ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ “O ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ”

ΤΕΥΧΟΣ 5, ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

“...πόσο ακόµα θα ψηλώσουνε ψάχνοντας φως αυτά τα δέντρα
δέντρα µαζί και βρυσοµάνες πούχουνε ρίζες ποταµούς...”

Φωτογραφία: Γεώργιος Κουρεμπής

Διον. Μενίδης

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΑΚΗ
Ένα ίδρυμα φάρος
πολιτισμού για την
περιοχή του Δήμου
μας
σελ. 21
ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΛΟ
ΣΤΗ ΝΕΡΟΤΡΙΒΗ
Μια περιήγηση στο
νερόμυλο στον ΑγιοΜάμα
σελ. 4-5

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ
Με τα παιδιά του
Νηπιαγωγείου και
του Δημοτικού
σελ. 24

1

Σηµείωµα του Εκδότη

Η

Αριστοτέλεια ρήση «ἃ μὲν
πολλοῖς δοκεῖ ταῦτά γε εἶναί φαμεν» (αυτό που εμφανίζεται κατά τη γνώμη των πολλών ως
ορθό, αυτό και ισχυριζόμαστε) θεμέλια
αρχή στη λειτουργία της δημοκρατίας,
φαίνεται να πληγώνεται από την πεσιμιστική διαπίστωση του φιλόσοφου
Άρθουρ Σοπενάουερ ο οποίος γράφει,
για το πώς προκύπτει η κοινή γνώμη,
«…αν ήμασταν σε θέση να παρατηρήσουμε τη γενεσιουργό διαδικασία
μιας κοινώς αποδεκτής κοινής γνώμης,
θα διαπιστώναμε τότε πως δυο-τρεις
άνθρωποι ήταν που πρώτοι τη συνέλαβαν και οι άλλοι αποδέχθηκαν, καλή τη
πίστει, ότι αυτοί οι δυο τρεις την είχαν
υποβάλει σε εξονυχιστικούς ελέγχους
για την ορθότητά της». Δυστυχώς απελπιστικά σωστό!
Σήμερα, παρά ποτέ, που ο Ντελάλης
έχει επιτυχώς αντικατασταθεί από πλέον επιστημονικά σχεδιασμένους τρόπους και η δεξαμενή σκέψης δε γεμίζει
από την παραγωγή των διανοούμενων,
η διαμόρφωση της κοινής γνώμης είναι
στα χέρια επαγγελματιών, που υπηρεΈντυπη εφημερίδα
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τούν εμφανή ή αφανή συμφέροντα κάθε
φορά. Πρωταγωνιστές τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, κυρίως τα ηλεκτρονικά, οι
εταιρείες δημοσκοπήσεων και διάφοροι
διασκεδαστές, εργάζονται άκοπα για
να πείσουν το μέσο «καταναλωτή»,
ότι θεωρεί, ότι η πολιτική ή όλοι οι πολιτικοί, συλλήβδην, έχουν απαξιωθεί,
ότι το «λαϊφ στάιλ» ή η αμφισβήτηση
ορίζουν να μην ψηφίζει κανείς αλλά
να ξαπλώνει το κορμί του στη Μύκονο,
ότι εξυπνότερο είναι το «κλάμπινγκ»
από την ενασχόλησή του με τα κοινά
και …ίσως σε λίγο καιρό και ότι η
δημοκρατία είναι μπανάλ. Ο πολίτης,
σήμερα που η πληροφορία ευκολότερα
από ποτέ κυκλοφορεί ταχύτατα και είναι
στη διάθεση του καθενός, έχει μετατραπεί σε απλό καταναλωτή, μακριά από
τα κέντρα αποφάσεων.
Έτσι τα τηλεπαράθυρα γέμισαν,
εκτός από τους σταθερούς «πωλητές
ειδήσεων», με στελέχη και ιδιοκτήτες
εταιρειών, που δήθεν μετρούν τί θέλει
ο λαός, οι οποίοι διαγκωνίζονται
να προβλέψουν με σιγουριά τί θα
αποφασίσει ο λαός. Ο οποίος λαός

βέβαια, δεν πρέπει να παραλείψει να
κάνει ή να πιστεύει αυτό που η δική
τους «δημοσκόπηση» παρήγαγε. Διότι
αποκρύπτεται έντεχνα ότι η στατιστική
παράγει αποτελέσματα, ανάλογα με
τα δεδομένα που έχεις θέσει και τις
υποθέσεις που έχεις θεωρήσει σωστές.
Τα ερωτήματα που δεν τίθενται και δεν
απαντιούνται ποτέ είναι όσα αφορούν
στη δημιουργία μιας κοινωνίας στην
οποία οι πολίτες συμμετέχουν στη
διαμόρφωση των πολιτικών για την
ανάδειξη των συμφερόντων τους. Αυτά
μάλλον θα τα φροντίσουν άλλοι. Οι
πολλοί δεν χρειάζεται να σκέπτονται
και πολύ. Η μόνη αντίσταση σ’ αυτό
είναι η διαρκής επαγρύπνηση, η παρατήρηση και η κατανόηση, όπως λέει
ο Ουμπέρτο Έκο «αν δεν μπορούμε
να είμαστε πρωταγωνιστές ας είμαστε
τουλάχιστον έξυπνοι θεατές».
Όμως, μέσα σε αυτό το μοντέλο πλήρους απαξίωσης, οι δουλευτάδες και οι
οδοιπόροι της ζωής εξακολουθούν να
παράγουν αφήνοντας έστω και μικρά
ίχνη στην πορεία αυτού του πλανήτη.
Κάποιοι τέτοιοι σχεδίασαν και έκαναν

πραγματικότητα το νέο Μουσείο της
Ακρόπολης –και δεν εννοούμε αυτούς
που στέκουν μπροστά στις κάμερες-,
το οποίο πλέον είναι εδώ, ανοικτό για
το κοινό με αρχαίο πλούτο στολισμένο
να αγναντεύει από απέναντι την Ακρόπολη. Στο μέλλον, απομένει να αποδείξουμε ότι σαν κοινωνία μπορούμε να
το υποστηρίξουμε – στην Ελλάδα τα
περισσότερα μουσεία θυμίζουν μαυσωλεία – και έτσι να αφαιρέσουμε κάθε
επιχείρημα από αυτούς που εκθέτουν
τα προϊόντα της κλοπής της κληρονομιάς του τόπου μας.
Όμως, το καλοκαίρι για τα καλά
εγκαταστάθηκε και ο ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
ετοιμάζεται για θερινές δράσεις και παρεμβάσεις στο Καστόρειο. Θα κάνουμε
μια προσπάθεια σε συνεργασία με τους
άλλους συλλόγους, για παρεμβάσεις με
πολλή διασκέδαση αλλά και πνευματική και αισθητική ικανοποίηση. Και πού
ξέρεις μπορεί αυτό να οδηγήσει σε κάτι
πιο ολοκληρωμένο και συστηματικό.
Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας.
Καλό Καλοκαίρι

Êáóôáíéþôéêá

Ôþñá ðïõ üëá ôá æáñæáâáôéêÜ ôïõ êáëïêáéñéïý åßíáé óôá
öüñôå ôïõò áò èõìçèïýìå ðñéí
áðü ðïëëÜ ÷ñüíéá ðùò Þôáí óå
ãåýóç, ó÷Þìá, íïóôéìéÜ êëð 1⁄4ëïé
ôï ðáñáäå÷üìáóôå üôé Þôáíå
äéáöïñåôéêÜ, ìå ôá ÷ñüíéá ïé
óðüñïé áíôéêáôáóôÜèçêáí ìå ôá
õâñßäéá, üëá Ýãéíáí ïìïéüìïñöá
êáé ç íïóôéìéÜ êáé ç ãåýóç ðÞãáí
ðåñßðáôï. Ôþñá ôåëåõôáßá ðáñáôçñåßôáé Ýíá êßíçìá ðáãêïóìßùò
ãéá äéÜóùóç ðáëéþí ðïéêéëéþí êáé
ôçí åéóáãùãÞ ôïõò óôéò êáëëéÝñãåéåò áðü åñáóéôÝ÷íåò áëëÜ êáé
åðáããåëìáôßåò áãñüôåò.
Ãéá äéÜóùóç
ôùí óðüñùí
Ý÷ïõí äçìéïõñãçèåß ôñÜðåæåò
óðüñùí êáé öõëÜóóïíôáé áëëÜ
êáé äáíåßæïíôáé óå üóïõò èÝëïõí
íá ôïõò êáëëéåñãÞóïõí. Áðü üôé
ãíùñßæù êáé óôçí ðåñéï÷Þ ìáò
õðÜñ÷ïõí áêüìç ðïéêéëßåò ðïõ
ôéò êáëëéåñãïýí ð÷ ìéá ðïéêéëßá
íôïìÜôáò ðïõ êáëëéåñãåß ìå åðéôõ÷ßá ï ößëïò Êþóôáò ÁëéöÝñçò
áëëÜ êáé Üëëïé áãñüôåò Ý÷ïõí üëï
êáé êÜðïéá ðáëéÜ ðïéêéëßá ð.÷.
ïé ìéêñÝò ðéðåñéÝò ãéá ôïõñóß,
áöñÜôï ëÜ÷áíï (ìÜðá) ê.ëð.
¸÷ù ôç ãíþìç üôé åßíáé ìéá êáëÞ
åõêáéñßá ï Óýëëïãïò ìáò ìáæß ìå
ôïõò ößëïõò áãñüôåò íá äéáóþóïõìå áõôÝò ôéò ðïéêéëßåò êáé íá
äþóïõìå ôçí åõêáéñßá óå üðïéïí
èÝëåé íá êáëëéåñãÞóåé ðáñáäïóéá-

êÝò ðïéêéëßåò.

Όπως είναι γνωστό η τουρκοκρατία άφησε και στον τόπο µας
τα σηµάδια της και ενώ έχουν περάσει τόσα χρόνια όλο και κάποιο
τοπωνύµιο µα τη θυµίζει.
Τα Ντεµίρια - Ντεµιρόλακα από
κάποιον Ντεµίρ, Μπεκτάσια από
το Μπεκτάς, µοναστήρι κλπ. Επίσης όταν οι Τούρκοι εγκατέλειψαν
την περιοχή έµεναν στα σηµερινά
Περιβόλια µερικές οικογένειες που
είχαν δεθεί µε τον τόπο αλλάζοντας το επίθετό τους και φυσικά
βαπτιζόµενοι χριστιανοί, πχ η
οικογένεια Νεοφώτιστου και οι
οικογένεια µε το επίθετο Έξαρχου
αλλά για να µην αδικήσουµε κανέναν µετά από τόσα χρόνια πιθανώς αυτές οι οικογένειες να ήταν
κρυπτοχριστιανοί. Στα Περιβόλια
είχαν τον οικισµό τους Τζαµί κλπ
αλλά µετά την απελευθέρωση του
‘21 όλα έγιναν χαλάσµατα από
την οργή του λαού.
1⁄4ðùò üëïé ãíùñßæïõìå æïýìå
óôçí åðï÷Þ ôùí äïñõöüñùí
ôá ðÜíôá êÜôù óôç Ãç ãßíïíôáé
ãíùóôÜ óå ÷ñüíï ìçäÝí. ¸íá ðñüãñáììá áñêåôÜ äçìïöéëÝò åßíáé ôï
earth ôçò google óôï äéáäßêôõï,
åÜí ôï áêïëïõèÞóåôå êáé èåëÞóåôå íá äåßôå ôï ÷ùñßï ìáò èá âñåßôå áñêåôÝò üìïñöåò öùôïãñáößåò
áðü ôïí ôüðï ìáò, üðùò ôïí ¢ãéï

ÌÜìá êáé ôï ðïôÜìé. ¸íá ìåãÜëï
ìðñÜâï óôïí ðáôñéþôç ìáò ê.
Ðáíáãéþôáñï ðïõ ôéò áíÜñôçóå
êáé ðïëëÝò áðü áõôÝò ôéò Ý÷ïõìå
äåß êáé óôçí åöçìåñßäá ìáò.
Για τον φίλο Γιάννη Αρφάνη
που είχε την καλοσύνη να µου
θυµίσει τον Κ. Παπαδόπουλο που
εκτελέστηκε από τους ναζί στις 5
Μαϊου 1944 του υπόσχοµαι ότι θα
επανέλθω σε επόµενο τεύχος της
εφηµερίδας µας γιατί πρέπει να
τιµούµε τους νεκρούς ήρωες µας.
Áò îåóêïíßóïõìå êáé ëßãï ôéò
ãíþóåéò ìáò ó÷åôéêÜ ìå ôïí ôüðï
ìáò ìå äýï åñùôÞóåéò,;
Á) ÌåãÜëïò çèïðïéüò, ãéá ðïëëïýò ï ìåãáëýôåñïò, áëëÜ êáé èåáôñéêüò óõããñáöÝáò ôïõ 19 áéþíá
ìå êáôáãùãÞ áðü ôï ÷ùñéü ìáò.
Â) ËïãïôÝ÷íçò ôùí áñ÷þí ôïõ
20ïý áéþíá ðïõ Ýæçóå ôá ðáéäéêÜ
ôïõ ÷ñüíéá óôçí ÊáóôáíéÜ Ý÷åé
ãñÜøåé êáé ãéá ôï ÷ùñéü ìáò êáé
åðçñÝáóå ôïí Áãã. Óéêåëéáíü (ïé
êáêÝò ãëþóóåò ëÝíå üôé Ýêëåøå
áñêåôÜ Ýñãá ôïõ).
ÐåñéìÝíù áðáíôÞóåéò êáé èá
ðïýìå ðåñéóóüôåñá óôï åðüìåíï
ôåý÷ïò.
Áíôßï ðáôñéþôåò
Ï Êáóôáíéþôçò
gld@otenet.gr
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...êáé éóôïóåëßäá ï Ðïëõäåýêçò

ÉÓÔÏÓÅËÉÄÁ
«ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ»

ìáò åðéôñáðåß íá êüøïõìå äõï
ðëáôÜíéá óôï ðïôÜìé.

1⁄4ðùò ãíùñßæåôáé ç éóôïóåëßäá
ôïõ «Ðïëõäåýêç» åßíáé óôï äéáäßêôõï www.polydefkis.gr êáé
www.kastori.gr. Ìçí îå÷íÜôå íá
ìáò åðéóêÝðôåóèå ìáò êáé íá
ìáò óôÝëíåôå ôá ìçíýìáôÜ óáò
óôï çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï
ìáò info@polydefkis.gr.

ÌÏÍÏÐÁÔÉ
ÊÁÑÁÌÁËÇ

Ìéáò êáé ãá íá ïëïêëçñùèåß ôï
ðÝñáóìá ôïõ ÊÜóôïñá ðñÝðåé íá åðéóêåõáóèåß ç ãÝöõñá óôÜëèçêå åðéóôïëÞ óôï Äáóáñ÷åßï êáé ôï ÄÞìï þóôå íá

Ê

Ï ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ ìå ôç âïÞèåéá
ôùí Ãåùñãßïõ êáé Êþóôá Ìé÷áëüðïõëïõ êáé Ãéþñãïõ Ëéáêüðïõëïõ áðïêÜëõøáí ôï ÷ñüíéá
êñõììÝíï ìÝóá óôá âÜôá êáé
ôá êëáäéÜ êáìÜñé ôïõ Ðáëéïêêëçóéïý. Ç äéåõêñßíéóç éäéïêôçóéáêþí èåìÜôùí ðéèáíüí íá
åðéôñÝøåé ðáñáðÝñá ðáñåìâÜóåéò, áëëÜ êñáôþíôáò ðÜíôá
ôï êáìÜñé áõôïôåëÝò.

Ôï ÐÜó÷á äåí Ýãéíáí ôá åãêáßíéá ôïõ ãñáöåßïõ ôïõ «ÐÏËÕÄÅÕÊÇ». ¸ôóé èá êåñáóôïýìå ôá ðïôÜ ôïí Áýãïõóôï. Ç
áêñéâÞò çìåñïìçíßá èá áíáêïéíùèåß.

ÅËÅÕÈÅÑÇ ÐÑÏÓÂÁÓÇ
ÓÔÏ ÄÉÁÄÉÊÔÕÏ
ÓôÜëèçêå åðéóôïëÞ óôï ÄÞìï
ìå ôçí ïðïßá æçôåßôáé íá ðáñá÷ùñçèåß åëåýèåñç ðñüóâáóç óôï êáóôüñé ìÝóù ôïõ «Óýæåõîéò». Ï «Ðïëõäåýêçò» èá êÜíåé äùñåÜ äýï åðéðëÝïí êåñáßåò
ãéá ôçí ðëáôåßá.

Óõíå÷ßæïíôáé ïé åñãáóßåò
ãéá ôçí Ýêäïóç âéâëßïõ
ó÷åôéêÜ ìå ôçí áõôüíïìç
ïéêéáêÞ ïéêïíïìßá ðïõ
ßó÷õå óôçí ðåñéï÷Þ ìáò,
ìå óõíôáãÝò ôçò ðåñéï÷Þò
áëëÜ êáé ðáñáóêåõÝò
äéáöüñùí ðñïúüíôùí ìå
õðïãñáöÞ áðü êáôïßêïõò
ôïõ Êáóôïñåßïõ.
ÄçìéïõñãÞèçêå ÏìÜäá
Åñãáóßáò áðü ôïõò
ÂáñâÜñá Êåìåñßäïõ
(Óõíôïíßóôñéá), ÅëÝíç
Âëá÷ïãéÜííç, Èåïäþñá
Äáñåéþôç, Áíáóôáóßá
ÊáäñáêÜæç, Ãéþñãï
ËáãáíÜ, Åõãåíßá ËáìðÞ,
Áíáóôáóßá Ìåíßäç,
ÃáñõöáëéÜ Ñïõìåëéþôç,
ÂáóéëéêÞ ÓêñïõìðÝëïõ
êáé ÅëÝíç ÓêñïõìðÝëïõ.
Ãéá ôï öùôïãñáöéêü
õëéêü: ÃéÜííçò ÁñöÜíçò,
Âáóßëçò ËáãáíÜò, ÔÜêçò
ÐåëåêÜíïò.
Óáò ðñïóêáëïýìå íá
ìáò óôåßëåôå óôïé÷åßá Þ
óõíôáãÝò ãéá öáãçôÜ,
ãëõêÜ, ðáñáóêåõÝò
ôñïößìùí, éáôñéêÜ
ðáñáóêåõÜóìáôá êáé
ãéáôñïóüöéá êáé åí ãÝíåé
ïéêïôå÷íéêÝò êáôáóêåõÝò
óôá ðáëéÜ óðßôéá ôïõ
Êáóôïñåßïõ ðáñáêáëïýìå
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.
Ç äçìïóéïðïßçóç óôï
âéâëßï èá ãßíåé åðþíõìá.

Ç ôïõñéóôéêÞ áíÜðôõîç èÝëåé ïñãÜíùóç

áèþò Ýñ÷åôáé ôï êáëïêáßñé êáé ôï ÷ùñéü üðùò êáé
üëç ç ðåñéï÷Þ åôïéìÜæåôáé
íá õðïäå÷èåß êõñßùò ôá ðáéäéÜ ôçò
ðïõ æïõí óôá áóôéêÜ êÝíôñá êáé ôï
åîùôåñéêü ãéá äéáêïðÝò, åðáíÝñ÷åôáé ç áíçóõ÷ßá – êáé óôïõò åðáããåëìáôßåò ôçò ðåñéï÷Þò – ãéá ôï áí èá
Ý÷åé êüóìï. ÓçìåéùôÝïí ç ðáñïõóßá áñêåôïý êüóìïõ äåí Ý÷åé ìüíï èåôéêÞ åðßðôùóç óôéò åðáããåëìáôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò áëëÜ êáé óôçí
åíÝñãåéá êáé óôçí áíáæùïãüíçóç
ôïõ ôüðïõ. Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ
õðïäïìÝò õøçëïý åðéðÝäïõ Ý÷ïõí
áíáðôõ÷èåß êáé áíáðôýóóïíôáé ãéá
ôç öéëïîåíßá ôïõñéóôþí.
Êáé ôï ïîýìùñï åðáíÝñ÷åôáé,
åíþ ç öýóç Ý÷åé ðñïéêßóåé ôçí ðå-
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Ãéá ôï âéâëßï

ñéï÷Þ ìå áðáñÜìéëëï êÜëïò, þóôå
íá ìðïñåß íá õðïäå÷èåß ôïõñßóôåò
üëåò ôéò åðï÷Ýò ôïõ ÷ñüíïõ, Ýíáò
ôïõñßóôáò ðïõ èá Ýñèåé áíáñùôéÝôáé ðùò èá ðåñÜóåé ôï Óáââáôïêýñéáêï. Êáé óôï ìåí Êáóôüñåéï ç Ëßëá
êáôáâÜëåé êïðéþäåéò ðñïóðÜèåéåò
íá êáèïäçãÞóåé êáé íá áíáäåßîåé äéáäñïìÝò êáé ôïðßá, ãéá Ýíáí îÝíï
õðÜñ÷åé Ýëëåéøç ìéáò ïñãáíùìÝíçò õðïäïìÞò ãéá ôçí áíÜäåéîç ôçò
ïìïñöéÜò ôïõ ôüðïõ.
Áð’ üôé öáßíåôáé ç äïõëåéÜ êáôÜ
ìåãÜëï ìÝñïò ðÝöôåé êáé óôá ÷Ýñéá
ôùí ôïðéêþí óõëëüãùí. ¸ôóé ìå éäéáßôåñç éêáíïðïßçóç õðïäå÷üìáóôå
ôçí ðñüôáóç ôïõ Óõëëüãïõ «Ëïõóßíá», ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò
óÞìáíóçò ôùí ìïíïðáôéþí êáé äé-

áäñïìþí. Êáé åðßóçò ìå éêáíïðïßçóç õðïäå÷üìáóôå êáé ôçí áðüöáóç ôïõ ÄÞìïõ íá ðñïâåß óôç ó÷åôéêÞ ÷ñçìáôïäüôçóç. Åðßóçò áðü ôï
ÄÞìï ÷ñçìáôïäïôåßôáé êáé ç êáôáóêåõÞ óôçí åßóïäï êÜèå äçìïôéêïý
äéáìåñßóìáôïò êéïóêéïý ìå ÷Üñôåò
ôùí ìïíïðáôéþí ôçò ðåñéï÷Þò.
ÓõìðëçñùìáôéêÜ óå áõôü, üìùò,
ï åðéóêÝðôçò ãéá íá ãíùñßæåé êáé
ðïõ íá ðÜåé ÷ñåéÜæåôáé Ýíáò ôïõñéóôéêüò ïäçãüò ðïõ íá ðåñéãñÜöåé ðåñéëçðôéêÜ ôá âáóéêÜ áîéïèÝáôá ôçí éóôïñßá ôïõò êáé ôéò äéáäñïìÝò. Ìéá ôÝôïéá äïõëåéÜ ÷ñåéÜæåôáé ÷ñçìáôïäüôçóç ãéá íá ãßíåé.
Ï «Ðïëõäåýêçò» ðñïôßèåôáé íá êáôáèÝóåé ó÷åôéêÞ ðñüôáóç óôï ÄÞìï
êáé íá âïçèÞóåé óôçí Ýêäïóç åíüò

ôÝôïéïõ ïäçãïý.
Åðßóçò, ôï åß÷áìå èßîåé êáé óôï
ðñþôï ôåý÷ïò, ìå ôçí åõêáéñßá
ôïõ ïäïéðïñéêïý óôï Âñõóéþôéêï,
üôé õðÜñ÷ïõí êÜðïéåò äñáóôçñéüôçôåò ðïõ ìðïñïýí íá áíáðôõ÷èïýí óôçí ðåñéï÷Þ óå åðáããåëìáôéêÞ âÜóç. ÔÝôïéåò åßíáé áíáññß÷çóç
– ð.÷. ç ÷áñÜäñá ôçò Ðáíáãßáò ôçò
Ìéóïóðïñßôéóóáò ðñïóöÝñåôáé -, ç
ðåæïðïñßá êáé áíÜâáóç, ç éððáóßá ê.ë.ð. ÅðéðëÝïí, åðéóêÝøåéò óå
ðñüôõðåò äñáóôçñéüôçôåò, üðùò,
åëáéþíáò, êôçíïôñïößá, åëáéïôñéâåßá åßíáé ìéá åíäéáöÝñïõóá äñÜóç.
Ó÷åôéêÜ ìå ôï åëáéüëáäï èá åðáíÝëèïõìå.
Å. ËáìðÞ

3

Εικόνες απ’ τον τόπο µας

Áðü ôï ìýëï
óôç íåñïôñéâÞ

Χ

αρακτηριστικό της περιοχής του Καστορείου
και ευρύτερα του Δήµου
Πελλάνας είναι οι νερόµυλοι. Κάποιοι από αυτούς
λειτουργούσαν µέχρι πριν
µερικά χρόνια.
Στην είσοδο του Καστορείου κάτω
από τον Άγιο Μάµα, βρίσκεται ένας
από τους χαρακτηριστικούς νερόµυλους, ίσως ο διατηρούµενος στην
καλύτερη κατάσταση. Πάνω από
δύο αιώνες σε ηλικία, εγκαινιάσθηκε στις 21 Μαρτίου 1827 - απόδειξη
η πινακίδα θεµελίωσης: «Ανηγέρθη
ο παρών µύλος δι’ επιµελείας του
ταπεινού Καθηγουµένου Παγκρατίου και δι’ εξόδων του ιερού Μοναστηρίου και των βοηθούντων».
Απέναντι από το µύλο υπήρχε
ελαιοτριβείο µε λιθάρι, το οποίο κινιόταν µε το νερό που έπεφτε από
το µύλο ή µε άλογα. Από την άλλη
πλευρά υπήρχε κορδέλα για το κόψιµο λίθων.
Το νερό µετά το µύλο δεν πήγαινε χαµένο αλλά διοχετευόταν στη
νεροτριβή. Όλα τα µάλλινα στρωσίδια, τα χαλιά, τα κιλίµια, οι φλο-
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κάτες και οι βελέντζες κάθε
χρόνο ξανάνιωναν κάτω από
το χτύπηµα του νερού. Όλο
το συγκρότηµα ανήκει στην
ιδιοκτησία των κληρονόµων
Δηµητρίου Καλλιάνη και Γιαννούλας Καραµίχα, το γένος
Κραµποβίτη και αποτελεί στο
σύνολό του ένα ικανοποιητικά
διατηρηµένο µνηµείο πλέον.
Ο µύλος και η νεροτριβή λειτουργούσαν µέχρι πρόσφατα
από τον Γεώργιο Μενίδη και
το γιο του Βασίλη Μενίδη, οι
οποίοι και τα κράτησαν µε
αγάπη σε καλή κατάσταση.
Πολλές διηγήσεις υπάρχουν
για το Μυλωνά µπάρµπα Γιώργη Μενίδη, τον καλό χαρακτήρα του και την αγάπη του στο
διάβασµα.
Ο Θάνος Τζωρτζάκης διηγείται ότι πολλές φορές έδιναν
στον Μπάρµπα Γιώργη αντί
για αλεστικά στο µύλο, το «Ρο-

µάντζο» να έχει για διάβασµα.
Η κυρά Τασία η «Μυλωνού»
διηγείται ιστορίες απ’ το µύλο,
όπου εκεί µεγάλωσε τα παιδιά
της.
Πρόσφατα ο µύλος και ο
γύρω του χώρος καθαρίστηκε από την συνιδιοκτήτριά
του κ. Γιαννούλα Καραµίχα,
κόρη του Χαράλαµπου και
της Ρηγούλας Κραµποβίτη,
και είναι εύκολα επισκέψιµος από τους περιπατητές
και τουρίστες.
Όµως απαιτείται περαιτέρω συντήρηση και αποκατάσταση, η οποία θα είναι
δαπανηρή. Ίσως θα πρέπει
να βοηθηθούν οι ιδιοκτήτες,
µέσω χρηµατοδότησης από
προγράµµατα, διότι το συγκρότηµα αποτελεί κόσµηµα.
Γ. Αρφάνης.

ÓÔÇ ÃÉÏÑÔÇ ÔÏÕ ÌÁÇ-ÈÁÍÁÓÇ
Óôéò 2 ÌáÀïõ 2009, åüñôáóå ôï åîùêëÞóé ôïõ Áãßïõ
Áèáíáóßïõ ôçò åíïñßáò Êáóôñßïõ óôéò ÌÜíäñåò. Ôç Èåßá
ëåéôïõñãßá áêïëïýèçóå áñôïêëáóßá êáé ôï êáèéåñùìÝíï
öáãïðüôé – ãëÝíôé. Ï Íßêïò ÍéêçôÜêçò, üðùò êÜèå ÷ñüíï,
Ýâáëå ôç âñáóôÞ ãßäá, ï Âáóßëçò ÃáñõöÜëëçò ôï êñáóß, ìåæÝ
ðñüóöåñáí êáé ïé Üëëïé ãåéôïíåýïíôåò ðñïò ôçí åêêëçóßá.
ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ
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Καστανιώτικα στιγµιότυπα

Μικρές ιστορίες

από τη ζωή και τη
δράση των ανθρώπων των χωριῶν μας

Η µικρή αυτή συλλογή από ιστορίες, άλλες πραγµατικές, άλλες
όχι και τόσο µα που έχουν µέσα τους έναν πυρήνα αλήθειας, είναι
ένα µικρό δείγµα από τη δουλειά του συµπατριώτη µας Ευαγ.
Ανδριανού.
Εὐαγγέλου Ἀνδριανοῦ*

Ἀσυνεννοησία

Δυό παλιοί φίλοι συζητοῦν µέ τή
βοήθεια καί µερικῶν ποτηριῶν
κρασιοῦ. Ὁ ἕνας, ὁ Γιώργης,
ἀναπτύσσει θεωρίες περί τοῦ
πῶς πρέπει νά ἀνατρέφωνται
τά κορίτσια. Ὁ ἄλλος, ὁ Στράτης, εἶναι ἐλαφρῶς ζαλισµένος
ἀπό τό κρασί καί ἀκούει χωρίς
νά καταλαβαίνη τίποτα. Σέ µία
στιγµή ὁ Γιώργης ὑποψιάζεται
ὅτι ὁ φίλος του δέν τόν παρακολουθεῖ. Ἀκολουθεῖ ὁ ἑξῆς
διάλογος:
Γιώργης: Κουταµάρες λέω,
Στράτη µου;
Στράτης: Ναί, ναί, Γιώργη µου,
ἀπαντάει ὁ Στράτης γιά νά µή
διαφωνήση µέ τό φίλο του.
Γιώργης: Φεύγει µέ τά χέρια
ψηλά καί φωνάζοντας· Μπαρούτη! µπαρούτη!

Εὐπιστία καί ἐχεµύθεια

Ὁ Γιάννης, ἀφελής χωριάτης πίστευε ἀµέσως ὅ,τι τοῦ ἔλεγαν,
ἀλλά καί δέν µποροῦσε νά κρατήση µυστικό οὔτε γιά ἕνα λεπτό, δέν µποροῦσε «νά χλιάνη
κουβέντα». Ὁ συγχωριανός του
ὁ Γιώργης πού ἤξερε τούς συµπατριῶτες τους µέχρι καί µέ τί
κουτάλια τρῶνε καί τοῦ ἄρεσε
νά σκαρώνη φάρσες, κάλεσε τό
Γιάννη καί µέ ὕφος ἄκρως ἐµπι-
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στευτικό του εἶπε ὅτι εἶδε στόν
ὕπνο τοῦ ἕνα παλαιό πεθαµένο
πατριώτη τους πού τοῦ εἶπε ὅτι
σέ ἕνα µέρος πού ὁ Γιάννης τό
ἤξερε, εἶναι θαµµένο ἕνα κασόνι µέ χρυσά φλωριά, ὅτι πρέπει
νά στείλη κάποιον ἄλλον νά τό
πάρη γιατί ὁ ἴδιος ὡς συγγενής
του πεθαµένου δέν ἐπιτρέπεται
νά πάη καί ὅτι ἄν αὐτός πού θά
πάη νά πάρη τό κασόνι φανερώση τό µυστικό καί σέ ἄλλον, τά
φλωριά θά γίνουν κάρβουνα.
Προηγουµένως ὁ Γιώργης εἶχε
πάει στό µέρος αὐτό καί εἶχε
χώσει ἐκεῖ ἕνα κασόνι µέ κάρβουνα.
Ὁ Γιάννης τά πίστεψε ὅλα, πῆγε καί ἔσκαψε στό µέρος πού
τοῦ εἶπε ὁ Γιώργης καί βρῆκε
τά κάρβουνα. Παραπονέθηκε
στό Γιώργη ὅτι τόν ξεγέλασε,
ἀλλά αὐτός τοῦ εἶπε ὅτι τά φλωριά ἔγιναν κάρβουνα γιατί σέ
κάποιον θά φανέρωσε τό µυστικό. Ὁ Γιάννης ὁµολόγησε ὅτι εἶχε εἰπῆ τό µυστικό στή γυναίκα
του καί ἔµεινε µέ τή θλίψη ὅτι
ἔχασε τά φλωριά γιατί δέν µπόρεσε νά κράτηση τό µυστικό.

Ζωοκλοπή καί ἀφέλεια

Παλαιότερα ἡ ζωοκλοπή δέν
ἦταν ἄγνωστη καί στά χωριά
µας. Ὁ ἄνθρωπος πού τοῦ

εἶχαν κλέψει τή γίδα παρακάλεσε τόν παπά νά βγάλει «ἀφορεστικό» γιά τόν κλέφτη. Τήν
Κυριακή, µετά τή λειτουργία,
βγαίνει ὁ παπάς στήν Ὡραία
Πύλη καί λέει: «Τώρα θά βγάλω «ἀφορεστικό» γι’ αὐτόν πού
ἔκλεψε τή γίδα. Γι’ αὐτό πρέπει
νά γονατίσετε ὅλοι». Ὅλο το
ἐκκλησίασµα γονατίζει. «Γονατίσατε ὅλοι;» ρωτάει ὁ παπάς.
«Ναί», ἀπαντάει µέ µιά φωνή
τό ἐκκλησίασµα. «Γονάτισε
καί αὐτός πού ἔκλεψε τή γίδα;»
ξαναρωτάει ὁ παπάς. Καί µία
µοναχική φωνή ἀπαντάει: «Γονάτισα κι’ ἐγώ».

Ποίηση καί σύµπτωση

Παλαιότερα στά χωριά εἶχε
µεγάλη διάδοση ἤ ποίηση, ὄχι
µόνο ἡ δηµοτική, ἀλλά καί
ἄλλων ποιητῶν. Χωριάτες καί
χωριάτισσες πού δέν ἤξεραν νά
διαβάζουν, ἤξεραν καί ἀπάγγειλαν στίχους δηµοτικούς ἀλλά
καί τοῦ Ρήγα, τοῦ Βαλαωρίτη,
τοῦ Περεσιάδη καί ἄλλων. Μιά
γυναίκα ἤξερε ἀπ’ ἔξω ὅλη τή
«Γκόλφω».
Στή διάρκεια τοῦ ἀνταρτοπόλεµου 1946-1949 µερικοί συµπατριῶτες ἤσαν ἐξόριστοι σέ ἕνα
νησί. Ἕνας ἀπό αὐτούς πού
τοῦ ἄρεσε πολύ το διάβασµα,

εἶχε φτιάξει ἕνα πρόχειρο κατάλυµα µέ πέτρες στήν κορυφή
ἑνός ὑψώµατος καί κατέφευγε
ἐκεῖ γιά νά διαβάζη µέ τήν ἡσυχία του. Μιά µέρα τόν βλέπουν
ἔκπληκτοι οἱ πατριῶτες νά βγαίνη ἀπό τό καταφύγιό του καί
νά ἀπαγγέλη δυνατά διαβάζοντας ἕνα γράµµα, τούς στίχους
τοῦ Βαλαωρίτη: «καλόγερε τί
καρτερεῖς κλεισµένος µέσ’ τό
Κούγκι;». Ἡ ἀγράµµατη γριά
θεία τοῦ τοῦ ἔστελνε ἕνα γράµµα πού εἶχε ὑπαγορεύσει σέ
ἄλλον καί τοῦ ἔγραφε ὅτι δέν
εἶχε νόηµα νά συνεχίση τόν
ἀγώνα καί ὅτι ἔπρεπε νά κάνη
κάτι γιά νά τόν ἀφήσουν ἐλεύθερο. Τό γράµµα ἄρχιζε µέ τούς
στίχους αὐτούς τοῦ Βαλαωρίτη
πού ἡ γριά τούς ἤξερε ἀπ’ ἔξω
καί πού ταίριαζαν ἀπόλυτα µέ
τή γενικώτερη κατάσταση πού
ἐπικρατοῦσε µετά τό τέλος τοῦ
πολέµου, µέ τήν κατάσταση τῆς
ἐξορίας καί εἰδικώτερα µέ τόν
πέτρινο «πύργο», τό Κούγκι,
τοῦ ἀνηψιοῦ της καί τήν ἀποµόνωσή του. Ἔδωσε ἕνα µικρό
διάλειµµα γιά χαµόγελο στήν
πίκρα τῆς ἐξορίας.
* Ὁ Εὐάγγελος Ἀνδριανός
εἶναι ἐπίτιµος ἀρεοπαγίτης,
κατοικεῖ στό Καστόρι - Καστανιά
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Συνεργασίες - Πληροφορίες

Ç ìáôùìÝíç êáñäéÜ ôçò ÅëëÜäáò

ÏÉ ÃÉÏÑÔÅÓ ÌÁÓ
Την Πρωτομαγιά φέτος, λόγω καιρού,
δεν την ευχαριστήθηκαν οι συμπατριώτες μας. Με δική του
πρωτοβουλία ο Άρης Κουρεμπής επιχείρησε να οργανώσει γιορτή στη γέφυρα, αλλά ο
άσχημος καιρός τον υποχρέωσε να τη μεταφέρει στον προαύλιο χώρο του Σχολείου. Και
στο Ζορό, παρά τις προετοιμασίες που είχε κάνει ο Δήμος Οινούντος, η γιορτή δεν είχε επιτυχία για τον ίδιο λόγο.
Στις 21 Μαΐου, εορτάσθηκε στο ομώνυμο ξωκλήσι της ενορίας του Καστρίου η εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης.

ÌÝóá óå êëßìá óõãêßíçóçò êáé éäéáßôåñçò óõíáéóèçìáôéêÞò öüñôéóçò
ðñáãìáôïðïéÞèçêáí êáé
öÝôïò ïé åêäçëþóåéò ìíÞìçò ãéá ôçí ÐñùôïìáãéÜ
óôçí ÊáéóáñéáíÞ, ïé ïðïßåò êáé êïñõöùèÞêáí ôçí
ÊõñéáêÞ 17 ÌáÀïõ ìå ôá
áðïêáëõðôÞñéá ìíçìåßïõ,
ìå ôá ïíüìáôá 200ùí áãùíéóôþí-êïììïõíéóôþí ôçò
ÊáéóáñéáíÞò. ÁíÜìåóá óå
áõôïýò åßíáé êáé Ýíáò óõìðáôñéþôçò ìáò, ï
Ðáðáäüðïõëïò Êùíóôáíôßíïò ôïõ ÉùÜííïõ .
-ÄÞëùóå ìåôÜíïéá ôïõ
ëÝåé ï áäåëöüò ôïõ, ÷ùñïöýëáêáò óôçí ÁèÞíá, üôáí
ìáèáßíåé üôé ôçí åðüìåíç
èá ôïí åêôåëÝóïõí êáé áõôüò áãÝñù÷á áøçöÜ ôçí
áäåëöéêÞ óõìâïõëÞ êáé
áðáíôÜ, -áäåñöÝ ï Üíèñùðïò äåí åßíáé ëßñá ãéá íá
ôçí ãõñßóåéò áðü ôçí Üëëç
ôçò üøç -, êáé ôï ðñùß Ýöõãå, ãéá íá óõíáíôÞóåé ôïí
Üëëï ôïõ áäåëöü Ðáíáãéþôç, ðïõ êáé áõôüò áðü âüëé
å÷èñéêü åß÷å ðÝóåé êÜðïõ
óôá Íôåìßñéá. ÐÝñáóå áñêåôüò êáéñüò -áäéêáéïëüãçôá åßíáé áëÞèåéá -ãéá íá
åðéóêåöôþ ôïí éåñü ôïýôïí

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

ôüðï, ôï ÓêïðåõôÞñéï ôçò
ÊáéóáñéáíÞò, ôï èõóéáóôÞñéï ôçò ëåõôåñéÜò.
ÁíáóêáëÝìáôá ßóùò êÜðïéïò íá ðåé, õðï÷ñÝùóç
èá Ýëåãá åãþ, õðï÷ñÝùóç
óå Ýíá Ðáôñéþôç óõìðáôñéþôç ìáò ðïõ åêôåëÝóôçêå ìå ôïõò äéáêüóéõò áðü
ôïõò Ãåñìáíïýò êáôáêôçôÝò ôçí ÐñùôïìáãéÜ ôïõ
1944.Åêåß óôçí ÊáéóáñéáíÞ ðïõ ïé ãåßôïíåò èõìïýíôáé áêüìç ôïõò ìåëëïèÜíáôïõò íá ôñáãïõäÜíå ôçí
ÅëëÜäá. Êáé óáí êáôáëáãéÜæïõí óôá óôåñíÜ ôçò íý÷ôáò, áêïýãåôáé ï Åèíéêüò
3⁄4ìíïò ôçò ìåãÜëçò ôïõò
áãÜðçò. Ôïí 3⁄4ìíï ôïýôï,
ðïõ ôïí óôáìáôïýóáí ôá
ðïëõâüëá, ìá ôïí óõíÝ÷éæáí ïé Üëëïé, ðñéí ôá âüëéá îáíáñ÷ßóïõí íá óôáìáôÜíå ôéò áíÜóåò. Êáé
ôá êõðáñßóóéá óåßïõíå ôéò
êïñöÜäåò ôïõò êáé ÷áéñåôÜíå ôïõò Þñùåò, ðñéí îáíáãßíïõí Üóôñá öùôåéíÜ.
¢óôñá ðïõ öùôßæïõí êáé
äåß÷íïõí ôï äñüìï ôçò ëåõôåñéÜò ôï äñüìï ôùí ìåãÜëùí ôïõò éäáíéêþí.
ÁéìÜôéíïé üëïé ïé ÷þñïé ôïõ óêïðåõôçñßïõ, äåí
ðñÝðåé íá ëçóìïíåßôáé ôïý-

ôï áðü êáíÝíá, êáé áò îõðíÞóïõí ìåñéêïß áðü ôï
ëÞèáñãü ôïõò.
Ôï áßìá ôïýôï äåí îåñÜèçêå ðáñÜ ç ãçò ôï ’÷åé öõëáãìÝíï ìÝóá óôá óðëÜ÷íá
ôçò, óôá óðëÜ÷íá ôçò áéùíéüôçôáò ãñÜöåé ï ÃéÜííçò
Ã Êïýâáò óôï âéâëßï ôïõ
«ÓêïðåõôÞñéï ôçò ÊáéóáñéáíÞò Ç ìáôùìÝíç êáñäéÜ
ôçò ÅëëÜäáò».
Ïé âÜóåéò ôùí ðïëõâüëùí êáé ôá åßêïóé êõðáñßóóéá ðïõ öõôåýôçêáí ãéá íá
èõìßæïõí ôéò åéêïóÜäåò ôùí
åêôåëåóìÝíùí ðáôñéùôþí
ôçò ÐñùôïìáãéÜò ôïõ 44
êáé ìéá ëéôÞ ìáñìáñÝíéá
ðëÜêá êñýâïõí ôï ìåãáëåßï ôçò ÅëëÜäáò.
ÐÝèáíáí ÷ïñåýïíôáò êáé
ôñáãïõäþíôáò ôïí åèíéêü ýìíï. Áëçèéíïß ¸ëëçíåò äçëáäÞ. Êáé üìùò äåí
ìÜèáìå ôßðïôá ãéá áíèñþðïõò ðïõ áñíÞèçêáí íá
åîáéñåèïýí.
ÅðéìÝëåéá: Ã. ÁñöÜíçò
Óôïé÷åßá åëÞöèçóáí áðü
ôï âéâëßï ôïõ Ã. Êïýâá:
«ÓêïðåõôÞñéï ÊáéóáñéáíÞò ç ìáôùìÝíç êáñäéÜ ôçò
ÅëëÜäáò» êáé áðü ôç ÄéáäçìïôéêÞ åöçìåñßäá «ïé
ãåéôïíéÝò ìáò»

Στις 28 Μαΐου η εορτή της Αναλήψεως εορτάσθηκε στο βουνό
στην εκκλησία της Παναϊτσας
στη Μπουρσάκα. Τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε αρτοκλασία και ο Σύλλογος Φίλων του
Ταϋγέτου «ΛΟΥΣΙΝΑ» κέρασε τους παρευρισκόμενους με
κρασί, σουβλάκια και άλλους
μεζέδες.
Στις 8 Ιουνίου εορτάσθηκε εορτή του
Αγίου Πνεύματος στο εξωκλήσι της Αγίας Τριάδος της ενορίας Καστρίου. Τη Θεία Λειτουργία παρακολούθησαν αρκετοί συμπολίτες μας και ακολούθησε η
καθιερωμένη αρτοκλασία.
Επίσης στις 13 Ιουνίου εόρτασε η
εκκλησία της ανακομιδής των
λειψάνων του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου στα Σερβέϊκα.
Επιβάλλεται να αναφέρουμε για μια
ακόμη φορά την προσφορά του
Θεόδωρου Αλαφόγιαννη στην
συντήρηση και τον καλλωπισμό
των προαυλίων χώρων όλων
των εκκλησιών του Καστρίου
της Νέας Λιβεράς και των Σερβέϊκων.
Στις 24 Ιουνίου 2009 εόρτασε το ξωκλήσι που είναι αφιερωμένο
στη γέννηση του Αγίου Ιωάννη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο,
που είναι αφιερωμένο του Τιμίου Προδρόμου. Τη θεία λειτουργία που παρακολούθησαν
πολύ συμπατριώτες μας, ακολούθησε η καθιερωμένη αρτοκλασία.
Ε. Βλαχογιάννη
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Εικόνες απ’ τον τόπο µας

Óôç ñåîéíáßéêç óðçëéÜ

Ó

ôá Âüñåéá ôïõ íïìïý
Ëáêùíßáò êáé äõôéêÜ
ôïõ Êáóôïñåßïõ, õðÜñ÷åé ç ðåñéï÷Þ Âñõóéþôéêá. Åêåß
âñßóêåôáé ìéá öõóéêÞ óðçëéÜ
ç ëåãüìåíç Ñåîéíáßéêç óðçëéÜ
ÅðéóêåöèÞêáìå ôïí ê. ÉùÜííç
Ñåîßíç óôï óðßôé ôïõ óôï ÊáìÜñé êáé ôïí ðáñáêáëÝóáìå
íá ìáò ðåé ü,ôé ãíùñßæåé ãéá ôç
óðçëéÜ. Ìåôáîý óðéôéêïý êïõñáìðéÝ êáé äñïóåñïý íåñïý,
ðïõ ìáò êÝñáóå ç ãõíáßêá ôïõ
ç ê. Êáëëéüðç, ï ê. ÃéÜííçò, Üñ÷éóå íá ìáò äéçãåßôáé, áñêåôÜ
óõãêéíçìÝíïò. ÐñÝðåé íá ïìïëïãÞóù üôé ìáò Ýêáíå éäéáßôåñç åíôýðùóç ï ôñüðïò ðïõ
ï ê. ÃéÜííçò ÷ñçóéìïðïéåß ôçí
ÅëëçíéêÞ ãëþóóá êáé ôï Ýîï÷ï
«èõìçôéêü ôïõ»!!! Óýìöùíá
ëïéðüí ìå ôïí ê. ÃéÜííç: «ðñï
ôçò Ôïõñêïêñáôßáò, åß÷áí Ýñèåé
óôçí ðåñéï÷Þ ìáò, öýëá ÃåñìáíéêÜ, ôá ïðïßá áíÜãêáóáí
ôïõò êáôïßêïõò íá öýãïõí óôá
âïõíÜ ãéá íá óùèïýí. ¢ëëïé åê
ôùí êáôïßêùí, áíÝâçêáí ðñïò
ôïí Ôáàãåôï êáé Üëëïé ôñÜâçîáí ãéá ôïí ÐÜñíùíá. Ïé Åæåñßôåò äéÜëåîáí ãéá íá ìåßíïõí
ìéá ðåñéï÷Þ ç ïðïßá åß÷å ðïëëÜ íåñÜ êáé ðçãÝò, äéüôé åêåß
èá ìðïñïýóáí íá åðéâéþóïõí
êáëëéåñãþíôáò ôç ãç êáé âüóêïíôáò ôá æþá ôïõò. Ïíü-
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ìáóáí ôçí ðåñéï÷Þ Âñýóåò,
ôá ôùñéíÜ Âñõóéþôéêá. ÐïëëÝò
ìåãÜëåò ïéêïãÝíåéåò äçìéïõñãÞèçêáí åêåß êáé Ýöôéáîáí ðåñéïõóßåò, üðùò ç ïéêïãÝíåéá Ñåîßíç ìå ôá Ñåîéíáßéêá, ç ïéêïãÝíåéá ËÜìðïõ ìå ôá ËáìðÝéêá,
ç ïéêïãÝíåéá ÊïíôïëÝùí, áðüãïíïò ôçò ïðïßáò ðáíôñåýôçêå êÜðïéïí áðü ôçí ïéêïãÝíåéá
Ðáðáèåïöéëüðïõëïõ ê.ô.ë. Óå
áõôü ôï ÷ùñéü ëåãüôáí üôé ãåííÞèçêå êáé ï îáêïõóôüò Ãåþñãéïò ÐëÞèùí ï Ãåìéóôüò. Ôá Ñåîéíáßéêá ëïéðüí Þôáí ìéá Ýêôáóç ç ïðïßá áíÞêå óôçí ïéêïãÝíåéá áðü ôïí 17ï áéþíá (1650
êáé ìåôÜ). Ç Ýêôáóç áõôÞ ðåñéåß÷å ìéá öõóéêÞ ÷áñÜäñá, ôçò
ïðïßáò ôï ðÜíù ìÝñïò- øçëÜ÷ñçóéìïðïéåßôï óáí áóâåóôïêÜìéíïò êáé ôï êÜôù ìÝñïò÷áìçëÜ- üðïõ õðÞñ÷å öõóéêü
óðÞëáéï, ÷ñçóéìïðïéåßôï ãéá
ðñïóùðéêÞ ÷ñÞóç ôçò ïéêïãåíåßáò, êáôÜëõìá ãéá áõôïýò
êáé ìáíôñß ãéá ôá æþá ôïõò. Ãéá
íá ðñïóôáôÝøïõí áðü ôïõò
êëÝöôåò ôá æþá, Ýöôéáîáí
ìðñïóôÜ óôï öõóéêü óðÞëáéï, Ýíá ôåß÷ïò- óáí öõëÜêéï ìå
ðïëåìßóôñåò. Ëüãù ôçò èÝóçò
, ôï óðÞëáéï äéáôçñåßôáé áíÝðáöï ìÝ÷ñé óÞìåñá. Ç óðçëéÜ
÷ñçóéìïðïéÞèçêå áðü ôïõò ìåôáãåíÝóôåñïõò ôçò ïéêïãåíåß-

áò, êáé ðïëý áñãüôåñá åãêáôáëåßöôçêå. Ç ê. Ðüôá Ìåñåêïýëéá, ôï ãÝíïò ÓõêáñÜ êáé ðåèåñÜ ôïõ ê. ÃéÜííç, åíåíÞíôá Ýîé
÷ñïíþí óÞìåñá, èõìÜôáé êáé
ìáò ëÝåé: 1⁄4ôáí Þìïõí ìáèÞôñéá äçìïôéêïý, ðÞãá ìå ôçí
ðñþôç ìïõ îáäÝñöç ôçí ÁíèÞ
Ñåîßíç ôïõ ÍéêïëÜêç óôç óðçëéÜ. Ôüôå ïé Ñåîéíáßïé, èá ’÷áí
ãýñù óôá ðåíôáêüóéá ãßäéá
åêåß ðÜíù. ÁíåâÞêáìå ëïéðüí
óôç óðçëéÜ, ìå ôçí áíåìüóêáëá (äýï ÷ïíôñÝò ôñé÷éÝò óôá
ðëáúíÜ êáé êïììÜôéá îýëá ãéá
óêáëïðÜôéá) êáé êïéìçèÞêáìå
åêåß ôï âñÜäõ. ÌÝóá óôç óðçëéÜ, èõìÜôáé ç ê. Ðüôá, õðÞñ÷å ìåãÜëïò ÷þñïò, ðåñéðïéçìÝíïò êáé óôçí ìðñïóôéíÞ ðëåõñÜ îå÷þñéæåò ôéò ðïëåìßóôñåò.
ÊïéìçèÞêáìå óå îýëéíá êñåâÜôéá ðïõ ãéá óôñþìá ôïõò åß÷áí öôÝñåò ìðüëéêåò. Á÷ ôé ìïõ
èýìçóåò ðáéäÜêé ìïõ! ëÝåé ç ê.
Ðüôá êáé ï ê. ÃéÜííçò óõíå÷ßæåé
: Åêåß ëïéðüí ôï 1927, Ýãéíå ìåãÜëç êáôåâáóéÜ- êáôáóôñïöÞ,
ðëçììýñéóå ï ôüðïò áðü ôç
íåñïðïíôÞ êáé ðáñÝóõñå ìåôáîý Üëëùí, ôá áëþíéá êáé äõï
óðéôïêÜëõâá áðü ôá Ñåîéíáßéêá. ÐáñÝìåéíå ôï Ýíá ôï ïðïßï
áñãüôåñá áãüñáóå ï ×ñÞóôïò
ï ÌïõôÞò ôïõ Ðáíáãéþôç.
¸íáò áðüãïíïò ôùí Ñåîéíáß-

ùí, ï ê. Ãåþñãéïò Ñåîßíçò ôïõ
ÉùÜííïõ, èåßïò ôïõ ê. ÃéÜííç,
Þñèå ôï 1970 áðü ôçí ÁìåñéêÞ
êáé ðáñüëï ðïõ Þôáí 85 åôþí
ôïõ æÞôçóå íá ôïí ðÜåé óôç Ñåîéíáßéêç óðçëéÜ íá ôéìÞóåé ôïõò
ðñïãüíïõò ôïõ. ÐÞñå ëïéðüí ï
ê. ÃéÜííçò äýï ãáúäïýñéá, áíÝâáóå óôï Ýíá ôï èåßï ôïõ êáé
óôï Üëëï ôïí äåêÜ÷ñïíï ôüôå
ãéü ôïõ ÄçìÞôñç êáé áíçöüñçóáí ãéá ôï âïõíü. ÄÜêñõá
êýëçóáí óôá ìÜãïõëÜ ôïõ êáé
Ýíáò âáñýò áíáóôåíáãìüò âãÞêå áðü ôç øõ÷Þ ôïõ, êáèþò èõìÜôáé ôïí èåßï ôïõ íá êáôåâáßíåé áðü ôï ãáúäïýñé, íá ãïíáôßæåé óôï Ýäáöïò êáé íá öéëÜ
ôï ÷þìá êÜôù áðü ôç óðçëéÜ êáé íá êëáßåé áóôáìÜôçôá. Ðïéïò îÝñåé ôé áíáìíÞóåéò
íá êñõâüôáí óôçí øõ÷Þ ôïõ !
Åêåß Ýâãáëáí ôüôå 3 öùôïãñáößåò. Ôþñá åõôõ÷þò ï Âáóßëçò
ï ËáãáíÜò Ý÷åé âãÜëåé êé Üëëåò.
ÊïéôÜæïíôÜò ôåò åßìáé óßãïõñç
üôé ðïëëïß áðü åìÜò èá óõãêéíçèïýìå ãõñßæïíôáò ðßóù óôéò
äéêÝò ôïõ ï êáèÝíáò ìáò áíáìíÞóåéò. 1⁄4ðïéïò Ý÷åé ðÜåé óôç
óðçëéÜ êáé Ý÷åé äåé Þ áíåâåß ôïí
êïñìü, óßãïõñá êáôáëáâáßíåé
ôé åííïþ»!!!!!!!
Êýñéå ÃéÜííç, óå åõ÷áñéóôïýìå ðÜñá ðïëý.
ÃáñõöáëëéÜ Ñïõìåëéþôç

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Πληροφορίες, Ειδήσεις, Ενηµέρωση

Ðñïóôáóßá ôïõ ÐåñéâÜëëïíôïò.
Ëïéðüí ôé;

ÁÐÏ ÔÇ ÆÙÇ ÊÁÉ ÔÇ ÄÑÁÓÇ ÌÁÓ
Θα ξαναεκδράμουμε στον Ταϋγετο για τσάι
στις 4 και 5 Ιουνίου 2009. Η εξόρμηση θα συνδυασθεί και με ορειβασία
στο Βρυσιώτικο φαράγγι. Ίσως φέτος το κατεβούμε και στη γέφυρα του
Κάστορα μας περιμένει η σχετική οινοποσία.
Εφόσον ο Δήμος μας χρηματοδοτήσει,
όπως έχει υποσχεθεί, θα ξεκινήσουμε μαθήματα παραδοσιακών χορών
για τους μαθητές του σχολείου και
όχι μόνο.
Η 2η απολογιστική γενική συνέλευση του
«ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ» θα γίνει στο Καστόρειον στις 14 Αυγούστου 2009.

Οι περισσότεροι από εμάς
δεν έχουν καμιά αμφιβολία ότι
επιθυμούν και ότι προστατεύουν το περιβάλλον. Τις περισσότερες όμως φορές ο τρόπος
ζωής μα, οι πρακτικές εργασίας, παραγωγής προϊόντων
μας ή διαβίωσης δηλώνουν το
αντίθετο, με τελικό αντίκτυπο
το άμεσο περιβάλλον διαβίωσής μας και την ίδια την ποιότητα της ζωής μας. Απαιτητή
μεν η εφαρμογή της συνθήκης
του Κιότο από τα Κράτη αλλά
γίνεται στην αυλή μας; Ας δούμε μερικές περιπτώσεις όχι και
τόσο προφανείς.
Η αλόγιστη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών από
τους Έλληνες αγρότες είναι
κοινό μυστικό, ιδίως στις μικρές παραγωγές και σε αυτές
που δεν ελέγχονται από ολοκληρωμένα συστήματα. Αυτός
που κλείνει πονηρά το μάτι
– “αυτά δεν είναι για μας, μόνο
για πούλημα” – εκτός από τον
κίνδυνο στους καταναλωτές
και στο περιβάλλον είναι και ο
ίδιος υποκείμενος πολλών κιν-

δύνων – που δεν φαντάζεται.
Δεν είναι ανάγκη μόνο να το
φας. Η υπερβολική χρήση σε
συνδυασμό με πλημμελή ή και
ανύπαρκτα μέσα προστασίας
αποτελεί θανάσιμο κίνδυνο
για τον καλλιεργητή. Επιπλέον, οι φυτοπροστατευτικές
ουσίες και οι μεταβολίτες τους
μεταφέρονται στο έδαφος και
από εκεί στον υδροφόρο ορίζονται και στο νερό που πίνουμε εμείς και τα ζώα. Και από τα
ζώα στο γάλα και τους ιστούς
και επομένως στην τροφική
αλυσίδα από άλλη θύρα.
Έτσι κι αν έχεις φυλαγμένο
το ζαρζαβατικό το καλό(!) για
σένα, τις χημικές ουσίες θα τις
εισπράξεις από αλλού.
Ένας άλλος φαύλος κύκλος αφορά στην ενέργεια.
Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα
– με εξαίρεση τις εναλλακτικές
πηγές ενέργειας για τις οποίες
πολλοί και μάλιστα κυρίως στη
Λακωνία έχουν αρνητική γνώμη – είναι φτωχή σε πηγές.
Ο άνθρακας τελειώνει και η
οι κύριες πρώτες ύλες είναι ει-

σαγόμενες. Παρά ταύτα αποτελούμε από τα πιο σπάταλα
σε ενέργεια έθνη. Η καλύτερη
προστασία του περιβάλλοντος
είναι η οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας, όπως η χρήση των ειδικών λαμπτήρων,
η αποφυγή άλογης χρήσης
κλιματιστικών και βέβαια η
αποφυγή χρήσης ηλεκτρικής
ενέργειας για μετατροπή της
σε θερμική (π.χ. για θέρμανση, θερμοσίφωνες κ.λ.π.),
που αποτελεί θερμικό απαράδεκτο. Ας φαντασθεί κανείς
ότι χρησιμοποιείται η θερμική
ενέργεια για να παραχθεί ηλεκτρική και στη συνέχεια εμείς
την ακριβή ηλεκτρική ενέργεια
την ξαναμετατρέπουμε σε
θερμική! Ακόμη και ο τρόπος
μαγειρέματος μπορεί να έχει
σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας. Η χρήση
εναλλακτικών πηγών, όπως
ηλιακή ενέργεια, γαιοθερμία
και φωτοβολταϊκά τόξα θα
ήταν μια έξυπνη λύση για νέες
κατοικίες.
Ε. Λαμπή

Ο ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ από το επόμενο τεύχος θα ξεκινήσει αφιερώματα
στα χωριά της περιοχής του Δήμου Πελλάνας. Για την παρουσίαση
των χωριών θα ακολουθηθεί αλφαβητική σειρά. Επομένως το πρώτο
αφιέρωμα θα είναι στον Άγιο Κωνσταντίνο.
Η δουλειά ξεκινάει από τώρα, περιμένουμε τις προτάσεις και τα θέματα
που αφορούν από τους κατοίκους και καταγόμενους από εκεί.
ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Με τη μεσολάβηση του Γιάννη Αρφάνη πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Σπηλαιοδύτη κ. Αργύρη Αργυρόπουλου στις
πηγές της περιοχής. Η αναλυτική έκθεσή του θα δημοσιευθεί στο επόμενο τεύχος του ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ.
Για το επόμενο τρίμηνο ετοιμαζόμαστε για:
Α. Ολοκλήρωση του καθαρισμού του
μονοπατιού του Καράμαλη και επισκευή του γεφυριού στο ποτάμι. Θα
βγει σχετική ανακοίνωση και ελπίζουμε να έχουμε συμμετοχή.
Β. Καθαρισμός του ρέματος μεταξύ Καστριού και Νέας Λιβεράς στο
δρόμο για το Μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, το καλοκαίρι. Τα μέλη
μας από εκεί υπόσχονται και το σχετικό τσιμπούσι. Αναμείνατε την ανακοίνωση.

Ευχαριστήριο.
Η οικογένεια Ιωάννου Γεροντίδη ευχαριστεί τον Σεβασμιώτατο κ. Ευστάθιο για
την αναγνώριση της πολυετούς ψαλτικής προσφοράς, του ήθους και της ευσέβειάς του με την απονομή επαίνου κατά
την τέλεση του κατανυκτικού Εσπερινού
της Ε Κυριακής των Νηστειών, στον Ιερό
Ναό Αγίου Νίκωνος Σπάρτης.
Στην ίδια τελετή τιμήθηκαν επίσης άλλοι
πέντε συμπολίτες μας. Είναι οι κύριοι:
Δημήτρης Αθανασόπουλος, Γεώργιος
Οικονομόπουλος, Πολυζώης Ηλιόπουλος Ιωάννης Βοζιόλας-Ιεροψάλτες- και ο
Δημήτριος Κουφάλης, βιομήχανος.
Θαυμασμό και συγκίνηση προκάλεσε
η ευαίσθητη προσέγγιση του Μεγάλου
μας Ποιμενάρχη στην ανθρώπινη ύπαρξη.Πώς εμβαθύνει, ενθαρρύνει, αναζωογονεί τις ανθρώπινες ψυχές.
Τον ευχαριστούμε θερμά.
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Παρουσίαση

20 ÷ñüíéá óõíå÷ïýò ðáñïõóßáò

Το Σάββατο 16 Μαΐου 2009,
το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων- Γενικά
Αρχεία του Κράτους- Αρχεία
Ν. Λακωνίας και το Πνευματικό Κέντρου του Δήμου Σπαρτιατών, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων συνεχούς δραστηριότητας της υπηρεσίας των Γ.Α.Κ.-Αρχείων Ν.
Λακωνίας, παρουσίασαν την
πρόσφατη, τέταρτη κατά σειρά
έκδοσή τους, με θέμα: «Αρχεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λακωνίας (1862-2004) – Συνοπτικό Ευρετήριο» (Επιμέλεια:
Πέπη Γαβαλά – Μαρία Στελλάκου).
Στο συγκεκριμένο βιβλίο-εργαλείο έρευνας -καταγράφονται όλα τα Αρχεία που έχουν
παραδοθεί στην υπηρεσία
από όλα τα σχολεία του Νομού
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Λακωνίας: Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Ελληνικά σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια τόσο Δημόσια
όσο και Ιδιωτικά. Δίνονται πληροφορίες για το είδος των Αρχείων, τις χρονικές περιόδους
που αυτά καλύπτουν και για τα
βιβλία του 19ου και 20ού αιώνα που υπήρχαν στα σχολεία. Το βιβλίο αυτό έχει ιδιαίτερη αξία επειδή παρουσιάζει τη
μαθητική ζωή και τη διαδικασία
της μάθησης στο Νομό, μέσα
από φακέλους- πιστοποιητικά
με διδάσκοντες και διδασκομένους, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, έγγραφα λειτουργίας
και κατάργησης σχολείων, φωτογραφίες από τη σχολική ζωή,
ευρετήρια ονομάτων και τοπωνυμίων, κ.τ.λ. Έτσι τα στεγνά
αρχειακά έγγραφα μεταλλάσσονται σε ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον αναγνώστη,

που φωτίζουν την ιστορία της
εκπαίδευσης και τη μαθητική
διαδικασία, όπως αυτή εξελίχτηκε μέσα από το πέρασμα
εκατόν σαράντα χρόνων περίπου, στο νομό Λακωνίας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα του παλιού Δημαρχείου
Σπάρτης. Η προϊσταμένη της
υπηρεσίας, Δρ. Πέπη Γαβαλά,
αναφέρθηκε στην πορεία των
20 χρόνων εργασίας παραθέτοντας όλους τους συνεργάτες
της υπηρεσίας και τους τομείς
στους οποίους δραστηριοποιούνται τα Αρχεία Νομού Λακωνίας: διάσωση, συγκέντρωση,
διαχείριση Αρχείων (εκκλησιαστικά, δημοτικά, δικαστικά, συμβολαιογραφικά, εκπαιδευτικά κ.λ.π.), συμμετοχή σε
ημερίδες και σε συνέδρια, εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, δημοσιεύσεις, προγράμματα ψηφιοποίησης.
Η παρουσίαση του Βιβλίου
έγινε:
1. από την Πρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών και Αρχείων κ. Ευγενία
Κεφαλληναίου, η οποία αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ιστορία της Εκπαίδευσης στη Λακωνία και τόνισε ότι: : «… Το
βιβλίο αυτό αποτελεί συμβολή
στην ιστορία της εκπαίδευσης
στην Λακωνία, όπως και στην
εκπαίδευση γενικότερα, στην
ιστορία της ελληνικής γλώσσας αλλά και στην κοινωνική, οικονομική ιστορία του τόπου….»,
2. τον Πρόεδρο της Εφορείας των Γενικών Αρχείων του
Κράτους, ομότιμο Καθηγητή
του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.
Κωνσταντίνο Μανάφη, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά: «… Το
βιβλίο αυτό έχει ήδη βιβλιοκριθεί από ειδικούς επί του θέματος στην Εφορεία των Γενικών
Αρχείων του Κράτους…» και
3. τον τέως Πρόεδρο των
Γενικών Αρχείων του Κράτους,
Δικηγόρο-Συγγραφέα, Πρόεδρο του Συλλόγου των Φίλων
του Μουσείου Μπενάκη, κ.

Νίκο Βασιλάτο, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων. «… Πρόκειται για μια τεκμηριωμένη εργασία… ένα βιβλίο διαχρονικό
και επίκαιρο. Με τη συμπλήρωση των 20 ετών λειτουργίας
των ΓΑΚ – Αρχείων Ν. Λακωνίας, τα στελέχη των ΓΑΚ – Λακωνίας αθόρυβα αλλά μεθοδικά, με αρχειακή συνείδηση
αλλά και αγάπη για την δουλειά τους διασώζουν και αρχειοθετούν πολύτιμα έγγραφα,
μαρτυρίες και τεκμήρια κάθε είδους, φυλάσσοντας την ιστορία κάθε τόπου..,»
Όλοι αναφέρθηκαν στον
επιστημονικό χαρακτήρα και
τη χρησιμότητα της έκδοσης
καθώς και στην τεκμηριωμένη
αξιοποίηση του υλικού .
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο αντιπρόεδρος του
Πνευματικού Κέντρου Δήμου
Σπαρτιατών κ. Δημήτρης Καραχάλιος, ενώ οι δύο Διευθυντές Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κκ.
Νίκος Χιώτης και Διαμαντής
Βλάχος, αντίστοιχα, εξήραν το
έργο της υπηρεσίας και αναφέρθηκαν στην άριστη συνεργασία των φορέων τους με τα
Γ.Α.Κ.-Λακωνίας που είχε σαν
αποτέλεσμα τη διάσωση και
αξιοποίηση των Αρχείων της
Εκπαίδευσης. Την εκδήλωση
κάλυψε το τηλεοπτικό κανάλι
ΕΛΛΑΔΑ ΤV καθώς και ο τοπικός τύπος.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο πρώην υπουργός Κωστής Γιατράκος, ο βουλευτής
Γρηγόρης Αποστολάκος, ο
αντινομάρχης Λακωνίας Παναγιώτης Μπογέας οι αντιδήμαρχοι Σπάρτης Παρασκευάς
Καλομοίρης και Δημήτρης Καραχάλιος, Νομαρχιακοί και Δημοτικοί Σύμβουλοι, ο σχολικός
σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιάννης Σαϊτάκης,
προϊστάμενοι υπηρεσιών και
φορέων και εκπρόσωποι του
εκπαιδευτικού κλάδου.
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Με τους ξενιτεµένους µας

ÌåôÜ ôï Óßäíåú êáé ç Ìåëâïýñíç

Οι πατριώτες μας στην Αυστραλία καλοδέχονται τον
«ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ»
που
μεταφέροντας την πνοή του
Καστορείου και της Ελλάδας
παντού, κρατά την ενέργεια
αμείωτη και την καρδιά ζεστή.
Στο Σύδνεϋ η ανταποκρίτριά
μας Angela Vasilas αυξάνει τα
μέλη μας, kαι εμείς καλοδεχόμαστε τους George koutroubis,
George Baroutsos και George
Daliouris.
Ο Spyros Aliferis μας τηλεφώνησε και εξέφρασε τα συγχαρητήρια και τη συγκίνησή του για
τον «Πολυδεύκη».

áíôáðïêñéôÞò Angela Vasilas

Το Σάββατο 13 Ιουνίου 2009
ο Σύλλογος Βορειοδημοτών
του Σίδνεϋ «Ωραία Ελένη»
πραγματοποίησε εκδήλωση με
μεγάλη επιτυχία, από την οποία έχουμε και φωτογραφία (από
την Kiki Skiadopoulos-Lazari).
Αλλά και στη Μελβούρνη,
ξεκινώντας από την οικογένεια Stavropoulos, ο Δημήτρης Τζούβελης έφερε κοντά
μας και άλλους πατριώτες,
- πολλοί από αυτούς έχουν να
επισκεφθούν την Ελλάδα πολλές δεκαετίες, Peter Moutis,
Panagiotis
Haralabakos,
George Katrivessis.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΣΤΩΝΗ
Στη φωτογραφία, πάνω, από αριστερά: Dimitra Cantzavelos
and Angela Vasilas το γένος Γ. Αλειφέρη, Kaiti Zafiros το γένος
Πατσιαντζή, Kostas Kiriakopoulos, Prokopios Vasilas, Christos
Zafiros, ένα φιλικό ζευγάρι και δεξιά η Aggeliki Skiadopoulos το
γένος Λάζαρη.
Φωτογραφία πάνω δεξιά:
Από αριστερά: Spiros Aliferis, Fotini Koulouridou το γένος Λάζαρη και ο σύζυγός της.

Οι αναγνώστες
μας γράφουν…
Χρόνια πολλά και υγεία σε όλους.
Επικοινωνώ μαζί σας θέλοντας να
εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ για
τις εντυπώσεις και τα συναισθήματα
που πήρα μετά την πασχαλινή
επίσκεψή μου με τον Π .Ο.Α στον
όμορφο τόπο σας. Ένοιωσα την
ευλογία του τόπου όχι μόνο στο
βουνό, τα δάση και τα νερά του,
αλλά και στη συμπεριφορά και
τα πρόσωπα των κατοίκων του.
Επειδή δεν γνωρίζω πρόσωπα και
ονόματα, θα σας αναφέρω ότι τη
Μεγάλη Παρασκευή με οδηγό

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

τον Παναγιώτη, φαρμακοποιό
στο επάγγελμα, και την πολύτιμη
βοήθειά του μας μετέδωσε την
αγάπη του για το βουνό και τον τόπο
του, μετά το φαγητό στα Βορδόνια
(μακάρι να ήξερα ποιες κυρίες είναι)
όπου μητέρα και κόρη μας είχαν
ετοιμάσει πλήθος καλομαγειρεμένων
φαγητών, που ακόμα θυμάμαι…Η
ευγενική προσφορά του Συλλόγου
σας με συγκίνησε και με υποχρέωσε.
Τόση φιλοξενία μόνο στα βιβλία
θυμάμαι! Είμαι κι εγώ στη διάθεσή
σας αν κάποιος χρειαστεί κάτι
από τον Πειραιά. Το Μεγάλο
Σάββατο φαγητό στο εστιατόριο
του Άρη, στην Πλατεία –επίσης
εξαιρετικά φαγητά, πλούσια και

Παρά τα χρόνια που λείπουν στην Αμερική – μερικοί έχουν
γεννηθεί εκεί – τα Πασχαλιάτικα έθιμα τηρούνται με συνέπεια
μιας και πολλά πράγματα είναι καταγεγραμμένα στα κύτταρα
και μεταβιβάζονται ακόμη και σε αυτούς που δεν έχουν τη
βιωμένη εμπειρία. Εκτός από τα αυγά, τη μαγειρίτσα κ.λ.π.
έχει προστεθεί και ο σουβλιστός οβελίας . Στη φωτογραφία
τα παιδιά και τα εγγόνια του Χαράλαμπου και της Κατερίνης
Λαμπή.
Eugenia Markos, Lynn, Boston, USA
με τα μέλη του Συλλόγου σας να
μας προσφέρουν καπέλα, και τεύχη
του ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ. Ένιωσα σα
να γνωριζόμαστε χρόνια και ότι
ήμουν κι εγώ από τα μέρη σας.
Πάσχα: Επίσκεψη στο Φαράγγι
του Καστορείου. ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ!
Βόλτα στο χωριό και μεζές από
σπίτι σε σπίτι! Κάποια οικογένεια
μας υποδέχτηκε στο σπιτικό της με
όλα τα καλά του Θεού να ψήνονται
εκείνη την ώρα για μας. (δεν έχω
ξανατύχει τέτοιας φιλοξενίας).
Ευχαριστώ ιδιαιτέρως το γιατρό
στο Αγροτικό Ιατρείο Καστορείου
που με έσωσε από πνιγμό που μου
συνέβη στην κατάποση! Να ναι
πάντα καλά.Δευτέρα του Πάσχα:

Επίσκεψη στην Πελλάνα και στο
Μυστρά με τον καθηγητή κύριο
Σπυρόπουλο κοντά μας να μας
ξεναγεί και να μας εξηγεί τα πάντα.
Στην Πελλάνα μια κυρία από κάποιο
μπαλκόνι μας προσκαλεί σπίτι της
να μας προσφέρει σοκολατάκια και
νερό…και μεις όλοι αμήχανοι να μην
ξέρουμε τί να κάνουμε…να πάμε,
να μην πάμε…παράξενα πράγματα,
αφού δεν μας ξέρει…
Θάθελα να μου στέλνετε τον
ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ στη διεύθυνση:
( είναι στη διάθεση της
εφημερίδας) Θερμά ευχαριστώ για
όλα.
Με τιμή
Σταυρούλα Σταθοπούλου.
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Σε Άσπρο και Μαύρο

Αποκαλύπτοντας
το Παλιοκλήσι
Το καµάρι στο Παλιοκλήσι, ανέλαβε ο Πολιτιστικός µας Σύλλογος «Πολυδεύκης» να αναδείξει. Σαν
πρώτη κίνηση, στις 24
Μαΐου 2009, το καθάρισε
από βάτα δένδρα και ξύλα,
που το είχαν καλύψει.
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Μετά τον καθαρισµό, ξεπρόβαλε στεγνό από νερό
και τραυµατισµένο από
το πέρασµα του χρόνου,
αλλά και από την εγκατάλειψη των ανθρώπων.
Στο µάρµαρο χαραγµένο
το 894, εικάζουµε ότι έχει
σχέση µε τη χρονολογία
κατασκευής του, που πιθανολογούµε ότι είναι το

1894, διότι
όπως σωστά
ειπώθηκε, το 894
που αρχικά
υποθέσαµε
οι αριθµοί
γραφόντουσαν µε λατινικά γράµµατα. Ο Γιάννης
Γιαννίτσας, µας µίλησε
για το καµάρι και µας
είπε ότι ο πατέρας του το
ανακαίνισε το 1941 προσθέτοντας και µία βρύση,
αντί µνηµόσυνου για το
θάνατο της πρώτης του
γυναίκας. Το νερό του

καµαριού συγκεντρωνόταν, από το υπερκείµενο
χτήµα της οικογένειας
Δηµητρίου Κακαφλίκα µε
δύο «σιούγελα» (βαθιά
αυλάκια) που οδηγούσαν
στο καµάρι. Στον καθαρισµό για την ανάδειξη
του καµαριού συµµετείχαν προσφέροντας
µεγάλη βοήθεια, ο Γεώργιος Κ. Μιχαλόπουλος, ο
Κωνσταντίνος Γ. Μιχαλόπουλος και ο Γεώργιος
Λιακόπουλος.
Ε. Βλαχογιάννη

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Σε Άσπρο και Μαύρο

ΘΥΜΗΘΗΚΑ...
Καίτη Σμυρνιού
Νοστάλγησα ν΄
ανηφορήσω μέχρι το
μοναστήρι παραμονή της
γιορτής της Παναγίας.
Αυτή η ανάβαση μού
προσφέρει πάντα
σωματική και ψυχική
ηρεμία. Βροχερή μέρα και
τα βήματα αργά. Θύμησες
πολλές με πλημμύρισαν.
Κυρίως αφορούσαν μνήμες
από τα παιδικά χρόνια,
τότε που δεν υπήρχαν
πολλά αυτοκίνητα και
στο μοναστήρι πηγαίναμε
από το μονοπάτι δίπλα
από τα σπίτια, που
λέγαμε πολλές καλημέρες
στους ανθρώπους που
συναντούσαμε. τότε που
υπήρχε πολύς κόσμος και

πήγαιναν οικογενειακά
στην εκκλησία (βάζοντας
τα καλά τους).Τότε που ο
νουνός μας έπαιρνε άσπρα
παπούτσια, λαμπάδα και
κουλούρα (άλλο σχήμα
για το αγόρι, άλλο για το
κορίτσι). Στο μοναστήρι
πηγαίναμε και αφήναμε
τη λαμπάδα, ήταν
καθιερωμένο.
Εκείνο όμως που θυμήθηκα
και συγκλονίστηκα
ήταν αυτό που με είχε
στιγματίσει τότε, γιατί δεν
είχα καταλάβει τη σημασία
του. Όταν πρωτόδα μωρό
παιδί κάτω από την εικόνα
της Παναγίας, έβαλα τα
κλάματα γιατί νόμισα ότι
το παράτησαν οι γονείς
του. Όμως δεν ήταν έτσι,
αργότερα έμαθα για τα

τάματα. Έριχναν-έταζαν
πολύ συχνά παιδιά στην
Παναγία, τ’ άφηναν κάτω
από την εικόνα και όποιος
το έπαιρνε πρώτος στην
αγκαλιά του (και ήταν
πάρα πολλοί που ήθελαν
να είναι πρώτοι) ήταν και ο
νουνός. Η βάφτιση γινόταν
αμέσως μετά το τέλος της

λειτουργίας και τ’ όνομα
του παιδιού συνήθως ήταν
αυτό της Παναγίας.
Υπήρχε απλότητα
και δοτικότητα στους
ανθρώπους ...ήταν όλοι
καλεσμένοι.
Βέβαια ο χρόνος πολλά
αλλάζει αλλά τα έθιμα και
οι συνήθειες ακολουθούν.

Προς την εφημερίδα Καστορείου «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»
Αθήνα, 29 Απριλίου 2009
Κύριε Διευθυντά,

Αρ. Πρωτ : 813

Ο Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών θέλει δημόσια να ευχαριστήσει μέσα από τη δημοσίευση αυτή, άτομα και συλλόγους του Δήμου
Πελλάνας για την φιλοξενία που έτυχε τις μέρες του Πάσχα.
Πιο συγκεκριμένα την Μ. Παρασκευή στο τέλος της διαδρομής Ι.Μ. Ζωοδόχου Πηγής – Βορδόνια μας περίμενε με ζεστό τσάι και
γλυκίσματα ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λακεδαίμoνος με τον πρόεδρο του Δ. Ερρη. Ήταν η πρώτη ευχάριστη έκπληξη για μας.
Στη συνέχεια, στην ταβέρνα που φάγαμε, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βορδόνιας «Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ» μας έκανε σχεδόν το τραπέζι
πληρώνοντας 200 ευρώ για φαγητά και ποτά.
Το Μ. Σάββατο μας βρήκε στη Λουσίνα, κάνοντας την διαδρομή Καστόρι – Ξεροβούνα. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Φίλων
του Ταϋγέτου «Η ΛΟΥΣΙΝΑ», όπου είχαν ετοιμάσει τσάι και γλυκίσματα τα οποία ο Ντίνος Λαγανάς και ο Γιάννης Ζούζουλας τα
προσέφεραν απλόχερα δίνοντας μας ένα ευχάριστο και γευστικότατο διάλειμμα.
Νωρίτερα στην αρχή της πορείας μας δόθηκαν αναμνηστικά καπέλα του Συλλόγου από τον πρόεδρό του Γ. Λιναρδάκη, καθώς και το
καλαίσθητο έντυπο του Δήμου.
Την Κυριακή του Πάσχα μας προσκάλεσε στο σπίτι του ο Θάνος και η Σούλα Τζωρτζάκη, μέλη του πολιτιστικού Συλλόγου
«ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ», όπου ο μικρός μεζές που μας είχε υποσχεθεί είχε μετατραπεί σε ένα πλουσιοπάροχο πασχαλιάτικο τραπέζι.
Τέλος, στο Γεωργίτσι, ο κυρ-Δήμος στο μπακάλικό του μας υποχρέωσε με τα κεράσματά του, θυμίζοντάς μας ότι ο Ξένιος Δίας ήταν
παντού σ’ αυτή την Λακωνική γωνιά.
Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε θερμά τον αρχαιολόγο καθηγητή κ. Σπυρόπουλο για την ξενάγηση στην Πελλάνα και τον
Μυστρά.
Τέλος ένα θερμό «ευχαριστώ» στον Σύλλογο Φίλων Ταϋγέτου «Η Λουσίνα» για την πρόσκληση και την άρτια διοργάνωση του
προγράμματος.
Φύγαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις υποσχόμενοι ότι στο μέλλον θα ξανα-επισκεφθούμε την περιοχή και θα γίνουμε πρέσβεις της
αξέχαστης φιλοξενίας των κατοίκων των χωριών σας.
Ο Πρόεδρος
Αναστ.Βάσσος
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Ο Γεν. Γραμματέας
Κωνστ. Δενδρινός
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Από την Ιστορία και τη Λαογραφία µας

Ï Ìýëïò

Του Διονύση Μενίδη
Χωθήκαν οι πηγές, τα δένδρα κόπηκαν,
επέσαν τα πλατάνια, δόλιο βουνό,
και δε σου φαίνεται τ’ αθάνατο νερό
που δε μ’ αφήνει να ησυχάσω εξήντα
πέντε χρόνια τώρα. Κλείνω τα μάτια
να μη βλέπω το ρημαδιό. Κλείνω
τα μάτια και ονειρεύομαι. Απ’ την
πλαγιά του Ταΰγετου ανάβλυσμα,
κατακλυσμός κουτρουβαλάει στα
βαγένια και δαιμονίζετ’ η μυλόπετρα
στην παλιοχαμοκέλα- ω η δύναμη
της Φύσης στ’ αλεσμένο στάρι κι η
αιωνιότητα καρβέλι ευλογημένο!...
Δεν ξέρω τίποτα πια... Ο παππούς
μου δεν φόρεσε ποτέ του φράγκικα.
Τον κηδέψανε με τη φουστανέλα.
Ενενήντα χρονώνε πέθανε το ’48.
Ήτανε μυλωνάς, όπως ο πατέρας του κι
πατέρας του πατέρα του, στη δούλεψη
του μοναστηριού της Ζωοδόχου Πηγής
αφ’ ότου «1827» Μαρτίου 21 ανηγέρθη
ο παρών μύλος δι’ επιμελείας του
ταπεινού καθηγουμένου Παγκρατίου
και δι’ εξόδων του ιερού μοναστηρίου
και των βοηθούντων». Θυμάμαι απ’
έξω την επιγραφή, μαρμάρινη με ωραία
γράμματα βυζαντινά, σκαλισμένα,
δεξιά όπως μπαίναμε, να, σ’ αυτό εδώ
το ντουβαράκι, εδώ ήταν η πόρτα... Κι
όταν το μοναστήρι μετά τον πόλεμο
έβγαλε το μύλο στο σφυρί και χρυσό
τον κάνανε το γέρο τα παιδιά του να τον
αγοράσει με τα λεφτά του Αμερικάνουτου αδελφού της μάνας μου- «ευχή
και κατάρα», τους έλεγε, «σας δίνω.
Κάλλιο υπηρέτης της Παναγίας παρά
αφεντικό. Εγώ δεν κλέβω εκκλησιά».
Αν έβαζες νερό, παππού μου, στο
κρασί σου, ίσως τ’ αγγόνια σου να
μη σκορπίζαμε στις ξενιτιές... Μα τι
κάθομαι και λέω. Ούτε δεμένους δε μας
κρατάγανε οι δικοί μας τότε τ’ αδέλφια
τα ξαδέλφια μου κι εμένα. Θέλαμε να
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πα’ να γίνουμε σαν εκείνους που δε
μας καταδέχονταν˙ πρωτευουσιάνοι,
αφεντικά. Κι αυτός π’ αγόρασε το μύλο,
ανεμομαζώματα. Μετά τον πόλεμο τα
’χε φάει ο μύλος τα ψωμιά του... Δεν
έχω κανένα παράπονο από κανέναν.
Από τη μια βάζω τα όσα απόκτησαγιατί δόξα τω Θεώ απόκτησα όσα
πεθύμησα- και από την άλλη βάζω τα
βάσανά μου, πρώτα στην Αμερική και
έπειτα στην Αυστραλία, τα βάσανά μου
από την άλλη και μαζί την περηφάνια
όσες φορές απάντησα στη ζωή μουακόμα και κει στην άκρη του κόσμουανθρώπους ένα σωρό που έτυχε στην
Κατοχή να βρεθούν, με τον άλφα ή
βήτα τρόπο κατατρεγμένοι στα μέρη
μας, και μου διηγόντανε με δάκρια στα
μάτια το πώς γλιτώσαν από την πείνα
σ’ ένα γέρο φουστανελά που τους έδινε
τ’ αλεύρι χάρισμα. Όχι λίρες να τους
γυρέψει, ούτ’ ένα πράσινο φύλλο. Η
πλάστιγγα, πώς να το κάνουμε, γέρνει
απ’ τη μεριά της περηφάνιας... Βάσανα
και περηφάνια.... Δεν ξέρω τίποτα
πια... Όρε κλείσαν οι στράτες του
Μοριά, εκλείσανε για τα καλά, τώρα
να φύγω δε με παίρνει όπως σαράντα
χρόνια πριν. Και τότε που ’φυγα, ήτανε
σα να μην πήγα πουθενά. Δεν ξέρω
τίποτα πια...
Ο Διονύσης Μενίδης γεννήθηκε
στην Αθήνα το 1956. Σπούδασε
Πολιτικές Επιστήμες και ασχολείται
με την ιστορική έρευνα. Έχει
εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές:
«Ρεμπέτικα, Αντιμεταρρύθμιση και
Άλλα Ποιήματα», εκδ. Οδυσσέας, 1979,
«Αναζήτηση Έπους», εκδ. Οδυσσέας,
1981, «Το φως της Νύχτας», εκδ.
Νεφέλη, 1985.
Συνεργάσθηκε με το περιοδικό Το
Δέντρο, όπου είχε μόνιμη στήλη με τον
τίτλο «Διαδρομές».

Με τις ανάλογες ετοιμασίες, υποδεχτήκαμε
στην κωμόπολή μας τις άγιες ημέρες του
Πάσχα. Οι δρόμοι, τα σοκάκια και οι αυλές καθαρίστηκαν και ασπρίστηκαν, τα
νοικοκυριά έφτιαξαν ή προμηθεύτηκαν
τους κουραμπιέδες, τα κουλούρια και τα
τσουρέκια, τα αυγά βάφτηκαν, τα θύματα
των ημερών, τα αρνιά και τα κατσίκια, θυσιάστηκαν για ψήσιμο προς τέρψη μας,
είτε μέσω της ξενόφερτης σούβλας, είτε
όπως η δική μας παράδοση ορίζει, μέσα
στο φούρνο της γειτονιάς στο ταψί με ρίγανη και πατάτες. Με αυτά και με άλλα,
όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος συγκεντρωμένες οι οικογένειες, παρακολουθήσαμε στις κατανυκτικές ακολουθίες
την πορεία του Χριστού προς τον Γολγοθά, τα Πάθη Του, τη Σταύρωσή Του και
την Ανάστασή Του, και μέσα από τη λύτρωση και την ανάσταση πήραμε το μήνυμα της αγάπης.
Ημέρες που ξεχώρισαν ήταν η Παρασκευή 10
Απριλίου 2009, με τη λειτουργία της Προηγιασμένης στην εκκλησία μας στην οποία
πρωτοστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης Ευστάθιος,
και παρακολούθησαν οι μαθητές των Σχολείων μας, Δημοτικού, Γυμνάσιου και Λυκείου. Μετά η Μεγάλη Παρασκευή με τον στολισμό του Επιταφίου, την αποκαθήλωση, το
ψάλσιμο των εγκωμίων του Eπιτάφιου θρήνου από τις καλλίφωνες νεαρές δεσποινίδες
και την περιφορά του Επιταφίου στους φωτισμένους με κεριά και μοσχοβολημένους
με λιβάνι δρόμους του Καστορείου. Το βράδυ του Σαββάτου το φως της Αναστάσεως
φώτισε τις ψυχές μας, και με τις λαμπάδες
στο χέρι ανταλλάξαμε για άλλη μια φορά ευχές, κάτω από τον ήχο των χαρμόσυνων
χτύπων της καμπάνας και των βεγγαλικών
που εκτινάσσονταν και διέσχιζαν τον ουρανό, πότε τζούφια, με κρότο μόνο και πότε με
άνοιγμα λαμπρό και φωτεινό, έπεφταν σαν
διάττοντες αστέρες. Και με το που έψαλλε ο
παπα-Δημήτρης και οι ψάλτες μας το «Χριστός Ανέστη» και χαιρετηθήκαμε, νιώσαμε
οι περισσότεροι ότι μέχρι εκεί ήταν το θρησκευτικό μας καθήκον και φύγαμε, μη και
δεν προλάβουμε τη μαγειρίτσα, αφήνοντας
λίγους πιστούς να παρακολουθήσουν ολόκληρη την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, και
τον παπα-Δημήτρη όπως και οι προηγούμενοι ιερείς μας, να διαμαρτύρεται, δικαίως,
για την στάση μας αυτή.
Στη συνέχεια των αναστάσιμων ημερών στις
23 Απριλίου εόρτασε η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Καστρί και την επομένη, της Ζωοδόχου Πηγής, εόρτασε με μεγαλοπρέπεια η Ιερά Μονή του Καστρίου.
Στη Θεία Λειτουργία πρωτοστάτησε ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης Ευστάθιος και την παρακολούθησε πλήθος κόσμου από όλο
το Δήμο Πελλάνας.
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Από τη ζωή και τη δράση µας

Ó

õãêßíçóç ìáò ðñüóöåñáí ïé
íåáñÝò äåóðïéíßäåò: Ç Ãåùñãßá êáé ç ÅëÝíç Áããåëïðïýëïõ
ôïõ Ðáíáãéþôç, ç Ìåëßíá ÁëéìðÝñôç - ÄéðëÜñç, ç Êáôåñßíá
Âëá÷Üêç ôïõ Ìáíþëç, ç ÄéáìÜíôù Âëá÷Üêç ôïõ Çëßá, ç Ìáñßá Âïõñäïýóç ôïõ Ðáíáãéþôç, êáé
ç Åõãåíßá Ïéêïíïìïðïýëïõ ðïõ
Ýøáëáí ìå ôéò ùñáßåò öùíÝò ôïõò
ôá åãêþìéá ôïõ Åðéôáößïõ ÈñÞíïõ, ôç ÌåãÜëç ÐáñáóêåõÞ, õðü
ôçí êáèïäÞãçóç ôïõ Ðáíáãéþôç
Èåïöéëüðïõëïõ. Íá óõã÷áñïýìå
üëç ôçí ïìÜäá êáé íá åõ÷çèïýìå
íá øÜëïõí êáé ôïõ ÷ñüíïõ êáé ìáêÜñé íá ôéò áêïëïõèÞóïõí êáé Üëëåò êïðÝëåò. Íá ìç ÷áèåß áõôÞ ç
ðáñÜäïóç ðïõ ôçñåßôáé óôï ÷ùñéü ìáò åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá,
üôáí ìÜëéóôá óå Üëëá ìÝñç Ý÷ïõí
áñ÷ßóåé ìüëéò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá íá ôçí åöáñìüæïõí.

Ô

ï üìïñöï Íáýðëéï åðéóêÝöèçêáí ïé ìáèçôÝò ôïõ Ãõìíáóßïõ ìáò óå åêäñïìÞ ðïõ Ýêáíáí
óôéò 5 ÌáÀïõ 2009. Óôéò 2 Áðñéëßïõ, åß÷áí åðéóêåöèåß ôï ÐëáíçôÜñéï óôçí ÁèÞíá. ÌðñÜâï ðáéäéÜ
óå óáò áëëÜ êáé óôïõò êáèçãçôÝò
óáò ãéá ôçí åðéëïãÞ íá åðéóêåöèåßôå ôüóï åíäéáöÝñïíôá ìÝñç.

Ô

ï ßäéï åíäéáöÝñïõóá êáé ç ÔåôñáÞìåñç ðïõ ðñáãìáôïðïßçóáí ïé ìáèçôÝò ôïõ Ëõêåßïõ óôç
ÆÜêõíèï, óôéò 27 Ìáñôßïõ 2009
ìå ôç óõíïäåßá äõï êáèçãçôþí
ôïõò. ÐáéäéÜ åõ÷üìáóôå íá óáò
ìåßíåé áîÝ÷áóôç, üðùò áîÝ÷áóôç Ýìåéíå ç åêäñïìÞ óôç ÆÜêõíèï ðïõ ðñáãìáôïðïßçóáí ðñéí
40 ÷ñüíéá, ïé ôüôå ìáèçôÝò ôïõ
ó÷ïëåßïõ óáò.

Ì

å åíÝñãåéåò ôçò ÔÅÄÊ ôïðïèåôÞèçêáí êÜäïé óõëëïãÞò

Κάθε χρόνο της Αναλήψεως και στις αρχές του
καλοκαιριού γίνεται παραδοσιακά η συλλογή του
τσαγιού στον Ταΰγετο.
Το Δασαρχείο Καλαμάτας για να μην εξαφανιστεί
το τσάι από την ανεξέλεγκτη συλλογή, έχει εκδώσει
σχετική ρυθμιστική-απαγορευτική διάταξη η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει
ότι: «το μάζεμα του τσαγιού θα γίνεται από 1 Ιου-
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áíáêõêëþóéìùí áðïññéììÜôùí
óå üëïõò ôïõò ÄÞìïõò ôçò Ëáêùíßáò. Áíáêõêëþóéìá åßíáé: ôá
ðëáóôéêÜ, ôá ÷Üñôéíá õëéêÜ, ìåôáëëéêÜ, áëïõìßíéá êáé ãõÜëéíá,
ôá ïðïßá ìðïñïýí íá åðáíåðåîåñãáóèïýí êáé íá ÷ñçóéìïðïéçèïýí ðÜëé. Ç óçìáóßá ôçò áíáêýêëùóçò öáßíåôáé áðü ôï ãåãïíüò üôé ôá ðëáóôéêÜ ðáñáìÝíïõí
áíáëëïßùôá óôçí ýðáéèñï êáé
åðéâáñýíïõí ôï ðåñéâÜëëïí ãéá
350 ðÜíù-êÜôù ÷ñüíéá. 1⁄4óïí
áöïñÜ óôá ÷Üñôéíá õëéêÜ, ìå ôçí
áíáêýêëùóÞ ôïõò êáé ïéêïíïìßá
åðéôõã÷Üíåôáé êáé ëéãüôåñá äÝíäñá êüâïíôáé, áöïý ôï îýëï åßíáé
ç ðñþôç ýëç ôïõò. Ôá ìåôáëëéêÜáëïõìßíéá êáé ãõÜëéíá áíôß íá ÷ùíåýïíôáé óôïõò óêïõðéäüôïðïõò
ìðïñïýí íá ìåôáôñáðïýí ðÜëé
óå ðñþôç ýëç. Ìå ôçí áíáêýêëùóç ðñïóôáôåýïõìå êõñßùò ôïí
ðåñéâÜëëïíôá æùôéêü ìáò ÷þñï,
äçìéïõñãþíôáò ëéãüôåñïõò óêïõðéäüôïðïõò ìå óêïõðßäéá ðïõ
áðäïìïýíôáé óå áíüñãáíá óõóôáôéêÜ, ôá ïðïßá ç ßäéá ç öýóç
îáíá÷ñçóéìïðïéåß. Åßíáé áíÜãêç
íá åõáéóèçôïðïéçèïýìå üëïé ìáò
êáé íá óõìâÜëïõìå óå áõôÞí ôçí
ðñïóðÜèåéá, åðéóçìáßíïíôáò üôé
ðñÝðåé íá áäåéÜæïõìå ôç óáêïýëá ìáò ìå ôá óõãêåíôñùèÝíôá
áíáêõêëþóéìá åßäç, ìÝóá óôïõò
êÜäïõò, êáé íá ìçí ôçí ðåôÜìå
êëåéóôÞ, þóôå íá äéåõêïëýíïõìå
óôç äéáëïãÞ ôùí õëéêþí. Åðßóçò,
ï Óýíäåóìïò Äéá÷åßñéóçò Óôåñåþí ÁðïâëÞôùí Íïìïý Ëáêùíßáò, ãéá ôçí åõáéóèçôïðïßçóç ôùí
ðïëéôþí óôá èÝìáôá áíáêýêëùóçò, ÷ñçìáôïäüôçóå ôç èåáôñéêÞ
ðáñÜóôáóç «Óêïõðßäéá Óôïð»,
ðïõ ðáß÷ôçêå áðü ôç ÈåáôñéêÞ
ÏìÜäá ÓðÜñôçò «Åðß óêçíÞò».
ÐáñÜóôáóç Ýãéíå êáé óôï ÄÞìï

λίου μέχρι 15 Αυγούστου
κάθε χρόνο.
Απαγορεύεται να ξεριζώνονται τα φυτά ή και να
κόβονται όλοι οι βλαστοί,
ώστε να εξασφαλίζεται η
αναπαραγωγή τους. Για
ατομική χρήση ατελώς και
χωρίς άδεια, μπορεί ο καθένας να μαζέψει μέχρι 3
κιλά περίπου.
Το μάζεμα του τσαγιού
για εμπόριο, επιτρέπεται
μετά από σχετική άδεια

ìáò, óôéò 25 ÌáÀïõ 2009 ìå ìåãÜëç ðñïóÝëåõóç.

Ó

éãÜ- óéãÜ áñ÷ßæïõí íá áíáêáëýðôïõí ôá ðåñßêáëëá öáñÜããéá ôïõ âïõíïý ìáò üëï êáé
ðåñéóóüôåñïé ïñåéâÜôåò êáé ëÜôñåéò ôïõ âïõíïý êáé ôçò öýóçò.
Óôéò 11 Éïõíßïõ, ìÝëç ôïõ Ïñåéâáôéêïý Óõëëüãïõ ÓðÜñôçò ìáæß
ìå äéêïýò ìáò ïñåéâÜôåò, ðñáãìáôïðïßçóáí ðïñåßá ìå äéáäñïìÞ ðïõ Üñ÷éóå áðü ôï ÖáñÜããé
ôïõ ÊÜóôïñá êáé óõíÝ÷éóå áðü
Ìýëïõò, ÌåóïñÜ÷ç, Âñõóéþôéêá, ËÜôôá, Ôßêëá êáé êáôÝëçîå
óôïí ¢ãéï ÌÜìá. Óôç óõíÝ÷åéá ï
Óýëëïãïò Ößëùí ôïõ ÄÜóïõò ôïõ
Âïõíïý «ËÏÕÓÉÍÁ» ôïõò ðáñÝèåóå ãåýìá óôçí ôáâÝñíá ôïõ ¢ñç
ÊïõñåìðÞ.

Á

õôÞí ôçí åðï÷Þ, áíåâáßíïõìå
óôï âïõíü ãéá íá ìáæÝøïõìå
ôóÜé êáé ñßãáíç êáé üëïé ìáò ðáñáôçñïýìå, üôé êÜèå ÷ñüíï üëï
êáé ëéãüôåñá áðü áõôÜ âñßóêïõìå. Ãéá íá Ý÷ïõìå êáé ãéá ôá åðüìåíá ÷ñüíéá, áò ìáæÝøïõìå ìüíï
ôçí ðïóüôçôá ðïõ ÷ñåéáæüìáóôå
ãéá ôç ÷ñïíéÜ ìáò êáé áò áöÞóïõìå ëßãá Üíèç ñßãáíçò ãéá óðüñï,
åðßóçò áò ðñïóÝîïõìå íá ìçí îåñéæþíïõìå ôï ôóÜé. ÃåíéêÜ áò êÜíïõìå üôé ðåñíÜåé áðü ôï ÷Ýñé
ìáò ãéá íá äéáöõëÜîïõìå ôçí
ýðáñîÞ ôïõò óôï âïõíü ìáò.

Ó

ôéò 24 Éïõíßïõ 2009 ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï Êáóôüñé áéìïëçøßá ãéá ôçí ôñÜðåæá áßìáôïò ðïõ äéáôçñåß ï Åìðïñïåðáããåëìáôéêüò Óýëëïãïò Êáóôïñåßïõ. Ðåñßðïõ 48 Üôïìá ðñüóöåñáí ôï áßìá ôïõò ãéá ôïí óõíÜíèñùðü ôïõò, Üíôå êáé ôïõ ÷ñüíïõ ðåñéóóüôåñïé óå áõôÞ ôçí
ðñïóöïñÜ ðïõ åßíáé êáé åõãåíÞò

μόνο στους κατοίκους των
Δήμων στους οποίους
υπάγεται η περιοχή συλλογής».
Το τσάι αμέσως μετά τη
συλλογή δένεται σε μάτσα και ξεραίνεται σε σκιά.
Εάν το τσάι είναι καλό, έχει
πράσινο χρώμα. Εάν το
χρώμα του είναι κίτρινο, είναι κακής ποιότητας.
Εκτός από το τσάι ο Ταΰγετος έχει κι άλλα αρωματικά φυτά, όπως θυμάρι,

êáé ðïëýôéìç.

Å

êëïãÝò ãéá ôçí áíÜäåéîç íÝïõ
Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ Ýêáíå o Êõíçãåôéêüò Óýëëïãïò Âïñåßïõ Ëáêåäáßìïíïò óôéò 12 Áðñéëßïõ 2009. ÅîåëÝãçóáí: Ðñüåäñïò
ï ÄçìÞôñéïò Ã. Ìé÷áëüðïõëïò,
Áíôéðñüåäñïò ï Ãåþñãéïò Äçìïóè. Âëá÷Üêçò, ÃñáììáôÝáò ï
ÓáñÜíôïò Ç. Íéêïëüðïõëïò, ÊïóìÞôïñáò ï Êùíóôáíôßíïò Ã. Ãñçãïñüðïõëïò, ìÝëç ï ×áñÜëáìðïò
ÌðáóêïõñÝëïò êáé ï ÄçìÞôñéïò ¸ñçò, Ôáìßáò ï Áíôþíçò Ôóßðïõñáò, ÅîåëåãêôéêÞ ÅðéôñïðÞ
ïé: Êùí/íïò Áíô. Ôóßðïõñáò, ×ñÞóôïò Ð. Óôáõñüðïõëïò êáé Åõèýìéïò Ãåùñãüðïõëïò.

Í

Ýï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï åîÝëåîå êáé ï Áèëçôéêüò ìáò
Óýëëïãïò «ÊÁÓÔÙÑ» êáôÜ ôéò
åêëïãÝò ðïõ äéåíåñãÞèçêáí óôéò
29 Éïõíßïõ 2009. ÅîåëÝãçóáí:
Ðñüåäñïò ï Ðáíáãéþôçò Äçìçôñßïõ, Áíôéðñüåäñïò ï Âáóßëçò Ã.
Ìåíßäçò, ÃñáììáôÝáò ï Ðáíáãéþôçò Í. Æïýæïõëáò, Ôáìßáò ï ÄÞìïò Ð. ÄéðëÜñçò, ¸öïñïò ï Ðáíáãéþôçò Çë. Ãáëáíüðïõëïò êáé
ìÝëç ï ÅõóôñÜôéïò É. Ãéáííßôóáò
êáé ï Ãåþñãéïò Ê. ÓêáöéäÜò. Åõ÷üìáóôå óå üëïõò ôïõò íåïåêëåãÝíôåò íá Ý÷ïõí êáëÞ åðéôõ÷ßá
óôéò äñáóôçñéüôçôåò êáé óôéò åðéäéþîåéò ôùí Óõëëüãùí ôïõò.

1⁄4

ëç ôçò ôçí ðåñéïõóßá Üöçóå óôçí ÉåñÜ Ìçôñüðïëç ÓðÜñôçò ç ÁããåëéêÞ ËéíáñäÜêç ôïõ ËÜìðñïõ. Ç õðÜñ÷ïõóá
óôï Êáóôüñåéï ðùëÞèçêå óôéò 13
Ìáßïõ 2009 êáé ôá ÷ñÞìáôá èá
äéáôåèïýí ãéá ôçí áðïðåñÜôùóç
ôïõ Éåñïý Íáïý ôïõ Áãßïõ Âáóéëåßïõ óôç ÓðÜñôç.

μελισσόχορτο, μέντα, ρίγανη, φασκόμηλο και άλλα τα
οποία δεν πρέπει μόνο να
προστατευτούν αλλά και
να διαδοθούν (να πολλαπλασιαστούν).
Οι άνθρωποι που αγαπούν το βουνό, που παραθερίζουν ή το επισκέπτονται απλά ή εργάζονται
εκεί, θα μπορούσαν να μεταδώσουν το θησαυρό της
γνώσης τους για αρωματικά φυτά και βότανα
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Εδώ και Αλλού

1⁄4ôáí ï êáãéáíÜò
Åîåñåýíçóç ôïõ Êáóôáíéþôç
ðáíôñåýåôáé ôï ðáóôü
Από παλιά οι εργασίες
του καλοκαιριού στα
κτήματα ήταν εξαντλητικές, ειδικά κάτω από τον
καυτό ήλιο. Ποιος όμως
να φανταζόταν ότι στη
σκιά κάποιας μουριάς
– όσο πρέπει παχιά
αφού το επιτρέπει το
πλατύ φύλλωμα – το
μεσημεριανό ξαπόσταμα συνοδευόταν από
γευστική πανδαισία με
βρεγμένα στο νερό παξιμάδια, τυρί και ντομάτα, και βέβαια τις καλές
μέρες από καγιανά που
τον έφερναν στο χωράφι
μέσα στη βεδούρα. Απαραίτητο συστατικό του οι
καυτερές πιπεριές – η
κάψα τους εξολόθρευε
την κάψα του ήλιου – και
βασικά στοιχεία του καμιά πατάτα τηγανισμένη, τυρί σφέλα και αυγά
χτυπημένα με ντομάτες.
Και στην πλουσιότερη
έκδοσή του περιείχε
και παστό (σύγκλινο),
οπότε προβιβαζόταν σε
χοιρνοκαγιανά. Έτσι και
ο φτωχός έτρωγε σαν
πασάς, αποδεικνύοντας
ότι όταν ο πλούτος της
φύσης είναι διαθέσιμος,
η γνώση αποκαλύπτεται
στη ζωή χωρίς λόγια
και η διατροφή είναι
κατάλληλη χωρίς την
ανάγκη
διαιτολόγων.
Γεύμα πλούσιο σε αντιοξειδωτικά,
ωφέλιμα
λιπαρά και βιταμίνες,
γινόταν καλό καύσιμο
για τις απογευματινές
εργασίες. Πρόλαβα τον
καγιανά της γιαγιάς
μου Σταμάτας Αλειφέρη
αλλά η μητέρα μου Καλλιρρόη Λαμπή νομίζω
ότι τον έχει αναδείξει
σε γευστική δημιουργία,
σύμφωνα με τη γνώμη
αρκετών που έχουν
φάει τον καγιανά της.
Όσο πρέπει λιπαρός,
όσο πρέπει αυγό, όσο
πρέπει ντομάτα και όσο
πρέπει να καίει. Πιστεύω
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ότι η μαγειρική δεν είναι
απλή ανάμιξη υλικών
αλλά συνδυασμός ύλης
και ενέργειας και για να
είναι νόστιμο το φαγητό
χρειάζεται παραπάνω
από το να ανακατέψεις
το μίγμα στη σωστή
αναλογία.
Παρακάτω
δίνεται η συνταγή για
τον χοιρνοκαγιανά, από
την Καλλιρρόη Λαμπή.
Για τέσσερα άτομα:
Υλικά
Μερικές πιπεριές και
κανά δυό καυτερές.
Λίγες πατάτες τηγανισμένες (μια πατάτα
κανονική)
100 γρ τυρί σφέλα κομμένο σε κύβους
150-200
γρ
παστό
(σύγκλινο) κομμένο σε
κύβους
4 – 6 μεγάλες φρέσκες
τομάτες λεπτοκομμένες
4 – 5 αυγά
Ελαιόλαδο
Αλάτι, πιπέρι
Τηγανίζετε με ελαιόλαδο
τις πατάτες και τις πιπεριές κομμένες σε ράβδους – τις καυτερές τις
τηγανίζετε ολόκληρες.
Σε ένα μεγάλο τηγάνι
βάζετε λίγο ελαιόλαδο
και τις ντομάτες, τις
οποίες αφήνετε να βράσουν μέχρι να πιουν τα
νερά τους. Προσθέτετε
τη σφέλα. Προσθέτετε
τα τηγανισμένα υλικά
και το παστό. Ανακατεύετε. Χτυπάτε τα αυγά
προσθέτοντας αλάτι και
πιπέρι και τα προσθέτετε στο μίγμα του τηγανιού. Αφήνετε μέχρι να
πήξουν τα αυγά βοηθώντας με μικρές τρύπες
με ένα πιρούνι.
Καλή επιτυχία, και μην
ξεχνάτε ότι το μαγείρεμα είναι δημιουργία
και αγάπη και θέλει
και κατάθεση θετικής
ενέργειας – «πράνα»
τη λένε στις Ανατολικές
φιλοσοφίες.
Ε. Λαμπή

Αποστολή εξερεύνησης του φαραγγιού Καστανιώτη στο Καστόρι Λακωνίας πραγματοποιήθηκε το
Σάββατο 4/7 με τη συμμετοχή και
στήριξη ομάδας μελών του Συλλόγου «Φίλων του Ταϋγέτου». Πορεία από τη ζώνη των κωνοφόρων άρχισε νωρίς το πρωί που ανάμεσά
τους πρόβαλαν γιγάντιες αιωνόβιες καστανιές μέχρι το ποτάμι που
το ξεχασμένο μονοπάτι καθαρίστηκε από τους ντόπιους φίλους μας.
Στη σύγκλιση των πλαγιών το σκληρό ασβεστολιθικό πέτρωμα αντιστάθηκε στη πορεία του νερού δημιουργώντας στο διάβα του χρόνου
φαράγγι με μερικούς συνεχόμενους
τράφους (ραπέλ) που αρματώθηκαν με ειδικούς κρίκους περάσματος
σχοινιών για καταβάσεις και ασφαλή πρόσβαση στο πανέμορφο ολοσκέπαστο σε ολόκληρη τη διαδρομή
του φαράγγι στη καταπράσινη περιοχή του Καστορείου.
Καταγράφηκε η χλωρίδα της περιοχής που αν και όψιμα παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον για φυτά τα
οποία στείλαμε για αναγνώριση. Σημαντική η ανακάλυψη του μοναδικού
μέχρι σήμερα βέρμπασκου κυλλινέουμ το οποίο είχε καταγραφεί μόνο
στο όρος Κυλλήνη ως αποκλειστικό ενδημικό του. Αυτό αναπτύσσετε σε μεγάλη ζώνη από την Πελλά-

να μέχρι σε μεγάλα υψόμετρα του
όρους Ξεροβούνα. Οι κάτοικοι το
χρησιμοποιούν παραδοσιακά με τα
υπόλοιπα χόρτα της περιοχής όταν
φυτρώνει. Αυτό μας δεσμεύει στην
ενημέρωση του κοινού για την προστασία του ενδημικού που στη Λακωνία και άλλα σπάνια φυτά κινδύνεψαν πχ η ενδημική τουλίπα Γουλιμή στη Νεάπολη ως δυναμωτικό
για τα μικρά παιδιά παλαιότερα που
την έβρισκαν νόστιμη. Επίσης στην
επιστημονική κοινότητα για μελέτη
και χοροθέτηση του vermbascum
cylleneum και στο Ταύγετο όπως
και το είδος acaule σε αυτόν και στα
Αροάνια (Χελμό).
Φιλοξενία με γεύμα στη γέφυρα του
Κάστορα ποταμού κάτω από τα
πλατάνια και δίπλα στα τρεχούμενα
νερά παραχώρησε στους εξερευνητές του φαραγγιού ο σύλλογος
Συμμετείχαν οι Καστοριότες Γιάννης
Αρεφάνης, Βασίλης Λαζανάς,
Ως πρόεδρος του ομίλου μας ευχαριστώ τους συλλόγους
του Καστορείου και δεσμεύομαι για την παραπέρα καταγραφή, εξερεύνηση,
προβολή και ανάδειξη των σπηλαίων, φαραγγιών και άλλων περιβαλλοντικών αξιών της πανέμορφης αυτής περιοχής.
Ο πρόεδρος
Γιάννης Κοφινάς

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Το λεύκωµά µας

Οι φωτογραφίες του σηµερινού µας λευκώµατος δείχνουν γνωστά σ’ όλους µας θέµατα και είναι δηµιουργίες δικών µας ανθρώπων (Β. Λαγανά, Γ. Αρφάνη)

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ
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Βιβλιοφιλία

ΣΚΟΝΤΑΦΤΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ
«Σκοντάφτοντας στην ευτυχία»
(Stumbling on Happiness, Harper
Press, 2006)1 είναι ο τίτλος του τελευταίου βιβλίου του Daniel Gilbert,
καθηγητή Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Πρόκειται για
ένα βιβλίο εκλαϊκευμένης επιστήμης που, όμως, δεν έχει καμία σχέση με τα ονομαζόμενα βιβλία «αυτοβοήθειας».
Ο Gilbert επιλέγει να πραγματευτεί την ευτυχία γιατί αυτή αποτελεί
κεντρική επιδίωξη και αναφαίρετο δικαίωμα της ανθρώπινης ζωής.
Πράγμα που άλλοτε διατυπώνεται
ρητά και «καταστατικά» (όπως στη
«Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας» των
ΗΠΑ) και άλλοτε συνάγεται από τις
πράξεις και τις ενέργειές μας.
Ο τίτλος του συγγράμματος πηγάζει από την κεντρική θέση του συγγραφέα: την ευτυχία τη βρίσκουμε συνηθέστερα κατά τύχη, παρά
μέσα από τις συνειδητές μας προσπάθειες.
Η επιχειρηματολογία του Gilbert
είναι απλή: η φαντασία μας είναι
ατελής – και μάλιστα παρουσιάζει
ατέλειες ανάλογες με εκείνες άλλων
βασικών λειτουργιών του εγκεφάλου μας, όπως είναι η μνήμη, η όραση και η αντίληψη. Κατά συνέπεια,
η ικανότητά μας να προβλέψουμε τι
είναι αυτό που θα μας κάνει ευτυχισμένους ή πόσο ευτυχείς θα είμαστε
σε μία δεδομένη κατάσταση είναι
μειωμένη.
Χρησιμοποιώντας αποτελέσματα
από ένα μεγάλο φάσμα εμπειρικών
ερευνών, ο βραβευμένος συγγραφέας2 παρουσιάζει τις εγγενείς αδυναμίες της φαντασίας, οι οποίες προκαλούν τις πλάνες της πρόβλεψης. Ο
«ρεαλισμός» είναι η πρώτη από αυτές: η φαντασία εργάζεται γρήγορα,
αθόρυβα και αποτελεσματικά, έτσι
ώστε να μας πείθει για την «αξιοπιστία» των προϊόντων της και να καθησυχάζει τον σκεπτικισμό μας. Ο
μηχανισμός θυμίζει τις οφθαλμαπάτες, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η μνήμη συμπληρώνει τα κενά της
με πληροφορίες που δεν έλαβε ποτέ
αλλά που ταιριάζουν με το υπόλοιπο παζλ.
Η προσκόλληση στο παρόν είναι
η δεύτερη αδυναμία της φαντασίας:
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το μέλλον που φανταζόμαστε δεν διαφέρει πολύ από το παρόν που ζούμε και οι επιλογές που μας εμφανίζονται είναι πιο περιορισμένες από
αυτές που πραγματικά υπάρχουν.
Και αν είναι δύσκολο να φανταστούμε τα μελλοντικά γεγονότα, είναι ακόμη πιο δύσκολο να προβλέψουμε ποιες σκέψεις και ποια συναισθήματα θα μας γεννήσουν – η
τρίτη αδυναμία, που ολοκληρώνει
το «παιχνίδι» που μας παίζει το ίδιο
μας το μυαλό.
Οι πλάνες της πρόβλεψης είναι
δύσκολο να θεραπευτούν από την
προσωπική μας εμπειρία, που είναι
ούτως ή άλλως περιορισμένη. Ακόμη πιο δύσκολο είναι να ανατραπούν από τη σοφία που κληρονομήσαμε από τις προηγούμενες γενιές. Και αυτό γιατί η «σοφία» αυτή
συγκροτείται από ιδέες που ανθούν
όταν συντηρούν τα κοινωνικά συστήματα που τις επιτρέπουν να διαδοθούν – πράγμα που πετυχαίνουν
μεταμφιεζόμενες σε συνταγές ατομικής ευτυχίας.
Αντί αυτών, ο συγγραφέας προτείνει κάτι απλό: να μη προσπαθούμε να μαντέψουμε πόσο ευτυχισμένοι ή ικανοποιημένοι θα είμαστε σε
μία μελλοντική κατάσταση, αλλά να
παρατηρήσουμε, να ρωτήσουμε, να
μάθουμε πόσο ευτυχισμένοι είναι οι
άνθρωποι που βρίσκονται ήδη στην
κατάσταση αυτή. Όμως, και η απλή
αυτή λύση σκοντάφτει σε δύο εμπόδια: στην πεποίθησή μας ότι είμαστε
μοναδικοί και στην επιθυμία μας για
έλεγχο. Έτσι, και ο ίδιος ο Gilbert
δεν είναι πολύ αισιόδοξος για την
υιοθέτηση της πρότασής του.

Από τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές του βιβλίου είναι η συζήτηση
για τη διάκριση ανάμεσα στη συναισθηματική και την ηθική ευτυχία. O συγγραφέας καταλαβαίνει γιατί οι φιλόσοφοι αισθάνονται υποχρεωμένοι να ταυτίζουν την ευτυχία με την αρετή, ως εκείνο το είδος
ευτυχίας που πρέπει να επιζητούμε.
Τονίζει, όμως, ότι «αν η ενάρετη
ζωή είναι αιτία ευτυχίας, δεν είναι
η ίδια η ευτυχία» και ότι η ταύτιση αυτή είναι παραπλανητική, διότι
συγχέει το αίτιο με το αποτέλεσμα.
Και καταλήγει: «Η ευτυχία αναφέρεται σε συναισθήματα, η αρετή
αναφέρεται σε πράξεις και οι πράξεις μπορεί να οδηγήσουν σε αυτά
τα συναισθήματα. Αλλά όχι απαραίτητα και όχι αποκλειστικά.»
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η συζήτηση γύρω από
τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την προσέγγιση του θέματος.
Η επιθυμία για επιστημονική μελέτη γεννά την ανάγκη της μέτρησης
– ακόμη και για ένα τόσο υποκειμενικό βίωμα όπως είναι η ευτυχία. Η
μέτρηση, με τη σειρά της, απαιτεί
τα ανάλογα εργαλεία, όσο ατελή κι
αν είναι αυτά. Απαιτεί, επίσης, τον
σωστό χρονισμό (δηλαδή την πραγματοποίηση της μέτρησης ακριβώς
τη στιγμή του βιώματος), τη σωστή
(δηλαδή μεγάλη) συχνότητα μέτρησης και έναν τρόπο «βαθμονόμησης» που να καθιστά εφικτές τις διυποκειμενικές συγκρίσεις.
Η γραφή του βιβλίου δείχνει την
οξυδέρκεια του συγγραφέα του,
που χειρίζεται τις επιστημονικές
έννοιες κατά τρόπο που έλκει τον
μη ειδικό αναγνώστη, χωρίς να
υποβαθμίζει το υλικό του. Το απρόβλεπτο και πνευματώδες χιούμορ
συμβάλλει στην ακόμη μεγαλύτερη
απόλαυση της ανάγνωσης. Η πραγματική έκπληξη, όμως, είναι η αντισυμβατικότητα – που δεν περιμένει
κανείς από καθηγητή ενός από τα
μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ο Gilbert δεν διστάζει να αμφισβητήσει δύο από τους ισχυρότερους θεσμούς των δυτικών κοινωνιών: την οικογένεια και την οικονομία. Αναφερόμενος στην οικογένεια, και ειδικότερα στην κοινή πεποίθηση ότι «τα παιδιά φέρνουν ευτυχία», παρουσιάζει τέσσερις διαφορετικές μελέτες που δείχνουν ότι η

ευτυχία μειώνεται δραματικά μετά
τη γέννηση του πρώτου παιδιού και
αυξάνει μόνο όταν και το τελευταίο
παιδί φύγει από το σπίτι.3
Όσο για την οικονομία, ο ευφυής καθηγητής σταχυολογεί από το
έργο του Άνταμ Σμιθ, πατέρα της
σύγχρονης Οικονομικής Επιστήμης:
«Σε ό,τι αφορά την πραγματική
ευτυχία της ανθρώπινης ζωής, [οι
φτωχοί] δεν είναι από καμία άποψη υποδεέστεροι εκείνων που θα
φαίνονταν να είναι πολύ ανώτεροί
τους… Οι χαρές του πλούτου και
του μεγαλείου … μοιάζουν στη φαντασία μας σαν κάτι σπουδαίο και
ωραίο και ευγενές, η απόκτηση του
οποίου αξίζει όλα τα βάσανα και τις
αγωνίες που είμαστε πρόθυμοι να
περάσουμε γι’αυτό… Αυτή η αυταπάτη είναι που ξυπνά και κρατά
σε διαρκή κίνηση την εργατικότητα
του ανθρώπινου γένους.»4
Όπως γνωρίζει και ο Daniel
Gilbert, δεν είναι βέβαιο ότι τελειώνοντας κάποιος το βιβλίο θα αισθανθεί πιο ευτυχής ή πιο έτοιμος
να βρει την ευτυχία. Όμως, είναι
πολύ πιθανό ότι η στάση του απέναντι σε πολλά πράγματα θα αλλάξει – και σίγουρα θα αισθάνεται ότι
έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα προς
την αυτογνωσία.
Παναγιώτα Χατζηπαντελή (*)
Αθήνα, 24 Απριλίου 2009
(*) Η Παναγιώτα Χατζηπαντελή
είναι Χημικός MSc και εργάζεται
στο Γενικό Χημείο του Κράτους
Το βιβλίο κυκλοφορεί στα ελληνικά με τον τίτλο «Αναζητώντας την
Ευτυχία», από τις Εκδόσεις Κάτοπτρο, (2007), σε καλή μετάφραση
της Μαρίας Γιατρουδάκη.
2
Το «Σκοντάφτοντας στην Ευτυχία» κέρδισε το βραβείο της Βρετανικής Royal Society of Science, ως
το καλύτερο επιστημονικό βιβλίο
του 2007.
3
Πατέρας από νεαρή ηλικία και
ο ίδιος, ομολογεί ότι θυμάται χωρίς νοσταλγία την εποχή που ο έφηβος γιος του του ζητούσε να περπατά
δέκα μέτρα πίσω του.
4
Adam Smith, The Theory
of Moral Sentiments (1759),
Cambridge University Press, 2002.
1
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Λόγος και Φως
Αμάραντος

Πάνω σε τρίκορφο

μάνα και διχτέρα

βουνό

δυό
μαζεύαν το αμάραν
το
και το μελισσοχόρ
ταρο.
εκεί που το μαζεύα
νε
βρήκαν ‘ναν πληγ
ωμένο
-Μάνα να τονε πά
ρουμε
τον ξένονε στο σπ
ίτι μας
-Μωρ’ μείς ψωμί
δεν έχουμε
τον ξένο τι τον θέ
λουμε
-Μάνα το μοιραδάκ
ι μου
το δίνω στην αγάπ
η μου
-Μωρ’ μεις ρούχα
δεν έχουμε
τον ξένο τι τον θέ
λουμε
-Μάνα το σεντονάκ
ι μου
το δίνω στην αγάπ
η μου

«ΣΤΟ ΠΕΖΟΥΛΙ τ΄ ΑΓΙΟΛΙΑ»
Μια μέρα ανθοστόλιστη τ’ Απρίλη μυρωμένη
Ανέβαινα στον Αγιολιά να κάτσω στο πεζούλι
Όπως παλιά ανέβαινα σαν ήμουνα παιδί
Και με τις ώρες έμενα τα γύρω να αγναντεύω..

Ο Πύργος του Τζωρτζάκη σε παλιά, ξεθωριασμένη φωτογραφία, που όμως μας
επιτρέπει να αντιληφθούμε, ακόμη και σήμερα, την υποβλητική του παρουσία
Το κάμπο, τις πλαγιές, τα βράχια, τις χαράδρες
στο χωριό. Ένα κτίσμα που αν δεν έπεφτε θύμα της τοπικής μισαλλοδοξίας, θα
τις ρεματιές τις πράσινες, μπροστά μου το
ήταν σημείο αναφοράς, όπως και οι σωζόμενοι πύργοι της Μάνης.

Παίρνω τα ζαγαράκια μου
Παίρνω τα ζαγαράκια μου και πάω να κυνηγήσω
λαγούς περδίκια για να βρω και πίσω να γυρίσω
Μα πήγα και τα έριξα εκεί ψηλά στα όρη
μου βγάλαν τα κακόμοιρα μια πλουμισμένη κόρη.
Τόσον ωραία πού ’τανε και μαργαριταρένια
μα έπλενε και λεύκαινε σε πλύστρα μαρμαρένια.
Της δίνω το μαντήλι μου κόρη μου να το πλύνει
κι εκείνη δεν το δέχτηκε και πίσω μου το δίνει.
Ξένε μου το μαντήλι σου δεν μπορώ να το πλύνω
γιατί ’μαι ξένη από μακριά και βιάζομαι να φύγω.

Καστόρι
Πανέμορφο κ΄ αξέχαστο, χωριό μου αγαπημένο
Όλα γλυκά τ΄ αγκάλιαζα τα ήθελα δικά μου..
Τώρα στο τέρμα της ζωής μη μου το αρνηθείτε
αφήστε με να το χαρώ και να το σεργιανίσω
κάθε σοκάκι και στενό κάθε γωνιά του να πατήσω
τις γειτονιές να ξαναδώ και να της ξαναζήσω..
Δεν θα΄μαι μόνος σαν γυρνώ στα τόσα τα σοκάκια
θα΄χω το πλήθος συντροφιά τις τόσες αναμνήσεις
Γλυκές πικρές που έφευγα στο διάβα της ζωής
μου
Και το πεζούλι τ’ Αγιολιά ποτέ να μην αφήσω..
Γιάννης Κορζής
« Ο Καστανιώτης »

Δημοτικό τραγούδι από τη συλλογή
του Γιάννη Αρφάνη
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Οι άνθρωποί µας δηµιουργούν

¸êèåóç
öùôïãñáößáò

Ενδιαφέρουσα ή έκθεση
φωτογραφίας που
πραγματοποιήθηκε από
τον ΟΠΑΝΑΛ και τη
Λέσχη Φωτογραφίας
Σπάρτης «ΛΕΦΩΣ» με τη
συμμετοχή του Συλλόγου
Φίλων Δάσους Ταϋγέτου
«Η ΛΟΥΣΙΝΑ», στις 11
Απριλίου 2009, στην
αίθουσα του Πολιτιστικού

20

Κέντρου «ΜΠΑΚΗ».
Την εκδήλωση άνοιξε
το Διοικητικό μέλος
του ΟΠΑΝΑΛ η κ.
Γεωργία Γαλανοπούλου.
Την παρουσίαση του
φωτογραφικού υλικού
έκανε ο Πρόεδρος της
ΛΕΦΩΣ κ. Δημήτριος
Μπεκιάρης. Στο
φωτογραφικό υλικό

που εκτέθηκε ανήκαν
φωτογραφίες και του
Βασίλη Λαγανά από
διάφορες δραστηριότητες
και τοπία της περιοχής
μας. Στην εκδήλωση
παρέστη ο Νομάρχης κ.
Κων/νος Φούρκας και
άλλοι παράγοντες του
τόπου μας.
Ε. Βλαχογιάννη
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Πολιτισµός στο χωριό

Âéâëßá
Νίκος Θέμελης
ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
Εκδόσεις Κέδρος

ºäñõìá ÌðáêÞ
Ýíáò ðíåõìáôéêüò öÜñïò

T

ο Πολιτιστικό Κέντρο
Καστορείου
ιδρύθηκε ,τον Μάιο
του 2005 ,από τον
Dean Bakes στην
μνήμη της συζύγου
του Παναγιώτας Κουτσουμπού-Μπακή.
Η Παναγιώτα Κουτσουμπού - Μπακή μετανάστευσε από το Καστόρειον σε
νεαρή ηλικία στην Αμερική.
Με τις αρετές που την
διέκριναν δημιούργησε μια
θαυμάσια οικογένεια, αλλά
ποτέ δεν λησμόνησε την
ευρύτερη οικογένεια των
συγχωριανών της.
Την επιθυμία της, να προσφέρει στο χωριό της υλοποίησε ο σύζυγός της με την
ίδρυση του «Πολιτιστικού
Κέντρου Π.Κ. Μπακή»
Το Πολιτιστικό Κέντρο
στεγάζεται σε μια διώροφη
κατοικία των αρχών του 18ου
αιώνα, η οποία ανακαινίστηκε από το «Ίδρυμα Μπακή»,
για να ανταποκριθεί στις
ανάγκες του Κέντρου.
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Ως αποστολή του Κέντρου
ορίζεται, με τη διοργάνωση
ειδικών εκδηλώσεων οι κάτοικοι του Δήμου Πελλάνας
αλλά και του ευρύτερου
ελλαδικού χώρου, να γνωρίσουν καλύτερα το Παρελθόν,
να εκτιμήσουν καλύτερα το
παρόν και να σχεδιάσουν
επιτυχέστερα το μέλλον.
Ειδικότερα στόχοι του Πολιτιστικού Κέντρου είναι: Να
απευθύνεται στα νέα παιδιά
και να συμβάλλει στην ενημέρωση και στην προετοιμασία τους για την επιλογή
επαγγέλματος τονώνοντας
το αυτοαίσθημά τους και
ενισχύοντας τις δυνατότητές
τους.
Να συνεργάζεται με πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα
της Ελλάδας και του εξωτερικού και να προωθεί τη
διαπολιτισμική επικοινωνία.
Να συμβάλλει στην καταγραφή και στην αξιοποίηση
λαογραφικού υλικού Να
εξυπηρετεί την ενημέρωση
νέων αγροτών

Να ενημερώνει για θέματα
υγείας ,κυρίως προληπτικής
ιατρικής .
Να ενεργοποιεί τις πολιτισμικές δυνατότητες του τόπου με εκθέσεις, διαλέξεις,
συναυλίες ,καλλιτεχνικά εργαστήρια ,κινηματογραφικές
προβολές ,μουσικές εκδηλώσεις κ.ά.
Να αναδεικνύει το έργο
επιστημόνων, καλλιτεχνών,
αγροτών, εργατών κ.ά.
Να προωθεί μαθητικές
υποτροφίες
Το Πολιτιστικό Κέντρο
Π.Κ. Μπακή είναι ανοιχτό σε
ιδέες και συνεργασίες που
προωθούν την αποστολή
και τους στόχους του.
Διεύθυνση:
Πολιτιστικό
Κέντρο
Καστορείου
Π.Κ.Μπακή,
Καστόρειον,
Λακωνίας, T.K 230 59, Τηλέφωνο: 27310-57025
Ε-mail: gchroni@otenet.gr
Aντιγραφή από το καλαίσθητο έντυπο του Πολιτιστικού Κέντρου

Είναι το έκτο
μυθιστόρημα
του συγγραφέα
μετά την τριλογία- Αναζήτηση,
Αν α τ ρ ο π ή ,
Αναλαμπή-. Για
μια συντροφιά
ανάμεσά μας
και Μια ζωή
δυο ζωές.
Παρακολουθούμε
την
περιπέτεια μιας
οικογένειας,
που ήταν γνωστή στις Κυδωνιές, που άκουγαν
πια να τις αποκαλούν Αϊβαλί από τους Τούρκους,
που πλήθαιναν μέρα με την ημέρα… Κι ύστερα
ήρθε ο ξεριζωμός και δοκιμάστηκαν οι αντοχές
μας απέναντι στον άλλο, στον διαφορετικό και σε
ό, τι πιστεύει. «Πώς είχαν γυρίσει τα πράγματα!»
Όνειρα και επιδιώξεις που πότε ευδοκιμούν και
πότε ανατρέπονται . Η δημοκρατία αφήνει πάντα
ως δυνατότητα να δοκιμαστεί και η αλήθεια των
άλλων… « ήταν ήδη πεισμένος ότι όποια άλλη
συζήτηση περίττευε, δεν είχε άλλωστε τη δύναμη
ή τη διάθεση να υπερασπιστεί τις απόψεις του…
Αρχές Δεκεμβρίου είχε διοριστεί Επιμελητής
στην Έδρα της Βυζαντινής Ιστορίας»… Ο συμβιβασμός …
Β. Κεμερίδου
Daniel Gilbert
Stumbling on Happiness
Πανεπιστήμιο Harvard
Ελληνική
Έκδοση,
«Αναζητώντας την
ευτυχία, Μαθήματα για
τις πλάνες
του νου»,
Εκδόσεις
Κάτοπτρο,
Αθήνα 2006
Τι είμαστε
εμείς, τι
είναι τα
προϊόντα του νου μας, τι νομίζουμε ότι
είναι η ευτυχία μας. Ένα καταπληκτικό
βιβλίο από έναν ειδικό, για όλους τους
αναγνώστες. Διαβάστε την εξαιρετική
παρουσίαση της Παναγιώτας Χατζηπαντελή, στη σελίδα 18.
Ε. Λαμπή
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Ζούµε στην Καστανιά
Μικρές πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων της περιοχής της Καστανιάς
Συλλογή πληροφοριών- επιμέλεια κειμένων: Ε. Βλαχογιάννη

ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΜΑΣ
Και αυτό το καλοκαίρι το Καστόρειο είναι έτοιμο και ανοιχτό
να υποδεχθεί όποιον το αγαπά
ή επιθυμεί να το γνωρίσει. Με τα
πλατάνια του στον Άγιο Μάμα ή
στη γέφυρα του Κάστορα να υποδέχονται τους επισκέπτες, αλλά
και παλιούς γνώριμους, που κάποτε, ως παιδιά, παίζοντας απολάμβαναν τη δροσιά τους, με τις
πηγές του και τα δροσερά τους
νερά να τρέχουν στα αυλάκια
των σοκακιών του, τα μονοπάτια που οδηγούν σε παλιούς και
ξεχασμένους οικισμούς του βουνού και του κάμπου ή σε ξωκλήσια καρφωμένα στις παρυφές του
βουνού, και τέλος με την όμορφη
πλατεία του που είναι ικανή να
δημιουργεί ποικίλα συναισθήματα, φανερώνοντας σημάδια της
παλιάς της δόξας και ακμής.
Με αυτά και με άλλα, ξελογιάζει τους ομογενείς μας και τους
φέρνει νοσταλγούς κοντά μας.
Από τους πρώτους που καλωσορίσαμε είναι: από την Αμερική ο
Νίκος Παρασκευόπουλος και ο
Γιώργος Αλεβίζος με τη σύζυγό
του Λουίζα και τα εγγόνια του και
ο Γιώργος Αγγελόπουλος με τη
σύζυγό του Αγγελική. Από την
Αυστραλία ο Αλέκος Ν. Λάζαρης
με τη σύζυγό του, η Αθηνά Γεωργαντά – Ζούζουλα και ο Δημήτριος Κακαφλίκας με τη σύζυγό
του Χάρη.

ΓΑΜΟΙ
Στις 3 Μαΐου 2009, παντρεύτηκαν στη Σπάρτη στον ιερό ναό
του Αγίου Νικολάου στο Συκαράκι ο Εμμανουήλ Δαμιανάκης του
Γεωργίου με την Αγγελική Τζωρτζάκη του Παναγιώτη. Μετά το
γάμο ακολούθησε δεξίωση στο
κέντρο Αλάμπρα.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε
να ζήσουν ευτυχισμένοι με καλούς απογόνους

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ο Παναγιώτης Κ. Αλεξάκος
και η σύζυγός του Αγγελική, βάπτισαν τη Δευτέρα του Πάσχα
στις 20 Απριλίου το γιο τους, στην

22

Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου
στο Παρδάλι και του έδωσαν το
όνομα Κωνσταντίνος. Έτσι και
το όνομα έδωσαν και τη γενέτειρα τίμησαν του πατέρα Κωνσταντίνου Αλεξάκου.
Το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Παντελεήμονος στον Άγιο
Μάμα επέλεξαν για να βαφτίσουν
οι γονείς του Σπύρος και Στεργία
Κορωνιού το δισέγγονο του Κώστα Μπιστόλα και εγγόνι της κόρης του Πόπης Κορωνιού Το όνομα αυτού Κωνσταντίνος.
Ευχόμαστε στους γονείς να
τους ζήσουν και στα νεοφώτιστα
να ευτυχήσουν στη ζωή τους.

ΠΕΝΘΗ

Ανδρέας Γεωργίου Μανιάτης
Πέθανε στην Αθήνα στις 7
Απριλίου 2009, σε ηλικία 80
ετών. Γεννήθηκε στο Καστόρειο και σε νεαρή ηλικία έφυγε για
τη Νότιο Αφρική όπου ασχολήθηκε με επιχειρήσεις. Παντρεμένος με την Βεατρίκη Μπακή από
την Πελλάνα απέκτησαν 3 παιδιά
και εγγόνια. Το 1980 μετέφερε την
επιχείρησή του στην Αθήνα, όπου
έζησε και τα υπόλοιπα χρόνια της
ζωής του. Υπήρξε πολύ καλός οικογενειάρχης, δραστήριος και πετυχημένος επαγγελματίας.
Ευάγγελος Γεωργίου Μιχαλόπουλος
Γεννήθηκε στο Καστόρειο το
1927. Πέθανε στην Αθήνα στις
11 Απριλίου 2009 και κηδεύτηκε,
σύμφωνα με την επιθυμία του,
στο Καστόρειο. Σε νεαρή ηλικία
έφυγε και έζησε στην Αθήνα, με
τη γυναίκα του Ελένη, Λακώνισσα και αυτή από τις Κροκεές, δημιούργησαν μια πολύ καλή οικογένεια. Απέκτησαν 3 παιδιά και
πολλά εγγόνια.
Χρυσούλα Λιαπέρδου - Αθανασοπούλου
Γεννήθηκε στα Σερβέϊκα το
1913. Παντρεύτηκε με τον Δημήτριο Αθανασόπουλο από τα
Σερβέϊκα και απέκτησαν 7 παιδιά και πολλά εγγόνια. Από το
1956 ζούσε με την οικογένειά
της στην Αθήνα, όπου και πέθανε στις 12 Απριλίου 2009, σε ηλι-

κία 96 ετών.
Δημήτρης Μαγγαλούσης του
Χρήστου
Σε τροχαίο ατύχημα με την αγαπημένη του μηχανή, άφησε την
τελευταία του πνοή στα 27 του
χρόνια ο Δημήτρης Μαγγαλούσης
και βύθισε σε αβάσταχτο πένθος
τη μητέρα του Δήμητρα, την αδελφή του και τον αδελφό του. Γεννήθηκε στη Σπάρτη, όπου έζησε το
σύντομο χρόνο της ζωής του εργαζόμενος στο ζαχαροπλαστείο
που διατηρεί η οικογένειά του. Το
χαρακτηριστικό του φωτεινό χαμόγελο, δεν κατάφερε να αφοπλίσει τον χάρο που τον παραμόνευε κάπου στην Εθνική οδό Κορίνθου-Τριπόλεως. Κηδεύτηκε στη
Σπάρτη στις 13 Απριλίου 2009.
Θεόδωρος από την Βουλγαρία
Πέθανε στο Νοσοκομείο της
Σπάρτης στις 20 Απριλίου 2009
ο γνωστός σε όλους στο Καστόρειο Θεόδωρος, οικονομικός μετανάστης από τη Βουλγαρία. Για
τους δικούς του λόγους, μόνος,
μακριά από συγγενείς και βαριά
ασθενής λυτρώθηκε με το θάνατό του. Ένιωσε όμως την φροντίδα και τη συμπόνια πολλών συμπατριωτών μας, και δεν έχει σημασία να πούμε ποιος έκανε τι και
πόσο, σημασία έχει ότι, ναι στον
τόπο μας υπάρχει ακόμη ανθρωπιά και θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτό.
Αμαλία Λάζαρη του Αλέξανδρου
Δεν άντεξε τη μοναξιά η καλοσυνάτη και πάντα ευγενική Αμαλία Λάζαρη μετά το θάνατο του
συζύγου και πατριώτη μας Αλέκου Λάζαρη και πέθανε στη Σπάρτη στις 8 Μαΐου 2009, σε ηλικία
78 ετών.
Βασιλική Μουτή του Ιωάννη
Γεννήθηκε στο Καστρί
το 1918 και πέθανε στις 17 Μαΐου
2009 στο Καστόρειο. Παντρεύτηκε με τον Γιάννη Μουτή και απέκτησαν 5 παιδιά και πολλά εγγόνια. Αγαπητή σε όλους, ευχάριστη
και καλή γυναίκα, σύζυγος, μητέρα και γιαγιά, είναι τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν την εικόνα
που άφησε πίσω της.

Ιωάννης Γεροντίδης του Γεωργίου
Γεννήθηκε στη Νέα Λιβερά το
1933 και πέθανε στις 26 Μαΐου
2009 στην Αθήνα, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Λάτρης
της μουσικής, στα παιδικά του
χρόνια έμαθε να παίζει φλογέρα
άλλα και κλαρίνο στο οποίο διακρίθηκε, μα πιο πολύ τον κέρδισε
η βυζαντινή μουσική. Δίπλα στον
Αθανάσιο Γκαβογιάννη έγινε ένα
καλός εμπειρικός ψάλτης και στη
συνέχεια μελέτησε και εμβάθυνε
στη γνώση της Βυζαντινής μουσικής. Με την αποφοίτησή του από
το Γυμνάσιο της Σπάρτης εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και αποκαταστάθηκε επαγγελματικά. Με τη
σύζυγό του Ελένη, απέκτησαν 3
παιδιά και πολλά εγγόνια. Εξαίρετος αοιδός της βυζαντινής μουσικής, έψελνε με την καταπληκτική του φωνή ανελλιπώς τις Κυριακές και τις αργίες στην ενορία του και όπου αλλού ευρισκόταν.
Θα τον θυμόμαστε να ψέλνει με
στους ετήσιους πανηγυρισμούς
του ναού της Αγίας Βαρβάρας και
της Μονής της Ζωοδόχου Πηγής.
Για αυτή την προσφορά του, ευτύχησε λίγο πριν πεθάνει, να τιμηθεί με την απονομή «του δικαίου
επαίνου της ημετέρας εκκλησίας
και της μεγάλης ευαρέσκειας»,
από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης
Ευστάθιο, σε εκδήλωση που έγινε
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νίκωνος
του Μετανοείτε στη Σπάρτη, στις
5 Μαΐου 2009.
Άννα Μαυροειδή του Παναγιώτη
Από το Δυρράχιο η καταγωγή της, γεννήθηκε εκεί το 1915
και παντρεύτηκε με τον Παναγιώτη Μαυροειδή. Στη δεκαετία του
1950 με τον σύζυγό της και τα
τρία παιδιά τους εγκαταστάθηκαν
μόνιμα στο Καστόρειο, όπου εργάσθηκαν σκληρά και δημιούργησαν περιουσία. Καλή και αγαπητή
γυναίκα, τα τελευταία χρόνια ανήμπορη πια, ζούσε με την κόρη της
στην Κόρινθο, όπου και πέθανε
στις 29 Ιουνίου 2009.
Θεοδωρος Ν. Λαμπράκης
Γεννήθηκε στο Καστόρειο το
1921 και πέθανε στις 30 Ιουνίου

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Ζούµε στην Καστανιά

ÃÉÁÔÉ Ç ÏÌÏÑÖÉÁ ÅÉÍÁÉ
ÓÔÇÍ ÁÑÌÏÍÉÁ
ΓΙΑ ΟΜΟΡΦΑ ΜΑΛΛΙΑ
Παναγώτα Μαϊμώνη*

Το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου 2009 διεξήχθη το ράλλυ 1000
Κm 2009 που προσμετρείται στο
Πρωτάθλημα ΠΟΛΥΝΙΚΗ της Ε.Ο.
ΦΙΛΠΑ (Ομοσπονδία Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας).
Το ράλι είχε αφετηρία και τερματισμό τα COODY’S στα Μέγαρα και
τοποθεσίες κλειδιά τα Μέθανα- Γαλατάς- Κρανίδι – Ναύπλιο – Λεωνίδιο – Μονεμβάσια – Μολάοι- Γύθειο
– Αρεόπολη – Σπάρτη- Καστόρειο
– Τρίπολη.
Η διοργάνωση έγινε από τη ΟΡΚΑ
(Οργάνωση Εκδηλώσεων Κλασικού
Αυτοκινήτου) μια ομάδα φίλων που
δημιουργήθηκε το 1998 με φιλοδοξία να προσφέρουν στους απανταχού
λάτρεις του κλασικού αυτοκινήτου
εξορμήσεις άλλοτε με τη μορφή της
εκδρομής άλλοτε με το μανδύα του
αγώνα (όπως μας πληροφορούν στην

2009 σε ηλικία 88 ετών. Παντρεμένος με την Κωστούλα Καλλιάνη, απέκτησαν 2 κόρες και εγγόνια. Θα μείνει στην μνήμη μας
όπως ήταν εργατικός, φιλήσυχος
και καλός οικογενειάρχης.
Παναγιώτης Αλειφέρης του
Κωνσταντίνου
Πέθανε στις 30 Ιουνίου 2009
σε ηλικία 77 ετών, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που τον
ταλαιπωρούσε τα τελευταία χρόνια. Γεννήθηκε στο Καστόρειο το
1932 και παντρεύτηκε με την Χριστίνα Δρίτσα από την Αλαγονία.
Απέκτησαν 2 παιδιά και εγγόνια.
Υπήρξε καλός οικογενειάρχης και
δίκαιος ως Αγροφύλακας όπου
εργάσθηκε στην περιοχή μας, για
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ιστοσελίδα τους). Δίνεται μεγάλη
προσοχή στην επιλογή των διαδρομών από άποψη φυσικής ομορφιάς
αλλά και οδηγικής ικανότητας.
Το Καστόρι έχει ομορφιά και δρόμους που αναδεικνύουν την οδηγική
ικανότητα από όπου και αν επιλέξει
κανείς να το προσεγγίσει (Ας θυμηθούμε και τη δεκαετία του 70 που το
ράλι ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ συμπεριλάμβανε
ειδικές διαδρομές στην περιοχή μας)
Το χωριό μας επιπλέον αποδεικνύεται και φιλόξενος τόπος. Τη
φιλοξενία αυτή τη φορά οργάνωσε
ο σύλλογος φίλων Δάσους Ταϋγέτου
Καστορείου «Η ΛΟΥΣΙΝΑ»
Οι συμμετέχοντες ευχαριστημένοι
από το ζεστό καλωσόρισμα προσέφεραν στον Πρόεδρο κ. Λιναρδάκη
αναμνηστική πλακέτα της συνάντησης και έδωσαν υπόσχεση ότι θα
ξανάρθουν.

Απλές θεραπευτικές
και αναζωογονητικές
συνταγές μαλλιών με
φυσικές πρώτες ύλες.
Ενυδατώνουν βαθιά
την τρίχα και χαρίζουν
απαλότητα, λάμψη και
ζωντάνια στα μαλλιά.
1. Θεραπεία για πριν το
λούσιμο:
2 κουταλάκια (10 ml)
ελαιόλαδο
1 κουταλιά (7.5 ml) ξύδι
από μήλο
1 κρόκος αυγού
Τα υλικά αναμιγνύονται
σε δοχείο μέχρι να
πετύχετε λεία κρέμα.
Απλώστε την κρέμα στα

μαλλιά από τη ρίζα μέχρι
την άκρη. Αφήστε την για
15-20 λεπτά. Ξεβγάλτε και
λουστείτε.
2. Θεραπεία
αναζωογόνησης για μετά
το λούσιμο:
4 κουταλιές (30 ml) ρούμι
1 αυγό
Τα υλικά αναμιγνύονται
σε δοχείο μέχρι να
πετύχετε λεία κρέμα.
Απλώστε την κρέμα στα
μαλλιά από τη ρίζα μέχρι
την άκρη. Αφήστε τη να
δράσει για 5 λεπτά. Στη
συνέχεια απομακρύνετέ τη
με ζεστό νερό.
* Η Παναγιώτα Μαϊμώνη γεννήθηκε στα Βρέσθενα, ζει στο Καστόρι όπου έχει κομμωτήριο.

πολλά χρόνια.

ΕΥΧΕΣ
Στους μαθητές μας που έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές
εξετάσεις ευχόμαστε καλή επιτυχία. Στους μικρότερους μαθητές, ενόψει των σχολικών διακοπών, καλή ξεκούραση για να
αντλήσουν δύναμη για το επόμενο έτος.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Στο προηγούμενο τεύχος εκ
παραδρομής, γράψαμε λάθος
το όνομα της συζύγου του θανόντος Σπύρου Κάντζα, το σωστό είναι Σταυρούλα Κάντζα (Κουτσουμπού) και όχι Παναγιώτα.

ΧΟΡΗΓΟΙ

στην έκδοση του παρόντος βοήθησαν οικονομικά οι:
Ελένη Γεροντίδη, Δέσποινα Κεμερίδου,
Βασιλική Κουκάκη, Νίκος Παπαναστάσης,
Γιώργος Πεϊμανίδης, Θάνος Τζωρτζάκη
Οι ευχαριστίες μας είναι αυτονόητες
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Εικόνες του τριµήνου

Ôá ðáéäéÜ ìáò ðáñïõóéÜæïõí

Åéêüíåò áðü ôç öýóç ìáò

Με επιτυχία διοργάνωσαν και
φέτος εορτή, στις 12 Ιουνίου
2009, τα παιδιά του Δημοτικού
Σχολείου με τη βοήθεια
των εκπαιδευτικών τους και
του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων. Ζωντανή μουσική,
μεζέδες, και ποτά, προσφορά του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
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πλαισίωσαν τη γιορτή και
πρόσφεραν διασκέδαση σε όλους
τους παρευρισκόμενους.
Ιδιαίτερης σημασίας ήταν το σκετς
που έπαιξαν με χάρη τα παιδιά
του Νηπιαγωγείου και της 1ης και
2ας Δημοτικού Σχολείου για την
ανακύκλωση

Ε. Βλαχογιάννη

Muscari το εύκοµον
Είναι το πιο κοινό από τα
Muscari, πολυετείς πόες
που έχουν όλα τα φύλλα
συγκεντρωµένα στη βάση
και τα άνθη σε βότρυ στην
κορυφή του βλαστού. Στην
Ελλάδα απαντώνται πάνω από

10 είδη, κάποια ενδηµικά. Το
Μuscari το εύκοµον απαντάται
σε αγρούς, συχνά σε µεγάλους
πληθυσµούς. Οι βολβοί του
αποτελούν, εξαιρετικό µεζέ.
φωτογραφία:
Βασ. Λαγανάς
κείµενο: Ντίνος Λαγανάς
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