
1ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ “Ο ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ”   ◊   ΤΕΥΧΟΣ 18, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Ο ΚΑΣΤΡΙΤΗΣ Δ. 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
Παρουσίαση 
του πολιτικού
και διανοούμενου

σελ. 12-13

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ 
ΤΗ ΖΩΗ 
Ένα χρονικό 
για τους κατοίκους 
της Ν. Λιβεράς

σελ. 16-17

ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΑΝΟΙ 
ΑΔΕΛΦΟΙ 
ΡΟΥΜΠΟΥ
Οι γλύπτες  
από το Γεωργίτσι

σελ. 28-29

Καλό Φθινόπωρο



2 ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ 3ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Óõìðëçñþèçêáí öÝôïò ôñéÜíôá 
÷ñüíéá ôïõ äéåèíÞ áãþíá õðåñá-
ðïóôÜóåùí «ÓÐÁÑÔÁÈËÏÍ». Ï  
áãþíáò Ýãéíå ôï äéÞìåñï 28-29 
Óåðôåìâñßïõ óôç äéáäñïìÞ ÁèÞíá- 
ÓðÜñôç áðüóôáóçò 246 ÷éë.
Ï áãþíáò ãßíåôáé ðÜíù óôá âÞìá-
ôá ôïõ Öåéäéððßäç ðïõ óôÜëèçêå 
óôç ÓðÜñôç áðü ôïõò Áèçíáßïõò 
ôï 490 ð.×  ãéá íá æçôÞóåé âïÞèåéá  
ãéá ôïí ðüëåìï ìå ôïõò ÐÝñóåò.
ÖÝôïò ðÞñáí ìÝñïò 350 áèëçôÝò. 
Áðü áõôïýò ïé 48 Þôáí ¸ëëçíåò.
Ìåôáîý áõôþí ðïõ ôåñìÜôéóáí 
åìðñüò áðü ôï Üãáëìá ôïõ Ëåùíß-
äá óôç ÓðÜñôç Þôáí êáé Ýíáò íÝïò 
ðïõ äñáóôçñéïðïéåßôáé óôï ÷ùñéü 
ìáò êáé åßíáé  ï ÃéÜííçò Äçìüðïõ-
ëïò, êáèçãçôÞò Áããëéêþí ðïõ Ý÷åé 
öñïíôéóôÞñéï óôï ÷ùñéü ìáò.
Èá Ý÷åé åíäéáöÝñïí áðü ôéò óôÞëåò 
ôïõ Ðïëõäåýêç íá ìáò ìéëÞóåé ãéá 
ôçí åìðåéñßá ôïõ áõôÞ.
Åìåßò áðü ôç óôÞëç áõôÞ ôïí 
óõã÷áßñïõìå êáé ôïõ åõ÷üìáóôå 
íá åßíáé êáëÜ êáé íá óõíå÷ßóåé íá 
áãùíßæåôáé.

1⁄4ðùò ßóùò åßäáôå, áãáðçôïß 
ðáôñéþôåò, óôá ìÝóá ìáæé-
êÞò åíçìÝñùóçò ç ìåãÜëç 
ðåñéâáëëïíôéêÞ ïñãÜíùóç  
Greenpeace Ýêáíå  ìéá áêôé-
âéóôéêÞ åíÝñãåéá åìðñüò áðü 
ôéò åãêáôáóôÜóåéò ãíùóôÞò 
ãáëáêôïâéïìç÷áíßáò, æçôþ-

íôáò íá ðÜøåé íá ÷ñçóéìï-
ðïéåß ãÜëá áðü áãåëÜäåò ðïõ 
ôñÝöïíôáé ìå ìåôáëëáãìÝíåò 
æùïôñïöÝò üðùò óüãéá ê.ëð.
Ôáõôü÷ñïíá ðñïùèåß ìéá 
åêóôñáôåßá  þóôå ïé ¸ëëçíåò 
êôçíïôñüöïé íá áñ÷ßóïõí íá 
÷ñçóéìïðïéïýí æùïôñïöÝò 
áðü ðáñáäïóéáêÜ öõôÜ üðùò 
âßêï, êïõêéÜ, ëïýðéíá ê.ëð. 
ìéáò êáé ôá ìåôáëëáãìÝíá 
üðùò Ý÷åé åðéóôçìïíéêÜ áðï-
äåé÷èåß, ðñïêáëïýí ðñïâëÞ-
ìáôá óôçí õãåßá.
Óôï ÷ùñéü ìáò êáëëéåñãïýóáí 
ðñéí áðü ìåñéêÝò äåêáåôßåò ôá 
ëïýðéíá, äåí îÝñù áí óõíå÷ß-
æåé íá ôá êáëëéåñãåß êáíÝíáò 
ìåñáêëÞò ðáôñéþôçò.
ÈõìÜìáé üìùò üôé êáëëéåñ-
ãïýóáìå ôá ëïýðéíá, ìáèçôÞò 
óôï ÃõìíÜóéï ï ãñÜöùí, ìå 
ôïõò áåßìíçóôïõò ãïíåßò ìïõ 
êáé ôïí áäåëöü ìïõ Íßêï. 
Ôïí Éïýíéï öåýãáìå ãýñù 
óôéò 4 ôï ðñùß ãéá ôïí êÜìðï, 
ãéá íá âãÜëïõìå ôá ëïýðéíá, 
ìéá åñãáóßá ðïõ Ýðñåðå íá 
ãßíåé ìÝ÷ñé ôéò 9 ãéáôß ìåôÜ ç 
æÝóôç Þôáí áöüñçôç êáé åðé-
êßíäõíç.
Ôá ëïýðéíá ôá óôïõìðßæáìå 
êáé ôï öèéíüðùñï áöïý ôá 
âñÜæáìå óôï êáæÜíé, ôá âÜ-
æáìå óå Ýíá ôóïõâÜëé êáé ôá 
ðçãáßíáìå óôéò âñýóåò óôï 

ÊáìÜñé ãéá íá îåðéêñßóïõí. 
¸ôóé óå ëßãï åß÷áìå ìéá ðñþ-
ôçò ôÜîåùò æùïôñïöÞ ãéá ôá 
÷ïéñéíÜ, áëëÜ ôñþãáìå êáé 
åìåßò êáíÝíá, áöïý ðñþôá ôá 
áëáôßæáìå. Ôþñá  óå êáôáóôÞ-
ìáôá «ãêïõñìÝ» ðùëïýí ëïý-
ðéíá óå âáæÜêéá óå «áëìõñÞ» 
ôéìÞ.
Áò Ý÷ïõí õðüøç ôïõò ïé ðáôñé-
þôåò áãñüôåò êáé êôçíïôñüöïé 
êáé áò âÜëïõí óôá ðëÜíá ôïõò 
êáé ôéò îå÷áóìÝíåò æùïôñïöÝò 
ðïõ åðáíÝñ÷ïíôáé äõíáìéêÜ 
óôï ðñïóêÞíéï.

ÁõôÝò ôéò ìÝñåò èá ðñïâëçèåß 
óôéò êéíçìáôïãñáöéêÝò áßèïõóåò 
ìéá ôáéíßá ôïõ óêçíïèÝôç ÃéÜííç 
ÓìáñáãäÞ ãéá ôç æùÞ ôïõ ìå-
ãÜëïõ åõåñãÝôç É. ÂáñâÜêç, ìå 
ôßôëï «Ï èåüò áãáðÜåé ôï ÷áâéÜñé». 
Óýìâïõëïò óôçí ôáéíßá ãéá èÝìá-
ôá ãýñù áðü ôçí åðåîåñãáóßá ôïõ 
÷áâéáñéïý, Þôáí ï ê. Ãåñïíôßäçò 
ðïõ Ý÷åé ôï é÷èõïôñïöåßï óôïí 
¢ãéï ÌÜìá êáé åêôñÝöåé ôïí 
ïîýññõã÷ï ðïõ áðü ôá áõãÜ ôïõ 
âãáßíåé ôï ÷áâéÜñé.
Ìåãáëåßá ðáôñéþôåò ãéá  ôï ÷ùñéü 
ìáò.

Ãåéá óáò ðáôñéþôåò
Ï Êáóôáíéþôçò
gld@otenet.gr

Êáóôáíéþôéêá

Το καλοκαίρι αρνείται να 
αποχωρήσει απ’ τη σκηνή 
και το φθινόπωρο βολεύ-
τηκε στη θερμή υγρασία. Το 
εύκρατο κλίμα δοκιμάζεται 
μαζί με την υπομονή μας. 
Πόσο υπομονή να κάνεις 
ως συνηθισμένο υποζύγιο, 
που έχεις χρεωθεί όλη την 
κρίση στις πλάτες σου και 
όπως λέει και ένα ανέκδο-
το, ο σαγματοποιός δεν 
είναι και τόσο καλός μά-
στορας με αποτέλεσμα να 
σε πληγιάζει και το σαμάρι 
στην πλάτη. 
Έχει να βρέξει πολλούς μή-
νες και οι ελιές ζαρωμένες 
πάνω στa λιόκλαρα αναμέ-
νουν τη βροχή σα «νόστι-
μον ήμαρ». Ας ελπίσουμε 
ότι θα έχουμε ικανοποιητι-
κές βροχοπτώσεις ώστε να 
παχύνουν οι καρποί και να 
έχουμε και φέτος εξαιρετικό 
παρθένο ελαιόλαδο υψηλής 

ποιότητας και γευστικών 
χαρακτηριστικών. Όπως 
ήδη έχω γράψει το περσινό 
λάδι μας ήταν συλλεκτικό 
και ίσως να οφειλόταν κατά 
ένα μέρος και στις χαμηλές 
βροχοπτώσεις. Η τιμή προς 
το παρόν δε φαίνεται να 
ανεβαίνει παρότι το από-
θεμα της Ισπανίας είναι 
χαμηλό φέτος. Επίσης, από 
αυτό το έντυπο έχει γραφτεί 
ότι είναι κρίμα τόσο καλό 
ελαιόλαδο να μην μπορεί να 
τυποποιηθεί, π.χ. από ένα 
δραστήριο συνεταιρισμό, 
και να αποδώσει καλύτερες 
τιμές στους παραγωγούς. 
Η γιορτή της Μπουκουβά-
λας θα πραγματοποιηθεί 
και ελπίζουμε να δοκιμά-
σουμε και φέτος από τα 
εξαιρετικά παρθένα ελαιό-
λαδα της περιοχής μας.
Σε αυτό το τεύχος, εκτός 
από τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται, έχουμε και 
θετικά «νέα» και επιτεύγμα-
τα ανθρώπων (και νέων) 
του τόπου μας. Βλέπουμε 
ότι μέσα στις δυσκολίες 
η δημιουργία, όταν έχεις 
βάλει την ψυχή σου, δεν 
μπορεί να εμποδιστεί.
Επειδή «ουδέν κακόν αμι-
γές καλού», αυτή η κρίση 
μπορεί να μας βγάλει και 
καλά, να μας νοικοκυρέψει, 
να μας τσιγκλήσει το φιλότι-
μο και όπως λέμε στη θερ-
μοδυναμική να μας μειώσει 
την εντροπία και επομένως 
να μας οδηγήσει στη δημι-
ουργία. Και να μην ξεχνάμε 
ότι η δημιουργία έρχεται 
μέσα από την τάξη, την 
εργασία και το σύστημα. 
Σήμερα βιώνουμε πολλές 
φορές άναρχες, πάνω στη 
βιασύνη, παρεμβάσεις κα-
τάργησης φορέων (νοσο-
κομείων, σχολείων κ.λπ.). 

Επίσης, καθώς ο λύκος 
στην αναμπουμπούλα χαί-
ρεται, τα συμφέροντα και-
ροφυλαχτούν να καταστρέ-
ψουν και καλά πράγματα 
που έχουν στηθεί σ’ αυτόν 
τον τόπο.
Ένας τρόπος άμυνας κατά 
τη γνώμη μου, εκτός από 
την οργάνωση είναι και η 
υιοθέτηση και εφαρμογή δι-
αδικασιών και αρχών, ώστε 
να κάνεις τους εχθρούς να 
δυσκολευτούν να σε κατα-
λύσουν.   
Και αυτό ισχύει και στην 
αγροτική παραγωγή και εκ-
μετάλλευση. Ας έχουμε τα 
μάτια μας και το μυαλό μας 
ανοιχτά κι ας εφαρμόζουμε 
νέα πράγματα, όπως ομά-
δες παραγωγών, συστήμα-
τα διαχείρισης κ.λπ.

Καλό Φθινόπωρο – Καλή 
δύναμη – Καλή λαδιά
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Οι Υπηρεσίες Υγείας στην 
Περιοχή μας Καταρρέ-
ουν

Εδώ και τρία χρόνια ζούμε μια 
αλλόκοτη πραγματικότητα. Από 
το πρωί μέχρι το βράδυ, 365 
ημέρες το χρόνο, ακούμε μια 
μόνιμη προπαγάνδα γύρω από 
αριθμούς. Πώς θα μειώσουμε 
από εδώ, πώς θα καταργή-
σουμε από εκεί, γενικά πώς 
θα βγούνε τα νούμερα, γέμισε 
η ζωή μας νούμερα και ποσο-
στά. Τα πάντα στρέφονται γύρω 
από το πώς θα ευημερήσουν οι 
αριθμοί, καμμιά σημασία για τον 
άνθρωπο.

Πώς με τόσες περικοπές και 
καταργήσεις μπορεί να ζήσει ο 
εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, ο 
αγρότης, ο άνεργος, ο μικροε-
παγγελματίας, δεν αφορά τους 
από πάνω. Η ανθρώπινη ζωή 

έχει μεγάλο κόστος και πάση 
θυσία πρέπει να μειωθεί αυτό, 
και δεν πειράζει ας πεθάνουμε 
και κάποιες χιλιάδες. Για τους 
αρμόδιους μικρή σημασία έχει 

αυτό. Ίσως έτσι πετύχουνε να 
σώσουν και τα ασφαλιστικά 
ταμεία αφού τα καταληστέψανε 
πρώτα.  

Στα πλαίσια των περικοπών 
κόβουνε φάρμακα, κόβουνε 
εξετάσεις απαραίτητες για την 
υγεία και την πρόληψη, κόβουνε 
επιδόματα για διάφορες ασθέ-

νειες, φυσιοθεραπείες, ακόμη 
και σε προληπτικές εξετάσεις 
για τη διάγνωση του καρκίνου 
πέφτει τσεκούρι. Ταυτόχρονα 
με όλα αυτά μεγαλώνει η συμ-
μετοχή του ασφαλισμένου σε 
εξετάσεις και φάρμακα. Είπαμε 
να ευημερήσουν οι αριθμοί και 
ας πεθαίνουμε οι άνθρωποι. 

Οι ελλείψεις στα νοσοκομεία 
και στα κέντρα υγείας είναι 
τραγικές, σε ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό, σε υλικά 
και σε φάρμακα. Οι εφημερίες 
περικόπτονται με αποτέλεσμα 
να υπολειτουργούν οι περισσό-
τερες κλινικές στα νοσοκομεία 
και ταυτόχρονα καταργούνται 
πολλές άλλες και συγχωνεύο-
νται νοσοκομεία, στα πλαίσια 
του Καλλικράτη στην Υγεία. Δεν 
είδαν τρομάρα τους τα απο-
τελέσματα στους Δήμους. Δεν 

βγάζουν συμπεράσματα. Αλλά 
είπαμε, οι αριθμοί να βγαίνουν.

Εμείς εδώ στο Καστόρι και 
σε όλον τον πρώην Δήμο Πελ-
λάνας, είμαστε μάρτυρες της 

υπολειτουργίας του Κέντρου 
Υγείας. Ποιος να φανταζότανε 
ότι τις ουρές που βλέπαμε στα 
μεγάλα υποκαταστήματα του 
ΙΚΑ στις πόλεις, θα τις βλέπαμε 
και στο Καστόρι; Ποιος περίμενε 
ότι θα έπρεπε να στήνεσαι έξω 
από το Κ.Υ. από τις 6:30 το 
πρωί για να γράψεις τα φάρ-

μακά σου; Και να νιώθεις και 
τυχερός εάν τελειώσεις την ίδια 
ημέρα. Βλέπεις πρέπει να τύχει 
να δουλεύει το σύστημα ηλε-
κτρονικής συνταγογράφησης 
και να υπάρχει και γιατρός. Οι 
δύο θέσεις αγροτικών γιατρών 
είναι κενές. Η Διευθύντρια κ. Σ. 

Αραχωβίτη και το νοσηλευτικό 
προσωπικό, παρά τις προσπά-
θειες που καταβάλλουν  είναι 
ανθρωπίνως αδύνατον να τα 
προλάβουν όλα, συνταγογρά-
φηση και εξέταση. Και όταν η 
γιατρός παίρνει το ρεπό της το 
Κ.Υ. είναι στο έλεος του Θεού. 
Για εφημερίες ούτε λόγος και 
τη Διευθύντρια την παίρνουν 
στο νοσοκομείο της Σπάρτης να 
εφημερεύει.

Τα αγροτικά ιατρεία Γεωργι-
τσίου και Λογκανίκου, υποστε-
λεχωμένα και αυτά τον περισ-
σότερο καιρό, εξακολουθούν 
να ανήκουν διοικητικά στο Κ.Υ. 
Γυθείου! Βάσει ποιας λογικής 
άραγε.

Πρέπει να κάνουμε το σταυ-
ρό μας μετά τις 2:00 μ.μ. μην 
αρρωστήσουμε γιατί τότε ο 
Άγιος Πέτρος είναι κοντά μας. 
Πρόσφατα κινδύνεψε άμεσα 
ένας πατριώτης μας από αλ-
λεργικό σοκ λόγω τσιμπήματος 
σκούρκου. Για καλή του τύχη ο 
φαρμακοποιός με διερχόμενο 
πατριώτη μας γιατρό, αντέδρα-
σαν άμεσα και είχαμε αίσιο τέ-
λος. Ποιος εγγυάται ότι την άλλη 

φορά δεν θα θρηνήσουμε θύμα 
ή και θύματα;

Πριν από ενάμιση χρόνο, με 
πρωτοβουλία του Εμποροε-
παγγελματικού Συλλόγου και 
με συμβολή του “Πολυδεύκη” 
και της “Λουσίνας”, έγινε μια 
προσπάθεια και καταφέραμε 

να εφημερεύει το Κ.Υ. σχεδόν 
όλο το μήνα. Τώρα όμως το 
πράγμα έχει βαλτώσει, εφημε-
ρίες δεν υπάρχουν πλέον και 
η υποστελέχωση καλά κρατάει. 
Είναι γεγονός ότι όλα πάνε 
προς κατάργηση (Κ.Υ. – Λύκειο 
– Ειρηνοδικείο – Ταχυδρομείο). 
Αυτή είναι η νέα τάξη πραγμά-
των. Όπου υπάρχει αντίσταση 
και διεκδίκηση θα καθυστερή-
σουν τα πράγματα, διαφορετικά 
οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και 
δραματικές.

Ας αναλάβουν οι Φορείς πάλι 
τις ευθύνες τους και ας το πα-
λέψουν μαζί με τους κατοίκους 
όσο μπορούν. Η ζωή δείχνει ότι 
μόνο από κάτω υπάρχει προο-
πτική επίλυσης. Από πάνω και 
από παράγοντες τελειώσαμε. 
Τα παθήματα μαθήματα.

Τα χωριά μας με τους κα-
τοίκους τους έχουν σίγουρα 
δικαίωμα στη ζωή και ας προ-
σπαθούν οι τροϊκανοί (ντόπιοι 
και ξένοι) για το αντίθετο.

Θανάσης Δημητρακόπουλος 
Πρόεδρος Εμποροεπαγγελμα-
τικού Συλλόγου Καστορείου

ÊáôáññÝïõí óôïí ôüðï 
ìáò ïé õðçñåóßåò õãåßáò

Το Θέµα
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Η ροδιά είναι φυτό του γέ-
νους πουνική (Punica) της οι-
κογένειας πουνικίδες (Punica-
ceae). To γένος πουνική πε-
ριλαμβάνει δύο είδη, με ση-
μαντικότερη την Πουνική τη 
ροιά ή Ροιά η κοινή (Punica 
granatum). Αυτή είναι γνω-
στή με τα κοινά ονόματα ρο-
διά, ροϊδιά, ρογδιά και ρωβιά 
(στην Κύπρο). Καλλιεργείται 
κυρίως για τους καρπούς της, 
από τους οποίους παρασκευ-
άζονται δροσιστικά ποτά και 
σιρόπια (γρεναδίνη), όπως 

επίσης και για καλλωπιστι-
κούς σκοπούς (νάνες και δι-
πλανθείς ποικιλίες κυρίως).
Το δέντρο ήταν γνωστό στην 
αρχαία Ελλάδα. Στον Όμη-
ρο και στην Οδύσσεια υπάρ-
χει αναφορά στη ροδιά. Ανα-
φέρεται ότι καλλιεργούνταν 
στους κήπους του βασιλέ-
α Αλκίνοου. Ο Θεόφραστος 
την αναφέρει ροιά ή ρόα. 
Ήδη από την αρχαιότητα, 
χρησιμοποιούσαν τη φλούδα 
της στη βυρσοδεψία και στην 
ιατρική. (Φωτ. Γ. Λαγανάς)

Åéêüíåò áðü ôç öýóç ìáò

Στις 9/6/2012, τελειόφοιτοι του ΤΕΙ 
Πειραιά επισκέφθηκαν την περιοχή 
μας  επι διήμερο. Την πρώτη μέρα 
πραγματοποίησαν κατάβαση του φα-
ραγγιού των μύλων από το Γεωργί-
τσι στο Καστόρειο και τη δεύτερη μέρα 
ανέβηκαν από το Γεωργίτσι στο Μαλε-
βό μέχρι τον Αγιο Παντελεήμονα.     

Στις 25/7/2012, ο ΕΟΣ Ηρακλείου 
Κρήτης με οδηγούς μέλη του συλλό-
γου, πραγματοποίησε κατάβαση επί-
σης του φαραγγιού των μύλων από 
Γεωργίτσι στο Καστόρειο.
Οι επισκέπτες μας με αρχηγό την πρό-
εδρο του συλλόγου κα ́ Αρια  Χατζηβα-
σίλη έμειναν ενθουσιασμένοι από τις 
φυσικές ομορφιές του Ταϋγέτου και 
υποσχέθηκαν να επανέλθουν.

Στις 16/8/2012, πολυπληθής ομάδα 
νεολαίων με οδηγό μέλος του συλ-
λόγου πραγματοποίησε επίσης κα-
τάβαση του φαραγγιού και στις 23/8/
2012 ημέρα της εορτής  της Παναγίας  
πραγματοποίησε ανάβαση από το μο-
νοπάτι της Τίκλας στην Μπρουσάγκα. 

Στις 30/9/2012, ο ΕΟΣ Πύργου με 45 
μέλη, με επικεφαλής την πρόεδρό του 
κα Συριοπούλου ξεκίνησε τη χειμερινή 
ορειβατική περίοδο πραγματοποιώ-
ντας κατάβαση του φαραγγιού των μύ-
λων. Στο τέλος της πορείας γλέντησαν 
στην Παλιά Αγορά στο Καστόρειο.

Το Σεπτέμβριο μετά από σχετικές 
ενέργειες του συλλόγου έγινε διαπλά-
τυνση του περιφερειακού δρόμου στο 
πάνω καμάρι, μετά από ευγενική πα-
ραχώρηση της κας Χριστίνας Τσάκω-
να. Ο σύλλογός μας με σχετική ομό-
φωνη απόφαση εξέφρασε τις ευχαρι-
στίες και την ευγνωμοσύνη για αυτή 
την ενέργειά της, με δαπάνες του δε 
έγινε αποκατάσταση της τοιχοποιίας. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ-
ΔΑΣ «ΝΕΔΩΝ» ΣΤΟ INTERNET 
(facebook)
25/9/2012  φαράγγι Λουκά-  Ολοκλή-
ρωση ασφάλισης στο φαράγγι Λου-
κά, Καστόρι Λακωνίας. Στις 25/9/2012 
έγινε κατάβαση του φαραγγιού Λουκά 
στο Καστόρι Λακωνίας από την ομάδα 
Νέδων, και συγκεκριμένα, από τους 
Τάκη Παραγγίνη, Σπύρο Στασινόπου-
λο, τον κ. Κώστα Λαγανά μέλος του 
Συλλόγου Φίλων Ταϋγέτου «Η Λουσί-
να» και τον γράφοντα, με στόχο διπλό:
-την ολοκλήρωση ασφάλισης με δι-

πλές πλακέτες τύπου Raumer (βελ-
τιώσεις πάντα θα χρειάζονται, ειδικά 
όταν θα κινούνται μεγάλες ομάδες).
-τον καθαρισμό από φερτά υλι-
κά που είχαν συσσωρευτεί στην εί-
σοδο του φαραγγιού (λόγω ανεμο-
στρόβιλου στην περιοχή είχαν πέ-
σει αρκετά δέντρα, με αποτέλεσμα 
να δυσχεραίνουν την κατάβαση).
Ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά το 
Σύλλογο Φίλων Ταϋγέτου «Η Λουσί-
να», για την προσφορά των υλικών 
αρμάτωσης και τον ακούραστο κ. Κώ-
στα Λαγανά για τη συμμετοχή του σε 
αυτή την προσπάθεια. 
26/9/2012  φαράγγι Κριμπιά. Κατά-
βαση στο ρέμα Κριμπιάς-Σουστιά-
νων Λακωνίας. Μετά την πρώτη ανα-
γνωριστική κατάβαση στις 10/5/2012 
από μέλη της ομάδας Νέδων και συ-
γκεκριμένα από τους Νίκο Κοτσόβο-
λη, Έφη Χριστοπούλου και τον γρά-
φοντα, στις 26/9/2012 πραγματοποι-
ήσαμε δεύτερη κατάβαση με στόχο 
την ασφάλιση του φαραγγιού, αυτή 
τη φορά με περισσότερα άτομα. Στην 
ομάδα συμμετείχαν οι Τάκης Παραγ-
γίνης, Σπύρος Στασινόπουλος, Σταύ-
ρος Καρτερολιώτης, Γόνη Διονυσο-
πούλου, o γράφων και ο κ. Κώστας 
Λαγανάς από το Σύλλογο Φίλων Τα-
ϋγέτου «Η Λουσίνα». Στην είσοδο 
του φαραγγιού μάς οδήγησε ο κύρι-
ος Κώστας ακούραστος όπως πάντα.
Ακολουθώντας το μονοπάτι Σουστιά-
νοι –Ποτισιώνας –Βατσινιές, περίπου 
μια ώρα μετά, στα 950 μέτρα υψό-
μετρο, σε σημείο που είχαμε μαρ-
κάρει στο G.P.S από την προηγού-
μενη κατάβαση, μπήκαμε στο εν-
διαφέρον κομμάτι του φαραγγιού.
Παρότι αυτή την περίοδο είναι άνυ-
δρο εντυπωσιάζει. Το μήκος του εί-
ναι 1220 μ. με τσουλήθρες και τζαμπ, 
διαδοχικές καταβάσεις (μετρήθηκαν 
πάνω από 35) και η μεγαλύτερη 25 μ.
Η έξοδος είναι σε ύψος 610 μ. και 
βγαίνει στο δρόμο Σουστιάνων- Επά-
νω Χώρας στο εκκλησάκι Παναγία.
Τοποθετήθηκαν 45 πλακέτες τύπου 
Raumer και τα υλικά ασφάλισης προ-
σέφερε ο Σύλλογος Φίλων Ταϋγέτου 
«Η Λουσίνα», ο οποίος συντηρεί ένα 
μεγάλο δίκτυο μονοπατιών αναδεικνύ-
οντας τις φυσικές ομορφιές της περι-
οχής.
ΟΜΑΔΑ ΝΕΔΩΝ-Δημητρόπουλος Λε-
φτέρης

Κ. Λαγανάς

Ôá íÝá ôçò ËÏÕÓÉÍÁÓ
Εικόνες του τριµήνου
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Ο τόπος µας

Όπως κάποτε, ήταν δεδομένη η 
πραγματοποίηση της μεγάλης 
εμποροπανήγυρης της Καστανιάς, έτσι και 
το πολιτιστικό τριήμερο « Στου Χρόνου 
τα γυρίσματα» έχει πλέον εδραιώσει 
τη θέση του στα δρώμενα του Ιουλίου, 
κάθε χρόνο, αλλά  και στις καρδιές των 
μικρών και μεγάλων συμπατριωτών μας. 
Το τριήμερο, που πραγματοποιήθηκε στις 
27, 28 και 29/07/2012, ήταν πλαισιωμένο 
με ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, όπως 
ομιλία με θέμα «Κρίση και Μικρομεσαίοι 
Επιχειρηματίες» από τον Πρόεδρο της 
ΓΣΒΕΕ κ. Ν. Δημητρόπουλου, προβολή 
του ντοκυμανταίρ «CATASTROIKA”, 
έκθεση φωτογραφιών του Βασίλη Λαγανά 
με τις ομορφιές του τόπου μας, αφιέρωμα 
στα έργα του Λάκωνα ποιητή Νικηφόρου 
Βρεττάκου, προβολή παιδικής ταινίας και 
κυρίως πολλή ψυχαγωγία. Εναλλακτικές 
αθλητικές εκδηλώσεις (τσουβαλοδρομίες, 
αυγουλοδρομίες κ.λ.π.) με μεγάλη 
συμμετοχή απ΄όλες τις ηλικίες, που 
πρόσφεραν συν τοις άλλοις και πολύ γέλιο, 
δρόμος αντοχής και απονομή μεταλλίων 
και επαίνων στους διακριθέντες. Οι 
εκδηλώσεις έκλεισαν με μουσική βραδιά 

στο ποτάμι, κάτω από τη γέφυρα, με 
παραδοσιακά, ρεμπέτικα και έντεχνα 
τραγούδια, σουβλάκι και ποτό. Η Ομάδα 
Παραδοσιακών Χορών Καστορείου μας 
χάρισε ωραίους παραδοσιακούς χορούς 
και έδωσε το έναυσμα για να ακολουθήσει 
ένα μεγάλο γλέντι μέχρι τις πρωινές 
ώρες. Τις εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν 
ο τρείς Σύλλογοι του Καστορείου, 
ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος 
«ΚΑΣΤΩΡ», ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
«ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ» και ο Σύλλογος 
Φίλων του Βουνού «ΛΟΥΣΙΝΑ», που 
επωμίστηκαν και τα έξοδα. Παράλληλα 
με τις εκδηλώσεις, το Σάββατο το βράδυ, 
στις 28/09/2012, η Αθλητική Ένωση 
Πελλάνας-Καστορείου διοργάνωσε 
πετυχημένη μουσικοχορευτική βραδιά 
στον Αι Μάμα. Ελπίζουμε του χρόνου, 
με τις απαιτούμενες ενέργειες όλων των 
φορέων,  το πολιτιστικό τριήμερο του 
Ιουλίου «Στου Χρόνου τα γυρίσματα» 
να συμπεριληφθεί  στις θεσμοθετημένες 
γιορτές του χωριού μας και να 
συνδιοργανώνεται και με τη συμμετοχή 
του Δήμου, όπως γινόταν και παλαιότερα.

E.B.   

Óôïõ ÷ñüíïõ 
ôá ãõñßóìáôá
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Βάτσινα και βατσινιά= κοι-
νή ονομασία του βάτου που 
κατά τόπους λέγεται και βαβα-
τσινιά, βατσουνιά και βάτσος. 
Ο δε καρπός ονομάζεται βάτσι-
νο, βαβάτσινο, βατσινόμουρο ή 
απλά βατόμουρο. Βατσινιά είναι 
η έκταση γεμάτη από βάτους.

Βιβάρι ή διβάρι= ιχθυοτρο-
φείο, κάθε περιορισμένη επιφά-
νεια νερού κατάλληλη για την 
εκτροφή ψαριών. 

Διβάρια είναι τα καλαμένια 
φράγματα, δηλ. καλαμωτές που 
πλέκονται με ψαθί ή βούρλα. Τα 
φράγματα αυτά εγκλώβιζαν τα 
ψάρια και λειτουργούσαν ως 
πρωτόγονα ιχθυοτροφεία.

Στο Καστανιώτικο ποτάμι, 
όπως και στον Ευρώτα, ψά-
ρευαν μενίδες (η μενίδα είναι 
ψάρι του γλυκού νερού εξαιρε-
τικά σαρκοφάγο που τρέφεται 
με προνύμφες εντόμων, μαλά-
κια, οστρακόδερμα και έχει νο-
στιμότατο κρέας). Από κει βγαί-
νει και η τοπική παροιμία για την 
προσπάθεια, “αν δε βρέξεις κ…
, δεν τρως μενίδα”. Τα τελευταί-
α χρόνια στο ποτάμι κατέληγαν 
ψάρια, κυρίως πέστροφες, που 
ξέφευγαν από το ιχθυοτροφείο 
Γεροντίδη στον Άγιο Μάμα και 
τις ψάρευαν οι ντόπιοι. 

 
Γουλάς (από την τούρκικη 

λέξη kule=πύργος)
Οι αμυντικοί πύργοι-παρα-

τηρητήρια, που ονομάζονται 

Γουλάδες, ήσαν πολυώροφοι, 
με χοντρά τοιχώματα και ορ-
θογώνιες κατόψεις. Επρόκειτο 
για δημόσια ή ιδιωτικά κτίσματα 
και αποτελούσαν τα ύστατα κα-
ταφύγια των κατοίκων σε περί-
πτωση επίθεσης. 

Από την αρχαιότητα η επι-
κοινωνία της Λακεδαίμονος με 
την Μεγαλόπολη γινόταν μέσω 
της παρευρώτειας δημόσιας 
οδού που συνέδεε τις δύο αυτές 
περιοχές και που, ακόμη και σή-
μερα, καλείται “δημοσιά”. Πάνω 
στα χνάρια της κατασκευάζε-
ται και ο σύγχρονος αυτοκινη-
τόδρομος. 

Ένας λόφος που υψώνεται 
πάνω από την παλιά αυτή οδό 
και που εποπτεύει και ελέγχει 
την πεδιάδα και τις διαβάσεις 
ονομάζεται “Γουλάς”.

Ο λόφος αυτός (άλλοτε ιδι-
οκτησία Νικολοπουλαίων και 
Δ. Γ. Καλλιάνη), λόγω θέσεως, 
αποτέλεσε οχυρή θέση, όπως 
πιστοποιείται από την επίπεδη 
κορυφή και την διαμόρφωση 
την αμφιθεατρική που παρου-
σιάζει. Κατά καιρούς, στο λόφο 
αυτό έχουν βρεθεί τεμάχια από 
κεραμοειδή και στη σύνδεσή 
του (έξοδο) με την δημόσια οδό 
(φραγκοσυκιές) υπάρχουν ίχνη 
τοιχίου, της πύλης ίσως. 

Μπεζεστένι (Bedestān, 
bede-sten, bezistān, τουρκ. λ.) 
= κλειστός χώρος προστατευ-
μένος από κλοπή και πυρκαγιά, 

εμπορικών συναλλαγών για πο-
λύτιμα προϊόντα, όπως μέταλ-
λα, πολύτιμους λίθους, υφά-
σματα. Στο Καστόρι, στον Άγιο 
Μάμα, υπάρχουν μπεζεστένια 
που δεν είναι κλειστά, απλά εί-
ναι χώροι με υπόστεγο που εξυ-
πηρετούνταν οι έμποροι στο 
πανηγύρι, στα τέλη Ιουλίου.

Μπεχτάσια (bektāşi, τούρκ. 
λ.)=  η λέξη προέρχεται από 
τους μπεχτασήδες μοναστικό 
μουσουλμανικό τάγμα με ιδρυ-
τή το Χατζή Μπεκτάς Βελή. Η 
κοσμοθεωρία τους συνδυά-
ζει το νεοπλατωνισμό, χριστια-
νικές ορθόδοξες αντιλήψεις με 
την παλαιοτουρκική αίσθηση 
ελευθερίας, της ανεξιθρησκείας 
και της θετικής αντιμετώπισης 
της ζωής.

Μελάς, μελιάς, μηλιός= 
ιξός. Η ιξία η λευκή ζει παρα-
σιτικά πάνω σε μηλιές, καστα-
νιές, βελανιδιές, έλατα κ.λπ. Η 
διασπορά των σπερμάτων γίνε-
ται με τα πτηνά που αφήνουν τα 
περιττώματά τους στα δέντρα. Ο 
καρπός έχει μια κολλώδη ουσία 
με την οποία αλείφουν λεπτούς 
πασσάλους και φτιάχνουν τις 
ιξόβεργες (ξόβεργες) για να πα-
γιδεύσουν πουλιά.  

Οβορός, Παλιοβορός (αλβ. 
oborr) = αυλή, περιφραγμένο 
αγροτεμάχιο στο οποίο σταυλί-
ζονταν μεγάλα ζώα. Σύμφωνα με 

τοπική πληροφορία οι κτηνοτρό-
φοι συνεργάζονταν και ανελάμ-
βανε ένας από αυτούς να βο-
σκάει τα ζώα και να τα φροντίζει 
για ένα χρονικό διάστημα. Μά-
λιστα δεν τα έβοσκαν συνέχεια 
στην ίδια περιοχή, αλλά σε δια-
φορετικές. Τα ζώα μετά τη βοσκή 
σταυλίζονταν στον οβορό. Στον 
Καστανιώτικο κάμπο υπάρχει ο 
οβορός του Δημητρακάκη.

Πρινοκόκκι, κρεμέζι= κόκ-
κος ο βαφικός. Είναι έντομο που 
ζει παρασιτικά στα πουρνάρια 
και κυρίως στη δρυ την κοκκο-
φόρο. Το γονιμοποιημένο θηλυ-
κό προσκολλάται στα φύλλα του 
δέντρου εναποθέτει τα αυγά του 
και πεθαίνει. Το ξερό σώμα έχει 
μέγεθος μπιζελιού και συλλέγε-
ται το Μάιο προτού εκκολαφθούν 
τα αυγά. Η συλλογή γίνεται το 
πρωί και ταυτόχρονα με την ανα-
τολή του ηλίου. Μετά τη συλλογή 
των ξερών εντόμων τα επεξερ-
γάζονται με χημικές ουσίες για 
να πετύχουν διάφορα χρώματα 
(φαιοϋποκίτρινο, ιώδες, κερα-
μέρυθρο, μελανό κ.λπ.). Άλλο-
τε ο κόκκος ο βαφικός χρησιμο-
ποιούνταν ευρέως στη βιομηχα-
νία χρωμάτων, και μάλιστα τον 
χρησιμοποιούσαν για να βάφουν 
τα φέσια. Ο εμπορευόμενος τον 
κόκκο το βαφικό, κοινώς πρινο-
κόκκι, λεγόταν πρινοκοκκάς. 

Θ.Δ.

Οι λέξεις και 
το παρελθόν μας

Καστανιώτικα στιγµιότυπα

Ìéá óåéñÜ êåéìÝíùí ðïõ ðñïóðáèåß íá ðñïóåããßóåé ëåîéëïãéêÜ-åôõìïëïãéêÜ 

ôïðùíýìéá áëëÜ êáé ëÝîåéò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýìå óôïí êáèçìåñéíü ìáò ëüãï. 

Ùò ðçãÝò Ý÷ïõí ÷ñçóéìïðïéçèåß êõñßùò: Ôá ëåîéêÜ ôçò êïéíÞò íåïåëëçíéêÞò 

ôïõ Ìðáìðéíéþôç êáé ôïõ Éäñýìáôïò Ôñéáíôáöõëëßäç. Ôï åôõìïëïãéêü ëåîé-

êü ôïõ Í. Áíäñéþôç, ôï ëåîéêü ôùí Liddell-Scott Á. Êùíóôáíôéíßäç, áëëÜ êáé 

äçìïóéåýóåéò ôïõ Ä. ÊáëëéÜíç óôïí ðáëéü ÂÏÑÅÉÏÄÇÌÏÔÇ. Åõðñüóäåêôç 

êáé åðéèõìçôÞ êÜèå êñéôéêÞ, äéüñèùóç Þ åðéóÞìáíóç.
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Από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης ανακοινώνεται 
ότι αρχίζει η υλοποίηση 
προγραμμάτων Γεωργικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης 
Νέων Αγροτών, στο πλαίσιο 
της πράξης «Επαγγελματική 
Κατάρτιση Αυτοαπασχο-
λούμενων στον Πρωτογενή 
τομέα («Νέοι Γεωργοί»), του 
Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού», που συγχρημα-

τοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Σχεδιάστηκαν και υλοποιού-
νται, εντός του έτους 2012, 
πανελλαδικά, 121 προγράμ-
ματα εκ των οποίων 78 φυτι-
κής παραγωγής (κηπευτικά, 
ελαιοκομία, αμπελουργία, 
φυτά μεγάλης καλλιέργειας 
κ.λπ.), 29 ζωικής παραγωγής 
(αιγοπροβατοτροφία, βοοτρο-
φία, μελισσοκομία κ.λπ.) και 
14 φυτικής – ζωικής παραγω-

γής (μικτά), τα οποία προβλέ-
πεται να παρακολουθήσουν 
περίπου 3.000 Νέοι Αγρότες.
Η επιλογή των εκπαιδευόμε-
νων προκύπτει από το αρχείο 
των Υπόχρεων Εκπαίδευσης 
Νέων Αγροτών, που έχουν 
ενταχθεί στο Μέτρο 1.1.2 «Ε-
γκατάσταση Νέων Γεωργών», 
Άξονας 1 του Προγράμματος 
Αγροτική Ανάπτυξη 2007-
2013 «Αλέξανδρος Μπαλτα-
τζής», με βάση την ημερομη-
νία ένταξής τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στα κατά 
τόπους Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
ή στη Γενική Διεύθυνση Αγρο-
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρ-
τισης (τηλ. 210 - 8821404).
Ο αριθμός και το είδος των 
προγραμμάτων σε κάθε 
νομό, καθώς και το αναλυτικό 
θεματικό περιεχόμενο τους, 
βρίσκεται αναρτημένο στη 
διεύθυνση www.elgo.gr

ΕΛ

Δράσεις - Ειδήσεις - Πληροφορίες

Åêðáßäåõóç íÝùí áãñïôþí

Ετήσια Γενική 
Συνέλευση 

του Πολυδεύκη

Την Παρασκευή 17 Αυγούστου 
2012 έγινε στο Καστόρι η ετήσια 
Γενική Συνέλευση του Πολυδεύκη. 
Παρουσιάστηκαν τα πεπραγμένα 
και ο ετήσιος οικονομικός απο-
λογισμός και προϋπολογισμός 
που ψηφίστηκαν ομόφωνα. Τα 
παριστάμενα μέλη τοποθετήθηκαν 
και έκαναν προτάσεις  για τις μελ-
λοντικές δράσεις του συλλόγου. 
Εκφράστηκε η ανάγκη ο Πολυδεύ-
κης  να ασχολείται περισσότερο με 
σύγχρονα θέματα και προβλήματα 
του τόπου μας, αποκτώντας έναν 
διεκδικητικό χαρακτήρα. Σήμερα 
εξάλλου, που η συγκέντρωση των 
κέντρων απόφασης σε μεγάλους 
Δήμους δημιουργεί υστέρηση στην 
αντιμετώπιση των τοπικών θεμά-
των, είναι μεγαλύτερη η ανάγκη για 
παρεμβάσεις που έχουν σχέση με 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
περιοχή μας.

ΕΛ

Στην Αγόριανη
Ο Αύγουστος και 
αυτή τη χρονιά 
έφερε την Αγόριανη 
πρωταγωνίστρια στα 
πολιτιστικά δρώμενα 
στην περιοχή μας. 
Συνδιοργανωτές των 
εκδηλώσεων, που 
πραγματοποιήθηκαν 
από 11 έως 18/8/
2012,ο Εξωραϊστικός 
Πολιτιστικός Σύλλογος 
Αγόριανης και το 
Νομικό Πρόσωπο 
Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και 
Περιβάλλοντος του 
Δήμου Σπάρτης με τη 
βοήθεια και της Ομάδας  
Μικρών Εξερευνητών 
της Αγόριανης. 
Διοργανώθηκε ένα 
πλούσιο αλλά και 
ποιοτικό πρόγραμμα 
εκδηλώσεων. Στο 
πρόγραμμα, που 
ήταν πλαισιωμένο 
με ομιλίες, προβολή 
ταινίας, διαγωνισμούς 
επιτραπέζιων 
παιγνιδιών και μουσικές 
βραδιές, ξεχώρισαν 
η Γ΄ Ιστορική και 
Αρχαιολογική ημερίδα 
με θέμα την Ιστορική 
και Αρχαιολογική 
Περιήγηση στη Βόρεια 
Λακεδαίμονα και το 
μεγάλο Αγοριανίτικο 
πανηγύρι με καλή 
μουσική και τραγούδια. 
Τον χορό στο πανηγύρι 
άνοιξε, όπως και τα δύο 
προηγούμενα χρόνια 
ως προσκεκλημένη, η 
Ομάδα Παραδοσιακών 
Χορών Καστορείου του 
«ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ»  με 
συμμετοχή των μεγάλων 
αλλά και των μικρών 
χορευτών, αποσπώντας 
το θαυμασμό και τα 
χειροκροτήματα του 
κόσμου.

Ε.Β.

Η 9η Γιορτή Ελιάς και Λαδιού 
στη Σελλασία

Η κορυφαία γιορτή – έκθεση αγροτικών και 
όχι μόνο προϊόντων στον τόπο μας « Γιορτή 
της Ελιάς και του Λαδιού» πραγματοποιήθη-
κε για ένατη συνεχή χρονιά στις 3, 4 και 5 Αυ-
γούστου στη Σελλασία.  Οι συνδιοργανωτές η 
Αστική μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «Γιορτή 
της ελιάς και του λαδιού» και το Νομ. Πρό-
σωπο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλ-
λοντος του Δήμου Σπάρτης, οργάνωσαν  ένα 
πλούσιο πρόγραμμα σε ημερίδες σχετικές 
με αγροτικά θέματα, καλλιέργειες και στρα-
τηγικές, που πρωτίστως απασχολούν τους 
αγρότες μας, έκθεση  αγροτικών προϊόντων, 
πολιτιστικές εκδηλώσεις κ. λ π. Το τριήμερο 
πλαισιώθηκε με πλούσιο καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα που παρακολούθησε πολύς κόσμος 
από όλη την περιφέρειά μας. Στη φωτό το 
περίπτερο του Συλλόγου Φίλων του Βουνού 
«ΛΟΥΣΙΝΑ», που συμμετείχε στην έκθεση.

Ε.Β.
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Με τους ξενιτεµένους µας

Η ιστορία του Συλλόγου των Βορείων 
Δήμων Σπάρτης «Ωραία Ελένη» ξεκί-
νησε πριν 40 χρόνια. Οι δεκαετίες του 
’50 και του ’60 ήσαν το ξεκίνημα της 
μεταπολεμικής περιόδου όπου πολλοί 
μετανάστες έφυγαν από την Ελλάδα 
για μια καλύτερη ζωή. Στην Αυστραλία 
οι νέοι μετανάστες επιδίωκαν θέσεις 
εργασίας και υψηλότερο βιοτικό επί-
πεδο.
Πολλοί σχεδίαζαν να μείνουν στη 
νέα χώρα τους μόνο λίγο καιρό για 
να κερδίσουν αρκετά χρήματα και να 
επιστρέψουν στην αγαπημένη τους 
πατρίδα. Τα οράματα και οι προσδοκί-
ες για την πλειοψηφία των μεταναστών 
πραγματοποιήθηκαν. Τα λίγα όμως 
χρόνια παραμονής στα ξένα έμειναν 
απλά όνειρο. 
Η απέραντη αγάπη για το χωριό των 
πρώτων ξενιτεμένων μας και η ανάγκη 
να ρωτούν και να μαθαίνουν τα νέα, να 
ζουν και να βιώνουν τα ήθη και τα έθιμά 
μας, τα αισθήματα της αλληλεγγύης και 
της αλληλοϋποστήριξης, τους φέρνουν 

κοντά και στις 25 Απριλίου 1972 συ-
γκεντρώθηκαν οι Βορειοδημότες εις το 
Rieviera Lounge στο 283 Liverpool Rd, 
Ashfield. Στη συγκέντρωση πάρθηκε η 
απόφαση για την δημιουργία συλλόγου 
ο οποίος ονομάστηκε «Ωραία Ελένη».
Ο Σύλλογος δημιουργήθηκε και μετά 
την ίδρυσή του άρχισε να διοργανώνει 
εκδηλώσεις, χοροεσπερίδες, εκδρο-
μές, οι οποίες είχαν διπλό στόχο: την 
οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου αφ’ 
ενός και αφ’ ετέρου που είναι και το 
σπουδαιότερο, να φέρει σε επαφή τα 
μέλη μεταξύ τους και να τους δώσει την 
ευκαιρία να αναπτύξουν και να συσφί-
ξουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.
Τα κείμενο λήφθηκε από την επίση-
μη έκδοση του Συλλόγου (2012) για 
τα σαράντα χρόνια. Ευγενής προ-
σφορά της Προέδρου του Συλλόγου 
κ. Μ. Γκλέκα
Φωτογραφίες: (1) Το πρώτο Διοικη-
τικό Συμβούλιο, (2) Θ. Μόρφης (από 
τους πρώτους Προέδρους).

40 ÷ñüíùí ç “Ùñáßá ÅëÝíç”

2η Γιορτή Νεολαίας
Στις 8 Σεπτεμβρίου στο Καστόρι 
πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Γιορ-
τή Νεολαίας την οργάνωση της οποί-
ας επιμελήθηκε η Αθλητική Ένωση 
Πελλάνας – Καστορείου. Η γιορτή 
έγινε στην πλατεία του Καστορείου 
και πιο συγκεκριμένα στον εξωτερι-
κό χώρο του North Club. Η εκδήλωση 
ήταν πολύ επιτυχημένη, καθώς υπήρ-
ξε ζωντανή μουσική και ο κόσμος που 
προσήλθε για να διασκεδάσει ήταν πο-
λύς. Την οργάνωση του χώρου, καθώς 
και το συντονισμό της εκδήλωσης επι-
μελήθηκε από το North Club ο Δημή-
τρης Λαφογιάννης, ο οποίος είναι και 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 
Αθλητικής Ένωσης. Σκοπός της εκδή-
λωσης ήταν να περάσει ο κόσμος μια 
πολύ όμορφη βραδιά ενισχύοντας, πα-
ράλληλα, οικονομικά το σωματείο. 
Καλλιρόη Λαμπή
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Μεταξύ µας

Στα Περιβόλια, τον 
Δεκαπενταύγουστο, εόρτασαν 
το πρωί τη μνήμη της 
εκκλησίας της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου και το βράδυ 
διασκέδασαν μαζί με άλλους 
πατριώτες από όλα τα γύρω 
χωριά στο μουσικοχορευτικό 
πανηγύρι, που διοργάνωσε και 
φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Περιβολιωτών. Παραδοσιακή 
μουσική, χορός και καλός 
μεζές κράτησαν το γλέντι μέχρι 
το πρωί.  

E.B.

Εκδήλωση στην Πλατεία από 
το Φιλόπτωχο Ταμείο της 
Ενορίας μας
Στιγμιότυπο από την 
εκδήλωση, που διοργανώθηκε 
στις 19/08/2012 από το 
Φιλόπτωχο Ταμείο της 
Ενορίας μας στην Πλατεία, 
έξω από την Εκκλησία μας, 
με εδέσματα, τσάι και καφέ, 

προσφορά των κυριών του 
Καστορείου. Τα παιδιά της 
Χορευτικής Ομάδας χόρεψαν 
και παρέσυραν μαζί και τους 
μεγάλους. Στην εκδήλωση, 
που ήταν πολύ πετυχημένη, 
παραβρέθηκε πολύς 
κόσμος, στηρίζοντας έτσι το 
φιλάνθρωπο σκοπό της. 

E.B.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα  ήταν η 
εκδήλωση, που διοργανώθηκε στις 
5/08/2012 από τον Πολιτιστικό 
Σύλλογο Γεωργιτσιάνων Σπάρτης 
«ΚΟΥΤΟΥΝΙ» , στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Γεωργιτσίου, που στεγάζε-
ται στο κτήριο του Σχολείου. Ομι-
λητές στην εκδήλωση ο φιλόλογος 
και  ιστορικός κ. Δημήτριος Κατσα-

φάνας με θέμα «Αγαπημένο μας Γε-
ωργίτσι, προγονική κληρονομιά και 
ρίζα» και η φιλόλογος κ. Ευγενία 
Δαρβίρη-Λέγου με παρουσίαση της 
ζωής και του έργου των διακεκριμέ-
νων  Γεωργιτσιάνων καλλιτεχνών 
αδελφών Ρούμπου. Του Πέτρου, 
ζωγράφου και γλύπτη,  και του 
Κώστα, γλύπτη. Η παρουσίαση 

ήταν εμπλουτισμένη με πολλά νέα 
στοιχεία, που προέκυψαν από τη 
μελέτη και έρευνα της ομιλήτριας 
για τη ζωή και το έργο των καλλι-
τεχνών. Την εκδήλωση προλόγισε η 
Θεολόγος κ. Γιάνναρη και απηύθυ-
νε χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Συλ-
λόγου κ. Ευάγγελος  Μπαθούλης. 
Χαιρετισμό επίσης απηύθυνε και 
ο Πρόεδρος του Νομ. Προσώπου 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περι-
βάλλοντος  κ. Μάριος Τζωρτζάκης. 
Στη συνέχεια  η κ. Ευγενία Δαρβίρη 
παρουσίασε έκθεση, που επιμελή-
θηκε η ίδια, με αντίγραφα έργων 
του καλλιτέχνη. Για την οργάνωση 
της έκθεσης σημαντική ήταν και η 
βοήθεια της κ. Παναγιώτας Δαρβί-
ρη-Γιάνναρη, φιλολόγου. Η έκθεση 
λειτούργησε μέχρι τις 19/08/2012. 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν 
όλοι οι  Γεωργιτσιάνοι και άλλοι 
κάτοικοι της περιοχής μας. 

E.B.

Ôï Ãåùñãßôóé èõìÜôáé ôçí éóôïñßá ôïõ

Από τη γιορτή του  
Σωτήρος, στις 6/8/2012, 
στο ιδιωτικό εκκλησάκι 
της Οικογένειας 
Νικολοπούλου 
στα Τρία Αυλάκια.

E.B.

ÅêäÞëùóç ôïõ Öéëüðôù÷ïõ 

Για μια χρονιά ακόμη 
οι πιστοί του Κάρδαρη 
γιόρτασαν και φέτος στο 
15Αύγουστο. 
Πολύς κόσμος ξέδωσε στο 
ειδυλλιακό περιβάλλον 
της πηγής του Κάρδαρη, 
ξεφεύγοντας για λίγο από 
την καθημερινή τριβή.
Η φωτογραφία είναι αδιά-
ψευστος μάρτυρας.
Και του χρόνου.
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60 Σύλλογοι μια φωνή, 
τραγουδάμε για τα παι-
διά που μας χρειάζο-
νται…
Με πρωτοβουλία του 
Προέδρου του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Παρο-
ρίου κ. Περικλή Σταυρά-
κου 60 Σύλλογοι του Δή-
μου Σπάρτης, με τη στή-
ριξη της Περιφερειακής 
Ενότητας Λακωνίας και 
συνδιοργανωτές το Σα-
ϊνοπούλειο Ίδρυμα, τα 
Ωδεία της Σπάρτης, το 
Ν.Π. Πολιτισμού, Αθλη-
τισμού & Περιβάλλο-
ντος του Δήμου Σπάρτης 
οργάνωσαν , στις 20/09/
2012 στο Σαϊνοπούλει-
ο αμφιθέατρο, μουσι-
κή φιλανθρωπική εκδή-
λωση. Σκοπός της εκ-
δήλωσης η συγκέντρω-
ση χρημάτων για παιδιά, 
που έχουν μεγάλη ανά-

γκη στήριξης. Τα μου-
σικά σύνολα των Ωδεί-
ων, αφιλοκερδώς, στή-
ριξαν το πρόγραμμα στο 
κατάμεστο από κόσμο 
αμφιθέατρο. Στους συν-
διοργανωτές συμμετεί-
χε και ο Σύλλογός μας 
«ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ» , ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος 
των Περιβολίων και της 
Πελλάνας, ο Κυνηγετι-
κός Σύλλογος Βορείων 
Δήμων και άλλοι από 
τη Δημοτική Ενότητα 
Πελλάνας. Η ευαισθησί-
α  στις τοπικές κοινωνίες 
και του Καστορείου πε-
ρίσσεψε και ανταποκρί-
θηκαν στο κάλεσμα των 
συλλόγων με την αγο-
ρά πρόσκλησης αξίας 5 
ευρώ, στηρίζοντας έτσι 
το εγχείρημα, που είχε 
μεγάλη επιτυχία. 

E.B.

Με λαπρότητα, όπως κάθε 
χρόνο, εορτάσθηκε η μνήμη 
της εκκλησίας μας στις 8/09/
2012. Μετά τη Θεία Λειτουργία, 
που παρακολούθησε πολύς 
κόσμος  και από τα γύρω 
χωριά, ακολούθησε περιφορά 
της εικόνας στην Πλατεία του 
χωριού μας και αρτοκλασία.  
Παραβρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος 
της Δημοτικής Ενότητας 
Πελλάνας κ. Ευστ. Βέργαδος, 
ο Γραμματέας του Δήμου 
Σπάρτης κ. Δημ. Λάζαρης, ο 
Δημοτ. Σύμβουλος κ. Ευάγγελος 
Νικολόπουλος, ο Πρόεδρος 
και τα μέλη του Τοπικού 
Συμβουλίου Καστορείου, 
εκπρόσωποι φορέων του 
τόπου μας και άλλοι επίσημοι.

E.B.

Η Αθλητική Ένωση Πελλάνας -
Καστορείου προετοιμάζεται για 
το νέο Πρωτάθλημα και όλοι, 
Πελλανιώτες και Καστανιώτες 
οφείλουμε να τη στηρίξουμε 
στους αγώνες της. Στην Α΄ κα-
τηγορία που βρίσκεται, έχει αυ-
ξημένες υποχρεώσεις και θέλει 
τη στήριξή μας. Φέτος το Κα-
λοκαίρι διοργάνωσε δύο μουσι-
κοχορευτικές βραδιές στις 8/7/
2012 στην Πελλάνα, στη Βρύση 
και άλλη μία στο Καστόρι, στον 
Άγιο Μάμα στις 28/07/2012, πα-
ράλληλα με τις εκδηλώσεις του 
Πολιτιστικού Τριημέρου.  Και οι 
δύο εκδηλώσεις, με καλό φαγητό 
και ζωντανή μουσική, ήταν πετυ-
χημένες και με μεγάλη συμμετο-
χή κόσμου. Στην ομάδα ευχόμα-
στε καλή επιτυχία στη νέα αγω-
νιστική περίοδο, που θα ξεκινή-
σει σε λίγο

E.B.

Η συστηματική, επίμονη και πο-
λυετής προσπάθεια εξασφάλισε 
στους επιτυχόντες την είσοδό 
τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση. Στόχος και όνειρο ετών έγινε 
πραγματικότητα και έφερε χαρά 
και ικανοποίηση στους ίδιους 
αλλά και στους συνοδοιπόρους 
τους σε αυτόν τον αγώνα, τις 
οικογένειές τους και τους καθηγη-
τές τους. Συγχαρητήρια σε όλους 
τους επιτυχόντες και νέους φοιτη-
τές πλέον και πολλές ευχές για κα-
λές και παραγωγικές σπουδές. Στα 
παιδιά, που ατύχησαν σε αυτές τις 
εξετάσεις, ευχόμαστε δύναμη και 
επιμονή αλλά και αξιοποίηση αυ-
τής της εμπειρίας για να επιτύχουν 
τους στόχους τους στο μέλλον. Οι 
επιτυχόντες μαθητές από το Λύ-
κειο Καστορείου αλλά και από 
άλλα Λύκεια , που έχουν όμως 
καστανιώτικη καταγωγή, είναι:
Γκλέκα Αγγελική του Ιωάννη 
στη Σχολή Λογιστικής στο ΤΕΙ 
Κρήτης από Γεωργίτσι (Λύκειο 
Καστορείου).
Καλομοίρης Νικόλαος του Κων/
νου από Βορδόνια (Λύκειο Κα-
στορείου) στη Σχολή Φιλολογίας 
ΑΕΙ Αθηνών.
Κονταξή Βασιλική του Γεωργίου 

από Αγόριανη (Λύκειο Καστο-
ρείου)στη Σχολή Ποιμαντικής & 
Κοινωνικής Θεολογίας Θεσσα-
λονίκης.
Μπασκουρέλος Κων/νος του 
Μιχαήλ από Καστόρειο, (Λύκειο 
Καστορείου) στη Σχολή Φυτικής 
Παραγωγής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Οικονομοπούλου Άννα του Πα-
ναγιώτη από Καστόρειο, (Λύκειο 
Καστορείου) στη Λογιστική ΤΕΙ 
Ηπείρου.
Πατσιλίβας Ευάγγελος του Γεωρ-
γίου από Κουρεμένο,(Λύκειο Κα-
στορείου)  στο τμήμα Διεθνών & 
Ευρωπαϊκών Σπουδών Πειραιά.
Σπύρος Πάντος του Αλεξάνδρου 
στη Σχολή Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών Σπάρτης
Ο Κώστας Γεωργαντάς του 
Ανδρέα στο τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών  στο Ρέθυμνο (Λύκειο 
Αθηνών).
Ο Χρήστος Κωστούλας του 
Δημητρίου και της Πολυξένης 
Λαγανά στο τμήμα Μηχανικών 
& Δομικών Έργων ΤΕΙ Λάρισσας 
(Λύκειο Ιωαννίνων).
Η Παναγιώτα Γιαννακοπούλου 
του Παναγιώτη και της Έλλης 
στο τμήμα Δομικών Έργων ΤΕΙ 
Βέροιας(Λύκειο Σπάρτης).

Η Ηρώ (Καλλιρρόη) Ρόδη του Νι-
κολάου και της Ευγενίας Λαμπή 
στο Χημικό ΑΕΙ Αθήνας (Λύκειο 
Αθηνών).
Η Μαριάννα Λαμπράκη του Πα-
ντελή  στο Τμήμα Επιστημονικής 
Εκπαίδευσης Προσχολικής Ηλι-
κίας ΑΕΙ Ξάνθης, στην Αλεξαν-
δρούπολη (Λύκειο Σπάρτης).
Η Ανθή Παπαδημητρίου του 
Νικολάου και της Κατερίνας  
πέρασε στη Γαλλική Φιλολογία 
Αθηνών (Λύκειο Αθηνών).
Ο Δημήτρης Βλάχος του Κων/
νου και της Αγγέλικας Διπλάρη 
στη Σχολή Βιολογίας ΑΕΙ Πα-
τρών(Λύκειο Αθηνών).
Ο Γιάννης Τσαρκαλής του Νι-
κολάου και της Γιάννας Λαγανά 
πέρασε στο ΑΕΙ Πελοποννήσου, 
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και 
Δημοσίων Σχέσεων(Λύκειο).
Ο Διονύσης Σπηλιόπουλος του 
Παναγιώτη και της Ματούλας Ξι-
άρχου στο Τμήμα Μηχανολόγων 
– Αεροναυπηγών Πολυτεχνείου 
Πάτρας(Λύκειο Αθηνών).
 Η Ειρήνη Ρούπα του Δημητρίου 
και της Παναγιώτας Γαρυφάλλη 
του Ηλία φοιτά στην Πάντειο από 
τις περυσινές εισαγωγικές εξετά-
σεις στο τμήμα Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης.
Η Αφροδίτη Ανδριανού του Αθα-
νασίου πέρασε στη Σχολή Γεω-
γραφίας του Πανεπ/μίου Αιγαίου 
στη Μυτιλήνη.
Άλλα εκπαιδευτικά
Ο Κωνσταντίνος Μπασκουρέλος 
του Χαραλάμπους τελείωσε τη 
Φαρμακευτική Σχολή και έλαβε 
το πτυχίο του από το Πανεπι-
στήμιο  της Μπρατισλάβα στη 
Ρουμανία .
Ο Γεώργιος Μίχος του Κωνστα-
ντίνου και της Ποτούλας Παπαδο-
πούλου τελείωσε το μεταπτυχιακό 
του στο Τμήμα Μηχανικής Εξό-
ρυξης Πετρελαίου και Φυσικού 
Αερίου στη Σκωτία και παρέμεινε 
εκεί για εργασία.
Η Δήμητρα Σταυροπούλου του 
Παναγιώτη έλαβε το απολυτήριο 
του Γυμνασίου Δεύτερης Ευκαι-
ρίας με άριστα και συνεχίζει ακά-
θεκτη στην πρώτη Λυκείου.
Με την έναρξη της νέας Σχολικής 
Χρονιάς, ευχόμαστε στα παιδιά 
των Σχολείων όλων των  βαθμί-
δων να είναι γόνιμη και δημιουρ-
γική και στους εκπαιδευτικούς 
καλή δύναμη στο δύσκολο έργο 
τους.

E.B.

Δράσεις-Ειδήσεις-Πληροφορίες

Ïé åðéôõ÷üíôåò óå ÁÅÉ êáé ÔÅÉ



10 ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ 11ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Χαιρετίσµατα στην εξουσία
Προς το Τοπικό Συμβούλιο Καστορίου

Κύριοι στα τεύχη του περιοδικού μας 6 και 7 
είχαμε δημοσιεύσει φωτογραφίες από τους τάφους 

δυο μεγάλων ευεργετών του χωριού μας, του  Δ. 
Βυνιόπουλου και του Δ. Σπυρόπουλου, οι οποίοι ήταν 

σε άθλια κατάσταση.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και ο εφημέριος 

του χωριού μας, προχώρησαν σε αποκατάσταση 
του μνημείου και αδιάψευστος μάρτυρας είναι 

η φωτογραφία που δημοσιεύει ο «Πολυδεύκης». 
Δημοσίως από τις στήλες αυτές τους συγχαίρουμε 
για την ευαισθησία τους και τους λέμε ένα μεγάλο 

μπράβο.
Δυστυχώς ο τάφος του Δ. Σπυρόπουλου δέχτηκε μια 

μικρή παρέμβαση, έκοψαν τις συκιές απ’ αυτόν αλλά 
εξακολουθεί να είναι απαράδεκτος.

Μια αποκατάσταση του μνημείου θα είναι ένας 
ελάχιστος φόρος τιμής για τον ευεργέτη του χωριού 

μας και δρα θετικά και σε όσους σκέπτονται 
μελλοντικά να ακολουθήσουν το παράδειγμα του.

ÌåôÜ ôéìÞò
Ï Êáóôáíéþôçò

gld@otenet.gr

Ο εικοσιοκτάχρονος γιός 
του Γιάννη και της Λένας 
Συκαρά Κώστας, φοιτητής 
στο Τμήμα Πολιτικών & Δο-
μικών Έργων Τ.Ε.Ι. Πειραι-
ά, για όσους δεν το ξέρουν, 
από τα έξι του χρόνια ασχο-
λείται με το αλπικό σκι και 
από το 2001 σε επίπεδο διε-
θνούς πρωταθλητισμού. Εί-
ναι μέλος του Σ.Χ.Ο. Αρά-
χωβας και της Εθνικής Ομά-
δας Ανδρών από το 2001. Το 
2001 εκπροσώπησε τη χώρα 
μας στην Ολυμπιάδα νέων 
στη Φινλανδία και από τότε 
διαγράφει μια πετυχημένη 
πορεία συμμετοχών σε Oλυ-

μπιάδες και παγκόσμια πρω-
ταθλήματα με κατάκτηση 
πολλών μεταλλίων. Το 2012 
κατέχει την πρώτη πανελλα-
δική θέση ανδρών στο σκι 
και είναι 1ος πανελληνιονί-
κης από όλα τα αγωνίσματα 
με 150 βαθμούς έναντι 86 
του δεύτερου. Με συνέπεια 
και ψυχικό σθένος συνεχίζει 
να προπονείται σκληρά μιας 
και έχει επιλεγεί να εκπρο-
σωπήσει την Ελλάδα στο 
επόμενο Παγκόσμιο πρω-
τάθλημα αλπικού σκι καθώς 
και στην Oλυμπιάδα. Καλή 
επιτυχία.

ΕΛ

ÊõñéïëåêôéêÜ óôá ýøç Στις 22/09/2012 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πελλάνας «Η 
ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝ» διοργάνωσε ομιλία στην Πελλάνα και 
ξενάγηση γύρω από τους τάφους και τα άλλα σημαντικά 
αρχαία ευρήματα. Ομιλητής ήταν ο αρχαιολόγος και ανα-
σκαφέας του μεγαλύτερου μέρους των αρχαιολογικών ευ-
ρημάτων της Πελλάνας κ. Θεόδωρος Σπυρόπουλος. Στην 
ομιλία του αναφέρθηκε στη σημαντικότητα των ευρημά-
των και στην εγκατάλειψή τους από την Πολιτεία και τους 
αρμόδιους φορείς. Ανακοίνωσε επίσης ότι πρόκειται να 
δημοσιεύσει για τα ευρήματα της ανασκαφής,  ένα τρίτομο 
σύγγραμμα 1500 συνολικά σελίδων. Στο τρίτομο θα περιέ-
χεται η απόδειξη και η τεκμηρίωση των όσων υποστηρίζει. 
Την ομιλία παρακολούθησε και η βουλευτής Λακωνίας της 
Ν.Δ.  κ. Φεβρωνία  Πατριανάκου. Το γεγονός είναι ένα , 
ότι τα Αρχαία ρημάζουν μέσα σε βάτα και  ξερά χόρτα .Οι 
τάφοι πλημμυρίζουν από χειμάρρους με ότι αυτό συνεπά-
γεται και επισκέπτες, Έλληνες και ξένοι, που πηγαίνουν να 
τα επισκεφθούν, δεν μπορούν ούτε να τα πλησιάσουν. Αυτό 
άραγε είναι σεβασμός στην πολιτιστική μας κληρονομιά;

E.B.

Παρέμβαση στο Διοικητή 
Νοσοκομείου Σπάρτης 
για το Κ.Υ. Καστορείου

Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012 
ο Πρόεδρος και η Γραμματέας του 
Εμποροεπαγγελαμτικού Συλλόγου 
Καστορείου, Θ. Δημητρακόπουλος 
και Α. Μπουλούμπαση καθώς και 
ο Πρόεδρος της “Λουσίνας” Γ. Λι-
ναρδάκης είχαν συνάντηση με το 
Διοικητή του Νοσοκομείου Σπάρ-
της κ. Ν. Κουφό. Σκοπός της συ-
νάντησης ήταν να αναπτυχθούν 
τα προβλήματα που αντιμετωπί-

ζει το Κέντρο Υγείας Καστορείου 
λόγω της υποστελέχωσης και να 
ζητηθεί να δοθούν λύσεις αμέσως. 
Έγινε ουσιαστική συζήτηση και ο 
Διοικητής υποσχέθηκε να προχω-
ρήσει αμέσως στις παρακάτω πα-
ρεμβάσεις.
-Να καλύπτονται τα ρεπό της Προ-
ϊσταμένης του Κ.Υ. κ. Αραχωβίτη, 
όταν αυτή κάνει εφημερίες στο Νο-
σοκομείο της Σπάρτης, από άλλο 
γιατρό.
-Με την κάλυψη των κενών θέ-
σεων παθολόγου και παιδίατρου 
στο Νοσ. Σπάρτης, που αναμένε-
ται σύντομα, να πάψει να απασχο-

λείται εκεί η Προϊσταμένη του Κ.Υ. 
και να έχει πλήρη απασχόληση 
στο Καστόρι. 
-Η μία από τις δύο θέσεις για αγρο-
τικούς γιατρούς που έχουν προκη-
ρυχτεί από το Υπ. Υγείας και δεν 
έχουν καλυφθεί μέχρι τώρα, λόγω 
απουσίας αιτήσεων, να προκηρυ-
χτεί για ειδικευμένο γιατρό, ώστε 
να έχει και μεγαλύτερη πιθανότητα 
να καλυφτεί με θέση επί θητεία.
Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου ο Πρό-
εδρος του εμποροεπαγγελματικού 
συλλόγου είχε νέα τηλεφωνική επι-
κοινωνία με το Διοικητή ώστε να 
διευκρινίσει πώς εξελίσσεται η κα-

τάσταση. Ο Διοικητής τον ενημέ-
ρωσε ότι η γιατρός, που θα καλύ-
πτει τα κενά από τις εφημερίες της 
Προϊσταμένης, είναι ακόμη υπό 
εκπαίδευση και εντός του μήνα 
θα έχει ολοκληρώσει και θα ξεκι-
νήσει. Επίσης, ότι άμεσα θα κάνει 
την προκήρυξη ειδικευμένου για-
τρού επί θητεία. Ο Πρόεδρος του 
εμποροεπαγγελματικού συλλόγου 
ενημέρωσε το Διοικητή ότι προ-
γραμματίζεται δημόσια συζήτηση 
με τους φορείς και τους κατοίκους 
της περιοχής και αυτός υποσχέθη-
κε ότι θα παρευρεθεί.  

Θ. Δημητρακόπουλος
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Με τη φροντίδα του πολιτι-
στικού Συλλόγου Καστορείου 
και τη γενναιόδωρη οικονομι-
κή υποστήριξη του δικηγόρου 
Δημ. Δημητρακάκη, επίγονου 
του ανωτέρω πολιτικού, σύντο-
μα (ελπίζουμε πριν τα Χριστού-
γεννα) θα κυκλοφορήσει το βι-
βλίο με τα ανέκδοτα ιστορικά 
απομνημονεύματα του Καστρί-
τη πολιτικού Δημ. Γ. Δημητρα-
κάκη.

Ο Δημ. Γ. Δημητρακάκης γεν-
νήθηκε στο ιστορικό Καστρί τέως 
δήμου Καστορείου το 1823, πέθα-
νε το 1888 και τάφηκε στο Κα-
στρί, στον περίβολο του βυζα-
ντινού ναού του Αγίου Γεωργίου 
όπου κατά την επικρατέστερη εκ-
δοχή έδωσαν όρκους ειρήνης οι 
αυθέντες και αδελφοί Παλαιολό-
γοι, Θωμάς και Δημήτριος.

Ήταν γιος του οπλαρχηγού της 
Επανάστασης του 1821 Γεωργί-
ου Δημητρακάκη και εγγονός του 
Γιαννάκη Δημητρακάκη, εθνομάρ-
τυρα της επανάστασης του Ορ-
λώφ.

Ζυμώθηκε στα πολιτικά στο 

Γραφείο του Νικολάου Κορφιω-
τάκη, υπουργού Οικονομικών, ο 
οποίος ήταν γαμπρός του Αναγνώ-
στη Τζωρτζάκη και της Μαρίτσας 
αδελφής του Δημητρακάκη. Μετά 
τη δολοφονία του Κορφιωτάκη 
από το Μαυρομιχάλη, εκλέχτη-
κε βουλευτής ο ίδιος το 1859, το 
1868, το 1879 και το 1880. Τίμη-
σε τη βουλή και την πατρίδα του 
με καίριες παρεμβάσεις και εύστο-
χες αγορεύσεις. Ήταν αδύνατον να 
μιλήση για οποιοδήποτε θέμα χω-
ρίς να αναφέρει τον Κωλέττη (του 
οποίου ήταν οπαδός), το Λόντο ή 
τον Μαυροκορδάτο, χωρίς να ανα-
φέρει ένα ανέκδοτο ή μια αστεία 
παροιμία. Διέθετε απέραντο μνη-
μονικό στο οποίο είχε αποθησαυ-
ρίσει όλη την ανεκδοτική ιστο-
ρία της πολιτικής στην Ελλάδα. 
Αποφάσισε λοιπόν να γράψει το 
απομνημονευματικό υλικό του το 
οποίο αποσπασματικά κατά και-
ρούς είδε το φως της δημοσιότη-
τας και φέτος 114 χρόνια μετά το 
θάνατο του Καστρίτη πολιτικού 
εκδίδεται το έργο σχεδόν στο σύ-
νολό του, μετά από ένα περιπετει-
ώδες ταξίδι, για το οποίο ο φιλό-

λογος Γ. Κουρνούτος γράφει: “Το 
χειρόγραφό του έμεινε στα χέρια 
των κληρονόμων του και για πο-
λύν καιρό καταχωνιάσθηκε ώσπου 
ο γιατρός Παν. Τζωρτζάκης απ’ 
την Καστανιά και ο Πειραιώ-
της βιομήχανος Γ. Νικολόπουλος 
το ξανάφεραν στο φως. Ο πρώ-
τος έφερε κατά το 1923 το γρα-
πτό στον Πειραιά και το δακτυλο-
γράφησε σε τρία αντίτυπα. Το ένα 
απ’ αυτά πέρασε στα χέρια του Αγ. 
Γ. Σγουρίτσα, που εξέδιδε τότε το 
περιοδικό “Μαλεβός” και που κα-
ταχώρισε στο περιοδικό τούτο κά-
που είκοσι περίπου κομμάτια. Μ’ 
αυτά και με κάποια άλλα που δια-
σκευασμένα ή και ατόφια εξέδω-
κε σε κάποιες επαρχιακές εφημε-
ρίδες ο Αγ. Γ. Σγουρίτσας, πρωτό-
γινε γνωστό στο κοινό το έργο του 
Δημητρακάκη”. Ο δε Αγ. Γ. Σγου-
ρίτσας γράφει: “Ο εκ Καστανιάς 
έγκριτος έμπορος εν Πειραιεί και 
συγγενής των Δημητρακάκηδων 
Γ. Νικολόπουλος μου ανακοίνω-
σε κάποτε, προ ετών, όταν εξέ-
διδα τον “Μαλεβόν” την ύπαρ-
ξιν χειρογράφων του Δημητρακά-
κη ευρισκομένων μάλιστα τότε δι’ 

αντιγραφήν εις χείρας του. Τούπε-
σα στα πόδια. Θερμώς τον παρε-
κάλεσα και επί τέλους τον κατάφε-
ρα και μου έδωκεν εν εκ των τρι-
ών δακτυλογραφημένων αντιγρά-
φων αποτελούμενον από τρεις τό-
μους, τους οποίους ενόμισα καθή-
κον μου να δώσω και έδωσα προς 
μελέτην εις τον φίλον μου κ. Βλα-
χογιάννην…..”.  

Ο Δημητρακάκης γράφει μα-
κροσκελέστατες προτάσεις σχεδόν 
σε Θουκιδίδειο ύφος, και η γλώσ-
σα του είναι καθαρεύουσα έως αρ-
χαΐζουσα με αρκετούς τύπους της 
δημοτικής. Η μονοτονία της αφή-
γησης διακόπτεται συχνά από ζω-
ηρούς διαλόγους, ομηρικούς καυ-
γάδες και ευτράπελα περιστατι-
κά που κεντρίζουν το ενδιαφέρον 
του αναγνώστη. Υπάρχουν ελά-
χιστες λέξεις άγνωστες (ανύπαρ-
κτες στα λεξικά) ίσως από λαν-
θασμένη μεταφορά από το χειρό-
γραφο. Λείπουν σημεία στίξης και 
επίσης λείπει μία ολόκληρη σελίδα 
δακτυλογραφημένη ανάμεσα στην 
145 και 146 με αρίθμηση επιμελη-
τή στο σώμα των απομνημονευμά-
των που μας διέθεσε ο Γ. Ν. Αρ-

Παρουσίαση

Ï Êáóôñßôçò ðïëéôéêüò Ä. ÄçìçôñáêÜêçò
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φάνης. Δε στάθηκε δυνατόν να τη-
ρηθεί απόλυτα η ορθογραφία του 
γράφοντος, γιατί η ίδια λέξη βρέ-
θηκε να γράφεται σε όλες τις εκ-
δοχές. Εκμεταλλευόμενος τη λα-
τινική ονομασία των αριθμών 
7=Septem, 8=Οcto,  9=Novem, 
10=Decem, γράφει 7βριος= Σε-
πτέμβριος, 8βριος=Οκτώβριος, 
9βριος=Νοέμβριος και 10βριος= 
Δεκέμβριος.   

Δεν πρόκειται για απομνημο-
νεύματα με τη στενή έννοια του 
όρου. Καταγράφει ιστορικά γεγο-
νότα και περιστατικά που έζησε 
ο ίδιος ή που τα έμαθε “από πρώ-
το χέρι”. Έγραψε και για γεγονότα 
που απείχαν χρονικά αλλά μπορού-
σε να έχει όσο το δυνατόν ασφα-
λείς πληροφορίες. Όταν αναφέ-
ρεται στα ορλωφικά, καταγράφει 
περιστατικό με τον παππού του, 
Γιαννάκη Δημητρακάκη πρόκριτο 
Καστρίου- Καστανιάς. Στη μάχη 
στη Βλαχοκερασιά τον πρώτο χρό-
νο της επανάστασης πολέμησε ο 
πατέρας του Γεώργιος Δημητρα-
κάκης σαν οπλαρχηγός Καστρίου- 
Καστανιάς. Φοίτησε στο Ελληνι-
κό σχολείο στο Μυστρά τα πρώ-
τα μετεπαναστατικά χρόνια όπου 
ήσαν ακόμη πολύ νωπές οι μνήμες 
για τους οπλαρχηγούς, τους αγωνι-
στές, τους πρόκριτους κ. ά. Στον 
απόηχο της δολοφονίας του Κα-

ποδίστρια, φοίτησε στο Γυμνάσιο 
του Ναυπλίου και έγραψε σχετικά. 
Έγραψε για τα πάθη στον εμφύλιο, 
για τους Κολοκοτρωναίους, για τις 
αδυναμίες και τα μυστικά της βα-
σίλισσας Αμαλίας, για τη βία και 
νοθεία σε εκλογές, για φορολογικά 
ζητήματα, για πολιτικούς με σκαν-
δαλώδεις αδυναμίες αλλά και για 
ανιδιοτελείς πατριώτες και αγω-
νιστές που διέθεσαν τα πάντα για 
την πατρίδα. Έγραψε χωρίς χρο-
νολογική σειρά, αλλά δίνει χρο-
νολογία σε κάθε ενότητα. Ίσως 
δεν πρόλαβε να τα τακτοποιήσει, 
γιατί όπως φαίνεται έγραφε τα τε-
λευταία χρόνια της ζωής του, κατά 
τα οποία δεχόταν λυσσαλέες επιθέ-
σεις από τον Σπαρτιατικό αντιπολι-
τευόμενο τύπο.       

Για το ήθος του Δημητρακάκη 
και την αξία των απομνημονευμά-
των του, ο Γιάννης Βλαχογιάννης 
στο έργο του “Ιστορική ανθολογί-
α”, στο οποίο έχει εντάξει περισ-
σότερα από εκατό ανέκδοτα κεί-
μενα  του Δημητρακάκη, γράφει: 
“Όμως από όλα αυτά τα χειρόγρα-
φα το έργο του Δ. Γ. Δημητρακάκη 
είναι ατίμητο. Ήταν αλήθεια Θεού 
φώτισμα στο χαριτωμένον εκείνο 
άνθρωπο να καθίση και να βάλη 
στο χαρτί όσα άκουσε και σ’ όσα ο 
ίδιος παραστάθηκε. Παιδί της μετά 
τον Αγώνα γενεάς, δημόσιος υπάλ-

ληλος από τα πρώτα χρόνια του 
Όθωνα, λοιπόν πολυγυρισμένος, 
κοσμογνώστης, Ρωμιός εφτακάθα-
ρος, πολιτευόμενος ακούραστος, 
βουλευτής και ρήτορας πολεμικός, 
ιδιαίτερος γραμματικός σπουδαίου 
πολιτευόμενου στα νιάτα του, φι-
λομαθής, φιλάκουος, έξυπνος όσο 
παίρνει και μ’ ατέλειωτο θυμητι-
κό, και μ’ όλα χρηστός και αξιόπι-
στος, καθώς σε πολλά γραφόμενά 
του τονέ δοκίμασα, τέτοιος ήταν ο 
Δημητρακάκης.  Κ’ ύστερα απ’ όλα 
αυτά δεν ήτανε μονάχα δεινός στο 
λόγο, ως βουλευτής, μα και στον 
αντίλογο, άξιος να τα βγάνη πέρα 
μ’ επικίντυνους αντιπάλους...

... Έτσι ο άνθρωπος αυτός με τη 
μνήμη και την κρίση, δυο χαρίσμα-
τα όχι ταιριαστά πολύ συχνά είχε 
κι ένα χάρισμα σημαντικό μα πα-
ρακόλουθο· μιλώντας ή  αγορεύο-
ντας γύριζε στα περασμένα, ανεκ-
δοτολογούσε, και πάντα γινόταν 
ακουστός μ’ εχτίμηση από τη Βου-
λή, από τους φίλος του, όπου τέ-
λος τύχαινε να μιλήση (ήτανε φο-
βερός λογάς). Όσα ανέκδοτα ιστο-
ρικά κείμενα κι αν είπε στη Βουλή, 
κανείς απ’ τους παλιούς Αγωνιστές 
ποτέ δεν τον είπε σ’ αυτά ψεύτη, 
όπως ο Δ. Χρηστίδης, ο Δ. Γ. Βούλ-
γαρης, ο Α. Κουμουντούρος...”. 

Από την “Ιστορική Ανθολογί-
α” του Γ. Βλαχογιάννη ένα κείμε-
νο του Δ. Δημητρακάκη σε δια-
σκευή, εντάχθηκε στο Αναγνωστι-
κό της ΣΤ΄ Δημοτικού του 1955 με 
τον τίτλο “Σαν αρχαίοι Έλληνες”. 
Αναφέρεται στη μάχη στο Μανιά-
κι όπου έπεσε ο Παπαφλέσσας και 
ο Παναγιώτης Κεφάλας αγωνιστής 
και Φιλικός από το Δυρράχι, συγ-
γενής των Τζωρτζάκηδων. 

Ο φιλόλογος, ιστορικός και 
συγγραφέας Γεώργιος Κουρνού-
τος που εκτός των άλλων διετέ-
λεσε επιμελητής χειρογράφων της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο δίτο-
μο έργο του “το απομνημόνευμα” 
καταχωρίζει μέρος των απομνημο-
νευμάτων του Δημητρακάκη που 
έχει στη διάθεσή του.

 Ο ιστορικός Διον. Κόκκινος 
στον πρόλογο του β΄ τόμου, του 
έργου του “η ελληνική επανάστα-
σις” αναφέρει: “Τα ανέκδοτα στοι-
χεία μας εμπλουτίσθησαν ήδη δι’ 
αγνώστων τοιούτων. Κατέχομεν τα 
απομνημονεύματα του Δημητρίου 
Γ. Δημητρακάκη περιέχοντα πολυ-
τίμους πληροφορίας διασαφιζού-

σας ιστορικά σκοτεινά σημεία...”. 
Ο Διον. Κόκκινος έχει ερμηνεύσει 
και διαφωτίσει ιστορικά γεγονότα 
βασισμένος στα απομνημονεύμα-
τα όπως γράφει ο ίδιος, αλλά δεν 
περιλαμβάνει πρωτογενή αποσπά-
σματα του Καστρίτη πολιτικού. 

Ο ιστορικός και φιλόλογος Σα-
ράντος Ι. Καργάκος στο έργο του 
“Το πρώτο Ελληνικό Σύνταγμα” 
παραθέτει απόσπασμα των απο-
μνημονευμάτων σχετικό με τη βία 
στις εκλογές του 1844, κατά μαρ-
τυρία του Δημητρίου Αστερινού. 
Αναφέρεται στους οπαδούς των 
κομμάτων “Μπαρλαίους”, “Να-
παίους”, “Μοσχομαγκίτες”, στη 
νοθεία με τα περίφημα “σακούλια 
του Ρήγα (Παλαμήδη)”, και επί-
σης παραθέτει ένα μικρό απόσπα-
σμα του Δημητρακάκη ο οποίος 
με κάποια δόση υπερβολής γράφει 
για τις ίδιες εκλογές του 1844: “Η 
Βουλή εκείνη του Όθωνος ήλθεν 
αιμόφυρτος, διότι κατά τας εκλο-
γάς, ένεκα των επεμβάσεων ηνοί-
χθησαν οχτακόσιοι τάφοι…”!

Ο Διον. Ι. Σιγαλός στο έργο του 
“Ιστορία- η Σπάρτη και η Λακεδαί-
μων” παρεμβάλλει στην αφήγησή 
του μικρά αποσπάσματα του Δη-
μητρακάκη, και γράφει χαρακτη-
ριστικά. “Ημείς συγγενής τούτου, 
εμελετήσαμεν την όλην συγγρα-
φήν του Δημητρακάκη. Αύτη δεν 
είναι ενιαία κατά χρονολογικήν 
σειράν εξιστόρησις των γεγονό-
των, αλλά αποτελεί ιδιότυπον τρό-
πον συγγραφής….”.

Ο Αγησίλαος Γ. Σγουρίτσας εκ-
δότης του Περιοδικού “Μαλεβός” 
πρώτος έκανε γνωστό στο κοινό 
το έργο του Δημητρακάκη, δημο-
σιεύοντας αποσπάσματα ατόφια ή 
διασκευασμένα. Τα σχετικά τεύχη 
μάς τα διέθεσε ο έγκριτος δικηγό-
ρος Αθηνών Κων/νος Ν. Γαλάνης. 
Επίσης αποσπάσματα έχει δημο-
σιεύσει ο Καστανιώτης δάσκαλος 
Νικόλαος Γ. Μενίδης, εκδότης της 
εφημερίδας “Η φωνή του Βορειο-
δημότη”.   

Το κύριο σώμα των απομνημο-
νευμάτων, 170 σελίδες (με αρίθμη-
ση του επιμελητή) δεμένες σε βι-
βλίο, μας το διέθεσε ο Γιάννης Ν. 
Αρφάνης, ο οποίος επίσης μας δι-
έθεσε το βιβλίο του Διον. Σιγαλού 
καθώς και τα αντίστοιχα τεύχη της 
εφημερίδας “Η φωνή του Βορειο-
δημότη”.

Πελεκάνου Θ., Φιλόλογος
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30 χρόνια συμπλήρω-
σε φέτος το Σπάρταθλον, η 
διεξαγωγή του οποίου έγι-
νε στις 28 και 29 Σεπτεμ-
βρίου στη διαδρομή Αθήνα 
– Σπάρτη. 350 αθλητές απ’ 
όλο τον κόσμο έλαβαν μέ-
ρος στον αγώνα αυτό, με 
έπαθλο κατά τον τερματισμό 
ένα κλαδί ελιάς και νερό 
από τον ποταμό Ευρώτα.

Σ’ αυτό τον αγώνα δρόμου 
έλαβε μέρος και ο Γιάννης Δη-
μόπουλος ο οποίος είναι Λά-
κωνας, ζει στον Καραβά και 
κατάγεται από τον Άγιο – Κων-
σταντίνο.  Ο Γιάννης κατάφερε 
να τερματίσει στην 33η θέση 
με χρόνο 33 ώρες και 46 λε-
πτά. Ο κόσμος που τον περί-
μενε κατά τον τερματισμό του 
μπροστά στο άγαλμα του Λεω-
νίδα τον καταχειροκρότησε γε-
μάτος χαρά και υπερηφάνεια 
για την υπερπροσπάθειά του 

αυτή. Λίγες ημέρες μετά τον 
αγώνα, ο Γιάννης Δημόπου-
λος μας μίλησε γι’ αυτή την 
εμπειρία που είχε.

Ξεκίνησε, λέγοντάς μας 
πώς πήρε την απόφαση να 
λάβει μέρος σε αυτό τον αγώ-
να γιατί τρέχει σε μεγάλες 
αποστάσεις τα τελευταία χρό-
νια και κατάλαβε πως τέτοιου 
είδους αγώνες του ταιριάζουν. 
Ένιωσε μεγάλη τιμή που βρέ-
θηκε στην εκκίνηση με σπου-
δαίους αθλητές που τους έχει 
δει στο παρελθόν να τερματί-
ζουν.

Ύστερα, ευχαρίστησε τους 
ανθρώπους που τον υποστή-
ριξαν σε αυτή την προσπάθει-
α και ήταν δίπλα του σε όλη 
τη διάρκεια του αγώνα. Οι άν-
θρωποι αυτοί ήταν ο ξάδελφος 
του Τάκης Καραλιάς, η σύζυ-
γός του Ελένη Κωστιάνη που 
μαζί με τις φίλες της Γιώτα Κω-
στιάνη, Μαρία Κούρου, Γεωρ-

γία Κουτσογιώργη αποτελού-
σαν την Dream Team του Γιάν-
νη, η κόρη του Δέσποινα με 
το μπλουζάκι που έγραφε My 
Dad Is Running και φυσικά οι 
γονείς του. Ευχαρίστησε επί-
σης και τον άλλο Βορειοδημό-
τη Κώστα Μιχαλόπουλο για τις 
πολύτιμες συμβουλές που του 
έδωσε για να φέρει με επιτυχί-
α εις πέρας τον αγώνα, αφού 

και ο ίδιος είναι Σπαρταθλητής 
και είχε τερματίσει και αυτός το 
2000.

Στη συνέχεια μας είπε πως 
λίγα χιλιόμετρα πριν φτάσει 
στη Σπάρτη, τον περίμενε κό-
σμος με ποδήλατα και αυτο-
κίνητα και τον συνόδευσαν 
μέχρι τον τερματισμό. Αυτό 
απέδειξε για μία ακόμα φορά 
πόσο αγαπούν οι Σπαρτιά-
τες το Σπάρταθλον. Αλλά και 
πέρα από τους Σπαρτιάτες 
πολύς κόσμος ήταν στο δρόμο 

από την αρχή του αγώνα προ-
σπαθώντας να δώσει θάρρος 
στους αθλητές για να συνεχί-
σουν και αυτό πραγματικά σου 
δίνει φτερά στα πόδια.

Όταν τον ρωτήσαμε για τα 
συναισθήματά του κατά τη δι-
άρκεια του αγώνα μας είπε 
πως δεν ξέρεις σε τι κατάστα-
ση μπορεί να βρεθείς ενώ τρέ-
χεις γιατί μπορεί να συμβεί 

κάτι και να τελειώσει ο αγώ-
νας νωρίς. Μέχρι την Κόρινθο 
οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκο-
λες λόγω της ζέστης, σε ση-
μείο που πολλοί αθλητές ανα-
γκάζονταν να εγκαταλείψουν 
τον αγώνα και όταν κατάφερε 
να φτάσει μέχρι εκεί, ένιωσε 
ανακούφιση και όσο κυλούσε 
η μέρα και δρόσιζε, τόσο πιο 
πολύ ανέβαινε ο ρυθμός του. 
Ακόμα και τότε όμως που πή-
γαινε καλά, δεν ήξερε αν θα κα-
ταφέρει να τερματίσει γιατί είχε 

¸íáò Âïñåéïäçìüôçò óôï ÓðÜñôáèëï
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Το Νομικό Πρόσωπο Πο-
λιτισμού, Αθλητισμού και 
Περιβάλλοντος του Δή-
μου Σπάρτης, Πρόεδρος 
του οποίου είναι ο Μάρι-
ος Τζωρτζάκης, διοργά-
νωσε πλούσιο πρόγραμμα 
αθλητικών και πολιτιστι-
κών εκδηλώσεων από τις 
22/9 μέχρι και τη λήξη 
του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ στις 
29/9/2012. Στις 26/9 η 
Ομάδα Παραδοσιακών 
Χορών Καστορείου, που 
συντηρεί ο Σύλλογός μας 
«ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ», συμ-
μετείχε με δύο τμήματα 
μικρών και μεγάλων 

χορευτών στη βραδιά 
Ελληνικού Παραδοσια-
κού χορού στην πλατεία 
της Σπάρτης, χορεύοντας 
Μοραΐτικους χορούς. Την 
είσοδο των τμημάτων 
στο χορό έκανε ο δάσκα-
λος χορού της ομάδας, 
κ. Γεώργιος Καλομοίρης, 
τραγουδώντας παλιό πα-
ραδοσιακό τραγούδι. Και 
τα δύο τμήματα, αλλά 
και ο δάσκαλος καταχει-
ροκροτήθηκαν και απέ-
σπασαν ευμενή για την 
ομάδα σχόλια και πολλά 
συγχαρητήρια.

E.B.
Η Ομάδα Παραδοσιακών Χορών Καστορείου με τον δάσκαλο 
κ. Καλομοίρη 

πολλές ώρες ακόμα μπροστά 
του και το μόνο πράγμα που 
σκεφτόταν, ήταν ο αγώνας. 
Τι θα φάει, τι θα πιεί, αν είναι 

εντάξει το σώμα του για να συ-
νεχίσει και πως θα αντιμετωπί-
σει κάποιο πρόβλημα αν πα-
ρουσιαστεί παρακάτω.

Μας μίλησε επίσης, για το 
δυνατό του σημείο που ήταν 
το βουνό. Έφτασε νύχτα εκεί 
και η διαδρομή ήταν πολύ ευ-
χάριστη αφού συμμετέχει σε 
αγώνες βουνού και μπόρεσε 
να αντεπεξέλθει με τον καλύ-
τερο τρόπο. Εκεί τον περίμε-
νε ο Ορειβατικός Σύλλογος 
Σπάρτης και έκαναν και μια μι-
κρή κουβέντα και του έδωσαν 
δύναμη να συνεχίσει.

Μεγάλη ανακούφιση ένιω-
σε όταν άρχισε να κατηφορί-
ζει και να πλησιάζει στη Σπάρ-
τη και βρέθηκε με το συνα-

θλητή του Σπύρο Σπυρόπου-
λο με τον οποίο κουβέντιαζαν 
και έτσι πέρασε πιο ευχάριστα 
η ώρα. Και τους δύο μαζί τους 

συνόδευσε ο κόσμος μέχρι τον 
τερματισμό.

Δεν ξέχασε βεβαίως να πει 
ένα μεγάλο μπράβο στους 
συναθλητές του και Σπαρ-
τιάτες Νίκο Δασκαλόπουλο, 
Γιάννη Μαλτέζο, Στέλλα Μαρ-
κάκου και Χρήστο Μασούρα 
που έκαναν μια υπερπροσπά-
θεια σε αυτό τον αγώνα αλλά 
λόγω προβλημάτων δεν κα-
τάφεραν να τερματίσουν και 
τους ευχήθηκε του χρόνου να 
πάρουν πάλι μέρος στον αγώ-
να και αυτή τη φορά να τα κα-
ταφέρουν.

Εκτός απ’ αυτά, αναφέρθη-
κε και στα προβλήματα που 
αντιμετώπισε στους σταθμούς 
ελέγχου και ανεφοδιασμού 

των αθλητών μέχρι την Κό-
ρινθο. Η τροφοδοσία δεν ήταν 
καθόλου καλή μέχρι εκεί και τα 
νερά που προσφέρονταν ήταν 
πολύ ζεστά λόγω της υψηλής 
θερμοκρασίας.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το 
ρόλο του Δήμου, ανέφερε πως 
πρέπει να βοηθά τους αθλητές 

όσο μπορεί έτσι ώστε να συνε-
χίσουν να παίρνουν μέρος στο 
Σπάρταθλον.

Όσο για του χρόνου… δεν 
έχει αποφασίσει ακόμα αν θα 
πάρει μέρος στον αγώνα αλλά 
σίγουρα κάποια στιγμή θα το 
ξανακάνει!

Καλλιρρόη Λαμπή
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Χρονικό

Νέα Λιβερά, η Νέα Πατρί-
δα για πολλούς που εκδι-
ώχθηκαν από τις πατρο-
γονικές εστίες με το μαν-
δύα της διπλωματίας και 
που με ελάχιστα υπάρ-
χοντα και συνεχείς κακου-
χίες βρέθηκαν, μετά από 
μια διετή μετακίνηση, σε 
ένα καινούργιο χωριό. 

Η Λιβερά Τραπεζούντος, η 
οποία σημειωτέον ήταν κω-
μόπολη και έδρα της Μητρό-
πολης Ροδοπόλεως, ήταν χτι-
σμένη σε υψόμετρο 800 μ. 
και είχε μικτό πληθυσμό, κυ-
ρίως Έλληνες, οι οποίοι ήσαν 
μετά το 1914 πάνω από 1000, 
και 10 οικογένειες Τούρκων, 
απείχε δε 24 χιλιόμετρα νότι-
α /νοτιοδυτικά της Τραπεζού-
ντας. 
Το χρονικό του διωγμού αρχί-
ζει για τους κατοίκους της μετά 
την καταστροφή της Σμύρνης, 
το Σεπτέμβριο του 1922 και 

συνεχίζεται μετά τη συμφω-
νία της Λωζάνης τον Ιανουά-
ριο του 1923 για κάποιες οι-
κογένειες που κατέληξαν στη 
Λακωνία. Ένα μεγάλο μέρος 
των κατοίκων της Λιβεράς 
εγκαταστάθηκε στη Μακεδονί-
α  και συγκεκριμένα στην Κο-
ζάνη και στην Ξάνθη, όπου και 
υπάρχουν τα χωριά με το όνο-
μα Λιβερά. Με τη συγκεκριμέ-
νη συμφωνία έγινε ανταλλα-
γή μεταξύ Ελλάδας και Τουρ-
κίας 500.000 μουσουλμάνων 
με 1.350.000 χριστιανών Ελ-
λήνων. Για τους μετέπειτα πε-
ρίπου 150 κατοίκους της Νέας 
Λιβεράς που το 98% περίπου 
προέρχονταν από την κωμό-
πολη της Λιβεράς Τραπεζού-
ντας, το οδοιπορικό μετά την 
εγκατάλειψη των πατρογονι-
κών εστιών, περιελάμβανε με-
ταφορά με νοικιασμένα κάρα 
από τη Λιβερά στην Τραπε-
ζούντα και από εκεί επιβίβα-
ση σε πλοία για να οδηγη-
θούν στην Ελλάδα, με πολ-

λές οικογένειες χωρίς την πα-
ρουσία του πατέρα που λόγω 
της δουλειάς στην Κωνστα-
ντινούπολη ή στην Τραπεζού-
ντα όπου πολλοί είχαν και δικά 
τους μαγαζιά, δέν ήλθαν μαζί 
και ήλθαν αργότερα στην Ελ-
λάδα. Μία τέτοια περίπτωση 
μέσα σε πολλές άλλες, είναι 
και του παππού μου Ιωαν. Τι-
γκλιανίδη, ο οποίος μαζί με τον 
πατέρα του που είχε παπλω-
ματοποιείο στην Κωνσταντι-
νούπολη, ήλθε στην Ελλάδα 
το 1935 αφού έχασε το σπί-
τι και το μαγαζί που είχε ιδι-
οκτησία (όπως αναφέρει στο 
ημερολόγιο που μας άφησε η 
Μητέρα μου Ελισσάβετ Μυ-
ρίδη). Στη συνέχεια για ένα 
διάστημα περίπου δύο μη-
νών από το Φεβρουάριο έως 
τον Απρίλιο του 1923, διαμο-
νή σε σκηνές στη Μακρόνη-
σο, (το μετέπειτα κολαστήριο 
για πολιτικούς κρατoύμενους), 

που τότε λειτούργησε σαν 
λοιμοκαθαρτήριο προσφύ-
γων κυρίως από τον Πόντο.
 Πολλοί από αυτούς κυρίως 
άρρωστα παιδιά και ηλικιω-
μένοι και λόγω των ασθενιών 
και των απάνθρωπων συνθη-
κών διαβίωσης, έχασαν τη ζωή 
τους εκεί. Γιά τη συγκεκριμένη 
περίοδο διαμονής στη Μα-
κρόνησο σχετικές μαρτυρίες 

έχουμε από τους γονείς μας. 
Υπάρχει δε και γραπτή μαρτυ-
ρία η οποία και αποδεικνύει ότι 
και οι συγκεκριμένοι πρόσφυ-
γες πέρασαν από εκεί. Φαίνε-
ται δε σε άδεια σελίδα βιβλί-
ου Καινής Διαθήκης (έκδοσης 
1912 από το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο Κωνσταντινουπόλε-
ως), στην οποία αναγράφεται 
το ονοματεπώνυμο “Γεώργι-
ος Κ. Τιγκλιανίδης” και η ημε-
ρομηνία “Εν Μακρονήσω 17 
Μαρτίου 1923 του Αγίου Λα-
ζάρου”. Δείτε και τη σχετική 
φωτογραφία. Το Πάσχα του 
1923 με το παλιό ημερολόγιο 
έπεφτε 26 Μαρτίου, με το και-
νούργιο που τότε έγινε η αλ-
λαγή πήγε 13 ημέρες αργό-
τερα, δηλαδή 8 Απριλίου. Το 
οδοιπορικό συνεχίζεται μετά 
τη Μακρόνησο, για τους υπό-
λοιπους που επέζησαν, και με 
πλοία φθάνουν στο Γύθειο και 
από εκεί διανέμονται σε διάφο-

ρα χωριά γύρω από τη Σπάρ-
τη (Ανώγεια, Ξηροκάμπι, Τρύ-
πη, Αγιο Ιωάννη κ.ά), όπου και 
διέμεναν πλέον του ενός έτους 
σε σχολεία, εγκαταλελειμμένα 
σπίτια ή σε δημόσια κτίρια. Το 
1924 στην επιτροπή που συ-
στάθηκε από τους ίδιους τους 
πρόσφυγες, προτάθηκαν δύο 
εναλλακτικές περιοχές για τη 
δημιουργία οικισμού εγκατά-

ÍÝá ËéâåñÜ: ×ôßæïíôáò ôç æùÞ áðü ôï ôßðïôá...
Ç ÍÝá Ðáôñßäá ãéá ðïëëïýò ðïõ åêäéþ÷èçêáí áðü ôéò ðáôñïãïíéêÝò åóôßåò 
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στασής τους, σε εκτάσεις που 
παραχώρησε η Ιερά Μονή Κα-
στρίου “Ζωοδόχος Πηγή”. Η 
περιοχή στα “Μετόχια” και η 
περιοχή στους πρόποδες του 
Ταΰγετου η οποία και επελέγη 
από την επιτροπή, διότι όπως 
εκ των υστέρων διαπιστώνου-
με, και βλέποντας τελευταία τα 
οδοιπορικά της ΕΤ3, έμοια-
ζε τοπογραφικά με τη Λιβε-
ρά στην Τραπεζούντα. Στην 
ανωτέρω περιοχή η επιτροπή 
αποκατάστασης που σύστησε 
το Ελληνικό κράτος έκτισε 42 
σπίτια δύο δωματίων 40 πε-
ρίπου τετραγωνικών, και ένα 
χώρο γύρω στα 15 τετραγωνι-
κά (στάβλο) για να στεγάζουν 
τα ζώα (χάνι). Στα ημιτελή αυτά 
σπίτια (μου έλεγε ο Πατέρας 
μου ότι το χώμα στο χειμωνιά-
τικο δωμάτιο έφθανε στο πα-
ράθυρο), άρχισαν να εγκαθί-
στανται ξεκινώντας το σκληρό 
αγώνα για την επιβίωση στη 
νέα τους πατρίδα που ονομά-
στηκε “Συνοικισμός Νέας Λιβε-
ράς” το 1925 με 1926, χτίζο-
ντας τη ζωή τους απ’ το τίπο-
τα. Τα ανωτέρω κτίρια δόθη-
καν ως δάνειο και όχι δωρεάν 
όπως πολλοί θα πίστευαν, και 
ευτυχώς γι’ αυτούς κατά τη δι-
άρκεια της Κατοχής λόγω της 
υποτίμησης της δραχμής μπό-
ρεσαν να τα ξεχρεώσουν που-
λώντας λάδι ή ζώα και έτσι να 
γλυτώσουν την προσωποκρά-
τηση για χρέη στο Δημόσιο, 
που για μερικούς είχε ήδη ξε-
κινήσει (σχετικές φωτογραφί-
ες 2 και 3). Τα σπίτια που τους 
δόθηκαν αποτελούνταν από το 
χειμωνιάτικο το οποίο για πά-
τωμα είχε χώμα, (θυμάμαι σπί-

τια που μέχρι και τα τέλη της 
δεκαετίας του 1950 ήταν ακό-
μα σ’ αυτή την κατάσταση), 
και το υπνοδωμάτιο (ωτά στα 
ποντιακά) που ήταν με ξύλινο 
πάτωμα. Τα χρόνια που ακο-
λούθησαν οι ξεριζωμένοι πρό-
σφυγες μέσα σε αντίξοες συν-
θήκες με πολύ μεγάλο αγώνα 
προσπάθησαν να προσαρμο-
σθούν και να ζήσουν στο νέο 
περιβάλλον με τους ντόπιους 
κατοίκους του Καστρίου, που 
παρότι στην αρχή τους αντι-
μετώπισαν με καχυποψία και 
εχθρικά, στη συνέχεια όμως 
και στα χρόνια που ακολού-
θησαν, όχι μόνον τους συ-
μπαραστάθηκαν ηθικά αλλά 
τους βοηθούσαν και υλικά, 
δίνοντάς τους για παράδειγ-
μα και το γάλα από τις αγε-
λάδες που εκείνοι δεν κατα-
νάλωναν, για τους πρόσφυγες 
όμως ήταν η πρώτη ύλη για να 
φτιάχνουν τυρί, βούτυρο και 
γιαούρτι. Ο αγώνας για την 
επιβίωση δύσκολος, τα εδά-
φη, κυρίως γύρω από τα σπί-
τια και οι μικρές εκτάσεις (κή-
ποι αργότερα), ήσαν πετρώδη 
και χρειάστηκε καιρός και πο-
λύς αγώνας για να μπορέσουν 
να καλλιεργηθούν τα απαραί-
τητα κηπευτικά για τις βασι-
κές τους ανάγκες, (καθώς και 
για να θρέψουν στη συνέχεια 
τα ζώα τους), ώστε να είναι σε 
θέση να διαθέτουν τα στοιχει-
ώδη για τη διατροφή και τη δι-
αβίωση γι’ αυτούς και τα παι-
διά τους. Χρειάστηκε μεγάλος 
αγώνας κόπος και χρόνος για 
να τα διαμορφώσουν ώστε να 
γίνουν καλλιεργήσιμα. Όμως  
με αγώνα, κόπους και σκλη-

ρή εργασία στα χωράφια και 
όπου αλλού υπήρχε μεροκά-
ματο, κατάφεραν όχι μόνο να 
σταθούν ισάξια μέσα σε λίγα 
χρόνια με τους ντόπιους, αλλά 
και μερικοί απ’ αυτούς να φτιά-
ξουν μαγαζιά στο Καστόρειον, 
στη Σπάρτη και αλλού. Αναφέ-
ρω ενδεικτικά το εμπορικό του 
Αθ. Γεροντίδη και το υποδημα-
τοποιείο του Μαστρο-Σάββα 
Συμεωνίδη στην Καστανιά, το 
παπλωματοποιείο του Κ. Πει-
μανίδη στη Σπάρτη, καθως και 
του Βασ. Σανταλίδη στον Πει-
ραιά. Οι γονείς μας που ήλ-
θαν 4, 5, 6 χρόνων, καθώς και 
οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, ακο-
λούθησαν τα μαθήματα του 
δημοτικού σχολείου στο κτίρι-
ο που λειτουργούσε σαν σχο-
λείο, στον περιβάλλοντα χώρο 

της ιστορικής εκκλησίας του 
Αγίου Γεωργίου στο Καστρί. 
Ο χώρος όμως ήταν πολύ μι-
κρός για να χωρέσει τους μα-
θητές και των τριών χωριών με 
αποτέλεσμα να χρειάζεται και-
νούριος και μεγαλύτερος χώ-
ρος. Έτσι το 1929 επιτροπή 
από πρόσφυγες και ντόπιους, 
με χρήματα από τις αποζημιώ-
σεις των προσφύγων και μετά 
από παραχώρηση οικοπέδου 
από την οικογένεια Γιαννούλη 
άρχισε να χτίζεται, και με προ-
σωπική εργασία όλων των κα-
τοίκων -Καστρίου, Νέας Λιβε-
ράς και Σερβέικων-, το “Δη-
μοτικό Σχολείο Νέας Λιβεράς” 
(όπως ονομάστηκε) το οποίο 
και λειτούργησε μέχρι το σχο-
λικό έτος 1986 οπότε και έκλει-
σε ελλείψει μαθητών. Μετά τα 
πρώτα χρόνια προσαρμογής 
και συγχνωτισμού με τους ντό-

πιους κατοίκους η συνεργασί-
α τους υπήρξε στη συνέχεια 
πολύ καλή και κατάφεραν με 
προσωπική εργασία όλων και 
τη χρηματική βοήθεια κάποιων 
(αναφέρω τον ευεργέτη Νικό-
λαο Κολινιάτη), να ολοκληρω-
θεί το 1947 η κεντρική εκκλη-
σία και των τριών χωριών, η 
Αγία Βαρβάρα, με πρώτο εφη-
μέριο τον αείμνηστο παπα-Γι-
ώργη Κακούνη που μέχρι τότε 
ιερουργούσε στον Άγιο Γεώρ-
γιο. Όλα τα παραπάνω είναι 
αποτέλεσμα της συνεννόησης 
και της εκτίμησης που μετά 
τα πρώτα χρόνια δύσκολης 
προσαρμογής και συγκατοίκη-
σης, αναπτύχθηκε μεταξύ των 
ντόπιων και των προσφύγων, 
πράγμα που παρέμεινε και τα 
επόμενα χρόνια. Θυμάμαι στο 

Καφεοινοπαντοπωλείο του πα-
τέρα μου, ντόπιους και πρό-
σφυγες μαζί να συζητούν για 
τα προβλήματά τους, να γλε-
ντούν και να χαίρονται όλοι 
μαζί, χωρίς να διακρίνεις καμί-
α διαφορά, ούτε φθόνο, παρά 
κατανόηση και συμπαράσταση 
του ενός και όλων προς τους 
άλλους. Εμείς που αποτελούμε 
τη συνέχεια των παππούδων 
και πατεράδων μας, οι οποί-
οι με τόσες δυσκολίες κατάφε-
ραν να επιβιώσουν, να μας με-
γαλώσουν, και να μας μεταφέ-
ρουν τα ιδανικά, τα ήθη, και τα 
έθιμά τους, θα τους θυμόμαστε 
και θα συνεχίσουμε παίρνο-
ντας παράδειγμα από αυτούς 
να κρατήσουμε αυτά που μας 
άφησαν, ώστε να τα μεταφέ-
ρουμε και εμείς στα παιδιά μας 
και στα εγγόνια μας.

 Γ. ΧΡ. ΜΥΡΙΔΗΣ
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Ð ñáãìáôïðïéÞèçêå 
ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá 
ãéá ôñßôç ÷ñïíéÜ ç 

ÅðéóôçìïíéêÞ Çìåñßäá ìå èÝìá: 
«ÉóôïñéêÞ êáé Áñ÷áéïëïãéêÞ 
ÐåñéÞãçóç óôç Ëáêåäáßìïíá», 
ôçí ÊõñéáêÞ 12 Áõãïýóôïõ 
óôï Ðáëáéü Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï 
ôçò Ô.Êïéíüôçôáò Áãüñéáíçò 
ôïõ Ä.ÓðÜñôçò. Ôçí åêäÞëùóç 
óõíäéïñãÜíùóáí  ï Åîùñáúóôé-
êüò êáé Ðïëéôéóôéêüò Óýëëïãïò 
Áãüñéáíçò,  ôï Íïìéêü Ðñü-
óùðï Ðïëéôéóìïý, Áèëçôéóìïý 
êáé ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÄÞìïõ 
ÓðÜñôçò êáé ïé Ìéêñïß Åîåñåõ-
íçôÝò Áãüñéáíçò  ìå åðéóôçìï-
íéêü õðåýèõíï ôïí ê.Ëåùíßäá 
Óïõ÷ëÝñç, áñ÷áéïëüãï ôçò Å´ 
Åöïñåßáò Ðñïúóôïñéêþí êáé 
Êëáóéêþí Áñ÷áéïôÞôùí ÓðÜñ-
ôçò. Ç çìåñßäá áðïôÝëåóå ôçí 
óõíÝ÷åéá ôùí áíôßóôïé÷ùí çìå-
ñßäùí ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêáí 
óôïí ßäéï ÷þñï ôïí Áýãïõóôï ôïõ 
2010 êáé ôïõ 2011 êáé Ý÷åé óêïðü 
íá óõìâÜëëåé  óôçí áíÜäåéîç ôçò 
éóôïñßáò êáé ôùí áñ÷áéïëïãéêþí 
ìíçìåßùí ôçò Ëáêåäáßìïíïò.

     Óôéò äýï ðñïçãïýìåíåò çìå-
ñßäåò ç èåìáôïëïãßá áöïñïýóå 

ôç ôïðéêÞ éóôïñßá êáé ôçí áñ÷áé-
ïëïãßá ôçò ðåñéï÷Þò,  ìå êáñðü 
ôçò ðñïóðÜèåéáò áõôÞò íá åßíáé  
ç Ýêäïóç ôùí Ðñáêôéêþí ôïõ 
2010. 

Ôï 2012 ôï èåìáôéêü ðëáß-
óéï äéåõñýíèçêå êáëýðôïíôáò 
èÝìáôá ãéá ïëüêëçñç ôçí 
Ëáêùíßá êáé ôç íïôéïáíáôï-
ëéêÞ Ðåëïðüííçóï êáé ðá-
ñïõóéÜóôçêáí ïé ðáñáêÜôù 
åéóçãÞóåéò:

►   “Ç ÔïðéêÞ Åêêëçóßá êáé 
ôá ìïíáóôéêÜ êÝíôñá ôçò Ëáêù-
íßáò. Êéâùôïß ðáéäåßáò êáé ðá-
ñáäüóåùò”, áðü ôïí Óåâáóìéü-
ôáôï Ìçôñïðïëßôç Ìïíåìâáóßáò 
êáé ÓðÜñôçò ê.ê. ÅõóôÜèéï,

►   “ Ç óõìâïëÞ ôùí áãùíé-
óôþí óôçí åðáíÜóôáóç ôïõ 1821 
áðü ôéò êïéíüôçôåò  ÐáñäÜëé,  
Áëåõñïý êáé  Ãåùñãßôóé ôçò Ä.Å. 
ÐåëëÜíáò ôïõ ÄÞìïõ ÓðÜñôçò 
“, áðü ôïí êáèçãçôÞ ôïõ Ðáíå-
ðéóôçìßïõ ÊñÞôçò ê. ÄçìÞôñéï 
Óðáíôßäï, êáé

►   “ Ïé ðïëéïñêßåò ôçò Ìå-
ãáëüðïëçò êáé ôçò ÓðÜñôçò áðü 
ôïõò äéáäü÷ïõò ôïõ Ì. ÁëåîÜí-
äñïõ. Ç ÷ñÞóç ôùí  åëåöÜíôùí 
óôéò ðïëéïñêßåò êáé ç ðáñïõóßá 

ôïõò óôç íüôéá Ðåëïðüííçóï áðü 
ôçí ÐáëáéïëéèéêÞ Åðï÷Þ Ýùò 
êáé ôïõò Ðáëáéï÷ñéóôéáíéêïýò 
÷ñüíïõò”, áðü ôïí áñ÷áéïëüãï 
ê.Ëåùíßäá Óïõ÷ëÝñç  êáèþò êáé 
ïé áíáêïéíþóåéò ôýðïõ Posters:

♦ ÓôáìÜôçò Öñéôæßëáò, Åðéôýì-
âéåò óôÞëåò áðü ôç Ìåãáëüðïëç

♦ Ëåùíßäáò Óïõ÷ëÝñçò, Íï-
ìéóìáôéêÝò ìáñôõñßåò áðü ôç 
íïôéïáíáôïëéêÞ Ìåãáëïðïëß-
ôéäá ÷þñá ôçò Áñêáäßáò. ÍÝá 
íïìéóìáôéêÜ åõñÞìáôá áðü ôéò 
áíáóêáöÝò óôï Ýñãï ôïõ íÝïõ 
áõôïêéíçôüäñïìïõ Ëåýêôñïõ 
– ÓðÜñôçò.

♦ Ãñçãüñéïò ÃñçãïñáêÜêçò, 
ÓôáìÜôçò Öñéôæßëáò, Íïìßóìáôá 
áðü ôéò íåüôåñåò áíáóêáöÝò óôï 
ÐáëëÜíôéï ôçò Áñêáäßáò

♦ Ëåùíßäáò Óïõ÷ëÝñçò, Åõñþ-
ôáò, ÖùíÝò íåñïý ìõñéÜäåò.

♦ ÓôáìÜôçò Öñéôæßëáò, Ëåùíß-
äáò Óïõ÷ëÝñçò, Ïé ðïôáìïß ôçò 
íüôéáò Áñêáäßáò:  Åëéóóþí Ìå-
ãáëüðïëçò,  ÃáèåÜôáò – Êáñíß-
ùíáò Áéãýôéäáò, Áëöåéüò,   1⁄4öéò 
Ìáíôßíåéáò.  Ëßìíç ÔÜêá Ðáë-
ëáíôßïõ, ÖùíÝò íåñïý ìõñéÜäåò.     

♦ Ëåùíßäáò Óïõ÷ëÝñçò, 

ÁíÜäåéîç åëëçíéóôéêïý ï÷õñïý 
ÁèÞíáéïõ Âåëåìßíáò óôéò ðçãÝò 
ôïõ Åõñþôá

O Óåâáóìéüôáôïò Ìçôñïðïëß-
ôçò Ìïíåìâáóßáò êáé ÓðÜñôçò 
ê.ê. ÅõóôÜèéïò ðáñïõóßáóå 
óôçí áíáêïßíùóÞ ôïõ, ôïí ðï-
ëõðïßêéëôï êáé äéá÷ñïíéêü ñüëï 
ôçò ÔïðéêÞò Åêêëçóßáò êáé ôùí 
ìïíáóôéêþí êÝíôñùí ôçò Ëáêù-
íßáò óôçí äéÜóùóç ôçò ÅëëçíéêÞò 
Ðáéäåßáò áðü ôá ìÝóá ôïõ 10ïõ 
áéþíá ì.×. êáé Ýùò êáé ôçí áðáñ-
÷Þ ôçò áðåëåõèÝñùóçò ôïõ Åëëç-
íéêïý ãÝíïõò ìå ôçí åðáíÜóôáóç 
ôïõ 1821. Óôçí åéóÞãçóÞ ôïõ ï 
Óåâáóìéüôáôïò Ìçôñïðïëßôçò 
Ìïíåìâáóßáò êáé ÓðÜñôçò áíá-
öÝñèçêå óôéò ÉåñÝò ÌïíÝò ôçò 
Ëáêùíßáò üðïõ óýìöùíá ìå ôéò 
ðçãÝò êáé ôá áñ÷áéïëïãéêÜ äåäï-
ìÝíá “...åßôå åêåßíåò ïé ìïíÝò ðïõ 
êáôáóôñÜöçêáí åßôå áõôÝò ðïõ, 
ðáñáìÝíïõí üñèéåò óôï ðÝñá-
óìÜ ôïõ ÷ñüíïõ, äéåäñáìÜôéóáí 
óçìáíôéêü ñüëï óôçí ðáéäåßá 
ôïõ ôüðïõ ìå ôéò ÂéâëéïãñáöéêÝò 
Ó÷ïëÝò, ôç öýëáîç êáé äéÜóùóç 
÷åéñïãñÜöùí êùäßêùí êáé ôÝëïò 
ôá ó÷ïëåßá ðïõ ëåéôïõñãïýóáí 

Έρευνα

Áãüñéáíç: Ãéá ôñßôç ÷ñïíéÜ ç åðéóôçìïíéêÞ çìåñßäá
ÉóôïñéêÞ êáé Áñ÷áéïëïãéêÞ ÐåñéÞãçóç óôç Ëáêåäáßìïíá
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óå áõôÝò.”  Ìå ðëÞèïò éóôïñéêþí 
óôïé÷åßùí, åíäåëå÷Þ Ýñåõíá ôùí 
áñ÷åéáêþí ðçãþí  êáé ðëÞñçò 
Ýñåõíáò ôçò âéâëéïãñáößáò ôïõ 
åí ëüãù èÝìáôïò áðïäåéêíýå-
ôáé   üôé êáé óôç ëáêùíéêÞ ãç 
ìÝóù ôùí ìïíáóôéêþí êÝíôñùí 
êáé ãåíéêüôåñá ôçò Åêêëçóßá, 
ç åëëçíï÷ñéóôéáíéêÞ ðáñÜäïóç  
áðïôÝëåóå ôï óôáèåñü Ýäáöïò, 
üðïõ óôçñß÷èçêå ç ðáéäåßá, ãéá 
íá áðïôéíÜîåé ôüôå ôï âáñýôáôï 
üãêï ôïõ ôïýñêéêïõ æõãïý.

Óôçí óõíÝ÷åéá ï êáèçãçôÞò 
ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ÊñÞôçò 
ê.ÄçìÞôñéïò Óðáíôßäïò, ðá-
ñïõóßáóå íÝá óôïé÷åßá  ãéá ôçí 
óõììåôï÷Þ óôç ÅðáíÜóôáóç 
ôïõ 1821 ôñéáêïóßùí (300) 
ôïõëÜ÷éóôïí áãùíéóôþí áðü ôï 
ÐáñäÜëé, ôçí Áëåõñïý êáé ôï 
Ãåùñãßôóé. Éäéáßôåñç ìíåßá Ýãéíå 
ãéá ôçí óõììåôï÷Þ ôïõò ìáæß êáé 
ìå Üëëïõò áãùíéóôÝò  ôçò Âüñåé-
áò Ëáêåäáßìïíïò óå óçìáíôéêÝò 
ìÜ÷åò êáé ðïëåìéêÜ ãåãïíüôá 
ôïõ áãþíá, üðùò óôéò ìÜ÷åò óôï 
ÂáëôÝôóé (24.4.1821) óôá Äïëéá-
íÜ êáé ôá ÂÝñâåíá (18.5.1821), 
óôçí ðïëéïñêßá êáé ôçí Üëùóç 
ôçò ÔñéðïëéôóÜò, óôéò  ìÜ÷åò ôùí 
Äåñâåíáêßùí, óôçí Üìõíá óôï 
öñïýñéï ôïõ ¢ñãïõò, óôçí Üìõ-
íá ôùí Ìåóóçíéáêþí öñïõñßùí 
( Íéüêáóôñï - Óöáêôçñßá) áëëÜ 
êáé óôéò ìåãÜëåò ìÜ÷åò ôçò ÌÜ-
íçò (ÂÝñãá Áëìõñïý, ÐïëõÜñá-
âï), üðïõ äåí óõììåôåß÷áí ìüíï 
ÌáíéÜôåò áëëÜ êáé ìåãÜëïò 
áñéèìüò áãùíéóôþí êáé ïðëáñ-
÷çãþí áðü ôçí Ëáêåäáßìïíá.

Ç  åðéóôçìïíéêÞ çìåñßäá ïëï-

êëçñþèçêå ìå ôçí áíáêïßíùóç 
ôïõ áñ÷áéïëüãïõ ôçò Å’ Åöïñåß-
áò Ðñïúóôïñéêþí êáé Êëáóéêþí 
Áñ÷áéïôÞôùí ÓðÜñôçò ê.Ëåùíß-
äá Óïõ÷ëÝñç,  ìå èÝìá :  “ Ïé ðï-
ëéïñêßåò ôçò Ìåãáëüðïëçò êáé 
ôçò ÓðÜñôçò áðü ôïõò äéáäü÷ïõò 
ôïõ Ì. ÁëåîÜíäñïõ. Ç ÷ñÞóç 
ôùí  åëåöÜíôùí óôéò ðïëéïñêßåò 
êáé ç ðáñïõóßá ôïõò óôç íüôéá 
Ðåëïðüííçóï áðü ôçí Ðáëáéïëé-
èéêÞ Åðï÷Þ Ýùò êáé ôïõò Ðáëáé-
ï÷ñéóôéáíéêïýò ÷ñüíïõò”. 

Ç èåìáôïëïãßá ôçò áíáêïßíù-
óçò áëëÜ êáé ç áñôéüôçôá ôçò ðá-
ñïõóßáóçò  åíôõðùóßáóáí ôïõò 
óõììåôÝ÷ïíôåò óôçí çìåñßäá 
êáèþò ðáñïõóéÜóèçêáí éóôïñé-
êÜ ãåãïíüôá Üãíùóôá óôï åõñý 
êïéíü, ìÝóá óôï êõêåþíá ôùí 
óôåñåüôõðùí éóôïñéêþí óôïé÷åß-
ùí ðïõ áðü ôá ìáèçôéêÜ ÷ñüíéá 
åðéâÜëëåôáé íá ìáèáßíïõìå. Ç 
óýíäåóç ôùí óðÜíéùí êáé áäç-
ìïóßåõôùí áñ÷áéïëïãéêþí åõ-
ñçìÜôùí ðïõ ðáñïõóéÜóèçêáí 
êáé áíáöåñüìáóôå óôá áñ÷áßá 
êéíçôÜ åõñÞìáôá ðçëïðëáóôéêÞò 
êáé ìéêñïôå÷íßáò ìå áðåéêüíéóç 
åëÝöáíôåò  áðü ôéò áíáóêáöÝò 
ôïõ áñ÷áéïëüãïõ óôçí ËÞìíï, 
óôçí Ìåãáëüðïëç êáé óôçí Ëá-
êùíßá êáé ç óýíäåóÞ ôïõò ìå ôá 
éóôïñéêÜ ãåãïíüôá ôïõ 4ïõ êáé 
3ïõ áéþíá ð.×. åíèïõóßáóáí 
êáé åíôõðùóßáóáí ôï êïéíü ôçò 
çìåñßäáò. Ï ê.Óïõ÷ëÝñçò ìå Ýíá 
ðëïýóéï öùôïãñáöéêü õëéêü ôá-
îßäåøå ôï ðïëõðëçèÝò áêñïáôÞ-
ñéï óôá ìïíïðÜôéá ôçò éóôïñßáò 
ìÝóá áðü Ýíá ïäïéðïñéêü ðïõ 
îåêéíïýóå åêáôïììýñéá ÷ñüíéá 

ðñéí (ÐáëáéïëéèéêÞ ðåñßïäï), 
ôçí åðï÷Þ ôùí Ìáìïýè êáé Äåé-
íïèçñßùí Ýùò ôçí åêóôñáôåßá 
ôïõ Ì.ÁëåîÜíäñïõ óôçí Ðåñóßá 
êáé ôçí ìÜ÷ç ôùí åëåöÜíôùí 
óôïí ÕäÜóðç ðïôáìü óôçí Éíäßá. 
Óôçí óõíÝ÷åéá ìÝóá áðü ôï Ýñãï 
ôïõ Äéüäùñïõ ôïõ Óéêåëéþôç êáé 
ôïõ ÐëïõôÜñ÷ïõ ðáñïõóßáóå ìå 
óðÜíéï öùôïãñáöéêü õëéêü ôçí 
ðïëéïñêßá ôçò Ìåãáëüðïëçò, 
ôçò ÓðÜñôçò êáé ôïõ ¢ñãïõò áðü 
ôïõò åëÝöáíôåò ôùí Ìáêåäüíùí 
êáé ôùí Çðåéñùôþí ôïõ âáóéëéÜ 
Ðýññïõ. ÔÝëïò ç åéóÞãçóç ôïõ 
ê.Óïõ÷ëÝñç ïëïêëçñþèçêå ìå 
ôçí ðáñïõóßáóç áðåéêüíéóçò 
åëåöÜíôùí áðü ôï øçöéäùôü 
äéÜêïóìï äáðÝäùí ïéêéþí ôçò 
Ðáëáéï÷ñéóôéáíéêÞò ÓðÜñôçò 
(5ïò - 6ïò áé. ì.×.) áëëÜ êáé áðü 
ðáñáóôÜóåéò áðü øçöéäùôü êáé 
æùãñáöéêü äéÜêïóìï âõæáíôé-
íþí êáé ìåôáâõæáíôéíþí íáþí 
ôïõ Ðåëïðïííçóéáêïý êáé ãåíé-
êüôåñá ôïõ Åëëáäéêïý ÷þñïõ. 

ÔÝëïò õðÞñîáí êáé áñêåôÝò 
áñ÷áéïëïãéêÝò áíáêïéíþ-
óåéò ôýðïõ Posters áðü ôïõò 
áñ÷áéïëüãïõò ôçò Å’ ÅÐÊÁ 
(Ëáêùíßáò) & ËÈ´ ÅÐÊÁ 
(Áñêáäßáò) ê.ê. ÓôáìÜôç 
Öñéôæßëá, Ãñ.ÃñçãïñáêÜêç 
êáé  Ëåùíßäá Óïõ÷ëÝñç ãéá 
áíáóêáöÝò ðïõ äéåíÞñãçóáí 
ïé Åöïñåßåò Áñ÷áéïôÞôùí óôï 
ðëáßóéï ôïõ Ýñãïõ ôïõ íÝïõ 
áõôïêéíçôüäñïìïõ Ìåãáëü-
ðïëç – Ëåýêôñï –Ëïãêáíßêï 
– ÓðÜñôç áëëÜ êáé ó’ üëç ôç 
íüôéá Áñêáäßá (ÐáëëÜíôéï, 
ÁóÝá, Ìåãáëüðïëç, Ðåôñßíá) 

áëëÜ êáé ç óõììåôï÷Þ ôçò 
Áñ÷áéïëïãéêÞò Õðçñåóßáò 
ôçò Áñêáäßáò óôçí äñÜóç ôïõ 
Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý êáé 
Ôïõñéóìïý,  ìå èÝìá «Ðåñé-
âÜëëïí êáé Ðïëéôéóìüò 2011, 
ÖùíÝò íåñïý ìõñéÜäåò».

ÌåôÜ ôï ôÝëïò ôçò åðéóôçìï-
íéêÞò Çìåñßäáò áíáêïéíþèçêå 
áðü ôï Óýëëïãï üôé óôá ôÝëç 
ôïõ öèéíïðþñïõ, èá ãßíåé êáé ç 
ðáñïõóßáóç ôùí Ðñáêôéêþí ôçò 
«Â´ ÉóôïñéêÞò êáé Áñ÷áéïëïãé-
êÞò ÐåñéÞãçóçò óôç âüñåéá Ëá-
êåäáßìïíá» ðïõ èá åêäïèïýí ìå 
ôçí óõíäñïìÞ ôïõ Ðïëéôéóôéêïý 
Óõëëüãïõ êáé ôïõ Íïìéêïý Ðñï-
óþðïõ Ðïëéôéóìïý, Áèëçôéóìïý 
êáé ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÄÞìïõ 
ÓðÜñôçò .

Ôçí çìåñßäá ôßìçóáí ïé 
âïõëåõôÝò ôçò Ð.Å.Ëáêùíßáò 
ê.ê.ÁèáíÜóéïò ÄáâÜêçò êáé 
Öåâñùíßá ÐáôñéáíÜêïõ, ç 
Áíáðëçñþôñéá Äéåõèýíôñéá ôçò 
5çò ÅÂÁ ÓðÜñôçò ê.Åõáããåëßá 
ÐÜíôïõ  áðü ôï ÄÞìï ÓðÜñôçò 
ï Ðñüåäñïò ôïõ Í.Ð.Ð.Á.& Ð. 
ê.ÌÜñéïò ÔæùñæÜêçò êáé ï Áíôé-
äÞìáñ÷ïò ê.ÉùÜííçò Êáñìïßñçò 
áëëÜ êáé ïé Äçìïôéêïß Óýìâïõ-
ëïé ÅõÜããåëïò Âáëéþôçò, Áíôþ-
íéïò Êáëïìïßñçò, ÅõÜããåëïò Íé-
êïëÜêáêçò, Ãåþñãéïò ÖïõíôÜò 
êáé ÐáñáóêåõÜò Êáëïìïßñçò, 
ï Ðñüåäñïò ôçò ÐíåõìáôéêÞò 
Åóôßáò ÓðÜñôçò ê.Íéêüëáïò 
ÃåùñãéÜäçò, êáèþò êáé ï Äéïé-
êçôÞò ôïõ Ãåíéêïý Íïóïêïìåßïõ 
ÓðÜñôçò ê.Íéêüëáïò Êïõöüò

Êáè’ üëç ôç äéÜñêåéá ôçò 
åðéóôçìïíéêÞò óõíÜíôçóçò ôï 
ðïëõðëçèÝò êïéíü ðáñáêïëïý-
èçóå ìå áìåßùôï åíäéáöÝñïí ôéò 
ðáñáðÜíù áíáêïéíþóåéò áëëÜ 
êáé ôéò ðáñÜëëçëåò äñÜóåéò ðïõ 
ðñáãìáôïðïéïýíôáí óôï ðëáßóéï 
ôçò çìåñßäáò.

ÈåñìÝò åõ÷áñéóôßåò ïöåßëï-
íôáé óôï ÄÞìï ÓðÜñôçò ï ïðïßïò 
õðÞñîå óõíäéïñãáíùôÞò ôçò 
çìåñßäáò êáé óýìöùíá êáé ìå 
ôïí åêðñüóùðï ôïõ ÄçìÜñ÷ïõ 
ê.ÌÜñéï ÔæùñôæÜêç áëëÜ êáé 
ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò äçìïôé-
êïýò óõìâïýëïõò ï  ÄÞìïò ÓðÜñ-
ôçò èá óôçñßîåé ôçí ðñïóðÜèåéá 
ôïõ Óõëëüãïõ ãéá ôçí Ýêäïóç 
ôùí Ðñáêôéêþí ôçò ÉóôïñéêÞò 
êáé Áñ÷áéïëïãéêÞò Çìåñßäáò.

Ï ÃñáììáôÝáò  ôïõ Óõëëüãïõ
Ðáíáãéþôçò Ðáðáäüðïõëïò
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Παρουσίαση

Η Ελλάδα, μια χώρα στην άκρη 
της Ευρώπης και του δυτικού 
κόσμου, δεν ευτύχησε να ζήσει 
αστική επανάσταση, δεν έχει 
μεγάλη βιομηχανία, δεν επενδύει 
σε εφαρμοσμένες επιστήμες αιχ-
μής. Τα τελευταία χρόνια, λόγω 
της οικονομικής κρίσης και της 
δημοσιονομικής κατάρρευσης, 
τα αναπτυξιακά προγράμματα 
ουσιαστικά δεν υπάρχουν και η 
χρηματοδότηση είναι ανύπαρ-
κτη.
Το τσαγανό και το μεράκι του 
Έλληνα επιστήμονα όμως, αυτού 
που έχει μεγαλουργήσει και εδώ, 
για να μην τα λέμε όλα μαύρα, 
και στις χώρες του εξωτερικού  
όπου γίνεται ανάρπαστος, δεν 
κάμπτεται.
Σήμερα, θα παρουσιάσουμε 
μια ομάδα φοιτητών, όχι μόνο 
γιατί αποτελούν μια ένδειξη 
της ελληνικής φυλής αλλά και 
γιατί στην επιστημονική ομάδα 
αυτή συνεισφέρει και ο Κώστας 
Συκαράς φοιτητής της σχολής 
Μηχανολόγων Μηχανικών του 
ΑΠΘ, γιός του αείμνηστου φίλου 
γιατρού Τάσου Συκαρά. 
Το καλοκαίρι του 2006 μια 
παρέα φιλόδοξων και δημιουρ-
γικών φοιτητών του τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, αποφάσισε να 
δημιουργήσει μια ομάδα που 
θα μπορούσε να κάνει πραγμα-
τικότητα όσα είχαν διαβάσει στα 
βιβλία, όπως λένε στην ιστοσε-
λίδα τους. Έτσι κατόρθωσαν να 
σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν, 
να συναρμολογήσουν και να δο-
κιμάσουν στην πίστα αγωνιστικά 
μονοθέσια, που να συμβαδίζουν 
με τους κανονισμούς της FSΑΕ 
(Formula Society of Automotive 
Engineers). H ομάδα ονομάστηκε 
ART (Aristotle Racing Team) και 
διαρκώς ανανεώνεται με νέους 
φοιτητές. Ο Κώστας Συκαράς 
είναι μέλος της ομάδας και είναι 
υπεύθυνος για τις αναρτήσεις και 
τις ζάντες.
Σήμερα επικεφαλής και επιστη-

μονικά υπεύθυνοι της ομάδας 
είναι o αναπληρωτής καθηγητής 
Νικόλαος Μιχαηλίδης και ο επί-
κουρος καθηγητής του ΑΠΘ Λε-
ωνίδας Ντζιαχρήστος. Μέντορας 
της ομάδας είναι ο καθηγητής του 
Τμήματος Μηχανολόγων-Μηχα-
νικών Πολυτεχνικής Σχολής του 
ΑΠΘ Αθανάσιος Μιχαηλίδης.
Η ART παρουσιάστηκε για 
πρώτη φορά στους αγώνες στην 
πίστα του Fiorano στην Ιταλία. 
Τα τελευταία πέντε χρόνια η ART 
μετράει 5 επιτυχημένες συμμετο-
χές στους αγώνες της Formula 
SAE, ενώ της έχουν απονεμηθεί 
τρία βραβεία (1ο βραβείο «Μηχα-
νολογικού σχεδιασμού» το 2009, 
βραβείο «Πιο φιλικής ομάδας» το 
2010. 
Το 2011 συμμετείχαν με τη φόρ-
μουλα «Μαύρο Άλογο» στο διε-
θνή διαγωνισμό Formula Student 
που πραγματοποιήθηκε στην 
πίστα του Silverstone στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, από τις 13 έως 
και τις 17 Ιουλίου και το «Μαύρο 
Άλογο» άφησε πίσω του μεγάλα 
ονόματα.
 «The black horse is the fastest 
car in Formula Student - Το 
μαύρο άλογο είναι το ταχύτερο 
αυτοκίνητο στη Formula Studen» 
είπε ο εκφωνητής περιγράφοντας 
τον αγώνα επιτάχυνσης και 
αναφερόμενος στο μονοθέσιο 
όχημα με τον αριθμό 39 από τη 
Θεσσαλονίκη. Οι Ελληνες φοι-
τητές κέρδισαν την πρώτη θέση 
στο αγώνισμα της επιτάχυνσης 
(Acceleration Run-Off) ανάμεσα 
σε ενενήντα μία συμμετοχές από 
πανεπιστήμια απ’ όλο τον κό-
σμο!. Και εδώ μιλάμε για ομάδες 
που είχαν πίσω τους ονομαστά 
πανεπιστήμια, μεγάλες αυτοκι-
νητοβιομηχανίες και σημαντι-
κούς προϋπολογισμούς. Η ART 
(Aristotle Racing Team) απέσπα-
σε και το βραβείο Virtual Formula 
Student μεταξύ 3.000 συνυ-
ποψηφίων τους! Το συνολικό 
αποτέλεσμα ήταν η 8η θέση της 
γενικής κατάταξης μεταξύ των 91 
συμμετεχόντων πανεπιστημίων.
Για το 2012 η ομάδα σχεδίασε, 

κατασκεύασε και συναρμολόγη-
σε το μονοθέσιο ART12, που το 
παρουσίασε στην Προβλήτα Α’ 
του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, 
την Τετάρτη 11 Ιουλίου.
Το ART 12 διαγωνίστηκε στην 
πίστα του Hockenheim της 
Γερμανίας, όπου έλαβε χώρα 
ο μεγαλύτερος αγώνας formula 
student παγκοσμίως, με 108 
συμμετοχές από όλον τον κόσμο 
και επιβεβαιώθηκε η συνεχώς 
ανοδική πορεία της ομάδας, 
συγκεντρώνοντας τους περισσό-
τερους βαθμούς από κάθε άλλη 
φορά. Με το νέο μονοθέσιο που 
δοκιμάστηκε μόλις για 2 εβδο-
μάδες πριν τον αγώνα, η ομάδα 
κατόρθωσε να τερματίσει σε όλα 
τα αγωνίσματα και κατέλαβε την 
23η θέση στη γενική κατάταξη, 
τη 12η θέση στην επιτάχυνση 
και τη 14η θέση στο αγώνισμα 
της πλαγιολίσθησης. Επίσης, 
ήταν μεταξύ των 8 ομάδων του 
τελικού για βράβευση των ηλε-
κτρονικών συστημάτων από την 
BOSCH. 
Στη συνέχεια το ΑRΤ12 κέρδισε 
την 3η θέση της γενικής κατά-
ταξης στο διεθνή αγώνα που 
πραγματοποιήθηκε στην πίστα 
Ricardo Paletti της Ιταλίας μετα-
ξύ 14 και 17 Σεπτεμβρίου 2012, 
μεταξύ 42 ομάδων από όλον τον 
κόσμο. Αλλά αξίζει να δούμε τα 
αναλυτικά, 3η θέση στο αγώνι-
σμα της αντοχής και οικονομίας 

καυσίμου, 4η θέση στην παρου-
σίαση επιχειρηματικού πλάνου, 
8η θέση στην επιτάχυνση, 8η 
θέση στην πλαγιολίσθηση, 9η 
θέση στην κοστολόγηση, 11η 
στον αγώνα κατάταξης και 16η 
στο σχεδιασμό.
Βέβαια εδώ δεν έχουμε ισχυρά 
λόμπυ και τα ταμεία των Πα-
νεπιστημίων κουρεύτηκαν κι 
αυτά (!). Η χρηματοδότηση της 
ομάδας γίνεται με χορηγούς, οι 
οποίοι τα τελευταία χρόνια είναι 
πολύ φειδωλοί. Μιλάμε για προ-
ϋπολογισμούς της τάξεως των 
100.000 ευρώ οι οποίοι είναι βέ-
βαια πολύ φτωχοί σε σχέση με 
ομάδες του εξωτερικού που είναι 
πολλαπλάσιοι. Έτσι τα παιδιά 
εκτός από τη σκληρή δουλειά, 
γιατί όλα περνάνε απ’ τα χέρια 
τους, συνεισφέρουν και οικονο-
μικά από το χαρτζιλίκι τους για 
να μπορέσουν να πραγματοποι-
ήσουν το όνειρό τους. Όχι μόνο 
«σπουδάζειν» αλλά και αναγκα-
στικά «επιχειρείν»!
Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι η 
τύχη αυτών των παιδιών θα είναι 
σπουδαία, στην πρώτη γραμμή 
της τεχνολογίας και της ανάπτυ-
ξης. Και ελπίζουμε ότι μερικοί 
από αυτούς θα μείνουν και στην 
Ελλάδα ώστε να βάλουν ένα λι-
θαράκι για ένα καλύτερο αύριο. 
Πληροφορίες:
 http://aristotleracing.gr/

ΕΛ
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Η οικονομική κατάρρευση έχει 
γονατίσει τη μεσαία τάξη των 
Ελλήνων, γράφει σε άρθρο της 
η Dailymail, η οποία φιλοξενεί ρε-
πορτάζ δημοσιογράφου της που 
βρέθηκε σε συσσίτιο στην Αθήνα.
 Στην αρχή ήταν οι μετανάστες 
και οι παράνομοι, τώρα προστέ-
θηκαν οι νέοι, οι επαγγελματίες, η 
μεσαία τάξη. 
«Παρέχουμε δωρεάν σίτιση για 
τους αναπληρωτές εκπαιδευτι-
κούς της Πρωτοβάθμιας και της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
οι οποίοι υπηρετούν μακριά 
από τα σπίτια τους». Κάτι τέτοιο 
διαβάσαμε σε Δελτίο Τύπου του 
Υπουργού Παιδείας & Θρησκευ-
μάτων. Δυσκολευτήκαμε να το 
πιστέψουμε και – καλού κακού 
– βάλαμε τα γυαλιά μας για να το 
ξαναδιαβάσουμε και να σιγουρευ-
τούμε. Μόνο το πρόγραμμα του 
συσσιτίου δε διαβάσαμε: δηλαδή, 
Δευτέρα φασολάδα, Τρίτη μπριά-
μι, Τετάρτη σπανακόρυζο, κ.ο.κ. 
Όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι 
ένα πετυχημένο πρωταπριλιάτικο 
αστείο. Αλλά, δυστυχώς, είναι η 
ωμή, ολοζώντανη πραγματικότη-
τα. Μια πραγματικότητα–μαχαιριά 
στο φιλότιμο και την αξιοπρέπεια 
του λαού μας. Κι εμείς νομίζαμε 
ότι τα είχαμε δει και τα είχαμε 
διαβάσει όλα… Όμως φαίνεται ότι 
δεν τους αρκεί που μας εξαθλι-
ώνουν κάθε μέρα και πιο πολύ. 
Μάλλον θέλουν να μας ταπεινώ-

σουν, να μας στραπατσάρουν, 
να μας εξευτελίσουν εντελώς. 
Άλλη εξήγηση δεν μπορέσαμε 
να δώσουμε, όταν διαβάσαμε τη 
φοβερή είδηση. Και  θεωρούν ότι 
το στόχο αυτό τον πετυχαίνουν 
καλύτερα, αν τους νέους της 
πατρίδας μας τους μορφώνουν 
εξαθλιωμένοι, ταπεινωμένοι και 
εξευτελισμένοι εκπαιδευτικοί. 
Γιατί όμως, κύριε Υπουργέ, να 
μείνουμε στο κουπόνι; Γιατί να μη 
γυρίσουμε στην εποχή του «κόκο-
ρα», όταν οι γονείς των μαθητών 
πήγαιναν εκ περιτροπής φαγητό 
στο δάσκαλο των παιδιών τους, 
σφάζοντας κατά προτίμηση έναν 
κόκορα;    Βλέποντάς τα, αυτόμα-
τα ήρθε στο μυαλό μου, το «συσ-
σίτιο». Το φαγητό που τρώγαμε 
στο σχολείο πρωί και μεσημέρι 
εκτός φυσικά από τις Κυριακές 
και τις άλλες γιορτές.    
Στα μέσα της δεκαετίας του ’60 
στα σχολεία των χωριών μας, 
λειτουργούσαν τα συσσίτια. Πολ-
λές οι μνήμες, οι περισσότερες 
ανεξίτηλες, με διάφορο “γευστικό” 
περιεχόμενο. Η καλή γεύση ήταν 
το ψωμί. Η κακή ιστορία ήταν η 
αηδιαστική γεύση της σκόνης 
γάλακτος. Πραγματικό μαρτύριο, 
αφού τα αυστηρά ήθη της επο-
χής, καθιστούσαν την κατάποση 
περίπου υποχρεωτική! Η πιο 
πικρή γεύση ερχόταν από την 
πιστοποίηση της φτώχειας. Συσ-
σίτιο σήμαινε φτώχεια, ανέχεια. 

Θυμάμαι ότι τόσο το γάλα όσο 
και το τσάι, τα βράζανε μέσα σε 
μαύρα μεγάλα καζάνια κάτω από 
ένα υπόστεγο, δίπλα στο κτίριο 
του σχολείου και πάνω σε μια 
εστία φωτιάς που ήταν χτισμένη 
με τούβλα. Τη φροντίδα και επι-
μέλεια για την παρασκευή τους 
την είχαν  γυναίκες από το χωριό 
που έμεναν κοντά, τις οποίες βο-
ηθούσαν πάντα τα κορίτσια των 
«μεγάλων τάξεων», της Πέμπτης 
και Έκτης. Θυμάμαι  αυτές τις γυ-
ναίκες, που κάθε πρωί ετοίμαζαν 
το ζεστό πρωινό μας και μας το 
πρόσφερναν με το χαμόγελο. Το 
γάλα λοιπόν αυτό και το τσάι, μας 
το μοίραζαν μέσα σε αλουμινένια 
κύπελλα. Και αφού όλα γίνονταν 
σε ένα απλό υπόστεγο, το εν 
λόγω ρόφημα ήταν φυσικό να το 
πίνουμε όρθιοι και στην καλύτερη 
περίπτωση καθισμένοι πρόχειρα 
στην περίφραξη του Σχολείου, 
στα «σύρματα» όπως λέγαμε. 
Εκτός από το πρωινό ρόφημα, 
υπήρχε και το μεσημεριανό φα-
γητό. Και εδώ υπεύθυνες για την 
προετοιμασία-παρασκευή του 
φαγητού ήταν οι προαναφερόμε-
νες κυρίες. Απαραίτητο επιδόρπι-
ο το φρούτο, πορτοκάλι, μήλο κ.ά. 
Σε κάποιες, τέλος γιορτές, όπως  
Κυριακές και αργίες προβλεπόταν 
γλυκό, κωκ από το ζαχαροπλα-
στείο του κ. Γκλέκα, θεϊκό γλυκό. 
Το φαγητό που δεν μας άρεσε και 
που στο τραπέζι μας σήμερα δεν 

πολυβρίσκεται, ήταν το μπλιγού-
ρι. Κανένας δεν το έτρωγε, όλοι 
το στριφογύριζαν στο πιάτο. Αυτά 
και πολλά άλλα, ξετυλίχτηκαν 
μπροστά μου για το «συσσίτιο»,  
χίλιες αναμνήσεις μιας περασμέ-
νης εποχής, με όλα τα καλά αλλά 
και τα στραβά και ανάποδά της. 
Μα θα μου πείτε, τότε τρώγατε 
μπλιγούρι στο συσσίτιο και μιλάς 
για καλή εποχή; Θα σας απαντή-
σω ότι το μπλιγούρι που τρώγαμε 
τότε (όσο τρώγαμε), το προτιμώ 
περισσότερο από το σημερινό 
καλοφτιαγμένο πλούσιο τραπέζι 
που μου προσφέρουν κάποιοι με 
ορμόνες, νόσο τρελών αγελάδων, 
χοίρων και άλλων παρομοίων και 
είμαι και χρεωμένος πάντα στο 
Δ.Ν.Τ. ……και θα προσθέσω… 
Πενήντα σχεδόν έτη μετά, το 
συσσίτιο επανέρχεται. Με τρόπο 
μάλιστα ακόμη πιο “θεαματικό”, 
πολύ πιο οδυνηρό. Αυτή τη φορά 
τα συσσίτια δεν πρόκειται να 
σερβίρουν “σκόνη γάλα”. Σερβί-
ρουν όμως περισσότερη πίκρα, 
μεγαλύτερη ήττα. Γιατί μαζί με 
το μικρό μαθητή, στο συσσίτιο 
πιθανόν να καταφεύγει και πάλι ο 
γονιός του. Ο μικρός μαθητής του 
’60 σήμερα είναι άνεργος, απολυ-
μένος, με κλειστό μαγαζί, με χρέη 
που τον πνίγουν. Δεν είναι ούτε 
τεμπέλης, ούτε σπάταλος. Είναι 
εργατικός, οικογενειάρχης, που 
μέχρι χθες δούλευε σε μία και δύο 
και τρεις δουλειές. Σήμερα, χωρίς 
να φταίει ο ίδιος, οι δουλειές δεν 
υπάρχουν.                                         
Όταν ο Οιδίποδας στην αρχαία 
Θήβα ανακάλυψε το ανοσιούρ-
γημά του, ανακάλυψε δηλαδή ότι 
σκότωσε τον πατέρα του και πα-
ντρεύτηκε τη μητέρα του, τυφλώ-
θηκε μόνος του. Ακολούθως πήρε 
των ομματιών του και έφυγε από 
την πόλη του. Αυτοί ωστόσο που 
μας κυβέρνησαν για σαράντα 
χρόνια και μας κυβερνούν ακόμη, 
παρότι κατέστρεψαν μια ολόκλη-
ρη κοινωνία, παρότι την εξαθλί-
ωσαν και την οδήγησαν σε από-
γνωση και απελπισία, παρότι την 
αλυσόδεσαν για δεκαετίες με τα 
κάθε λογής μνημόνια, είναι ακόμη 
εδώ. Για να μας …σώσουν, όπως 
οι ίδιοι λένε. Και, όπως φαίνεται, 
θα μας σώσουν, μόνο όταν μας 
πάρουν και το τελευταίο ίχνος 
περηφάνιας και αξιοπρέπειας 
που μας έχει απομείνει. 

Ôá óõóóßôéá ôïõ ÷èåò êáé ôïõ óÞìåñá
Θυµήθηκα... Γράφει η Καίτη Σμυρνιού
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Μπορούμε να Έχουμε την Πολυ-
τέλεια να Παράγουμε Βιοαιθανό-
λη από Καλαμπόκι σ’ Έναν Κόσμο 
που Πεινάει; 
Πριν γίνει η έκρηξη παραγωγής βι-
οκαυσίμων στις ΗΠΑ το 2007, μαι-
νόταν η δημόσια συζήτηση που 
έβαζε το παραπάνω ερώτημα. Η 
απάντηση βέβαια ήταν προδιαγε-
γραμμένη καθώς μεγάλα ολιγο-
πώλια είχαν επενδύσει σε τεράστι-
ες εκτάσεις για την παραγωγή κα-
λαμποκιού. Και βέβαια δεν είχαν 
επενδύσει για την παραγωγή τρο-
φής ή ζωοτροφών. 
Έτσι τα βιοκαύσιμα έγιναν τάχατες 
η ενεργειακή λύση του μέλλοντος 
και όχι μόνο αυτό αλλά με σχετι-
κές νομοθεσίες επιβλήθηκε και στα 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, συμπεριλαμβανομένης της Ελ-
λάδας, να έχουν ορισμένο ποσοστό 
βιοκαυσίμων στα καύσιμά τους.
Το αποτέλεσμα; Μέσα σε μικρό 
χρονικό διάστημα η τιμή του κα-
λαμποκιού να διπλασιαστεί, διό-
τι βέβαια η ζήτηση για παραγωγή 
βιοαιθανόλης είναι αυξανόμενη. Η 
επίπτωση στην κτηνοτροφία, μόνο 
για τις ΗΠΑ είναι ανυπολόγιστη. 
Οι διαμαρτυρίες είναι μεγάλες. Οι 
κυβερνήτες μεγάλων αγροτικών/
κτηνοτροφικών Πολιτειών όπως 
το Τέξας και η Βόρεια Καρολίνα 
ζητούν το 2007 από την κεντρική 
κυβέρνηση να αναστείλει τη νομο-
θετική διάταξη για την υποχρεωτι-
κή παραγωγή βιοαιθανόλης.  Όμως 
οι μεγάλες επενδύσεις στην παρα-
γωγή βιοαιθανόλης δεν αφήνουν το 

ποτάμι να γυρίσει πίσω. 
Σήμερα, 2012, η τιμή του καλαμπο-
κιού συνεχίζει να ανεβαίνει ταχύτα-
τα και η κυβέρνηση Ομπάμα ταλα-
ντεύεται να χαλαρώσει την απαίτη-
ση 10% του καυσίμου να είναι βιο-
αιθανόλη, κάτω από την πίεση των 
κτηνοτρόφων και των γαλακτοπα-
ραγωγών που επισημαίνουν την 
επίπτωση στις τιμές των τροφίμων. 
Οι κυβερνήτες οκτώ Πολιτειών των 
ΗΠΑ ζητούν από την Κεντρική Δι-
οίκηση να χαλαρώσει την απαίτηση 
για το ποσοστό της βιοαιθανόλης. 
Το καλαμπόκι είναι είδος που παί-
ζεται πια στο χρηματιστήριο. Στο 
φύλλο της 29 Σεπτεμβρίου 2012 
της οικονομικής εφημερίδας «The 
Wall Street Journal» διαβάζουμε 
ότι η τιμή του καλαμποκιού οδεύει 

στα ύψη σταματώντας στο ημερή-
σιο όριο που θέτει το χρηματιστή-
ριο. Ειδικά φέτος που η παραγωγή 
είναι χαμηλότερη λόγω ξηρασίας. 
Η διατροφική κρίση φαντάζει τερά-
στια. Όλα αυτά βέβαια περνάνε στα 
ψιλά γράμματα εδώ. 
Γιατί καταρρέουν οι κτηνοτροφικές 
μονάδες; Γιατί οι τιμές των τροφί-
μων είναι τόσο υψηλές; Ποιος θα 
παλέψει ενάντια στα συμφέροντα 
των ολιγοπωλίων;
Και να σκεφτεί κανείς ότι η ιστο-
ρία με τα βιοκαύσιμα πλασαρίστη-
κε σαν οικολογική, οικονομική, πο-
λιτικώς ορθή και τα συμπαρομαρ-
τούντα. 
Ό,τι φαίνεται ωραίο μπορεί να κρύ-
βει μυστικά.

ΕΛ
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Εδώ ...   και αλλού Γράφει η Ευγενία Λαμπή

Ο κάμπος της Καστανιάς έχει 
την τύχη, εκτός από τη Φάρμα 
Σκαφιδά που έχει παρουσιασθεί 
από το περιοδικό μας, να τρέφει 
τα ζώα και άλλων κτηνοτρόφων 
που κάνουν αγώνα να αναπτύ-
ξουν μια αξιόλογη οργανωμένη 
παραγωγή κρέατος και γάλα-
κτος, όπως ο Κ. Αλειφέρης 
και οι γιοί του Δημήτρης και 
Νίκος, οι αδελφοί Γιάννης και 
Δημήτρης Παπαδόπουλος, οι 
Παναγιώτης και Χρήστος Βουρ-
δούσης (ας μου συγχωρεθεί αν 
ξέχασα κάποιους – ο Πολυδεύ-
κης θα αναφερθεί διεξοδικά σε 
όλους τους κτηνοτρόφους στο 
επόμενο τεύχος). Θεωρώ ότι η 
σύγχρονη και ορθολογικά οργα-
νωμένη κτηνοτροφία αποτελεί 
μια καλή δραστηριότητα για 
την περιοχή μας
Και βέβαια όλοι αυτοί έχουν 
ζήσει βαθειά στο πετσί τους το 
γεγονός της διαρκούς αύξησης 
της τιμής του αραποσιτιού. 
Όταν προσπαθείς να στήσεις 
μια μικρή μονάδα με προσω-
πική σκληρή εργασία δική σου 
και της οικογένειάς σου, είναι 
πολύ δύσκολο να παλέψεις με 
συμφέροντα τόσο ισχυρά που 

κατευθύνουν τη χρήση του κα-
λαμποκιού σε άλλους τομείς.
Δεν ξέρω αν συνειδητά το έκα-
ναν, αν έχουν γνώση του τι παί-
ζεται διεθνώς με το καλαμπόκι 
αλλά εξακολουθούν να το καλ-
λιεργούν στον κάμπο. Τα τελευ-
ταία χρόνια και χειρότερα φέτος 
η μάστιγα των αγριογούρουνων 
καταστρέφει την παραγωγή και 
οι καλλιεργητές αναλώνονται 
στο να φυλάνε καραούλι με 
κίνδυνο της ίδιας της ζωής τους. 
Εκτενή αναφορά κάναμε στο 
προηγούμενο τεύχος. Παρά την 
κινητοποίηση και τις υποσχέ-
σεις παλαιοκομματικού τύπου, 
η Πολιτεία δε στάθηκε αρωγός.  
Όμως ο δρόμος είναι μονό-
δρομος και οι κτηνοτροφικές 
μονάδες μικρής κλίμακας μόνο 
καθετοποιημένα θα επιβιώσουν, 
δηλαδή με ταυτόχρονη παραγω-
γή ζωοτροφής από αγροτικές 
καλλιέργειες. Η καλλιέργεια 
του καλαμποκιού από τους κτη-
νοτρόφους αποτελεί εργαλείο 
παροχής καλής ποιότητας ζω-
οτροφής και σε αυτή πρέπει να 
επιμείνουμε και να βοηθήσουμε 
όλοι. 

ΕΛ
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«ÈÜ ´íáé ëßãïé… êáé öôïõ-
ñÜåé…»
1⁄4ôáí Ýëåãå áõôÞ ôç öñÜóç ï ðá-
ðïýò, ï ËéÜò ï Ãéáííßôóáò ôá êá-
ëïêáßñéá ôùí ðáñáèåñéóìþí ìáò 
óôçí ÊáóôáíéÜ, ðõñïäïôïýóå ôï 
åíäéáöÝñïí üëùí ìáò. Áêüìç 
êáé ç ãéáãéÜ, ç êõñÜ Ëéïý, ðëçóßá-
æå ãéá íá îáíáêïýóåé ãéá ðïëëï-
óôÞ öïñÜ ôçí éóôïñßá. 
Åß÷å ðïëëÝò éóôïñßåò íá ðåé ï ðá-
ðïýò, Ýóôù êé áí ôåëåõôáßá «îå-
÷íïýóå» ôá ðéï ðñüóöáôá. Äåí 
îå÷íïýóå üìùò ðïôÝ ôá ðéï óç-
ìáíôéêÜ ãéá ìáò: ôéò éóôïñßåò ãéá 
ôéò ãéïñôÝò ìå ôï âéïëß ôïõ, ãéá ôï 
êõíÞãé ôùí êïõíáâéþí óôï âïõ-
íü, ãéá ôïí ôñýãï óôï áìðÝëé êáé, 
ðÜíôá, ôéò éóôïñßåò ôçò Áìåñé-
êÞò. Ôïí åß÷å óôåßëåé ç ìÜíá ôïõ 
––üðùò Ýëåãå–üðùò Ýëåãå–üðùò Ýëåãå  ìåôáíÜóôç óôçí 
ÁìåñéêÞ óôá äåêáôÝóóåñÜ ôïõ (!) 
«ãéá íá êáæáíôßóåé». 

Ç óõãêåêñéìÝíç éóôïñßá áöïñïý-
óå óå Ýíá áãáðçìÝíï ðñüóùðï 
ôïõ ðáðïý, ôïí ÃéÜííç ÌðáñëáâÝ-
æç Þ ÌðáñëáâåæïãéáííÜêç. Ï ðá-
ðïýò ôïí åß÷å æÞóåé üôáí öýëáãå 
áðü ðïëý ìéêñüò ôá æþá ôçò ïéêï-
ãÝíåéáò ôá êáëïêáßñéá óôï âïõíü, 
ðñéí öýãåé ãéá ôçí ÁìåñéêÞ. 1⁄4ôáí 
ï ðáðïýò ãýñéóå, óôá åéêïóéäõü 
ôïõ, ï ÃéáííÜêçò ôïí ðåñßìåíå ìå 
áãùíßá êáé ç ðñþôç ôïõ åñþôçóç 
Þôáí: «ËéÜ, Ý÷ïõíå åêåß øùìß;». 
Ï ðáðïýò ôïí äéáâåâáßùóå åðá-
íåéëçììÝíá üôé Ý÷ïõí. Ôï ó÷üëéï 
ôïõ äéáñêþò ðåéíáóìÝíïõ ÃéáííÜ-
êç ðïõ äåí ìðïñïýóå íá ÷ùñÝóåé êç ðïõ äåí ìðïñïýóå íá ÷ùñÝóåé 

óôï ìõáëü ôïõ ôçí ýðáñîç øù-
ìéïý ðïõ äåí ôï ôñþíå, Þôáí: «èÜ 
´íáé ëßãïé… êáé öôïõñÜåé…». 

ã.è.ê.

Äñßìáôá...
ËåâÝíôçò êáé êáëüò ïéêïãåíåé-
Üñ÷çò ï ìðáñìðá-×áñÜëáìðïò, 
Üíèñùðïò ôçò êáëÞò ðáñÝáò 

êáé ôïõ êáëïý êñáóéïý, ìá ðÜíù 
áð’ üëá ìå éäéáßôåñç áßóèçóç óôï 
êáëü áóôåßï.
 Ðçãáßíïíôáò, ëïéðüí, ìå ôç íïé-
êïêõñÜ Ýíá ÓáââáôéÜôéêï ðñùéíü 
ôïõ ÌÜñôç óôïí êÞðï óôïí Áú-
ÃéÜííç, äéáðéóôþíåé üôé ôá êñåì-
ìýäéá Ý÷ïõí ãßíåé êáé åßíáé Ýôïéìá 
ãéá âãÜëóéìï,÷ñüíïò õðÜñ÷åé êáé 
ï ìðáñìðá-×áñÜëáìðïò èåþñç-
óå êáëü íá ðñïôåßíåé óôç ãõíáßêá 
ôïõ íá ôá âãÜëïõí êáé íá ôá ìåôá-
öÝñïõí óôï óðßôé ãéá íá ôá îåñÜ-
íïõí êáé íá ôá áðïèçêåýóïõí.
Ç áðÜíôçóç üìùò ôçò íïéêïêõ-
ñÜò óáöÝóôáôç. 
-Ìá ôé ëåò ×áñÜëáìðå óÞìåñá 
åßíáé äñßìáôá, áí âãÜëïõìå ôï 
êñåììýäé èá ìáò óáðßóåé, åñ÷ü-
ìáóôå áýñéï. 
Ôé íá êÜíåé êáé ï ìðáñìðá-×áñÜ-
ëáìðïò, ðáñüëï ðïõ äåí ðßóôåõå 
êáé ôüóï óôéò äåéóéäáéìïíßåò äåí 
åðÝìåíå, Ýôóé ðÞñå ôï äñüìï ôçò 
åðéóôñïöÞò, ìéáò êáé ç ôáâÝñíá 
ôïí ðåñßìåíå.  
Ôçí Üëëç ìÝñá ðñùß-ðñùß îåêß-
íçóáí ðÜëé ìå ôç ãõíáßêá, öôÜ-
íïõí óôïí êÞðï êáé   êáèþò ï 
ìðáñìðá-×áñÜëáìðïò Ýöôéá÷íå 
ôçí êüöôñá, áêïýåé öùíÝò áðü 
ôçí êõñÜ: 
-×áñÜëáìðå, êáôáóôñïöÞ, ìÜò 
Ýâãáëáí ôï êñåììýäé. 

ÊáôÜ öùíÞ ï ìðáñìðá-×áñÜëá-
ìðïò áðü ôï ðÜíù ðåæïýëé, âëÝ-
ðåé ôç ãõíáßêá ôïõ íá ÷ïõëéÝôáé, 
äéáðéóôþíåé üôé ôï êñåììýäé Ý÷åé 
êÜíåé öôåñÜ, áëëÜ áíôß Üëëùí 
áðáíôÜ óôç íïéêïêõñÜ ìå ôï ïëý-
ìðéï ýöïò ðïõ ôïí äéÝêñéíå:
- ¢óå, ãõíáßêá, ôçí ðÜôçóáí ïé 
êëÝöôåò, èá ôïõò óáðßóåé ôï 
êñåììýäé. ×èåò Þôáí äñßìáôá.

Äñßìáôá, ôïõ Ìáñôéïý ôá ÓÜâ-
âáôá, ô’ Áõãïýóôïõ ïé ÄåõôÝñåò, 
üðïõ óýìöùíá ìå ôçí ðáñÜäïóç 
Þôáí ìÝñåò ðïõ áðáãïñåõüíôïõ-
óáí ïé áãñïôéêÝò åñãáóßåò.

Ã.Á.

Ïé Ëéôñïõâáñáßïé
ÈõìÜìáé ôïõò Ëéôñïõâáñáßïõò 
ðïõ åñ÷üíôïõóáí íá ðÜñïõí ôéò 
åëéÝò êáâÜëá óå ùñáßá Üëïãá 
êáé ôñáãïõäïýóáí ãéá íá ôïõò 
áêïýóïõí óôï óðßôé ðïõ ðÞãáéíáí. 
Ôá ñïý÷á ôïõò Þôáí ãåìÜôá ëÜ-
äéá áëëÜ ãåëïýóáí êáé áóôåéåõü-
íôïõóáí ìå üëïõò. Ôüôå ïé äñü-
ìïé êáé ïé áõëÝò Þôáí êáëíôåñß-
ìéá (äçë. óôñùìÝíá ìå ðÝôñåò). 
×ôõðïýóáí ôá ðÝôáëá ôùí áëü-
ãùí óôéò ðÝôñåò êáé íüìéæåò üôé 
Üêïõãåò ìïõóéêÞ. Ïé Ëéôñïõâá-
ñáßïé Ýâáæáí ôéò åëéÝò óôá óá-
êéÜ ðïõ ôï êÜèå óáêß æýãéæå ðÜíù 

áðü ðåíÞíôá ïêÜäåò, ôï Ýâáæáí 
óôïí þìï ôïõò êáé ôï öüñôùíáí 
óôï Üëïãï. 
Ôçí Üëëç ìÝñá ôï âñÜäé Ýöåñíáí 
ôï ëÜäé ìå ôï áóêß êáé ôï Üäåéá-
æáí óôï ôåðüæéôï. 1⁄4ëåò ïé íïéêï-

êõñÝò ôïõò ðåñßìåíáí íá ôïõò êå-
ñÜóïõí ëáëáããßäåò Þ ÷áëâÜ ìå ñÜóïõí ëáëáããßäåò Þ ÷áëâÜ ìå 
ôóßðïõñï Þ êñáóß ãéá ôï “êáëï-
öÜãùôï” êáé íá åõ÷çèïýí “êáé ôïõ 
÷ñüíïõ”. ¹ôáí ðïëý ùñáßá!!

Ãåùñãßá Îåíüãéáííç ÊïñæÞ

“ÓïõçäéêÞ” óôç ìáãåßñéóóá
Óôç Óïõçäßá ç äçìïôéêÞ áñ÷Þ 
åíüò ìéêñïý ÷ùñéïý æÞôçóå áðü 
ôç ìáãåßñéóóá ôïõ ó÷ïëåßïõ íá 
ìåéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôùí üóùí ìåéþóåé ôçí ðïéüôçôá ôùí üóùí 
ðñïóöÝñåé, êáèþò üðùò éó÷õñß-

æïíôáé êáêïìáèáßíåé ôá ðáéäéÜ!
Óýìöùíá ìå óïõçäéêÞ ôïðéêÞ 
åöçìåñßäá, ç ìáãåßñéóóá Áíßêá 
¸ñéêóïí ðñüóöåñå óôïõò ìáèç-
ôÝò ôïõ ó÷ïëåßïõ üðïõ åñãÜæå-
ôáé öñÝóêá ãåýìáôá, æåóôü øùìß ôáé öñÝóêá ãåýìáôá, æåóôü øùìß 
áðü ôá ÷åñÜêéá ôçò êáé åðéëïãÞ 
ìåôáîý 15 äéáöïñåôéêþí åéäþí ìåôáîý 15 äéáöïñåôéêþí åéäþí 
ëá÷áíéêþí, ÷ùñßò åðéðëÝïí ÷ñÝ-
ùóç.
1⁄4ôáí êÜðïéá óôéãìÞ ìáèåýôçêå ôï 
“ÝãêëçìÜ” ôçò, ï äÞìïò ôÞò Ýäù-
óå åíôïëÞ íá ÷áìçëþóåé êÜðùò 
ôçí ðïéüôçôá ôïõ öáãçôïý, êáèüôé 
Þôáí “Üäéêï” ãéá ôá Üëëá ó÷ïëéêÜ 
éäñýìáôá ðïõ äåí ðñïóöÝñïõí éäñýìáôá ðïõ äåí ðñïóöÝñïõí 
ãéá ôïõò ìáèçôÝò ôïõò öáãçôü 
áíÜëïãçò ðïéüôçôáò.
Ç áðüöáóç ôùí äçìïôéêþí áñ-
÷þí áíáóôÜôùóå ôïõò ìáèçôÝò, 
ïé ïðïßïé ìÜëéóôá ïñãÜíùóáí äé-
áäÞëùóç, þóôå íá åðéôñáðåß óôç 
ìáãåßñéóóá íá ìáãåéñåýåé üðùò 
åß÷å óõíçèßóåé. Ùóôüóï ìåôÜ ôçí åß÷å óõíçèßóåé. Ùóôüóï ìåôÜ ôçí 
áðüöáóç ôùí ôïðéêþí Áñ÷þí ç 
¸ñéêóïí åßíáé õðï÷ñåùìÝíç íá 
ìåéþóåé ôéò ìåñßäåò êáé íá ðñï-
óöÝñåé Ýôïéìï øùìß.

Ä.Ð.

Σοβαρά και ευτράπελα
Μικρά νέα και πληροφορίες από την καθημερινή ζωή του χωριού, αλλά και παλιές ιστορίες 

όπως έφτασαν στις μέρες μας μετά μακρά διαδρομή σε καφενεία και γειτονιές
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Ô´Áé-Ãéáííéïý ôïõ ÍçóôåõôÞ óôçí Îåñïâïýíá
Παρέµβαση

Όταν ήμουν μικρό παιδί και 
κοίταζα την κορυφή του βουνού 
στον Αι Γιάννη, ήθελα να ήμουν 
εκεί και ν΄άγγιζα τον ουρανό, αν 
όχι με το χέρι, σίγουρα με ένα 
μακρύ καλάμι. Μεγαλώνοντας η 
επιθυμία άλλαξε και έγινε όνει-
ρο, με την προσμονή να ανεβώ 
στην κορυφή του Αι Γιάννη, στη 
μνήμη Του από το βράδυ. Κάθε 
χρόνο, παραμονή της εορτής, 
έβλεπα από νωρίς το απόγευ-
μα τον  κόσμο, που ανέβαινε 
με τα γαϊδουράκια φορτωμένα 
με τα απαραίτητα στρωσίδια 
και τρόφιμα. Για μένα και την 
αδελφή μου, κάτι που δεν είχα-
με αδελφό ή δεν τύχαινε πολύ 
κοντινός συγγενής για να ανε-
βούμε παρέα, κάτι που οι γονείς 
μοχθούσαν στα χτήματα και στο 
μεροκάματο και δεν άδειαζαν  
να ανεβούμε μαζί, το να ανεβού-
με μόνες, για κείνη την εποχή, 
ήταν απαγορευτικό. Το όνειρο 
πραγματοποιήθηκε πολύ αργό-
τερα. Ανήμερα και όχι από την 
παραμονή, όπως ήθελα. Μόλις 
φέτος, τα κατάφερα να ανεβώ 
αποβραδίς και ήταν υπέροχα, 
όπως το ονειρευόμουν. Ξεκινή-
σαμε νωρίς το απόγευμα παρέα 
με τον Παντελή Λαμπράκη και 
την κόρη του Αλεξάνδρα, που 
έχει ιδιαίτερη αγάπη στο βουνό, 
έχοντας στους ώμους μας το 

σακίδιο με τα απαιτούμενα της 
διανυκτέρευσης. Ο δρόμος του 
βουνού, μέχρι λίγο πάνω από το 
Σταυρούλη,  είχε καθαριστεί και 
διανοιχθεί πρόσφατα με σκαφτι-
κό μηχάνημα, όπως μας είπε ο 
Πρόεδρος του Τοπικού Συμβου-
λίου  Γεώργιος Οικονομάκης, 
που ανέβαινε μαζί μας. Στη 
συνέχεια,  το σηματοδοτημένο 
μονοπάτι είχε καθαριστεί μέχρι 
και το εκκλησάκι του Αι Γιάννη 
από τα μέλη του Συλλόγου Φί-
λων του Βουνού «ΛΟΥΣΙΝΑ»:  
Παναγιώτη Παπαθεοφιλόπουλο, 
Γεώργιο Λιναρδάκη, Μανώλη 
Μαρκουλάκη και Ντίνο Λαγα-
νά. Η όμορφη διαδρομή μέσα 
από τα έλατα εξισορροπούσε 
την κούραση της ανάβασης με 
το απαραίτητο φορτίο στον ώμο. 
Πολλά νέα παιδιά, χαρούμενα 
και σβέλτα μας προσπερνού-
σαν και ξέφευγαν μπροστά. Το 
φορτίο στον ώμο με δυσκόλευε, 
αλλά έτυχε να περνά ο Γιάννης 
Διον. Τσάκωνας, που μου πήρε 
το βαρύ σακίδιο και εξαφανίστη-
κε, σαν νέο παιδί, στο ανηφορι-
κό μονοπάτι. Όταν ανεβήκαμε 
και αντικρίσαμε το εκκλησάκι, 
η  ικανοποίηση και  η ψυχική 
ευχαρίστηση εξαφάνισαν την 
κούραση. Όσοι βρεθήκαμε εκεί, 
δεν θα αναφέρω ονόματα γιατί 
ήμασταν γύρω στα τριάντα άτο-

μα, γίναμε μια παρέα. Οι εμπει-
ρότεροι στην εκεί νυχτερινή δι-
αμονή ιεράρχησαν τις απαιτού-
μενες εργασίες. Κάποιοι άναψαν 
τα κανδήλια, κάποιοι έστησαν 
σκηνές ή επέλεξαν χώρο μέσα 
ή έξω από την εκκλησία για τον 
ύπνο και άλλοι μάζεψαν ξύλα 
και άναψαν την απαραίτητη για 
το ζέσταμα φωτιά, τηρώντας τις 
απαραίτητες προφυλάξεις. Τέλος 
στρώθηκε το «τραπέζι» (η πόρτα 
της εκκλησίας ανάποδα) με ότι 
φαγώσιμο είχε κουβαλήσει ο 
καθένας. Καθισμένοι κοντά στη 
φωτιά και γύρω από το «τραπέ-
ζι», απολαύσαμε ένα πλούσιο 
για την περίσταση γεύμα και 
αρκετή συζήτηση σχετική με θέ-
ματα του βουνού και του χωριού 
μας. Γύρω στις έντεκα και κάτι, 
τα μάτια βάρυναν από τη νύστα, 
το κρύο έτσουζε και αφού καθα-
ρίστηκε  «το τραπέζι»  και μπήκε 
στη θέση του, αποσυρθήκαμε, ο 
καθένας  για το δικό του στρω-
σίδι.  Ο αέρας, τα άσπρα βράχια, 
το εκκλησάκι μας, ο έναστρος 
ουρανός κι εμείς, βολεμένοι και 
κουκουλωμένοι στα στρωσίδια 
μας, ήταν το μεταμεσονύκτιο 
σκηνικό της κορυφής του βου-
νού μας. Η ώρα του ξυπνήματος 
καθορισμένη, έξι παρά τέταρτο 
το εγερτήριο. Όλοι στην ώρα 
μας, οι σκηνές και τα στρωσίδια 

μαζεύτηκαν, η εκκλησία καθα-
ρίστηκε, η στάχτη με τα αποκαΐ-
δια χώθηκαν στο χώμα. Έτοιμοι 
για την υποδοχή  των πρωινών 
προσκυνητών, που άρχισαν να 
εμφανίζονται κατά παρέες στο 
ύψωμα πίσω από το εκκλησάκι. 
Προσκυνητές του Αι Γιάννη του 
Νηστευτή, λάτρεις του βουνού, 
της μαγείας του τοπίου και της 
θέας της κορυφής, στρέψαμε 
όλοι προς τα ανατολικά, να δού-
με την ανατολή και να λουστού-
με το πρώτο φώς του ανατέλλο-
ντος ήλιου. Αναμένοντας όλοι τη 
στιγμή, στο βάθος του ορίζοντα, 
λίγο πριν σκάσει μύτη ο ήλιος 
στον Πάρνωνα, διακρίναμε για 
λίγο τον Λακωνικό κόλπο, σαν 
το υγρό στοιχείο να ήθελε να 
δηλώσει και αυτό την παρουσία 
του στο πανέμορφο σκηνικό. Η 
μικρή καμπάνα, κρεμασμένη 
πάνω στο αιωνόβιο δέντρο, 
μας επανέφερε και μας κάλεσε 
στη Θεία Λειτουργία, που μόλις 
είχε αρχίσει ο παπά-Δημήτρης. 
Μέχρι τις εννιά ανέβαιναν συ-
μπατριώτες μας, γύρω στα 130 
άτομα φτάσαμε, τηρώντας τη 
συνήθεια να μετριούνται τα άτο-
μα με την ελπίδα να είναι περισ-
σότερα. Πολλοί ήταν, που ανέ-
βασαν από το Σταυρούλη άμμο 
και τσιμέντο σε σακουλάκια για 
επικείμενη  επισκευή της εκκλη-
σίας.  Όλοι ήταν με το αυτί τους 
στη Θεία Λειτουργία και το μάτι 
τους στον απέραντο ορίζοντα. 
Μετά τη Θεία Λειτουργία ακο-
λούθησε αρτοκλασία, πέντε ή 
έξι ήταν που ανέβασαν άρτους. 
Προσκυνήσαμε στο εκκλησά-
κι, ρίξαμε μια τελευταία ματιά 
κάτω στον κάμπο και τα χωριά 
μας και πήραμε το δρόμο της 
επιστροφής, κάνοντας στάση 
για κολατσιό με τα νηστίσιμα 
στην πηγή της Λουσίνας, αλλά 
και στα φιλόξενα σπίτια του 
βουνού. Σε πολλά είχε στηθεί 
γλέντι, σε κάποια κρατούσε από 
το προηγούμενο βράδυ. Η ώρα 
είχε περάσει. Ώρα να κατεβούμε 
στο χωριό. Φεύγοντας,  ρίξαμε 
μια ματιά στην Ξεροβούνα και, 
νοιώθοντας μέσα μας  ότι του 
χρόνου η έλξη της μαγείας της 
κορυφής του Αι-Γιάννη θα μας 
ξαναπάει εκεί, αποχαιρετήσαμε 
το όμορφο βουνό μας.  

Ελένη Βλαχογιάννη

Όρθιοι: Μαρία Τσάκωνα, Νίκη Κακούνη, Θεόκλητος Ρουμελιώτης, Μανώλης Νικολόπουλος, Γιώργος 
Αρβανίτης, Αλεξάνδρα Λαμπράκη, Άγγελος Πάντος, Παντελής Λαμπράκης, Παναγιώτης Φλαούνας, 
Γιώργος Οικονομάκη, Πέτρος Φλαούνας, Αλέξης Πάντος, Νίκος Ρουμελιώτης Καθιστοί: Παύλος Άγγελος,  
Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, Γιώργος Τσαρουχάς, Γιάννης Τσάκωνας, Κώστας Ρουμελιώτης.
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Οι φωτογραφίες του σηµερινού µας λευκώµατος είναι 
του Γιάννη Αρφάνη και του Γιώργη Λαγανά.του Γιάννη Αρφάνη και του Γιώργη Λαγανά.
Οι φωτογραφίες του σηµερινού µας λευκώµατος είναι 
του Γιάννη Αρφάνη και του Γιώργη Λαγανά.του Γιάννη Αρφάνη και του Γιώργη Λαγανά.

Το λεύκωµά µας



26 ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ 27ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Πετιμέζι

(Από 2 1/2 κιλά σταφύλια 
παίρνουμε 2 1/2 φλυτζάνια 
πετιμέζι)

Βάζουμε λίγη στάχτη καθαρή 
σε γάζα και τη δένουμε σφιχτά 
(γίνεται ένα μπαλάκι σαν 
μεγάλο καρύδι). Κρατώντας το 
από το σημείο που το δέσαμε, 
το βυθίζουμε στο μούστο, 
ανακατεύουμε 1-2 φορές 
και το αφήνουμε μέσα στο 
μούστο μία νύχτα ή 12 ώρες 
χωρίς να κινηθεί το δοχείο 
για να κιαρίσει (ξεθολώσει). 
Αδειάζουμε τον ξάστερο 
μούστο σε κατσαρόλα για να 
βράσει χωρίς να πέσει κατακάθι. 
Ίσως χρειαστεί ξάφρισμα. Το 
βράζουμε μέχρι να γίνει σιρόπι. 
Θα μείνει το 1/3 της αρχικής 
ποσότητας. Το διατηρούμε σε 

αποστειρωμένα μπουκάλια. Αν 
θέλουμε βάζουμε 2-3 φύλλα 
αρμπαρόριζας ή ένα ξυλάκι 
κανέλλα και μερικά γαρύφαλλα.

Μερέντα 
για τους μικρούς φίλους του 
Πολυδεύκη

1/2 κιλό βούτυρο
1 κουτί γάλα ζαχαρούχο
100 γραμμάρια κακάο
100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη
Κτυπάμε το βούτυρο με τη 
ζάχαρη, προσθέτουμε το 
ζαχαρούχο γάλα, και τέλος το 
κακάο. Το ανακατεύουμε καλά 
μέχρι να γίνει λείο ...και μετά 
επίθεση!!!

Αυτές οι συνταγές γράφτηκαν 
από μια άσχετη μαγείρισσα, 
που τις ανθολόγησε από καλούς 
φίλους.

Θ.Π.

ÓõíôáãÝò 
ãéá ôçí ïìïñöéÜ 
ôïõ ðñïóþðïõ

Ôï êáèÜñéóìá ôïõ ðñï-
óþðïõ (íôåìáêéãéÜæ)

Åýêïëïò êáé äñïóåñüò 
êáèáñéóìüò ðñïóþðïõ.
(ãéá ëéðáñÜ äÝñìáôá) 
ÁðëÜ êáé ìüíï ðñïóèÝôïõìå 
ëßãï ëåìüíé ìÝóá óå ãÜëá Þ 
óå êñÝìá ãÜëáêôïò.

ÃáëÜêôùìá ìå ÷áìï-
ìÞëé
õëéêÜ: 
3 êïõôáëéÝò äõíáôü 
áöÝøçìá ÷áìïìçëéïý, 3 
êïõôáëéÝò áìõãäáëüëáäï, 3 
êïõôáëéÝò âáæåëßíç.
Ôï ãáëÜêôùìá ìå 
÷áìïìÞëé îåêïõñÜæåé êáé 
ìáëáêþíåé ôï äÝñìá ìáò. 
Ôï öôéÜ÷íïõìå áðëÜ ìå ôïí 
ßäéï ôñüðï ðïõ öôéÜ÷íïõìå 
ôï ãáëÜêôùìá ìå áããïýñé.

áöÝøçìá= ãåíéêÞ ïíïìáóßá 
ãéá ðáñáóêåõÜóìáôá áðü 
öõôéêÝò ïõóßåò âñáóìÝíåò 

óå íåñü 
ðïõ ðßíïíôáé 
æåóôÜ.(ð.÷. ôóÜé, êáöÝò, 
÷áìïìÞëé ê.Ü.).

ÃáëÜêôùìá ìå áããïýñé
õëéêÜ: 
3 êïõôáëéÝò ÷õìü 
áããïõñéïý, 3 êïõôáëéÝò 
áìõãäáëüëáäï, 3 êïõôáëéÝò 
âáæåëßíç.
Áíáêáôåýïõìå ôç âáæåëßíç 
ìå ôï áìõãäáëüëáäï. 
ÐñïóèÝôïõìå ôï ÷õìü ôïõ 
áããïõñéïý êáé ÷ôõðÜìå ôï 
ìßãìá êáëÜ, þóðïõ íá ãßíåé 
ïìïéïãåíÝò.
¸ôóé åýêïëá êáé ãñÞãïñá, 
Ý÷ïõìå Ýíá äñïóåñü 
ãáëÜêôùìá ðïõ êáèáñßæåé 
ôï ðñüóùðï êáé êÜíåé ôï 
äÝñìá ìáò ìáëáêü.

Πηγή: “Τα τετράδια της για-
γιάς”
Hélène Yernerey- Marie 
Annick Jaumin, 1981, 
εκδόσεις ΑΚΙΔΑΛΙΑ

Καλύτερη ζωήΚαλύτερη ζωή
Στα παλιά τετράδια 
της γιαγιάς

Οι συνταγές 
του Πολυδεύκη

Βεράντα
και κήπος

Καλλιεργώ τα δικά μου λαχανικά

Η οικονομική κρίση που ζει η χώρα είναι μια καλή δικαιολογία να 
ασχοληθούμε ζωηρότερα με το λαχανόκηπό μας. 
Η πείρα μάς έχει δείξει πως ένας μικρός λαχανόκηπος μπορεί να 
καλύψει τις ανάγκες μιας οικογένειας σε λαχανικά. Κι επειδή όλοι, 
λίγο πολύ, έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε έναν αξιόλογο κήπο 
για μας και την οικογένειά μας, παράγοντας οικονομικά υγιεινά και 
φρέσκα λαχανικά, η ολιγωρία πλέον δε συγχωρείται. 
Η στήλη δεν έρχεται για να δείξει στον «παππούλη τ’ αμπελοχώραφά 
του» αλλά να αναδείξει και άλλους τρόπους, εκτός από τους γνωστούς 
σ’ όλους μας, περιποίησης και καλλιέργειας. Η συνέχεια στο επόμενο.

Ο μακαρίτης Γ. Λάττας με το φωτογραφικό του φακό απαθανάτισε και διέσω-
σε εκατοντάδες σκηνές από τη ζωή του χωριού τα μεταπολεμικά χρόνια. Στη 
φωτογραφία απεικονίζονται η Αλ. Λάττα, δεύτερη από τα αριστερά, πιθανόν 
με την πεθερά της, και γυναίκες και παιδιά προφανώς στο δρόμο μπροστά 
απ’ το σπίτι του, στο Αι-Μάμα.

ÁíáìíÞóåéò...
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Λόγος και Φως

ÐÝíôå ÷ñüíïõò ðåñðáôïýóá

ÐÝíôå ÷ñüíïõò ðåñðáôïýóá
óôï âïõíü-âïõíü (ôï ÅëåíÜêé ì’)
ìá åß÷á ÷Üóåé ôçí áãÜðç
øÜ÷íù íá ôç âñù (ôï ÅëåíÜêé ì’).

¢ìá ðÞãá êáé ôçí çýñá
ìåó’ óôçí ÊáóôáíéÜ (ôï ÅëåíÜêé ì’).
ôá ìáëëéÜ ôçò îåðëåãìÝíá
êáé ëïõæüôáíå (ôï ÅëåíÜêé ì’).

Ôüôå ðåßóìùó’ ï ÃéáííÜêçò
êáé ôçí Ýäåéñå (ôï ÅëåíÜêé ì’).
ôï ðñùß üôáí óçêþèç
ôï ìåôÜíéùóå (ôï ÅëåíÜêé ì’).

ÓÞêù ðÜðéá, óÞêù ÷Þíá
óÞêù êé Üëëáîå, (ôï ÅëåíÜêé ì’).
íá óå éäïýí ôá ðáëéêÜñéá
íá ìáñáßíïõíôáé (ôï ÅëåíÜêé ì’).

Íá óå éäþ êé åãþ ï ÃéáííÜêçò 
íá óå ÷áßñïõìáé (ôï ÅëåíÜêé ì’).

παίκτης-θρύλος στην ιστορία του αμερικανικού φουτ-μπολ πέθανε σε ηλικία 
μόλις 26 χρόνων το 1955.

Τρεις αντριωμένοι βούλονται 
να βγούν’ από τον Άδη 
Ο ένας το Μάι θε να βγει
κι ο άλλος τον Αλωνάρη 

κι ο Δήμος του Αγιο-Δημητρού 
π’ ανοίγουν τα βαγένια 
κόρη μαργαριταρένια 

Μια λυγερή  τους άκουσε 
μέσα από τον Άδη

- Πάρτε και μένα ρε παιδιά 
να βγω από τον Άδη

- Σώπα εσύ μωρ’ λυγερή 
γιατί φοράς το χαϊμαλί 
και μας ακούνε κι άλλοι
κόρη μαργαριταρένια 

Το τραγούδησε ο
Παναγιώτης Ξυδιάς

Τα τραγούδια αυτά τα τραγούδησε η Ελένη Τριανταφύλλου (Βυνιο-Ελένη) 76 ετών, στις 7-5-75.

ÊåöÜëáò

Ó’ ïýëï ôïí êüóìï îáóôåñéÜ 
(âñ’ Áíôþíç, âñ’ Áíôþíç ñå 
ÊåöÜëá) 
êáé óôï ÄõññÜ÷é áíôÜñá,
ðïõ êëáßí’ ïé Äõññá÷ßôéóóåò, 
(âñ’ Áíôþíç âñ’ Áíôþíç ñå 
ÊåöÜëá),
êé ïé Äõññá÷éôïðïýëåò.

Ôï êñßìá åß÷å ï ÔóéêñéôæÞò
(âñ’ Áíôþíç, âñ’ Áíôþíç ñå 
ÊåöÜëá) 
êáé ôá’ Üäéêï ï ÔæáíÝôïò,
ðïõ óêüôùóáí ôïí áñ÷çãü 
(âñ’ Áíôþíç, âñ’ Áíôþíç ñå 
ÊåöÜëá) 
ìÝó’ óô’ ¢êïâïõ ôç öÜôóá.

Ôñåéò íôïõöåêéÝò ôïõ ñßîáíå 
(âñ’ Áíôþíç, âñ’ Áíôþíç ñå 
ÊåöÜëá) 
ôñåéò áóçìÝíéåò óöáßñåò,
 ç ìéá ôïí ðáßñíåé óôï ðëåõñü,
(âñ’ Áíôþíç, âñ’ Áíôþíç ñå 
ÊåöÜëá) 
ç Üëëç óôï ðëåìüíé
êé ç ôñßôç ç êáëýôåñç
(âñ’ Áíôþíç, âñ’ Áíôþíç ñå 
ÊåöÜëá) 
í’ åêåßíç ôïí ôåëåéþíåé.

Λόγος και ΦωςΛόγος και ΦωςΛόγος και Φως

Ο Χάρης Αγκάνης με τη μητέρα του. Ο Χάρης, με καταγωγή από το Λογκανίκο, 
παίκτης-θρύλος στην ιστορία του αμερικανικού φουτ-μπολ πέθανε σε ηλικία 

Λόγος και ΦωςΛόγος και ΦωςΛόγος και Φως

Ο Χάρης Αγκάνης με τη μητέρα του. Ο Χάρης, με καταγωγή από το Λογκανίκο, 
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Γράµµατα και Τέχνες

Ο ι αδελφοί Ρούµπου είναι δύο από τις κορυφαίες µορ-
φές που ανέδειξαν οι βόρειοι δήµοι της Λακεδαίµονος 
στους νεώτερους χρόνους. Ζωγράφος και γλύπτης ο 

Πέτρος, γλύπτης ο Κώστας, σφράγισαν µε τα έργα τους το 
τέλος του 19ου αι. και τις αρχές του 20ου. Δεν είναι τυχαίο ότι το 
ΜΙΕΤ σε τόµο που εξέδωσε για τους εικονογράφους αναγνωστι-
κών, συµπεριέλαβε και τον Πέτρο Ρούµπο, η εφηµερίδα «Καθη-
µερινή» ασχολήθηκε µαζί του σε καλλιτεχνικά της αφιερώµατα, 
ενώ φέτος το Χριστιανικό και Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών σε 
έκθεση σχετική µε τις επιρροές της Βυζαντινής τέχνης στον 20ο 
αι. και τους καλλιτέχνες του, φιλοξενεί και έργα του Κώστα 
Ρούµπου.

Ο Κώστας Ρούµπος γεννήθηκε στο Γεωργίτσι της Λακε-
δαίµονος το 1870 και ο Πέτρος τρία χρόνια αργότερα. Το χω-
ριάτικο λιτό καλυβόσπιτο, όπου είδαν το φως, σώζεται ακόµη. 
Στην εξώπορτά του υπάρχει η «πέτρα του ζωγράφου», όπως την 
έλεγαν οι παλιότεροι, γιατί εκεί συνήθιζε να κάθεται ο µικρός 
Πέτρος και να σχεδιάζει. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές, φεύγουν 
και τα δύο αδέρφια για την Αθήνα, όπου και εγγράφονται στη 
σχολή Καλών Τεχνών. Ο Πέτρος εντυπωσίασε την εξεταστική 
επιτροπή, κατασκευάζοντας µε το χέρι, δίχως διαβήτη, έναν 
τέλειο κύκλο. Θα αποφοιτήσει µε υψηλότατη βαθµολογία πρώ-
τος στο τµήµα της Ζωγραφικής και δεύτερος στο τµήµα της 
Γλυπτικής. Ο Κώστας, για πέντε συνεχή χρόνια έρχεται πρώτος 
στο τµήµατης Γλυπτικής απ’ όπου και αποσπά την τελευταία 
χρονιά το Χρυσοβέργειο βραβείο για πρωτοεµφανιζόµενους 
καλλιτέχνες. 

Στις αρχές του 20ου αι. ο Πέτρος, είναι ήδη γνωστός στον 
καλλιτεχνικό κόσµο της εποχής, διακοσµώντας  µε επιµεληµέ-
νες και τεχνικά άρτιες εικόνες, βιβλία δηµοφιλών λογοτεχνών 
της εποχής. Αναφέρουµε ενδεικτικά τα Δηµοτικά τραγούδια 
του Άγιδος Θέρου, τους Αθλίους των Αθηνών του Ιω. Κον-

Ïé ÃåùñãéôóéÜíïé áäåëöïß Ñïýìðïõ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ
“Εν αναμονή προωθητήρος” 
εκδόσεις ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ
 
Ο Παναγιώτης Γ. 
Παναγάκης κάνει την 
πρώτη του εμφάνιση 
στη Νεοελληνική 
πεζογραφία με ένα 
μυθιστόρημα, που ο 
κεντρικός του ήρωας 
λέγεται Οδυσσέας. 
Τυχαίο; Όχι βέβαια. 
Οξυδερκής και 
εργατικός αλλά 
πολύπαθος, βρέθηκε να δουλεύει σ’ ένα 
γραφείο ως υπάλληλος συμβασιούχος. 
Μέσα στο μικρόκοσμο του γραφείου, 
μια ολόκληρη κοινωνία. Η φράση «εν 
αναμονή προωθητήρος» κατέληξε να γίνει 
το σλόγκαν που περιέγραφε, κατά τον 
καλύτερο τρόπο, το αντικείμενο εργασίας 
των «δικών μας» παιδιών. Των παιδιών που 
περίμεναν να χειριστούν τον προωθητήρα 
(μπουλντόζα), μόνο που αυτός δεν έφτανε 
ποτέ… 

Γιάννης Αρφάνης

ΚΑΡΛ ΟΝΟΡΕ
«Το μανιφέστο της χαρούμενης 
παιδικής ηλικίας»
εκδόσεις ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ

Τώρα που τελείωσαν 
οι διακοπές θα δούμε 
πάλι τα παιδιά να 
τρέχουν αγχωμένα 
και κατάκοπα 
από το σχολείο 
στο φροντιστήριο 
και από εκεί στις 
εξωσχολικές 
δραστηριότητες. 
Ο φρενήρης 
ρυθμός της ζωής έχει στερήσει από 
την παιδική ηλικία την ανεμελιά. Ο 
Καναδός συγγραφέας προτείνει ως 
αντίδοτο να είμαστε εμείς χαλαροί και 
να απολαμβάνουμε το γονεϊκό ρόλο. 
Μερικές από τις συμβουλές του: Φέρτε 
το παιδί σε επαφή με τη φύση, μην 
κάνετε τη βαθμολογία αυτοσκοπό, 
επιβάλλετέ του όρια -η επιβολή ορίων 
είναι βασική προϋπόθεση για την 
προσαρμογή του στην κοινωνία φτάνει 
να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στην 
πειθαρχία και στην ανεκτικότητα- και 
σκεφτείτε η ζωή δεν τελειώνει αν το παιδί 
σας δεν περάσει στο πανεπιστήμιο ή δεν 
εκδηλώσει κάποιο καλλιτεχνικό χάρισμα

.Β. Κεμερίδου

Âéâëßá

δυλάκη, τους Εµπόρους των εθνών του Αλε-
ξάνδρου Παπαδιαµάντη, τα Τσιλικροτά  του 
Κ. Πασαγιάννη, Τα  ψηλά βουνά του Ζαχ. 
Παπαντωνίου (µε τον οποίο συνδέθηκε µε 
στενή φιλία). Το τελευταίο χρησιµοποιήθηκε 
ως αναγνωστικό για τα παιδιά της τρίτης 
Δηµοτικού. Στο χώρο των αναγνωστικών, ο 
Πέτρος Ρούµπος συνεργάστηκε και µε άλλα 
γνωστά ονόµατα των ελληνικών γραµµάτων, 
όπως ο Ανδρ. Καρκαβίτσας.

 Στον τοµέα της Ζωγραφικής, ο Π. Ρού-
µπος, ξεκίνησε από τον  ρεαλισµό, αλλά 
δεχόµενος επιρροές από τα διεθνή ρεύµατα 
της τέχνης καταστάλαξε στον εξπρεσσιονι-
στικό υπαιθρισµό. Ασχολήθηκε µε όλα τα είδη 
ζωγραφικής: Προσωπογραφία, τοπιογραφία, 
αγιογραφία. Έργα του φιλοξενούνται στη 
Δηµοτική Πινακοθήκη Αθηνών, στο Μουσεί-
ο της πόλης των Αθηνών Βούρου-Ευταξία, 
σε ιδιωτικές συλλογές και -πρόσφατα- στη 
Σπάρτη, στο Μουσείο της Νεώτερης Πόλης. 
Στη γενέτειρά του τη Λακεδαίµονα, ο Πέτρος 
Ρούµπος, άφησε λαµπρά δείγµατα της καλ-
λιτεχνικής του ιδιοφυΐας στις εκκλησίες του 
Γεωργιτσίου, Άγιο Νικόλαο και Υπαπαντή 
(εικόνες τέµπλου και Δωδεκάορτο) και στην 
κεντρική εκκλησία του Καστορείου (τέµπλο). 
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι συνεργάστηκε 
µε τον Γάλλο αρχαιολόγο και βυζαντινολόγο 
Gabriel Millet στη γραµµική απεικόνιση των 
τοιχογραφιών του Μυστρά.

Στον τοµέα της γλυπτικής κορυφαία του 
έργα θεωρούνται η προτοµή του  ποιητή 
Λορέντζου Μαβίλη που κοσµεί την οµώνυµη 
αθηναϊκή πλατεία, το ηρώο των προκρίτων 
και αρχιερέων στην πλατεία του Άρεως στην 
Τρίπολη και το µεγαλόπνοο µνηµείο του 
Αθηνογένους στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. 
Στη λακωνική γη έργα της δικής του σµίλης 
είναι το ηρώο της Μαγούλας και η ανάγλυφη 
προτοµή του Αναγνώστη Καράγιαννη στο κοι-
µητήριο της Πελλάνας. Εγκαταλείποντας τον 
ακαδηµαϊσµό, ο Πέτρος Ρούµπος προσπάθη-
σε και πέτυχε να δώσει στα γλυπτά του κίνηση 
και πάθος. Ωστόσο το ιδιοφυές ταλέντο του, 
αναχαιτίστηκε από τα κυκλώµατα της εποχής 
και ο καλλιτέχνης  δεν µπόρεσε να αναλάβει 
πολλά και σπουδαία έργα που θα του απέφε-
ραν επιπλέον αίγλη.

Ανάλογα προβλήµατα φαίνεται ότι αντιµε-
τώπισε και ο αδελφός του, Κώστας Ρούµπος 
και πιθανώς αυτή είναι και η αιτία για την 
οποία δεν γνωρίζουµε πολλά γι’αυτόν. Ξέρου-
µε ότι συνεργάστηκε µε τον αδελφό του σε 
κάποια γλυπτά, όπως οι προτοµές του Ρ. Φε-
ραίου στο Βελεστίνο  και του αεροπόρου Μω-
ραϊτίνη. Η κορυφαία στιγµή της καριέρας του 
όµως έφτασε, όταν ο γνωστός αρχιτέκτονας 
Αριστοτέλης Ζάχος τον κάλεσε στη Θεσσα-
λονίκη να εργαστεί στην αποκατάσταση του 
ναού του Αγ. Δηµητρίου από την πυρκαγιά 
του 1917. Έργάστηκε στο γλυπτό διάκοσµο 
του ναού και στην αντιγραφή διασωθέντων  
τµηµάτων του, ώστε να χρησιµεύσουν αυτά 
σε µελλοντικούς µελετητές της βυζαντινής 
τέχνης.

Απεβίωσαν, ο Κώστας το 1937 και ο Πέ-
τρος το 1942. 

Εκτός από σπουδαίοι καλλιτέχνες, υπήρ-
ξαν και διακεκριµένες προσωπικότητες της 
εποχής τους. Ο Πέτρος ίδρυσε το σύνδεσµο 
Ελλήνων Καλλιτεχνών µε στόχο την προά-
σπιση των δικαιωµάτων των µελών του από 
τις αυθαιρεσίες  και την αναξιοκρατία που 
επικρατούσε τότε, στην ανάθεση µεγάλων 
έργων (ηρώα, µνηµεία, κ.λπ.). Υπήρξαν µέλη 
του ριζοσπαστικού κόµµατος, συνεργάστηκαν 
µε καλλιτεχνικά περιοδικά της εποχής τους, 
έδωσαν συνεντεύξεις  και συναναστράφηκαν 
µε όλους τους πνευµατικούς ανθρώπους του 
καιρού τους. Οι κριτικοί της τέχνης τούς συ-
γκαταλέγουν στους κορυφαίους καλλιτέχνες 
της γενιάς τους.

Ας τους χρωστά, λοπόν, η µικρή τους 
γενέτειρα  αιώνια ευγνωµοσύνη και ας ανα-
θυµάται µε υπερηφάνεια τα ονόµατα των δύο 
αυτών µεγάλων τέκνων της που υπηρέτησαν 
ακούραστα την Τέχνη µε τη σεµνή και γόνιµη 
ευσυνειδησία τους.

Ευγενία Δαρβίρη*
* Η Ευγενία Δαρβίρη είναι Φιλόλογος, 

MSc Παν. Σορβώνης, υπηρετεί στο Μουσι-
κό Σχολείο Σπάρτης. Έχει παρακολουθήσει 
µαθήµατα Ιστορίας της Τέχνης στην Αρ-
χαιολογική Εταιρεία, συγγραφέας βιβλίων 
(“Διοτίµα η Πυθαγόρεια διδασκάλισσα του 
Σωκράτη”, εκδ. Δηµάρατος, µετάφραση στα 
Διονυσιακά του Νόνου.
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Μικρές πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων της περιοχής της Καστανιάς
Συλλογή πληροφοριών- επιμέλεια κειμένων: Ε. Βλαχογιάννη

Ζούµε στην Καστανιά

Επειδή, πολλά κοινωνικά θέματα, 
αλλά  και άλλες εκδηλώσεις, μάς 
διαφεύγουν ή δεν τα μαθαίνουμε 
έγκαιρα, παρακαλούμε τους ανα-
γνώστες μας και μέλη μας, να μας 
ενημερώνουν για τα συμβαίνοντα, 
είτε μέσω των ανταποκριτών μας, 
είτε, απευθείας, σε μας τους ίδιους. 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΑΣ
Από Αμερική ήλθαν: Η Αγγελική Νικο-
λοπούλου του Γεωργίου, η Μαρία Τσί-
χλη-Γιαννακάκη και ο γιός της Γιώρ-
γος, η Αγγελική Αντωνάκη του Αλέκου, 
η Αλέκα Μελά-Βαλάση, ο Παναγιώτης 
Σταυρόπουλος του Πολυζώη με τη σύ-
ζυγό του Καίτη τα παιδιά τους και το 
εγγόνι τους, ο Γιώργος Κουτρουμπής 
του Πανάγου και ο Παναγιώτη Μουτής 
του Κων/νου, η Ευθαλία και ο Πανα-
γιώτης Περδάρης με τα παιδιά τους 
Αικατερίνη και Μενέλαος – Ανδρέας 
(παιδιά της Γεωργίας και του Ανδρέα 
Φροντζή).
Από Αυστραλία: Ο Δημήτρης Κακα-
φλίκας του Νικολάου με τη σύζυγό του 
Χάρη, ο Παναγιώτης Χαραλαμπάκος  
με τη σύζυγό του Ματίνα, ο Γιάννης 
Χίος με τη σύζυγό του Μαρία, ο 
Παναγιώτης Μουτής του Νικολάου, 
ο Δημήτριος Γερμανός του Νικολάου 
με τη σύζυγό του Ελένη, ο Βασίλης 
και ο Κωνσταντίνος Σαμπανίδης του 
Γεωργίου, ο Νικόλαος Μαραπάς του 
Ιωάννου και η σύζυγός του Μαρία, ο 
Δημήτριος  Γρηγορόπουλος του Μαρί-
νου με τη σύζυγό του, ο Παναγιώτης 
Μαυρόπουλος με τη σύζυγό του και ο 
Ηλίας Αλειφέρης.
Από Καναδά: Η Ευσταθία Ρουμελιώτη 
του Νικολάου με το σύζυγό της Σωτή-
ρη και τα παιδιά τους. Ο Παναγιώτης 
Λιακόπουλος με τη σύζυγό του Αργυ-
ρώ, η Ποτούλα Χρόνη με την κόρη της 
και η Παναγιώτα Κουστουλίδου του 
Νικολάου. 
Από Γερμανία: Η Παναγιώτα σύζυγος 
του Γεωργίου Αλειφέρη, και η  Νικολέ-
τα Βαϊδάκη με το σύζυγό της.

ΓΑΜΟΙ
Η Παναγιώτα Κουκούτση του Κων/νου 
και ο Νίκος Λαμπράκης του Χρήστου 
παντρεύτηκαν  στις 25/08/2012 
στον Ι.Ν. Αγίας Θέκλας, στο Βαφειό 
Σπάρτης.
Η Ναταλία Χρυσοχοΐδου του Βίκτορα 
και ο Χρήστος Σκαφιδάς του Γεωργίου 
παντρεύτηκαν στις 08/09/2012 στον 
Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
στην Καλλιθέα Αττικής.

Η Νίνα Αλειφέρη του Ευστρατίου 
και ο Δημήτρης  Σαρρής του Ζώη 
παντρεύτηκαν στις 08/09/2012 στον 
Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου στο Πυργάκι 
της Πάρου.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε να 
ζήσουν ευτυχισμένοι με καλούς απο-
γόνους.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Λουίζα και ο Δημήτρης Κραμποβί-
της του Ηλία απόκτησαν το δεύτερο 
παιδί τους, ένα κοριτσάκι, στις 27/
07/2012.
Η Κωνσταντίνα και ο Γιώργος Λάμπος 
του Βασιλείου απόκτησαν το δεύτερο 
κοριτσάκι τους στις 16/08/2012.
Η Κατερίνα Μουτή του Γεωργίου και 
ο Χρήστος Αρβανίτης απόκτησαν το 
δεύτερο παιδί  τους, ένα κοριτσάκι, 
στις 20/08/2012.
Ευχόμαστε στους γονείς να τους 
ζήσουν και τα νεογέννητα να είναι 
καλότυχα και ευτυχισμένα.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Η Μαρία Λαγανά του Νικολάου και 
ο Παναγιώτης Σταλίκας βάπτισαν το 
κοριτσάκι τους την 01/07/2012 στον 
Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου, στου Παπά-
γου Αττικής και του έδωσαν το όνομα 
Πηνελόπη.
Η Κική Παπαδοπούλου του Δημητρί-
ου και ο Στέλιος Σταυρόπουλος του 
Παναγιώτη βάπτισαν το αγοράκι τους 
στις 14/07/2012 στον Ι.Ν. Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου στον Κάρδαρη και του 
έδωσαν το όνομα Παναγιώτης.
Η Ευλαλία Γεώργαρη του Πανάγου και 
ο Δημήτριος Παναγάκος βάπτισαν το 
κοριτσάκι τους στις 29/07/2012 στον 
Ι.Ν. του Αγίου Νίκωνα στη Σπάρτη και 
του έδωσαν το όνομα Δήμητρα.
Η Ελένη Βέργαδου και ο Αλέκος Σταυ-
ρόπουλος του Παναγιώτη βάπτισαν 
το αγοράκι τους στον Ι.Ν. Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου στα Βεργαδαίϊκα στις 
25/08/2012 και του έδωσαν το όνομα 
Παναγιώτης – Χρήστος.
Η Δήμητρα Παπαδοπούλου του 
Αθανασίου και ο Κώστας Κοκορός 
βάπτισαν το κοριτσάκι τους στις 
26/08/2012 στην Ι.Μ. της Ζωοδόχου 
Πηγής στο Καστρί και του έδωσαν το 
όνομα Μαρία – Ζωή.
Η Ελένη Κηρύκου και ο Γιάννης 
Γιαννόπουλος του Νικολάου (και της 
Ποτούλας Βλαχογιάννη) βάπτισαν το 
αγοράκι τους στον Ι.Ν. της Ζωοδόχου 
Πηγής στη Μαγούλα Σπάρτης και του 
έδωσαν το όνομα Νικόλαος. 

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

Η Γιούλη και ο Παναγιώτης Ανδριανό-
πουλος του Γεωργίου στις 09/09/2010 
τέλεσαν το θρησκευτικό τους γάμο και 
βάπτισαν το κοριτσάκι τους στο κτήμα 
«Αριάδνη» και του έδωσαν το όνομα 
Ελισάβετ-Άννα.
Η Βίκη Μουτή του Δημητρίου και 
ο Δημήτριος Γάβαρης βάπτισαν το 
κοριτσάκι τους στις 09/09/2012 στον 
Ι. Ν. του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου 
στον  Άγιο Μάμα και του έδωσαν το 
όνομα Μαρία.
Ευχόμαστε στους γονείς να τους 
ζήσουν και τα νεοφώτιστα να ευτυχή-
σουν στη ζωή τους.

ΠΕΝΘΗ
Η Πολυτίμη Λάζαρη του Νικολάου πέ-
θανε στις 25/08/2012 στην Αυστραλία 
σε ηλικία 73 ετών.
Ο Μενέλαος Ζούζουλας του Πανα-

γιώτη πέθανε στην Αυστραλία στις 
04/08/2012 σε ηλικία 87 ετών.
Ο Αγησίλαος Αλεξάκος του Δημητρίου 
πέθανε στο Παρδάλι στις 24/09/2012 
σε ηλικία 92 ετών.
Συλλυπούμαστε τους οικείους και τους 
ευχόμαστε την από Θεό παρηγοριά.

ΧΟΡΗΓΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΜΑΤΟΥΛΑ, 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜ., 
GILOPIDIS E., KAKAFLIKAS JIM, 
TRIANTAFLAROS P, GAROUFALIS 
PETER, ΚΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ, MARKOS 
EUGENIA, PANAGAKIS CRIS, 
HARALAMPAKOS PAN.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ 
ΤΟΥΣ KAI TA KAΛA  ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΑ.
GAROUFALI PETER, KAI 
GENOVEZOS PETER. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
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Η Παναγιά στη Μπουρσάκα
Όπως κάθε χρόνο, και φέτος στις 23 του Αυγούστου οι Κατσανιώτες 
και όχι μόνο λειτούργησαν στην Παναγιά στη Μπουρσάκα για τα 
εννιάμερα της Παναγίας. Από τα χαράματα πολλοί ανέβηκαν με τα 
πόδια από το μονοπάτι. Οι άρτοι αρκετοί γλύκαναν τους προσκυ-
νητές. Μετά τη λειτουργία ο Σύλλογος «Λουσίνα» κέρασε όλον τον 
κόσμο ψητά στα κάρβουνα σουβλάκια, λουκάνικα και ψωμί με λάδι 
και μπόλικο κρασί. 
Και του χρόνου.  

Οι δικοί µας άνθρωποι
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Όλοι οι δρόμοι στο Ίντερνετ 
οδηγούν στον ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ:

www.polydeuces.gr
www.polydefkis.gr

www.kastori.gr


