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Σηµείωµα του Εκδότη
O χειμώνας μπήκε βαρύς,
ίσως όχι θερμοκρασιακά, με
κλίμα αβεβαιότητας, χωρίς
προβλέψεις για το πότε και πως
η επελθούσα οικονομική κρίση
αναμένεται να υποχωρήσει και
ένας νέος κύκλος ανάπτυξης
θα έλθει. Φαίνεται βέβαιο ότι
μετά από αυτό οι συντεταγμένες θα είναι διαφορετικές και
ίσως τώρα πρέπει να συντονιστούμε και να σχεδιάσουμε
τι είναι αυτό που θέλουμε για
το μέλλον. Η περιοχή μας ξαναγεννιέται βιολογικά, καθώς
βγαίνεις έξω δεν βλέπεις μόνο
άσπρα κεφάλια, καθώς όλο και
περισσότεροι νέοι είτε επιστρέφουν είτε μένουν εδώ.
Όμως, το περιβάλλον και οι
παράμετροι που οφείλουν να
διαμορφωθούν για να στεγάσουν τις νέες δράσεις πρέπει
να τεθούν τώρα. Ίσως και να
είναι αργά, αν ισχύουν πλη«ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»
Ιδιοκτήτης: Πολιτιστικός Σύλλογος
Καστορείου «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»
Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Καστόρειο Λακωνίας, τ.κ. 23059
τηλ.: 6973208890, 6944377514
http://kastori.gr, http://polydefkis.gr
e-mail: info@polydefkis.gr
Εκδότης: Η Πρόεδρος Ευγενία Λαμπή
Συντακτική Επιτροπή
Βαρβάρα Κεμερίδου,
Ευγενία Λαμπή, Ελένη Βλαχογιάννη,
Αναστασία Καδρακάζη,
Γαρυφαλιά Ρουμελιώτη,
Θάνος Τζωρτζάκης, Γιάννης Αρφάνης.
Επιμέλεια Ύλης
Αγροτικά, Αθλητικά: Γιάννης Αρφάνης
Επιστημονικά: Ευγενία Λαμπή,
Κων/νος Καλκανδής
Κοινωνικά: Ελένη Βλαχογιάννη,
Καίτη Σμυρνιού
Οικονομικά: Κων/νος Καλκανδής, Θάνος
Τζωρτζάκης
Πολιτιστικά: Βαρβάρα Κεμερίδου,
Ευγενία Λαμπή
Φωτογραφικό υλικό: Βασ. Λαγανάς,
Γιάννης Αρφάνης, Γιώργος Κουρεμπής,
Γ. Λαγανάς, Θ. Ανδριανός
Χορηγίες: Καίτη Σμυρνιού
Ρεπορτάζ: Γιώργος Κουρεμπής
Καστανιώτικα: Γιώργος Λαγανάς
Ανταποκριτές
Καστόρι – Βόρειοι Δήμοι: Δημητράκης
Κραμποβίτης, Θεόδωρος Αλαφόγιαννης,
Παναγιώτης Λαμπράκης, Θανάσης
Δημητρακόπουλος, Νίκος Λαγανάς
ΗΠΑ, Βοστώνη: Eugenia Markos,
Νέα Υόρκη: Panagiotis Pantazis,
Αλάσκα: Maria Bascous
Αυστραλία: Angela Vasilas
Συνδρομή: Εσωτερικό 15 ΕΥΡΩ
Εξωτερικό 20 ΕΥΡΩ
Μπορείτε να καταθέτετε τη συνδρομή
σας στο λογαριασμό του ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ
112-002101-399452 στην ALPHA BANK
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ροφορίες μας σχετικά με τη μη
ένταξη της περιοχή ς μας στο
Leader 2007-2013. Ευτυχώς,
το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – ΕΣΠΑ επαναπροσδιορίζεται και σημαντικά χρηματικά
ποσά θα διατεθούν στην περιφέρεια. Κύριοι άξονες θα είναι η
καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα των τοπικών υποδομών και
των προϊόντων και η πράσινη
ανάπτυξη. Δράση κλειδί είναι
τα ολοκληρωμένα συστήματα
διαχείρισης από το χωράφι
στο πιάτο, με ανάδειξη προϊόντων βασισμένων στην τοπική
βιοποικιλότητα, με ταυτόχρονη
προστασία του περιβάλλοντος.
Το θεμελιώδες ερώτημα που
τίθεται είναι ποιος είναι αυτός
που θα προτείνει σχετικές δράσεις, ώστε να διαμορφωθούν
προγράμματα για χρηματοδότηση δράσεων ιδιωτών; Καθίσταται προφανές ότι κεντρική

καθοδήγηση σε επίπεδο τοπικών αρχών είναι προσδοκία
που βρίσκεται στη σφαίρα
της φαντασίας. Επομένως, το
μέλλον βρίσκεται στα χέρια των
πολιτών, των νέων που θέλουν
να δημιουργήσουν στην περιοχή μια καινούρια υποδομή για
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, ολίγος
ακτιβισμός δεν βλάπτει. Επί
τούτου θα επανέλθουμε.
Ο Πολυδεύκης συνεχίζει τη
συζήτηση για το μέλλον της
περιοχή μας, το βήμα παίρνει
ο Θάνος Τζωρτζάκης. Επίσης,
στα λαογραφικά ο κ. Ε. Ανδριανός ανοίγει νέο κύκλο με
αφιερώματα σε κλασσικούς
χαρακτήρες του χωριού.
Ο Πολυδεύκης θα συνεχίσει
και τη νέα χρόνια, ελπίζουμε
καλύτερος,
προβάλλοντας
ζητήματα της περιοχής και
πολλές φορές διεγείροντας

συζητήσεις. Θεωρούμε ότι
μέσα από τη συζήτηση και τη
ζύμωση, μπορούν τελικά να
προκύψουν καινούριες παράμετροι με καλύτερη προοπτική
για τον τόπο μας. Μη διστάζετε
να μας γράψετε τη γνώμη σας.
Η δημόσια συζήτηση ήταν προσόν αυτών που πριν από εμάς
κατοίκησαν αυτόν τον τόπο. Ας
μάθουμε λοιπόν και εμείς να
ακούμε και να συζητάμε. Δεν
έχει σημασία να διαφωνούμε.
Αλίμονο σε εκείνους που μόνο
συμφωνούν μεταξύ τους. Τελικά το νέο προκύπτει από τη
σύνθεση των αντιθέτων.
Από καρδιάς όλο το Διοικητικό Συμβούλιο σας εύχεται
Χαρούμενο, δημιουργικό,
με πλήρη υγεία και αρμονία
το 2010.

Êáóôáíéþôéêá

Áãáðçôïß áíáãíþóôåò ï Êáóôáíéþôçò Ý÷åé ôçí ôý÷ç íá
öéëïîåíåßôáé óôç äåýôåñç óåëßäá,
êÜôù áðü ôï êýñéï Üñèñï ôïõ
åêäüôç, ëÝãåìå Ðñüåäñå, üðïõ ìå
ôïí Üìåóï êáé ïõóéáóôéêü ëüãï
ôçò ç Ðñüåäñïò åðéóçìáßíåé,
õðïãñáììßæåé, ðñïôåßíåé ëýóåéò
ãéá ôá ðñïâëÞìáôá ôïõ ôüðïõ,
ìüíï ðïõ êáìéÜ öïñÜ îåðåñíÜ
ôá üñéá ôçò ìéóÞò óåëßäáò êáé ôá
Êáóôáíéþôéêá ìéêñáßíïõí, åíþ ï
êáçìÝíïò ï Êáóôáíéþôçò, ðÜíôá
óôçí þñá ôïõ ðáñáäßäåé ôï ãñáðôü ôïõ êáé ðñïóðáèåß íá ìçí
îåðåñíÜ ôéò 400 ìå 450 ëÝîåéò.
Äýóêïëç äïõëåéÜ ç óõãêáôïßêçóç ìå ôçí Ðñüåäñï ðÜíù áðü
ôï êåöÜëé óïõ.
Ãéá ôçí åêäñïìÞ óôï íÝï Ìïõóåßï
ôçò Áêñüðïëçò èá äéáâÜóåôå óå
Üëëåò óåëßäåò. Áõôü ðïõ ðñÝðåé íá õðïãñáììßóïõìå åßíáé
ç Üøïãç ïñãÜíùóç áðü ôïõò
Óõëëüãïõò «Ðïëõäåýêçò» êáé ôïí
Åìðïñïåðáããåëìáôéêü Óýëëïãï
Êáóôïñåßïõ, ç îåíÜãçóç áðü
Ýìðåéñç îåíáãü áëëÜ êáé ôï
ãåýìá óôçí ôáâÝñíá ôçò ÐëÜêáò
ìå æùíôáíÞ ïñ÷Þóôñá, ðáñáêáëþ, Þôáíå ðÜíù áðü êÜèå
ðñïóäïêßá. Íïìßæù üôé áîßæåé
Ýíá åýãå óå üëïõò, áëëÜ åéäéêÜ
óôçí Êáôåñßíá Áããåëïðïýëïõ
ãéá ôá ïñãáíùôéêÜ êáé êõñßùò

óôçí ÅëÝíç Âëá÷üãéáííç ãéá ôçí
ôÝëåéá ïñãÜíùóç. Ôï Üã÷ïò ôçò
Þôáíå åìöáíÝò ìÝ÷ñé íá ìðïýìå
óôï Ìïõóåßï êáé åí óõíå÷åßá íá
ôá÷ôïðïéçèïýìå óôçí ôáâÝñíá,
áëëÜ ìåôÜ áíáêïõöéóìÝíç ôá
Ýäùóå üëá óôï ÷ïñü, ðïõ áêïëïýèçóå.
ÔÝëïò íá áíáöÝñïõìå äýï ðáñïõóßåò: ôïõ ãíùóôïý äéêçãüñïõ
ôùí Áèçíþí êáé ðáôñéþôç ìáò
ÌÜêç ÐáíôáæÞ, ðïõ óõíüäåõóå
ðïëëÝò öïñÝò ôçí ïñ÷Þóôñá
óå ãíùóôÜ ôñáãïýäéá êáé ôçí
áêïýñáóôç åîáäÝëöç ×ñéóôßíá
Áíäñéáíïý ðïõ äéÝðñåøå óôï
æåúìðÝêéêï êáé êáôá÷åéñïêñïôÞèçêå.
Ôþñá ôï ÷åéìþíá ðÜíôá Ýíá ëïõêÜíéêï óôá êÜñâïõíá Þ óå ìéá
ïìåëÝôá åßíáé üôé ðñÝðåé ãéá ôï
ôñáðÝæé! ¸ôóé Ý÷ïõí ðëçììõñßóåé ôá óïýðåñ ìÜñêåô ìå ëïõêÜíéêá ÓðÜñôçò, ÌÜíçò êëð. ÁëëÜ
åìåßò, Ý÷ïõìå ðÜíôá ôç ãåýóç
êáôÜ íïõ áõôïý ðïõ öôéÜ÷íáìå
óôï óðßôé. 1⁄4ëá áõôÜ ôá êáëïýäéá óôá ñÜöéá ôïõ óïõðåñ ìÜñêåô åßíáé ôüóï äéáöïñåôéêÜ. Áí
èÝëåé êÜðïéïò íá ãåõôåß ëïõêÜíéêï, üðùò Þôáíå ôá ëïõêÜíéêá,
áò åðéóêåöôåß ôï ÷áóÜðéêï ôïõ
Ä. Ðáðáäüðïõëïõ óôçí êÜôù
ðëáôåßá óôá «×áóÜðéêá», üðïõ
ç êïõíéÜäá ôïõ ç Ìáñßá öôéÜ÷íåé

ëïõêÜíéêá ìå ôçí ðáëéÜ ðáñáäïóéáêÞ óõíôáãÞ. ÄïêéìÜóôå ôá êáé
èá ìå èõìçèåßôå.
Óôï ðñïçãïýìåíï öýëëï ôçò
åöçìåñßäáò õðÞñîå ìéá öùôïãñáößá ôçò ãÝöõñáò, Öèéíüðùñï ìåôÜ áðü âñï÷Þ. Áðü ëÜèïò
áðïäüèçêå óôï Â. ËáãáíÜ.
Ï ðñïóåêôéêüò áíáãíþóôçò
èá êáôÜëáâå üôé äåí åßíáé ôïõ
óôõë ôïõ Â. ËáãáíÜ. Ï Âáóßëçò
åßíáé Üëëçò Ó÷ïëÞò. Êáé èá ôï
äéáðéóôþóáôå óôçí Ýêèåóç, ðïõ
Ýêáíå óôï ÷ùñéü.
Óå ðáëéüôåñï öýëëï åß÷á ãñÜøåé
ãéá ôçí ðñüèåóç ôïõ Êáóôáíéþôç íá ðñï÷ùñÞóåé ìáæß ìå ôçí
óõíôáêôéêÞ åðéôñïðÞ óå Ýíá
áöéÝñùìá ãéá ôïõò ìåôáíÜóôåò
Êáóôáíéþôåò, üðïõ ÃÞò. Ãéá ôï
óêïðü áõôü åß÷á æçôÞóåé áðü
ôïõò åõãåíéêïýò áíáãíþóôåò üôé
õëéêü ðéèáíüí õðÜñ÷åé: ãñÜììáôá, öùôïãñáößåò êëð. ÅðáíáëáìâÜíù ôçí ðñüóêëçóç éäßùò
óôïõò îåíéôåìÝíïõò ðáôñéþôåò.
Ãéá ôï ëüãï áõôü ðåñéìÝíù üôé
õëéêü äéáèÝôåôå áëëÜ ðåñéìÝíù êáé ôéò õðïäåßîåéò óáò êáé
ôéò ðñïôÜóåéò óáò óôï e-mail:
gld@otenet.gr
Ãåéá óáò ðáôñéþôåò
Ï Êáóôáíéþôçò
gld@otenet.gr
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Ïé äñÜóåéò ôïõ ôñéìÞíïõ

Επίσκεψη στο Μουσείο της
Ακρόπολης: Έγινε με μεγάλη
επιτυχία, σε συνεργασία με τον
Εμποροεπαγγελματικό
Σύλλογο Καστορείου, η επίσκεψη
στο μουσείο της Ακρόπολης και
στη συνέχεια τρικούβερτο γλέντι
σε ταβέρνα της Πλάκας, την 1η
Νοεμβρίου 2010. Διαβάστε το
σχετικό άρθρο.
Εκδόθηκε το ημερολόγιο 2009
του «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ». Μπορείτε
να το προμηθευτείτε από τα
μέλη του Δ.Σ. και σε επιλεγμένα
σημεία του Καστορείου, έναντι
πέντε ευρώ.
Η ομάδα Ελληνικών παραδοσι-

ακών χορών Καστορείου άρχισε
να λειτουργεί με τεράστια επιτυχία. Διαβάστε δίπλα.
Υποβλήθηκε πρόταση στο ίδρυμα Κωστόπουλου για χορηγία
ώστε να αποκατασταθεί το εναπομείναν πέτρινο καλντερίμι του
χωριού μεταξύ οικιών Λάμπου,
Καλλιάνη και Ανδριανοπούλου.
Συνεχίζονται οι προσπάθειες για
την αποκατάσταση της Μεσοσπορίτισσας (διαβάστε δίπλα)
Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Για το επόμενο τρίμηνο ετοιμαζόμαστε για:
Την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου θα

γίνει γιορτή από τους μικρούς
μαθητές της ομάδας χορών.
Ελάτε να θαυμάστε τα παιδιά
μας να χορεύουν και στη συνέχεια να διασκεδάσουμε.
Θα κάνουμε γιορτή τον ετήσιο
χορό του Πολυδεύκη στο κέντρο
Αρίων με ζωντανή μουσική, στις
31 Ιανουαρίου 2010, Κυριακή
μεσημέρι. Περιμένουμε όλα τα
μέλη και τους φίλους. Η τιμή
της πρόσκλησης είναι 30,00
ΕΥΡΩ και περιλαμβάνει ελεύθερη κατανάλωση ποτού και
χώρο στάθμευσης 400 θέσεων
δωρεάν.

ΜΙΣΟΣΠΟΡΙΤΙΣΣΑΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Με πρωτοβουλία του
Συλλόγου μας, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, ειδικός
μελετητής, Πολιτικός Μηχανικός εκτέλεσε επιτόπιο προκαταρκτικό έλεγχο
για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων ασφαλείας
που δημιουργούν οι καταπτώσεις βράχων στην
Μισοσπορίτισσα. Με τα
στοιχεία που συνέλεξε θα
υποβάλει σχετική μελέτη
προς τον Σύλλογο και θα
προτείνει έμπειρους εργολάβους για την εκτέλεση του έργου. Ελπίζεται
ότι, σύντομα, θα υπάρξει ένα κατ’ αρχήν δίκτυ
ασφαλείας για τους επισκέπτες και προσκυνητές
μέχρι να επιλυθεί οριστικά
το πρόβλημα.

Ετοιμαζόμαστε για την
παρέμβασή μας στο
Καρναβάλι Καστορείου
την Καθαρά Δευτέρα.
Τι θα παρουσιάσουμε
είναι έκπληξη.
Να μη λείψει κανείς
από το Καστόρειο τη
Μουτζουροδευτέρα, στις
15 Φεβρουαρίου 2010.
Θα σας περιμένουμε
εκεί.

ÏìÜäá åëëçíéêþí ðáñáäïóéáêþí ÷ïñþí Êáóôïñåßïõ
Η προσπάθεια του Συλλόγου
«Πολυδεύκης» να δημιουργηθεί
μια ομάδα παραδοσιακών χορών στο Καστόρειο, για την ανάδειξη της παράδοσής μας, βρήκε
τεράστια ανταπόκριση από τους
κατοίκους. Μετά από δύο μήνες
λειτουργίας, έχουν συσταθεί τρία
τμήματα από μικρά παιδιά έως
ενηλίκους, που με την εξαιρετική
καθοδήγηση του δάσκαλου Γιώργου Καλομοίρη, παρουσιάζει ήδη
πρόοδο και συμμετέχει σε πολιτιστικά δρώμενα. Η πρώτη επίσημη παρουσίαση έγινε στη γιορτή
της Μπουκουβάλας, το Σάββατο
28 Νοεμβρίου 2009, στον Άγιο
Μάμα. Η παράσταση ήταν εξαι-
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ρετική με αρκετούς χορούς υπό
τους ήχους αυθεντικής δημοτικής
μουσικής. Όμως μαζί με το χορό,
ρόλο έπαιξε και το κάλλος των
χορευτών, γυναικών και ανδρών.
Ένα αρμονικό κόσμημα. Πολλοί
συγκινηθήκαμε, γιατί δεν περιμέναμε μια τόσο γρήγορη εξέλιξη.
Επιπλέον, είδαμε να χορεύουν
άνθρωποι, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα τους είχαμε δει.
Είναι πράγματι καταπληκτική
η παρουσία και δραστηριοποίηση πολλών συμπολιτών μας.
Εδώ πρέπει να τονισθεί η συνεργασία πολλών συμμετεχόντων, η προσωπική τους εργασία ώστε να διαμορφωθεί ο χώρος,

η αίθουσα στο κτήριο Σπυρόπουλου, που μετατράπηκε σε αίθουσα χορού, με τις ζωγραφιές των
παιδιών από το Πανηγύρι του καλοκαιριού, να στολίζουν τους τοίχους.
Ιδιαίτερη προσπάθεια κατέβαλαν η φοιτήτρια Ρόη Κ. Λαμπή, που έχει το συντονισμό
και την υποστήριξη της ομάδας, ο Γιώργος Παρασκευόπουλος, που φρόντισε για την υλικοτεχνική υποδομή, τη θέρμανση
κ.λ.π. και βοήθησε στο συντονισμό και, όταν χρειάστηκε, ασχολήθηκε με την επικοινωνία με τα
μέλη της ομάδας. Η Καντούλα Οικονομάκη και πολλοί άλλοι βοη-

θούν κάθε μέρα για να μπορούν
να λειτουργούν τα μαθήματα αξιοπρεπώς.
Ο Δήμος διέθεσε την αίθουσα
στο κτήριο Σπυρόπουλου. Θεωρούμε ότι θα έχουμε τη συμπαράστασή του στις μελλοντικές
δράσεις της ομάδας
Η ομάδα ετοιμάζεται πυρετωδώς για την εκδήλωση των παιδιών την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2009, για το Καρναβάλι του
Καστορείου την Καθαρά Δευτέρα
15 Φεβρουαρίου 2010 και για την
25η Μαρτίου 2010. Ελπίζουμε ότι
θα τους έχουμε και στον ετήσιο
χορό του Πολυδεύκη.
ΕΛ
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Εικόνες απ’ τον τόπο µας

Êáóôáíéþôéêá ãåöýñéá

Τ

ριακόσιες τριάντα
τρεις παραλλαγές του
τραγουδιού του γεφυριού
της Άρτας εξιστορούν τα
βάσανα για να θεμελιωθούν και
να χτιστούν τα πέτρινα γεφύρια.
Ζωσμένα από θρύλους, μύθους,
παραδόσεις, λαϊκές δοξασίες τα
πέτρινα γεφύρια δε συνδέουν
μόνο τις όχθες των ρεμάτων και
των ποταμιών της χώρας αλλά και
το παρελθόν με το παρόν κάθε
τόπου.
Η Πελοπόννησος, πάντως, δεν
παρουσιάζει τον πλούτο γεφυριών
άλλων περιοχών. Ο Άγγλος
περιηγητής Sir William Gell, που
περιηγήθηκε μετά το 1805 και
τη Λακωνία, αναφέρει πως στην
περιφέρεια της Λακωνίας μέτρησε
μόνο 6 γεφύρια σε 47 ρέματα και
ποτάμια.
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Η κατασκευή των πέτρινων
γεφυριών

Κατά την κατασκευή
οι μαστόροι είχαν να
αντιμετωπίσουν τρεις κυρίως
δυσκολίες: α) την επιλογή της
εποχής, β) τη θεμελίωση και
γ) την κατασκευή του τόξου.
Η εποχή που θα γίνει το έργο
έχει σημασία λόγω του φόβου
πλημμυρών. Η θεμελίωση
είναι προβληματική σε ασταθή,
χαλαρά, πεδινά εδάφη. Η
κατασκευή του τόξου ή των
τόξων, σε γεφύρια όπως το
Μαρμαρογιόφυρο, είναι η μεγάλη
πρόκληση αλλά και δυσκολία.
Ξεκινούσαν και από τις δύο
όχθες ταυτόχρονα δύο συνεργεία,
που δουλεύανε παράλληλα και
σύγχρονα. Λέγεται μάλιστα πως
συναλλάζονταν μεταξύ τους

ώστε τα συνήθεια χτισίματος
καθενός (ακόμα και τα αρνητικά)
να ισομοιράζονται. Στην κορυφή
που συναντιούνταν τοποθετούσαν
την τελευταία πέτρα, το «κλειδί»,
καλοδουλεμένη σφηνωτή πέτρα
που εξασφάλιζε την καμάρα
και το γεφύρι. Η λάσπη που
χρησιμοποιούσαν στο χτίσιμο
ήταν ασβεστοκονίαμα (μπινάς),
εμπλουτισμένο με τριμμένο
κεραμίδι και κάποτε ενισχυμένο
με ασπράδι αβγού (κουρασάνι).
Οι μαστόροι, ειδικά στην
Πελοπόννησο, ήταν κυρίως
Λαγκαδιανοί. Ενδιαφέρον έχει
μια αναφορά στον Λαγκαδιανό
πρωτομάστορα Αντώνη Κάτσαινο
και τη λύση που έδωσε στην
κατασκευή γεφυριού στον
Αλφειό, στα 1880, στο γνωστό
«Κούκου το γεφύρι».

Η χρηματοδότηση της
κατασκευής ενός πέτρινου
γεφυριού ήταν δύσκολη υπόθεση
λόγω του υπερβολικού του
κόστους. Πριν τη δημιουργία
της σύγχρονης Ελλάδας
χρηματοδότες ήταν Οθωμανοί
και Έλληνες προύχοντες, ιδίως
κληρικοί. Αξίζει να σημειωθεί
ότι σε κατάλογο χρηματοδοτών
230 γεφυριών βρίσκουμε και 16
γυναίκες, από τις οποίες οι εφτά
ήταν Οθωμανές και οι εννιά
Ελληνίδες.

Τα καστανιώτικα γεφύρια

Η Καστανιά, χτισμένη ανάμεσα
σε ποτάμια, ρέματα και λοφίσκους
θα ‘πρεπε να είναι, και σήμερα
ακόμα, γλαφυρό δείγμα της
πανάρχαιας γεφυροποιίας. Πράγμα
που, δυστυχώς, δε συμβαίνει.
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Κάτι οι ανάγκες υγιεινής
του χωριού, κάτι η προφανής
έλλειψη πόρων, κάτι η σχετική
άγνοια και το χωριό βρέθηκε
σήμερα να επιδεικνύει μόνο το
Μαρμαρογιόφυρο, ως σημαντικό
έργο που κάνει δυνατή την
επικοινωνία με τον κάμπο και την
κοιλάδα του Ευρώτα.
Χάθηκαν, για την ακρίβεια
χώθηκαν, «του Ψηλού το γιοφύρι»,
το γεφύρι προς τα Ρασέικα και
όσα άλλα γεφύρια η βιασύνη για
τη σύνταξη του παρόντος δε μας
επέτρεψε να θυμηθούμε.
Μολονότι από μια τελείως
πρόχειρη και βιαστική έρευνα
(για την ακρίβεια δυο-τρία
τηλεφωνήματα) δεν έγινε
δυνατό να προσδιοριστεί η
εποχή που κατασκευάστηκε το
Μαρμαρογιόφυρο, και μολονότι ο
συντάκτης του παρόντος ουδεμία
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σχέση έχει με τεχνικά έργα και
κατασκευές, είναι μάλλον φανερό
πως τόσο το Μαρμαρογιόφυρο
όσο και το Γεφύρι του Ψηλού είναι
σχετικά πρόσφατες κατασκευές.
Μια αντιπαραβολή με την εικόνα
του γεφυριού του Κόπανου που
δημοσιεύουμε και που γνωρίζουμε
πως χτίστηκε περί το 1730 δείχνει τις
μεγάλες διαφορές.
Τις ίδιες πληροφορίες,
δηλαδή καθόλου, έχουμε και
για τη χρηματοδότηση, τους
μαστόρους, τους ανθρώπους που
πραγματοποίησαν την κατασκευή
τους. Πιθανότερο φαίνεται πως το
Γεφύρι του Ψηλού είναι σχετικά πιο
πρόσφατο έργο, μάλλον τέλη του
19ου αιώνα, αρχές του 20ού, ενώ
το Μαρμαρογιόφυρο παλιότερο.
Ως προς τους μαστόρους θεωρείται
σχεδόν βέβαιο πως και εδώ έβαλαν
τα χέρια τους οι Λαγκαδιανοί.
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Καστανιώτικα στιγµιότυπα

Ἀνθρώπινοι τύποι
τῆς παληᾶς
Καστανιᾶς
καί τῆς περιοχῆς της

Εὐαγγέλου Ἀνδριανοῦ*
Ὅπως κάθε χωριό, ἔτσι καί
ἡ Καστανιά καί τά γύρω
χωριά εἶχαν ἀνθρώπους
µέ κάποια ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Πολλές
φορές οἱ τύποι αὐτοί διασκέδαζαν µέ τά καµώµατά τους καί τά λόγια
τους τούς συµπατριῶτες
µας οἱ ὁποῖοι µερικές φορές ἐφέροντο ἀπέναντί
τους ὄχι ὅπως ἔπρεπε. Μερικούς ἀπό τούς τύπους
αὐτούς ἀναφέρω γιά νά πάρουν µιά ἰδέα τῆς ἐποχῆς
ἐκείνης οἱ νεώτεροι καί γιά
νά θυµηθοῦν οἱ παλαιότεροι.
1. Ὁ Πικαιφής

Τόν ἔλεγαν ἔτσι γιατί ἦταν
αἰσιόδοξος καί πολύ συχνά,
γιά νά δείξη ὅτι ὅλα πήγαιναν
καλά, φώναζε: «Πῖ καί Φῖ».
Τό ὄνοµά του ἦταν Γιώργης
Θεοδωρόπουλος καί καταγόταν ἀπό τή Μεσσηνία. Ἦταν
θεόφτωχος καί ζοῦσε διορθώνοντας καί βάφοντας παπούτσια καί γι’ αὐτό ὅταν ἔλεγαν
στό χωριό «Ὁ Παπουτσής»
ἐννοοῦσαν αὐτόν. Τό «κατάστηµά» του ἦταν ὅλο καί ὅλο
ἕνα κασελάκι µέ τά λίγα σύνεργά του. Τίς καλοκαιρινές
ἡµέρες κοιµόταν στήν πλατεία στήν κοντή του καρέκλα.
Αὐτό ἐκµεταλλεύτηκαν µερι-
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κοί νεαροί καί τοῦ ξύρισαν τό
µισό µουστάκι ἐνῶ κοιµόταν.
Γιά τήν πράξη τους αὐτή οἱ νεαροί τιµωρήθηκαν ἀπό τό Δικαστήριο.
Ὁ Πικαιφής εἶχε µεγαλοµανία ἀνάλογη µέ τή φτώχεια
του. Μίλαγε γιά διάφορα πολεµικά του κατορθώµατα καί
τό πόσο σπουδαῖος στρατιώτης ἦταν. Χαρακτηριστικό ἦταν τό ἑξῆς πού ἔλεγε:
Ἐπισκεφτόταν τήν Ἑλλάδα
ὁ Κάιζερ ὁ ὅποιος, ὅταν
ἐπιθεωροῦσε τήν βασιλική
φρουρά πού εἶχε παραταχθῆ
πρός τιµήν του, στάθηκε µποστά στόν Πικαιφή πού ἦταν
καί αὐτός ἐκεῖ καί εἶπε στό
βασιληά Κωνσταντῖνο πού
τόν συνόδευε: «Αὐτόν τόν
θέλω νά µοῦ τόν δώσης γιά
τήν προσωπική µου φρουρά». Καί ὁ Κωνσταντῖνος εἶπε
στόν Κάιζερ, ἀδελφό της γυναίκας του: «Ά!, κουνιάδε, τό
Γιώργη δέν στόν δίνω».
Μιά φορά ὁ Πικαιφής
εἶχε ἐξαφανισθῆ ἀπό τήν
ἀγορά. Οἱ ἀργόσχολοι, πού
ἔχασαν τή διασκέδασή τους,
ἀνησύχησαν, ρώτησαν καί
ἔµαθαν ὅτι ὁ «Παπουτσής»
ἦταν στή φυλακή ἐπειδή δέν
εἶχε νά πλήρωση κάποιο πρόστιµο. Ἀµέσως ἔγινε ἔρανος,
πληρώθηκε τό πρόστιµο καί
ὁ Γιώργης ξαναφάνηκε στήν
πλατεία πάνω στήν καρότσα ἑνός φορτηγοῦ πού τόν

εἶχε φέρει ἀπό τή Σπάρτη.
Ἀπό τήν καρότσα ἄρχισε νά
ἀγορεύη γιά νά εὐχαριστήση
γιά τήν ἀπελευθέρωσή του:
«Ἀδέρφια µου Καστανιῶτες,
σᾶς εὐχαριστῶ πού µέ βγάλατε ἀπό τή φυλακή, εἴσαστε
ἀδέρφια µου, εἴσαστε παληκάρια, σᾶς ἀγαπάω...» καί
πολλά ἄλλα παρόµοια ἔλεγε
γιά ἀρκετή ὥρα. Τό σκάνταλο ὅµως τοῦ χωριοῦ, τήν ὥρα
πού ὁ Γιώργης ἀγόρευε, πῆρε
µιά λαδόκολλα, τή βούτηξε
στό οἰνόπνευµα, τήν κρέµασε ἀπό πίσω στό σακκάκι του
καί ἔβαλε φωτιά. Ὅταν ὁ Γιώργης κατάλαβε τή φωτιά,
γύρισε τίς εὐχαριστίες σέ βρισιές : «Γαϊδουροκαστανάδες,
ξέρω τί ἰλάλια, τί παληόσκυλα
εἴσαστε, παληαθρῶποι...» καί
ἄλλα παρόµοια, ἀντιστρόφως
ἀνάλογα µέ τούς προηγούµενους ὕµνους.
Ἰλάλι=ἀλήτης,
ἄσωτος,
ἀνεπρόκοπος, τεµπέλης.
Αὐτός ὁ ἄνθρωπος πέθανε
στήν Κατοχή ἀπό τήν πείνα. Κάθε φορά πού θυµᾶµαι
αὐτόν καί µερικούς ἄλλους
πού πέθαναν στό χωριό µας
ἀπό τήν πείνα, αἰσθάνοµαι
ντροπή.

2. Οἱ ντελάληδες

Στό χωριό ὑπῆρχαν τρεῖς
ντελάληδες. Ὅταν φώναζαν
τά ἔλεγαν τόσο µπερδεµένα,
ὥστε τό µόνο πού καταλά-

βαινες ἦταν ὅτι κάτι συµβαίνει καί ἔπρεπε νά ρωτήσης κάποιον πού ἤξερε γιά νά µάθης
περί τίνος πρόκειται.
Ὁ ἕνας ἔλεγε: «Καί..., καί...
ψάρια...» καί καταλάβαινες
ὅτι κάποιος ἔφερε ψάρια. Ὁ
ἄλλος ἔλεγε: «Ὁ χασάπης, τό
µουσκάρι, δέκα δραµές» καί
ἔπρεπε νά καταλάβης, ὄχι βέβαια ὅτι ὁ χασάπης εἶναι µοσχάρι, ἀλλά ὅτι πουλάει δέκα
δραχµές τήν ὀκά τό µοσχαρίσιο κρέας. Στούς πλειστηριασµούς ὅµως τό κήρυγµα ἦταν
πεντακάθαρο: «καί τά κηρύκεια (η ἀµοιβή τοῦ ντελάλη),
ἐπί τῆς τραπέζης» γιά ἄµεση
εἴσπραξη.
Ἕνας ἀπό τούς ντελάληδες
φοροῦσε χειµώνα-καλοκαίρι
µιά παληά καπερώνα καί γιά
νά µή τήν ἀνοίγη µπροστά γιά
νά βάλη ἤ νά πάρη κάτι ἀπό
τό σιλάχι του πού ἦταν µέσα
ἀπό τήν καπερώνα, τῆς εἶχε
ἀνοίξει δυό τρύπες.
Καπερώνα ἦταν ἕνα χονδρό
παλτό ἀπό µαῦρο γίδινο µαλλί πολύ ζεστό καί ἀδιάβροχο.
Σιλάχι ἦταν µιά δερµάτινη
θήκη µέ πολλές θέσεις πού τήν
ἔζωναν στή µέση µπροστά καί
ἐκεῖ ἔβαζαν ἀπό µαντήλια καί
λεφτά µέχρι κουµπούρια καί
µαχαίρια.
* Ὁ Εὐάγγελος Ἀνδριανός
εἶναι ἐπίτιµος ἀρεοπαγίτης,
κατοικεῖ στό Καστόρι - Καστανιά

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Χαιρετίσµατα στην εξουσία

ÃñÜììá óôï ÄÞìáñ÷ï

Προς
τον
κ. Δήμαρχο και το
Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Πελλάνας
Αγαπητοί κύριοι, στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας σάς είχα κάνει γνωστό την άσχημη εικόνα από
τον τάφο του αειμνήστου
Δ. Σπυρόπουλου, ευεργέτη
του χωριού μας. Επειδή δεν

έλαβα απάντηση και επειδή
θεωρώ ότι ο Δήμος πρέπει
να τιμά αυτούς που ευεργέτησαν τον τόπο μας με
ανιδιοτέλεια και η τιμή αυτή
πιστεύω ότι θα επιδράσει
θετικά σε πιθανούς νέους
ευεργέτες του τόπου μας,
επανέρχομαι αυτή τη φορά
για έναν άλλον ευεργέτη,
τον Ν. Βυνιόπουλο.

Στη φωτογραφία που σας
επισυνάπτω, βλέπετε έναν
ανώνυμο και εγκαταλειμμένο τάφο χωρίς ένα σταυρό,
ούτε όνομα. Και όμως ο
Ν. Βυνιόπουλος (Βύνιος),
έμπορος στο χωριό μας
(1864-1953), έδωσε την
περιουσία του στην εκκλησία και το οίκημα που
στεγάζετε το Κέντρο Υγείας
της περιοχής είναι δωρεά
του. Γνωρίζοντας τις καλές
προθέσεις της Δημοτικής
Αρχής ευελπιστώ σε μια
καλή συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και
τη Διεύθυνση του Κέντρου
Υγείας να αποκατασταθεί ο
τάφος και να αναρτηθεί και
στο Δημοτικό Κατάστημα
φωτογραφία του ευεργέτη
σε περίοπτη θέση, όπως
έχει γίνει και στο Κέντρο
Υγείας με πρωτοβουλία
του Εμπορικού Συλλόγου
Καστορείου.
Μετά τιμής
Ο Καστανιώτης
gld @otenet.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Και επειδή λέμε και τα καλά, ο
Δήμος στα πλαίσια δύο προγραμμάτων που αφορούν σε
δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα προχωρήσει στα παρακάτω έργα για το Καστόρειο:
Στο πρόγραμμα Μπαλτατζής
έχει εγκριθεί η ασφαλτόστρωση
του δρόμου προς τις Μάντρες
και το αρδευτικό. Στο πρόγραμμα Θησέας, από ίδιους
πόρους, έχουν εγκριθεί ασφαλτοστρώσεις δρόμων και αλλαγή
μέρους του δικτύου ύδρευσης
στο Καστόρι.
Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι δράσεις αυτές γίνονται στα πλαίσια της κοινωνίας και αποφασίζονται μετά από
κοινωνική διαβούλευση. Και
μην ξεχνάμε το ζήτημα του αρδευτικού της Κουτσουρούμπας,
για το οποίο ακόμη δεν έχουμε
λάβει απάντηση.
Αθ. Δημητρακόπουλος

Ôï ãßíåôáé ìå ôï êôßñéï Óðõñüðïõëïõ;

Ο Δ. Σπυρόπουλος υπήρξε
ένας από τους σημαντικότερους ευεργέτες της κωμόπολής μας, διαθέτοντας στο κέντρο της Αγοράς ένα, εξαιρετικής αρχιτεκτονικής, κτήριο
και διαμορφώνοντας και την
πλατεία μας. Παρόλα αυτά,
από την εποχή που έγινε η
δωρεά, ούτε οι κοινοτικές αρχές ούτε οι μετέπειτα δημοτικές εκμεταλλεύτηκαν τις σχετικές χρηματοδοτήσεις, ώστε
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να αποκατασταθεί το κτήριο. Η παρούσα δημοτική αρχή
στο προεκλογικό της πρόγραμμα είχε προαναγγείλει,
και αποτέλεσε και προσωπική δέσμευση του νυν Δημάρχου κ. Δ. Γομάτου, ότι θα
αποκαταστήσει το κτήριο και
θα το μετατρέψει σε δημαρχιακό μέγαρο. Πράγματι δεσμεύτηκε χρηματικό ποσό
ύψους 400.000 ΕΥΡΩ και
πραγματοποιήθηκαν και οι

σχετικές διοικητικές διαδικασίες, ώστε να απεμπλακεί το
νομικό κώλυμα που αφορούσε το κληροδότημα.
Λόγω των καθυστερήσεων,
η πρώτη δημοπρασία που
πραγματοποιήθηκε
απέβη
άγονη, δεδομένου ότι το προϋπολογισμένο ποσόν δεν κάλυπτε το ύψος του κόστους
αποκατάστασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό
Συμβούλιο αποφάσισε να
καλύψει τη διαφορά του κόστους με ένταξη στα αδιάθετα ποσά του προγράμματος Θησέας, έναντι 390.000
ΕΥΡΩ και εάν δεν βρεθεί έτσι
το ποσόν να προχωρήσει σε
δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών.
Έκτοτε, καμία περαιτέρω
ενέργεια ή ενημέρωση υπάρχει σχετικά με την υλοποίηση
των αποφάσεων αυτών. Και
ο χειμώνας έρχεται, το κτήριο
είναι σε άθλια κατάσταση, με
κίνδυνο στην επόμενη χιονόπτωση να καταρρεύσει η σκε-

πή του, με πιθανή επίπτωση
και στη ζωή ανθρώπων.
Και το ερώτημα που θέτουμε είναι: Τι συμβαίνει; Γιατί κ. Δήμαρχε δεν υλοποιείτε την προσωπική σας δέσμευση και αφήνετε ένα κτήριο κόσμημα στην πρωτεύουσα του Δήμου να καταρρέει;
Είναι προφανές ότι, σε κάθε
περίπτωση, η μεταφορά του
Δημαρχείου στο κέντρο της
κωμόπολης είναι για την εξυπηρέτηση όλων των δημοτών
και όχι μόνο του Καστορείου.
Επίσης, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, που προβλέπει η μελέτη είναι αναγκαία
για την πραγματοποίηση των
εκδηλώσεων, όλης της επικράτειας του δήμου. Ευτυχώς
που υπάρχει και το πολιτιστικό κέντρο Μπακή και φιλοξενεί κάποιες εκδηλώσεις.
Θα είμαστε άγρυπνοι. Η απάντηση από τον ίδιο τον Δήμαρχο είναι επιτακτική.
Αθ. Δημητρακόπουλος
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Μεταξύ µας

ÎåíÜãçóç óôï íÝï Ìïõóåßï ôçò Áêñüðïëçò

Την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου
2009 σε συνεργασία και με τον
Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο
Καστορείου, ο «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»
πραγματοποίησε επίσκεψη
στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης.
Εκεί στον πεζόδρομο της οδού
Διονυσίου Αρεοπαγίτου έγινε η
συνάντηση με τους φίλους και
πατριώτες, που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα για μια ξενάγηση
στο Ν. Μ. Α.
Μοιρασμένοι σε δύο ομάδες
ακολουθήσαμε τις πολύ καλές
ξεναγούς μας και το ταξίδι
ξεκίνησε. Ήδη από τον προαύλιο
χώρο, αλλά και μπαίνοντας στο
Μουσείο, μας ξαφνιάζουν τα
γυάλινα δάπεδα. Στεκόμαστε
πάνω από τον αρχαιολογικό
χώρο, που ανακαλύφθηκε κατά
τις εργασίες της θεμελίωσης του
Μουσείου. Μια αρχαία γειτονιά
της Αθήνας με συνεχή ζωή
δεκαοκτώ αιώνων. Ο περίπατος
αρχίζει με τα ευρήματα των
υπωρειών της Ακρόπολης και
κατόπιν ανεβαίνουμε στο πρώτο
επίπεδο από μια εντυπωσιακή
κλίμακα. Εδώ είναι η αίθουσα

των αρχαϊκών με ευρήματα της
μυκηναϊκής εποχής: Κομψές
Αθηναίες, γυμνοί έφηβοι, ιππείς
και γραφείς πάνω στα βάθρα
τους. Στο δεύτερο επίπεδο είναι
το εστιατόριο, το πωλητήριο και
το βιβλιοπωλείο. Κυλιόμενες
σκάλες οδηγούν στον τελευταίο
όροφο του Μουσείου, όπου
βρίσκεται η μεγάλη αίθουσα
του Παρθενώνα. Οι διαφανείς,
γυάλινες όψεις της αίθουσας του
Παρθενώνα επιτρέπουν να δούμε
τον ίδιο τον αρχαίο ναό από τον
οποίο προέρχονται τα γλυπτά.
Στη μικρή αίθουσα προβολής
παρακολουθούμε ένα video για
τις ιστορικές περιπέτειες του
Παρθενώνα.
Βγαίνουμε από το Μουσείο
περήφανοι για την πολιτιστική μας
κληρονομιά και εντυπωσιασμένοι
από τα εκθέματα( Καρυάτιδες,
Αθηνά της Γιγαντομαχίας,
αρχαϊκές Κόρες, ο Μοσχοφόρος
και άλλα που είναι πιστά
αντίγραφα των εκπατρισμένων
αυθεντικών, που βρίσκονται στο
Βρετανικό Μουσείο, δυστυχώς…)
Β. Κεμερίδου.

Ευ-Δαιμονικά
Ç ÊáóôáíéÜ,
ï åõ-äáßìùí êáé ôï õ
Η στήλη, όπως κάθε νεογέννητο
που σέβεται τον εαυτό του, από την
πρώτη στιγμή που σκάρισε στην
κατάφωτη πλατεία της δημοσιότητας, έθεσε φιλόδοξους στόχους:
Να προαχθεί, το ταχύτερο δυνατό,
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σε ημισέλιδο.
Έτσι, για την παρούσα επανεμφάνισή της ο φορέας της ανέτρεξε
σε λεξικά και βαριά βιβλία σοφών
αντρών, ερεύνησε στο ίντερνετ,
μηρύκασε τσιτάτα ζώντων τε
και τεθνεώτων, ώσπου ξεχείλισε
τη σχολική του τσάντα με ιδέες,
γνώσεις, γνώμες, προτροπές, γράμ-

ματα. Αλλά, εκεί που προσπαθούσε να τα βάλει σε μια τάξη, να σου
ένα υ κουπαδέλι τού πέφτει στο
πάτωμα. Και όπως έσκυψε να το
μαζέψει –υ κουπαδέλι είναι αυτόσαν με βαριά μια ξεχασμένη φωνή
σφηνώθηκε –κυριολεκτικά- στα
γκρίζα εγκεφαλικά του κύτταρα:
«Τα λόγια είν’ αέρας, τα μακαρού-

νια έχουνε το φαΐ».
Άφησε το υ στη θέση του, σηκώθηκε, και αποφάσισε πως δεν ήταν
γραφτό –της στήλης- να γίνει ποτέ
της ημισέλιδο.
Ο δαίμων έβαλε την ουρά του στον
τίτλο του προηγουμένου πονήματος: Είναι το εύ-δαιμον (και όχι
ευ-δαίμον) Καστόρειον.

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Με τους ξενιτεµένους µας

ÍÝá áðü ôçí Áõóôñáëßá

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Στις 27/11/2009, στο Σίνδεϋ, εορτάσθηκε η ίδρυση
της Λακωνικής Ομοσπονδίας Ν.Ν.Ο. (Νοτίου Νότιας
Ουαλίας). Είχαμε την τιμή
να υποδεχτούμε και τον κ.
Κων/νο Φούρκα, Νομάρχη
Λακωνίας, μαζί με τη σύζυγό του κ. Μαίρη και τον
ειδικό σύμβουλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Λακωνίας κ. Παναγιώτη
Βλάχο. Από το Διοικητικό
Συμβούλιο της Ομοσπονδίας δόθηκε κοκτέιλ πάρτι,
στο οποίο παραβρέθηκαν
πολλοί Λάκωνες του Σίδνεϋ.
Είχε μεγάλη επιτυχία, χάρη
στην άψογη οργάνωση από
τα μέλη του Δ.Σ της Λακωνικής Ομοσπονδίας.
Η

ομιλία του Νομάρχη μάς ενθουσίασε όλους με τα ωραία του λόγια. Η υπογράφουσα Αγγελική Σκιαδοπούλου
το γένος Λάζαρη, Πρόεδρος
της Λακωνικής Ομοσπονδίας του Σίδνεϋ, στην ομιλία
της ευχαρίστησε όλους τους
προσκεκλημένους που παραβρέθηκαν τη βραδιά αυτή
και ιδιαιτέρως τον κ. Κων/νο
Φούρκα, που μας τίμησε με
την παρουσία του, ερχόμενος από τόσο μακριά για να
συνεορτάσουμε την ένωση
των Λακωνικών συλλόγων,
που απαρτίζονται από τους:
Ασωπός, Kαρυές, Μυστράς, Πανλακωνική NSW,
Βάτικα, Ζάρακας NSW και
Ωραία Ελένη (Βορειοδημότες).

Αγγελική Σκιαδοπούλου-Λάζαρη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Η άφιξη του Νομάρχη στο αεροδρόμιο του Σίδνεϋ
Από την ομιλία του Νομάρχη
Η ομιλία της Προέδρου κ. Αγγελικής Σκιαδοπούλου
Λάζαρη
Ο κόσμος και οι προσκεκλημένοι

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
Ο Σύλλογος Βορειοδημοτών
«Ωραία Ελένη»,όπως κάθε
χρόνο, έτσι και φέτος εόρτασε
με μεγάλη ευλάβεια τη μνήμη
του Αγίου Θεοκλήτου, στο
Σίδνεϋ, μετά αρτοκλασίας,
όπου παρευρέθηκαν αρκετοί
Βορειοδημότες. Έγινε
περιφορά της εικόνας και
μετά το τέλος της λειτουργίας
προσφέρθηκαν εδέσματα και
καφέδες.

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Στιγμιότυπο από
την περιφορά της
εικόνας του Αγίου
Θεοκλήτου με δύο
από τα μέλη μας
τους κ. κ. Δημήτριο
Θεοδωρακάκο
και Κων/νο Λαγανά.

9

Παρέµβαση

Γράφει ο Θάνος Τζωρτζάκης

ÓêÝøåéò ãéá ôï óÞìåñá
êáé ðñïâëçìáôéóìïß ãéá ôï áýñéï

Ðñéí áðü åêáôüí åßêïóé
ðåñßðïõ ÷ñüíéá Ýíáò
ìåãÜëïò ¸ëëçíáò ðïëéôéêüò åß÷å ðåé ôçí éóôïñéêÞ öñÜóç “Äõóôõ÷þò
åðôù÷åýóáìå”. Ïé äýï
óùóôÝò ëÝîåéò ôïõ ôüôå
ðñùèõðïõñãïý
Ôñéêïýðç óçìÜäåøáí ôçí
ðïëéôéêÞ êáé ïéêïíïìéêÞ
éóôïñßá ôçò óýã÷ñïíçò
ÅëëÜäáò. Áðü ôüôå ðïëëïß
ïéêïíïìéêïß êëõäùíéóìïß,
ìå óçìáíôéêüôåñï åêåßíïí
ôïõ 1929 áíáôÜñáîáí ôéò
ïéêïíïìßåò ôùí ÷ùñþí
êáé Þóáí ç áöïñìÞ ãéá
óïâáñÝò áíáêáôáôÜîåéò
óôéò äïìÝò ôüóï ôùí áíåðôõãìÝíùí ÷ùñþí, üóï
êáé åêåßíùí ðïõ Þôáí
Üìåóá åîáñôçìÝíåò áðü
ôéò ðñþôåò.
Ï åéêïóôüò áéþíáò áðï÷áéñÝôçóå ôçí áíèñùðüôçôá ìå ìéá ïéêïíïìéêÞ áíÜ-
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ðôõîç ðïëý ìåãáëýôåñç êáé
áðü ôéò ðéï áéóéüäïîåò åêôéìÞóåéò. ×þñåò, üðùò Êßíá,
Éíäßá, Âñáæéëßá êáé ëïéðÝò,
ðïõ ìÝ÷ñé ôüôå áíôéìåôþðéæáí éäéáßôåñá ðñïâëÞìáôá, âñÝèçêáí íá åßíáé
Ýíôïíá áíôáãùíéóôéêÝò ìå
ôéò ðëÝïí áíáðôõãìÝíåò
ïéêïíïìßåò ôïõ êüóìïõ. Ç
âáóéêÞ ïéêïíïìéêÞ óêÝøç
ôçò äõôéêÞò ïéêïíïìßáò ãéá
ôç âáóéêÞ ó÷Ýóç ìåôáîý
ðñïóöïñÜò – æÞôçóçò
óõíôáßñéáîå ìå ôç öñÜóç
ôïõ éóôïñéêïý çãÝôç Ôåíãê
×óéÜï Ðéíãê: “¢óðñç ãÜôá,
ìáýñç ãÜôá åßíáé ôï ßäéï
áñêåß êáé ïé äýï íá ôñþíå
ôá ðïíôßêéá” ðñïóäéüñéæáí
ôç óýãêëéóç ïéêïíïìéþí ìå
åíôåëþò äéáöïñåôéêÝò áíôéëÞøåéò. Êáé üëá ðÞãáéíáí
êáëÜ. Êáé ìÝóá óå Ýíá êëßìá
åõäáéìïíéóìïý
öèÜóáìå
óôï óùôÞñéï Ýôïò 2009. Áí
èá ìðïñïýóáìå íá áðï-

ôéìÞóïõìå ôç ÷ñïíéÜ ðïõ
åôïéìÜæåôáé íá ìáò áðï÷áéñåôÞóåé èá Þôáí áñêåôü
íá ðïýìå “Óïê êáé ÄÝïò”.
Ç áíèñùðüôçôá âñÝèçêå
íá áíôéìåôùðßæåé ìßá áðü
ôéò ìåãáëýôåñåò ïéêïíïìéêÝò ôçò êñßóåéò. ÔñÜðåæåò
êÞñõîáí ðôþ÷åõóç, âéïìç÷áíßåò Ýêáíáí ðáýóç åñãáóéþí, ïéêïíïìéêïß êïëïóóïß
êáôÜññåõóáí, êñÜôç ìå
áíåðôõãìÝíåò ïéêïíïìßåò
Ýöèáóáí Ýíá âÞìá áðü ôçí
êáôáóôñïöÞ êáé åêáôïììýñéá Üíèñùðïé áðü ôç ìéá
ìÝñá óôçí Üëëç âñÝèçêáí
÷ùñßò äïõëåéÜ, áóöÜëåéá
êáé ðåñßèáëøç êáé ìå áâÝâáéï ìÝëëïí. Ôé Ýöôáéîå; Íïìßæù ðùò åýêïëá ìå áöïñéóìïýò åíï÷ïðïéïýìå ôïõò
õðáßôéïõò ôçò ðáãêüóìéáò
êñßóçò. Ôá áßôéá üìùò åßíáé
éäéáßôåñá ðïëýðëïêá êáé
öïâïýìáé ðùò ç áíÜëõóÞ
ôïõò èá ïäçãïýóå óå Ýíá

öáýëï êýêëï. ÅðåéäÞ üìùò,
üôáí êáßãåôáé ôï óðßôé ôïõ
ãåßôïíá ðñÝðåé íá ðñïåôïéìÜæåóáé íá áíôéìåôùðßóåéò
êáé ôá ôïõ äéêïý óïõ, áò
óêåöôïýìå ìåñéêÜ áðëÜ
ðñÜãìáôá:
Áðü ôçí åðï÷Þ ðïõ ï
Üíèñùðïò Üñ÷éóå íá æåé
óå óõíôåôáãìÝíç êïéíùíßá,
áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç
Þôáí íá áíáëáìâÜíåé ôéò
õðï÷ñåþóåéò ôïõ Ýíáíôé
ôïõ êñÜôïõò êáé íá áðáéôåß
áðü áõôü ôá äéêáéþìáôÜ
ôïõ. Áðáéôïýóå áðü ôï
êñÜôïò õãåßá, ðñüíïéá,
áóöÜëåéá, ðáéäåßá, åèíéêÞ
êáé åäáöéêÞ áíåîáñôçóßá,
êáôï÷ýñùóç ôùí áôïìéêþí
êáé áíèñþðéíùí äéêáéùìÜôùí êáé áðü ôçí Üëëç
ðëåõñÜ ôï êñÜôïò ôïí
õðï÷ñÝùíå íá åêðëçñþíåé
ôéò õðï÷ñåþóåéò ôïõ, íá
õðçñåôåß ôçí ðáôñßäá ôïõ,
íá óÝâåôáé ôïõò íüìïõò, íá

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

ðëçñþíåé ôïõò öüñïõò êáé
íá ìçí ðáñåêêëßíåé áðü
ôïõò èåóðéóìÝíïõò êáíüíåò
óõìðåñéöïñÜò. Ôé Ýãéíå ìå
ôá ðáñáðÜíù; Äõóôõ÷þò
åëÜ÷éóôá. Ôá Üôïìá åíÞñãçóáí ìå êñéôÞñéï ôç ìïíáäéêüôçôá ôïõ êáèåíüò, áêïëïýèçóáí ôï ìïíá÷éêü ôïõò
äñüìï ìå ìïíáäéêü êñéôÞñéï
ôç äéêÞ ôïõò ùöÝëåéá, áðïðïéÞèçêáí ôéò õðï÷ñåþóåéò
ôïõò, äåí áíÝëáâáí ôçí åõèýíç ôïõò, öïñïáðÝöõãáí,
åéóöïñïäéÝöõãáí êáé ôüóï
ïé åñãáæüìåíïé óôï äçìüóéï
üóï êáé óôïí éäéùôéêü ôïìÝá
ðáñÞãáãáí ðïëý ëéãüôåñá
ôùí ðñáãìáôéêþí ôïõò
äõíáôïôÞôùí, áðáéôïýóáí
ðåñéóóüôåñá áõôþí ðïõ
åß÷áí äéêáßùìá êáé äéÝèåóáí ëéãüôåñá áõôþí ðïõ
ôïõò áíáëïãïýóáí.
Ôï êñÜôïò áðü ôçí Üëëç
ðëåõñÜ áäéáöüñçóå ãéá
ôçí áíÜðôõîç, Ýìåéíå áäñáíÝò óôç ãñáöåéïêñáôéêÞ
êõñéáñ÷ßá,
áäéáöüñçóå
ãéá ôçí åîÜðëùóç ôçò äéáöèïñÜò óå üëïõò ó÷åäüí
ôïõò ôïìåßò ôçò äçìüóéáò
äéïßêçóçò, áðÝöõãå ëüãù
ðïëéôéêïý êüóôïõò íá ðÜñåé áðïöÜóåéò óêëçñÝò

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

ìåí áëëÜ áíáãêáßåò ãéá
ôçí áíÜðôõîç, áðïäõíÜìùóå ôïìåßò ïéêïíïìéêÞò
äñáóôçñéüôçôáò, ðïõ ìÝ÷ñé
ðñüóöáôá áðïôåëïýóáí
ôïí ðáñáãùãéêü éóôü ôçò
ïéêïíïìéÜò ( Ãåùñãßá- Êôçíïôñïößá- Áëéåßá), êëÜäïé
äåõôåñïãåíïýò
ðáñáãùãÞò ( Êëùóôïõöáíôïõñãßá
– Ìåôáëëåßá – ÍáõðçãïåðéóêåõáóôéêÞ ) êáé Ýìåéíáí
Ýîù áðü ôïõò êáíüíåò ôïõ

ôïõ ðëçèõóìïý ôçò æåé óå
áóôéêÝò ðåñéï÷Ýò êáé ðåñßðïõ ôï 70% ôïõ åã÷þñéïõ
ðñïúüíôïò ðáñÜãåôáé óôï
ëåêáíïðÝäéï ÁôôéêÞò. Äåí
áíáâÜèìéóå ôéò åðéêïéíùíßåò êáé ôéò óõãêïéíùíßåò,
äåí åðéäüôçóå óýã÷ñïíåò
ìïíÜäåò ìå ðñùôïðïñéáêÜ ðñïúüíôá, äåí åõíüçóå
ôçí åãêáôÜóôáóç îÝíùí
åðåíäõôþí
êáé
ôåëéêÜ
Üöçóå ìüíï ôçí ôñéôïãåíÞ
ðáñáãùãÞ
(õðçñåóßåòôïõñéóìüò – íáõôéëéáêÜ)
íá ðáñÜãïõí êáé áðü ôï
ðáñáãüìåíï ðñïúüí íá åéóöÝñïõí. Ïé åîáãùãÝò äåí
áêïëïýèçóáí ôïí áíÜëïãï
áõîçôéêü ñõèìü ôùí åéóá-

P Ìáêñïðñüèåóìá üìùò èá ìðïñïýìå íá
áôåíßóïõìå ðéï áéóéüäïîá ôï ìÝëëïí êáé íá êïéôÜæïõìå êáôÜìáôá ôá ðáéäéÜ ìáò ðáñáöñÜæïíôáò ôï «áò ìçí ôïõò êëçñïíïìÞóïõìå ÷ñÝç»
P Óôéò ìåãÜëåò êñßóåéò ÷ñåéÜæåôáé ðñïóðÜèåéá, êáëÞ øõ÷ïëïãßá, ðïëéôéêÞ óôÞñéîç êáé
ðÜíù áðü üëá, üñáìá
áíôáãùíéóìïý. Äåí Ýëáâå ìÝôñá íá áðïöåõ÷èåß
ï ïéêïíïìéêüò êáé äçìïãñáöéêüò ìáñáóìüò ôçò
åðáñ÷ßáò, ìå áðïôÝëåóìá ç
ÅëëÜäá íá åßíáé ç ìïíáäéêÞ
÷þñá ôçò Åõñþðçò ôùí
27 ðïõ ðÜíù áðü ôï 50%

ãùãþí ìå åðéðôþóåéò:
á) Ðñùôïãåíåßò: ôåñÜóôéá
åëëåßììáôá, áýîçóç äçìüóéïõ ÷ñÝïõò, õðïáíÜðôõîç,
áíåñãßá, óôáóéìïðëçèùñéóìüò, ðôþ÷åéá. â) Äåõôåñïãåíåßò: åãêëçìáôéêüôçôá,
êïéíùíéêüò
áíáâñáóìüò,

Ýëëåéøç åìðéóôïóýíçò, áäéáöïñßá.
Êáé ôþñá ôé êÜíïõìå; Ôï
æçôïýìåíï: Íá áðïöåõ÷èåß
ìå êÜèå èõóßá ç ïéêïíïìéêÞ
êáôÜññåõóç. Ï ôñüðïò: Ç
óõëëïãéêÞ êáé ïìáäéêÞ ðñïóðÜèåéá üëùí, ðïëéôéêþí,
êïéíùíéêþí, óõíäéêáëéóôéêþí, ðïëéôéóôéêþí. èñçóêåõôéêþí öïñÝùí, ðïõ èá
óõíäñÜìïõí ìå üëåò ôïõò
ôéò äõíÜìåéò íá îåðåñáóôåß
ç êñßóç êáé íá áñ÷ßóåé ç
áíÜðôõîç.
Óôéò
ìåãÜëåò
êñßóåéò
÷ñåéÜæåôáé
ðñïóðÜèåéá,
êáëÞ øõ÷ïëïãßá, ðïëéôéêÞ
óôÞñéîç êáé ðÜíù áðü üëá,
üñáìá.
Âñá÷õðñüèåóìá
êáé ìåóïðñüèåóìá êáíÝíáò
äåí èá ùöåëçèåß, ãéáôß êáé
ïé öüñïé ( Üìåóïé-Ýììåóïé)
èá áõîçèïýí, ïé áðïäï÷Ýò èá êáèçëùèïýí, ôï
áóöáëéóôéêü ðñüâëçìá èá
ëõèåß ìå áýîçóç ôïõ ïñßïõ
çëéêßáò ôùí óõíôáîéïäïôïýìåíùí êáé Üëëá åðá÷èÞ,
ðëçí áíáãêáßá ìÝôñá.
Ìáêñïðñüèåóìá üìùò èá
ìðïñïýìå íá áôåíßóïõìå
ðéï áéóéüäïîá ôï ìÝëëïí êáé
íá êïéôÜæïõìå êáôÜìáôá
ôá ðáéäéÜ ìáò ðáñáöñÜæïíôáò ôï «áò ìçí ôïõò êëçñïíïìÞóïõìå ÷ñÝç».
Ο Θάνος Τζωρτζάκης
είναι οικονομολόγος,
Καστανιώτης
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Αφιέρωµα στα χωριά µας

Áãüñéáíç, ôï ÷ùñéü ìå ôéò ðáíÜñ÷áéåò ñßæåò

Δημήτριος Δαρβίρης*
Εκεί στα βορινά, όπου το όρος Σινά
της Ελλάδας δείχνει να ταπεινούται
μπροστά στην άγρια βουκολική
ομορφιά της Αρκαδικής γης, συναντά κανείς την Αγόριανη. Το να
επιχειρήσει κάποιος να γράψει την
ιστορία ενός μικρού τόπου αποτελεί,
ως εικός, δυσκολότατο εγχείρημα.
Δεν υπάρχουν σοβαρά και αξιόπιστα μνημεία, πέρα από μια αμφίβολη παράδοση, που οδηγεί σε δυο ή
τρεις γενιές.
Υπάρχουν φυσικά τοπωνύμια, χαλάσματα οικιών, τα οποία σε αυστηρή
συνάρτηση και ενδελεχή αναφορά
με την ιστορία της ευρύτερης περιοχής, μπορούν να οδηγήσουν τον
ερευνητή να στοιχειοθετήσει μια όσο
το δυνατόν αξιόπιστη άποψη.
Όσον αφορά στην Αγόριανη,
φαίνεται ότι η ευρύτερη περιοχή
κατοικήθηκε από την Αχαϊκή ακόμα
εποχή. Τούτο μαρτυρείται από το
Βασίλειο της Πελλάνας στον κάμπο,
τα λείψανα του ναού του Ασκληπιού
στο Κεφαλόβρυσο, οι αρχαιότητες
της Χλέβενας και του Μάρμαρου, η
πανάρχαια Αίγυς και η Κάρυστος με
τον περίφημο καρύστειο οίνο, στον
κάμπο της Αγόριανης, αλλά και οι
τοποθεσίες εγγύτατα του χωριού,
όπως η Μούσγα (από το ρήμα μάσσω=ζυμώνω-μάζα) που λόγω του
πολύυδρου της περιοχής, ο τόπος
«ζυμωνόταν» και το Σιδεροκότρονο,
όπου κατά μαρτυρίες παλαιοτέρων
υπάρχουν λείψανα φούρνων. Είναι
προφανές ότι στο συγκεκριμένο
χώρο, όπως και στην ευρύτερη
περιοχή, υπήρχαν (και υπάρχουν)
κοιτάσματα σιδήρου, τα οποία οι
αρχαίοι Σπαρτιάτες εξόρυσσαν και
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επεξεργάζονταν για τις ανάγκες
τους. Σημειωτέον ότι ψηλότερα,
στην Κακή Ράχη υπάρχουν ακόμη
εμφανή τα σημάδια του δρόμου,
όπου μετέφεραν το πολύτιμο αυτό
υλικό στη Δωρική Σπάρτη, για τις
ανάγκες των πολέμων. Είναι ακόμη
σημαντικό, νομίζω, το γεγονός ότι
ένθεν και ένθεν του ποταμού της
Αγόριανης, οι κάτοικοι παλιότερα
προμηθεύονταν γύψο, που αφθονεί
στην περιοχή, και που ήταν, ως
γνωστό, από τα πρώτα υλικά, μαζί
με τον πηλό, που χρησιμοποιήθηκε
από τους μακρινούς εκείνους προγόνους.
Όλα αυτά, μαζί με την πηγή του
Μελίχωβου στον κάμπο (Μελίχωβος=μέλι+χέω) στηρίζουν την άποψη, ότι στο χώρο τούτο, ο οποίος
προσέφερε ασφαλή διαβίωση και
κάποιας μορφής χλιδή, κατοικούσαν
άνθρωποι αρχαιόθεν.
Τα σημαντικότερα όμως λείψανα και
μνημεία του χωριού αναφέρονται
στη βυζαντινή εποχή, είναι «έργω
μαρτυρίες» και ασφαλής δείκτης της
ιστορίας της περιοχής. Το σημαντικότερο ασφαλές σημείο αποτελεί
ο ναός του Αγίου Νικολάου πέριξ
του οποίου εκτείνεται το σημερινό
κοιμητήριο του χωριού. Είναι μικρός
σταυροεπίστεγος ναός, κατάγραφος
εσωτερικά με αξιόλογης τεχνοτροπίας αγιογραφίες του 12ου αιώνα.
Αγιογραφήθηκε, όπως αναφέρει
η ιστορική επιγραφή, από τον Κυριάκο Φραγκόπουλο, της μεγάλης
οικογένειας των Φραγκόπουλων
του Μυστρά. Δυτικά του μνημείου
και άνωθεν αυτού υψώνεται ένας λόφος, ένα πρόβουνο, που θυμίζει κάπως το λόφο του Μυστρά. Η κορυφή
του στεφανώνεται σήμερα με το ναό

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Αφιέρωµα στα χωριά µας
του Αγίου Αθανασίου, πρόμαχου
της Ορθοδοξίας και πολέμιου του
Αρειανισμού. Δυτικά του ναού και
εφαπτόμενος του τοίχου υψώνεται
τμήμα αρχαίου τείχους. Λείψανο
του κάστρου «με τρεις σειρές τείχη»
κατά τον Κριτόβουλο. Η τοποθεσία
από τους εντόπιους κατοίκους ονομάζεται «φυλακές».
Είναι προφανές ότι στον τόπο αυτό
υπήρχε φυλάκιο από τη βυζαντινή
ακόμη εποχή, δεδομένου ότι κατά
τη θεμελίωση του ναού και την καταστροφή του κάστρου, που έλαβε
χώρα τη δεκαετία του ’50, ευρέθη
χάλκινο νόμισμα με τη χρονολογία
1001, πράγμα το οποίο μαρτυρεί ότι
το κάστρο ήταν σε συνεχή χρήση.
Προς δε κατά την ανασκαφή ευρέθη
σκελετός ανθρώπου και ο τόπος μύ-

ριζε έντονα πυρίτιδα, σημάδι ότι το
κάστρο κατεστράφη βιαίως κατά την
εισβολή του Ιμπραήμ και μετά την
κατάληψη του Μυστρά, στα 1460.
Αξιόλογο είναι το γεγονός ότι στα
ριζά του κάστρου η περιοχή ονομάζεται ακόμη Τουρκοκίβουρα. Κάτωθεν του κάστρου δε και σταυροειδώς
υπήρχαν ερείπια και τοπωνύμια
ναών, όπως Αγιάζενα (Αγία Ζώνη
της Θεοτόκου), Άγιος Απόστολος,
Άγιος Νικόλαος, Άγιος Νικήτας.
Κατά τη ζοφερή περίοδο για τον
Ελληνισμό που ακολούθησε, η
Αγόριανη, όπως και όλη η περιοχή,
χάνεται από το προσκήνιο και εμφανίζεται πάλι στο μεγάλο ξεσηκωμό,
Σύμφωνα με τα μητρώα αγωνιστών
στρατολογεί 6 μαχητές, οι οποίοι
διακρίνονται για το μαχητικό τους

Óôçí Áãüñéáíç
Είναι Κυριακή, ο Νοέμβρης μας
αποχαιρετά στα βόρεια μας περιμένει η Αγόριανη, ακουμπισμένη
στην πλαγιά του Ταϋγέτου. Διασχίζουμε τον κεντρικό δρόμο, με
τα χαρακτηριστικά σπίτια με τα
χαγιάτια τους – ένα από τα πιο
όμορφα σημεία του χωριού-. Στα
γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου μάς περιμένουν ο Διαμαντής
Μανεσιώτης, επίτιμος πρόεδρος
και ο Γιώργος Σουχλέρης, αντιπρόεδρος. Πρόεδρος είναι ο Γιάννης Βέργαδος.
Είμαστε μεγάλη παρέα, οι τρεις
μας και οι Θάνος και Αναστασία
Τζωρτζάκη και Μάριος και Πάολα
Τζωρτζάκη. Ο σύλλογος είναι δραστήριος εδώ και χρόνια με σημαντικές παρεμβάσεις. Στα πλαίσιά
του έχει δημιουργηθεί Ομάδα Μικρών Εξερευνητών από τα παιδιά του χωριού. Κοιτάμε παλιές φωτογραφίες από εκδηλώσεις και
χαρακτηριστικές
φυσιογνωμίες
του χωριού.
Ο πολιτιστικός σύλλογος διοργανώνει εβδομάδα εκδηλώσεων
10-17 Αυγούστου με κορύφωση
το Δεκαπενταύγουστο με πρωτότυπες ιδέες. Υπάρχουν και οι
περίεργες συμπτώσεις. Ο Διαμαντής μάς διηγείται ότι στην εκδήλωση του Δεκαπενταύγουστου τιμούσαν, κάθε χρόνο, το γηραιότερο του χωριού. Όμως, για κακή
του τύχη, πάντα ο τιμηθείς πέθαινε εντός του έτους! Οπότε αποφασίσθηκε να μην ξανατιμηθεί κανείς
γηραιότερος, μπας και γλυτώσει.

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Εξάλλου, φανταζόμαστε ότι κανείς δεν θα ήθελε να τιμηθεί. Πιάνουμε την κουβέντα για το χωριό
σήμερα, τη ζωή εδώ, τις προσδοκίες για το μέλλον. Στα πρόσωπα
από τη μια μεριά η θλίψη για την
εγκατάλειψη από την Πολιτεία και
από την άλλη μια φλόγα στα μάτια
να λέει: «εμείς θα παλέψουμε για
το αύριο». Από τους περίπου 100
μόνιμους κατοίκους το 80% είναι
γερασμένοι. Γύρω στα 20 άτομα
οι παραγωγικοί. Ανάμεσα σ’ αυτούς ορισμένοι, νέοι άνθρωποι,
ξαναγύρισαν από τα αστικά κέντρα. Έξι παιδιά πηγαίνουν στο
Δημοτικό σχολείο, κυρίως στο Λογκανίκο.
Ο Γιώργος Σουχλέρης χτίζει με
τα ίδια του τα χέρια νέα ταβέρνα και μας υπόσχεται ότι σύντομα θα μας περιμένει με νόστιμους
μεζέδες.
Οι Δημήτρης Καφετζής, Παπαγεωργακόπουλος Κωνσταντίνος και η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου είναι γνωστοί στην περιοχή και όχι μόνο για το γευστικό
μέλι τους. Επίσης, υπάρχει μονάδα εκτροφής στρουθοκαμήλων
του Δημήτρη Ψαθά, πασίγνωστη
στην περιοχή.
Στην κτηνοτροφία, η οικογένεια της Παναγιώτας Παπαδοπούλου, ο γαμπρός της Αγγελής Σαχλάς και η κόρη της Βασιλική Παπαδοπούλου έχουν μονάδα με
πρόβατα.
Βγαίνουμε για βόλτα στο χωριό. Αριστερά μας το νέο καφενεί-

πνεύμα και την αγωνιστική τους
διάθεση. Κάποιοι μάλιστα ανδραγαθούν, όπως ο Νικόλαος Μπάμπουλας, που ετιμήθη με το σιδηρούν
αριστείον ανδρείας. Στα χρόνια,
που ακολουθούν και στο ελεύθερο
πια Ελληνικό κράτος, η Αγόριανη
εμφανίζεται για ένα διάστημα πρωτεύουσα του δήμου Πελλάνας.
Σους σύγχρονους καιρούς και σε
αντίθεση με την καθοδική πορεία
που ακολουθεί ο πληθυσμός της
Αγόριανης αλλά και όλης της ευρύτερης περιοχής, παρατηρείται μια
άνθηση πολιτιστική στο χωριό, που
οφείλεται στο δραστήριο πολιτιστικό
σύλλογο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Αγόριανης καθοδηγούμενος από
πεφωτισμένο Διοικητικό Συμβούλιο
και έχοντας ισχυρότατο έρεισμα σε

όλους τους κατοίκους, κάθε χρόνο
οργανώνει και υλοποιεί ποικίλες
πολιτιστικές εκδηλώσεις (Πρωτοχρονιάτικη γιορτή – κοπή πίτας,
αναβίωση εθίμων της Αποκριάς
κ.α. Κορύφωση των εκδηλώσεων
αποτελεί αναμφίβολα το Πολιτιστικό
Καλοκαίρι – κάθε Αύγουστο – και το
περιώνυμο παραδοσιακό Αγοριανίτικο γλέντι στις 16 Αυγούστου.
Ο επισκέπτης, λοιπόν, που θέλει να
βρεθεί μακριά από την τύρβη της
πόλης, που θέλει να έρθει κοντά σε
μια παρθένα φύση και να γνωρίσει
τα γνήσια Ελληνικά έθιμα, κοντά σε
ανθρώπους με ζεστασιά και φιλόξενη διάθεση, η Αγόριανη είναι σίγουρα ένας νοσταλγικός τόπος.
* Ο Δημήτριος Δαρβίρης είναι διδάσκαλος.

Ε. Βλαχογιάννη, Ε. Λαμπή, Β. Κεμερίδου

ο του Τάκη Παπαδόπουλου, που
φτιάχτηκε στα πλαίσια του προγράμματος Leader. Στη συνέχεια
επισκεπτόμαστε τη νέα σύγχρονη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης παραδοσιακών ζυμαρικών, όπως χυλοπίτες και τραχανάς, «Λακωνικά». Ένα νέο ζευγάρι ο Παναγιώτης και η Παναγιώτα
Παπαδοπούλου γύρισαν από την
Αθήνα και μεγαλώνουν τα τέσσερα παιδιά τους, παλεύοντας να
μετατρέψουν την αδιαφορία των
αρχών και τον εμπαιγμό των τραπεζών σε δημιουργία. Ξεκίνησαν
το Σεπτέμβριο του 2008. Υπέβαλαν πρόταση το 2006 στο ΠΕΠ.
Το 2007 έγινε η προέγκριση. Η
άδεια οικοδομής καθυστέρησε
και δεν τους δόθηκε παράταση.
Έτσι οι καθυστερήσεις τους στέρησαν την επιδότηση, αλλά δεν
το βάζουν κάτω. Η εγκατάσταση
καινούργια, καθαρή, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Και
οι πρώτες ύλες, γάλα από τις κατσίκες τους ή άλλες κατσίκες του

χωριού. Το ίδιο και τα αυγά. Δοκιμάσαμε τις χυλοπίτες, πεντανόστιμες.
Απέναντι, στα αλώνια, το ξενοδοχείο που έχτισε ο Κων/νος Παπαδόπουλος, συμβολαιογράφος
στην Αθήνα, που είχε ξενοδοχείο και στη Γλυφάδα, είναι κλειστό,
αφού ο ίδιος πέθανε.
Δεν θέλουμε να κλείσουμε έτσι
αλλά με τη λάμψη στα μάτια των
παιδιών της Παναγιώτας, που
παίζουν και θέλουν να πορευθούν
στο αύριο μέσα σε ένα περιβάλλον που εμείς τους χτίζουμε και σε
αυτό το χωριό υπάρχει αύριο στα
χέρια των ανθρώπων, αλλά και η
παρουσία της Πολιτείας είναι απαραίτητη.
Ευχαριστούμε το Διαμαντή Μανεσιώτη, τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο, και τα μέλη του Δ.Σ.
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγόριανης για τις πληροφορίες.
Στο επόμενο φύλλο οι σελίδες
μας φιλοξενούν την Αλευρού.
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Πληροφορίες, Ειδήσεις, Ενηµέρωση

Äñáóôçñéüôçôåò óõëëüãùí

Επιτυχής χαρακτηρίσθηκε από
όλους του συμμετέχοντες, η επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης την 1η Νοεμβρίου, που διοργάνωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Καστορείου «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ» σε
συνεργασία με τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Καστορείου.
Εκεί στον πεζόδρομο της οδού
Διονυσίου Αρεοπαγίτου έγινε η
συνάντηση με τους φίλους και
πατριώτες, που ανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα για μια ξενάγηση στο
Ν.Μ.Α. Μοιρασμένοι σε δύο ομάδες ακολουθήσαμε τις ξεναγούς
και το ταξίδι ξεκίνησε. Μπαίνοντας
στο Μουσείο μας ξαφνιάζουν τα
γυάλινα δάπεδα. Στεκόμαστε
πάνω από τον αρχαιολογικό
χώρο, που ανακαλύφθηκε κατά
τις εργασίες της θεμελίωσης του

Μουσείου. Ο περίπατος αρχίζει
μετά ευρήματα των υπωρειών της
Ακρόπολης και κατόπιν ανεβαίνουμε στο πρώτο επίπεδο από μια
εντυπωσιακή κλίμακα. Κυλιόμενες
σκάλες οδηγούν στον τελευταίο
όροφο του Μουσείου, όπου βρίσκεται η μεγάλη αίθουσα του Παρθενώνα παράλληλη με τον ίδιο τον
αρχαίο ναό. Βγαίνουμε από το
Μουσείο εντυπωσιασμένοι από
τα εκθέματα και περήφανοι για την
πολιτιστική μας κληρονομιά. Στη
συνέχεια όλοι μαζί διασκεδάσαμε
σε παλαιά ταβέρνα της Πλάκας με
μουσική, χορό και τραγούδια.
Κάθε χρόνο και καλύτερη η διοργάνωση της εορτής της Μπουκουβάλας που έγινε την 28/11/
2009 από τον Σύλλογο Φίλων του
Δάσους Ταϋγέτου «ΛΟΥΣΙΝΑ».

Μάθαμε ότι από του χρόνου, τη
διοργάνωση θα την αναλάβει ο
Δήμος με συμμετοχή των τοπικών
φορέων.
Πολλοί οι Ορειβατικοί Σύλλογοι που επισκέφθηκαν αυτό το
τρίμηνο το βουνό μας, και απ ότι
ακούσαμε, έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις και από την
ομορφιά του και από τη φιλοξενία
των κατοίκων. Να μην ξεχνάμε ότι
είναι οι καλύτεροι διαφημιστές της
περιοχής μας. Οδηγοί τους και
συνοδοιπόροι στις ορειβατικές
διαδρομές τους τα πρόθυμα, πάντα, μέλη του Συλλόγου Φίλων του
Δάσους Ταϋγέτου «ΛΟΥΣΙΝΑ».
Αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε
στις 2 Δεκεμβρίου 2009, στο
Κέντρο Υγείας Καστορείου για
την τράπεζα αίματος, που δια-

τηρεί ο Εμποροεπαγγελματικός
Σύλλογος. Για μια ακόμα φορά
οι συμπατριώτες μας αιμοδότες,
προσέτρεξαν για να δώσουν το
πολύτιμο αυτό αγαθό, που τόσο
πολύς κόσμος έχει ανάγκη.
Η ποδοσφαιρική μας ομάδα
«ΚΑΣΤΩΡ» συνεχίζει ακάθεκτη
με νίκες και βρίσκεται στη δεύτερη θέση του Α΄ Ομίλου για το
πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας.
Ευχόμαστε πάντα νίκες και σε
ανώτερα.
Στη μέση της κυνηγετικής περιόδου και σε έντονη δράση βρίσκονται οι κυνηγοί του Κυνηγετικού
μας Συλλόγου, κάνοντας το χόμπι
τους με ευαισθησία και σεβασμό
στην πανίδα του τόπου μας, αλλά
και με έντονη την παρουσία τους
στην προστασία των δασών μας.

Ç ðåñéï÷Þ ìáò Ýîù áðü ôï Leader 2007-2013;
Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, στα
πλαίσια του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Μπαλτατζής
2007-2013, υπέβαλε την πρόταση του Τοπικού Προγράμματος
LEADER το Σεπτέμβριο του
2008, η οποία εγκρίθηκε τον
Ιούνιο του 2009. Το σύνολο της
Δημόσιας Δαπάνης του Τοπικού
Προγράμματος LEADER της
Αναπτυξιακής Πάρνωνα ανέρ-

χεται σε 6.400.000,00 Ευρώ.
Ο Κεντρικός Θεματικός Άξονας
Στρατηγικής της αναπτυξιακής
προσπάθειας του Τοπικού
Προγράμματος LEADER είναι:
«Ανατολική
Πελοπόννησος
– Από την Οικοανάπτυξη στην
Καινοτομία», και μέσα στους
στρατηγικούς άξονες περιλαμβάνονται η ενίσχυση της
τοπικής
ανταγωνιστικότητας
με διαφοροποίηση της παρα-

γωγικής βάσης, η προώθηση
της δικτύωσης και βελτίωση
της ποιότητας των τοπικών
προϊόντων και υπηρεσιών και
η ανάδειξη της Περιοχής ως
Ιδανικού Τόπου Διαβίωσης και
Τουριστικού Προορισμού Υψηλών Προδιαγραφών Ποιότητας.
Όσον αφορά στη Λακωνία, το
Τοπικό Πρόγραμμα LEADER
της Αναπτυξιακής Πάρνωνα για
την 4η Προγραμματική Περίοδο

Ποιος εγγυάται το νερό που πίνουμε;

Δεχτήκαμε
ενημέρωση
από κατοίκους του Καστρίου, ότι το πόσιμο
νερό στις βρύσες των
σπιτιών εξακολουθεί να
είναι θολό και πραγματικά αναρωτιόμαστε, ποιες
δράσεις έχει κάνει ο
Δήμος για τη διασφάλιση
της υγιεινής του κοινού
αυτού αγαθού, η ευθύνη
του οποίου, βάσει της νομοθεσίας, βρίσκεται στην
αρμοδιότητά του. Είμαστε
σε θέση να γνωρίζουμε,
ότι ο Δήμος έχει προβεί
σε ενέργειες, ώστε να
εξετασθούν
δείγματα
πόσιμων νερών της περιοχής, όσον αφορά στην
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καταλληλότητά τους για
ανθρώπινη κατανάλωση.
Όμως, παρατηρείται μια
ασάφεια και αβεβαιότητα
σχετικά με το συστηματικό έλεγχο όλων των πόσιμων νερών των χωριών
της περιοχής, με χημικές
και μικροβιολογικές αναλύσεις. Το μικροβιακό
φορτίο είναι σημαντική
παράμετρος, δεδομένου
ότι σε κανένα από τα
χωριά μας δε γίνεται
χλωρίωση, και βεβαίως
δε χρειάζεται να γίνεται,
εφόσον διασφαλίζεται η
υγιεινή και ασφάλεια του
νερού. Εξάλλου, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ-

σης Σπάρτης (ΔΕΥΑΣ)
διαθέτει υπερσύγχρονο
και αξιόπιστο εργαστήριο, πραγματικά κόσμημα,
στο οποίο μπορούν να
γίνονται οι αναλύσεις.
Η Δημοτική Αρχή πρέπει
να κατανοήσει, ότι φέρει
την ευθύνη της καταλληλότητας του πόσιμου
νερού όλης της περιοχής,
και ως τέτοια, πρέπει να
εξασφαλίζει τουλάχιστον
τα απαιτούμενα. Θεωρούμε ότι το αίτημα των
κατοίκων του Καστρίου
είναι αυτονόητο και
αναμένουμε την άμεση
ανάδραση του Δήμου.
Ε. Λαμπή

θα εφαρμοστεί σε αρκετούς δήμους. Όχι όμως στο Δήμο Πελλάνας, ο οποίος είναι εταίρος
στην κοινοπραξία. Και τίθεται
το ερώτημα γιατί ο Δήμος δεν
φρόντισε για την ενημέρωση
του κόσμου και την ένταξη και
της περιοχής μας. Ποιος ο ρόλος των τοπικών αρχών για τη
στήριξη των δράσεων ανάπτυξης στην περιοχή μας;
Ε. Λαμπή

ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φίλων Ταϋγέτου Η ΛΟΥΣΙΝΑ, αφού συνήλθε σήμερα 29
Οκτωβρίου 2009 έκτακτα, εξαίρει την ηρωική και
αλτρουιστική δράση των εθελοντών μελών και
φίλων του Συλλόγου, που είχε σαν αποτέλεσμα
τον έγκαιρο εντοπισμό το βράδυ της Τετάρτης 28
Οκτωβρίου στη δύσβατη και απροσπέλαστη περιοχή της Ξεροβούνας, Σουηδού επισκέπτη της
περιοχής, ο οποίος ανασύρθηκε ασφαλής από τις
αρμόδιες υπηρεσίες και αποφασίζει σε ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης να τους βραβεύσει και τιμήσει δεόντως κατά τη διάρκεια της Γιορτής της
Μπουκουβάλας στις 28 Νοεμβρίου 2009.
Επίσης εκφράζει τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες του προς τις δυνάμεις των ΕΜΑΚ, Πυροσβεστικής και Αστυνομίας και την εθελοντική ομάδα διασώσεως του Ε.Ο.Σ. Σπάρτης για την άμεση κινητοποίησή τους στη διάσωση του Σουηδού
επισκέπτη.
Καστόρειον 29 Οκτωβρίου 2009

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Επικαιρότητα

×ñéóôïýãåííá ðÜëé

Ìéá óõíôáãÞ
ãéá ôéò ãéïñôéíÝò
çìÝñåò
Κρέας μοσχάρι κρασάτο
γεμιστό με σκόρδο
και πιπέρι
Υλικά
Ένα κιλό μοσχάρι ( κατά προτίμηση ποντίκι)
Τέσσερες σκελίδες σκόρδο
Ένα κρασοπότηρο κρασί.
Αλάτι, πιπέρι, μπαχάρι, γαρύφαλλο
και λίγη κανέλλα.
Μία κουταλιά της σούπας μπελτέ.

×ñéóôïõãåííéÜôéêåò ìÝñåò
äéáíýïõìå êáé óôç óêÝøç
ìáò, ðÝñá áðü ôï ìÞíõìá ôçò
áãÜðçò êáé ôçò åëðßäáò, ðïõ
öÝñíåé ç ãÝííçóç ôïõ Èåáíèñþðïõ, ðÝñá áðü ôçí åëðßäá êáé ôéò ðñïóìïíÝò ðïõ
öÝñíåé ï íÝïò ÷ñüíïò, áîßæåé
íá óôáèïýìå êáé íá öÝñïõìå óôï íïõ ìáò ðáëéüôåñá
×ñéóôïýãåííá. Ôüôå, ðïõ ùò
ìáèçôÝò ôïõ Äçìïôéêïý Ó÷ïëåßïõ êáé ìåôÜ ôïõ Ãõìíáóßïõ, óå ïìÜäåò, îåêéíïýóáìå

ôá ÷áñÜìáôá, ôéò ðáñáìïíÝò
ôùí ×ñéóôïõãÝííùí êáé ôçò
Ðñùôï÷ñïíéÜò íá ðïýìå
ôá êÜëáíôá ãõñíþíôáò üëá
ôá óðßôéá ôïõ ÷ùñéïý. Êáé
ïé Êáóôáíéþôåò, åß÷áí äåí
åß÷áí êáé ðïëëïß áðü ôï
õóôÝñçìÜ ôïõò, ìáò Ýäéíáí
÷ñÞìáôá, ãáôß åßìáóôå ïé
ìáèçôÝò ôùí Ó÷ïëåßùí, Ôá
÷ñÞìáôá ðïõ óõãêåíôñùíüíôïõóáí ôá äßíáìå óôïõò
äáóêÜëïõò ìáò, Ýíá ìÝñïò
ôùí ïðïßùí ðÞãáéíå ãéá

öéëáíèñùðéêïýò óêïðïýò
êáé êÜðïéï Üëëï ãéá ôçí
åêäñïìÞ ìáò. ÈõìÜìáé, üôé
íïéþèáìå üëá ôá ðáéäéÜ ìéá
ðëçñüôçôá êáé ìéá ÷áñÜ ãé
áõôü ðïõ êÜíáìå, äåí îÝñù
ãéá ðïéï ëüãï, ßóùò ãéáôß
âëÝðáìå óôá ìÜôéá ôùí ìåãÜëùí ôçí ßäéá ÷áñÜ, áõôÞí
ðïõ ìðïñåß íá ðñïóäßäåé
ôï Üêïõóìá ôùí ×ñéóôïõãåííéÜôéêùí áóìÜôùí áðü
áãíÝò ðáéäéêÝò öùíÝò.
Å. Âëá÷ïãéÜííç

Äåí åßíáé ï ÷ñüíïò ðïõ ðåñíÜåé
Ê. Óìõñíéïý
1⁄4,ôé Ý÷åé áðïìåßíåé áðü ôï
ðíåýìá ôùí ÷ñéóôïõãåííéÜôéêùí ãéïñôþí- äçëáäÞ åëÜ÷éóôá, áöïý ç êïéíùíéêÞ ìåôÜëëáîç åßíáé ó÷åäüí óáñùôéêÞü,ôé ôÝëïò ðÜíôùí Ý÷åé áðïìåßíåé, äéáóþæåôáé óôç ìíÞìç áðü
ôá ðáéäéêÜ êõñßùò ÷ñüíéá.
Ïé åõöñüóõíïé ñõèìïß ôùí
×ñéóôïõãÝííùí,
âëÝðåôå,
äåí åßíáé èÝìá ðßóôçò Þ èñçóêåõôéêþí ðåðïéèÞóåùí. 1⁄4÷é
ìüíïí. 1⁄4ëåò ïé öùôåéíÝò ðáñáìõèßåò Ý÷ïõí ìéá äéÜóôáóç
ðïéçôéêÞ. ÌéëÜù ãéá ôï ýöïò
ôçò ãéïñôÞò, ôçí ðåñéññÝïõóá
áôìüóöáéñá êáé ôçí áýñá ðïõ
áðïðíÝåé.
Ôï îÝñù üôé üëá áëëÜæïõí
êáé ôßðïôá äå ìÝíåé ßäéï.
(Ðñéí áðü êÜðïéá ÷ñüíéá
âãáßíáí ðáéäéÜ ìå ôñßãùíá êáé ëÝãáíå ôá êÜëáíôá,
áñãüôåñá ìå ìáãíçôüöùíá
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1⁄4ìùò, áêüìá êé Ýôóé, ìéáí
áôìüóöáéñá ìÝóá óôï óðßôé
óïõ ôç èÝëåéò, ìÝñåò ðïõ
´íáé. Ôçí áðïæçôÜò, Ýóôù
êáé ãéá áëëáãÞ. Ðþò åßíáé
áðáñáßôçôá ôá óêçíéêÜ óôï
èÝáôñï, ïé öùôéóìïß ãéá íá
óå ðÜñåé ç ðáñÜóôáóç óôïí
êüóìï ôçò êáé íá óå ðÜåé;
¸ôóé êáé ìå ôéò ãéïñôÝò: ôï
öùôéóìÝíï äÝíôñï, ç ìïõóéêÞ,
ãåýóåéò ÷ñéóôïõãåííéÜôéêåò,
Ýíá- äõï âéâëßá, ïé äéêïß óïõ
Üíèñùðïé. Êáé óáí èïëÝò åéêüíåò íá ´ñ÷ïíôáé ïé ìïñöÝò
êáé ïé åðï÷Ýò ôùí ðáéäéêþí
ìáò ÷ñüíùí- áñìïß æùÞò êáé
åñåßóìáôá ôïõ êáèåíüò ìáò.
Ãé´ áõôü èáññþ ðùò åßíáé
ðñÜîç øõ÷éêÞò áõôï÷åéñßáò í´
áíïßãåéò ôçëåüñáóç áõôÝò ôéò
ìÝñåò êáé íá ïñìïýí óôï óðßôé
óïõ üëåò ïé êáñíáâáëéêÝò
öéãïýñåò ôçò ÔéÂé, ìåôáôñÝðïíôáò ôéò ÷ñéóôïõãåííéÜôéêåò

ãéïñôÝò óå åâäïìÜäá áðïêñéÜò. Í´ áêïýò ôçí ôå÷íçÝíôùò
ôñïöïäïôçìÝíç
åõöïñßá
ôïõò, ôá áíüçôá ÷á÷áíçôÜ
ôïõò Þ íá âëÝðåéò ëáãïõäÜêéá ôçò Ìõêüíïõ íôõìÝíá
Áú-Âáóßëçäåò ìå êëÜñåò ãêé
óôá ðéï âáèéÜ ôïõò íôåêïëôÝ.
ÐïôÝ, ðïôÝ, ôï êáô´ åìÝ, äåí
áöÞíù ôÝôïéåò ìÝñåò íá ðåñÜóïõí ôï êáôþöëé ìïõ ïé ôóéñé÷ôÝò öùíßôóåò ôïõò, ç åõíïõ÷éóìÝíç áéóèçôéêÞ ôïõò, ç ãåëïßá áíôßëçøç ôïõ êüóìïõ ôïõò.
Ãéáôß, äåí åßíáé ï ÷ñüíïò ðïõ
ðåñíÜåé, êé ç æùÞ ìáæß ôïõ.
1⁄4÷é. Åßíáé ðïõ ôçí áöÞíïõìå
Ýñìáéï óôá ÷Ýñéá ôïõò. Ðïõ
ôçí åìðéóôåõüìáóôå Üêñéôá
óôá ðéï öôçíÜ ôïõò ãïýóôá
êáé óå éóïðåäùôéêÝò åðéëïãÝò.
Ì´ áõôÜ êáé ô´ Üëëá, ôåëéêÜ,
êáèçìåñéíÜ êåñäßæåôáé ï ÷ñüíïò ìáò Þ ÷Üíåôáé.
ÊáëÞ ÷ñïíéÜ

Εκτέλεση
Παίρνουμε το κρέας , το κόβουμε
μεγάλα κομμάτια .Σε ένα πιατελάκι
κόβουμε το σκόρδο σε μικρά κομμάτια και το ανακατεύουμε με αλάτι και
πιπέρι. Κατόπιν με ένα μυτερό μαχαίρι τρυπάμε το κρέας και φυτεύουμε το σκόρδο κατά διαστήματα.
Μετά βάζουμε την κατσαρόλα στη
φωτιά με ένα ποτηράκι του κρασιού
( όχι πολύ γεμάτο) λάδι και ροδίζουμε το κρέας. Μετά το σβήνουμε με
το κρασί και ρίχνουμε τα μπαχαρικά και μια κουταλιά γεμάτη μπελτέ.
Σκεπάζουμε το κρέας με νερό και το
βράζουμε σε σιγανή φωτιά. Το σερβίρουμε με πατάτες τηγανητές ή μακαρόνια.
Από την κυρία
Ευγενία Βασ. Κορτζή
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Εδώ και Αλλού

ÁëÝîáíäñïò ÐáðáäéáìÜíôçò, ï Üãéïò ôùí ãñáììÜôùí ìáò

Στο Μοναστηράκι, εκεί προς τους Αγέρηδες, βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου
Ελισσαίου. Ο παλαιός ναός – Βασιλική
του 16ου αιώνα- ήταν ιδιόκτητος και στάθηκε εντευκτήριο ευλαβών ανθρώπων.
Λειτουργός του ήταν ο ακούραστος παπα
-Πλανάς, δεξιός ψάλτης ο Αλέξανδρος
του παπα- Αδαμάντιου (από το επάγγελμα
του πατρός του έλαβε και το επίθετό του
ο Παπαδιαμάντης) και αριστερός ψάλτης
ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, τριτοξάδελφος
του Παπαδιαμάντη.( Η οικογένεια Μωραϊ-

ταίων ήρθε στο νησί,τη Σκιάθο, από το Μυστρά, περί το τέλος του 18ου αιώνα, μετά τα
Ορλωφικά.) Εκεί, μέσα στην ήρεμη ατμόσφαιρα, γιόρταζαν τα Χριστούγεννα παλιοί
νοικοκυραίοι.Οι δυο Σκιαθίτες λογοτέχνες
έκαμαν γνωστή και στην ιστορία της λογοτεχνίας μας την εκκλησούλα του Αγίου
Ελισσαίου. Μόλις σήμαινε η καμπάνα,
που καλούσε τους χριστιανούς στη γιορτή
των Χριστουγέννων, οι δύο Αλέξανδροι με
τα πυκνά γένια και με το αργό βήμα ξεκινούσαν σιγά- σιγά, σκυφτοί και αμίλητοι
για τον Άγιο Ελισσαίο. Εκεί έψαλλαν κατανυκτικά και ευλαβικά τα τροπάρια των
Χριστουγέννων. Λίγο παρακάτω, πλάι στα
τσαρουχάδικα, ο Παπαδιαμάντης περνούσε
συχνά τις ώρες του σ’ ένα λαϊκό καφενεδάκι, που ήταν ιδιοκτησία ενός απλοϊκού
νησιώτη. Εκεί συγκεντρώνονταν και άλλοι
λόγιοι εκείνου του καιρού: Μωραϊτίδης,
Ζαχ. Παπαντωνίου, Γαβριηλίδης αλλά
και άλλοι απλοί άνθρωποι. Μέσα σ’ αυτό

το φιλολογικό κέντρο, ο Παπαδιαμάντης
έγραφε και τα ωραία εκείνα χριστουγεννιάτικα διηγήματα, που έδινε κάθε χρόνο στην
«Ακρόπολη» του Βλάση Γαβριηλίδη. Κάθε
χριστουγεννιάτικο φύλλο της εφημερίδας
εκείνης έπρεπε να έχει ολοσέλιδο διήγημα
του Παπαδιαμάντη. Πλούσιο ήταν και το
μεταφραστικό του έργο.(Ξένες Γλώσσες
μελέτησε και έμαθε μόνος του!) Ο ταπεινός
αυτός άνθρωπος και μεγάλος συγγραφέας
έζησε πτωχός, στερούμενος ακόμη και των
αναγκαίων. Παρόλο που εργαζόταν πολύ.
Περιμένει μάταια να εκδοθούν τα διηγήματά του στη Βιβλιοθήκη Μαρασλή, όπως
γράφει στην αδελφή του Χαρίκλεια στις 11
Ιανουαρίου 1907. Τέλη Μαρτίου του 1908 ,
πηγαίνει στη Σκιάθο, όπου και πέθανε στις
3 Ιανουαρίου 1911. Ήταν εξήντα ετών.
«Μακαρισμένε και αξέχαστε, ένας δικός
σου στίχος ξεφυτρώνει τώρα στα χείλη μου,
στίχος λυπητερός και όμως απριλιάτικος,
και με όλο το χειμώνα που με ζώνει: Τ’ αηδόνια αυτά που κελαηδούν μου φαίνονται
πως κλαίνε» Ακρόπολις, 4 Ιανουαρίου 1911
Κωστής Παλαμάς.
Στις μεγάλες μέρες των Χριστουγέννων,
που μάς γυρίζουν επίμονα στο ύφος ενός
άλλου κόσμου, γυρίζουμε στον Αλέξανδρο
Παπαδιαμάντη, στον όσιο του ελληνικού
λόγου, στο μεγάλο ζωγράφο των ταπεινών.
Από τη Βαρβάρα Κεμερίδου.
(Πηγές: Φώτη Δημητρακόπουλου, Λεύκωμα Παπαδιαμάντη).

ÌåëïìáêÜñïõíá ãåìéóôÜ
Πριν από τη δεκαετία του ΄70, που
τα βιβλία με συνταγές μαγειρικής
ήταν λίγα και τα διέθεταν λίγα
σπίτια των αστικών περιοχών,
και πολύ πριν κατακλυστούμε
από τηλεοράσεως και άλλων μέσων επικοινωνίας με κάθε είδους
συνταγές μαγειρικής από όλο τον
κόσμο, υπήρχε σε κάθε σπίτι, που
ήθελε να λέγεται νοικοκυρόσπιτο,
ένα συνταγολόγιο με συνταγές
γλυκών και φαγητών, γραμμένες χειρόγραφα με μελάνι από
την κάθε νοικοκυρά. Ένα τέτοιο
συνταγολόγιο ανοίχτηκε αυτή τη
φορά από την αγαπητή μας δασκάλα κ. Χριστίνα Ανδριανού που
ανήκε στην μητέρα της Ελένη Ανδριανού. Και μάς διάλεξε, τι άλλο
λόγω των ημερών, τη συνταγή
των μελομακάρουνων, όχι όμως
των απλών, αλλά με γέμιση από
καρύδι και σοκολάτα.
Και επειδή τα μελομακάρουνα,
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τα τελευταία χρόνια έπαψαν να
χαρακτηρίζονται ως γλυκό των
Χριστουγεννιάτικων ημερών άλλα
φτιάχνονται όλο το χρόνο, μετά
τις γιορτές, ανασκουμπωθείτε οι
νοικοκυρές και φτιάξτε τα. Εμείς το
μόνο που έχουμε να σας δώσουμε
είναι η συνταγή, όπως μας δόθηκε
από την κ. Χριστίνα Ανδριανού και
να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Υλικά για τη ζύμη
1 κιλό λάδι (εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο από το Καστόρι).
2 κιλά αλεύρι,
1 ποτήρι του νερού αλισίβα (Σ’
ένα κατσαρολάκι με νερό βάζουμε
τρείς κουταλιές κοσκινισμένη στάχτη και το βράζουμε, αφήνουμε
μέχρι να ξαστερώσει και μόνο τότε
γεμίζουμε ένα ποτήρι του νερού).
1 κουταλάκι του γλυκού σόδα
με μισό ποτηράκι του κρασιού
κονιάκ.

1 πιατέλο καρύδι, ένα ποτηράκι
μέλι
1 κουταλιά κανέλλα και 1 κουταλιά
κοφτή γαρύφαλλα, τριμμένα
3-4 φλιτζάνια ζάχαρη, το χυμό και
το ξύσμα 2 πορτοκαλιών.
Για τη γέμιση
1⁄2 του κιλού καρύδια.
1 ποτήρι ζάχαρι
2 κουταλιές μέλι
2 κουταλιές σοκολάτα ή κακάο.
Λίγη κανέλλα, μισό φλιτζανάκι
νερό, και δύο φλιτζανάκια ανθόνερο,
Βράζουμε όλα τα παραπάνω υλικά
να πάρουν μία βράση και κατόπιν
προσθέτουμε το ανθόνερο.
Εκτέλεση
Σε μια λεκάνη χτυπάμε πολύ
καλά το λάδι μέχρι να ασπρίσει.
Προσθέτουμε τη ζάχαρη και
συνεχίζουμε μέχρι να λειώσει.
Στη συνέχεια προσθέτουμε την

αλισίβα, τη σόδα διαλυμένη στο
κονιάκ, το χυμό των πορτοκαλιών,
το μέλι, τα κανελλογαρύφαλλα και
το καρύδι. Ανακατεύουμε ελαφρά
προσθέτοντας το αλεύρι μέσα
στο οποίο έχουμε ανακατέψει το
ξύσμα των πορτοκαλιών. Η ζύμη
να είναι μαλακή.
Παίρνουμε από τη ζύμη ένα - ένα
κομμάτι ανοίγουμε και βάζουμε
με ένα κουταλάκι από τη γέμιση.
Πλάθουμε και τοποθετούμε, προσέχοντας, ώστε η γέμιση να είναι
προς το μέρος που ακουμπά στο
ταψί. Ψήνουμε σε μέτριο φούρνο
επί 20 λεπτά.
Για το μέλωμα
2 ποτήρια νερό
2 1⁄2 ποτήρια ζάχαρη
1 ποτήρι μέλι
Βράζουμε επί 8 – 10 λεπτά σε
πλατιά κατσαρόλα. Το σιρόπι καυτό τα μελομακάρουνα χλιαρά.

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Το λεύκωµά µας

Οι φωτογραφίες του σηµερινού µας λευκώµατος είναι
δηµιουργίες των Β. Λαγανά και Γ. Αρφάνη

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ
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Άποψη

Ç ìüíéìç óõíåñãáóßá ôùí óõëëüãùí ôïõ ÄÞìïõ ìáò
åðéâåâëçìÝíç ôþñá üóï ðïôÝ Üëëïôå
Τα άλλοτε πολυπληθέστερα χωριά του δήμου
μας,σήμερα «αγκομαχούν»
στο να
επιβιώσουν, μετρώντας τα σπίτια και τους
ανθρώπους με φθίνουσα
πορεία .Τονωτικές ενέσεις
για ζωή έρχονται να δώσουν
οι υπάρχοντες σύλλογοι, πολιτιστικοί, αθλητικοί, επαγγελματικοί. .Σύλλογοι που
για να υπάρχουν εξυπηρετούν κάποιες αναγκαιότητες
διαφορετικές αλλά και κοινές
συνάμα. Θα σταθώ μόνο
στις κοινές ανάγκες εκεί που
μπορούν από κοινού να
δράσουν όλοι οι σύλλογοι.
Κατά καιρούς, ευκαιριακά,
σίγουρα
συνεργάστηκαν
μεταξύ τους, αλλά υπάρχουν θέματα για μια μόνιμη
συνεργασία πάνω σε ένα
κοινό πλαίσιο. Το Περιβάλλον, ο Πολιτισμός, ο Αθλητισμός μας φωνάζουν από την
Βορδόνια ως τον Λογκανίκο
και από το Γεωργίτσι ως το
Παρδάλι ότι έχουν κοινά
θέματα που μπορούμε να
ασχοληθούμε
Πρόσφατο θέμα που λειτούργησε με ικανοποιητικά
μέχρι τώρα αποτελέσματα
ήταν η συνεργασία των
συλλόγων για τη δημιουργία
του δικτύου διαδρομών 70
περίπου χλμ με μονοπάτια
ξεχασμένα στο χρόνο. Αυτά
τα μονοπάτια λοιπόν, άτομα
από συλλόγους Βορδόνιας,
Καστορείου, Γεωργιτσίου,
Λογγανίκου, Αγόριανης, ο
καθένας όπως μπορούσε,
εθελοντικά, τα άνοιξαν και
τα σηματοδότησαν. Αρκετοί
ηλικιωμένοι, μάλιστα, αψηφώντας κόπο και καιρικές
συνθήκες προσέφεραν τις
υπηρεσίες τους ανιδιοτελώς.
Εννέα τον αριθμό σύλλογοι
συμφώνησαν και συνυπέγραψαν ένα κείμενο το
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οποίο έστειλαν στην τοπική
αυτοδιοίκηση Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα ο Δήμος να
εγκρίνει ένα ποσό για την
ολοκλήρωση αυτού του έργου. Και φυσικά συνεχίζουν
την συνεργασία πάνω σε
αυτό το θέμα.
Πριν ένα χρόνο, όταν
στο Νεοχώρι συζητούσα με
ντόπιους για τα μονοπάτια, λέχθηκε από κάποιον,
αστειευόμενος, «τι τα θέλετε
και τα ανοίγετε αφού αργά η
γρήγορα θα το κάψουν το
βουνό». Βουνό που φυσικά
δεν ανήκει σε ένα σύλλογο
αλλά σε όλους, που έχουν
την υποχρέωση να το προστατεύσουν
Να λοιπόν ένα άλλο θέμα,
της Συλλογικής, Συντονισμένης
πυροπροστασίας
και όχι μόνο πυρόσβεσης,
που έχει ανάγκη η περιοχή
μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι
δεν έχουμε καεί σχεδόν από
τύχη μέχρι τώρα. Ας μην
προκαλούμε άλλο τη μοίρα
μας.
Η ύπαρξη ενός συντονιστικού οργάνου των συλλόγων
θα μπορούσε κάλλιστα να
ασχοληθεί με φύλαξη του
βουνού τους επικίνδυνους
μήνες με διασπορά 4-5 ρυμουλκούμενων υδροφόρων
και 1-2 τρακτέρ σε επιφυλακή με βάρδιες. Δε νομίζω ότι
είναι τόσο δύσκολο να βρεθούν ούτε τα εργαλεία ούτε
τα άτομα σε όλο το δήμο.
Εκείνο που λείπει είναι ο συντονισμός. Το αναφέρω σαν
παράδειγμα για το πώς μπορούν δρώντας συντονισμένα
να αποτρέψουν μια μεγάλη
καταστροφή με απλά μέσα
και τρόπους.
Η πολιτεία κάνει αυτό που
κάνει, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Δε χρειάζεται να
καούμε για να ενεργοποιη-

θούμε μετά, όπως έγινε στον
Πάρνωνα .
Δεν αμφιβάλει κανείς ότι
το θέμα με τα αρχαία της
Πελλάνας αποτελεί ένα
πρόβλημα εδώ και χρόνια
που αφορά όλο τον δήμο και
όχι μόνο. Έχουν γίνει προσπάθειες κατά καιρούς τόσο
από άτομα όσο και από
διάφορους φορείς, Δήμο,
συλλόγους κ.λ.π
Δεν νομίζετε ότι είναι καιρός να βγει από την «χειμερία νάρκη του»;
Μεγάλο μερίδιο ευθύνης
για την απραξία έχουν και
οι σύλλογοι οι οποίοι συντονισμένα μπορούν να κάνουν
πολλά. Αυτά είναι είτε αποσπασματικές είτε συνεχόμενες ενέργειες στο χρόνο.
Αποσπασματικά θα ήταν
ενέργειες, όπως μάζεμα
υπογραφών παραστάσεις
σε κρατικούς υπευθύνους,
συγκεντρώσεις, αρθογραφία και συνεντεύξεις σε μέσα
μαζικής ενημέρωσης.
Ενέργειες διαχρονικές, θα
έλεγα, θα ήταν η καθιέρωση
ενός ενιαίου εντύπου για τα
αρχαία, καθώς και η διοργάνωση κάθε χρόνο μιας
αθλητικής γιορτής σε όλο
τον Δήμο, των ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΩΝ για παράδειγμα.
Αθλητική εκδήλωση που
θα μπορούσε να συνδυάσει το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και
τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ (αγώνες
ορεινού τρεξίματος) με τον
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
(κατάληξη
αγωνιζόμενων στην Αρχαία
Πελλάνα). Αθλητές που θα
ξεκινούν από τη Βορδόνια,
διατρέχοντες όλο τον ορεινό
όγκο μέσα από μονοπάτια
περνώντας μέσα η έξω από
τα χωριά θα καταλήγουν στα
αρχαία μας. Όπου έχουν
γίνει τέτοιοι αγώνες έχουν
αγκαλιαστεί με θέρμη τόσο

από αθλητές όσο και από
τον κόσμο. Θα μας θυμίζει
κάθε χρόνο ότι χρειάζεται
αγώνας για να διατηρήσουμε τη φυσική αλλά και πολιτιστική κληρονομιά μας.
Τελικά κοινά θέματα για
συνεργασία των συλλόγων
υπάρχουν .Ένα κοινό τραπέζι περιμένει όλους για συντονισμό πάνω σε 2-3 ζητήματα
καθολικής αποδοχής.
Ας μην αφήσουμε άλλο
χαμένο χρόνο. Μπορεί να
δημιουργηθεί μια ομάδα,
ένα όργανο από εκπροσώπους συλλόγων, όπου θα
έχει την ευθύνη του συντονισμού των ενεργειών τους
στα κοινά ζητήματα.
Όπου έγινε πανελλαδικά
(π.χ Σέρρες, ομοσπονδία
συλλόγων) είχε εκπληκτικά
αποτελέσματα. Άλλωστε το
πρόσφατο παράδειγμα με
τα μονοπάτια έδειξε ότι όλοι
οι σύλλογοι συντονισμένα
μπορούν να δράσουν
Σε λίγο θα έχουμε το σχέδιο Καποδίστριας Νο 2 με
συνένωση δήμων (εμείς θα
υπαχθούμε στη Σπάρτη).
Δεν ξέρω αν τα θετικά θα
είναι περισσότερα από τα
αρνητικά, εκείνο όμως που
είναι σίγουρο, είναι η ανάγκη
για συνεργασία φορέων στην
περιοχή μας πάνω σε καίρια
προβλήματα που έχουμε,
για καλύτερη αντιμετώπιση.
Μια βέργα την σπάζεις πιο
εύκολα από ένα δεμάτι
Οι παραπάνω προτάσεις
σκέψεις δεν είναι μόνο δικές
μου αλλά και αρκετών που
τις συζητάμε κατά καιρούς
και μετά…τίποτα. Καιρός
είναι να αρχίσουν να υλοποιούνται.
Το μέλλον μας προκαλεί, ο
τόπος το ζητάει!
Π. Μόρφης

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Λόγος και Φως

Η Καστανιά σε μια εικόνα που σώθηκε χάρη στο ενδιαφέρον και του συνεργάτη του
ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ Γιάννη Αρφάνη. Το σιντριβάνι με τους απαραίτητους αργόσχολους και
δεξιά στην άκρη το καμάρι με τις βρύσες για τους διψασμένους, όπως, καλή ώρα, ο
γάιδαρος που άθελά του πρωταγωνιστεί στο στιγμιότυπο.

ΤΑΫΓΕΤΟΣ
Ανέβηκα Ταΰγετε στην πιο ψηλή κορφή σου
κι είδα τ’ απέραντο της γης, της θάλασσας τα πλάτια,
σαν τον αητό εκούρνιασα στον Άι-Λιά μαζί σου
κι αγνάντεψα από κοντά τ’ αστέρινα παλάτια.
Είδα της νύχτας τις σκιές και της αυγής τα μάγια,
σαν αστραπή την έκλεισε την πλάση η ματιά μου
ήπια το μύρο των δασών που σάλευαν στα πλάγια
κι ένας Θεός πως ήμουνα εθάρρεψε η καρδιά μου.
Η Σπάρτη κάτω πρόβαλλε στου ήλιου τις αχτίδες
ανθόσπαρτη ν’ απλώνεται στις όχθες του Ευρώτα
που στα νερά του πίστεψα πως παίζαν νηρηίδες
Σπαρτιατοπούλες όμορφες, λεβέντες σαν και πρώτα.

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Απόψε κρύο έκαν

ε

Απόψε κρύο έκανε
και τρέμανε τα άστρ
α
τα περιγιάλι’ ανθίσα
νε
κι οι καπετάν’ γνοια
στήκαν
κι εσείς περιβολάκι
α μου
μην παραπονεθείτε.
Ώστε να παν’ ώστε
να ΄ρθούν
κι ώστε να διαγυρίσ
ουν
να πάω να βρω τον
αρνητή
τον ψεύτη της αγάπ
ης,
π’ όταν με φίλαγ’ έλ
εγε
γλυκιά που ‘ναι η αγ
άπη.
Και τώρα μ’ απαράτ
ησε
σαν καλαμιά στον κά
μπο
θερίζουν παίρνουν το
ν καρπό
κι η καλαμιά μινέσκ
ει,
βάζουν φωτιά στην
καλαμιά
για να μαυρίσει ο κά
μπος.
Τούτα κείνα σου
τα κρινελίνα σου (τρ

ις)

Τραγουδισμένο από
τον
Παναγιώτη Ξυδιά

19

Επισκέψεις

Êþóôáò ÐáóáãéÜííçò

¸íáò ðåñéðáôçôéêüò ëáïãñÜöïò êáé öõóéïëÜôñçò

Β. Κεμερίδου
Γεννήθηκε το 1872 στην
κωμόπολη
Ανδρούσα
της Μεσσηνίας. Τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε
πότε στη μια και πότε στην
άλλη κωμόπολη της Μεσσηνίας και της Λακωνίας,
ανάλογα με τις μεταθέσεις που έπαιρνε ο πατέρας του, που ήταν Ειρηνοδίκης.-Υπηρέτησε και στο
Καστόρι, όπου και γεννήθηκε ο Σπήλιος Πασαγιάννης, αδελφός του Κώστα.
Τελείωσε τις Γυμνασιακές
του σπουδές στην Καλαμάτα, στη Σπάρτη και στο
Γύθειο και γράφτηκε στη
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν
ψηλός, ξερακιανός, με
γαλανά μάτια με γυαλάκια, μακριά μαλλιά και γένια και μακρύτατα μουστάκια .Ο Παύλος Νιρβάνας,
είχε γράψει ότι τα χαρακτηριστικά του αυτά έδωσαν αφορμή στον ευφυολόγο Γιάννη Κονδυλάκη,
που δεν έβλεπε με καλό
μάτι το επαναστατικό κίνημα των νέων (με τη νέα
γλώσσα και τις νέες φιλο-
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λογικές αρχές), να ονομάσει σε κάποιο χρονογράφημά του τους δημοτικιστές
«μαλλιαρούς».
Ο Κώστας Πασαγιάννης,
αφού πήρε το πτυχίο της
Νομικής, διορίστηκε ειρηνοδίκης και υπηρέτησε
στο Ξυλόκαστρο, στη Φολέγανδρο, στην Ιθάκη και
στην Κέρκυρα. Όμως έδειχνε ξεχωριστή αγάπη στη
δημοσιογραφία. Συνεργάστηκε στο «ΆΣΤΥ», στην
«ΑΚΡΟΠΟΛΗ», στην «ΕΣΤΙΑ» κ.α. Εξέδωσε πλήθος περιηγητικά διηγήματα και ταξιδιωτικούς οδηγούς, από τα οποία διακρίνονται τα: «Αττικοί Περίπατοι», «Εφτάνησα» και
«Σπάρτη- Μυστράς».Από
το τελευταίο παραθέτομε
απόσπασμα, που αφορά
στο χωριό μας.
« Δεξιά και αριστερά οι
όχθες του Ευρώτα, κατάφυτες από θάμνους θαλερούς και δροσόλουστες δάφνες, ακολουθούν
τα παιγνιδιάρικα φιδογυρίσματά του. Και παντού
γύρω λεύκες λυγερές και
πανύψηλες
υψώνονται

από τη διάπλατη κοίτη του
στον αιθέρα, θεριεμένες
από τα νάματά του.
Αφήνουμε τώρα τον Ευρώτα δεξιά και ανηφορίζουμε τους πρώτους γήλοφους προς την Καστανιά(
χιλιόμετρα 20 περίπου
από τη Σπάρτη). Όταν ξανοίγουμε αριστερά στην
πλαγιά την ομαλή απλωμένο το γραφικό χωριό
Βορδόνια, η οροσειρά του
Ταϋγέτου κρέμεται απάνω
από τα κεφάλια μας κάθετα κοφτή , στον ουρανό
κολλημένη.
Φτάνουμε στην Καστανιά.
Ύψος 500 μέτρα πάνω
από τη θάλασσα .Ένα χωριό πράσινο, δροσερό και
χαριτωμένο. Τύπος ελληνικού χωριού. Σπίτια με
μπασιές αρχαϊκές. Αυλές
διάπλατες και χλοϊσμένες.
Βυζαντινές ξώπορτες και
στεγασμένα χαγιάτια ηλιόλουστα, όπου ανθίζουν οι
γαρουφαλιές οι αιματοστάλαχτες και ο σγουρός
βασιλικός
μοσκοβολάει.
Όμορφες χωριατοπούλες
ξαφνισμένες προβάλλουν
δειλές από τους αυλόγυρους και τα χλοερά κατώ-
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Βιβλιοπαρουσίαση

Âéâëßá
Νίκος Σιδέρης
Τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο
Γονείς θέλουν

Εμπιστευτική επιστολή σε γονείς που σκέφτονται

Εκδόσεις Μεταίχμιο

φλια στο βέβηλο πέρασμά μας.
Παντού στους πλακόστρωτους δρόμους του
χωριού κελαηδούν κρυσταλλένια άφθονα ρυάκια. Βρύσες στις αυλές και
στα κατώφλια. Βρύσες στα
σταυροδρόμια και στα τρίστρατα. Βρύσες ακόμη και
στα κεραμίδια…
Και βλάστηση. Τι βλάστηση! Και η πέτρα στην Καστανιά βγάνει χορτάρι.
Όλα πρασινοντυμένα και
χλοϊσμένα. Αν καμιά φορά
η Σπάρτη με την Τρίπολη ήθελε ενωθεί με σιδηρόδρομο, η Καστανιά θα
ήταν η πιο δροσερή θερινή διαμονή της Ελλάδας
Μας φιλοξενούν στον
Πύργο του Τζωρτζάκη.
Έναν παλιό γέρο- πύργο
με χορταριασμένες πολεμίστρες, που κυριαρχεί
από τα ύψη του και διηγιέται στη βουβή τώρα μοναξιά του ιστορικά, πολεμικά
θυμήματα και θρύλους, γεροπαππούλης της Καστανιάς. Περνούμε μια νύχτα
μέσα σ’ένα αρματωλικό
μουσείο. Παντού στους
τοίχους γύρω κρέμονται
καρυοφύλια και τρομπόνια και σκαλιστές ασημοπιστόλες λογής λογιών και
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σμιλευτά πολύτιμα φυσεκλίκια και μαχαίρια μ’ ελεφαντένιες λαβές και δαμασκιά σπαθιά σα μισοφέγγαρα και χαρμπιά με
χρυσά χερούλια και τσαπράζια και χαημαλιά και
φλάμπουρα και χρυσομέταξες ζώνες, ολοκέντητες.
Αλλά το πιο πολύτιμο, που
αγιάζει όλα τα ιερά κειμήλια του παλαιού πύργου,
το πιο ευγενικό και ατίμητο στολίδι του, είναι η πυργοδέσποινα, η γριά- Τζωρτζάκαινα. Ένας τύπος παλιάς αρχόντισσας του Μωριά, στα χρόνια μας λησμονημένος, καμαρωμένη κόρη του ξακουσμένου Καπεταν- Κεφάλα,
του πορθητή της Τριπολιτσιάς.
Η φιλοξενία μας στον ιστορικό πύργο έχει κάτι από
μυσταγωγία άγνωστη και
ασυνήθιστη στα χρόνια
μας. Όλα εκεί μέσα τα εξιδανικεύει ο ίσκιος της γηραιάς αρχόντισσας και όλα
παίρνουν κάτι από την αρματωλική ψυχή της…
Η τοποθεσία της δροσερής Καστανιάς είναι στην
ποδιά σύρριζα του ταϋγέτου, που ορθώνεται πάνω
της μεγαλοπρεπής και
υπερήφανος.

ΑΓΙΟ-ΜΑΜΑΣ Και είναι
ένας εξώστης θεαματικότατος , μάλιστα από την
κορφούλα του Προφήτη
Ηλία, προς τη διάπλατη
κοιλάδα του Ευρώτα αποκάτω.
Ο Αγιομάμας είναι το στολίδι της. Ένα από τα ωραιότερα και πιο δροσερά ελληνικά τοπία στο φρύδι
του βουνού. Κατάφυτος,
πρασινοχόρταρος, νεροποντισμένος. Κάθε άκρη
του και μια κρυσταλλένια πηγή. Κάθε του πλαγιά και μια γάργαρη ανάβρα. Κεφαλάρια άφθονα
και πλούσιες παντού νερομάνες κελαρύζουν μουσικά και ασώπαστα το μυστικό και μονόρρυθμο των
νερών το τραγούδι σε μια
συναυλία ξωτική και παράξενη, κατηφορίζοντας
στην κοίτη του Ευρώτα.
Νερόμυλοι με πολύτοξες
χτιστές νεροδεσιές, σκεπασμένες από πυκνά νεροσέλινα και παχύτατα
βρύα, ο ένας κοντά στον
άλλο μέσα στη ρεματιά
την κατάχλωρη, καταπίνουν τα άφθονα νερά στα
πανύψηλα χορταριασμένα μυλοβάγενα και αλέθουν, αλέθουν το θραψερό σιτάρι»

Στις σύγχρονες δυτικές
κοινωνίες η σχέση
γονέων και παιδιών
βρίσκεται στο στόχαστρο και πλήττεται
με δύο κύρια όπλα:
Απαξίωση της γονεϊκής λειτουργίας και
αποθέωση του παιδικού ναρκισσισμού,
μέχρι να καθίσταται
πυρήνας του life style
ο εφηβόμορφος τρόπος
ζωής. Ο συγγραφέας
του βιβλίου απευθύνεται σε γονείς που σκέφτονται και
επιμένει στους διακριτούς ρόλους. «Ο γονιός πρέπει να
βρίσκεται πολύ κοντά στο παιδί του και λίγο πιο ψηλά!
Πρόκειται για συνάντηση, όχι ταύτιση». Δεν υπάρχει
πλάσμα τραγικότερο από το ακυβέρνητο παιδί- ένα
παιδί ακαθοδήγητο, έρμαιο των παθών και της ακρισίας της παιδικότητας. Οι γονείς έχουν την υποχρέωση
να του προσφέρουν αγάπη, αλλά και κανόνες. Διότι
οι πρωταρχικοί όροι για να μπορεί μια οικογένεια να
αντιμετωπίζει με επιτυχία τις τριβές και τα λάθη είναι
δύο: Να βρίσκεται ο καθένας στη θέση του και τα μέλη
της να παίζουν με κανόνες.
Ο Νίκος Σιδέρης είναι διδάκτωρ του τμήματος ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
Β. Κεμερίδου.

Ο Αλχημιστής
Πάουλο Κοέλο
Εκδόσεις Λιβάνης Α.Α.
Έγινε best seller πριν
μερικά χρόνια. Όμως
είναι πάντα καινούριο. Μέσα από
το οδοιπορικό ενός
νεαρού
Ισπανού
βοσκού στην αναζήτηση της μοίρας
του και της γνώσης,
ο Κοέλο αγγίζει τα
αέναα ερωτήματα
του ανθρώπου για
το νόημα της ζωής
και την ευτυχία. Εξάλλου, ο αγώνας της ανθρώπινης διάνοιας να μετατρέψει το μόλυβδο σε
χρυσό, όπως οι παλιοί αλχημιστές είναι διαρκής.
Όμως, ο δρόμος για τη γνώση περνά μέσα από
την οδύνη και οδηγεί πέρα από τις μικρές διεργασίες του νου, εκεί που το σύμπαν συνωμοτεί
ώστε να εκπληρωθούν τα όνειρά μας. Αν ζεις τη
διαρκή παρουσία, το όνειρο σε περιμένει να σου
αποκαλυφθεί, κι αξίζει να το δεις ακόμη κι αν έχει
κοστίσει.
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
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Επειδή, πολλά κοινωνικά θέματα αλλά και άλλες εκδηλώσεις μας διαφεύγουν ή δεν τα
μαθαίνουμε έγκαιρα, παρακαλούμε τους αναγνώστες μας και
μέλη μας, να μας ενημερώνουν
για τα συμβαίνοντα είτε μέσω
των ανταποκριτών μας, είτε,
απ΄ευθείας, σε μας τους ίδιους.
ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΑΣ
Όχι μόνο για το Καλοκαίρι,
αλλά για μόνιμη εγκατάσταση
στην Αθήνα ήλθαν η Ελένη Ευαγγ. Λιακοπούλου και ο σύζυγός της Σταύρος Ανδριόπουλος
από τον Καναδά. Τους ευχόμαστε καλή εγκατάσταση.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Παναγιώτα Π. Γεώργαρη
και ο Δημήτρης Αλαφόγιαννης
απέκτησαν ένα αγοράκι στις 21
Ιουλίου 2009.
Η Αγγελική Τζωρτζάκη του
Παναγιώτη και ο Μανώλης Γ.
Δαμιανάκης, απέκτησαν ένα
αγοράκι, στις 11/10/2009.
Η Κωνσταντίνα Ιωαν. Γαρυφάλλη και ο Γεώργιος Ιωαν.
Ρούμπος απέκτησαν ένα κοριτσάκι στις 28/11/2009.
Η Κωνσταντίνα Ιωαν. Σκουρμπέλου και ο Γεώργιος Βασ.
Λάμπος απέκτησαν στις 7/12/
2009 ένα κοριτσάκι.
Ευχόμαστε στους γονείς να
τους ζήσουν και τα νεογέννητα
να είναι καλότυχα και ευτυχισμένα.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Η Στέμη Χρ. Κορτζή και ο
Φίλιππος Ιωαν. Γέμελας, βάπτισαν το αγοράκι τους στην
Αθήνα, στις 5 Οκτωβρίου 2009
και του έδωσαν το όνομα Ιωάννης.
Η Βίκυ και ο Βασίλης Γεώργαρης του Αθανασίου βάπτισαν
στην Αθήνα, το κοριτσάκι τους,
στις 25/10/2009, και της έδωσαν το όνομα Σοφία.
Η Βασιλική Δημ. Πελεκάνου
και ο Γιώργος Παπαγιάννης
βάπτισαν το κοριτσάκι τους και
του έδωσαν το όνομα Έμμα,
στις 7/11/2009.
Ευχόμαστε στους γονείς να
τους ζήσουν και στα νεοφώτιστα να ευτυχήσουν στη ζωή
τους.
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ΠΕΝΘΗ
Η Ευγενία Κούμαρη του Νικολάου (Κ. Παπαθεοφιλόπουλου)
πέθανε στις 08/10/2009, σε
ηλικία 95 ετών και κηδεύτηκε
στη Βορδόνια.
Ο Ιωάννης Διπλάρης του
Αγγελή πέθανε στην Αυστραλία
στις 09/10/2009, σε ηλικία 76
ετών.
Ο Σταύρος Σκαφιδάς του
Δημητρίου πέθανε στις 17/
10/2009, μετά από τροχαίο
ατύχημα, σε ηλικία 62 ετών και
κηδεύτηκε στη Σπάρτη.
Ο Παναγιώτης Σπανός του
Κωνσταντίνου πέθανε, σε ηλικία 78 ετών, στις 22/10/2009
και κηδεύτηκε στη Σπάρτη.
Ο Κωσταντίνος Νικητάκης
του Γεωργίου πέθανε στις
14/11/2009, σε ηλικία 83 ετών
και κηδεύτηκε στο Βύρωνα
Αττικής.
Η Αικατερίνη Φουντά του
Γεωργίου πέθανε στην Αθήνα
στις 19/11/2009 σε ηλικία 52
ετών και κηδεύτηκε στα Σερβέϊκα.
Η Άννα Σπυριδάκη (Γ.Μενίδη)
του Βασιλείου πέθανε στην
Αθήνα στις 14/12/2009, σε
ηλικία 76 ετών και κηδεύτηκε
στο Καστρί.
Συλλυπούμαστε τους οικείους και τους ευχόμαστε την
από Θεόν παρηγορίαν.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Σε συνέχεια των διακρίσεων
του προηγούμενου τεύχους,
αναφέρουμε και την Αγγελική
Νικητάκη του Ευθυμίου, από
Αθήνα, που πέρασε στις Πανελλήνιες εξετάσεις στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Η Τζωρτζάκη Αγγελική του
Ευαγγέλου αφού αποφοίτησε
με άριστα από την Νομική
Σχολή Αθηνών, περάτωσε με
επιτυχία τις μεταπτυχιακές της
σπουδές στην Εγκληματολογία.
Το Ίδρυμα Γεωργίου Μερεκούλια την 28 Οκτωβρίου
στην εκκλησία και μετά το
τέλος τη Θείας Λειτουργίας,
βράβευσε και φέτος του δύο
αποφοιτήσαντες μαθητές από
το Λύκειο Καστορείου, που
εισήχθηκαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ με

τη μεγαλύτερη βαθμολογία, με
το ποσό των 587 € έκαστον. Οι
βραβευθέντες αυτή τη χρονιά
ήταν ο Γιαννακάκης Λεωνίδας
του Κωνσταντίνου από τον
Λογγανίκο και η Μανωλάκου
Σοφία του Παναγιώτη από τη
Βορδόνια.
ΕΟΡΤΕΣ
Το Γιωργίτσι, με τη συνδρομή
του Δήμου, διοργάνωσε και
φέτος με επιτυχία τη γιορτή
του τσίπουρου, στις 24 Οκτ
2009. Στη γιορτή, που έγινε στο
Καρβουνόρεμα κάτω από τα
πλατάνια, το καζάνι απόσταξης
ήταν σε συνεχή λειτουργία. Το
τσίπουρο άφθονο και συνοδευμένο με καλό μεζέ και καλή
ζωντανή μουσική. Όλα αυτά
ήταν αρκετά για να φέρουν το
κέφι και παρά τον βροχερό καιρό, οι παρευρισκόμενοι, που
ήταν από όλα τα γύρω χωριά,
χόρεψαν και διασκέδασαν. Αρκετοί και οι Καστανιώτες στην
εκδήλωση.
Στις 26 Οκτωβρίου το εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου
καθαρισμένο και ασπρισμένο
από τον Θεόδωρο Αλαφόγιαννη υποδέχτηκε και αυτή τη
χρονιά τους πιστούς από Καστόρειο , Καστρί , Ν. Λιβερά και
Σερβέϊκα, που προσέτρεξαν για
να παρακολουθήσουν τη Θεία
Λειτουργία και να γιορτάσουν
τη μνήμη του Αγίου.
Και αυτή τη χρονιά, όπως
κάθε χρόνο η Εθνική μας εορτή της, της 28ης Οκτωβρίου,
εορτάσθηκε με λαμπρότητα.
Ξεκίνησε με τη Θεία Λειτουργία,
που παρακολούθησε πολύς
κόσμος, η μαθητιώσα νεολαία
μας, τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου με τους Αντιδημάρχους κ.κ. Γεώργιο Φουντά και
Ηλία Σιγαλό. Τον πανηγυρικό
της ημέρας εκφώνησε, μετά τη
Θεία Λειτουργία, ο Δντής του
Δημοτικού Σχολείου κ. Αλέξης
Πάντος και στη συνέχεια ακολούθησε η δοξολογία στο Ηρώο
με την κατάθεση στεφάνων και
απαγγελίες ποιημάτων από
μαθητές και μαθήτριες. Η εορτή έκλεισε με την καθιερωμένη
παρέλαση των μαθητών όλων
των Σχολείων μας και τη δεξίωση που παρέθεσε ο Δήμος,

στους επισήμους και φορείς
του τόπου μας, στην αίθουσα
Σπυρόπουλου.
Στις 3/11/2009 στο Γεωργίτσι, τελέσθηκε το καθιερωμένο
Μνημόσυνο στη μνήμη των
υπέρ Πατρίδος πεσόντων Αεροπόρων της Πολεμικής μας
Αεροπορίας, που καταγόντουσαν από τον Δήμο μας. Παρευρέθησαν οι Βουλευτές κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος του ΠΑΣΟΚ
και κ. Γρηγόριος Αποστολάκος
της Ν.Δ., εκπρόσωπος του
Νομάρχη Λακωνίας, οι Αντιδήμαρχοι κ. Ηλίας Σιγαλός και ο
Γεώργιος Φουντάς με τα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου, ο
Αντιδήμαρχος της Σπάρτης κ.
Καλομοίρης, εκπρόσωπος του
Δκτή του ΚΕΕΜ, εκπρόσωποι
των Δκτών της Πυροσβεστικής
και της Αστυνομικής Δνσης
Λακωνίας, ο Πρόεδρος του
Χ.Υ.Τ.Α. κ. Σταύρος Αργειτάκος,
ο Δκτής με αντιπροσωπεία
Αξκών της 124 ΠΒΕ της Πολεμικής Αεροπορίας, ο Πρόεδρος
της Ένωσης Αποστράτων
Αεροπορίας και άλλοι φορείς.
Ομιλία εκφώνησε ο Πρόεδρος
του Τοπικού Συμβουλίου Γεωργιτσίου κ.Νίκος Γιάνναρης. Στο
τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση στην πλατεία του
Αγίου Αθανασίου.
Ούτε αυτή τη χρονιά εόρτασε
το εκκλησάκι της Μεσοσπορίτσσας, στη μνήμη του «Τα
Εισόδια της Θεοτόκου» στις 21
Νοεμβρίου. Η Θεία Λειτουργία
ψάλθηκε στην κεντρική μας
εκκλησία. Του χρόνου με τη βοήθεια όλων μας, ελπίζουμε ότι ο
χώρος θα είναι επισκέψιμος και
ο ιερέας μας θα λειτουργήσει
εκεί.
Την 1η Δεκεμβρίου το Καστόρειο εόρτασε με λαμπρότητα τον πολιούχο του Άγιο
Θεόκλητο. Την παραμονή,
τελέσθηκε μέγας πανηγυρικός
εσπερινός με αρτοκλασία και
ανήμερα, πανηγυρική Θεία
Λειτουργία προεξάρχοντος του
Σεβασμιότατου Μητροπολίτου
Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. κ.
Ευσταθίου. Τη Θεία Λειτουργία,
ακολούθησε η περιφορά της
σεπτής εικόνας του Αγίου στην
πλατεία, υπό την πάντα τμήματος Στρατιωτικής μουσικής από
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Ζούµε στην Καστανιά
το ΚΕΕΜ και συνοδευόμενη
από στρατιωτικό άγημα και
τη μαθητιώσα νεολαία μας.
Την όλη εορταστική εκδήλωση
παρακολούθησε πάρα πολύς
κόσμος, οι Βουλευτές της Ν.Δ.
κ. Γρηγόριος Αποστολάκος
και κ. Αθανάσιος Δαβάκης, ο
Δήμαρχός μας κ. Δημήτριος
Γομάτος με όλα τα μέλη του
Δημοτικού
Συμβουλίου,
ο
Δήμαρχος Οινούντος κ. Ευάγγελος Βαλιώτης, ο Δήμαρχος
Γεροθρών και Πρόεδρος της
ΤΕΔΚ κ. Φίλιππας Πήλιουρας,
η κ. Γεωργία Κ. Γαλανοπούλου
ως εκπρόσωπος του κ. Νομάρχη, ο Πρόεδρος του Χ.Υ.Τ.Α.
κ. Σταύρος
Αργειτάκος και
άλλοι επίσημοι και φορείς του
τόπου μας. Όπως κάθε χρόνο
ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος πρόσφερε τους άρτους
για την καθιερωμένη αρτοκλασία και ο Δήμος στο τέλος
των εκδηλώσεων δεξιώθηκε
τους επισήμους και τα τμήματα
του Στρατού. Στα πλαίσια της
εορτής ψάλθηκε και το καθιερωμένο τρισάγιο στη μνήμη

των αδικοχαμένων Στρατιωτών,
σε τροχαίο ατύχημα καθ οδόν
προς Καστόρειο, οι οποίοι
ευρίσκοντο σε διατεταγμένη
υπηρεσία, προκειμένου να παραστούν στη μνήμη του Αγίου
το έτος 1972.
Στις 4 Δεκεμβρίου ήχησαν οι
καμπάνες της Αγίας Βαρβάρας
και οι ενορίτες του Καστρίου,
της Νέας Λιβεράς και των Σερβέϊκων, αλλά και πολλοί Καστανιώτες και Βορδονιάτες ανταποκρίθηκαν στο εορταστικό
κάλεσμα και παρακολούθησαν
τη Θεία Λειτουργία τιμώντας τη
μνήμη Της.
Στις 6 Δεκεμβρίου εόρτασαν οι εκκλησίες του Αγίου
Νικολάου στα Σερβέϊκα και
στο Νεκροταφείο μας. Τη Θεία
Λειτουργία παρακολούθησαν
πολλοί συμπατριώτες μας και
στις δύο εκκλησίες. Στο Καστόρι στο Νεκροταφείο, δοθείσης
της ευκαιρίας, πρόσφεραν,
όπως κάνουν κάθε χρόνο, στη
μνήμη του Αγίου και τα δέοντα,
τρισάγιο και κόλλυβα για τους
κοιμωμένους εκεί δικούς.

ÃÉÁÔÉ Ç ÏÌÏÑÖÉÁ ÅÉÍÁÉ
ÓÔÇÍ ÁÑÌÏÍÉÁ
ΜΥΣΤΙΚΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
Παναγιώτα Μαϊμώνη*

Κρέμα σώματος
Είναι μια κρέμα
για ενυδάτωση και
αναζωογόνηση του
δέρματος, φτιαγμένη
από φυσικά υλικά, που
καθένας θα μπορούσε να
παρασκευάσει.
Υλικά:
30 γρ ξεφλουδισμένα
αμύγδαλα
100 γρ ροδόνερο
3 σταγόνες αιθέριο έλαιο
(τριαντάφυλλο)
10 σταγόνες βενζόης
Εκτέλεση
Αλέθουμε τα αμύγδαλα

μέχρι να γίνουν
ομογενοποιημένος πολτός.
Προσθέτουμε όλα τα υλικά
σε μίξερ και τα χτυπάμε
μέχρι να ανακατευθούν
καλά. Βάζουμε το μίγμα
σε ένα βαζάκι για 2
ημέρες, ανακατεύοντας
κατά διαστήματα. Τέλος
σουρώνουμε και η κρέμα
είναι έτοιμη.
Μικρά μυστικά
Το λεμόνι βοηθάει να
αποκτήσουμε, με τη
βοήθεια του ήλιου, φυσικές
ανταύγειες. Στύψτε το στα
μαλλιά αρκετές φορές.

* Η Παναγιώτα Μαϊμώνη γεννήθηκε στα Βρέσθενα, ζει παντρεμένη στο Καστόρι όπου έχει
κομμωτήριο.

ΧΟΡΗΓΟΙ
ΜΙΣΟΣΠΟΡΙΤΙΣΣΑΣ
Γενοβέζου Παναγιώτα
500 ΕΥΡΩ
Μαραγκού- Ρουμελιώτη
Χριστίνα
100 ΕΥΡΩ

ΧΟΡΗΓΟΙ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ
ΚΟΛΟΒΟΣ (ΜΟΝΟΠ. ΚΑΣΤΡΙΟΥ)
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝ. (ΜΟΝΟΠ. ΚΑΣΤΡΙΟΥ)

Ένας φίλος του Θανάση Λιακόπουλου διέθεσε
100 ΕΥΡΩ στη μνήμη του για την ενίσχυση του
Περιοδικού

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ
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Εικόνες του τριµήνου

Ç ãéïñôÞ ôçò ìðïõêïõâÜëáò

Για τρίτη συνεχή χρονιά έγινε
στον Άγιο Μάμα η γιορτή της
Μπουκουβάλας - θεσμός πλέον
του Δήμου Πελλάνας - το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με τη μεγαλύτερη από τα δύο προηγούμενα
χρόνια λαϊκή συμμετοχή και με
την ευγενική χορηγία του Δήμου
Πελλάνας, της ΓΗΓΕΡΤΟΝ, της
ΦΑΡΜΑΣ ΣΚΑΦΙΔΑ, του ελαιοτριβείου ΤΑΫΓΕΤΟΣ, της εταιρίας
ΤΣΙΚΑΚΗΣ - ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ,
των καταστημάτων ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ και Electonet Σπάρτης,
του Τάκη Γιαννακόπουλου και
άλλων.
Ο διοργανωτής Σύλλογος Φίλων
του Ταϋγέτου Η ΛΟΥΣΙΝΑ αφιέρωσε τη φετινή γιορτή στους
εθελοντές φίλους και μέλη του
συλλόγου, που βοήθησαν στον
άμεσο εντοπισμό Σουηδού επισκέπτη της περιοχής, που είχε
χαθεί και τραυματιστεί στη δύσβατη περιοχή της Ξεροβούνας,
την 28η Οκτωβρίου.
Για άλλη μία χρονιά ο Σύλλογος
πρόσφερε απλόχερα παραδοσιακά εδέσματα, άφθονο κόκκινο
κρασί και τσίπουρο. Σε ειδικό περίπτερο διετίθεντο προϊόντα με
βάση το ελαιόλαδο: βαλσαμόλαδο, σαπούνι, αλοιφή της φωτιάς,
που έκαμαν γυναίκες - μέλη και
φίλοι του Συλλόγου.
Στη γιορτή παρέστησαν ο Δήμαρχος Πελλάνας κ. Δημ. Γομάτος και ο Δήμαρχος Οινούντος
κ. Ευάγγελος Βαλιώτης καθώς
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επίσης και ο βουλευτής κ. Γρηγόρης Αποστολάκος. Επίσης
παραβρέθηκαν και 70 μέλη των
ορειβατικών συλλόγων Α.Ο.Σ.
Αθηνών, Ε.Ο.Σ. Ηλιούπολης
και Ε.Ο.Σ. Βούλας, τα οποία
εντυπωσιάστηκαν τόσο από τη
γιορτή, όσο και από το φυσικό
κάλλος της περιοχής μας.
Το χορό άνοιξε το νεοσύστατο, με
πρωτοβουλία του Πολιτιστικού
Συλλόγου «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ», χορευτικό τμήμα, το οποίο εντυπωσίασε και καταχειροκροτήθηκε.
Πολλοί έπαινοι και μπράβο στους
συντελεστές της γιορτής και ιδιαιτέρως στις κυρίες Γεωργία Οικονομοπούλου- Μουτή, Χριστίνα
Κορτζή, Κική Λιναρδάκη, Καίτη
Μαλλιαρού, Ποτούλα Γεωργάτσου, ΄Αννα Μουτή, Χριστίνα
Τσάκωνα αλλά και στη Γεωργία
Οικονομοπούλου-Τσέλλου
για
την ωραία λογοτεχνική δουλειά,
τον Βασίλη Λαγανά για την έκθεση φωτογραφίας και τον Γιώργο
Κανελλόπουλο για τα εκπληκτικά
ξύλινα ευρήματα του Ταϋγέτου.
Στις κυρίες Αικατερίνη Σκαφιδά,
Ζωίτσα Νικητάκη, Δήμητρα Λάμπου, Νίτσα Αλειφέρη, Χρ. Ανδριανού και Ματούλα Κουκάκη
για την παραδοσιακή κατασκευή
σαπουνιού. Επίσης ιδιαίτερες
ευχαριστίες στους Βασίλη Μενίδη, Παναγιώτη Μαλλιαρό και το
Γιώργο Κουρεμπή.
Και του χρόνου.
Ντ. Λαγανάς

Åéêüíåò áðü ôç öýóç ìáò

Crocus biflorus
melantherus
Οι κρόκοι ανήκουν στην οικογένεια των iridaceae.
Είναι φυτά ευρωασιατικά. Εξαπλώνονται από την
Πορτογαλία µέχρι τη δυτική Κίνα και περιλαµβάνουν 80 είδη. Η πλειονότητά τους συγκεντρώνεται
στην βορειοανατολική Μεσόγειο και κυρίως στηn
Τουρκία και την Ελλάδα. Στη χώρα µας ευδοκιµούν 21 είδη αυτοφυών κρόκων, από τα οποία τα 9
είναι ενδηµικά. Εκτός από τα τρία αιγαιοπελαγίτικα
είδη που δίνουν την ζαφορά (σαφράν), υπάρχουν
και κρόκοι που έχουν µεγάλη αισθητική αξία και
καλλιεργούνται σαν καλλωπιστικοί.
Οι κρόκοι γενικά στολίζουν την ελληνική ύπαιθρο
από το Φθινόπωρο µέχρι την ‘Aνοιξη. Ιδιαίτερα
οι χειµωνιάτικοι κρόκοι ξεπηδούν µέσα από το
χιόνι και προσφέρουν πανέµορφες εικόνες σε

µια εποχή που τα περισσότερα φυτά κοιµούνται.
Παρουσιάζουν µερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
όπως την έκφυση φύλλων και άνθους απ΄ ευθείας
από το βολβό.
Ο συγκεκριµένος έχει λευκό περιάνθιο µε µοβ
γραµµές στην εξωτερική πλευρά και κίτρινο
φάρυγγα, ανθήρες δε µαύρους. Φωτογραφήθηκε
στο Κουτούνι, σε µια περιοχή στο Βορειανατολικό
Ταΰγετο την 1 Νοεµβρίου 2009.
Το φυτό, όπως και πολλά άλλα, έλκει το όνοµά του
από την ελληνική µυθολογία. Ο Ερµής, παίζοντας
µε το φίλο του τον Κρόκο τον σκότωσε κατά λάθος
.Εκεί που έπεσε ο Κρόκος φύτρωσε ένα λουλούδι,
που τα στίγµατά του είναι τρεις σταγόνες από το
αίµα του νέου, που έδωσε το όνοµά του στο φυτό.
φωτογραφία:
Βασ. Λαγανάς
κείµενο: Ντίνος Λαγανάς
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