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Ότι η κρίση πλήττει το με-
γαλύτερο μέρος  της κοινω-
νίας δεν περιμένει κανείς να 
το επιβεβαιώσει η στήλη αυ-
τή.Όμως από την αρχή της 
κρίσης, από τις στήλες του 
«Πολυδεύκη», είχαμε επιση-
μάνει τη σπουδαιότητα τoυ 
πρωτογενούς τομέα παραγω-
γής (γεωργία, κτηνοτροφία) 
για τον τόπο μας.
Ο Καστανιώτης, σε επίσκεψη 
στο χωριό αρχές Δεκέμβρη, 
με χαρά είδε, άκουσε, ένιωσε 
ότι κάτι κινείται στην περιο-
χή. Κτηνοτρόφοι μεγαλώνουν 
τα κοπάδια τους, δίπλα στο 
γονιό έρχονται και τα παιδιά 
με σπουδές στο αντικείμενο. 
Με όρεξη και μεράκι δουλεύ-
ουν τα παιδιά των αδελφών 
Σκαφιδά στην οικογενειακή 
φάρμα και τροφοδοτούν τη 
«Δέλτα» με αγελαδινό γάλα. 
Το περίφημο πρόβειο γιαούρ-
τι «Βουλουμάνου», περιζήτη-
το σε όλη τη Λακωνία, γίνε-
ται από γάλα που προμηθεύει 
ο Αλέκος  Σταυρόπουλος. 
Ο Κώστας Αλειφέρης  προ-
χωρεί σε νέες  δραστηριότη-
τες με τα παιδιά του. Το λάδι, 

ένα προϊόν βασικό για την πε-
ριοχή μας, έχει καλές προο-
πτικές και κάτι κινείται γύρω 
από αυτό. Σε επόμενο σημεί-
ωμα θα έχουμε περισσότερα 
να πούμε.

Η έγκυρη εφημερίδα Καθη-
μερινή της Κυριακής, στο 
ένθετο περιοδικό της «Γα-
στρονόμος», είχε τρισέλιδο 
αφιέρωμα για το ιχθυοτρο-
φείο πέστροφας του  πατρι-
ώτη μας κ. Γεροντίδη στον 
Άγιο Μάμα. Μέσα από το 
τρισέλιδο αφιέρωμα ο ανα-
γνώστης είχε όλη την ιστο-
ρία του ιχθυοτροφείου μπρος 
στα μάτια του και τα προϊό-
ντα της επιχείρησης.  

Πριν από χρόνια, που η παρα-
γωγή του λαδιού ήταν μεγα-
λύτερη στην περιοχή μας, εί-
χαμε δυο εργοστάσια λαδιού: 
τον θρυλικό «Αγρότη» και 
το ελαιουργείο των αδελφών 
Μελά, το επονομαζόμενο και 
«Μπρίκι». Σ’ αυτά δούλευαν 
αρκετοί πατριώτες τους χει-
μερινούς μήνες για πολλές 
ώρες. Τη δύσκολη όμως δου-

λειά την έκαναν οι λιτρου-
βαρέοι που με τα άλογα κου-
βαλούσαν τον καρπό στο ερ-
γοστάσιο και μετά μέσα σε 
δοχεία, τις λαδούσες, έφερ-
ναν το φρέσκο λάδι στα σπί-
τια μας. 
Τις νύχτες, με βροχή,  με 
κρύο, στα καλντερίμια του 
χωριού ακούγονταν οι οπλές 
των αλόγων, μέσα στο ημί-
φως γυάλιζαν οι λαδούσες 
και οι μουσαμάδες στην πλά-
τη των αλόγων και το τραγού-
δι των λιτρουβαρέων -γιατί 
όλο και κάτι κεράσματα έπε-
φταν, κρασί και κανένας με-
ζές-ακουγόταν σ’ ολόκληρο 
το χωριό. Όμως ο πιο ξακου-
στός στο τραγούδι που σειό-
νταν οι γειτονιές, ήταν ο μα-
καρίτης Γ. Πάντος, πατέρας 
του Πάντου, ο θρυλικός «Λέ-
οντας». Με την εμφάνιση των 
τρακτέρ αλλά και των αγροτι-
κών αυτοκινήτων χαθήκαν τα 
άλογα, χαθήκαν και τα τρα-
γούδια των λιτρουβαρέων. 
Αλλάζουν οι καιροί.

Γεια σας πατριώτες
Γ. Λαγανάς

gld@otenet.gr

Êáóôáíéþôéêá

“… Ο Έλληνας είναι πιο εγω-
ιστής από εμάς και συνεπώς 
από όλα τα έθνη του κόσμου. 
Το άτομό του είναι «πάντων 
χρημάτων μέτρον» κατά το 
ρητό του Πρωταγόρα. Αδέ-
σμευτο, αυθαίρετο και ατίθα-
σο, αλλά και αληθινά ελεύθε-
ρο, ορθώνεται το «εγώ» των 
Ελλήνων. Χάρις σε αυτό σκε-
φθήκανε πηγαία, πρώτοι αυ-
τοί, όσα εμείς αναγκαζόμαστε 
σήμερα να σκεφθούμε σύμφω-
να με την σκέψη τους. Χάρις 
σε αυτό βλέπουν με τα μάτια 
τους και όχι με τα μάτια εκεί-
νων που είδαν πριν από αυ-
τούς. Χάρις σε αυτό η σχέ-
ση τους με το σύμπαν, με τα 
πράγματα και τους ανθρώ-
πους δεν μπαγιατεύει, αλλά 
είναι πάντα νέα, δροσερή και 
το κάθε τι, χάρις σε αυτό το 
«εγώ» αντιχτυπάει σαν πρω-
τοφανέρωτο στην ψυχή τους. 
Είναι όμως και του καλού και 

του κακού πηγή τούτο το χάρι-
σμα. Το ίδιο «εγώ» που οικο-
δομεί τα ιδανικά πολιτικά συ-
στήματα, αυτό διαλύει και τις 
πραγματικές πολιτείες των αν-
θρώπων”. 
Ορισμένες σκέψεις του πρώ-
ην Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας Κωνσταντί-
νου Τσάτσου που τις βάζει 
στα χείλη ενός Ρωμαίου Συ-
γκλητικού. Δημοσιεύτηκαν 
στο περιοδικό ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ 
του 1954 και στη συνέχεια τα 
αναδημοσίευσε στη Β΄ σειρά 
των Αφορισμών και Διαλογι-
σμών του (Βιβλιοπωλείο της 
Εστίας β΄ έκδ. 1970 σελ.243 
έπ.) με τον τίτλο «Οξυρρύγ-
χειοι Πάπυροι». 
Αυτός ο λαός λοιπόν που φαί-
νεται κάτι κουβαλάει από το 
σπόρο εκείνων που έζησαν 
και δημιούργησαν εδώ και χι-
λιετίες σ’ αυτό το ηλιόλουστο 
μέρος. Και αυτό αποδεικνύε-

ται από το ότι μέσα σ’ αυτή 
την ανομία, τη διαπλοκή, τη 
σύγχυση, την ανικανότητα 
που διέπει όσους εμπλέκονται 
στα κέντρα εξουσίας αυτής 
της μικρής χώρας, κατάφερε 
να αντέξει ανά τους αιώνες, 
να δημιουργήσει διηνεκώς, 
στον πολιτισμό, στην επιστή-
μη και στην ίδια την οικονο-
μία και το εμπόριο. Φαίνεται 
ότι το φιλότιμο του Έλληνα 
«αγαντάρει» για να βγαίνου-
με από τις ξέρες που μας ρίχο-
νυν οι εκάστοτε εξουσίες. Δεν 
είναι μάλλον τυχαίο ότι οι έλ-
ληνες επιστήμονες γίνονται 
ανάρπαστοι στα Πανεπιστή-
μια του εξωτερικού και στις 
μεγάλες εταιρείες. Αν είχαμε 
και λίγο πιο ομαδικό πνεύμα 
(!) θα έλεγε κάποιος.
Ίσως είναι της μοίρας μας 
γραφτό (και εννοώ στα γονί-
διά μας) να είμαστε έτσι ελεύ-
θεροι και ατομιστές και ανυ-

πότακτοι και ανεξάρτητοι και 
έτσι θα τα καταφέρουμε πάλι. 
Όμως μας χρειάζεται και λίγο 
σύστημα και διαδικασία απο-
δεκτή από όλους. Δε χρειάζε-
ται να γίνουμε προτεστάντες 
διότι πολλές φορές η πρωτο-
βουλία καταρρέει μέσα στα 
αυστηρά στεγανά. Ας μην το 
βάλουμε κάτω, ας κατεβά-
σουμε ιδέες. Ας τολμήσουμε. 
Και ίσως, όπως μας δίδαξαν 
οι αρχαίοι μας πρόγονοι να 
κερδίσουμε τον από μηχανής 
θεό, γιατί θα έχουμε προσπα-
θήσει, θα έχουμε εργαστεί και 
θα αξίζουμε τη συνδρομή του 
σύμπαντος.
Ας μη το βάλουμε κάτω. Θα 
«αγαντάρει» πάλι το Φιλό-
τιμο.
Από όλο το ΔΣ 
σας ευχόμαστε
Το 2013 να είναι καρποφόρο 
με υγεία και ευτυχία.
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Ο  μεγάλος ευεργέτης 
της Λακωνίας αλλά 
και συμπατριώτης μας 

Ευστάθιος Βαλιώτης αποφάσι-
σε επιτέλους να πάρει την κατά-
σταση στα χέρια του μετά τα σε-
νάρια περί μεταφοράς του Τμή-
ματος Τεχνολογίας Πληροφο-
ρικής και Τηλεπικοινωνιών στο 
ΤΕΙ Καλαμάτας.
Με επιστολή του προς τον πρω-
θυπουργό και τους υπουργούς 
ο κ. Βαλιώτης κατακεραυνώνει 
τις πολιτικές που μηδενίζουν 
στην ουσία την ελληνική ομογέ-
νεια και κατ’ επέκταση τον ίδιο, 
αφού με δαπάνες αποκλειστικά 
του ίδιου ανεγέρθησαν οι εγκα-
ταστάσεις του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
(παράρτημα Σπάρτης).
Στην επιστολή του αναφέρει:
«Ονομάζομαι Ευστάθιος 
(Steve) Βαλιώτης του Γεωρ-
γίου και διαμένω τα τελευταία 

σαράντα χρόνια στη Νέα Υόρ-
κη. Κατάγομαι από ένα μικρό 
χωριό της Σπάρτης, τη Βορδό-
νια. Εκεί γεννήθηκα και τελείω-
σα τις σπουδές μου στη Σπάρ-

τη, το Γυμνάσιο εκείνη την επο-
χή. Συνέχισα σε μια διετή σχολή 
Ιερατικής της Καλαμάτας και εν 
συνεχεία τελείωσα την Θεολο-
γική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Αφού υπηρέτησα την 
Στρατιωτική μου θητεία – διε-
τή παρακαλώ – αποφάσισα να 
έρθω στην Αμερική για ένα κα-

λύτερο αύριο.
Ευτυχώς το βρήκα και κατόρθω-
σα σε λίγα χρόνια να γίνω ένας 
από τους δέκα πλουσιότερους 
Ελληνοαμερικανούς, με αρχές 
πάντα Ελληνοχριστιανικές σε 
όλη την οικογένειά μου και την 
ομογένεια.
Μετά τις μεγάλες προσφορές 
στην ομογένεια, η μάνα Ελλά-
δα με κάλεσε για βοήθεια στον 
τόπο μου μέσω του Επισκόπου 
Ευσταθίου, ο οποίος κάποτε 
ήταν δάσκαλός μου.
Μου ζήτησαν να κατασκευάσω 
ένα ΤΕΙ στη Σπάρτη γιατί οι φοι-
τητές ήταν στα υπόγεια. Δέχτη-
κα την πρόσκληση με ευχαρί-
στηση και ξεκίνησα τις διαδικα-
σίες. Σχεδίασα το ΤΕΙ στην Αμε-
ρική και το έστειλα στη Σπάρτη 
για να το εγκρίνουν. Το ενέκρι-
ναν και το έκτισα σε ενάμιση 
χρόνο. Οι αντιξοότητες για την 

κατασκευή αυτή ήταν πολλές! 
Κοιτάζω όμως μόνο μπροστά, 
έκτισα ένα σχολείο κατά γενική 
ομολογία έργο τέχνης, το οποί-
ο τώρα λειτουργεί. Στα εγκαίνιά 

του παρέστη και ο τότε υπουρ-
γός Παιδείας Αντρέας Λυκουρέ-
ντζος. Το παρέδωσα με το κλει-
δί, εξόδευσα αρκετά εκατομμύ-
ρια, ευχαρίστως όμως, για τη 
μητέρα Ελλάδα και μάλιστα το 
έκανα με φορολογημένα χρή-
ματα, χωρίς καμία φοροαπαλ-
λαγή. Στην Αμερική θα είχα του-

λάχιστον 40% φοροαπαλλα-
γή και πολλαπλάσια αναγνώρι-
ση, ίσως και καλύτερα αποτε-
λέσματα.
Μετά λύπης μου πληροφορού-
μαι από τους συμπατριώτες μου 
ότι το ΤΕΙ Σπάρτης θα διακόψει 

τη λειτουργία του και μου ζητούν 
την παρέμβασή μου. Με το θάρ-
ρος αυτό, απευθύνομαι σε εσάς 
για τη σωτηρία του σχολείου 
μας. Η κάθε κίνησή σας θα έχει 
βαρύ αντίκτυπο στην ομογένεια 
και στην οικογένειά μου.
Σας ερωτώ λοιπόν: Τι θα πουν; 
Ο Βαλιώτης δώρισε το σχολείο 
και το κλείσανε! Εμείς τι θα κά-
νουμε;
Όχι μόνο δε θα γίνει άλλη δωρε-
ά αλλά ούτε και καμία επένδυ-
ση. Μην ξεχνάτε το κτίσμα αυτό 
είναι καινούριο χωρίς ενοίκιο και 
έξοδα συντήρησης.
Φυσικά, είμαι εκ φύσεως αισι-
όδοξος και δεν παραπονούμαι 
που καμία ελληνική υπηρεσία 
δεν με ευχαρίστησε ούτε έστω 
με ένα συμβολικό τηλέφωνο ή 
ένα γράμμα. Αντί αυτού, σχεδι-
άζετε την κατάργηση του σχο-
λείου μας; Έτσι αναγνωρίζονται 
οι ευεργέτες και οι δωρητές του 
Έθνους;
Απαιτώ απάντηση και λύση από 
όλους σας, είναι κρίμα το σχο-
λείο να κλείσει και μάλιστα στις 
δύσκολες αυτές μέρες που δια-
νύουμε.

Εγώ στην Αμερική ετοιμάζομαι 
να κτίσω το πρώτο Ελληνοαμε-
ρικανικό Πανεπιστήμιο στη Νέα 
Υόρκη, προσφορά πολλών εκα-
τοντάδων εκατομμυρίων.
Σας παρακαλώ μην αποκαρδι-
ώσετε τη γυναίκα μου, τα παιδι-

ά μου, εμένα και όλη την ομογέ-
νεια. Προς θεού! Έγιναν πολλά 
λάθη στο παρελθόν, μην κάνου-
με και άλλα! Αρκετά!»
Ένα μήνα περίπου μετά την επι-
στολή αυτή και αφού έχουν γί-
νει πολλές συνελεύσεις στο ΑΕΙ 
Καλαμάτας αποφασίστηκε να 
μεταφερθεί το Τμήμα Τεχνολο-
γίας Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών στην έδρα της Μεσ-
σηνιακής πρωτεύουσας. Η πρό-
ταση υπεβλήθη στο υπουργείο 
Παιδείας και οι λόγοι τους οποί-
ους επικαλέστηκαν για την από-
φαση αυτή, ήταν κυρίως οικο-
νομικοί. Πιο συγκεκριμένα, με-
ταφέροντας το Τμήμα στην Κα-
λαμάτα θα υπάρχει όπως ανα-
φέρουν κοινή φύλαξη, στέγαση, 
αποφυγή περιττών μετακινήσε-
ων, αλλά και καλύτερος συντο-
νισμός των διοικητικών υπηρε-
σιών.
Το υπουργείο θα κληθεί να αξι-
ολογήσει τις προτεινόμενες με-
ταρρυθμίσεις παρά τις αντιδρά-
σεις των αρχόντων και πολιτευ-
τών του τόπου μας.

Καλλιρρόη Λαμπή

Èá êëåßóåé ôï ó÷ïëåßï 
ôïõ Âáëéþôç;

Το Θέµα
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Ruscus aculeatus 
(μυρσίνη, λαγομηλιά)

Είναι ένας όμορφος, 
διακοσμητικός θά-
μνος, που φαίνεται να 
βγάζει καρπούς από 
τα φύλλα. Τα φύλλα 
αυτά είναι στην πραγ-
ματικότητα βλαστοί 
που παίρνουν τη μορ-
φή φύλλου και είναι 

γνωστοί σαν φυλλο-
κλάδια. Τα άνθη λευκά 
εμφανίζονται στα φυλ-
λοκλάδια την Άνοιξη 
και το Καλοκαίρι, ακο-
λουθούν οι καρποί που 
μοιάζουν με κεράσια. 
Φύεται σε σκιερές, θα-
μνώδεις και δασώδεις 
περιοχές.
Κείμενο: Ντ. Λαγανάς
Φωτ. Βασ. Λαγανάς

Åéêüíåò áðü ôç öýóç ìáò

Tο Σάββατο 24 Νοεμβρίου για 
έκτη συνεχή χρονιά έγινε στον Άγιο 
Μάμα η θεσμοθετημένη πλέον 
γιορτή της Μπουκουβάλας. Κι 
εφέτος επιβεβαιώθηκε ο κανόνας 
κάθε χρόνο να σημειώνεται 
ρεκόρ επισκεπτών από όλες τις 
προηγούμενες, απόδειξη ότι 
το χωριό μας αποτελεί πλέον 
προορισμό.
Από πολύ νωρίς ήταν όλοι εκεί! 
Μικροί και μεγάλοι, κάτοικοι και 
επισκέπτες ξέχασαν για λίγο τα 
μνημόνια και τα προβλήματά τους 
και έσμιξαν στους ρυθμούς των 
παραδοσιακών χορών.
Ο διοργανωτής Σύλλογός μας, 
πρόσφερε απλόχερα παραδοσιακή 
φασολάδα, χοιρινό παστό και 
λουκάνικο, ελιές, ρέγκα και 
μπουκουβάλα, άφθονο κόκκινο 
κρασί αλλά και προϊόντα με βάση 
το ελαιόλαδο (βαλσαμόλαδο, 
σαπούνι, αλοιφή της φωτιάς, δίπλες, 
κουραμπιέδες) που έκαμαν γυναίκες 
μέλη και φίλοι του Συλλόγου.
Στη γιορτή παρέστησαν η 
Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας 
κυρία Ντία Τζανετέα, ο Γραμματέας 
του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γ. Πουλοκέφαλος, μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
μας με επικεφαλής τον Δήμαρχο  
κ. Σταύρο Αργειτάκο, ο Γεν. 
Γραμματέας του Δήμου κ. Δημ. 
Λάζαρης, η  βουλευτής  κυρία Φ. 
Πατριανάκου, ο Διοικητής του 
Νοσοκομείου Σπάρτης κ. Κουφός 
καθώς επίσης οι εκπρόσωποι 
τοπικών φορέων και συλλόγων. 
Επίσης παραβρέθηκαν τα μέλη της 
Ομάδας ΝΕΔΩΝ – στους οποίους 
οφείλεται η ανάδειξη και ασφάλιση 
των φαραγγιών Λουκά και Κριμπιά 
-  καθώς επίσης 50 μέλη του 
Πεζοπορικού Ομίλου Αθηνών και 18 
του Ορειβατικού Νοτιοανατολικής 
Λακωνίας (Μολάων)  οι οποίοι 

πραγματοποίησαν κατάβαση 
του φαραγγιού των Μύλων από 
Γεωργίτσι στο Καστόρειο και  
εντυπωσιάστηκαν τόσο από τη 
γιορτή όσο και από το φυσικό 
κάλλος της περιοχής μας. Επίσης, 
το 300ο σύστημα Προσκόπων 
Σπάρτης που πραγματοποίησε στο 
χωριό μας 3ήμερη εκδρομή.
Στο χορό συμμετείχε και η 
Ομάδα Ελληνικού Παραδοσιακού 
Χορού του χωριού μας που 
καταχειροκροτήθηκε.
Εντυπωσιακές  φωτογραφίες από 
τη μοναδική χλωρίδα καθώς επίσης 
και φωτογραφίες των φαραγγιών 
της περιοχής μας παρουσιάστηκαν 
για μία ακόμη φορά στην έκθεση 
του Βασίλη Λαγανά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί 
θερμά όλους τους συντελεστές 
της γιορτής, μέλη και φίλους 
του Συλλόγου  και ιδιαιτέρως 
τις  κυρίες Χριστίνα Κορτζή, 
Κική Λιναρδάκη, Άννα Πάντου 
για την αλοιφή της φωτιάς, την 
κυρία Ματούλα Κουκάκη για τους 
παραδοσιακούς κουραμπιέδες. 
Τις κυρίες Νίτσα Αλειφέρη, 
Αικατερίνη Σκαφιδά και Ζωίτσα 
Νικητάκη για την παραδοσιακή 
κατασκευή σαπουνιού. Την κυρία 
Βασιλική Τζαμούρη για τις πολύ 
νόστιμες δίπλες. Τους χορηγούς 
κ. Νικήτα Αλειφέρη, Ντίνο 
Αλεξάκο, Δημ. Δημητρακάκη, 
Λάμπρο Μουτή, Γιώργο 
Μυρίδη, Γιάννη Μυρίδη, Λίλα 
Νικολοπούλου, Μάκη Πανταζή, 
Κων. Σκαφιδά και το Supermarket 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ .
Τέλος θερμές ευχαριστίες  προς το 
Δήμο Σπάρτης για την παραχώρηση 
του χώρου και την εν γένει 
συνδρομή του.
Και του χρόνου.
Ντίνος Λαγανάς

Ç 6ç ÃéïñôÞ ôçò ÌðïõêïõâÜëáò
Εικόνες του τριµήνου
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Ο τόπος µας

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
«Τραγουδάμε για τα παιδιά», στις 
27/12/2012, συνδιοργάνωσαν το 
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του 
Δήμου Σπάρτης, που κάλυψε τα έξοδα 
της εκδήλωσης και διέθεσε και την 
ορχήστρα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Καστορείου «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ» και  ο 
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 
Δημοτικού Σχολείου. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στη διπλή 
αίθουσα του Λυκείου Καστορείου. 
Οι καλομαγειρεμένοι μεζέδες από 
τις μητέρες των παιδιών και το καλό 
κρασί βοήθησαν να διασκεδάσουμε 
και να σιγοτραγουδήσουμε όμορφα 
και διαχρονικά τραγούδια και να 
περάσουμε μια ωραία βραδιά.  
Για την πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης  βοήθησαν οι κυρίες 
Ελένη Παρασκευοπούλου, Γεωργία 
Παρασκευοπούλου, Γιάννα Βλαχάκη, 
Δήμητρα Κοκορού, Καντούλα 

Οικονομάκη-Αρβανίτη, Νικολέτα 
Αποστολάκου και Καλλιρρόη 
Λαμπή. Χορηγοί στην εκδήλωση 
ήταν η οικογένεια του Χρήστου 
Βουρδούση, που πρόσφερε ένα 
αρνί αλλά και οι συμπατριώτες 
μας, όλοι όσοι παραβρέθηκαν.  
Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους  ο Πρόεδρος 
του Ν.Π.Π.Α. & Π. του Δήμου 
Σπάρτης κ. Μάριος Τζωρτζάκης, ο 
Αντιδήμαρχος  κ. Γεώργιος Συνοδινός  
και  οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Παρασκευάς Καλομοίρης και 
Ευστράτιος Κοκορός, ο Πρόεδρος 
του Τ.Σ. Καστορείου κ. Γεώργιος 
Οικονομάκης, ο Τοπικός Σύμβουλος 
κ. Βασίλειος Λαγανάς  και αρκετός 
κόσμος.  Από τις χορηγίες των 
παρευρισκομένων, συγκεντρώθηκε 
το ποσό των 650 ευρώ, που θα 
διατεθεί στο Σχολείο για την κάλυψη 
πολιτιστικών αναγκών των μαθητών. 

E.B.

ÔñáãïõäÜìå
ãéá ôá ðáéäéÜ
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Χάνι-Χαντζής-Χατζής (ḥān, 
τουρκ. λ.)= πανδοχείο εξοχικό και 
πανδοχείο πόλεων για στάθμευση 
υποζυγίων και αμαξών. Από την 
αρχή της Τουρκοκρατίας ιδιαίτε-
ρα στις πόλεις με μεγάλη εμπορική 
κίνηση κατασκεύαζαν χάνια για να 
ξαποσταίνουν οι ταξιδιώτες και τα 
ζώα τους, και να διανυκτερεύουν. 
Χρησίμευαν σαν χώροι πρόσκαι-
ρης διαμονής και ανεφοδιασμού 
εμπόρων και ταξιδιωτών. 
Το διπλό τους ρόλο σαν χώροι 
ύπνου και εμπορικών συναλλα-
γών διατήρησαν τα παραδοσιακά 
χάνια ως το τέλος της Τουρκοκρα-
τίας. Τα χάνια εκτός από δωμάτια 
διέθεταν σταύλους, πεταλωτήρια, 
καπηλειά και χώρους για τους Χα-
ντζήδες. 
Χαντζής λέγεται αυτός που δι-
ευθύνει και επιβλέπει το χάνι και 
είναι συνήθως ο ιδιοκτήτης. Ενώ 
Χατζής χωρίς (ν) για τους Χρι-
στιανούς λέγεται ο  προσκυνη-
τής του Παναγίου Τάφου στα Ιε-
ροσόλυμα. 
Χάνια υπήρχαν στους βόρειους 
δήμους και στο Καστόρι. Σύμ-
φωνα με τοπική πληροφορία (Στ. 
Μιχαλοπούλου) όταν ένα κοπάδι 
ζώων έκανε ζημιά, φυλάκιζαν ένα 
από αυτά στο χάνι, μέχρι να οδη-
γηθεί μαζί με τον ιδιοκτήτη του 
στο δικαστήριο. 
Βέβαια αρκετά χάνια ήσαν σε άθλι-
α κατάσταση από καθαριότητα και 
εξυπηρέτηση. Ο Άγγλος περιηγη-
τής Τζων Στιούαρτ Μιλ στις 23 
Μάρτη του 1855 γράφει στη γυ-
ναίκα του μεταξύ άλλων από ένα 
χάνι στο Γιωργίτσι “…η σύγκρισή 
του με το χειρότερο αγγλικό αχυ-

ρώνα θα ήταν τιμητική γι’ αυτό. 
Οι ψύλλοι τρέχουν σε όλο μου το 
κορμί και με τσιμπάνε συνέχεια… 
αλλά νιώθω ευχάριστα σήμερα και 
δεν είμαι καθόλου κουρασμένος”.   

τράστο= το σακίδιο για το τά-
ισμα των ζώων, από το τράι-
στο<τράιστρο< τράγιστρο <τάγι-
στρο <μεσν. τάγισ-τρον <ταγ-ίζω 
(= τροφοδοτώ). Για δύστροπους 
ανθρώπους λέγεται στην Καστανιά 
“εσύ δε χωράς ούτε στο σακί, ούτε 
στο τράστο”. 

τόκα: α) κάνω τόκα= κάνω χει-
ραψία, από το ιταλικό ρ. toccare 
(= αγγίζω). Συνηθισμένη φράση 
“τόκα το” δηλ. κόλλα το (= κάνε 
χειραψία). β) στην Καστανιά κυ-
ρίως τις απόκριες μικροί - μεγά-
λοι έπαιζαν το παιχνίδι τόκα. Το 
παιχνίδι αυτό με τις σιομάδες είναι 
κερδοσκοπικό. Πάνω στον τόκα, 
εκείνα τα χρόνια συνήθως ένα 
άδειο φυσίγγι,  κάθε παίκτης έβαζε 
μια πεντάρα ή μια δεκάρα κατά τη 
συμφωνία. Μετά έριχναν όλοι τις 
σιομάδες τους στον μπάστακα για 
να κανονιστεί η σειρά της βολής. 
Κατόπιν ο καθένας έριχνε με τη 
σειρά του την σιομάδα του κατά 
τον τόκα, προσπαθώντας να τον 
απομακρύνει χωρίς να διασκορ-
πιστούν τα νομίσματα και να πέ-
σουν πλησιέστερα στην σιομάδα 
του. Μετά από κάθε βολή μετρού-
σαν την απόσταση των νομισμά-
των από τη σιομάδα και όσα ήσαν 
πλησιέστερα τα κέρδιζε ο παίκτης 
που τα μετατόπισε. 

σάρα: α) σωρός από πέτρες στην 

κοίτη χειμάρρου ή στην πλα-
γιά βουνού, της οποίας η επιφά-
νεια καλύπτεται από χαλίκια, με 
αποτέλεσμα να γίνεται δύσκολη 
την ανάβαση. Σάρα υπάρχει στην 
πλαγιά πάνω από τον Άγιο Μάμα 
προς το Καστρί και έτσι ονομάζε-
ται η περιοχή. Επίσης σάρες υπάρ-
χουν στη Λαγκάδα, στη διαδρομή 
Σπάρτη- Καλαμάτα. β) συρφετός 
από κάθε λογής ανθρώπους (μόνο 
στη φράση “η σάρα η μάρα και το 
κακό συναπάντημα”). Η λέξη προ-
έρχεται από το αρχαίο ρήμα σαρό-
ω= σαρώνω, σκουπίζω, καθαρίζω. 
[σάρωμα= σκουπίδι, σάρων= ο αι-
σχρός άνθρωπος, σαρωνίς= η πα-
λαιά δρυς με κουφάλα, σάρωσις= 
το σάρωμα, σαρωτής= ο σκουπι-
στής, σάρωτρον= το σάρωθρον, 
σκούπα].

λαχίδι: το λαχίδι είναι μικρό καλ-
λιεργημένο μέρος αγρού ή αμπέ-
λου. Η λέξη προέρχεται από το αρ-
χαίο ρήμα λαγχάνω= παίρνω κάτι 
με κλήρο, μου τυχαίνει. Όταν ο 
κάτοχος γης πέθαινε χωρίς να τη 
μοιράσει, οι κληρονόμοι κληρο-
νομούσαν “εξ αδιαθέτου”. Καλού-
σαν λοιπόν δυο-τρεις συμπολίτες 
τους με κύρος οι οποίοι αποτιμού-
σαν την κληρονομιά, τη μοίραζαν 
σε κομμάτια ίσης αξίας και μετά με 
κλήρο έπαιρνε ο κάθε κληρονόμος 
το μερίδιό του. Όταν δυστροπού-
σαν και δεν τα έβρισκαν, τεμάχι-
ζαν τον κάθε αγρό σε τόσα κομμά-
τια όσα και οι δικαιούχοι και μετά 
έριχναν κλήρο. Με αυτόν τον τρό-
πο η γη κομματιαζόταν σε μικρές 
ιδιοκτησίες (λαχίδια). Ο Βαλαωρί-
της στο Φωτεινό γράφει: “Και το 

λαχίδι στου Ζαχιά και τ’ άλλο στο 
Σπαθάρι”.  Από την ίδια ρίζα οι  λέ-
ξεις λαχνός, λαχείο. Υπάρχει και το 
λογοπαίγνιο: “σούχει λάχει νάχεις 
λάχι στο σιλάχι και να λάχει να σου 
λάχει;” δηλ. σου έχει τύχει να έχεις 
λαχείο στο σελάχι σου και να τύχει 
να κερδίσει;
 
μαγκούφης: ο μοναχικός, ο έρη-
μος, από την τουρκική λέξη Vakif= 
κληροδότημα. Τα βακουφικά κτή-
ματα αφιερώθηκαν σε ευαγή ιδρύ-
ματα για κοινωφελή σκοπό (τε-
μένη, σχολεία, γηροκομεία κ.λπ.) 
ώστε να συντηρούνται από τις 
προσόδους. Τα βακούφια τα δια-
χειρίζονταν στην Ελλάδα οι μου-
σουλμανικές κοινότητες με προϊ-
στάμενο το μουφτή. Αυτά τα κτή-
ματα έμεναν συνήθως απεριποίη-
τα, ακαλλιέργητα, έρημα (μαγκού-
φια). 
Φράση ελληνικής προέλευσης με 
παράλληλη σημασία σε άλλες επο-
χές είναι τα “μα(ο)ναστηριακά” 
(που λέγεται σαν κατάρα και ση-
μαίνει ρημαδιακά). Τη Βυζαντι-
νή εποχή αρκετοί άνδρες που δεν 
ήσαν και φανατικοί με τη χειρω-
νακτική εργασία γίνονταν καλόγη-
ροι για να “αράξουν” και να γλυ-
τώσουν τους βαρείς φόρους και τη 
στρατολόγηση σε άσκοπους πολέ-
μους. Έτσι τα αντίστοιχα κληροδο-
τημένα κτήματα έμεναν ακαλλιέρ-
γητα και ρήμαζαν. Βέβαια από αυ-
τήν τους την επιλογή ωφελήθηκε 
η γνώση γιατί αντέγραφαν χειρό-
γραφα και αναπαρήγαγαν και διέ-
σωσαν αξιόλογα γραπτά κείμενα. 

Θ.Δ.

Οι λέξεις και 
το παρελθόν μας

Καστανιώτικα στιγµιότυπα

Ìéá óåéñÜ êåéìÝíùí ðïõ ðñïóðáèåß íá ðñïóåããßóåé ëåîéëïãéêÜ-åôõìïëïãéêÜ 

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

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

ôïõ Ìðáìðéíéþôç êáé ôïõ Éäñýìáôïò Ôñéáíôáöõëëßäç. Ôï åôõìïëïãéêü ëåîé-

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

äçìïóéåýóåéò ôïõ Ä. ÊáëëéÜíç óôïí ðáëéü ÂÏÑÅÉÏÄÇÌÏÔÇ. Åõðñüóäåêôç 

êáé åðéèõìçôÞ êÜèå êñéôéêÞ, äéüñèùóç Þ åðéóÞìáíóç.
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Υπερήφανους μας κάνει ο μικρός 
σε ηλικία αλλά μεγάλος στο αγω-
νιστικό σκάκι Δημήτρης, γιος του 
Μπάμπη Κουκάκη. Ο Δημήτρης, 
που γεννήθηκε το 2001, από τα 5 
του χρόνια ασχολείται με το σκάκι 
και επί σειρά ετών αγωνίζεται 
στο αγωνιστικό σκάκι καταλαμ-
βάνοντας τις πρώτες θέσεις σε 

πρωταθλήματα πανελλήνιων 
ατομικών και ομαδικών αγώνων. 
Είναι επίσημος αθλητής της 
αγωνιστικής ομάδας σκακιού του 
Πανιωνίου και διατηρεί τον τίτλο 
του μικρότερου αθλητή που έχει 
αγωνιστεί στην Α΄ Εθνική κατηγο-
ρία σκακιού.  Εμείς πέρα από τον 
θαυμασμό μας τον συγχαίρουμε 

και του ευχόμαστε πολλές, πολ-
λές νίκες και επιτυχία σε όλους 
τους τομείς της ζωής του.

Ε.Β.
Τίποτα δεν πάει χαμένο...
 Μια φράση που επιβεβαιώνεται 
με τον καλύτερο τρόπο για τον τα-
λαντούχο μικρό σκακιστή του σκα-
κιστικού τμήματος του ΠΑΝΙΩ-
ΝΙΟΥ Δημήτρη Κουκάκη, ο οποί-
ος με υπομονή και επιμονή με την 
συμμετοχή του σε αρκετά σκακι-
στικά τουρνουά του σκακιστικού 
συλλόγου της ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ τους 
τελευταίους μήνες, θα έχει το δι-
εθνές ELO του με  την ολοκλήρω-
ση του τουρνουά Κ-50 στο οποίο  
έλαβε μέρος. 
Έτσι ο Δημήτρης είναι πλέον ο μι-
κρότερος σε ηλικία σκακιστής του 
συλλόγου μας που “έβγαλε” ELO.
Του ευχόμαστε καλές μελλοντικές 
παρτίδες και “αποδοτικές” για την 
ομάδα.

Δράσεις - Ειδήσεις - Πληροφορίες

Ìéêñüò óôçí çëéêßá, ìåãÜëïò óôï óêÜêé Εκδηλώσεις 
στο Γεωργίτσι
Πετυχημένες οι εκδη-
λώσεις, που πραγματο-
ποιήθηκαν στο Γεωργί-
τσι στις 27/10/2012. Ημε-
ρίδα με θέμα «Επιστρο-
φή στις Ρίζες μας», που 
πραγματοποιήθηκε στο 
ξενοδοχείο «Το μπαλκόνι 
του Ταϋγέτου» με ομιλη-
τές τους Βουλευτές κ. Λε-
ωνίδα Γρηγοράκο του ΠΑ-
ΣΟΚ και Αντιπρόεδρο της 
Βουλής των Ελλήνων, την 
κ. Φεβρωνία Πατριανά-
κου της Ν. Δημοκρατίας 
και τον κ. Κων/νο Ζαχα-
ριά του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΜΚ Αρ-
καδίας και Προέδρου του 
Συλλόγου Ιατρών ΕΣΥ Ν. 
Αρκαδίας. Την εκδήλωση 
που διοργάνωσε ο Σύν-
δεσμος των εν Αττική Γε-
ωργιτσιάνων παρακολού-
θησαν  πολλοί επίσημοι 
της περιοχής μας και πο-
λύς κόσμος. Στη συνέχει-
α ακολούθησε η γιορτή 
του τσίπουρου, που διορ-
γανώθηκε από το Τοπικό 
Συμβούλιο Γεωργιτσίου 
σε συνεργασία με όλους 
τους Συλλόγους του Γε-
ωργιτσίου και τη βοήθει-
α όλων των κατοίκων. Το 
τσίπουρο, το κρασί, ο με-
ζές και η φασολάδα ήταν 
άφθονα και αρκετά για να 
δημιουργήσουν  κέφι και 
διασκέδαση μέχρι αργά. 
Στις 11/11/2012 στα πλαί-
σια της εορτής της Πολε-
μικής Αεροπορίας, πραγ-
ματοποιήθηκε στο Γεωρ-
γίτσι η καθιερωμένη επι-
μνημόσυνη δέηση υπέρ 
των πεσόντων Αεροπό-
ρων. Η εκδήλωση οργα-
νώθηκε από τον Δήμο 
Σπάρτης σε συνεργασία 
με το Τοπικό Συμβούλιο 
Γεωργιτσίου, τον Σύλλογο 
Γεωργιτσιάνων Σπάρτης 
«Το Κουτούνι», τον Εξω-
ραϊστικό Σύλλογο Γεωρ-
γιτσίου και τον Σύνδεσμο 
των εν Αττική Γεωργιτσιά-
νων. Στην εκδήλωση πα-
ρέστησαν πολλοί επίση-
μοι και πολύς κόσμος. 

EB

Κορυφαία δραστηριότητα 
για την πόλη των Αθηνών εί-
ναι η διεξαγωγή του Μικρού 
και μεγάλου Μαραθώνιου 
που πραγματοποιείται εδώ 
και πολλά χρόνια και ξεκί-
νησε  προς τιμήν του Μαρα-
θωνοδρόμου Γρηγορίου Λα-
μπράκη. 

27500 δρομείς από την 
Ελλάδα αλλά και από όλο 
τον κόσμο δήλωσαν φέτος 
το Νοέμβριο συμμετοχή και 
πήραν μέρος στους αγώνες 
των 5, των 10 (μικροί Μαρα-
θώνιοι) και των 42,195 (Με-

γάλος Μαραθώνιος) χιλιομέ-
τρων. 

Πολλοί ήταν και οι συμ-
μετέχοντες από τη δική μας 
περιοχή. Γνωστοί και διακε-
κριμένοι δρομείς ήταν εκεί 
όπως ο Γιάννης Δημόπου-
λος και ο Γιάννης Καραλιάς 
(από Άγιο Κων/νο) που πή-
ραν μέρος στον αγώνα των 
10 χιλιομέτρων, ο Χρήστος 
Παναγιωτόπουλος (από Κα-
στόρι), ο Παναγιώτης Καρα-
λιάς (από Άγιο Κων/νο), ο 
Ηλίας Τσίχλης (από Γεωργί-
τσι) καθώς και ο Νίκος Μπα-

κής (από Πελλάνα) που έλα-
βαν μέρος στο Μεγάλο Μα-
ραθώνιο αλλά και άλλοι Λά-
κωνες δρομείς που συμμετέ-
χουν από αγάπη στον αθλη-
τισμό και το θεσμό αυτό.

Επίσης ανελλιπή συμμε-
τοχή είχε μέχρι πέρυσι και 
ο Νικόλαος Γιαννόπουλους 
του Ιωάννη στο μικρό Μαρα-
θώνιο καθώς και ο γιός του 
Γιάννης Γιαννόπουλος  που 
το 2010 συμμετείχε τερμα-
τίζοντας στο Μεγάλο Μαρα-
θώνιο.

Καλλιρρόη Λαμπή

Ìáñáèþíéïò Áèçíþí

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της 28ης 
Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η καθιε-
ρωμένη βράβευση από το Ίδρυμα «ΓΕ-
ΩΡΓΙΟΥ ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑ» δύο μαθητών 
του Λυκείου, που αρίστευσαν κατά την 
εισαγωγή τους στα ΑΕΙ της χώρας μας. 
Οι βραβευθέντες μαθητές είναι ο Νικόλαος 

Καλομοίρης του Κων/νου και ο Κωνσταντί-
νος Μπασκουρέλος του Μιχάλη. 
Τα βραβεία, που αντιστοιχούν στο ποσό 
των 600 ευρώ, απένειμε, ως εκτελεστής 
της διαθήκης  του Ιδρύματος, ο Δικηγόρος 
κ. Ντίνος Αλεξάκος.

EB

ÂñÜâåõóç áñéóôïý÷ùí ìáèçôþí áðü ôï 
ßäñõìá ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÌÅÑÅÊÏÕËÉÁ
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Με λαμπρότητα και μεγαλοπρέ-
πεια εορτάσθηκε ο Πολιούχος 
μας Άγιος Θεόκλητος την 01 /
12/2012. Η εορτή άρχισε με την 
τέλεση της Αρχιερατικής Θείας 
Λειτουργίας, χοροστατούντος 
του Σεβασμιότατου Μητροπο-
λίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης 

κ.κ. Ευσταθίου και συλλειτουρ-
γούς πολλούς ιερείς. Ακολού-
θησε περιφορά της εικόνας του 
Αγίου στην πλατεία του Καστο-
ρείου συνοδευόμενη από τιμητι-
κό άγημα Στρατού και τμήμα της 
Φιλαρμονικής Ορχήστρας Σπάρ-
της.  Την εορτή, που παρακολού-

θησε πολύς κόσμος, τίμησαν με 
την παρουσία τους οι Βουλευτές 
της Ν.Δ.  κ. Φεβρωνία Πατρια-
νάκου και ο  κ. Θανάσης Δαβά-
κης, ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Στ. 
Αργειτάκος, η Αντιπεριφερειάρ-
χης  κ. Ντία Τζανετέα, ο Γ.Γ. Δή-
μου Σπάρτης κ. Δημ. Λάζαρης, ο 
Αντιδήμαρχος κ. Ευστ. Βέργα-
δος, ο Πρόεδρος του Ν.Π.Α.Π.Π 
του Δήμου Σπάρτης κ. Μάριος 
Τζωρτζάκης, οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι κ. Ευάγγελος Βαλιώτης, 
ο κ. Παρασκευάς Καλομοίρης, ο 
κ. Ευάγγελος Νικολακάκης ο κ. 
Απόστολος Σκρεπέτης, ο Πρόε-
δρος του Τοπικού Συμβουλίου 
Σπάρτης κ. Παναγιώτης Τζωρ-
τζάκης, ο Πρόεδρος κ. Γ. Οικο-
νομάκης και τα μέλη του Τοπι-
κού Συμβουλίου, αντιπροσωπεί-
ες από Στρατό  με επικεφαλής 
τον Υποδιοικητή του ΚΕΕΜ και 

από τα Σώματα Ασφαλείας, εκ-
πρόσωποι τοπικών φορέων και 
άλλοι επίσημοι. Μετά το πέρας 
των εκδηλώσεων στο Καστόρι, 
τελέσθηκε  στον Καραβά από 
τον Σεβασμιότατο Μητροπολί-
τη  κ.κ. Ευστάθιο τρισάγιο στο  
μνημείο των αδικοσκοτωμένων 
το 1972 Στρατιωτών του ΚΕΕΜ 
ανήμερα της εορτής του Αγίου.  
Το τρισάγιο πραγματοποιήθηκε  
παρουσία του Υποδιοικητή του 
ΚΕΕΜ και όλων των επισήμων 
και συντελεστών των εκδηλώσε-
ων στο Καστόρι, αλλά και πολ-
λών κατοίκων του Καραβά.  Η 
οικογένεια Τζωρτζάκη μετά το 
πέρας των εκδηλώσεων πρόσφε-
ρε γεύμα σε ταβέρνα του Καστο-
ρείου στα μέλη του τμήματος τη 
Φιλαρμονικής Σπάρτης, που πα-
ραβρέθηκαν στην εκδήλωση.

EB

Ôïõ Áãßïõ ÈåïêëÞôïõ ôïõ èáõìáôïõñãïý

28Η Οκτωβρίου
Και αυτή τη χρονιά γιορτάστηκε 
στο Καστόρι από όλους τους Δη-
μότες του τέως Δήμου Πελλάνας  
η Εθνική Ε πέτειος της 28ης Οκτω-
βρίου. Παρουσία του Αντιδημάρ-
χου κ. Ευστ. Βέργαδου, του Δη-
μοτικού Συμβούλου και Προέδρου 
του Ν.Π.Α.Π.Π του Δήμου Σπάρ-
της  κ. Μ. Τζωρτζάκη, του  Δη-
μοτικού Συμβούλου κ. Ευάγγελου 
Νικολακάκη, του Προέδρου κ. Γε-
ωργ. Οικονομάκη και των μελών 
του Τοπικού Συμβουλίου, των μα-
θητών και εκπαιδευτικών των Σχο-
λείων  και των τριών βαθμίδων Εκ-
παίδευσης και πλήθους κόσμου τε-
λέστηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό 
της Γεννήσεως της Θεοτόκου. Τον 
πανηγυρικό της ημέρας εκφώνη-
σε η δασκάλα κ Ιωάννα Ροβολή.  
Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση 
στο μνημείο των Ηρώων, κατάθε-
ση στεφάνων, απαγγελίες ποιημά-
των από παιδιά των Σχολείων και 
βράβευση των αριστευσάντων μα-
θητών από τον κ. Ντίνο Αλεξάκο 
για το Ίδρυμα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕ-
ΡΕΚΟΥΛΙΑ». Ο εορτασμός ολο-
κληρώθηκε με την καθιερωμένη 
παρέλαση των μαθητών και με πα-
ραδοσιακούς χορούς, που χόρεψε η 
Χορευτική Ομάδα Καστορείου του 
Συλλόγου «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ».

Ε.Β. 

Του Αγίου Δημητρίου στο βυζαντινό ξωκλή-
σι μας, τίμησαν και φέτος τη μνήμη του Αγί-
ου στις 26/10/2012 οι κάτοικοι του Καστρίου 
και των οικισμών Νέας Λιβεράς και Σερβέϊ-
κων. Οι  Καστανιώτες μοιράστηκαν, άλλοι 
στην παλαιά βυζαντινή εκκλησία στον Αη 
Δημήτρη, που την θωρούν κάθε μέρα απένα-
ντι από τον Προφήτη Ηλία και άλλοι στη νέα 
εκκλησία στο βουνό στην όμορφη Μπρου-
σάκα. Στο βουνό μετά το πέρας της Θείας 
Λειτουργίας η οικογένεια Κουτρουμπή πρό-
σφερε άρτο και γλυκίσματα.

ΕΒ

Κοπή Βασιλόπιτας
Την ημέρα της εορτής 
των Θεοφανίων και μετά 
την τέλεση της Θείας 
Λειτουργίας το Τοπικό 
Συμβούλιο Καστορείου 
έκοψε την πίτα του στο 
Πολιτιστικό Κέντρο 
«Μπακή». Ο Πρόεδρος κ. 
Γεώργιος Οικονομάκης 
και ο Σύμβουλος κ. 
Βασίλειος Λαγανάς έδωσαν 
και δέχθηκαν ευχές για 
μια δημιουργική χρονιά. 
Στην εκδήλωση παρέστη 
ο νέος Αντιδήμαρχος κ. 
Παρασκευάς Καλομοίρης 
και αρκετός κόσμος. 
E.B.
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Μεταξύ µας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Οι εκπαιδευτικοί και οι 
μαθητές του Δημοτικού 
Σχολείου  και Νηπιαγωγείου 
Καστορείου  ευχαριστούν. 
-την “ Φάρμα Σκαφιδά” για 
την προσφορά 500 λίτρων 
πετρελαίου θέρμανσης εις 
μνήμην του πατέρα τους 
Γεωργίου Σκαφιδά. 
-τον κ. Πανταζή Δημήτριο 
για την αγορά υφάσματος 
κουρτινών. 
-τον Συλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων για την ραφή 
των κουρτινών. 
Στις δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες που διάγουμε 
τέτοιες ενέργειες και 
προσφορές είναι 
αξιέπαινες και περνούν 
μηνύματα ευαισθησίας, 
συμπαράστασης και 
αλληλοβοήθειας στην 
κοινωνία μας, πόσο 
μάλλον όταν στοχεύουν 
στην παροχή καλύτερων 
συνθήκων εκπαίδευσης και 
μάθησης των παιδιών μας.

ΚΑΣΤΟΡΙ  10 -12- 2012

Ο Διευθυντής
ΠΑΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η Αθλητική Ένωση Δήμου 
Πελλάνας στους πρώτους 

στην κατηγορία της.
Υπερήφανους μας κάνει, 

με έξι νίκες στη σειρά, 
η Ποδοσφαιρική μας 

Ομάδα, διεκδικώντας την 
πρωτιά στην κατηγορία 

της, κατέχοντας μέχρι 
στιγμής την τρίτη θέση. 

Αλλά και η Ομάδα Παίδων 
- δημιουργήθηκε πέρυσι 

και ήλθε πρώτη στον όμιλό 
της - φέτος , με προπονητή 
τον Θεόκλητο Ρουμελιώτη, 

βρίσκεται στη δεύτερη θέση. 
Ευχόμαστε οι αγώνες τους να 

είναι πάντα νικηφόροι.
ΕΒ

Τύχη βουνό είχαν μαθητές και 
άλλοι επιβάτες, όταν ο οδηγός του 
λεωφορείου της γραμμής Σπάρτης 
–Λογκανίκου λίγο πριν περάσει από 
το σημείο της κατολίσθησης στην 
Γέφυρα είδε το δρόμο να χάνεται 
μπροστά του και να καλύπτεται από 
εκατοντάδες κυβικά μέτρα χώμα 
καθώς και από δέντρα και βράχια. Τα 
διαβήματα του Παναγιώτη Ψυχογιού 
για τον κίνδυνο που διέτρεχε το 
συγκεκριμένο σημείο λόγω της 
συνεχούς πτώσης του νερού από 
τον υδραύλακα (που λόγω φερτών 
υλικών και ποσότητας υπερχείλιζε 
με αποτέλεσμα να διαβρώνεται το 
έδαφος ) δεν έφερε αποτέλεσμα , και 
έτσι η δυνατή βροχή έκανε το κακό 
επιβεβαιώνοντας το φόβο όλων.
Γ.Α.
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Πλήρης και λεπτομερής 
ορειβατικός χάρτης του 
Κεντρικού και Βόρειου 

Ταϋγέτου με το υπάρχον 
οδικό δίκτυο, με όλα τα 

μονοπάτια, τα τοπωνύμια 
και τα σημεία που έχουν 

τοποθετηθεί δεξαμενές 
πυρόσβεσης εξέδωσε 

το Νομικό Πρόσωπο 
Αθλητισμού, Πολιτισμού και 

Περιβάλλοντος του Δήμου 
Σπάρτης σε συνεργασία 

με τον Ορειβατικό Σύλλογο 
Σπάρτης και το Σύλλογο 

Φίλων του Βουνού 
«ΛΟΥΣΙΝΑ». 

Ο Χάρτης που είναι 
επίτευγμα σοβαρής και 

υπεύθυνης δουλειάς, 
είναι απαραίτητο βοήθημα 

για την πυρόσβεση αλλά 
και τους ορειβάτες, που 

επισκέπτονται τον Ταΰγετο.  
Σημαντική η προσφορά 

του Ντίνου Λαγανά στην 
επιμέλεια των περιεχομένων 

του Χάρτη. 
EB

Στην Αγία Βαρβάρα
Με συναισθήματα χαράς, νοσταλγίας 
αλλά και περηφάνιας για την καταγωγή 
τους γιόρτασαν οι συμπατριώτες μας τη 
μνήμη της Αγίας Βαρβάρας, η οποία θεω-
ρείται προστάτιδα των παιδιών και ιαματι-
κή αγία για παιδιά και μεγάλους.
Όπως κάθε χρόνο έτσι κι εφέτος η γιορ-
τή αυτή ήταν ένα αντάμωμα. Ήρθαν από 
τη Σπάρτη, από την Αθήνα, το Λουτράκι, 
ακόμη και από τον Βόλο και τη Μακεδονί-
α. Όλοι έδωσαν το παρών. Την παραμονή 
τελέστηκε ο Μέγας Εσπερινός και ανήμε-
ρα η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λει-
τουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτά-
του Επισκόπου κ. κ. Θεοκτίστου. Στο Ψαλ-

τήρι εκτός από τους σεμνούς και άξιους 
κ. κ. Μπελίτσο Γεώργιο και Κώστα Σμυρ-
νιό ήταν και ο δικός μας Λευτέρης Μαρα-
πάς. Τον ευχαριστούμε που ήρθε. Μετά τη 
Θεία Λειτουργία ανεβήκαμε στην Αίθου-
σα Δεξιώσεων. Χριστουγεννιάτικος ο διά-
κοσμος και άφθονα τα κεράσματα, νηστί-
σιμα και μη. Όλα από τα χεράκια των κυ-
ριών, οι οποίες με πολύ χαμόγελο τα πρό-
σφεραν. Συγχαρητήρια σε όλες. Στα πρό-
σωπα όλων ήταν έκδηλη η χαρά. Φεύγο-
ντας ευχηθήκαμε να βρεθούμε πάλι εδώ 
και του χρόνου. Ευχόμαστε επίσης η Αγία 
Βαρβάρα να βοηθάει τον Θοδωρή για τη 
διακονία του στο Ναό Της.

Β. Κεμερίδου

Το Ειρηνοδικείο Καστορείου, το οποί-
ο συγκροτήθηκε με Βασιλικό Διάταγμα 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμ. 
27/29-8-1857 και ακολούθησε, μέχρι σή-
μερα, την εξελικτική  πορεία του Καστο-
ρείου, κλείνει τις πόρτες του και παύ-
ει τη λειτουργία του τη 19/12/2012, που 
εκδικάζεται η τελευταία του δίκη. Θύμα 
της κρίσης και αυτό. Και εμείς πληγωμέ-
νοι  βλέπουμε άπραγοι αυτό το άδειασμα 
του χωριού μας από παροχές υπηρεσι-
ών, χωρίς δύναμη αντίδρασης. Παλαιό-
τερα χάσαμε το Αστυνομικό τμήμα, μετά 
την Αγρονομία, τελευταία είδαμε τη δια-
κοπή του βραδινού λεωφορείου Καστο-
ρείου – Σπάρτης, τώρα το Ειρηνοδικεί-
ο και ακόμη στο Ταχυδρομείο μειώθη-
κε το προσωπικό και λειτουργεί μόνο 
με έναν υπάλληλο, που θα καλύπτει τις 
ανάγκες του γραφείου αλλά και τις δια-
νομές. Μέσα σε όλη αυτή την κατάστα-
ση που βιώνουμε και με τις αλλαγές που 
γίνονται στον κοινωνικό μας ιστό, βλέ-
πουμε αυτά που χάνουμε, χωρίς να μας 
λέει κανείς ποια θα είναι τα νέα δεδομέ-
να και πώς θα διαμορφωθεί η ζωή μας 
στον τόπο μας και γενικότερα στην Ελ-
ληνική κοινωνία.

Στο χωριό μας υπάρχει έντονο το συναί-
σθημα της αλληλεγγύης και της προσφο-
ράς και αυτό αποδεικνύεται από τις πολλές 
ευεργεσίες συμπολιτών μας, που στους δύ-
σκολους καιρούς που ζούμε και είναι απα-
ραίτητες και δεν πρέπει να μας αφήνουν 
ασυγκίνητους. Σαν τέτοια μπορούμε να χα-
ρακτηρίσουμε την προσφορά υφάσματος 
από τον κύριο Μάκη Πανταζή για το ρά-
ψιμο κουρτινών σε όλες τις αίθουσες του 
Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου. Το 
ράψιμο ανέλαβαν οι άξιες  συμπατριώτισ-
σές μας  η κ. Δώρα Βουρδούση, η κ. Γιάννα 
Βλαχάκη και η κ. Πηγή Κωνσταντέλη, μη-
τέρα της Αγλαΐας Φασουλοπούλου. Επίσης 
η «Φάρμα Σκαφιδά» διέθεσε τα απαιτούμε-
να χρήματα για την αγορά πετρελαίου θέρ-
μανσης για τη λειτουργία του καλοριφέρ 
στο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο.

Στις 31/10/2012 μεγάλος αριθμός συμπα-
τριωτών μας, απ΄όλη την περιοχή μας, 
είχε την ευκαιρία να κάνει προληπτικό 
πνευμονολογικό έλεγχο και σπειρομέ-
τρηση στο Ιατρείο Καστορείου από Κι-
νητή Μονάδα, που διέθεσε το Νοσοκο-
μείο Σπάρτης, μετά από ενέργειες της 
Διευθύντριας του Ιατρικού Κέντρου Κα-
στορείου κ. Ευσταθίας Αραχωβίτη. Της 
κινητής Μονάδας ηγούντο ο Διευθυντής 
του Πνευμονολογικού Ιατρείου του Νο-
σοκομείου Σπάρτης κ. Μιχάλης Φωτό-
πουλος και η επιμελήτρια κ. Λαμπρινή 
Τίνα. 

EB

Δράσεις-Ειδήσεις-Πληροφορίες

ΚΑΘΕ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ το 
πρωί, την ημέρα της εορ-
τής των Εισοδίων της Θε-
οτόκου, είτε είμαστε στο 
Καστόρι είτε είμαστε κά-
που αλλού, η ματιά μας ή η 
σκέψη σχεδόν όλων μας πέ-
φτει ή πάει στην πλαγιά του 
βουνού μας στο αγαπημέ-
νο σε όλους μας εκκλησά-
κι της Παναγίας της Μεσο-
σπορίτισσας, που εορτάζει 

δια της απουσίας μας και 
που πλέον μόνο με ατομική 
ευθύνη το επισκεπτόμαστε.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ του 
νέου έτους ανατέθηκαν τα 
καθήκοντα του Αντιδημάρ-
χου της Δημοτικής Ενότη-
τας του τέως Δήμου Πελ-
λάνας στον Δημοτικό Σύμ-
βουλο του Δήμου Σπάρ-
της κ. Παρασκευά Καλο-
μοίρη και σημειώνουμε ότι 

η θέση αυτή από φέτος εί-
ναι άμισθη. Στον νέο Αντι-
δήμαρχο ευχόμαστε να έχει 
δύναμη και καλή επιτυχία 
στα νέα του καθήκοντα.

ΤΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΤΑΜΕΙΟ 
της Ενορίας Καστορείου δι-
έθεσε το ποσό των 300 ευρώ
στο Δημοτικό Σχολείο Κα-
στορείου για την κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών του.”
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Χαιρετίσµατα στην εξουσία
Προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Κύριοι, στην ευρύτερη περιοχή Δημοτικής 
ενότητας Καστορείου

φιλοπρόοδοι αγρότες και κτηνοτρόφοι μαζί με τα 
παιδιά τους,

κοπιάζουν στα χωράφια τους και τα βοσκοτόπια 
τους

παράγοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Θα θέλαμε να μάθουμε τι ενέργειες κάνει ή 

πρόκειται να κάνει η Περιφέρεια για να βοηθήσει 
τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους για να 

προβάλουν και διαθέσουν τα προϊόντα τους στο 
εσωτερικό και εξωτερικό. 

ÌåôÜ ôéìÞò
Ï Êáóôáíéþôçò

gld@otenet.gr

ÊáôáóôñïöÞ 
ôïõ äñüìïõ  ôïõ ÂñÜ÷ïõ 
ÁíáöïñÜ ôïõ ôïðéêïý 
óõìâïýëïõ ê. Â. ËáãáíÜ
Για το θέμα της καταστροφής του δρόμου στο 
Βράχο έχουμε αναφερθεί και στο προηγούμε-
νο τεύχος. Επανερχόμαστε λόγω της σοβαρό-
τητας του θέματος και της αργοπορίας της Δη-
μοτικής Αρχής να αποκαταστήσει τη βλάβη. Ο 
Τοπικός Σύμβουλος κ. Βασίλης Λαγανάς ήταν 
από τους πρώτους και λόγω των τεχνικών 
γνώσεών του επισήμαναν το μέγεθος της ζη-
μιάς. Στις 22 Ιουνίου 2012 έστειλε και σχετι-
κή αναφορά προς το Δήμαρχο Σπάρτης. Λόγω 
του ότι πέρασαν εξι μήνες χωρίς να γίνει κα-
μία ενέργεια για την αποκατάσταση επανέρχε-
ται με νέα αναφορά στις 4 Ιανουαρίου 2013. 
Στην αναφορά σημειώνει ότι τα προβλήματα 
ρωγμών, κάμψεων τμημάτων του δρόμου στο 
χείλος του γκρεμού και παράλληλα στον άξο-
νά του, καθώς και οι κατολισθήσεις και κατα-
πτώσεις υπήρχαν από τότε που εκπονήθηκε η 
μελέτη για το δίκτυο της ΔΕΥΑΣ και θα έπρε-
πε να έχουν ληφθεί υπόψη. Από τότε δε που 
προκλήθηκε η ζημιά δεν έχει ληφθεί κανένα 
μέτρο. Σημειώνει ο Β. Λαγανάς ότι έχουν κο-
πεί πάνω από εννιακόσια σίδερα του βασικού 
οπλισμού του δρόμου στο ένα τρίτο του μή-
κους του, με αποτέλεσμα τη διατάραξη της 
ισορροπίας της πλάκας του. Εάν καταρρεύσει 
έστω και μικρού μήκους τμήμα του, η απο-
κατάσταση θα είναι αδύνατη γιατί θα χρειά-
ζεται τοιχίο αντιστήριξης τουλάχιστον τριά-
ντα μέτρων. 
Ο Β. Λαγανάς δηλώνει ότι κάνει μια τελευταί-
α προσπάθεια για να δρομολογηθεί η διαδικα-
σία της πλήρους αποκατάστασης το δρόμου. 
Οι Υπηρεσίες πρέπει να ενεργήσουν αμέσως.

ΕΛ

Στις 11 Ιανουαρίου 2013 κα-
τολίσθησε τμήμα πρανούς 
εδάφους  στα αριστερά του 
δρόμου, στην έξοδο του Κα-
στορείου πριν τη γέφυρα του 
ποταμού Κάστορα. Αυτές τις 
ημέρες η βροχόπτωση ήταν 
μεγάλη και λόγω της συσ-
σώρευσης των νερών και του 
βάρους που σηκώνει το πρα-
νές από τα πανύψηλα πλατά-
νια, δεν άντεξε το έδαφος και 
τα χώματα κατέρρευσαν στον 
κεντρικό δρόμο κλείνοντας 
την κυκλοφορία. Το ευτύχη-
μα ήταν ότι δεν υπήρξαν θύ-
ματα, δεδομένου ότι το πρωί 
περνάνε και τα δρομολόγια 
του ΚΤΕΛ που μεταφέρουν 
τα παιδιά στα σχολεία. 
Σύμφωνα με τους περίοι-
κους οι κατολισθήσεις άρχι-
σαν πριν είκοσι πέντε χρόνια 
περίπου, κατατρώγοντας και 
επιφάνεια από τις περιουσίες  
των κατοίκων. Μια από τις αι-
τίες για την επιδείνωση είναι 
η κατάρρευση ενός τμήματος 
του παλιού μονοπατιού, που 
αποτελούσε μέχρι το 1934 
τμήμα του δρόμου του Κα-
στορείου προς τα υπόλοιπα 
χωριά. Και από τότε οι κα-
τολισθήσεις συνεχίζονται με 
κίνδυνο και των σπιτιών πια. 
Παλιά τα πλατάνια ήταν πιο 
πυκνά, υπήρχε πυκνή βλά-
στηση, αλλά ποτέ δεν ήταν 
τόσο ψηλά. Στο αυλάκι χει-
μώνα και καλοκαίρι υπάρχει 

πολύ νερό, περισσότερο από 
τη χωρητικότητά του. Επίσης 
όταν βρέχει όλα τα όμβρια 
ύδατα του επάνω χωριού συ-
γκεντρώνονται στα δύο αυλά-
κια που ο διαχωρισμός τους 
γίνεται στη διασταύρωση του 
σοκακιού, που οδηγεί προς 
τις κατοικίες Δημητρακόπου-
λου και Βλαχογιάννη, με τον 
κεντρικό δρόμο. Επιπλέον η 
κατάσταση του αυλακιού δεν 
είναι η καλύτερη συνυπολο-
γιζόμενης και της μεταφοράς 
διάφορων σκουπιδιών κ.λπ..
Αμέσως οι κάτοικοι Ελέ-
νη Βλαχογιάννη και Γρηγό-
ρης Παπαδημητράκης έκα-
ναν αναφορά στο Δήμο ζητώ-
ντας την άμεση παρέμβασή 
του και ειδικότερα την άμεση 
προστασία του πρανούς που 
απέμεινε μετά την κατολίσθη-
ση, προκειμένου να μην ξε-
πλυθεί από τις βροχοπτώσεις 
και για να αποφευχθεί νέα 
κατολίσθηση, την κοπή των 
πλατανιών και μετά φύτευ-
ση θάμνων ή πραγματοποί-
ηση άλλων ενεργειών κατά 
την κρίση των ειδικών για το 
θέμα, την άμεση υπερύψω-
ση των χαμηλών τοιχωμά-
των του αυλακιού και το συ-
χνό καθαρισμό του, ώστε να 
αποφεύγεται η υπερχείλισή 
του και στεγανοποίηση όπου 
απαιτείται. Επίσης, την εξέτα-
ση από τη Δασική Υπηρεσία  
αν μπορεί να φροντίσει ή να 

πραγματοποιήσει  τη διάνοι-
ξη του παλιού μονοπατιού με 
τα απαιτούμενα στηρίγματα 
που διερχόταν κατά μήκος το 
πρανούς, τμήματα του οποί-
ου έχουν κατολισθήσει. Μο-
νοπάτι που ίσως αποτελούσε 
και τη στήριξή του πρανούς.
Στις 17/1/2012 κατέθεσε ανα-
φορά και ο Τοπικός Σύμβου-
λος κ. Βασίλης Λαγανάς, ο 
οποίος επίσης τονίζει την 
ιστορία και το μέγεθος του 
προβλήματος και τον κίν-
δυνο για τους διερχόμενους 
αλλά και τις γειτονικές κατοι-
κίες. Προτείνει την άμεση σή-
μανση στο χώρο της κατολί-
σθησης, το συνεχή καθαρι-
σμό του οδοστρώματος, την 
κοπή όλων των μεγάλων δέ-
ντρων του πρανούς, την άμε-
ση κάλυψη του τμήματος που 
έχει κατολισθήσει με ανθεκτι-
κό πλαστικό.
Την ίδια μέρα στελέχη των 
Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Σπάρτης επισκέφτη-
καν και έκαναν αυτοψία στην 
περιοχή ώστε να συνταχθεί 
σχετική μελέτη και να προ-
βεί ο Δήμος στις απαραίτητες  
ενέργειες.
Ελπίζουμε ότι η αντίδραση 
του Δήμου θα είναι άμεση και 
θα τονίζαμε ότι θα ήταν ευχής 
έργο να ξανακατασκευαζόταν 
το μονοπάτι.

Ε.Β.-Γ.Α.

Åðéêßíäõíç êáôïëßóèçóç óôï Êáóôüñé
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Ο βουλευτής Λακω-
νίας κ. Λ. Γρηγορά-
κος κατέθεσε ανα-
φορά στη Βουλή, 
σχετικά με την κα-
τασκευή νέας γέ-
φυρας στο χείμαρ-
ρο Κοτιτσιάνη δε-
δομένου ότι η πα-
λιά καταργήθηκε 
από το νέο δρόμο 
Λεύκτρου-Σπάρτης, 
κάνοντας ανφορά 
στο εγγραφο της 
Τοπικής Κοινότη-
τας Λογκανίκου και 
στην ανάγκη εξυ-
πηρέτησης των κα-
τοίκων του. Το αρ-
μόδιο υπουργείο 
ΥΠΑΑΥΜΔ απάντη-
σε ότι αναζητείται η 
βέλτιστη λύση σχε-
τικά με την κατα-
σκευή γέφυρας στο 
χείμαρρο. 

Στις 21 Δεκεμβρίου ο Πρό-
εδρος της Τοπικής Κοινότη-
τας Λογκανίκου κ. Λ. Σουχλέ-
ρης έκανε παρέμβαση στον 
Διοικητή του Γενικού Νοσο-
κομείου Σπάρτης σχετικά με 
την προβληματική λειτουργία 
του άγονου αγροτικού Ιατρεί-
ου της Τ.Κ.Λογκανίκου Δήμου 
Σπάρτης.
Διαμαρτύρεται δε ότι δεν έχει 
επίσημη ενημέρωση για τη 
λειτουργία του Ιατρείου. Επι-
σημαίνει ότι σε τηλεφωνική 
επικοινωνία με τον Δημοτικό 
Σύμβουλο κ.Π.Καλομοίρη και 
την κατ’ ιδίαν συνομιλίας τους 
ενημερώθηκε, στις αρχές Νο-
εμβρίου, ότι η αγροτική ιατρός 
θα διαμένει στον δημοτικό ξε-
νώνα του άγονου ιατρείου 
τρεις (3) τουλάχιστον φορές 
την εβδομάδα. Η συγκεκριμέ-
νη πρόταση του κ.Καλομοίρη 
προς την διοίκηση του νοσο-
κομείου και η πιθανή αποδοχή 
της δεν είναι σύμφωνη με την 

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 
Υ10γ/οικ.117511 ΦΕΚ 1890/
4-9-2009, σύμφωνα με την 
οποία το Περιφερειακό ιατρεί-
ο Λογκανίκου χαρακτηρίζεται 
ως άγονο και άρα θα πρέπει 
να στελεχώνεται από ιατρό 
τουλάχιστον πέντε (5) ημέ-
ρες την εβδομάδα με οκτάω-
ρη πρωινή απασχόληση. Και 
όπως γράφει: “Δυστυχώς οι 
δημότες μας διαπιστώνουν 
ότι ούτε αυτό το πρόγραμ-
μα εφαρμόζεται και το λυπη-
ρό είναι ότι και σε επισκέψεις 
που διενήργησα ύστερα από 
τα παράπονα των κατοίκων 
δεν μπόρεσα ούτε καν να δι-
απιστώσω το πρόγραμμα λει-
τουργίας του Π.Ι. (ημέρες και 
ώρες επισκέψεων) αλλά και 
το πρόγραμμα και τα τηλέ-
φωνα των αγροτικών ιατρών 
όταν βρίσκονται εκτός ωρα-
ρίου (δεν έχουν  αναρτηθεί 
στην εξώθυρα του Π.Ι.). Επί-
σης δεν μπόρεσα να εντοπί-

σω την αγροτική ιατρό κατά 
τις απογευματινές ώρες κατά 
την διάρκεια του πενθημέρου 
στον άγονο ιατρείο, όπου λει-
τουργεί και ξενώνας”.
Τέλος ζητά “την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των δημοτών 
της Τ.Κ.Λογκανίκου, των πε-
ριφερειακών οικισμών που 
ανήκουν διοικητικά στην κοι-
νότητα ( Βεργαδαίικα, Κοτί-
τσα, Κυπαρίσσι, Μπουζιαναί-
ικα & Γιακουμαίικα), και την 
πρόληψη και την προαγω-
γή του σχολικού περιβάλλο-
ντος του Νηπιαγωγείου και 
του Δημοτικού Σχολείου Λο-
γκανίκου, όπως μας ενημε-
ρώσετε σύμφωνα και με την 
Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 
Υ10γ/οικ.117511 ΦΕΚ 1890/
4-9-2009 ποιο είναι το πρό-
γραμμα λειτουργίας του άγο-
νου περιφερειακού ιατρείου 
του Λογκανίκου και ποια εί-
ναι η ιατρός που εκτελεί την 
εν λόγω υπηρεσία.”

Μεγάλη η ζημιά στη φετινή παραγωγή ελαιολάδου στην περιφέρεια του Λογκανίκου

Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Λογκα-
νίκου κ. Λ. Σουχλέρης απα-
ντά σε δημοσίευμα στο site 
της εφημερίδας του Portal 
notospress.gr, σχετικά με τη 
χρήση του νερού ύδρευσης 
από τα συνεργεία δακοκτο-
νίας.
Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος 
“Τη χρονική περίοδο 7 έως 11 
Αυγούστου 2012 η κτηματική 
περιφέρεια Λογκανίκου και η 
Βόρεια Λακωνία απειλήθηκαν 
από τη μεγάλη πυρκαγιά που 
έπληξε τις τοπικές κοινότητες 
Φαλαισίας, Πετρίνας, Λεοντα-
ρίου και Βουτσαρά της δημο-
τικής ενότητας Φαλαισίας του 
Δήμου Μεγαλόπολης. Ο Λο-
γκανίκος απειλήθηκε με με-
γάλη καταστροφή, αν η φω-
τιά περνούσε τα σύνορα των 
δύο νομών. Η Πυροσβεστι-
κή Υπηρεσία Λακωνίας, ο Δή-
μος Σπάρτης, πολλοί κάτοικοι 
του Λογκανίκου με ό,τι πυρο-

σβεστικά μέσα διέθετε ο καθέ-
νας (βυτία κ.λπ.) και, βέβαια, ο 
Σύλλογος πυροπροστασίας Λο-
γκανίκου με τέσσερα πυροσβε-
στικά βυτία, συνέβαλαν απο-
τελεσματικά στην κατάσβεση 
της πυρκαγιάς και μέχρι τις 20 
Αυγούστου ήταν σε κατάστα-
ση ετοιμότητας για την αντι-
μετώπιση του κινδύνου των 
αναζωπυρώσεων. Σημειωτέον 
ότι τα βυτία εφοδιάζονταν με 
νερό από το δίκτυο ύδρευσης 
του Λογκανίκου κατόπιν σχετι-
κής άδειας της τοπικής κοινό-
τητας.” Συμπληρώνει: “Παράλ-
ληλα η περίοδος που επελέγη 
από τους αρμόδιους φορείς να 
ξεκινήσει η δακοκτονία 14 Αυ-
γούστου του 2012, παραμονή 
της εορτής της Κοίμησης της 
Θεοτόκου, και να ζητηθεί νερό 
από το δίκτυο ύδρευσης της 
Κοινότητας δημιούργησε και 
τα παρακάτω προβλήματα:
1) Τη χρονική περίοδο 10 έως 

20 Αυγούστου, λόγω τόσο της 
μεγάλης θρησκευτικής εορτής, 
όσο και των θερινών διακο-
πών, ο πληθυσμός της Κοινό-
τητας ξεπέρασε τα 1000 άτο-
μα, με αποτέλεσμα τη μεγά-
λη επιβάρυνση του δικτύου 
ύδρευσης, και έτσι στις 14 
Αυγούστου η Κοινότητα έμει-
νε χωρίς νερό τουλάχιστον για 
12 ώρες. 
2) Η μη ύπαρξη νερού στις δε-
ξαμενές πόσιμου ύδατος της 
Κοινότητας έθεσε σε κίνδυ-
νο τόσο την υγεία των κατοί-
κων όσο και την πυρασφά-
λειά της.” 
Και το αποτέλεσμα σύμφω-
να με το έγγραφό του είναι: 
“Όσον αφορά την καταπολέ-
μηση του δάκου κάντε μια αυ-
τοψία στα κτήματά μας για να 
συνειδητοποιήσετε το μέγεθος 
της ζημιάς που έχουμε πάθει. 
Ρωτήστε στα ελαιοτριβεία ποια 
είναι η παραγωγή μας φέτος. 

Ήδη οι περισσότεροι παραγω-
γοί έχουν τελειώσει τη συλλο-
γή του ελαιοκάρπου λόγω της 
ζημιάς που έχουν υποστεί.”
Η σχετική αλληλογραφία είναι 
αναρτημένη στο site του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Λογκανίκου 
(www.loganikos.gr) 
Σχετικά με την αποτελεσματι-
κότητα της δακοκτονίας στο 
νομό Λακωνίας υπέβαλε ερώ-
τηση στη Βουλή, ο βουλευτής 
Λακωνίας κ. Λ. Γρηγοράκος. 
Το ΥπΑΑΤ απάντησε ότι σύμ-
φωνα με τη Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της ΠΕ Λακωνίας έγιναν περιο-
ρισμένοι ψεκασμοί λόγω μειω-
μένου εποχιακού προσωπικού 
- το μόνιμο προσωπικό δεν 
επαρκούσε - και στην έλλειψη 
εντομοκτόνων δεδομένου ότι 
οι προμήθειες του 2012 πραγ-
ματοποιούνται τώρα από την 
Περιφέρεια. 

Παρέμβαση για τη λειτουργία του ιατρείου Λογκανίκου
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Πριν ένα χρόνο στο Δ.Σ του Δή-
μου μας με υπερηφάνεια έδειξα 
το περιοδικό μας στους συνα-
δέλφους και μέσα από την τη-
λεόραση σε όλους τους Δημό-
τες. Το ίδιο θα έκανα και τώρα 
όχι μόνο για την ποιότητα αλλά 
και για την πολυφωνία που έχει. 
Οι τυχόν ανακρίβειες που γρά-
φονται σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να βαρύνουν τους εκδό-
τες αλλά αποκλειστικά αυτούς 
που τις γράφουν.
Αφού δηλώσω ότι κάθε φωνή δι-
εκδικητική προσφέρει στο χωριό 
μας, θέλω να αναφερθώ σε ορι-
σμένα δημοσιεύματα.
1. Ξεκινάω με τη μεγαλύτερη 
πρόκληση την παραμονή ή όχι 
του Λυκείου.
Πριν ακόμα αναλάβει επίσημα η 
Νέα Δημοτική Αρχή ασχοληθή-
καμε με το θέμα με επικεφαλής 
το Δήμαρχο συναντώντας υπη-
ρεσιακούς και πολιτικούς παρά-
γοντες. Οι προοπτικές ήταν θε-
τικές.
Την εβδομάδα των απόκρεω μου 
τηλεφώνησε μέλος του Δ.Σ του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμό-
νων και μου είπε ότι έχει ασφα-
λείς πληροφορίες ότι το θέμα της 
παραμονής ετέθη ξανά, της απά-
ντησα ότι κατά τη γνώμη μου θα 
πρέπει να καλεστούν οι κάτοικοι 
σε συνέλευση και εγώ αναλαμ-
βάνω να ειδοποιήσω τους πο-
λιτικούς. Ειδοποιώ τον Περιφε-
ρειάρχη, το Δήμαρχο και τους 
βουλευτές του Νομού μας. Από 
τον τότε κυβερνητικό Λεωνίδα 
Γρηγοράκο ζητώ να γίνει πα-
ρέμβαση επιτακτική από μέρους 

του, μου απαντά ότι θα το κάνει 
με όση δύναμη έχει και μου επι-
βεβαιώνει ότι πράγματι το θέμα 
του σχολείου έχει ξανά τεθεί, την 
επομένη της Καθαρής Δευτέρας 
έχω ένα πολύ ωραίο ξύπνημα, 
μου τηλεφωνεί ο βουλευτής και 
μου αναφέρει ότι επικοινώνησε 
τηλεφωνικά με την υφυπουργό 
αρμόδια για το θέμα η οποία του 
δήλωσε ότι είναι καταρχήν θετι-
κή να δεχτεί την παρέμβασή του 
αλλά πρέπει να πάει αμέσως 
στο Υπουργείο για να συμφωνή-
σουν για την απόφαση. Κατευ-
θύνθηκα στο σχολείο όπου ήταν 
προγραμματισμένη συνάντηοη 
για τους τρόπους αντιμετώπισης 
του προβλήματος. Μετά από 
λίγο δέχτηκα το δεύτερο ευχάρι-
στο τηλεφώνημα από τον Λεωνί-
δα Γρηγοράκο, με διαβεβαίωσε 
ότι το σχολείο θα παραμείνει και 
με εξουσιοδότησε να το ανακοι-
νώσω. Ενημερώνω τους παρευ-
ρισκόμενους εκπροσώπους της 
Δημοτικής Αντιπολίτευσης και 
καλώ στην αύθουσα το Σύλλο-
γο Γ.Κ και τους το ανακοινώνω, 
συμπληρώνω ότι κατά τη γνώμη 
μου οι κινητοποιήσεις πρέπει να 
γίνουν για κάθε ενδεχόμενο.
Όλοι μαζί ακυρώνουμε πρωτο-
φανές ψήφισμα καταδίκης του 
βουλευτή που έσωσε το Σχολεί-
ο μας!!!. Εκτός από τους προ-
αναφερθέντες (Βουλευτής, Δή-
μαρχος, Δ.Σ.Γ.Κ) σημαντική 
προσφορά είχαν οι Βαγγέλης 
Βαλιώτης, Βαγγέλης Νικολακά-
κης και ο τότε γυμνασιάρχης Τά-
σος Παπαναστασίου.
2. Επιστρέφω μία μέρα πίσω 

Καθαρή Δευτέρα.
Έχω ενημερώσει τους φορείς ότι 
λόγω του ότι δεν είχε ψηφιστεί ο 
προϋπολογισμός δεν μπορού-
σε να χρηματοδοτηθεί η Μου-
τζουροδευτέρα (δωδεκατημόριο 
σημαίνει ότι για κάθε μήνα που 
έκλεισε κατ’εξαίρεση μπορεί να 
εγκρίνει ο επίτροπος το 1/12 του 
προϋπολογισμού της προηγού-
μενης χρονιάς πρακτικά για όλο 
τον τέως δήμο Πελλάνας 1.250 
ευρώ), αυτό θα γίνει εκ των 
υστέρων με τη μέθοδο της χρη-
ματοδότησης έτσι και έγινε, ένα 
μικρό υπόλοιπο έμεινε λόγω αρ-
νήσεως του Συλλόγου “Λουσίνα” 
να δεχτεί επιχορήγηση.
Καλώ όσους θέλουν να δώ-
σουν μάχη για τη χρηματοδό-
τηση της Μουτζουροδευτέρας 
να κρατήσουν τις δυνάμεις τους 
για άλλες μάχες. Οι Τζωρτζάκη-
δες έχουν επιχορηγήσει με δικά 
τους χρήματα εκδηλώσεις της 
Μουτζουροδευτέρας παλαιότε-
ρα και έτσι έχουν αποδείξει αν 
την αγαπάνε.
3. Η ανακατασκευή του γηπέδου 
Καστορείου (χλοοτάπητας, περί-
φραξη, ανακαίνιση αποδυτηρί-
ων, πάγκοι, δοκάρια, κ.τ.λ.) δεν 
έγινε με πρωτοβουλία κανενός 
προσωπικά αλλά με ομόφωνη 
απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού 
μας Προσώπου. Ιδιαίτερες ευχα-
ριστίες στην αντιπολίτευση (Βα-
λιώτης, Καλονάκης) που ψήφι-
σαν ένα έργο αρκετού κόστους. 
Επίσης ευχαριστίες στην κοινο-
πραξία Μορέας που μας προμή-
θευσε και μετέφερε τα υλικά για 
το υπόστρωμα του χλοοτάπητα.

4. Για τις φετεινές καλοκαιρινές 
εκδηλώσεις υποβλήθηκαν δύο 
αιτήματα.
Η Α.Ε Πελλάνας ζήτησε συνδι-
οργάνωση με το Ν.Π.Π.Α.Π η 
οποία καιέγινε.
Ο Σύλλογος “Πολυδεύκης” ζήτη-
σε επιχορήγηση από το Δήμο η 
οποία και εδόθη.
Οτιδήποτε διαφορετικό ειπώθη-
κε ή γράφτηκε είναι αναληθές.
5. Για την έκδοση των απο-
μνημονευμάτων Δημητρακάκη 
υπάρχει οικονομική στήριξη από 
το Ν.Π.Π.Α.Π.
6. Η απόφαση για πλήρη εφημε-
ριακή κάλυψη του Κέντρου Υγεί-
ας Καστορείου έγινε από τον Π. 
Καλομοίρη παρά τη μεγάλη αντί-
δραση που βρήκαμε κυρίως από 
την παιδιατρική κλινική.Μετά τα 
φετεινά προβλήματα πρότει-
να στο Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Σπάρτης παρέμβαση των 
πολιτικών αρχηγών η οποία και 
έγινε προς τον διοικητή του νο-
σοκομείου με τα γνωστά αποτε-
λέσματα.
Η νίκη έχει πολλούς πατέρες και 
η ήττα είναι ορφανή.
Τελειώνοντας πιστεύω ότι η οι-
κονομική και όχι μόνο κρίση, δη-
μιουργεί όλο και περισσότερα 
προβλήματα και δύσκολα θα δι-
ασώσουμε ό,τι κατακτήσαμε. Γι’ 
αυτό χρειάζεται η βοήθεια όλων.
Χαρούμενες γιορτές σε όλους.
ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

Υ.Γ. Περιμένω για λόγους δεο-
ντολογίας να δημοσιευθεί στο 
περιοδικό μας αυτή μου η επι-
στολή. 

Διόρθωση μιας αδικίας
Στο προηγούμενο τεύχος του Πολυδεύκη, όταν έγραψα ένα 
εισαγωγικό δοκίμιο για την έκδοση των απομνημονευμά-
των του Δημητρακάκη, παρέλειψα να αναφέρω το Μάριο 
Τζωρτζάκη ο οποίος όχι μόνο ενδιαφέρθηκε για τη διάσωση 
και έκδοση του έργου αλλά είχε γράψει κι ένα σύντομο βιο-
γραφικό σημείωμα το οποίο εν αγνοία μου χρησιμοποίησα 
εν μέρει. Για να μην εξηγώ το γιατί και το διότι παραθέτω 
διασκευασμένο ένα απόσπασμα του Δημητρακάκη που ται-
ριάζει στην περίπτωση γάντι:
 “Το 1846, όταν συζητούσαν στη Βουλή τη χορήγηση σύ-
νταξης  1.000 δραχ. στο Γερο-Μαυρομιχάλη, ανατέθηκε 
στο νεαρό βουλευτή Σκοπέλου Αντωνιάδη να μιλήσει για τις 
υπηρεσίες τού Μαυρομιχάλη στην πατρίδα. Ο Αντωνιάδης 

λοιπόν αράδιασε τις πολιτικές και στρατιωτικές υπηρεσίες 
του Μαυρομιχάλη και άλλων Λακώνων. Ο βουλευτής Λα-
κεδαίμονος και συνταγματάρχης του αγώνα Βαρβιτσιώτης 
πρόσεξε ότι ενώ σε αρκετές μάχες από αυτές συμμετείχε και 
μάλιστα αρίστευσε, τον παρέλειψε ο νεαρός βουλευτής και 
οργισμένος του είπε: 
- Πού τα είδες εσύ βρε ξόανο; Άλλοι βουλευτές γελούσαν κι 
άλλοι του ζητούσαν να ανακαλέσει. 
-Ανακαλώ, κύριε πρόεδρε, αλλά να ξέρει αυτός ο πούστης 
τι τζαμπουνάει. Η Βουλή τότε παραδόθηκε σε ακράτητα γέ-
λια. Ο Βαρβιτσιώτης προσβεβλημένος βγήκε έξω από την 
αίθουσα και όταν βγήκε και ο Αντωνιάδης για αναψυχή, τον 
άρπαξε στις κλωτσιές”...
Εγώ το μόνο που μπορώ να πω, είναι mea culpa ή καλύτερα 
mea pulpa.

Δώρα Πελεκάνου

Ï ÌÜñéïò ÔæùñôæÜêçò ìÜò ãñÜöåé
Επιστολή
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Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκ-
δήλωση πραγματοποιήθη-
κε την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 
στο χωριό μας σχετικά με την 
ορθολογική λίπανση των δέ-
ντρων και των καλλιεργειών 
και πιο συγκεκριμένα για την 
καλλιέργεια της ελιάς.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθη-
κε στην αίθουσα του πολιτιστι-
κού κέντρου Μπακή με ομιλη-
τές τον διακεκριμένο γεωπόνο 
Νικόλαο Βαρθολομαίο και το 
γεωπόνο φυτικής παραγωγής 
Λεωνίδα Καλμούκο από το ερ-
γαστήριο αναλύσεων Agrolab. 
Την οργάνωση της εκδήλω-
σης επιμελήθηκε ο γεωπόνος 
Φάνης Λάζαρης ο οποίος μας 
έδωσε και τις πληροφορίες 
σχετικά με την ομιλία.
Το θέμα που ανέπτυξε ο κ. 
Βαρθολομαίος ήταν πολύ ση-
μαντικό και κατάφερε να μετα-
δώσει τις γνώσεις του και την 

εμπειρία του στους παρευρι-
σκόμενους με πολύ απλό τρό-
πο, αφού τους έδωσε με πα-
ραδείγματα και εικόνες να κα-
ταλάβουν πόσο σημαντική εί-
ναι η λίπανση των καλλιερ-
γειών.
Ο ομιλητής αναφέρθηκε στα 
αποτελέσματα που μπορεί να 
έχει τόσο η υπερβολική λίπαν-
ση όσο και η μη λίπανση των 
καλλιεργειών. Ακούστηκαν, για 
πρώτη φορά ίσως, συμπερά-
σματα που προκύπτουν από 
τους λάθος χειρισμούς κατά τη 
λίπανση των δένδρων, τα αρ-
νητικά αποτελέσματα δηλαδή 
που αφορούν τόσο την «τσέ-
πη» των παραγωγών, όσο και 
τις καλλιέργειές τους.
Ο κ. Βαρθολομαίος έκανε ιδιαί-
τερη αναφορά στα βασικά συ-
στατικά που πρέπει να έχει μία 
λίπανση ώστε με το λιγότερο 
κόστος για τον παραγωγό να 

απολαμβάνει τα μέγιστα απο-
τελέσματα στην καλλιέργειά 
του. Αναφέρθηκε επίσης, στις 
λιπάνσεις εδάφους αλλά και 
στις φυλλολιπάνσεις που απο-
τελούν είδος λίπανσης πρωτό-
γνωρο για τους ανθρώπους 
της Δημοτικής Ενότητας Πελ-
λάνας.
Τέλος, αναφέρθηκαν και από 
τους δυο ομιλητές η χρήση και 
η αναγκαιότητα των αναλύσε-

ων εδάφους και της φυλλοδια-
γνωστικής που αποτελούν πο-
λύτιμα εργαλεία για κάθε σύγ-
χρονο και συνεπή παραγωγό.
Το ενδιαφέρον για την εκδή-
λωση φάνηκε από το διάλο-
γο που ακολούθησε μεταξύ 
των ομιλητών και των ακροα-
τών μετά το πέρας της παρου-
σίασης.

Καλλιρρόη Λαμπή

Θέµατα

Ëßðáíóç ôçò åëéÜò

Για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του Κέντρου 
Υγείας Καστορείου, τον 
Οκτώβριο του 2012 ο Εμπο-
ροεπαγγελματικός Σύλλογος 
Καστορείου οργάνωσε συ-
ζήτηση για την τύχη του Κέ-
ντρου Υγείας Καστορείου και 
την αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων από την πλημμελή 
λειτουργία του. Στη συζήτη-
ση παραβρέθηκε ο Διοικητής 
του Νοσοκομείου Σπάρτης κ. 
Κουφός, ο Πρόεδρος του Επι-
στημονικού Συμβουλίου του 
Νοσοκομείου κ. Καλομοίρης, 
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Βα-
λιώτης Τζωρτζάκης και Νικο-
λακάκης και για πρώτη φορά 
σε δημόσια συζήτηση στο Κα-
στόρι πλήθος κατοίκων (περί-
που 120 άτομα). Το μέγεθος 
του προβλήματος και οι επι-
πτώσεις του στην περιοχή, 
όχι μόνο του Καστορείου, συ-
σπείρωσε τον κόσμο και απο-
τελεί και απόδειξη ότι πρόκει-
ται για θέμα ουσίας. 

Από πλευράς του Εμπορο-
επαγγελματικού Συλλόγου 
και των άλλων τοπικών φο-
ρέων τέθηκαν τα προβλήμα-
τα, όπως οι κενές θέσεις των 
αγροτικών ιατρών, το κόψιμο 
των εφημεριών και η απασχό-
ληση της γιατρού κ. Σ. Αρα-
χωβίτη (Προϊσταμένης του 
Κέντρου Υγείας και μοναδι-
κής γιατρού) στο Νοσοκομεί-
ο Σπάρτης για εφημερίες. Το-
νίστηκε η αναγκαιότητα της 
πλήρωσης των θέσεων και 
των εφημεριών, με πολλά πα-
ραδείγματα όπου χρειάστηκε 
η μετακίνηση των κατοίκων 
στο νοσοκομείο, με τις σχε-
τικές συνέπειες ενώ το θέμα 
θα μπορούσε να αντιμετωπι-
στεί σε επίπεδο πρωτοβάθμι-
ας περίθαλψης.
Από πλευράς του Διοικητή ει-
πώθηκε ότι υπάρχει έλλειψη 
προσωπικού στο νοσοκομείο 
και έλλειψη χρημάτων. Ακο-
λούθησε συζήτηση και τοπο-
θετήσεις των κατοίκων. Μετά 

τη συζήτηση ο Πρόεδρος υπο-
σχέθηκε ότι:
► Θα καλύψει τα πρωινά 
κενά.
► Θα προκηρύξει τη μια 
θέση του αγροτικού γιατρού 
«επί θητεία». Δηλαδή με για-
τρό με ειδικότητα.
► Με την πρώτη ευκαιρία θα 
αποδεσμεύσει την κ. Αραχω-
βίτη ώστε να εφημερεύει στο 
Καστόρι όπως και υποχρεού-
ται.
Παρότι έχει περάσει ένα τρί-
μηνο δεν έχουν ικανοποιη-
θεί οι υποσχέσεις με εξαίρε-
ση την εν μέρει κάλυψη των 
πρωινών από άλλη γιατρό. 
Η απορία είναι εύλογη. Αντί 
να αποσπαστούν για τις ανά-
γκες του νοσοκομείου για-
τροί από άλλα κέντρα υγείας, 
όπου υπάρχει μεγάλος αριθ-
μός υπηρετούντων,  χρησιμο-
ποιείται γιατρός από εδώ που 
είναι ένας.
Και τα προβλήματα συνεχί-
ζονται, ο κόσμος εξακολου-

θεί να συνωστίζεται, να χάνει 
ένα μεροκάματο για να γρά-
ψει μια συνταγή και μετά τις 
δύο το μεσημέρι είμαστε στο 
έλεος του Θεού.
Το θέμα είναι γενικότερο. Πα-
ρατηρούμε τη συστηματική 
αποδυνάμωση και υπολει-
τουργία όλων του υπηρεσι-
ών στα χωριά με τελικό στό-
χο να κλείσουν. Ταχυδρομεί-
ο, ειρηνοδικείο, σχολεία, ια-
τρείο κ.λπ. Και ενώ πλασάρε-
ται η αποκέντρωση στην ου-
σία προωθείται η συγκέντρω-
ση. Και το ερώτημα είναι για-
τί θα μείνει ο κόσμος στα χω-
ριά. Και αυτοί που υποφέρουν 
και πεινάνε στα αστικά κέ-
ντρα πώς θα βρουν διέξοδο 
στα χωριά, τι θα τους έλξει.
Το θέμα δεν πρέπει να μείνει 
έτσι και όλοι οι φορείς του τό-
που πρέπει να συνεχίσουν τον 
αγώνα ώστε να καλυφθούν οι 
θέσειες και να μπουν και εφη-
μερίες.

Θ. Δημητρακόπουλος

ÊÝíôñï Õãåßáò Êáóôïñåßïõ
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Παρατηρείται τον τελευταίο και-
ρό και λόγω της οικονομικής 
κρίσης που έχει γίνει της μόδας 
πολλοί νέοι άνθρωποι να εγκα-
ταλείπουν τα αστικά κέντρα με 
σκοπό να ασχοληθούν με την 
αγροτική παραγωγή, ψάχνο-
ντας μια λύση στις οικονομικές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
Τι πρέπει όμως να κάνει κά-
ποιος που θέλει να ασχοληθεί 
για πρώτη φορά με τον αγρο-
τικό τομέα; Ερχόμαστε λοιπόν 
εδώ να δώσουμε απαντήσεις 
σε αυτό το ερώτημα. Πιο συγκε-
κριμένα, για να ακολουθήσει κά-
ποιος το δρόμο αυτό οφείλει να 
προβεί σε κάποιες διαδικασίες 
ώστε να εξασφαλίσει τα οικονο-
μικά οφέλη που έχει ως σκοπό. 
Για να γίνει κάποιος επαγγελμα-
τίας αγρότης πρέπει πρώτα απ’ 
όλα να βρει τα χωράφια που θα 
καλλιεργήσει είτε τα ενοικιάσει 
είτε τα αγοράσει. Πρέπει όμως 
πριν προβεί σε αυτή τη διαδι-
κασία να γνωρίζει ότι οφείλει με 
την ενοικίαση ή την αγορά των 
χωραφιών να εξασφαλίσει και 
τα αντίστοιχα δικαιώματα. Και 
αυτό πρέπει να γίνει προκει-
μένου να κερδίσει τη λεγόμενη 
επιδότηση που θα του εξασφα-
λίσει ένα μικρό βοήθημα για την 
καλλιέργειά του. Εν συνεχεία 
και αφού έχει αγοράσει ή ενοικι-
άσει τα αγροτεμάχια καλείται να 
φτιάξει την αίτηση ενιαίας ενί-
σχυσης στις κατά τόπους ενώ-
σεις ή στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκει-
μένου να επιβεβαιώσει ότι καλ-
λιεργεί. Αφού έχει προβεί σε 
αυτή τη διαδικασία μπορεί πλέ-
ον να γίνει επαγγελματίας αγρό-

της ασφαλιζόμενος στον ΟΓΑ. 
Είναι καλό να σημειώσουμε ότι 
ο ΟΓΑ αποτελεί ένα υγιές ταμεί-
ο ασφάλισης στις ημέρες μας με 
μικρές ασφαλιστικές εισφορές. 
Τέλος, για να επιβεβαιώσει το 
αληθές ότι δηλαδή είναι επαγ-
γελματίας αγρότης οφείλει να 
γραφτεί στο μητρώο αγροτών 
και αγροτικών εκμεταλλεύσεων 
(ΜΑΕΕ) διαδικασία που γίνεται 
μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν 
είναι χρονοβόρα αφού απαιτεί 
πολύ λίγα έγγραφα.
Τι πρέπει όμως να καλλιεργή-
σει ο νέος γεωργός που έρχεται 
για πρώτη φορά να ασχοληθεί; 
Σε αυτό το ερώτημα πέρα από 
τη γνώμη των ειδικών (γεωπό-
νων), μπορεί να βρει την απά-
ντηση και σε ανθρώπους που 
καλλιεργούν γύρω του. Οφείλει 
να μάθει είτε από συγγενείς είτε 
από φίλους ποιες είναι οι καλ-
λιέργειες που ευδοκιμούν στην 
περιοχή που θέλει να ασχολη-
θεί. Οι παλαιότεροι έχουν συνή-
θως την εμπειρία και τη γνώση 
και είναι πρόθυμοι να τη μετα-
φέρουν στους νεότερους χωρίς 
αντάλλαγμα και πρέπει να απο-
τελεί πάντα οδηγό για τους νέ-
ους καλλιεργητές. Δίπλα σε αυ-
τούς μπορούμε να μάθουμε τις 
διάφορες καλλιεργητικές τεχνι-
κές και τον τρόπο που θα διο-
χετεύσουμε το προϊόν μας στην 
αγορά. 
Σε περίπτωση όμως που θέλει 
κάποιος να ασχοληθεί και με 
καλλιέργειες νέες που δεν συ-
νηθίζονται στον τόπο του αλλά 
ακούγονται ότι αποδίδουν οικο-
νομικά, πρέπει πρώτα απ’ όλα 

και πριν προβεί στην εγκατά-
στασή τους να έχει βρει τις αγο-
ρές που θα διακινήσει τα προ-
ϊόντα του. Επειδή τον τελευ-
ταίο καιρό ακούγεται συνέχει-
α για νέες επιδοτούμενες καλ-
λιέργειες πρέπει να τονίσουμε 
όμως, ότι τη συγκεκριμένη χρο-
νική περίοδο δεν υπάρχει τίπο-
τα επιδοτούμενο. Οφείλουμε 
όμως πάντα να θυμόμαστε ότι 
οι καλλιέργειες και οι παραγω-
γές που μεγάλωσαν τους παπ-
πούδες μας και τους πατεράδες 
μας είναι αυτές οι οποίες έχουν 
και σήμερα ανταποδοτικότητα 
και είναι αυτές που μπορούν 
να μας εξασφαλίσουν ένα ικα-
νοποιητικό εισόδημα. Επίσης, 
οι ίδιοι αυτοί είναι που θα μας 
οδηγήσουν στη μεγιστοποίηση 
της παραγωγής μας και στην 
αποκόμιση τελικά μεγαλύτερων 
οφελών.
Τέλος, για να μην φαίνονται όλα 
ρόδινα πρέπει εμείς που θα 
ασχοληθούμε πρώτη φορά με 
τα χωράφια να αναλογιστούμε 
ότι το κέρδος δεν έρχεται από 
τη μια μέρα στην άλλη. Πιστεύ-
ω ότι ο αγροτικός τομέας είναι 
αυτός που θα μας οδηγήσει σε 
έξοδο από την κρίση ωστόσο, 
για να γίνει αυτό πραγματικότη-
τα χρειάζεται κόπος και υπομο-
νή και επιμονή. Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ποτέ ότι οδηγοί μας σε 
αυτοί την προσπάθεια είναι πά-
ντα οι παλαιότεροι αλλά και οι 
ειδικοί – γεωπόνοι – οι οποίοι 
έχουν πάντοτε κάτι να μας συμ-
βουλεύσουν.

Φάνης Λάζαρης, Γεωπόνος

Ãéá ðñþôç öïñÜ ãåùñãüò
Θέµατα

Αγαπητοί φίλοι και μέλη του 
«Πολυδεύκη»
Θέλω να σας γνωρίσω ότι ο 
Σύλλογός μας έχει λογαρια-
σμό στην ALPHA BANK με 
αριθμό 112-002101-399452.
Δικαιούχοι: Ευγενία Λαμπή, 
Πρόεδρος, Αικατερίνη Σμυρ-
νιού, Ταμίας.
Σας προτείνουμε να καταθέτε-
τε τη συνδρομή σας, την δια-
φήμισή σας ή τη χορηγία σας 
σ’ αυτόν το λογαριασμό ανα-
γράφοντας στο έντυπο κατά-
θεσης τ’ όνομά σας.
Μην στέλνετε επιταγές στο 
όνομα Πολυδεύκης διότι δεν 
μπορούν να εισπραχθούν.
Σας ευχαριστώ θερμά
Καίτη Σμυρνιού

ΤΗΝ ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΠΟΡΕΙΑ 
της προς την κορυφή συνεχίζει 
για πρώτη φορά στην ιστορία 
της ομάδα της περιοχή μας, η 
Αθλητική Ένωση Π-Κ, Μετά τη 
νίκη της με 1-0 στο Καστόρειο 
επί του Γυθείου και το 2-2 
του πρώτου αγώνα στο Γύθειο 
βάζει πλώρη για τον Τελικό 
του Κυπέλου Λακωνίας. Της 
ευχόμαστε καλή τύχη.. 
Φωτογραφίες: Ελένης Παν 
Αγγελόπουλου -Γεωργίου 
Ρουμελιώτη

ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ ΜΕ ΘΕΑ στον 
δρόμο Πελλάνας –Παρδάλι 
που συνεχώς αυξάνονται με τις 
βροχοπτώσεις του χειμώνα, ας 
ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί 
κανένα ατύχημα.
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Έργο

Στα πλαίσια του έργου για 
τον αυτοκινητόδρομο Ανατο-
λικής Πελοποννήσου Κόριν-
θος – Τρίπολη- Καλαμάτα, 
εντάσσεται και ο κλάδος Λεύ-
κτρο- Σπάρτη μήκους 64 χλμ. 
Στην κατασκευή περιλαμβάνε-
ται και σταθμός εξυπηρέτησης 
αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) στην 
Πελλάνα. Στον αρχικό σχε-
διασμό, εκτός από τον κόμ-
βο του Λεύκτρου περιλαμβά-
νονταν και αυτοί στο Λογκα-
νίκο και την Πελλάνα. Διόδια 
προβλέπονταν στο Λεύκτρο 
και την Πετρίνα. Το προβλε-
πόμενο όφελος χρόνου ήταν 
20 λεπτά. 

Η έναρξη παραχώρησης 
στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ έγινε το 
2008 και για τον κλάδο Λεύκτρου 
– Σπάρτης προβλεπόταν παρά-
δοση για φέτος στις 31 Αυγού-
στου 2012.

Από τότε κύλησε πολύ νερό 
στ’ αυλάκι. Συζητήσεις, ανησυ-
χία για τις περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις, για τις νέες παραμέ-
τρους που θα φέρει ο δρόμος, 
απαλλοτριώσεις κ.λπ. Από το 

περιοδικό αυτό έχουν γίνει πα-
ρεμβάσεις κατά καιρούς.

Πολλά ζητήματα συζητήθη-
καν, όπως το αίτημα των κατοί-
κων του Λογκανίκου να έχουν 
πρόσβαση στη Σπάρτη χωρίς 
διόδια.

Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι 
είναι η πρόσβαση του Καστορεί-
ου  και η σύνδεση του κάμπου με 
τον καινούργιο δρόμο. Πέρα από 
το ίδιο το Καστόρι, κατά τη γνώ-
μη μου, ουσιαστικότερο στοιχεί-
ο αποτελεί η σύνδεση του κά-
μπου, γιατί αυτό μπορεί να επι-
φέρει νέα δεδομένα στην ανά-
πτυξη όλης της περιοχής μας, 
μιας και ήδη υπάρχει μια χαραυ-
γή δραστηριότητας.

Επίσης, ουσιαστικό σημείο 
είναι η σύνδεση των περιοχών 
ένθεν κακείθεν του δρόμου, βλέ-
πε Παρδάλι, Σελασσία, Κονιδί-
τσα με εμάς. 

Άρα πέραν της ολοκλήρωσης 
του δρόμου, αυτό που πρέπει να 
ιδωθεί με προσοχή είναι οι γέφυ-
ρες και οι παράδρομοι και εδώ 
έρχεται ο ρόλος της Περιφέρει-
ας, λαμβανομένης υπόψη και 
της απάντησης του Υπουργείου 

σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, 
αποσπάσματα της οποίας δίνο-
νται παρακάτω.   

Το έργο πήρε παράταση 
λόγω έλλειψης χρηματοδότη-
σης. 

Σε ερώτηση που είχαν υπο-
βάλει βουλευτές της Λακωνίας 
τον Οκτώβριο και το Σεπτέμ-
βριο σχετικά με 
την καθυστέρη-
ση αποπεράτω-
σης και την ανά-
γκη παρεμβάσε-
ων στο υπό εκτέ-
λεση οδικό έργο, 
ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Ανά-
πτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας, 
Υποδομών, Με-
ταφορών και Δι-
κτύων κ. Στ. Κα-
λογιάννης απά-
ντησε ότι έχει κα-
τασκευαστεί το 65% του έργου 
και ότι το Υπουργείο εξετάζει 
τη δυνατότητα δημιουργίας του 
ζητούμενου ανισόπεδου κόμ-
βου στην περιοχή Φουνταίικα. 
Επίσης ο Υπουργός είπε, ότι το 
Υπουργείο είναι θετικό στην κα-
τασκευή τεχνικών έργων, με τη 
μορφή διανοίξεων, προκειμένου 
να διευκολύνονται οι κάτοικοι και 
οι αγροκτηνοτρόφοι για την πρό-
σβαση στις ιδιοκτησίες και εκμε-
ταλλεύσεις τους, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι οι διανοίξεις αυτές 

θα γίνουν με σύμφωνη γνώμη 
και άδεια των ιδιοκτητών, δε-
δομένου ότι δεν υπάρχει η δυ-
νατότητα για συμπληρωματικές 
απαλλοτριώσεις.

Για την καθυστέρηση απα-
ντήθηκε ότι οι κυριότερες αιτίες 
είναι, πέραν της βαθιάς ύφεσης 
της οικονομίας την περασμένη 

τριετία, το εκτε-
ταμένο αρχαιο-
λογικό ανασκα-
φικό έργο και 
τα προβλήματα 
στις αναγκαστι-
κές απαλλοτρι-
ώσεις ορισμέ-
νων ιδιοκτη-
σιών. Προκει-
μένου να ολο-
κληρωθούν οι 
αρχαιολογικές 
ανασκαφές, μέ-
χρι σήμερα, το 
Υπουργείο έχει 

δαπανήσει 4.200.000 ευρώ που 
αφορούν μισθοδοσία εξειδικευ-
μένου και βοηθητικού προσωπι-
κού, προμήθεια υλικών, διενέρ-
γεια αρχαιολογικών ερευνών, 
εργασίες διατήρησης στην κατά-
χωση των αρχαιολογικών ευρη-
μάτων σύμφωνα με τις οδηγίες 
που δίνει το καθ΄ ύλην αρμόδιο 
Υπουργείο Πολιτισμού. Επίσης, 
θα καταβληθεί επιπλέον ποσό 
περίπου 800.000 ευρώ για την 
απόσπαση δύο λουτρικών εγκα-
ταστάσεων ρωμαϊκών χρόνων 

Ðáñåõñþôåéïò äñüìïò
¸íá óýã÷ñïíï Ýñãï óôá ÷íÜñéá åíüò áñ÷áßïõ äñüìïõ

Πολλά ζητήματα 
συζητήθηκαν 

όπως το αίτημα 
των κατοίκων 

του Λογκανίκου να 
έχουν πρόσβαση 

στη Σπάρτη 
χωρίς διόδια

Η κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου αποκάλυψε και 
μέρος του αρχαιολογικού θησαυρού της περιοχής μας. 
Μάρτυρες οι φωτογραφίες του Γ. Αρφάνη
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και για την τοποθέτησή τους σε 
έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
στο σταθμό εξυπηρέτησης αυτο-
κινητιστών στην Πελλάνα. Σημα-
ντική αιτία καθυστέρησης είναι η 
άρνηση ορισμένων ιδιοκτητών 
να παραδώσουν τις ιδιοκτησίες 
τους, προκειμένου να προχωρή-
σει ο οδικός άξονας, παρά το γε-
γονός ότι είχε συντελεστεί η ανα-
γκαστική απαλλοτρίωση και είχε 
κατατεθεί η αναλογούσα αποζη-
μίωση στο Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων.

Έχει ήδη χορηγηθεί παρά-
ταση στην παράδοση των χώ-

ρων εκτέλεσης του έργου μέχρι 
το Νοέμβριο του 2013. Μετά την 
ολοκλήρωση των αρχαιολογικών 
ανασκαφών οι εργασίες στο συ-
γκεκριμένο οδικό άξονα θα προ-
χωρήσουν με πολύ πιο γρήγορο 
ρυθμό και δεδομένης της βού-
λησης της Κυβέρνησης, εκτιμά-

ται ότι περίπου σε ενάμισι χρόνο 
από σήμερα, το τμήμα Λεύκτρο - 
Σπάρτη θα είναι στο σύνολό του 
ολοκληρωμένο.

Η χωροθέτηση των Ανισόπε-
δων Κόμβων καθώς και του πα-
ράπλευρου οδικού δικτύου, είχε 
γίνει ύστερα από διαβούλευση, 
για τις περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις του έργου, με τους αρμόδι-
ους τοπικούς φορείς (τότε Νο-
μαρχία Λακωνίας). Στην περι-
οχή «Καστορείου» έχουν προ-
βλεφθεί:

- η Άνω Διάβαση της Κ.0.15 
και

- οι παράπλευροι Δ.δ.Ρ.6 και 

Α.δ.Κ.9
Με τις ανωτέρω διαβάσεις 

και σε συνδυασμό με το δίκτυ-
ο παραπλεύρων που προβλέ-
πονται στην Μελέτη Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και 
στο Βασικό Σχεδιασμό του Έρ-
γου καθώς και από το Υφιστά-

μενο Τοπικό Δίκτυο, εξασφαλί-
ζεται η επικοινωνία των εκατέ-
ρωθεν του αυτοκινητοδρόμου 
περιοχών.

Η κατασκευή Ανισόπεδου 
Κόμβου στην 
περιοχή «Κα-
στορείου» δεν 
κρίνεται σκόπι-
μη, δεδομένου 
ότι η εν λόγω 
περιοχή συνδέ-
εται με τον Α. Κ. 
Πελλάνας.

Πέρα των 
ανωτέρω, επι-
σημαίνεται ότι σε 
περίπτωση τρο-
ποποιήσεων θα 
απαιτηθούν μα-
κροχρόνιες δια-
δικασίες τροπο-
ποίησης των Περιβαλλοντικών 
Όρων καθώς και κήρυξης νέων 
συμπληρωματικών απαλλοτριώ-
σεων, γεγονός που θα θέσει σε 
κίνδυνο το χρονοδιάγραμμα κα-
τασκευής του Έργου.

Εκτός αυτού η δημιουργί-
α επιπλέον κόμβων, πέραν των 
προβλεπόμενων από τη Σύμβα-
ση Παραχώρησης και το Βασικό 
Σχεδιασμό του Έργου, απαιτεί 
συμπληρωματικές πιστώσεις για 
την κατασκευή τους (οι οποίες θα 
πρέπει να αναζητηθούν αποκλει-
στικά από Εθνικούς Πόρους).Στο 
θέμα των πλευρικών διοδίων του 
ανισόπεδου κόμβου Λογγανίκου, 
από τη σύμβαση παραχώρησης 
προβλέπεται η δημιουργία ανοι-
χτού συστήματος διοδίων.

Το Υπουργείο, βρίσκεται το 

τελευταίο δίμηνο σε συζήτηση 
με τους παραχωρησιούχους σε 
ό,τι αφορά την εφαρμογή μιας 
ενιαίας πολιτικής για τα διόδια 
σε όλους τους αυτοκινητόδρο-
μους της χώρας. Στόχος είναι να 

υπάρχουν χαμη-
λότερες χρεώ-
σεις στους συ-
χνούς χρήστες 
στους συγκεκρι-
μένους άξονες.

Σε κάθε πε-
ρίπτωση, εκτός 
μεγάλης κατα-
στροφής, το 
έργο θα ολοκλη-
ρωθεί και οι επι-
πτώσεις θα έλ-
θουν. Ας φρο-
ντίσουμε να εί-
μαστε κερδισμέ-
νοι. Και εδώ ο 

ρόλος του εμποροεπαγγελματι-
κού συλλόγου είναι σημαντικός, 
καθώς και του αγροτικού συνε-
ταιρισμού.

Γιατί ο δρόμος θα μπορούσε 
να αξιοποιηθεί για αποδοτικότε-
ρη και ορθολογικότερη λειτουρ-
γία της τοπικής οικονομίας, ανά-
πτυξη του τουρισμού και ανάδει-
ξη των αρχαιοτήτων και των βυ-
ζαντινών εκθεμάτων της περιο-
χής, προσέλκυση επενδύσεων 
και στροφή στη μεταποίηση.

Ή να χάσουμε και αυτό το 
τρένο και η όλη υπόθεση να οδη-
γήσει σε χαοτική εκμετάλλευση 
του χώρου, άναρχη χρήση του 
γεωργικού αποθέματος και κα-
τάρρευση της εμπορικής δρα-
στηριότητας του Καστορείου; 

Ευγ. Λαμπή- Γιάν. Αρφάνης

Έργο

Η κατασκευή 
Ανισόπεδου 

Κόμβου 
στην περιοχή 

«Καστορείου» δεν 
κρίνεται σκόπιμη, 

γιατί η περιοχή 
συνδέεται με τον 
Α. Κ. Πελλάνας

Τμήμα του νέου αυτοκινητόδρομου με γέφυρα ανισόπε-
δου κόμβου σε φωτογραφία του Γ. Αρφάνη. 
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Θεωρώ ότι δεν έχουμε συνει-
δητοποιήσει πόσο σημαντική 
είναι η σωστή επιλογή των 
προϊόντων που χρησιμοποι-
ούμε για την περιποίηση του 
δέρματός μας. Η επιλογή αυτή 
συνήθως βασίζεται στο άρωμα 
ή ακόμα χειρότερα στην τιμή 
των σαπουνιών. Με άλλα λόγια 
διαλέγουμε ή το πιο μυρωδάτο 
ή το πιο φτηνό αδιαφορώντας 
για την ποιότητα του προϊόντος 
και ξεχνώντας ότι το δέρμα μας 
είναι ένας ζωντανός ιστός, το 
πιο σημαντικό ίσως όργανο 
του σώματός μας επειδή είναι 
αυτό που εκτίθεται στο εξωτερι-
κό περιβάλλον απορροφώντας 
ό,τι του προσφέρουμε - ακτι-
νοβολία, διαδερμικά φάρμακα, 
θρεπτικές ουσίες, επικίνδυνα 
χημικά που περιέχονται σε 
κακής ποιότητας προϊόντα σώ-
ματος κ. α
Έτσι, το ενδιαφέρον μου για τα 
σαπούνια ξεκίνησε μαζί με την 
αναζήτησή μου για αγνά και 
ποιοτικά προϊόντα καθημερινής 
χρήσης, προσπαθώντας ταυτό-
χρονα να ξεφύγω από αυτήν τη 
νοοτροπία που μας θέλει τυφλά 
καταναλωτικά όντα.
Στην προσπάθεια αυτή σημα-
ντικό ρόλο έπαιξε η οικογένειά 

μου που πρωτίστως μου δίδα-
ξε ότι πρέπει πρώτα να είμαστε 
παραγωγοί και ύστερα κατανα-
λωτές, γιατί μόνο έτσι εκτιμάμε 
την αξία των πραγμάτων στη 
ζωή.
Φυσικά, παρακολούθησα σε-
μινάρια για την παρασκευή 
σαπουνιού, παρόλο που από 
το σπίτι μου είχα ήδη μάθει τα 
βασικά. 
Τα σεμινάρια αυτά διεξήγαγε η 
“Νέα Γουϊνέα”, η οποία είναι μια 
προσπάθεια που θέτει ως βα-
σικό στόχο την επανάκτηση του 
ελέγχου πάνω στα απαραίτητα 
για τη διαβίωση, και την αυτο-
διαχείριση των βασικών μας 
αναγκών (σε τροφή, ενέργεια, 
υγεία, δόμηση, ένδυση κτλ.), 
αλλά και τη διάχυση της απα-
ραίτητης γνώσης ώστε αυτές 
οι πρακτικές να καταφέρουν να 
αναπαραχθούν όπου και όπως 
χρειάζεται. Για περισσότερες 
πληροφορίες η ιστοσελίδα εί-
ναι: www.neaguinea.org. 
Η εκμάθηση ήταν ίσως λίγο 
πιο εύκολη για μένα λόγω και 
των σπουδών μου ως τεχνο-
λόγος ιατρικών εργαστηρίων 
αλλά και λόγω της επτάχρονης 
εμπειρίας μου σε εργαστήριο   
φαρμακείου.

Όπως προανέφερα, η ποιότη-
τα του σαπουνιού έχει μεγάλη 
σημασία για την υγεία του 
δέρματος και φυσικά εξαρτά-
ται από τα χρησιμοποιούμενα 
υλικά. Στα σαπούνια που φτιά-
χνω εγώ λοιπόν, χρησιμοποιώ 
ελαιόλαδο από τη λακωνική γη 
(προσέχω να έχει παραχθεί 
απευθείας από ελιές και μόνο 
με μηχανικές μεθόδους) και 
καυστική σόδα (NaOH) χημι-
κώς καθαρή. Αυτά είναι τα δυο 
συστατικά που φτιάχνουν το 
σαπούνι. Στη συνέχεια μπορεί 
να εμπλουτιστεί με διάφορα 
συστατικά, ανάλογα τις επιθυ-
μητές ιδιότητες του σαπουνιού. 
Για παράδειγμα, αν θέλουμε 
απολέπιση μπορεί να προστε-
θεί παπαρουνόσπορος, ζάχα-
ρη, αλάτι, τριμμένο βότανο, νι-
φάδες βρώμης κ. α, αν θέλουμε 
να είναι μυρωδάτο τα βιολογικά 
αιθέρια έλαια είναι η καλύτερη 
λύση γιατί ταυτοχρόνως το 
σαπούνι αποκτά τις αντίστοιχες 
θεραπευτικές ιδιότητες ενώ αν 
το θέλουμε χρωματιστό μπο-
ρεί να προστεθεί σπιρουλίνα 
ή πράσινη άργιλος (πράσινο 
σαπούνι), κουρκουμάς, πού-
δρα ντομάτας (πορτοκαλί σα-
πούνι), κακάο (καφέ σαπούνι) 

κ. α Τέλος, όσον αφορά το 
σχήμα, επειδή έχω αδυναμία 
στα γλυκά, τα σαπούνια μου 
έχουν σχήμα τάρτας, κομμάτι 
τούρτας, κομμάτι κέικ, ζελέ ή 
και ταρτάκι. Βέβαια, για να μπω 
στο κλίμα των εορτών που 
πέρασαν είχα κάνει σαπουνά-
κια σε σχήμα χιονάνθρωπο, 
στολισμένο χριστουγεννιάτικο 
δέντρο και Αγιο-Βασιλάκια.
Παρόλο που ασχολούμαι μόνο 
μερικούς μήνες με τη σαπω-
νοποΐηση, έχω αρχίσει να πει-
ραματίζομαι στην παρασκευή 
αρωματικών σαπουνιών για 
συρτάρια και ντουλάπες σε 
σχήμα σοκολατάκι και ντόνατ 
αντίστοιχα, και επίσης στη 
παρασκευή των ελαίων που θα 
σαπωνοποιήσω όπως χαμομη-
λόλαδο, βαλσαμόλαδο και έλαι-
ο καλέντουλας για σαπούνια με 
θεραπευτικές ιδιότητες. 
Το πεδίο της σαπωνοποιοίας 
είναι αχανές και είναι μόνο η 
αρχή για μένα. Έχει ξεκινήσει 
με πολλή χαρά, ενδιαφέρον 
και ενθουσιασμό και είμαι κι 
εγώ περίεργη για το πού θα 
καταλήξει!!!

Ασπασία Μίχου 
Τεχνολόγος

 Ιατρικών Εργαστηρίων

Άρθρο

Áíáæçôþíôáò ôç ãíþóç ôïõ ðáñåëèüíôïò
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Ôï Üëëï ìéóü ôïõ ïõñáíïý
Η 8η Μάρτη καθιερώθηκε παγκόσμι-
α σαν η “Ημέρα της Γυναίκας”. Μέ-
χρι να φθάσουμε όμως εδώ  κύλησε 
πολύ νερό στ’ αυλάκι. 
Στην Ελλάδα το γυναικείο κίνημα 
πρωτοεμφανίστηκε με αγώνες επί-
μονους που άρχισαν γύρω στο 1890 
περίπου, μέχρι να κατοχυρωθεί νο-
μικά η ισότητα με το Ν.1329/83. 

Τα προηγούμενα δεκάδες και εκατο-
ντάδες χρόνια η γυναίκα έζησε σε έναν 
κόσμο και μια κοινωνία πλήρως αν-
δροκρατούμενη. Προφανώς παρόμοι-
α ή και χειρότερη ήταν η μοίρα των γυ-
ναικών και στον τόπο μας. 
Σταχυολογούμε μαρτυρίες ντόπιων γυ-
ναικών, για τη ζωή τους και τη θέση του 
θηλυκού στην οικογένεια.
α) Ένας φτωχός Καστανιώτης γεωρ-
γός που δεν είχε ούτε βόδια ούτε αγό-
ρια, όταν ήθελε να κάνει ζευγάρι (δηλ. 
να οργώσει με τα βόδια) στο χωράφι, 
έζευε την κόρη του.
Επειδή οι αυλακιές έπρεπε να είναι αρ-
μονικές της φώναζε:
-Ίσα δυχατέρα!
-Ίσα πάω, πατέρα, απαντούσε εκείνη. 
β) Στα χωράφια τα αντρόγυνα δούλευ-
αν μαζί. Όταν γυρίζανε το βραδάκι από 
τον κάμπο στο χωριό αποσταμένοι, 
εκείνος το αρσενικό-αφέντης πήγαινε 
καβάλα στ΄άλογο κι εκείνη ακολουθού-
σε ζαλωμένη πολλές φορές τη νάκα 
με το μωρό ή κανένα φόρτωμα ξύλα. 
Ένας φίλος μας λοιπόν όταν ξεπέζευε, 
ντουγρού για το καφενείο και τα καπη-
λειά. Όταν γύριζε στο σπίτι τη νύχτα, η 
γυναίκα έβγαινε στο δρόμο με το λυ-
χνάρι για να του φέγγει. Του έστρωνε 
τραπέζι κι εκείνη στεκόταν όρθια, στο 
ένα πόδι που λέει ο λόγος, για να τσα-
κιστεί να τον εξυπηρετήσει σε κάθε του 
νεύμα. 
γ) Όταν στις οικοδομές “έσπαγαν’ τη 
λάσπη με τα χέρια, τότε δεν υπήρχαν 
μπετονιέρες και αναβατόρια, μια δυ-
ναμική γυναίκα που δε “μάσαγε” κου-
βάλαγε το ντενεκέ με το χαρμάνι στην 
πλάτη από όροφο σε όροφο.
δ) Άλλη ηλικιωμένη γυναίκα, διηγιόταν 
με άχτι, πως ο γέρος της στα νιάτα του, 
της κουβαλούσε στο σπίτι τους φίλους 
του και την υποχρέωνε να σφάξει κοτό-
πουλο και να το μαγειρέψει 
ε) Δεν ήταν μόνο η καταπίεση από το 
αρσενικό του σπιτιού αλλά και από την 
πεθερά που ξεκίνησε από ντροπαλό 
κοριτσάκι-θύμα και όταν μεγάλωσε και 
άλλαξε κοινωνικό ρόλο, έγινε με τη σει-
ρά της “θύτης” στη νύφη της. Μικροπα-
ντρεύτηκε λοιπόν η φίλη μας, στα 15-

16 της χρόνια και ζύμωνε κατ’ εντολήν 
της πεθεράς. Είχαν έρθει και οι γειτό-
νισσες ντυμένες συνήθως στα μαύρα 
σαν κοράκια και όλες μαζί τη διέταζαν 
πώς να απλοχερίσει το ζυμάρι, πώς να 
κάνει τούτο, πώς να κάνει κείνο. Μας 
το διηγιόταν με ανατριχίλα...

Μία πρόχειρη ματιά στο παλιό Μαθη-
τολόγιο της Καστανιάς μάς δείχνει ότι 
αριστούχες μαθήτριες που είχαν τα φό-
ντα να σπουδάσουν, έπαιρναν τη βα-
σική εκπαίδευση κι αυτή κουτσουρε-
μένη. Έμεναν στο σπίτι για να φροντί-
σουν τα μικρότερα αδέρφια τους (έκα-
ναν μια στάνη παιδιά) ή για να βοσκή-
σουν τις γίδες. Οι γονείς με δυσκολία 
έστελναν τα κορίτσια να συνεχίσουν 
το Σχολείο στη Σπάρτη, αντίθετα με 
τα αγόρια. Ίσως έμπαινε κι ένα θέμα 
ηθικής. Έχει γράψει σχετικά σε προη-
γούμενο τεύχος η εκπαιδευτικός Ελένη 
Κάντζια-Σουλικιά. 
Σπάνια μορφώνονταν τα κορίτσια στις 
αγροτικές περιοχές. Προορίζονταν να 
πηγαίνουν στις έξω δουλειές σαν βο-
ηθοί των αντρών τους και να φέρνουν 
βόλτα όλες τις δουλειές του σπιτιού (να 
ζυμώσουν, να μαγειρέψουν, να πλύ-
νουν, να ράψουν, να μπαλώσουν, να 
πλέξουν, να φτιάξουν παστό, τουρσιά, 
μπελντέδες, τραχανάδες, χυλοπίτες, 
να γηροκομήσουν και να νταντέψουν). 
Η εργατική γυναίκα πρόσφερε πολλά 
στην οικιακή οικονομία, ώστε να είναι 
αυτάρκης. Αλλά ασυνείδητα μάλλον 
γινόταν θεματοφύλακας της παράδο-
σης και φορέας του λαϊκού πολιτισμού. 
Προτού γίνει νόμος αυστηρός η υπο-
χρεωτική εκπαίδευση, τα παιδιά διδά-
σκονταν και κοινωνικοποιούνταν από 
τους γέρους του σπιτιού. Η “κυρούλα” 
του σπιτιού, κανάκευε τα αγγόνια της 
με παραμύθια, θρύλους, παραδόσεις 
και τραγούδια. Αναμασούσε αντιλή-
ψεις και στερεότυπα που μετέδιδε στα 
παιδιά με την ίδια ευκολία που μασού-
σε την ξηρά τροφή και τάιζε τα ανήλικα 
από το στόμα της.

Αξίζει να σημειωθεί η άποψη του 
Εμμ. Ροΐδη για τις μάγισσες το Με-
σαίωνα. Εκπλήσσεται που βλέπει 
μόνο γυναίκες να καίγονται στην 
πυρά. Οι άντρες γόητες που κάηκαν 
ήσαν μετρημένοι στα δάχτυλα, ενώ οι 
γυναίκες χιλιάδες. Υπογραμμίζει ότι 
σε κάθε ημιβάρβαρη κοινωνία η γυ-
ναίκα ήταν ανώτερη από τον άνδρα. 
Ενώ εκείνος έτρεχε να κυνηγήσει και 
να οργώσει τη γη, εκείνη έμενε μόνη 
στην καλύβα, θήλαζε το παιδί της, 
έκλωθε το μαλλί από τις κατσίκες της 

αναζητούσε βότανα και φάρμακα να 
θεραπεύσει τις πληγές του αλλά και 
να εξασφαλίσει τη στοργή του. Γυναί-
κες λοιπόν ανήσυχες που ζητούσαν 
το καινούργιο και δεν προσκυνούσαν 
το κατεστημένο, οδηγούνταν στην 
πυρά. Κι ενώ οι μάγισσες παρουσι-
άζονταν γριές και κακάσχημες, στους 
καταλόγους βρίσκονται κορίτσια δε-
καεφτά και είκοσι χρόνων τόσο όμορ-
φα που οι δικαστές έκλειναν τα μάτια 
τους “ίνα προφυλαχθώσιν από του 
σατανικού αυτών κάλλους”.

Από την εποχή που ο Απόστολος 
Παύλος διακήρυσσε ότι «ουκ ένι άρ-
σεν ή θήλυ» μέχρι το Ν.1329/1983, 
που επέβαλε και νομοθετικά την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, 
σημειώθηκαν πολλές διακυμάνσεις 
στο λεγόμενο γυναικείο ζήτημα.
Στην Ευρώπη η ισοπολιτεία ανδρών 
και γυναικών εμφανίζεται θεωρητικά 
μετά τη Γαλλική Επανάσταση. Στην 
Αγγλία το 1903 η Έμμελιν Πάνκχαρστ 
θέτει δυναμικά τα δικαιώματα των γυ-
ναικών εργαζομένων και μη.
Το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες 
αναγνωρίστηκε στην Αγγλία το 1918, 
στις ΗΠΑ το 1920, στην Ελλάδα το 
1930, αλλά εφαρμόστηκε για πρώτη 
φορά το 1952 στις αναπληρωματικές 
εκλογές της Θεσσαλονίκης.

Αφότου εξασφαλίστηκε το θέμα των 
πολιτικών δικαιωμάτων δρομολογή-
θηκε η αντιμετώπιση της ισότητας 
των δύο φύλων στον τομέα της εργα-
σίας και της εκπαίδευσης. 
Και για να μην ξεχνιόμαστε...
Οι γυναίκες σήμερα...
Είναι:
Το 52% του πληθυσμού της Γης
Εκτελούν:
Το 66% της εργασίας στον πλανήτη 
μας
Αμείβονται με:
Λιγότερο από το 10% του συνόλου 
των μισθών και ημερομισθίων
Κατέχουν: 
Λιγότερο από το 1% του παγκόσμιου 
πλούτου
Αντιπροσωπεύουν μόλις: 
Το 1% των ηγετών του κόσμου

“Υπάρχει μια παλιά κινέζικη παροιμία: 
“Οι γυναίκες κρατάνε το μισό του 
ουρανού”. Σημαίνει ότι το μισό της 
εργασίας και της σκέψης του κόσμου 
γίνεται από γυναίκες. Για να είναι τέ-
λειος ο ουρανός, τα δύο μισά πρέπει 
να εργαστούν μαζί. Τίποτα δεν μπορεί 
να είναι πραγματικά ανθρώπινο, αν 
αποκλείει το ένα από τα δύο μισά της 
ανθρωπότητας”.
Σάλι Χέλγκεσεν

Θ.Δ.

Για την Ηµέρα της Γυναίκας
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Κατά τη διάρκεια του Δωδεκα-
ημέρου, δηλαδή από τα Χρι-
στούγεννα έως και τα Φώτα, σ’ 
ολόκληρο τον Πόντο και ιδίως 
στη Λιβερά έβγαιναν τα Μωμο-
έρια (Κοτσαμάνια). Ήταν ένα 
δρώμενο που πραγματοποιείτο 
σε πλατείες, δρόμους και αυλές 
σπιτιών (θέατρο δρόμου). Είχε 
χορό, αυτοσχέδιους διαλόγους 
και μουσική. Όλοι ήταν με-
ταμφιεσμένοι και ζωσμένοι με 
κουδούνια.
Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, 
συγκεντρωνόταν ο όμιλος 
μπροστά στη Μητρόπολη στη 
Λιβερά και ξεκινούσαν για 
να περιδιαβούν όλα τα σπίτια 
του χωριού. Όσα χρήματα 
μαζεύονταν τα παρέδιδαν στον 
Πρόεδρο της εκκλησιαστικής 
επιτροπής, για να διατεθούν 
για τις αμοιβές των δασκά-
λων. Όσοι γεννηθήκαμε και 
μεγαλώσαμε στη Νέα Λιβερά, 
σίγουρα θυμόμαστε τους Κο-
τσαμάνους. Αυτές τις ημέρες, 
μόλις έπεφτε το βράδυ, ξαφνικά 
άνοιγε η πόρτα και πετούσαν 
ένα σακούλι οι κουδουνάτοι. 
Έκλειναν γρήγορα την πόρτα 
και κρατούσαν γερά το σχοινί 
του σακουλιού μέχρι οι νοικο-
κυραίοι να βάλουν μέσα στο 
σακούλι κυδώνια, ρόδια, μήλα 
ή καρύδια. Σε καμιά περίπτωση 
δεν έπρεπε να δούμε ποιοι ήταν 
οι κουδουνάτοι. Έφευγαν δίνο-
ντας ευχές για τον αφέντη και 
το σπίτι και συνέχιζαν γυρνώ-
ντας όλα τα σπίτια του χωριού.
Σήμερα, το έθιμο συνεχίζεται 
στο νομό Κοζάνης, όπου κυρί-
ως εγκαταστάθηκαν οι κάτοικοι 
της Λιβεράς. Ο πρώτος που 
προετοίμασε την ομάδα των 
Μωμόγερων στον Τετράλοφο 
Κοζάνης, το 1925, ήταν ο 
Φιλιππίδης Γεώργιος του Θε-
οδώρου.
Η αρχή του έτους συμπίπτει 
με τη γιορτή του αγίου Βασι-
λείου, ο οποίος γεννήθηκε στη 
Νεοκαισάρεια του Πόντου από 
γονείς ευγενείς. Σπούδασε στην 
Καισαρεία της Καππαδοκίας, 

στην Κωνσταντινούπολη και 
στην Αθήνα και αναδείχθηκε 
Μέγας πνευματικός διδάσκα-
λος και κορυφαίος θεολόγος. 
Αφιέρωσε όλη τη ζωή του στη 
βοήθεια προς τον συνάνθρωπό 
του και θεωρείται στην παγκό-
σμια ιστορία ως ο εμπνευστής 
και πρώτος δημιουργός της 
οργανωμένης φιλανθρωπί-
ας. Ίδρυσε ένα πρότυπο και 
για τις μέρες μας κοινωνικό 
και φιλανθρωπικό σύστημα, 
τη «Βασιλειάδα». Ήταν ένα 
ίδρυμα που λειτουργούσε 
νοσοκομείο, ορφανοτροφείο, 
γηροκομείο και ξενώνας για 
τη φροντίδα και ιατρική περί-
θαλψη των φτωχών αρρώστων 
και ξένων. Τις υπηρεσίες του 
το ίδρυμα τις πρόσφερε δωρεάν 
σ’ αυτούς που είχαν ανάγκη. 
Το προσωπικό του ιδρύματος 
ήταν εθελοντές που πρόσφε-
ραν τις υπηρεσίες τους για το 
καλό του κοινωνικού συνόλου. 
Να ένα μάθημα σήμερα στους 
πλουσίους για φιλανθρωπία και 
κοινωνική αλληλεγγύη. Γιατί 
ο Μέγας Βασίλειος «…τα των 
ανθρώπων ήθη κατεκόσμησε» 
και «παιδαγωγός της νεότητος» 
χαρακτηρίστηκε από τον άγιο 
Γρηγόριο τον Θεολόγο στον 
Επιτάφιο που εκφώνησε γι 
αυτόν. Βέβαια ο ευτραφής και 
ροδομάγουλος σημερινός Αι 
Βασίλης ουδεμία σχέση έχει με 
τον καλοκάγαθο ασκητή άγιο. 
Στον Πόντο υπάρχει ζωντανή η 
παράδοση για τη συγκέντρωση 
κοσμημάτων από τον άγιο στην 
Καισαρεία, για να πληρωθούν 
οι φόροι. Όταν όμως ο έπαρ-
χος χάρισε τους φόρους, τα 
χρυσαφικά επιστράφηκαν από 
τον άγιο μέσα σε ψωμάκια. 
Έτσι ερμηνεύεται και το έθιμο 
της βασιλόπιτας, η οποία σε 
κάποιες περιοχές της Ελλάδας 
δεν είναι απαραίτητα γλύκισμα, 
αλλά πίτα με χόρτα, τυρί και 
παστό μέσα στην οποία η νοι-
κοκυρά βάζει το καθιερωμένο 
τυχερό νόμισμα.

Β. Κεμερίδου
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 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Κυριακή, 13: ΤΑΫΓΕΤΟΣ : ΑΝΑΒΡΥΤΗ 
(ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ)  - ΛΙΒΑΔΙ - ΤΣΑΡΚΟΣ 
Αρχηγός : Τάσος Κουναβέλης : 6932 - 902284 
Κυριακή, 20: ΤΑΫΓΕΤΟΣ :  ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΟΧΑΣ - ΣΟΧΑ 
( ΚΑΣΤΡΟ) 
[ ΚΟΠΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ]
Αρχηγοί : Παναγιώτης Μηνακάκης : 6932 – 438404, 
Βασίλης Γεωργιάδης : 6978 - 519998

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Κυριακή, 3: ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΑΫΓΕΤΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ- 
ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ- ΛΟΥΣΙΝΑ 
Αρχηγός : Κώστας Λαγανάς : 6974 - 098419
(Σάββατο, 16 &) Κυριακή, 17: ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ : ΚΑΡΥΑ 
- ΚΟΡΥΦΗ  
Αρχηγός : Σωτήρης Γραφάκος : 6972 – 030935, 
Σπύρος Τότσικας
Κυριακή, 24: ΖΑΡΑΚΑΣ : ΧΑΡΑΚΑΣ- ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 
Αρχηγοί : Τάσος Κουναβέλης : 6932 – 902284, 
Βαγγέλης Αντωνόπουλος : 6947 – 525888

ΜΑΡΤΙΟΣ
Κυριακή, 10: ΜΕΣΑ ΜΑΝΗ :  ΜΙΝΑ- ΚΙΟΝΙΑ- ΝΥΦΙ 
Αρχηγός : Λία Λιάκου : 6972 - 575979
Σάββατο –Καθαρά Δευτέρα, 16-18: ΟΛΥΜΠΟΣ : 
ΦΑΡΑΓΓΙ ΕΝΙΠΠΕΑ 
Αρχηγοί :  Σπύρος Λιναρδάκης : 6973 – 537944, 
Βασίλης Γεωργιάδης : 6978 - 519998
 [ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ 21/1 ΕΩΣ 11/2]
Κυριακή, 31: ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΕΞΩ ΜΑΝΗ : ΓΑΪΤΣΕΣ- 
ΠΗΓΑΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΦΥΡΙ- ΠΗΓΑΔΙΑ- ΑΛΤΟΜΙΡΑ- 
ΜΠΙΛΙΟΒΟΣ- ΣΩΤΗΡΙΑΝΙΚΑ  
Αρχηγός :  Βασίλης Γεωργιάδης : 6978 - 519998
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Είναι το δημοφιλέστερο και το 
πιο εργατικό παπάκι στον κό-
σμο. Καθημερινά κάνει αδια-
μαρτύρητα τον αγγελιαφόρο σε 
δισεκατομμύρια ανθρώπους, 
μεταφέροντας γράμματα, φωτο-
γραφίες, προσκλήσεις, βιογρα-
φικά σημειώματα, εργασίες και 
προσωπικές εξομολογήσεις σε 
κάθε γωνιά του πλανήτη.
Ζούμε στην εποχή των μέιλ, των 
sms, κ.λπ. Η κλασική, η χειρό-
γραφη αλληλογραφία, το γράμ-
μα, που σου έφερνε ο ταχυ-
δρόμος, τείνει να εξαφανιστεί. 
Κι όμως μ’ αυτό το χειροποίητο 
μέσο - όπου έβλεπες και το απο-
τύπωμα του άλλου, το γραφικό 
του χαρακτήρα - έχουν γίνει οι 
μεγαλύτερες εξομολογήσεις (ε-
ρωτικές κι όχι μόνο) κι αποκα-
λύψεις, γιατί σε απελευθερώνει, 
ενώ, ταυτόχρονα, δεν σε αφήνει, 
να χάνεις τον ειρμό, όπως, πολύ 
πιο εύκολα, μπορεί να συμβεί 
στον προφορικό λόγο.
Αν η επικοινωνία με τη... θεία 
από το Σικάγο απαιτούσε κάπο-
τε χαρτί, μολύβι, φάκελο, γραμ-
ματόσημα και υπομονή τουλά-
χιστον μιας εβδομάδας μέχρι να 
φτάσει το γράμμα στον προορι-
σμό του, σήμερα το μόνο που 
χρειάζεται είναι μια σύνδεση στο 
Διαδίκτυο και το πάτημα ενός 
κουμπιού (“Αποστολή”), για να 
σταλεί το γράμμα στον παραλή-
πτη του μέσα σε κλάσματα του 
δευτερολέπτου.
Ποιο ήταν κάποτε το έργο του 
ταχυδρόμου και πού κατάντησε 

σήμερα. Ναι, τον βλέπουμε να 
πλησιάζει στο σπίτι μας και τρέ-
μουμε.  Διότι τώρα μας φέρνει 
μόνο λογ/σμούς και χαράτσια, 
ενώ κάποτε ήταν... άγγελος μη-
νυμάτων της ζωής. Έστω και θλι-
βερών. Γιατί όλα είναι μέσα στη 
ζωή. Έφερνε τη χαρά, την απο-
γοήτευση, τον πόνο, την ελπίδα. 
Ήταν τέλος πάντων το πρόσω-
πο της επικοινωνίας. Το πρόσω-
πο από το οποίο εμείς οι παλιό-
τεροι κάτι έχουμε να θυμηθούμε. 
Το γράμμα. Αχ αυτό το γράμμα 
από τα αγαπημένα πρόσωπα, 
η γλυκιά προσμονή, τα νέα από 
μακριά, τα νέα από το γιο στρα-
τιώτη, το τσεκ από το θείο που 
ήταν στο εξωτερικό, όλα τα συ-
ναισθήματα, το κομμάτι της ζωής 
μας. Ναι, ήταν κομμάτι της ζωής 
μας ο ταχυδρόμος.   
                     
Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
ΜΟΥ 
Ο καταλύτης χρόνος δεν μπό-
ρεσε να μου σβήσει τις όμορφες 
νοσταλγικές αναμνήσεις και ει-
κόνες που είχα για τον ταχυδρό-
μο του χωριού μας.
Τον θυμάμαι. Μας έφερνε μη-
νύματα από τον κόσμο της πο-
λιτείας από τα γύρω χωριά   και 
τα πέρατα του κόσμου που ήταν 
οι ξενιτεμένοι μας. Περιμέναμε 
ώρα την ώρα να τον δούμε με τα 
πόδια νάρθει για να χαρίσει την 
χαρά της επικοινωνίας με τους 
αγαπημένους μας ανθρώπους.
Ήταν ο σύνδεσμος του χωριού 
με τον έξω κόσμο. Μπαρμπα-

Σταμάτης για τους μεγάλους 
ήταν αγγελιοφόρος και πηγή 
καλών και κακών ειδήσεων και 
πληροφοριών. Ήξερε ποιος πέ-
θανε, ποια γέννησε, ποιοι πα-
ντρεύτηκαν, ήξερε το χωριό ανά-
σπιτα ποιος ξενιτεμένος ζει στην 
Αμερική και ποια η συγγένεια 
των συγχωριανών μου. Σε λίγο 
θα φύγει για το διπλανό χωριό 
να σκορπίσει και εκεί την αγω-
νία, τη χαρά, την ελπίδα και την 
πίκρα. Ο κυρ-Σταμάτης δεν ήταν 
ταχυδρόμος του χωριού μας 
μόνο. Κάθε ημέρα έκανε πολλά 
χιλιόμετρα μέσα στο κρύο, μέσα 
στη ζέστη, στη βροχή, στο χιο-
νιά, σε ανηφοριές, κατηφοριές, 
σε μονοπάτια και γιδόστρατες, 
με φορτίο κυρίως τα γράμματα 
και τα δέματα.
Είχε τόσα πολλά να φέρει! Γράμ-
ματα από την ξενιτιά, επίσημα 
έγγραφα του κράτους είτε της 
Μητροπόλεως είτε του Επιθεω-
ρητή είτε της Νομαρχίας, μικρά 
δέματα, επιταγές καμιά εφημερί-
δα και ένα σωρό παραγγελίες... 
Ο κυρ-Σταμάτης με μάτια που 
σπινθηροβολούσαν με την τα-
χυδρομική πέτσινη με πολλές 
θήκες τσάντα του, ντυμένος 
την υπηρεσιακή του στολή και 
το πλατύ με γείσο καπέλο του, 
σκόρπαγε γύρω του καλοσύνη 
και αγάπη.
Τι να πρωτοθυμηθώ μετά το μοί-
ρασμα των γραμμάτων, για τα 
συναισθήματα των χωριανών 
μου, την περιέργεια που είχαν, 
την αγάπη, τη συμπόνια και την 

αλληλεγγύη που έδειχναν μετα-
ξύ τους και τις ευχές που μοί-
ραζαν. Προτού καλά-καλά απο-
μακρυνθεί άρχιζαν οι ευχές και 
οι ανακρίσεις. Καλώς το δέχτη-
κες το γράμμα,  από πού ήταν; 
Να ζήσουν τα παιδιά σου όταν 
επρόκειτο για αρραβώνα ή για 
γάμο. Συγχαρητήρια για την επι-
τυχία του γιού σου στην Ακαδη-
μία. Πότε θα ‘ρθούν,είχε πολύ 
λαδιά φέτος, χρόνια πολλά για 
τη γιορτή του. Τι σου γράφει από 
την Αθήνα ο Κώστας έπεσε σε 
καλό γιατρό; πώς είναι; Τόσες 
και τόσες ευχές έλεγαν μεταξύ 
τους και αίτιος ήταν ο κυρ-Στα-
μάτης.
Ο δικός μας άνθρωπος, ο φί-
λος μας, ο σύμβουλός μας, ο άν-
θρωπος που ξέρει να συμπονά-
ει και να παρηγορεί, ανάλαβε τη 
σύνδεση του χωριού μου με όλα 
τα πέρατα της γης. Ανάλαβε ένα 
τόσο μεγάλο έργο να συνδέει 
τους ανθρώπους μεταξύ τους να 
φέρνει χαρά και πίκρα, ελπίδα 
και αγάπη, τον πόνο και τη λα-
χτάρα της μάνας, της αδελφής, 
του αδελφού, του πατέρα. 
Σπανίζουν σήμερα τα γράμματα 
της επικοινωνίας. 
Δεν αλληλογραφούμε πλέον, 
όπως άλλοτε!
Το τηλέφωνο, το ΙΝΤΕΡΝΕΤ, τα 
σύγχρονα επικοινωνιακά μέσα 
αντικατέστησαν την επικοινωνί-
α μας με πρόσωπα αγαπημένα, 
με φίλους, με συγγενείς και εκεί-
νη η επαφή του χεριού επάνω 
στο χαρτί, σχεδόν δεν υπάρχει.
Η αναμονή του ταχυδρόμου, το 
βλέμμα στα χέρια του, στη φορ-
τωμένη του τσάντα, η λαχτάρα 
της επιστολής του αγαπημένου 
προσώπου, το δάκρυ που έστα-
ζε, σε στιγμές συγκίνησης προς 
πρόσωπα που είχαν τρυφερούς 
δεσμούς, είναι πλέον κατάλοιπα 
μιας άλλης εποχής.
Νιώθω λοιπόν αυτή την στιγμή 
την ανάγκη να σας στείλω τις ευ-
χές σε μια κάρτα γιορτινή. Ευχές 
βγαλμένες από την καρδιά μου.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΜΕ ΥΓΕΙΑ Ο 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ και 
μην ξεχνάτε να μοιράζεστε και 
να παίρνετε στιγμές αγάπης, 
φροντίδας και επαφής από τους 
γύρω σας. 

Ï ôá÷õäñüìïò ôïõ ÷ùñéïý ìïõ
Θυµήθηκα... Γράφει η Καίτη Σμυρνιού
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Η φύση μάς προίκισε με περιβαλ-
λοντικό κάλλος. Μάς έδωσε βου-
νό, κάμπο και πολλά νερά. Μάς 
έδωσε εύφορη πεδιάδα αλλά και 
πλαγιές γεμάτες με ελιές που δί-
νουν ένα από τα ποιοτικότερα 
λάδια στον κόσμο. Μάς προίκι-
σε και με εργατικούς ανθρώπους. 
Τις πρόσφατες γιορτές των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς, καθώς μάζευες ελιές ήταν 
χαρά να ακούς τη ζωή να ξυπνά 
στα κτήματα γύρω και τη φασα-
ρία. Το χωριό είναι ζωντανό ακό-
μη, και εμείς το αγαπάμε κι ας 
λείπουμε αρκετοί. Αρκετοί πα-
τριώτες μας προχώρησαν πιο 
πολύ, αρχίζουν να ασχολούνται 
με την κτηνοτροφία που είναι 

παράδοσή μας, εντατικότερα και 
συστηματικότερα (αναφέρεται 
ο Καστανιώτης στη στήλη του). 
Έχουμε ήδη κάνει αφιέρωμα στη 
φάρμα Σκαφιδά και σκοπεύου-
με να κάνουμε και στους άλλους 
κτηνοτρόφους. Τα μποστάνια 
μας βγάζουν πεντανόστιμα κη-
πευτικά. Έχουμε και ιστορία και 
παράδοση. Και πολλά άλλα.
Όμως μας λείπουν πολλά και βέ-
βαια το σύστημα, οι σύγχρονες 
υποδομές, καμιά φορά αισθανό-
μαστε φόβο για τα καινούργια 
πράγματα κ.λπ.
Τι μας χρειάζεται; Επιμονή και 
υπομονή. Όποιος την έχει κερ-
δίζει.

ΕΛ

Êáóôüñé: Èá ìðïñïýóå íá ãßíåé ðñüôõðï

ÁíÜâñá Ìáãíçóßáò: ¸íá ÷ùñéü - ðñüôõðï

Εδώ ...   και αλλού Γράφει η Ευγενία Λαμπή

Η Ανάβρα Μαγνησίας είναι ένα 
απομακρυσμένο ορεινό χωριό 
στις δυτικές πλαγιές της Όθρυ-
ος, σε υψόμετρο 1.000 μ. και σε 
απόσταση 40 χλμ από την κοντι-
νότερη κωμόπολη, τον Αλμυρό. 
Σήμερα έχει περίπου 700 κατοί-
κους, όλους κτηνοτρόφους, με ει-
σοδήματα από 30 έως 100 χιλιά-
δες ευρώ.
Βέβαια αυτό δεν έγινε από θαύμα. 
Η μάχη με τη μιζέρια άρχισε στις 
αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν 
στο χωριό του μετακόμισε ο χημι-
κός Δημήτρης Τσουκαλάς, συντα-
ξιούχος της ΔΕΗ, με τη σύζυγό 
του καθηγήτρια του ΕΜΠ Μάχη 
Καραλή, η οποία είναι και άμι-
σθη τεχνική σύμβουλός του στις 
αρμοδιότητές του ως κοινοτάρχη. 
Από τότε είναι κοινοτάρχης της 
Ανάβρας με ένα διάλειμμα 4 χρό-
νων. Η κατάσταση που συνάντη-
σε ήταν απελπιστική. Τα γελάδια, 
οι χοίροι και τα πρόβατα κυκλο-
φορούσαν ελεύθερα στο χωριό. 
Στους χωματόδρομους. Δεν υπήρ-
χε πουθενά άσφαλτος. Το χειμώ-
να περπατούσες μέσα στη λάσπη, 
το καλοκαίρι η σκόνη σε έπνιγε.
Μετά από σκληρή δουλειά, συ-
νεργασία και επίμονο αγώ-
να ιδού τα αποτελέσματα.
Αναπτύχθηκαν υποδειγματι-
κές υποδομές, Αιολικό πάρκο, 
που δίνει στην κοινότητα έσο-
δα 100.000 ευρώ ετησίως,  τρία 
υπερσύγχρονα κτηνοτροφικά 

πάρκα που στεγάζουν το χειμώ-
να, όταν η Ανάβρα αποκλείεται 
από τα χιόνια, 25.000 ζώα, πρότυ-
πο σφαγείο, που θυμίζει χειρουρ-
γείο, διώροφο πάρκινγκ 60 θέσε-
ων, γυμναστήριο με τα τελευταί-
ας τεχνολογίας μηχανήματα,  γή-
πεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ,  
λαογραφικό μουσείο και φυσι-
κά  περιβαλλοντικό-πολιτιστι-
κό πάρκο, έκτασης 240 στρεμ-
μάτων, όπου τηρείται και το έθι-
μο της δρυστέλας (νεροτριβή).
Νηπιαγωγείο και δημοτικό του 
«κουτιού», αγροτικό ιατρεί-
ο (πάντοτε στελεχωμένο), δω-
ρεάν στέγαση για τους δασκά-
λους και τους γιατρούς, «Βοήθει-
α στο σπίτι», σχεδιασμός για γη-
ροκομείο, ακόμα και για πισίνα!
Η πρόοδος συνεχίστηκε με την 
κατασκευή του σφαγείου βιολογι-
κής γραμμής, το μοναδικό δημό-
σιο στην Ελλάδα, με πιστοποίη-
ση από τη ΔΗΩ. Ετσι μπήκε τάξη 
και δημιουργήθηκε η βάση για 
την ανάπτυξη της βιοκτηνοτροφί-
ας, με συνέπεια οι παραγωγοί να 
κερδίζουν σημαντικά ποσά από 
τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, με χρήματα της οποίας 
έγιναν οι παραπάνω υποδομές.
Σε μια συνέντευξή του ο πρόε-
δρος του χωριού λέει ότι ο ίδιος 
θεωρεί ως μεγαλύτερο επίτευγ-
μά του, ότι κατάφερε να αλλά-
ξει τη νοοτροπία των συγχω-
ριανών του και αυτό το κατά-

φερε με επιμονή και υπομονή. 
Τώρα τους καλεί να δημιουργή-
σουν τυποποιητήρια για τα προϊ-
όντα τους, ώστε να ολοκληρωθεί 
το φάσμα της βιολογικής παρα-
γωγής. Η Ανάβρα δε βάσισε την 
ανάπτυξή της στο κράτος. Ήθελε 
έσοδα δικά της. Έτσι, πριν από εξ 
χρόνια ολοκλήρωσε το έργο του 
αιολικού πάρκου, με τις 20 ανεμο-
γεννήτριες και ανάδοχο την ισπα-
νική εταιρία Gamesa. Το ρεύμα το 
αγοράζει η ΔΕΗ, ενώ η κοινότη-
τα για τη χρήση του χώρου, που 
της ανήκει, εισπράττει έως και 
100.000 ευρώ το χρόνο. Υπό δη-
μοπράτηση βρίσκεται και η ανά-
πτυξη υδροηλεκτρικού εργοστα-
σίου, από το νερό των πηγών της 
Ανάβρας. Από εκεί θα εισπράττο-
νται άλλες 100.000 ευρώ.
Και η ιστορία δεν σταματά εδώ, 
συνεχώς νέες ιδέες προγραμματί-

ζονται και υλοποιούνται, όπως η 
εγκατάσταση τηλεθέρμανσης.
Επιπλέον, το φυσικό κάλλος του 
χωριού ανυπέρβλητο με καταπρά-
σινα πλατάνια που τα δροσίζει ο 
Ενιπέας, έχει αναδειχθεί ελκύο-
ντας πολλούς επισκέπτες δίνο-
ντας και άλλα έσοδα στο χωριό. 
Βλέπεις οι ανεμογεννήτριες δεν 
το ασκήμυναν! 
Το να ζεις εδώ, είναι σαν να ζεις 
σε ένα παραμυθένιο χωριό και 
πόλη μαζί. Έτσι κανείς δε φεύ-
γει πια για τα αστικά κέντρα και 
μάλιστα εγκαθίστανται στο χωριό 
και ξένοι που βρίσκουν εδώ δου-
λειά και ποιότητα ζωής. Παντού 
νέοι δραστήριοι. 

ΕΛ

Πηγές: www.magnesia-tourism.gr
www.anavra-zo.gr, 
www.kathimerini.gr
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Η σκισμένη η ποδιά Η σκισμένη η ποδιά 
Στο τέλος της δεκαετίας του ‘60 
και στις αρχές του ‘70 μπήκε η 
τηλεόραση στα ελληνικά σπίτια, 
στις πόλεις και τα χωριά. 
Σ’ ένα Καστανιώτικο σπίτι λοι-

πόν, το αντρόγυνο βλέπει τη-
λεόραση. 
Σε μια στιγμή η αγαθή γυναίκα 
ρωτάει τον άντρα της. 
-Και για, να σου πω, φτούνοι 
φτου, τώρα μας βλέπουν; 
-Ναι! απάντησε ο τετραπέρα-
τος άντρας με χιουμοριστική δι-
άθεση. 
-Που, που, και είναι σκισμένη η 
ποδιά μου.

Θ.Π.

Η νύφη ακόμα περιμένει
Κάποιος από τα χωριά του Τα-
ΰγετου, ας μην πούμε τ’ όνο-
μά του, είχε μείνει δυο φορές 
χήρος. Δεν μπορούσε να κάνει 
χωρίς γυναίκα. Σε προχωρημέ-
νη ηλικία, καλά και σώνει ήθε-
λε και τρίτη. Γύριζε όλα τα χω-
ριά να τη βρει, αλλά ποια δεχό-
ταν να πάρει τη σειρά της τρί-
της; Τέλος από δω το είχε από 
κει το είχε, βρήκε μια στην Ανα-
στάσοβα (Νέδουσα) της Αλαγο-
νίας. Τοιμάστηκε για γάμο και 
ξεκίνησε με τον κουμπάρο και 
έναν ακόμη. Ξεκίνησαν οι τρεις 
(μονός αριθμός γιατί ο ζυγός 
ήταν γρουσουζιά). Ο τρίτος τον 
ονομάζουμε, ήταν ο μπαρμπα-
Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος ή Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος ή 
Μπόγρης από το Λίθαρο του 
Δυρραχιού. Μόλις φτάσανε στα Δυρραχιού. Μόλις φτάσανε στα 
σύνορα Δυρραχίου-Αλαγονίας 
και συγκεκριμένα στην τοποθε-
σία Μάνεση, ο Μπαρμπα-Δημή-

τρης σταματάει το γαμπρό και 
του λέει:
-Ρε, συ, γαμπρέ, για νάχουμε 
και το καλό ρώτημα, δε μου λες 
παίρνεις τίποτα απ’ αυτή που 
πάμε να πάρουμε;
-Αυτό μας έλειπε, δε λες που 
βρέθηκε και τούτη;
-Για στάσου ρε γαμπρέ, την τάδε 
την ξέρεις από το χωριό μας; 
Έχει σπίτι, έχει κήπο και αμπέλι, 
έχει γίδα και γαϊδούρι, έχει κότες 
και γουρούνι, είναι με τα ούλα 
της, από τούτη που πάμε να πά-
ρουμε δεν παίρνεις τίποτα και 
ούτε ξέρεις τι διάβολος είναι. Δε 
γυρίζουμε πίσω να πάρεις τούτη 
που τη γνωρίζουμε;
Ο γαμπρός πετάγεται και λέει:
-Τούτο κάνε, πάμε πίσω, αλλά 
πήγαινε γρήγορα να της το πεις, 
μη χάσουμε κι ετούτη που την 

έχουμε σίγουρη.
Γύρισαν στο χωριό. Ο μπαρμπα-
Δημήτρης καβάλα στο μουλάρι 
με το κιλίμι τράβηξε κατ’ ευθείαν 
στον κάτω μαχαλά για την και-
νούργια νύφη. Η κυρά από την 
αυλή που είδε τον μπαρμπα-Δη-
μήτρη του φώναξε:
-Ε, κυρ-Δημήτρη, κάτι με κιλίμια, 
για πού τόβαλες;
-Ε, για σένα έρχομαι. Μωρ’ συ, 
τον τάδε, τον ξέρεις; Τον γύρισα 
πίσω από του Μάνεση, για να 
τον πάρεις εσύ. 
-Τι λες Δημήτρη;
-Εκείνο που σου λέω, λέγε τώρα, 
ναι ή όχι, γιατί αλλιώς φεύγουμε 
να φέρουμε νύφη από την Αλα-
γονία. Μην κάθεσαι και σκέφτε-

σαι, λέγε, της λέει ζόρικα. 
-Ε, αφού το λες και το θέλεις κι 
εσύ μπάρμπα, ας γίνει…..
Έτσι η άλλη από την Αλαγονί-
α στολισμένη μένει…. κι ακόμα 
περιμένει.
Του Χρήστου Κάτζια δημοσιευ-
μένο στο Βορειοδημότη Ιουλί-
ου 1981.
για την αντιγραφή Θ.Π. 
(Μπαρμπα-Χρήστο σε θυμόμα-
στε πάντα, για τη λεβεντιά σου 
τη σωματική την ψυχική καθώς 
και για το ανοιχτό μυαλό σου 
στους “ξενόφερτους” και την 
πρόοδο).

Ασπροπρόσωπος
Λεβέντης ο μπαρμπα-Γιώργης  
και καλός νοικοκύρης μα με 
ιδιαίτερη  αδυναμία στο καλό 
κρασί, γι’ αυτό δεν άντεξε στον 
πειρασμό της πρότασης του 
μπαρμπα-Νικήτα του Σμυρνιού 
στα Χασάπικα, όταν επέστρεφε 
με το γιαουρτάκι στο χέρι από 
το καφενείο της Ζαχαριούς σε 

εκτέλεση οικογενειακής παραγ-
γελίας  (της θεια-Γιώργαινας) 
να μπει για ένα  στα όρθια. Φρε-
σκοανοιγμένο το βαγένι μοσχο-
μύριζε -άγγελο κόλαζε- κοντο-
στάθηκε στην είσοδο και τελικά 
πέρασε το πλατύσκαλο, τι το 
ήθελε; Το ένα έφερε τ’ άλλο και 
ο ήλιος άρχισε να γέρνει κατά τη 
Μάλα.  Η ώρα του φαγητού είχε 
περάσει προ πολλού, ανάστατη 
η θεια-Γιώργαινα μάταια περίμε-
νε, δεν είχε άλλη επιλογή από το 

να κατηφορίσει προς το γνωστό 
μέρος. Βρήκε το μπαρμπα-Γι-
ώργη στρογυλοκαθισμένο στην 
ταβέρνα δίπλα από το βαγένι, 
που  μόλις την είδε με το γιαουρ-
τάκι στο χέρι  ετοιμάζεται για την 
ηρωική έξοδο.
 Χωρίς να χάσει την ψυχραιμία 
του, προτείνοντας το γιαουρτά-
κι λέει:   “να, να Γιωργία μου,  
Γιωργία μου σου έφερνα το 
γιαουρτάκι στο  σπίτι”...  αλλά η 
απότομη κίνηση της θεια-Γιωρ-
γαινας  έφερε το γιαουρτάκι στο 

πρόσωπο του μπαρμπα-Γιώρ-
γη. Χαμός    στην ταβέρνα από 
τους απογευματινούς που γυρί-
ζοντας από τα χωράφια έκαναν 
μια στάση για ανεφοδιασμό, 
ατάραχος ο μπαρμα-Γιώργης 
και ετοιμόλογος όπως πάντα κά-
νει την κίνηση για καθαρισμό και 
λέει: “Μπράβο Γιωργία μου, με 
έβγαλες ασπροπρόσωπο”... 
Περιττό να πούμε τι έγινε μετά 
στην ταβέρνα.

Γ.Α.

Εύλογη απορία...
Είχε προβλέψει την κρίση ο 
φίλος Δημήτριος πολύ πριν εκ-
δηλωθεί αυτή σήμερα.  Γι’ αυτό  
όταν σε μια από τις συχνές 
κρασοκατανύξεις  στο καφενείο 
του Μακρή, στη γιορτή του, ο 
τότε εφημέριος του ευχήθηκε: 
“Χρόνια Πολλά Δημήτρη και του 
χρόνου διπλός με μια φτωχού-
λα” δεν άργησε να απαντήσει, 
ετοιμόλογος όντας: “Γιατί, παπ-
πούλη, άμα είναι πλούσια θα με 
βλάψει;”.

Γ.Α.

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

όπως έφτασαν στις μέρες μας μετά μακρά διαδρομή σε καφενεία και γειτονιές
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Ç áñðáãÞ ôçò Åõñþðçò
Παρέµβαση

Ίσως ο τίτλος του θέματος 
λόγω επικαιρότητας να πα-
ραπέμπει συνειρμικά στην 
κατιούσα πορεία, ή  στην 
προϊούσα παράλυση και εν-
δεχομένως στην αποσύνθεση 
και τον αφανισμό της σημερι-
νής Ευρώπης.

Όχι, ο παραπάνω τίτλος 
δεν αφορά τα τρέχοντα πολι-
τικά, οικονομικά και κοινωνι-
κά θέματα που δηλητηριάζουν 
επικίνδυνα την καθημερινότη-
τά μας. Άλλωστε αυτά απο-
τελούν πλέον βιωματικά μας 
στοιχεία και ειδησεογραφικά 
καλύπτονται με ποικίλες κριτι-
κές από το σύνολο της έντυ-
πης και της ηλεκτρονικής δη-
μοσιογραφίας.

Θέλω να σας αποσπάσω 
λίγο από αυτή τη θλιβερή ελ-
ληνική και διεθνή πραγματι-
κότητα, με την αφήγηση ενός 
μύθου, που έχει σχέση με το 
όνομα της Ευρώπης και με τον 
τόπο μας, τη Σπάρτη,  ελπίζο-
ντας, πως έτσι θα ηρεμήσω 
κάπως τη διάθεσή σας.

Το θέμα είναι παρμένο από 
την ελληνική μυθολογία και 
αφορά την αρπαγή της  Ευ-
ρώπης, που ήταν αδελφή του 
Κάδμου, του μεγάλου πνευμα-
τικού ήρωα και ιδρυτή της πό-

λης των Θηβών και η όμορφη 
κόρη του Αγήνορα και της Τη-
λεφάσας, των ηγετών της Φοι-
νίκης.

Η Ευρώπη λοιπόν όταν με-
γάλωσε και ενώ μια μέρα πε-
ριφερόταν στα λιβάδια της πα-
ραλίας της Φοινίκης, παίζο-
ντας με τις φίλες της και μαζεύ-
οντας λουλούδια, είχε ξαφνικά 
μια περίεργη συνάντηση.

Ο θεός Δίας, βαριά χτυπη-
μένος από τα βέλη του  Έρωτα 
για την νεαρή Ευρώπη, απο-
φάσισε, να την πλησιάσει με-
ταμορφωμένος σε Ταύρο.

Σαν ήρεμος, εύσωμος και 
δυνατός Ταύρος την πλησί-
ασε και προσποιούμενος ότι 
βόσκει, αναζήτησε τρόπους 
να την κατακτήσει. Εκείνη τον 
πλησίασε θαυμάζοντας την 
κορμοστασιά και τη μυϊκή του 
δύναμη και αφού παραπλα-
νήθηκε από την πραότητά του 
ανέβηκε και κάθισε στη ράχη 
του.

Τότε αυτός άρχισε να τρέχει 
με μεγάλη ταχύτητα, περνώ-
ντας μέσα από λιβάδια, βου-
νά, λίμνες και ποταμούς και 
με τη βοήθεια των Νηρηίδων 
διέσχισε τη θάλασσα φτάνο-
ντας στην Κρήτη. προορισμό 
την Κρήτη.

Αποβιβαζόμενος ο ταύρος 
στην Κρήτη, χάθηκε με μιας 
και στη θέση του εμφανίστηκε 
ξαφνικά ο Δίας μπροστά στην 
Ευρώπη, την οποία πήρε από 
το χέρι και την οδήγησε στο 
Δικταίον, ή Ιδαίον Άντρο, στο 
σπήλαιο όπου κατά τις αρχαί-
ες πηγές ο Δίας είχε γεννηθεί. 

Εκείνη λέγεται, ότι  κατα-
κοκκίνησε με βλέμμα χαμη-
λωμένο, ωσάν να είχε πλέον 
αντιληφθεί, το τι επρόκειτο να 
συμβεί.

Καρποί της ερωτικής ένω-
σης του Δία και της Ευρώπης 
ήταν τρία αγόρια, ο Μίνωας, 
ο Ροδάμανθης και ο Σαρπη-
δόνας.

Αργότερα ο Δίας έφυγε από 
την Κρήτη και επέστρεψε στον 
Όλυμπο, ενώ η Ευρώπη πα-
ντρεύτηκε ως δεύτερο σύζυ-
γό της τον βασιλιά της Κρήτης 
Αστέριο, που υιοθέτησε και 
τα τρία παιδιά, που αυτή είχε 
αποκτήσει με το Δία.

Μετά το θάνατο του βασιλιά 
Αστέριου, το θρόνο της Κρή-
της πήρε ο μεγαλύτερος γιός 
της Ευρώπης και θετός γιός 
του Αστέριου, ο Μίνωας, που 
αναδείχτηκε μεγάλος έλληνας 
θαλασσοκράτορας, αλλά  και 
μεγάλος νομοθέτης και βασι-

λιάς.
Ο μύθος αυτός της «Αρπα-

γής της Ευρώπης» γοήτευσε 
και ενέπνευσε πολλούς καλ-
λιτέχνες στην Ελλάδα, μεταξύ 
των οποίων και κάποιο σπαρ-
τιάτη, που απεικόνισε την αρ-
παγή της Ευρώπης σε ένα μο-
ναδικής ομορφιάς επιδαπέδιο 
ψηφιδωτό του 3ου μ.χ. αιώνα, 
που αποκαλύφθηκε στη Σπάρ-
τη το 1872 και φυλάσσεται σε 
ειδικό κτήριο (όχι στο Αρχαιο-
λογικό  Μουσείο Σπάρτης).

Αφαιρετική αναπαράστα-
ση του ψηφιδωτού φιλοξενεί-
ται στην μια όψη της ελληνι-
κής έκδοσης του νομίσματος 
των 2 Ευρώ, ενώ αντίγραφό 
του έχει τοποθετηθεί στο δά-
πεδο της κεντρικής πλατείας 
της Σπάρτης.

Ερέθισμά μου για τη σύντα-
ξη αυτού του κειμένου αποτε-
λεί  το πρόσωπο της Ευρώπης 
ως μύθος και ως πραγματικό-
τητα. Από τη μια ζούμε, μέσω 
ενός μύθου τη μαγεία μιας θε-
τικής περιπλάνησης και από 
την άλλη βιώνουμε μια σκλη-
ρή πραγματικότητα, που προϊ-
δεάζει ένα ζοφερό μέλλον.

Νίκος Μοιράγιας
Συνταξιούχος Ο.Τ.Ε.
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Πάνω: Ο γεωπόνος Καρκάλας µε αγροτόπαιδες πριν 
60 χρόνια. Κάτω φόρτωση ζώων την ίδια εποχή. Οι 
έγχρωµες φωτογραφίες είναι του Γιώργη Λαγανά.  έγχρωµες φωτογραφίες είναι του Γιώργη Λαγανά.  
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60 χρόνια. Κάτω φόρτωση ζώων την ίδια εποχή. Οι 
έγχρωµες φωτογραφίες είναι του Γιώργη Λαγανά.  έγχρωµες φωτογραφίες είναι του Γιώργη Λαγανά.  

Το λεύκωµά µας
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Μαγιονέζα 
(Νίτσας Αλειφέρη)

4 αυγά
100 δράμια λάδι
1 κουταλάκι του γλυκού 
μουστάρδα
1 φλιτζάνι λεμόνι
λίγο ξίδι

Τα χτυπάς σε σιγανή φωτιά 
προσέχοντας μην πήξει. Στο 
τέλος προσθέτεις λίγο αλάτι.

Μοσχάρι 
(Αγγελικής Τζωρτζάκη)

α) Παίρνεις κομμάτια 
πλάτης, τα πλένεις 
τα στραγγίζεις και τα 
αλατοπιπερώνεις. Τα ρίχνεις 
στην κατσαρόλα σε λάδι όχι 
πολύ καυτό. Τα σκεπάζεις, 
τα γυρίζεις 2-3 φορές και 

μόλις ροδίσουν ρίχνεις 
μισό κρασοπότηρο λεμόνι. 
Ρίχνεις βραστό νερό για να 
σκεπαστεί καλά το κρέας. 
Βράζεις όσο να πιεί το νερό 
και να δέσει η σάλτσα. 
Ρίχνεις τρία κλωνάρια 
ρίγανη. 

 β) Κόβεις πατάτες 
στρογγυλές και τις τρυπάς 
σε δύο μεριές. Βάζεις μια 
κατσαρόλα με αρκετό 
λάδι και μόλις ζεσταθεί, 
ρίχνεις όλες τις πατάτες 
αλατισμένες. Τις δοκιμάζεις 
με βελόνα πλεξίματος 
αν έγιναν. Τις βγάζεις με 
κεψέ. Τις κυλάς στο λάδι 
του κρέατος. Τις βγάζεις 
αμέσως και τις σερβίρεις με 
το κρέας. (Το κρέας εν τω 
μεταξύ το έχεις βγάλει, το 
έχεις κρυώσει και το βάζεις 
σε πιατέλα).

Κρέμα καθαρισμού 
με λεμόνι
(για λιπαρά δέρματα)

υλικά: 25 γραμ. φυσικό κερί, 
170 γραμ. παραφινέλαιο, 
1 κουταλάκι βόρακα, 
1 φλυτζάνι βραστό νερό, 
1 κουταλιά χυμό λεμονιού.

Λιώνουμε το κερί και το πα-
ραφινέλαιο μαζί, σε μπεν-
μαρί. Ανακατεύουμε περίπου 
επί πέντε λεπτά, ώσπου κερί 
και παραφινέλαιο ενοποιού-
νται. προσθέτουμε το βόρα-
κα λιωμένο ήδηστο βραστό 
νερό και συνεχίζουμε το γρή-
γορο ανακάτεμα. Απομακρύ-
νουμε το μίγμα απ΄τη φωτιά 
κι ανακατεύοντάς το, κρυ-
ώνει και γίνεται μια παχύρ-
ρευστη κρέμα. Τότε ακριβώς 
προσθέτουμε το χυμό λεμο-
νιού, ανακατεύουμε για τε-
λευταία φορά και κλείνουμε 
την κρέμα καλά σ’ ένα μπου-
κάλι για δυο ως τρεις μέρες. 
Είναι πια έτοιμη για να καθα-
ρίσει το μακιγιάζ απ’ το πρό-
σωπό μας. 

Γαλάκτωμα 
για ντεμακιγιάζ
(για ξηρά δέρματα)

υλικά: 25 γραμ. γιαούρτι, 1 
κρόκος αυγού, 
1 κουταλάκι αμυγδαλόλαδο, 
1 κουταλάκι μέλι και μερι-
κές σταγόνες εσάνς από μά-
ραθο.
Ανακατεύουμε όλα τα υλι-
κά μαζί και βάζουμε το μίγ-
μα στο ψυγείο. Διατηρείται 
για μια βδομάδα. Το χρησι-
μοποιούμε ως εξής: Απλώ-
νουμε στο πρόσωπό μας την 
κρέμα και την αφήνουμε για 
τρία λεπτά. ξεπλένουμε με 
ζεστό νερό. 

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

Καλύτερη ζωήΚαλύτερη ζωή
Στα παλιά τετράδια 
της γιαγιάς

Οι συνταγές 
του Πολυδεύκη

Βεράντα
και κήπος

Ï ÷åéìþíáò åßíáé ìéá êáëÞ ðåñßïäïò ãéá íá öõôÝøåôå äÝíôñá êáé 
èÜìíïõò óôïí êÞðï óáò. 1⁄4óï êáéñü ôï Ýäáöïò äåí åßíáé ðáãùìÝíï, 
êáé áí äåí îå÷íÜôå íá ðïôßæåôå ôá ðÜíôá ôéò ðåñéüäïõò ðïõ Ý÷åé îçñá-
óßá, ìðïñåßôå íá äþóåôå óôá íÝá öõôÜ ôïõ êÞðïõ óáò Ýíá ðñïâÜäéóìá 
ãéá ôçí ðåñßïäï âëÜóôçóçò ðïõ èá áêïëïõèÞóåé ìå ôïí åñ÷ïìü ôçò 
Üíïéîçò.

Ôï ðþò èá öõôÝøåôå áõôÜ ôá äÝíôñá Þ ôïõò èÜìíïõò åîáñôÜôáé 
áðü ôçí êáôÜóôáóç ðïõ èá ôá ðáñáëÜâåôå. Áí èá åßíáé äçëáäÞ ìüëéò 
îåöõôåìÝíá áðü öõôþñéï, ãõìíüñéæá, Þ ìå ìðÜëá ÷þìáôïò Þ áí åßíáé 
ìåãáëùìÝíá óå ãëÜóôñá. Ôï êáèÝíá áðü áõôÜ ÷ñåéÜæåôáé äéáöïñåôé-
êÞ ôå÷íéêÞ óôï öýôåìá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ÷åéìåñéíïý ëÞèáñãïõ.

Πριν  48 χρόνια (25η Μαρτίου 1965) οι μαθητές της 2ας Λυκείου Καστορείου. 
Μπροστά δεξιά ο πρόσφατα χαμένος φίλος Γιάννης Λιακόπουλος. Όρθια 
αριστερά διακρίνεται και η αδικοχαμένη Γεωργία Ανδριανοπούλου. Οι 
υπόλοιποι, πιθανόν, επιβιώνουμε ακόμη...

ÁíáìíÞóåéò...
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Λόγος και Φως

Ôá ðáñáðÜíù ôñáãïýäéá ôá ðÞñáìå áðü 
ôç óõëëïãÞ ôïõ Áãçóßëáïõ Óãïõñßôóá, 
äéêçãüñïõ êáé åêäüôç ôùí ðåñéïäéêþí 
“Ìáëåâüò” êáé “Ïéíïýíôéïò” êáôÜ ôá 
ôÝëç ôçò äåêáåôßáò ôïõ 1920 áñ÷Ýò ôçò 
äåêáåôßáò ôïõ 1930.

Ο πόνος της αγαπητικιάς

Μάννα καράβια τέσσερα
μάννα βαρκούλες πέντε
μάννα κατέβα ρώτα τα
μάννα κατέβα πε τους

Αχ! μην είδαν τον ασίκη μου
τον αγαπητικό μου;

Σε τι τραπέζια τρώει ψωμί
σε τι ταβέρνες πίνει;

Τίνος χεράκια τον κερνούν
και τα δικά μου τρέμουν;
Τίνος αχείλη του μιλούν 
και το δικό μου σκάζει;

Τίνος καρδούλα χαίρεται
και η δική μου κλαίει;

Τίνος ματάκια τον τηρούν
και τα δικά μου κλαίνε;
Λέω να τον καταραστώ
και πάλι τον λυπάμαι.

Από ψηλά να γκρεμιστεί
και χαμηλά να πέσει.

σαν το γυαλί να ραγιστεί
σαν το κερί να λιώσει.

Ποντιακά Κάλαντα 
Χριστουγέννων

Χριστός γεννέθεν χαράν σον κόσμον
Και καλή ώρα, καλή σ’ ημέρα
Χα! Καλόν παιδίν οψέ γεννέθεν
Οψέ γεννέθεν ουρανοστάθεν
Τον εγέννεσεν η Παναΐα
Τον ενέστεσεν αεί παρθένος.

Εκαβάλκεψεν χρυσόν πουλάρι
Κι εκατήβεν σο σταυροδρόμι
Σταυροδρόμι και μυροδρόμι.
Έρπαξαν ατόν οι χιλ’ Εβραίοι
Χιλ’ Εβραίοι και μύριοι Εβραίοι.

Α’ σ’ ακροντικά κι α’ σην καρδίαν
Αίμα έσταξεν χολήν κι εφάνθεν
Ούμπαν έσταξεν και μύρος έτον
Μύρος έτον και μυρωδία.
Εμυρίστενα ο κόσμος όλον
Για μυρίστ’ ατό κι εσύ αφένταμ’
Συ αφένταμ’ καλέ μ’ αφένταμ’.

Έρθαν τη Χριστού τα παληκάρια
Και θυμίζνε τον νοικοκύρην
 νοικοκύρην και βασιλέαν.
Δέβα σο ταρέζ’ κι έλα σην πόρταν
Δος μας ούβας(χουρμάδες) και 
λεφτοκάρα(φουντούκια)
Κι αν ανιοιείς μας χαρά σην πόρτα σ’.

Πρωτοχρονιάς.

Αρχή κάλαντα κι αρχή του χρόνου
Πάντα κάλαντα, πάντα του χρόνου.
Αρχή μήλον εν κι αρχή κυδών εν
Κι αρχή βάλσαμον το μυριγμένον

Εμυρίστεν ατό ο κόσμος όλον
Για μυρίστ’ ατό και συ αφέντα
Καλέμ’ αφέντα.
Λύσον την κεσέ σ’ και δος παράδας
Και δος παράδας.
Κι αν ανιοιείς μας χαράν σην πόρτα σ’
Χαράν σην πόρτα σ’.

Υείαν, Ευλοΐαν και Καλοχρονίαν.

Οι Αμερικάνοι

Ήρθανε ωραία κόρη,
ήρθαν οι Αμερικάνοι·
ήρθαν οι Αμερικάνοι

μέρα νύχτα στο σεργιάνι.
Με γαρούφαλλο στο πέτο
για να παντρευτούνε φέτο.

Τα κορί- ωραία κόρη
τα κορίτσια τα καημένα.
Τα κορίτσια τα καημένα

βγαίνουν όλα στολισμένα.
Φρούστου, φρούστου το φουστάνι,

πάρτε μας Αμερικάνοι.
Μη γυρεύετε χιλιάδες

του διαβόλου κερατάδες.

Λόγος και ΦωςΛόγος και ΦωςΛόγος και ΦωςΛόγος και ΦωςΛόγος και Φως

Έρθαν τη Χριστού τα παληκάρια

Λόγος και ΦωςΛόγος και ΦωςΛόγος και Φως

ÂáñâÜñá Êåìåñßäïõ

Ç öùôïãñáößá, 
áðü ôç ãéïñôÞ ôçò 
Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò 
ôï 1906, áðü ôï 
áñ÷åßï ÊáñÜ-
ãéáííç ôïí ïðïßï 
åõ÷áñéóôïýìå.



28 ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ 29ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Λαϊκή Τέχνη

Το κέντημα είναι γλέντημα
η ρόκα είναι σεργιάνι 
κι αυτός ο δόλιος αργαλειός
είναι σκλαβιά μεγάλη.

Η  κεντητική τέχνη είναι η διακόσμηση 
υφασμάτων με κέντημα. Είναι μία 
από τις αρχαιότερες τέχνες που καλ-

λιεργήθηκε παράλληλα με την κλωστική και την 
υφαντουργία. Το κέντημα είναι μια λαϊκή τέχνη 
όπως η ξυλογλυπτική, η αργυροχοΐα, η αγγει-
οπλαστική, η καλαθοπλεκτική, η υφαντουργί-
α κ.ά. Οι λαϊκοί τεχνίτες έφτιαχναν αντικείμενα 
που χρησιμοποιούνταν στην καθημερινή ζωή 
και τα διακοσμούσαν βάζοντας το προσωπικό 
γούστο και το μεράκι τους. Ανάλογα με τη ζή-
τηση, ορισμένοι τόποι ξεχώρισαν στην παρα-
γωγή λαϊκών τεχνημάτων. Στην Ήπειρο άκμα-
σε η αργυροχοΐα, στη Σκύρο και στην Κέρκυ-
ρα ιδιότυπη επιπλοποιία, στην Κύπρο και την 
Κρήτη τα κεντήματα, στη Θράκη οι μεταξωτοί 
τσεβρέδες κ.ά. αλλού. 

Στην Καστανιά ξεχώρισαν χωρίς να γίνουν 
εμπορεύσιμο είδος, ο αργαλειός και το κέντη-
μα. Στον αργαλειό έφτιαχναν μάλλινα στρωσί-
δια με υπέροχα σχέδια, μάλλινα κλινοσκεπά-
σματα και ξεχωριστούς αλατζάδες που υπάρ-
χουν ακόμα και σήμερα σε πολλά νοικοκυριά. 

Οι μανάδες και τα κορίτσια κεντούσαν τα 
προικιά σε ανθεκτικά υφάσματα (χασές, βατί-
στα, λινό, κουκουλάρικο, μεταξωτό). Κεντού-
σαν εσώρουχα, πουκαμίσες, νυχτικές, μαντη-

Ôï êÝíôçìá åßíáé ãëÝíôçìá
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Ένας ξαφνικός θάνατος
Τζ. Κ. Ρόουλινγκ
μετάφραση: Έφη Τσιρώνη
e-book (ePub), Ψυχογιός, 2012

Ένα μεγάλο 
μυθιστόρημα για μια 
μικρή πόλη...
Όταν ο Μπάρι 
Φεργουέδερ πεθαίνει 
ξαφνικά στα σαράντα 
του, η μικρή αγγλική 
πόλη Πάγκκφορντ 
συγκλονίζεται. Το 
Πάγκφορντ είναι 
ένα ειδυλλιακό 
μέρος, χαρακτηριστικό αγγλικό τοπίο, με 
μια πλακόστρωτη κεντρική πλατεία και ένα 
αρχαίο αβαείο, αλλά πίσω από την ηρεμία και 
ομορφιά του κρύβεται μια εμπόλεμη πόλη.
Οι πλούσιοι είναι σε πόλεμο με τους 
φτωχούς, οι έφηβοι με τους γονείς τους, οι 
γυναίκες με τους άντρες τους, οι δάσκαλοι με 
τους μαθητές τους... Το Πάγκφορντ δεν είναι 
καθόλου αυτό που φαίνεται.
Η άδεια θέση του Μπάρι στην ενορία θα γίνει 
ο καταλυτικός παράγοντας για να ξεσπάσει 
ο μεγαλύτερος πόλεμος που έχει ζήσει ποτέ 
η πόλη. Ποιος θα θριαμβεύσει στις εκλογές 
που είναι γεμάτες πάθος, υποκρισία και 
απροσδόκητες αποκαλύψεις;
Το πρώτο μυθιστόρημα της Τζ. Κ. 
Ρόουλινγκ για ενηλίκους θα προκαλέσει και 
θα εκπλήξει.

Ιστορίες από τη γειτονιά μου και... λίγο 
παραπέρα, Κυψέλη 1919-1959
Μελίτα Αδάμ
Ζαχαράκης Κ. Μ., 2013
296 σελ.

Eνα νοσταλγικό 
ταξίδι στο παρελθόν 
της δικής μας 
Κυψέλης που τόσο 
αγαπήσαμε και 
αγαπάμε.
Αφηγήσεις και 
γεγονότα με κοινό 
τους στοιχείο τον 
χωροχρόνο της 
Κυψέλης, του χθες.
Πρωταγωνιστές 
Κυψελιώτες και Κυψελιώτισσες, μέσα 
από τη δική τους αλήθεια, μια αλήθεια 
βίαιη, πικρή, σκληρή, χαριτωμένη, άλλοτε 
ερωτική, άλλοτε κωμική, μα πάντα αληθινή. 
`Όλοι είχαν κάτι να θυμηθούν:
Άπειρες συζητήσεις του καφενείου, 
καντάδες, φάρσες, ζωή και ξενύχτια στη 
Φωκίωνος Νέγρη.
Δεν ήθελα να χαθούν τα αχνάρια από 
τις πατημασιές μας, τα όνειρά μας τα 
υφασμένα στον πόλεμο με πείνα, με 
θάρρος, με τρέλα, με κέφι για ζωή...

Âéâëßá

λάκια, σεντόνια, μαξιλαροθήκες, κρε-
βατόγυρους, τζακόπανα, κουρτίνες, 
τραπεζομάντηλα, πετσετάκια φιγού-
ρας, πετσέτες φαγητού, πετσέτες προ-
σώπου στις οποίες κεντούσαν τη λέξη 
“Καλημέρα” διακοσμημένη συνήθως με 
πουλιά ή λουλούδια. Κεντούσαν σε λι-
νάτσα με μάλλινες κλωστές και σταυ-
ροβελονιά, μαξιλάρια φιγούρας και 
“πάντες”, δηλαδή πανώ κεντημένα σε 
λινάτσα που τα έβαζαν στον τοίχο δί-
πλα στο κρεβάτι και απεικόνιζαν συνή-
θως σκηνές από τη φύση (δέντρα, ζώα, 
κυνήγι κ.ά.). Η νοικοκυρά με τα κεντή-
ματα δημιουργούσε ένα ζεστό περι-
βάλλον για την οικογένεια με χρώματα 
της αρεσκείας της, εκφραζόταν σαν λα-
ϊκός τεχνίτης και αισθανόταν ικανοποί-
ηση όταν τα τέλειωνε (εξ άλλου και σή-
μερα οι ψυχίατροι συνιστούν στις γυ-
ναίκες που έχουν ψυχολογικά προβλή-
ματα, εργασιοθεραπεία με κέντημα και 
πλέξιμο). Πάνω στο κέντημα στηρίχτη-
καν διάφορες προκαταλήψεις. Το εργό-
χειρο έπρεπε να ξεκινήσει ημέρα Δευ-
τέρα, ποτέ Τρίτη, και σε καμία περί-
πτωση δεν έπρεπε η τελευταία βελονιά 
να μπει Σάββατο. 

Προπολεμικά, θυμάται η υπέργηρη 
σήμερα Καστανιώτισσα, στο Δημοτι-
κό Σχολείο η δασκάλα κ. Ρογκάκου 
τους δίδασκε ασπροκέντι (αζούρια, κο-
φτό και ανεβατό). Αλλά και μεταπολεμι-
κά στη δεκαετία του ΄50 και δώθε, στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα της πρωτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης συνήθως το από-
γευμα, τα παιδιά διδάσκονταν ωδική 
και χειροτεχνία. Στη χειροτεχνία τα κο-
ρίτσια διδάσκονταν συνήθως κέντημα, 
ασπροκέντι και σταυροβελονιά, ενώ τα 
αγόρια ξυλοκοπτική και καλαθοπλεκτι-
κή με κύπερη. Στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς μαζί με τις γυμναστικές επιδεί-
ξεις γινόταν έκθεση χειροτεχνίας από 
τους μαθητές και τους δασκάλους που 
τους καθοδηγούσαν. Διαθέτουμε σχετι-
κές φωτογραφίες από το αρχείο του Ν. 
Ανδριανόπουλου που αφορούν τη χει-

ροτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο Καστο-
ρείου. Τα κορίτσια κεντούν ή γαζώνουν, 
ενώ τα αγόρια κάνουν κατασκευές σε 
κόντρα πλακέ.  

Στη δεκαετία του ‘70 ήρθε στο χω-
ριό δασκάλα που παρέδιδε επιδοτού-
μενα μαθήματα υφαντικής τέχνης χα-
λιών (ταπητες) σε αγρότισσες της Κα-
στανιάς. Όταν σταμάτησε το επιδοτού-
μενο πρόγραμμα, μάλλον εξατμίστηκε 
το ενδιαφέρον για την ταπητουργία. 

Στην ίδια  δεκαετία το κέντημα ήταν 
πολύ στη μόδα. Κυκλοφορούσαν γυ-
ναικεία περιοδικά με σχέδια, όπως το 
“Εργόχειρο” και σχέδια σε μονόφυλλα 
που τα έστελναν οι εταιρείες στα Σχο-
λεία για να προσελκύσουν καταναλώ-
τριες των προϊόντων τους. Επίσης αν-
θούσαν τα μαγαζιά με είδη κεντήματος, 
ενώ σήμερα ακόμα και στην πολυπλη-
θή Αθήνα δε βρίσκεις εύκολα στις γει-
τονιές μαγαζί ούτε για βελόνες ραψί-
ματος. 

Οι κυρίες κεντούσαν τραπεζομά-
ντηλα τσαγιού και καλούσαν τις φίλες 
τους για τσάι. Υπέβοσκε ένας ανταγω-
νισμός. Τα καλύτερα γίνονταν αντικεί-
μενο θαυμασμού και θέμα συζήτησης. 
Κεντούσαν τα πάντα. Σεμέν, καρέ, τρα-
μεζομάντηλα, ροτόντες, κάδρα, ακόμα 
και δίσκους και τασάκια με βελονιά γκο-
μπλέν (μην ξεχνάμε τις γαλλικές ταπι-
σερί, κεντημένος καμβάς που χρησιμο-
ποιούνταν για ύφασμα επίπλωσης στα 
πλούσια σπίτια). 

Με το κέντημα τα κορίτσια εκπαιδεύ-
ονταν να γίνουν νοικοκυρές, να νοιά-
ζονται το σπίτι τους, να δημιουργούν 
πράγματα αμφίβολης αξίας που χρειά-
ζονταν χρόνο και υπομονή. Καμία σχέ-
ση με τα σημερινά κορίτσια που εκπαι-
δεύονται όπως τα αγόρια για να καλύ-
ψουν ανάγκες της σημερινής αγοράς 
(πτυχία, ξένες γλώσσες, Η/Υ, δίπλω-
μα οδήγησης). Τώρα τα χειροτεχνήμα-
τα τα συναντάμε στα μουσεία λαϊκής τέ-
χνης και σε σπίτια με σύγχρονα μοδά-
τα ή και παλαιά μοναδικά κεντήματα.
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Μικρές πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων της περιοχής της Καστανιάς
Συλλογή πληροφοριών- επιμέλεια κειμένων: Ε. Βλαχογιάννη

Ζούµε στην Καστανιά

Επειδή, πολλά κοινωνικά θέμα-
τα, αλλά  και άλλες εκδηλώσεις, 
μάς διαφεύγουν ή δεν τα μαθαί-
νουμε έγκαιρα, παρακαλούμε 
τους αναγνώστες μας και μέλη 
μας να μας ενημερώνουν για 
τα συμβαίνοντα, είτε μέσω των 
ανταποκριτών μας, είτε, απευ-
θείας, σε μας τους ίδιους. 
ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΑΣ
Από Αμερική ήλθαν: Ο Πανα-
γιώτης Κακούνης του Νικολά-
ου με τη σύζυγό του,  ο Γιάννης 
Κουτσουμπός του Κων/νου και 
Νίκος Παρασκευόπουλος του 
Ιωάννη.
ΓΑΜΟΙ
Η Αναστασία Κοπανά και ο 
Σπύρος Θάνος του Περικλή και 
της Βούλας Γιάνναρη παντρεύ-
τηκαν στις 07/10/2012 στον Ι.Ν. 
Αγίου Χριστοφόρου στο Δαφνί 
Χαϊδαρίου.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε 
να ζήσουν ευτυχισμένοι με κα-
λούς απογόνους.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στην Αμερική σ ένα μήνα δυο 
φορές παππούς έγινε ο Αναστά-
σης Ρουμελιώτης του Ιωάννου. 
Στις 06/10/2012 η κόρη του Ευ-
σταθία και ο σύζυγός της Πέ-
τρος Καλός απέκτησαν ένα αγο-
ράκι. Αγοράκι απέκτησε στις 
02/11/2012 και ο γιός του Γιάν-
νης με τη σύζυγό του Νατάλκα.
Η Σταματική και ο Γιώργος 
Παπαδόπουλος του Αθανασί-
ου απέκτησαν  στις 12/11/2012  
το δεύτερο παιδί τους, ένα αγο-
ράκι. 
Ευχόμαστε στους γονείς να τους 
ζήσουν και τα νεογέννητα να εί-
ναι καλότυχα και ευτυχισμένα.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Η Αγγελική Τζωρτζάκη του Πα-
ναγιώτη και ο Μανώλης Δαμι-
ανάκης του Γεωργίου βάπτι-
σαν στις 13 /05/2012 το αγο-
ράκι τους  στον Ι.Ν. της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου στο Γεράκι 
και του έδωσαν το όνομα Θεο-
φάνης.
Η Γιάννα Παπαδοπούλου του 
Παναγιώτη και ο Δημήτρης Κα-
ραγιάννης του Αριστοτέλη βά-
πτισαν στις 18/08/2012 στον 
Ι.Ν.  του Αγ. Ιωάννη του Θεο-

λόγου το αγοράκι τους και του 
έδωσαν το όνομα Αριστοτέλης.
Η Κυριακή και ο Θανάσης Βλα-
χάκης του Ιωάννη και της Φα-
νής βάπτισαν το κοριτσάκι τους, 
στις 06/10/2012,στον Ι.Ν. Με-
ταμορφώσεως του Σωτήρος στα 
Άνω Βριλήσσια Αττικής και του 
έδωσαν το όνομα Θεοφανία.
Η Μαρίζα Βασιλοπούλου και ο 
Γεώργιος Φασουλόπουλος του 
Παναγιώτη βάπτισαν το αγο-
ράκι τους, στις 06/10/2012,στον 
Ι.Ν. Αγίου Ελευθερίου Πατησί-
ων Αθηνών και του έδωσαν το 
όνομα Παναγιώτης – Ανδρέας. 
Ευχόμαστε στους γονείς να τους 
ζήσουν και τα νεοφώτιστα να 
ευτυχήσουν στη ζωή τους.
ΠΕΝΘΗ
Ο Δημήτριος Ρέμπελος του Ιω-
άννη πέθανε στην Αθήνα τον 
Μάιο σε ηλικία 41 ετών.
Ο Γεώργιος Ζούζουλας του Πα-
ναγιώτη πέθανε στο Μυστρά 
στις 12/10/2012 σε ηλικία 85 
ετών. 
Ο Ηλίας Βύρης του Σταύρου και 
της Φρόσως Βύρη (-Δημητρα-
κάκη) πέθανε στο Παλαιό Φά-
ληρο Αττικής στις 09/10/2012 
σε ηλικία 52 ετών. 
Ο Δημήτριος Ρασσιάς του Φι-
λίππου (από Πελλάνα) πέθα-
νε στην Αυστραλία στις 21/10/
2012 σε ηλικία 78 ετών.
Ο Γεώργιος Αλειφέρης του Ευ-
στρατίου πέθανε στο Γύθει-
ο στις 02/11/2012 σε ηλικία 96 
ετών και κηδεύτηκε στο Καστό-
ρειο.
Ο Παναγιώτης Ζούζουλας του 
Πέτρου πέθανε στην Αμερική 
στις 06/11/2012 σε ηλικία 67 
ετών.
Η Γεωργία Φασουλοπούλου του 
Παναγιώτη πέθανε στις 27/11/
2012 στο Καστόρειο σε ηλικί-
α 76 ετών.
Η Αναστασία Αλαφόγιαννη, σύ-
ζυγος Κων/νου Θεοδοσίου, πέ-
θανε στην Αμερική στις 29/10/
2012 σε ηλικία 80 ετών.
Η Αναστασία Ξυδιά, σύζυγος 
του Αλέκου Βασίλογλου πέθανε 
στην Αθήνα στις 18/12/2012 σε 
ηλικία 92 ετών.
Ο Ιωάννης Λιακόπουλος του 

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

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Η Αγγελική - Αλεξία Τζωρτζάκη του Μάριου πήρε το 
πτυχίο της από τη Σχολή Βρεφονηπιοκόμων των Ιω-
αννίνων.
Ο Αναστάσιος Καράγιαννης του Κων/νου έλαβε το 
πτυχίο μεταπτυχιακών σπουδών στη Χρηματοοικονο-
μική Τραπεζική Διοίκηση από την ΑΣΟΕΕ.

ΧΟΡΗΓΙΕΣ
Η Ειρήνη Δαγριτζίκου του Δημητρίου πρόσφερε μία 
παραδοσιακή φούστα από αλατζά
Η Τασία Κεμερίδου πρόσφερε ύφασμα αλατζά και μία 
φούστα παραδοσιακή.
Η Γαρυφαλλιά Ρουμελιώτη-Παπαδημητράκη πρόσφε-
ρε ύφασμα αλατζά.
Από το Εργαστήρι Αυθεντικών Παραδοσιακών Στο-
λών μάς ενημερώνουν ότι οι φορεσιές που παραγγεί-
λαμε για τη Χορευτική μας Ομάδα θα είναι έτοιμες το 
πρώτο δεκαήμερο του Γενάρη 2013.

ΧΟΡΗΓΟΙ
Πάνος & Βίκυ Μπαρούνη
Κωνσταντίνος Γ. Τιγκλιανίδης 
Ουρανία Γκλέκα
Αθανασία Γενοβέζου
Ηλίας Κορζής
Γεωργία Κορζή
Μαρία Zecas - Λαμπράκη
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας και για τις 
ευχές σας

Σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά και σας πληροφορού-
με ότι κυκλοφόρησε σε έντυπη μορφή και αναρτήθη-
κε σε ηλεκτρονική ψηφιακή μορφή -στον διαδικτυα-
κό τόπο http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Φάρις)- το 
νέο τεύχος αρ. 57, Δεκέμβριος 2012, του περιοδικού 
η Φάρις.  

Η Φάρις 

Παναγιώτη πέθανε στην Αμερική στις 29/12/2012 σε ηλικία 64 
ετών.
Ο Tzery Dacey (σύζυγος της Ντίνας Σταματοπούλου) πέθανε στις 
26/12/2012 στην Αθήνα σε ηλικία 72 ετών.
Συλλυπούμαστε τους οικείους και τους ευχόμαστε την από Θεό πα-
ρηγοριά.
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Οι δικοί µας άνθρωποι
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Όλοι οι δρόμοι στο Ίντερνετ 
οδηγούν στον ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ:

www.polydeuces.gr
www.polydefkis.gr

www.kastori.gr


