευκά άνθη με τα λιγοστά πέταλα και 
τον κόκκινο κάλυκα που παραμένει στο 
φρούτο. Όμως, το φθινόπωρο, όταν η 
φύση αναδιπλώνεται στα κιτρινοκαφέ, τα 
γυαλιστερά κιτρινοκόκκινα ρόδια πάνω 
στο αειθαλές έντονο πράσινο της ροδιάς, 
αποδεικνύουν ότι την παλέτα της φύσης 
δεν μπορεί να την φτάσει καμιά ανθρώπινη 
τέχνη. Ναι, αυτά συμβαίνουν στο Καστό-
ρι. Και μάλιστα τα ρόδια αυτά πρέπει να 
ανήκουν σε καλή ποικιλία γιατί τόσο το 
μέγεθος, το ποσοστό του χυμού, και η γεύ-
ση είναι εξαιρετικά. Ίσως η λαϊκή σοφία να 
είχε γνώση της διατροφικής αξίας τού ρο-
διού καθώς το έχει απαραίτητο συστατικό 
στα κόλλυβα – ίσως ένα από τα θρεπτικό-
τερα και υγιεινότερα παρασκευάσματα των 
ελληνικών εθίμων. 
Πέρυσι, λόγω των πολλών βροχοπτώσεων, 
δεν είχαμε καλή ποιότητα - η ροδιά δεν θέ-
λει πολύ νερό. Όμως παρά και την ευκολία 
με την οποία το φυτό πολλαπλασιάζεται 
– π.χ. από τις παραφυάδες – από ό,τι φαί-
νεται, η καλλιέργειά της περιορίζεται στον 
κήπο της χρυσοχέρας μητέρας, θείας, ή 
θείου, μόνο για οικογενειακή κατανάλωση. 
Που κι όταν αυτοί πάψουν να ασχολού-
νται, τότε το ρόδι θα γίνει εξωτικό φρούτο. 
Και εμείς στις πόλεις αγοράζουμε ρόδια 
προελεύσεως Ιράν. Και στα κατώφλια, την 
Πρωτοχρονιά, σπάμε εισαγόμενα ρόδια.
Σήμερα, που οι τάσεις στη διατροφή οδη-
γούν σε υγιεινότερους δρόμους και τα 
αντιοξειδωτικά, επιτέλους, αναγνωρίσθη-
καν ως κρισιμότατοι παράγοντες για καλή 
υγεία και πρόληψη, το ρόδι και τα προϊό-
ντα από ρόδι έχουν τη θέση τους στο ράφι. 
Μήπως πρέπει να ξανασκεφτεί κανείς πιο 
οργανωμένες καλλιέργειες;

ΕΛ 

Punica granatum L.  - Punicaceae
Κοινά ονόματα: Ροδιά, Pomegranate, 
Granada (Ισπανικά), Grenade (Γαλ-
λικά). 
Η ροδιά πρωτοκαλλιεργήθηκε στην 
περιοχή από την Περσία μέχρι τα 
Ιμαλάια και τη βόρεια Ινδία και κατά 
την αρχαϊκή περίοδο μεταφέρθη-
κε και ευδοκίμησε στην περιοχή της 
Μεσογείου. Σήμερα καλλιεργείται 
ευρέως στην Ινδία, στα ξηρά μέρη 
της νοτιότερης Ασίας, στις Ανατολι-
κές Ινδίες και στην τροπική Αφρική.  
Το δέντρο εισήχθη από τους Ισπα-
νούς αποίκους στην Καλιφόρνια το 
1769 και συνεχίζει να καλλιεργείται 
μέχρι σήμερα, κυρίως στα ξηρότερα 
μέρη της Καλιφόρνιας και της Αρι-
ζόνας. 
Η ροδιά προτιμά τα εύκρατα, ημίξη-
ρα κλίματα και υφίσταται βλάβες σε 
χαμηλές θερμοκρασίες.
Εξελισσόμενες έρευνες έχουν δείξει 
ότι ο χυμός του ροδιού έχει εξαιρε-
τικές θεραπευτικές και προληπτικές 
ιδιότητες, λόγω της παρουσίας αντι-
οξειδωτικών ουσιών. Μεταξύ των 
δράσεών του, ερευνάται η αντικαρ-
κινική, η μείωση της κακής χοληστε-
ρόλης, η προστασία από την αρτη-
ριοσκλήρυνση, επίδραση στον προ-
στάτη κ.λ.π.  
Στο Ισραήλ φτιάχνουν κρασί από 

χυμό ροδιού. Το Ιράν σήμερα είναι 
ο μεγαλύτερος παραγωγός ροδιών 
με πάνω από 57 000 εκτάρια «ροδό-
κηπους» και παραγωγή γύρω στους 
550 000 τόνους ροδιών ετησίως, από 
τους οποίους ένα σημαντικό ποσο-
στό εξάγεται στο εξωτερικό. 
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POMEGRANATE - ΡΟΔΙΑ
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Η ψηφιακή φωτογραφία πάει αγκαλιά µε το 
Photoshop. Μερικές προσπάθεις.
Η ψηφιακή φωτογραφία πάει αγκαλιά µε το 
Photoshop. Μερικές προσπάθεις.

Το λεύκωµά µας
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Δράσεις - Ειδήσεις - Πληροφορίες

Η Παλλακωνική Ομοσπονδία 
Ελλάδος συμμετέχοντας με την 
ιδιότητα του συνδιοργανωτή στο 
Συνέδριο των Ομοσπονδιών 
ΗΠΑ και Καναδά, που πραγμα-
τοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια 
στην Ελλάδα με τη συμμετοχή 
της Ένωσης Επαναπατρισθέ-
ντων Λακώνων, πραγματοποί-
ησε μουσική εκδήλωση προς 
τιμή των ομογενών στο Μέγα-
ρο Μουσικής, αίθουσα Λαμπρά-
κη, την Κυριακή 19 Σεπτεμβρί-
ου στις 20:30. Ο «Πολυδεύκης» 
ήταν εκεί. 
Το πρόγραμμα περιλάμβανε τα 
έργα της Λάκαινας συνθέτιδος 
Πηγής Λυκούδη “Χορεύοντας 
με τον Ταΰγετο” – τραγούδια σε 

ποίηση Νικηφόρου Βρεττάκου, 
που ερμήνευσε με ευαισθησία 
η Ελένη Πέτα και το συμφωνι-
κό ποίημα “Η δίψα στο Μυστρά” 
του Γιάννη Ρίτσου, που ερμή-
νευσε ο Δημήτρης Μπάσης με 
τη μεστή, δωρική φωνή του. Την 
Καμεράτα-Ορχήστρα Φίλων της 
Μουσικής διηύθυνε ο Αλέξαν-
δρος Μυράτ. Ο ηθοποιός Γιάν-
νης Φέρτης απάγγειλε στίχους 
των δύο αγαπημένων ποιητών, 
που έγιναν οι κήρυκες της περι-
οχής, που ακουμπάει το Θεό με 
τον Ταΰγετο και τραγουδάει το 
βράχο με την ομορφιά της θά-
λασσας.
Ήταν μια όμορφη, μαγική βρα-
διά!

Στις 08/09/2010 ημέρα εορτής 
της Γέννησης της Θεοτόκου 
εορτάσθηκε με λαμπρότητα 
και μεγαλοπρέπεια η μνήμη 
της εκκλησίας μας. Αν και ερ-
γάσιμη ημέρα οι συμπατριώτες 
μας αλλά και πολύς κόσμος 
από άλλα μέρη παρακολούθη-
σαν με κατάνυξη τον Μεγάλο 
Εσπερινό την παραμονή, και 
ανήμερα τη Θεία Λειτουργία 
και την περιφορά της εικόνας 
της Παναγίας στην πλατεία 
του χωριού μας. Παρέστησαν 

ο Δήμαρχος και σύσσωμο το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Στον 
Εσπερινό παρέστη και ο Νο-
μάρχης κ. Κων/νος Φούρκας.  
Μετά τον εσπερινό, ο Εμπο-
ροεπαγγελματικός Σύλλογος 
διοργάνωσε και αυτή τη 
χρονιά μουσική βραδιά, στην 
πλατεία, με πολύ καλή μου-
σική και φαγητό. Στην εκδή-
λωση παραβρέθηκε αρκετός 
κόσμος, που διασκέδασε μέχρι 
τις πρωινές ώρες.

Της Παναγιάς στην Καστανιά

Στην αγκαλιά του Ταϋγέτου

Με τoν αδύνατο ήχο της 
καμπάνας τους τα ξωκλή-
σια μας, το κάθε ένα στη 
δική του μέρα γιορτής, 
κάλεσαν και φέτος τους 
πιστούς να τιμήσουν τη 
μνήμη του αγίου τους. Στο 
κάλεσμα ανταποκρίθηκαν 
πολλοί. Εκεί ο παπά-Δη-
μήτρης, πάντα στην ώρα 
του και στο ιερό του καθή-
κον, τέλεσε τη Θεία Λει-
τουργία. Εκεί και οι συ-
μπατριώτες μας παρα-
κολούθησαν με ευλάβει-
α. Σε κανένα ξωκλήσι δεν 
έλειψε η καθιερωμένη αρ-
τοκλασία και η προσφο-
ρά του αγιασμένου άρτου 
μέσα στα ασπροντυμένα 
κάνιστρα. 

Έτσι στις 20/07/2010, 
εόρτασε ο Προφήτης Ηλί-
ας, μετά, πιο κάτω, η Αγία 
Παρασκευή στις 26/07/
2010, και στην εκκλησί-
α του Αγίου Μάμα, στις 
27/07/2010 εόρτασε ο  
Άγ. Παντελεήμονας. Ακο-
λούθησε στις αρχές Αυ-
γούστου το εκκλησάκι 
του Σωτήρος, στις 06/08/

2010, στο κτήμα της οι-
κογένειας Νικολόπουλου 
στα Περιβόλια. 

Η εορτή της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου τον Δεκα-
πενταύγουστο, από τις με-
γαλύτερες εορτές της Χρι-
στιανοσύνης, εορτάσθηκε  
με λαμπρότητα και θρη-
σκευτική κατάνυξη στην 
κεντρική μας εκκλησία. 
Αρκετοί προτίμησαν να  
εκκλησιασθούν στην εκ-
κλησία των Περιβολίων, 
που είχε την τιμητική της, 
καθώς και στο εκκλησάκι 
στον Κάρδαρη όπου δεν 
έλειψε και φέτος το καθιε-
ρωμένο γλέντι με μουσική 
και μπουζοπούλα.

Στις 29/08/2010 ήταν 
αρκετοί οι τολμηροί που 
ανέβηκαν και φέτος στην 
κορφή του βουνού μας για 
να εορτάσουν στο εκκλη-
σάκι του  Άι Γιάννη. Λί-
γες ημέρες μετά, στις  02/
09/2010, στον Άγιο Μάμα 
εορτάσθηκε η μνήμη των 
Αγίων Μάμαντος και Ιω-
άννη του Νηστευτή.

Μέρες γιορτής και κατάνυξης
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Λόγος και Φως

Η ΕΥΓΕΝΟΥΛΑ
Η Ευγενούλα η μικρή η μικροπαντρεμένη
έχει τα σπίτια της ψηλά και χάρο δε φοβάται.
Ο χάροντας που τ’ άκουσε, πολύ του κακοφάνη.
Μαύρο φιδάκι ντύθηκε και μαύρος κοντοστέρης
και κέντρωσε τη Βγενική στη γάμπα του ποδιού της.
Εξήντα γιατροί μπαιζόβγαιναν, με γιατρικά στα χέρια
Μπαιζόβγαινε κι η μάνα της με τα μαλλιά απλωμένα.
-Σήκω απάνω Βγενική κι έρχοντ’ οι συμπεθέροι
-Έρχονται καλώς έρχονται, βάλ’ τους να φαν’ να πιούνε
βάλε δυο τάβλες θλιβερές και τα πισκίρια μαύρα
και τα ποτήρια που κερνάς και κείνα ραγισμένα
και ντύστε τη μικρότερη και δώστε τη για μένα.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ……..ΝΑ  ΚΑΤΑΓΡΑΨΟΥΜΕ ΚΑΙ…….
 ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ  Ο,ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ (ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΥΣ) ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ

Από το αρχείο του Γ. Λάττα, προσφορά στον “Πολυδεύκη” από τον Γιάννη Αρφάνη

ΕΒΓΑ ΗΛΙΕ
Έβγα ήλιε, έβγα λουλουδάκι,
να σεργιανίσουμε στο περιβολάκι
να βρω χώρο, να βρω πέρα να περάσω
να βρω την αγάπη μου να την 
κουβεντιάσω
να της πω δυο λόγια, λόγια μπιστεμένα
να της πω αγάπη μου: «τρελαίνομαι για 
σένα».

Τα παραπάνω μου τα είπε η θεία μου Πολυτίμη Καλαβρυτινού, ενενηνταοκτώ χρονών σήμερα, το 
γένος  Κων/νου και Γαρυφαλλιάς Παπαθεοφιλόπουλου.
Το πρώτο τραγούδι χαράς και αγνής αγάπης, και το δεύτερο μοιρολόι, τραγούδι αβάσταχτου πόνου, 
λύπης, αλλά ταυτόχρονα τραγούδι που επισημαίνει, προβληματίζει και ……διδάσκει. 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ -ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
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¸êèåóç 
ÆùãñáöéêÞò

Γράφει ο Γιάννης Αρφάνης

Έκθεση ζωγραφικής 
µε καθαρά ελληνικές 
ρίζες και ιδιαίτερη 
αναφορά στο µανιάτικο 
τοπίο πραγµατοποίησε 
ο συµπατριώτης 
µας Κ. Ρασσιάς 
στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Μπακή, στο 
Καστόρειο, από 13 
µέχρι 16 Αυγούστου 
2010, στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων του Δήµου 
Πελλάνας. 
O Kων/νος Ρασσιάς 
γεννήθηκε στην 
Πελλάνα Σπάρτης 
το 1935.  Κάτοικος 
Αθηνών από το 
1948. Το 1993 
εγκαταστάθηκε µόνιµα 
στη γενέτειρά του, 
όπου µετέφερε και 

το εργαστήρι του της 
ζωγραφικής.
Σπούδασε Πολιτικές 
Επιστήµες στο Πάντειο 
Πανεπιστήµιο και 
εργάσθηκε στη ΔΕΗ για 
27 χρόνια. 
Το ενδιαφέρον του 
για τη ζωγραφική 
ξεκινάει από τα πρώτα 
µαθητικά του χρόνια, 
αλλά συστηµατικά 
ασχολείται µε αυτή από 
το 1975.
Έχει πάρει µέρος σε 
πέντε οµαδικές εκθέσεις 
και έχει συνεργασθεί µε 
γκαλερί των Αθηνών.
Ο Κων/νος Ρασσιάς 
ουσιαστικά είναι 
αυτοδίδακτος. Λίγα 
µαθήµατα πήρε από 
τους Δ. Μπαλάφα και 

Δ. Χυτήρη, αλλά η 
συχνή επαφή του  και 
οι γνωριµίες του µε 
αρκετούς καλλιτέχνες 
των Αθηνών και 
παράλληλα η 
συστηµατική του µελέτη 
σε θέµατα αισθητικής 
φιλοσοφίας τον έφεραν 
κοντά στα αισθητικά 
αποτελέσµατα  του 
ζωγραφικού του έργου.
Έργα του βρίσκονται 
σε ιδιωτικές συλλογές 
στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό και 
έχει τιµηθεί για την 
προσφορά του στην 
πολιτιστική κίνηση µε 
αναµνηστικό  δίπλωµα 
από το Σύλλογο  
Ελλήνων  Λογοτεχνών. 

Οι δικοί µας άνθρωποι δηµιουργούν
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ΔΗΜΗΤΡΗ ΨΑΘΑ
Óôç ×þñá ôùí Ìõëüñäùí
Åêäüóåéò Ìáñßá Ä. ØáèÜ

Åêäüèçêå ôï 1997, óôï ðëáß-
óéï ôùí åðåôåéáêþí åêäüóå-
ùí ãéá ôá 90 ÷ñüíéá áðü ôç 
ãÝííçóç ôïõ ÄçìÞôñç ØáèÜ 
(1907-1997), åíþ ç ðñþôç 
Ýêäïóç ôïõ âéâëßïõ ÷ñïíï-
ëïãåßôáé óôï 1951. Ï óõã-
ãñáöÝáò ôçò èñõëéêÞò «Ìá-
íôÜì Óïõóïý» ðåñéãñÜöåé 
óôï âéâëßï áõôü ôéò åíôõðþ-
óåéò áðü ôï ôáîßäé ôïõ óôçí 

ìåôáðïëåìéêÞ Áããëßá, ìå ôç äçìïóéïãñáöéêÞ ôïõ éäé-
üôçôá. ÓõíÞèåéåò ôçò êáèçìåñéíüôçôáò ôùí ÅããëÝæùí 
ôçò åðï÷Þò, üðùò «ç ôÝ÷íç ôïõ ôñþãåéí áããëéóôß», áëëÜ 
êáé ãåíéêüôåñá ôï öÝñåóèáé åíüò ëáïý ôüóï äéáöïñåôé-
êïý, ðåñéãñÜöïíôáé áðü ôïí ØáèÜ ìå ôç ãíùóôÞ ôïõ äé-
Üèåóç äéáêùìþäçóçò êÜèå éäéüôõðçò áíèñþðéíçò óõ-
ìðåñéöïñÜò. Ìáæß ìå ôï óõããñáöÝá, êáé ðáñÜ ôéò äõ-
óêïëßåò ôïõ åðéêïéíùíåßí óôçí áããëéêÞ ãëþóóá, ðåñé-
äéáâáßíïõìå ôï ×Üõä Ðáñê ìå ôïõò ñÞôïñÝò ôïõ, ðáñá-
êïëïõèïýìå áðü ôï èåùñåßï ðùò óõíåäñéÜæåé ç ÂïõëÞ 
ôùí ÊïéíïôÞôùí, ðçãáßíïõìå óôçí Ïîöüñäç áëëÜ êáé 
óôï… áõôüöùñï, óõíïìéëïýìå ìå ôçí îåíéôåìÝíç Êá-
ñõÜôéäá êáé ãéíüìáóôå ìÜñôõñåò ôçò ðñïóðÜèåéáò åíüò 
ëáïý óôéò öÜìðñéêåò êáé ôá áíèñáêùñõ÷åßá ãéá áíüñ-
èùóç ìÝóá áðü ôéò óôÜ÷ôåò ôïõ ðïëÝìïõ.    
Ôï åîþöõëëï öéëïôÝ÷íçóå ï æùãñÜöïò Ãéþñãïò Êïõ-
æïýíçò.

Êáôåñßíá Á. Êåìåñßäïõ

ANDRÉ GORZ
«ÃñÜììá óôç Íô.- Éóôïñßá åíüò Ýñùôá», 
Åêäüóåéò Ðïôáìüò, ÁèÞíá 2008

Ï ÁíôñÝ Ãêïñæ, ôï ðéï êï-
öôåñü ìõáëü ôçò Åõñþðçò, 
êáôÜ ôïí Óáñôñ, ðïëéôéêüò 
ó÷ïëéáóôÞò êáé óõíéäñõôÞò 
ôïõ ÍïõâÝë ÏìðóåñâáôÝñ, 
ãñÜöïíôáò áõôü ôï ãñÜì-
ìá, ëßãï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá 
ðñéí ôçí ïéêåéïèåëÞ áíá-
÷þñçóÞ ôïõò áðü ôï ìÜ-

ôáéï ôïýôï êüóìï, óôçí åðß 58 ÷ñüíéá óýíôñïöï ôçò 
æùÞò ôïõ, ôçò êÜíåé ìéá äçìüóéá åñùôéêÞ åîïìïëüãç-
óç, ïìïëïãþíôáò ôçí áíåîßôçëç ðáñïõóßá ôçò, ìÝóá 
óôçí ðëÞñç ðïëéôéêÞò äñÜóçò æùÞ ôïõò. «ÁíáñùôÞ-
èçêá ðïéï åßíáé ôï áóÞìáíôï áðü ôï ïðïßï ðñÝðåé íá 
ðáñáéôçèþ ãéá íá áöïóéùèþ óôï óçìáíôéêü», «Åóý 
åßóáé ôï ïõóéþäåò, ÷ùñßò ôï ïðïßï üëá ôá õðüëïé-
ðá ÷Üíïõí ôï íüçìá êáé ôç óçìáóßá ôïõò…Ìá äåí 
ìðïñåß íá õðÜñîåé Ýñùôáò ìéá óêÜëá ðéï êÜôù; Äåí 
ìðïñåß íá õðÜñîåé åñùôéêü ðÜèïò ëÜéô, ÷ùñßò ôçí 
ðëÞñç, ôçí áðüëõôç, ôçí ïëïêëçñùôéêÞ ôáýôéóç;»

Å. ËáìðÞ

Ένα από τα 100 σχολεία, που έκανε δώρο ο 
εθνικός µας ευεργέτης Ανδρέας Συγγρός στην 
ελεύθερη Ελλάδα, είναι και αυτό που ανήγει-
ρε στο καπετανοχώρι Γεωργίτζι, σε αναγνώριση 
της προσφοράς του στον Απελευθερωτικό Αγώ-
να του Έθνους κατά το 1821. Πρόκειται για το 
κτίριο του παλαιού δηµοτικού σχολείου το οποί-
ο πρέπει να κατασκευάστηκε µετά το 1850 και 
επισκευάστηκε το 1924 από το Σύλλογο των Γε-
ωργιτσιάνων στην Αµερική «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ». 
Εκεί στεγάστηκε το εξατάξιο δηµοτικό σχολεί-
ο του χωριού µέχρι το 1938, οπότε µετεγκατα-
στάθηκε και λειτούργησε µαζί µε το ηµιγυµνά-
σιο στο νέο κτίριο του σχολείου, που και αυτό 
κατασκεύασαν οι ξενιτεµένοι Γεωργιτσιάνοι του 
Συλλόγου «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ». 
Το νέο σχολείο κτίστηκε το 1933 σε σχήµα 
Γ µε δύο προαύλια: ένα βορεινό για τα κορί-
τσια και ένα ανατολικό για τα αγόρια. Δάσκα-
λοι που άφησαν εποχή ήσαν: η Ρωξάνη Σαρε-
λάκου, ο Παπαδηµητράκης Γκουζούλης, ο Χρί-
στος Κουρέτας και ο Χρίστος Βουκίδης (1889-

1890 Γ.Α.Κ Σπάρτης).
Στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα της Σπάρ-
της, “ΗΧΩ ΤΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ”, αρ. φύλλου 
293|24-8-1876 διαβάζουµε: «Επανειληµµένως, 
ως πληροφορούµεθα, ο Νοµάρχης Κ. Δούκας 
εσύστησεν εις το επί της δηµοσίας εκπαιδεύσε-
ως Υπουργείον τον αξιόλογον δηµοδιδάσκαλον 
Κ. Π. Οικονόµου εις πλήρωσιν της από πολλού 
χηρευούσης θέσεως εν τη δηµοτική Σχολή Γε-
ωργιτσίου. Παρακαλούµεν τον Υπουργόν Μήλε-
σην, όπως χάριν της νεολαίας του µεγάλου εκεί-
νου χωρίου επινεύσει εις τον διορισµόν τούτον, 
ως τα µάλιστα λυσιτελή και επείγοντα».
Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους υπάρχουν 
“Μαθητολόγια” και «Βιβλίον Πιστοποιητικών 
Σπουδής»: 
1) για το Ελληνικό Σχολείο Γεωργιτσίου από 
1906-1928 
2) για το Ηµιγυµνάσιο από 1929-1938 και 
3) για το Αστικό Σχολείο από το1939 µέχρι 
το 1944-45.

Ãåùñãßôóé -Ôï Ó÷ïëåßï 
Âéâëßá

Áãáðçôïß ößëïé/ößëåò,
ÈåñìÜ óõã÷áñçôÞñéá ãéá 
ôï ðåñéïäéêü ðïõ Ý÷åôå ôçí 
êáëïóýíç íá ìïõ áðïóôÝëëåôå.
Ôï äéáâÜæù êÜèå öïñÜ 
ìå îå÷ùñéóôü åíäéáöÝñïí 
êáé ÷áßñïìáé ôçí ùñáßá 
ðñïóðÜèåéá.
Ðéóôåýù ðéá üôé ìüíï 
ìéêñïß ðõñÞíåò - êáé åóåßò 
åßóôå áíÜìåóá óå áõôïýò - 
óõìâÜëëïõí þóôå íá ðåñéóùèåß 
ü,ôé åßíáé äõíáôüí áðü ôïí ôüðï.

Ìå ôéò åõ÷áñéóôßåò ìïõ êáé ôéò 
åõ÷Ýò ìïõ íá óõíå÷ßæåôå ìå ôçí 
ßäéá ðßóôç êáé áöïóßùóç ôçí 
ùñáßá ðñïóðÜèåéá.
Ãåùñãßá Êáêïýñïõ ×ñüíç.
-------------------------------------
Dr. Georgia Kakourou Chroni
Curator of the National Gallery

Coumantaros Art Gallery
Branch of the National Gallery
Palaiologou and Thermopylon
Sparta 231 00

Τέχνη και Πολιτισµός
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Επειδή, πολλά κοινωνικά θέματα, 
αλλά  και άλλες εκδηλώσεις, μας δια-
φεύγουν ή δεν τα μαθαίνουμε έγκαιρα, 
παρακαλούμε τους αναγνώστες μας 
και μέλη μας, να μας ενημερώνουν για 
τα συμβαίνοντα, είτε μέσω των αντα-
ποκριτών μας, είτε, απ’ ευθείας, σε μας 
τους ίδιους. 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΑΣ
Οι ομογενείς μας, που προτίμησαν 

και αυτή τη χρονιά να περάσουν τις 
καλοκαιρινές τους διακοπές στο όμορ-
φο Καστόρι, είναι από Αμερική: ο Κων/
νος Ηλ.Τσίχλης με τη σύζυγό του Αγγε-
λική, η Γεωργία Κ. Τσίπουρα με το σύ-
ζυγό της Αντώνη Αντωνέλο, η Ευγενία 
Χ. Λαμπή-Μάρκου με το γιό της Βασί-
λη, η Δέσποινα Π. Ρεξίνη με το σύζυγό 
της Κώστα Νιργιανάκη, η Ελένη Αλεβί-
ζου-Νικολακάκη και τα παιδιά της Αντώ-
νιος και Ιωάννα, οι αδελφοί Ηλίας και 
Βαγγέλης Γ. Κουτρουμπής, ο Σταμάτης 
Ζ. Κουτρουμπής με τη σύζυγό του Αυγή, 
η Αγγελική Γ. Νικολοπούλου, ο Λιαπέρ-
δος Θανάσης του Αθανασίου, η Σταθού-
λα Ν. Χίου και τα παιδιά της Μπάμπης 
και Σωτήρης με τη σύζυγό του Κούλα, 
ο Δημήτριος Ιωαν. Ρεξίνης με τη σύζυ-
γό του Μαγδαληνή και το γιό τους Ιωάν-
νη, ο Παναγιώτης Πέτρ. Ζούζουλας με τη 
σύζυγό του Ελένη Αλεξανδράκη, ο Πα-
ναγιώτης Πολ. Σταυρόπουλος με τη σύ-
ζυγό του Καίτη και το γιό τους Πολυζώ-
η, η Μαρία Τσίχλη-Γιαννακάκη, ο Κων/
νος Δημ. Αγγελόπουλος, ο Παναγιώτης 
και η Ευθαλία Περδάρη με την κόρη τους 
Αικατερίνη-Γεωργία (παιδιά του Ανδρέα 
και της Γεωργίας Φροντζή (Αντωνάκη)), 
η Αγγελική Β. Κουτρουμπή με τον σύζυ-
γό της Θεοδόση Koτζαμάνη.

Από Αυστραλία: Ο Νικόλαος Ξυδο-
γιαννόπουλος του Ιωάννη με τη σύζυ-
γό του Παναγιώτα, ο Ιωάννης Γ. Μανιά-
της και η αδελφή του Ουρανία, ο Νικό-
λαος Μαραπάς με τη σύζυγό του Μαίρη, 
η Λορέτα Στεφανοπούλου (εγγονή του Π. 
Κονιδιτσιώτη), ο Κων/νος Π. Κονιδιτσιώ-
της, η Ελένη Σαμπανίδου-Κάτσιου και η 
Πολυξένη Σαμπανίδου-Παπαϊωάννου, ο 
Γεώργιος Ζ. Κουτρουμπής με τη σύζυ-
γό του Ντίνα και την κόρη τους Στέλλα, 
ο Μιχάλης Γ. Βουρδούσης με τη σύζυ-
γό του Ελένη, τα παιδιά τους και εγγό-
νια τους, ο Γεώργιος Βασιλάς (γιος τής 
Αγγελικής Αλειφέρη) με τη σύζυγό του 
Σεβαστή και τα παιδιά τους Προκόπη 
και Μαρία.

Από Καναδά:  Ο Γιάννης Δ. Κάτσιος 
με τη σύζυγό του Ελένη Τιγκλιανίδου, η 
Αγγελική Θεοφιλάκη-Κύρκου και η Κυ-
ριακούλα Θεοφιλάκη-Λαζαρά, ο Νίκος 

Ιωαν. Ρουμελιώτης με τη σύζυγό του Πα-
ναγούλα Ιων. Σταυροπούλου, ο Γεώργι-
ος Κ. Ζάβρας και η σύζυγός του Αθη-
νά Αρ. Ζούζουλα, ο Νίκος και ο αδελ-
φός του Γεώργιος Κ. Λάμπου, ο Σάβ-
βας Θεοδ. Σμυρνιός και ο Κώστας Δημ. 
Σμυρνιός, ο Παναγιώτης Βουραντώνης 
με τη σύζυγό του Ντόνα και οι  αδελφοί 
Κώστας και Βασίλης Γ. Σαμπανίδης.

ΓΑΜΟΙ
Η Νεκταρία Κολοκυθά του Ηλία και 

της Μαρίας Πανταζέλου και ο Ηλίας Κο-
ψιάς του Παντελή παντρεύτηκαν στις 10/
07/2010, στον Ι.Ν. Αγίου Νίκωνος, στη 
Σπάρτη. 

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου του Πανα-
γιώτη και ο Δημήτριος Καράγιαννης του 
Αριστοτέλη παντρεύτηκαν στις 11/07/
2010, στον Ι.Ν. της Κοιμήσεως της Θε-
οτόκου, στην Αγόριανη.

 Η Μαρία Τσάκωνα του Ηλία και ο 
Χριστόφορος Κων/νου Μπιστόλας πα-
ντρεύτηκαν στις 28/08/2010, στον Ι.Ν. 
Αγίου Νικολάου, στους Σουστιάνους. 

Η Αγγελική Βουρδούση του Ηλία και ο 
Αθανάσιος Ξυδόπουλος του Ιωάννη πα-
ντρεύτηκαν στις 25/09/2010, στον Μη-
τροπολιτικό Ι.Ν. « Ευαγγελισμός της Θε-
οτόκου», της Σπάρτης.

Η Αλεξία Αναστασίου και ο Μιχάλης 
Ιορδανίδης (εγγονός της Παναγιώτας 
Καράγιαννη) παντρεύτηκαν στις 18/09/
2010, στον Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου στον 
Πειραιά.

Η Ειρήνη Καστελλάρου του Αντωνίου 
και ο Ευστράτιος Γιαννίτσας του Ιωάν-
νου παντρεύτηκαν στις 25/09/2010, στο 
Κορωπί στο κτήμα «Κρωπίας Γή».

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε να ζή-
σουν ευτυχισμένοι με καλούς απογό-
νους.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
H Αγγελική Ευθυμιοπούλου και ο 

Γεώργιος Δημητριάδης του Παναγιώ-
τη απέκτησαν στις 03/07/2010 ένα κο-
ριτσάκι.

Η Βασιλική Οικονομάκου του Γεωργί-
ου και της Ευγενίας Αναστ. Ρουμελιώτη 
και ο Δημήτριος Νίκας απέκτησαν στις 
12/07/2010 ένα αγοράκι.

Η Αναστασία Μενίδη του Βασιλείου 
και ο Απόστολος Παναγιωτάκης απέκτη-
σαν στις 14/07/2010 ένα κοριτσάκι.

Η Παναγιώτα Π. Μαϊμώνη και ο Γεώρ-
γιος Οικονομάκης του Ιωάννη απέκτη-
σαν στις 27/07/2010 ένα κοριτσάκι.

Ο Ιερέας μας, Πατήρ Δημήτριος Μή-
τρης και η Πρεσβυτέρα Αγγελική απέ-
κτησαν στις 11/09/2010 το τέταρτο παι-
δί τους, ένα κοριτσάκι.

Ευχόμαστε στους γονείς να τους ζή-

σουν και τα νεογέννητα να είναι καλότυ-
χα και ευτυχισμένα. 

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Η Παναγιώτα Π. Γεώργαρη και ο Δη-

μήτριος Γ. Αλαφόγιαννης βάπτισαν το 
αγοράκι τους στις 03/07/2010, στον Ι.Ν. 
του Αγίου Γεωργίου στα Περιβόλια  και 
του έδωσαν το όνομα Γεώργιος.

Η Παναγιώτα Αθ. Παπαδόπουλου 
και ο Χρήστος Γενοβέζος βάπτισαν το 
κοριτσάκι τους στις 17/07/2010, στον Ι. 
Ν. της Υπαπαντής του Χριστού στο Γε-
ωργίτσι και του έδωσαν το όνομα Απο-
στολία.

Η Αγγελική Π. Τζωρτζάκη και ο Εμμα-
νουήλ Γ. Διακουμάκης βάπτισαν στις 15/
08/2010 το αγοράκι τους στην Ιερά Μονή 
Καστρίου και του έδωσαν το όνομα Γε-
ώργιος.

Η Ντίνα Γαρουφάλλη και ο Γεώργιος 
Ρούμπος βάπτισαν το κοριτσάκι τους 
στις 28/08/2010 στην Ιερά Μονή Κα-
στρίου και του έδωσαν το όνομα Μαρί-
α-Ιωάννα. 

Η Κατερίνα Γ. Μουτή και ο Χρήστος 
Κ. Αρβανίτης βάπτισαν στις 11/09/2010 
το κοριτσάκι τους στην Ιερά Μονή Κα-
στρίου και του έδωσαν το όνομα Μαρί-
α-Αγγελική.

Η Μαίρη Λιάπη της Ποτούλας Γ. Αλει-
φέρη και ο Βασίλης Γκερλές βάπτισαν το 
κοριτσάκι τους στις 18/09/2010 στον Ι.Ν. 
του Προφήτη Ηλία, στη Νέα Πεντέλη Ατ-
τικής και του έδωσαν το όνομα Λητώ. 

Η Αλεξία Αναστασίου και ο Μιχάλης 
Ιορδανίδης (εγγονός της Παναγιώτας 
Καράγιαννη) αμέσως μετά την τέλεση 
του γάμου τους στις 18/09/2010, στον 
Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου στον Πειραιά, βά-
πτισαν το αγοράκι τους και του έδωσαν 
το όνομα Ιωάννης.

Η Γεωργία Κ. Αρβανίτη και ο Πανα-
γιώτης Ευστ. Παρασκευόπουλος βάπτι-
σαν στις 19/09/2010 το αγοράκι τους 
στην Ιερά Μονή Καστρίου και του έδω-
σαν το όνομα Ευστάθιος.

Ευχόμαστε στους γονείς να τους ζή-
σουν και στα νεοφώτιστα να ευτυχή-
σουν στη ζωή τους.

ΠΕΝΘΗ
Η Αγγελική Δημ. Σελενίκα-Τριαντα-

φυλλοπούλου πέθανε στις 05/07/2010 
στην Αθήνα σε ηλικία 80 ετών.

Ο Παναγιώτης Μπελίτσος του Νικο-
λάου πέθανε στις 07/07/2010 στη Μο-
νεμβάσια, σε ηλικία 77 ετών και κηδεύ-
τηκε στο Καστόρειο.

Η Ελένη Κουτσουμπού του Κων/νου 
πέθανε στις 26/07/2010 στην Αμερική, 
σε ηλικία  100 ετών.

Η Παναγιώτα Σαμπανίδου του Χαρα-

λάμπους πέθανε στις 31/07/2010 στα 
Σερβέϊκα, σε ηλικία 75 ετών.

Ο Αλέκος Λάζαρης του Νικολάου πέ-
θανε στις 09/08/2010 στην Αυστραλία, 
σε ηλικία 79 ετών.

Η Παναγιώτα Ζούζουλα του Γεωργί-
ου πέθανε στις 09/08/2010 στη Σπάρ-
τη, σε ηλικία 85 ετών και κηδεύτηκε στο 
Καστόρειο.

Ο Γιάννης Λιαπέρδος του Αθανασί-
ου πέθανε στις 24/08/2010 στην Αθή-
να, σε ηλικία 77 ετών και κηδεύτηκε στο 
Καστόρειο.

Η Μαρία Λαγανά του Χρήστου πέθα-
νε στις 31/08/2010 στο Καστόρειο, σε 
ηλικία 85 ετών.

Ο Κώστας Παρασκευόπουλος του Γε-
ωργίου πέθανε στις 04/09/2010 στα Πε-
ριβόλια, σε ηλικία 71 ετών.

Ο Νικόλαος Σμυρνιός του Νικήτα πέ-
θανε στις 04/09/2010 στην Αυστραλία, 
σε ηλικία 68 ετών.

Ο Βασιλική Μουτή του Θεοφάνους 
πέθανε στις 04/09/2010 στην Αμερική σε 
ηλικία 83 ετών.

Ο Θεόδωρος Συνοδινός του Γεωργίου 
πέθανε στις 11/09/2010 στη Σπάρτη σε 
ηλικία 81 ετών.

Η Ελένη Τσίπουρα του Ηλία, πέθανε 
στις  13/09/2010 στα Περιβόλια σε ηλι-
κία 93 ετών.

Η Τριαντάφυλλη Αγγελάκη  του Κων/
νου πέθανε στις 17/09/2010 στο Καστό-
ρειο σε ηλικία 102 ετών.

Συλλυπούμαστε τους οικείους και 
τους ευχόμαστε την από Θεό παρηγο-
ριά.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο 

του Δήμου Οινούντος κ. Ευάγγελο Βα-
λιώτη, που διέθεσε στο σύλλογό μας 
το περίπτερο στη Γιορτή της Ελιάς 
στη Σελλασία, τον Γεώγιο Κονιδιτσιώ-
τη, που μας διέθεσε τηλεόραση και βί-
ντεο από το κατάστημα «ΚΟΤΣΟΒΟ-
ΛΟΣ» για προβολή φωτογραφιών και 
βιντεοσκοπήσεων από δραστηριότη-
τες του συλλόγου μας, και τους Βα-
σίλη Λαγανά και Πανάγο Γεώργαρη 
που έφτιαξαν τα CD που προβάλλο-
νταν στο περίπτερο.

Επίσης, ευχαριστούμε θερμά τη ζω-
γράφο και γλύπτρια Βασιλική Αντω-
νάκη που, αφιλοκερδώς  και αυτή τη 
φορά, διηύθυνε το καλλιτεχνικό εργα-
στήρι που πραγματοποιήθηκε για τα 
παιδιά στις 23/07/2010.

Μικρές πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων της περιοχής της Καστανιάς
Συλλογή πληροφοριών- επιμέλεια κειμένων: Ε. Βλαχογιάννη

Ζούµε στην Καστανιά
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Ζούµε στην Καστανιά

Το πρόσωπο καθρεφτίζει 
την καθαρότητα ολόκλη-
ρου του σώματος. Άρα επη-
ρεάζεται και από το είδος 
της διατροφής. Συμπλη-
ρωματικά, παρακάτω, δί-
νεται μια διαδικασία περι-
ποίησης του δέρματος του 
προσώπου, σε τρία βήμα-
τα, παρμένη από μια αρ-
χαία συνταγή της Ιατρικής 
Αγιουρβέδα.

Καθαρισμός
Φτιάχνουμε ένα μίγμα από 
ίσες ποσότητες: αλεύρι από 
ρεβύθια, γάλα σε σκόνη, 
τριμμένο μοσχοκάρυδο, ξύ-
σμα λεμονιού και τριμμέ-
νο κόλιανδρο. Σε κάθε χρή-
ση (μια φορά την εβδομά-
δα) αναμιγνύουμε μισό κου-
ταλάκι του γλυκού με νερό, 
ώστε να προκύψει αλοιφή. 
Την απλώνουμε στο πρόσω-

πα τρίβοντάς το για απολέ-
πιση και την αφήνουμε να 
στεγνώσει. Την ξεπλένουμε 
με νερό.

Αναζωογόνηση
Διαλύουμε ίση ποσότητα χυ-
μού λεμονιού σε χυμό αλό-
ης. Εναλλακτικά, ανοίγομε 
ένα φύλλο αλόης στη μέση, 
στύβουμε πάνω χυμό λεμο-
νιού και τρίβουμε το πρόσω-
πο. Το αφήνουμε 2 λεπτά και 
πλένουμε με νερό. Διεγείρει 
τις ίνες κολλαγόνου.

Θρέψη
Απλώνουμε στο πρόσωπο 
αμυγδαλέλαιο, στο οποί-
ο έχουμε προσθέσει ορισμέ-
νες σταγόνες αιθέριου ελαί-
ου. Εναλλακτικά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί βαλσαμό-
λαδο.   

ΕΛ

ÃÉÁÔÉ Ç ÏÌÏÑÖÉÁ ÅÉÍÁÉ 
ÓÔÇÍ ÁÑÌÏÍÉÁ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ  από το χωριό μας

ΞΥΝΟΝΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΓΙΑΧΝΙΣΤΕΣ

Συνταγή από τον Μπαρμπαγιάννη Σταυρόπουλο.
Τσιγαρίζουμε κρεμμύδι με ελαιόλαδο. Ρίχνουμε τις ντομάτες και 
τις πατάτες χοντροκομμένες. Προσθέτουμε πιπέρι και αλάτι. 
Όταν κοντεύουν να βράσουν, ρίχνουμε και μπελντέ. 
Είναι τοπική συνταγή του χωριού μας και γίνεται με τις τελευταίες 
πράσινες ντομάτες.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΟΣ                20 €

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ                              64 €

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ              50 €

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ζ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ                 100 €

Για 4η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί, στις 
27 Νοεμβρίου 2010 ημέρα Σάββατο, η γιορτή της 
Μπουκουβάλας στον Άγιο Μάμα. Ο Σύλλογος 
Φίλων του Βουνού Ταϋγέτου «ΛΟΥΣΙΝΑ» έχει αρ-
χίσει ήδη τις ετοιμασίες και εμείς όλοι θα είμαστε 
εκεί να δοκιμάσουμε τη νόστιμη μπουκουβάλα 
και τα άλλα εδέσματα, που θα προσφερθούν υπό 
τον ήχο καλής ζωντανής μουσικής. Ας είναι ένα 
χαρούμενο και ευχάριστο αντάμωμα όλων μας για 
την υποδοχή της νέας σοδειάς του λαδιού.
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Εικόνες του τριµήνου

Αυτός ο Αύγουστος ήταν πολύ 
ζεστός μήνας. Απομεσήμερο 
στις 28/8/2010 καθόμουν 
στην πλατεία με μια παρέα 
συνομηλίκων μου. Παιδιά, 
μια δεκαετία μικρότερα από 
εμάς, ετοιμάζονταν ν’ ανέβουν 
στο βουνό αποβραδίς, για να 
τιμήσουν τον Άι Γιάννη. Ανάμεσά 
τους ήταν ο Τάκης, ο Παντελής, 
ο Μπάμπης, ο Θανάσης και 
άλλα παιδιά από το Καστρί και 
τα Περιβόλια. Ήταν μια μικρή 
παρέα, που από ό,τι είπαν θα 
συναντούσαν κι άλλους  για να 
περάσουν καλά.
Γύρισε λοιπόν το μυαλό μας 
πίσω, περίπου 30 χρόνια, 
όταν ήμαστε παιδιά.  Τότε 
δεν υπήρχαν μηχανάκια ή 
αυτοκίνητα, παρά μόνο μουλάρια 
και γαϊδούρια. Και εντάξει, όσοι 
είχαν δικά τους και τα γνώριζαν, 
εγώ που δεν είχα και η μάνα μου 
δανειζόταν από την Μπελιτσο-
Σταμάτα (θεός σχωρέστην, με 
είχε σώσει). Τα φορτώναμε με 
φαγητά, με κουρελούδες και 
κουβέρτες και όχι μόνο. Ήταν 
απαραίτητο να έχουμε φροντίσει 
και για την τροφή τους (σανό 
μέσα σε σακούλι). Απίστευτες 
εμπειρίες. Συγκεντρωνόμαστε 
στο Νεκροταφείο νωρίς το 
μεσημέρι, γιατί είχαμε 4 ώρες 
δρόμο και ανηφορίζαμε. 

Τότε η ζέστη ήταν ανεκτή ή 
εμείς  αντέχαμε. Φτάναμε στη 
Λουσίνα και εκεί συναντούσαμε 
πολύ κόσμο. Κάποιοι έμεναν 
στο βουνό σαν παραθεριστές. 
Μερικές φορές μέναμε εκεί και 
ανηφορίζαμε την άλλη μέρα 
το πρωί. Εμένα μου άρεσε μια 
χρονιά, που ανεβήκαμε και 
βρήκαμε εκεί πολλούς άλλους, 
κυρίως μεγαλύτερους. Άναψαν 
φωτιές, έψησαν καλαμπόκια  και 
οι μεγαλύτεροι κατανάλωσαν 
αλκοόλ με αποτέλεσμα ν’ 
αρχίσουν το τραγούδι και 
να υπάρξει ένα κέφι μέχρι 
το πρωί,  που ήρθε ο παπάς 
και οι ψαλτάδες και αυτό να 
συνεχίζεται.
Χρόνια παρεΐστικα. Απίστευτα 
χρόνια.
Είμαι ευτυχής που τα έζησα.
Τότε ήταν πολύς ο κόσμος 
και  ήταν πολλοί οι  άρτοι.  
Χορταίναμε απ’ αυτούς γιατί 
ήταν νηστεία.

ΥΓ. Καταφέραμε κι εμείς 
και ανεβήκαμε και φέτος  
κουβαλώντας ένα σακουλάκι  
άμμο, που είχαν ετοιμάσει από 
το Σύλλογο της  Λουσίνας 
για τη σκεπή της εκκλησίας. 
Το χαρήκαμε πάρα πολύ. 
Συγχαρητήρια για την κίνηση.

Καίτη Σμυρνιού

“ÈõìÞèçêá”...

Urginea maritime
Ουργινέα η παράλια 

(ασκελετούρα, κρεμμύδα)

Είναι φυτό πολυετές με με-
γάλο βολβό που φτάνει τα 
15 εκ. σε διάμετρο. Τα φύλ-
λα του είναι λεία, πλατειά 
και λογχώδη και λίγο πριν 
την άνθηση το καλοκαίρι 
εξαφανίζονται. Ο ανθοφό-
ρος βλαστός είναι λεπτός, 
κοκκινωπός, όρθιος χωρίς 
φύλλα. Τα άνθη σε πυκνή 
ταξιανθία, λευκά με ρόδι-
νο νεύρο. 

Είναι φυτό δηλητηριώδες 
με πολλές ωστόσο φαρμα-
κευτικές χρήσεις.
Παρά το όνομά του το συ-
ναντάμε σε χέρσες τοποθε-
σίες, φρύγανα, ελαιώνες μέ-
χρι την ορεινή ζώνη.
Θεωρείται σύμβολο της 
καλοτυχίας και γι αυτό το 
βλέπουμε κρεμασμένο στις 
πόρτες των σπιτιών την 
Πρωτοχρονιά.
Φωτογραφία: Βασ. Λαγα-
νάς
Κείμενο: Κων. Λαγανάς
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