
1ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ “Ο ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ”   ◊   ΤΕΥΧΟΣ 22, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

κατακτητές 
των ορέων

σελίδα 32
ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ 
ΤΟΥ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ: 
Παρούσα στο Σπάρταθλο

       σελ. 8

ΞΕΝΙΤΙΑ: Συνέντευξη 
στο Γ. Λαγανά της Μ. 
Μπάσκου

σελ. 13-14

ΝΗΡΙΟΝ ΕΠΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

REAL ESTATE
ΑΓΟΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΕΧ. ΓΡΑΦΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ανακαινίσεις, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, ενεργειακά πιστοποιητικά
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 22 - 104 32, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210-3246589, 210-5243774

τεχνική εταιρεία

ΑΡΘΡΟ: Η Ευγ. Λαμπή 
γράφει για το χαμένο(;) 
μας θησαυρό

σελ. 16-17



2 ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ 3ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Στον επισκέπτη του χω-
ριού μας προξενεί μεγάλη 
εντύπωση η εκκλησία μας. 
Αρκετοί αναρωτιούνται 
που την έχουν ξαναδεί, άλ-
λοι προσπαθούν να ανακα-
λύψουν τι ρυθμού είναι. Η 
εκκλησία του χωριού κτί-
στηκε στις αρχές του 1900 
και είναι πιστό αντίγραφο 
της μητρόπολης των Αθη-
νών. Όπως είναι γνωστό η 
Μητρόπολη Αθηνών  βασί-
στηκε στα σχέδια του αρ-
χιτέκτονα Θ. Χάνσεν, και 
χτίστηκε σε τέσσερις φά-
σεις λόγω οικονομικών 
προβλημάτων. Την είδε 
ο δήμαρχος Καστανιάς 
Γ.Θεοφιλόπουλος   και την  
αντέγραψε. Είναι δε η αρ-
χιτεκτονική της μορφή μι-
κτή: Σταυροειδής με τρού-
λο από το ήμισυ και πάνω, 
ενώ η βάση είναι ένα γοτ-
θικού τύπου οικοδόμημα 
με εξέχοντα κωδωνοστάσι-
α, που όμως στην εκκλησί-
α μας κατασκευάστηκε ένα 
μόνο. Αν διαβάζει κάποιος 
ειδικός αρχιτέκτονας μη-
χανικός κ.λπ. θα έχει ενδια-

φέρον να ασχοληθεί και να 
αναδείξει την ιστορία της 
εκκλησίας του χωριού μας

Για άλλη μια φορά, στις 
29 Αυγούστου, οι Καστα-
νιώτες πήραν τον ανηφορι-
κό δρόμο για τον Αγιάννη. 
Την παραμονή  πάνω από 
τριάντα άτομα διανυκτέρευ-
σαν  γύρω από την εκκλησί-
α.  Το πρωί όσοι βρεθήκαμε 
πριν την ανατολή του ήλιου 
μαγευτήκαμε από το θέαμα. 
Ο Ήλιος να προβάλλει από 
τον Πάρνωνα και να φωτίζει 
την Ξεροβούνα και το Βορ-
δωνιάτικο. Μετά το τέλος 
της θείας λειτουργίας που 
χοροστάτησε ο ιερέας του 
χωριού έγινε η ευλογία των 
άρτων που και φέτος ήταν 5 
και μοιραστήκαν στους προ-
σκυνητές. Πρώτος, για άλλη 
μια φορά πριν την ανατολή, 
ανέβηκε ο Γ. Λαγανάς με τα 
ανίψια του Θεοδώρα Τσαρ-
καλή και Γιάννη Τσαρκαλή 
και φέτος είχα την τύχη να 
είμαι  και εγώ μαζί τους. Η 
καταμέτρηση των προσκυ-
νητών έγινε για άλλη μια 

φορά από τον Χρ. Κορτζή 
και ήταν 140 .

Να είμαστε όλοι καλά να 
ανέβουμε το μονοπάτι για 
τον Αϊ-Γιάννη και του χρό-
νου.

Από το προηγούμενο 
τεύχος ο Καστανιώτης ξε-
κίνησε να καταπιάνεται με 
την ξενιτιά και τους ξενιτε-
μένους πατριώτες μας.

Ξεκινήσαμε από την 
Αμερική, στο σημερινό 
τεύχος έχουμε μια συνέ-
ντευξη από μια σπουδαί-
α Καστανιώτισσα, μια λα-
μπρή Ελληνίδα που ζει στη 
μακρινή Αλάσκα και τιμά 
τον ελληνισμό, τη Μαρία 
Βάσκου (Μπασκουρέλου).

Στο επόμενο τεύχος θα 
συνεχίσουμε με την Αυ-
στραλία και τους ξενιτεμέ-
νους μας εκεί. Όποιος φυ-
σικά θέλει να μας στείλει 
πληροφορίες, φωτογραφί-
ες, κ.λπ. και να μας πει και 
δυο λόγια εδώ είμαστε.

Γεια σας πατριώτες
Ο Καστανιώτης

gld@otenet.gr

Êáóôáíéþôéêá

Ο ελιές φέτος όχι πολλές 
και το εισόδημα από το παρ-
θένο ελαιόλαδο αναμένεται 
μικρό. Μετά τις γιορτές και 
τα πανηγύρια και όπως κάθε 
φθινόπωρο πρέπει να βάλεις 
τους στόχους της επόμενης 
εργασιακής περιόδου. Σε 
μια χώρα με περίπου 27% 
ανεργία η οποία ξεπερνά το 
50% στους νέους, αυτό μοιά-
ζει με ανέκδοτο. Υπάρχει ο 
κίνδυνος η κατάθλιψη και το 
χαμένο όραμα να χτυπήσει 
την πόρτα μας. Στην περιοχή 
μας το πρόβλημα έχει μια 
χρονική υστέρηση, επιπλέον 
η δραστηριότητα της οικογέ-
νειας απορροφά τους κραδα-
σμούς.    

Στις 21 Οκτωβρίου η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου 
διοργάνωσε στην Καλαμάτα 
συνέδριο με θέμα την προ-

ώθηση του τουρισμού στην 
Πελοπόννησο. Ελπίζουμε ότι 
το ενδιαφέρον της Περιφέ-
ρειας θα κλιμακωθεί και θα 
δούμε χρηματοδοτήσεις για 
την ανάδειξη τουριστικών 
προορισμών στη Λακωνία 
και ειδικότερα στην περιοχή 
μας. Για να γίνει αυτό χρει-
άζεται σχέδιο και προγραμ-
ματισμός από τις τοπικές 
αρχές. Απ’ ό,τι φαίνεται η 
περιφέρεια Πελοποννήσου 
το φυσάει το χρήμα. Προϋ-
πολόγισε 1.200.000 ευρώ για 
στολές φιλαρμονικών! Ναι 
στη πτωχευμένη Ελλάδα.

Θεωρούμε ότι ένας άξο-
νας δράσης του Δήμου μας 
θα πρέπει να είναι η ανάπτυ-
ξη τουριστικών προορισμών 
και στα ορεινά μέρη, εξάλ-
λου ο Δήμος Σπάρτης είναι 
κυρίως ορεινός, με προτάσεις 

για περιβαλλοντικό και 
αγροτικό τουρισμό. Για πα-
ράδειγμα, στην περιοχή μας 
και φυσικός και περιβαλλο-
ντικός πλούτος υπάρχει και 
κατάλληλα καταλύματα και 
αξιόλογη εστίαση με παρα-
δοσιακά φαγητά.

Η συνεισφορά του συλλό-
γου «Λουσίνα» είναι μονα-
δική και ουσιαστική για την 
ανάπτυξη περιβαλλοντικού 
και  ορειβατικού τουρισμού 
στον Ταΰγετο. Επίσης, όπως 
κάθε χρόνο, στις 30 Νοεμ-
βρίου θα οργανωθεί από τη 
«Λουσίνα» η Μπουκουβάλα, 
που αποτελεί πλέον γεγονός 
για την περιοχή μας. Ελπί-
ζουμε να δούμε και φέτος 
πολλούς επισκέπτες. Επίσης 
ας ευχηθούμε ότι ο δάκος δεν 
θα επηρεάσει την ποιότητα 
και τα αρώματα του εξαιρε-

τικού παρθένου ελαιολάδου 
μας. Από τιμή βέβαια!

Από τον Πρόεδρο του 
Τοπικού Συμβουλίου Καστο-
ρείου Γιώργο Οικονομάκη 
ανακοινώθηκε η διοργάνωση 
του πρώτου Καστόρειου 
Ορεινού Ημιμαραθώνιου Τα-
ϋγέτου, στις 22 Δεκεμβρίου 
2013. Ευχόμαστε καλή επι-
τυχία και να έχουμε πολλές 
συμμετοχές. Όλοι οι φορείς 
του τόπου μας πρέπει να 
στηρίξουμε την προσπάθεια 
και να είμαστε εκεί για να 
βοηθήσουμε. 

Στον Πολυδεύκης είμαστε 
υπερήφανοι για την έκδοση 
των απομνημονευμάτων του 
Δ. Γ. Δημηρακάκη. όπως θα 
δείτε ήδη γίνονται σημαντικά 
αφιερώματα στο βιβλίο.  

Καλό Φθινόπωρο, 
Καλό λιομάζωμα.

Σηµείωµα του Εκδότη

Έντυπη εφημερίδα 
«ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ»

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

και περισσότεροι συνάνθρωποί 
μας έχουν ανάγκη από τη δική 
μας εθελοντική προσφορά, για 
να μπορέσουν να κερδίσουν τη 
μάχη για τη ζωή. Ανάμεσά τους 
τραυματίες και πολυτραυματίες 
τροχαίων ατυχημάτων που αυ-
ξάνουν τη ζήτηση για αίμα, πε-
ριπτώσεις μεταμοσχεύσεων μυ-
ελού των οστών και οργάνων 
που απαιτούν μεγάλες ποσότη-
τες αίματος και προϊόντων του, 
ασθενείς με αιματολογικά και 
ογκολογικά προβλήματα, έγκυ-
ες με επιπλοκές κατά τον τοκετό 
και πάσχοντες από Θαλασσαιμί-
α (Μεσογειακή Αναιμία). Άνθρω-
ποι κάθε φυλής, χρώματος, εθνι-
κότητας, θρησκείας…
Οι εισαγωγικές ανάγκες της χώ-
ρας όλο και αυξάνονται (εισάγε-

ται αίμα κύρια από την Ελβετία).
Όμως η εθελοντική αιμοδοσία 
δεν αφορά μόνο τον τομέα της 
υγείας. Έχει άμεση σχέση με την 

ίδια την ανθρώπινή μας υπόστα-
ση, την αξιοπρέπειά μας, την 
ανθρωπιά μας. Είναι η πιο ευγε-
νική μορφή έκφρασης της αλλη-
λεγγύης προς τον συνάνθρωπο, 
άσχετα από το χρώμα, την εθνι-
κότητα, τη θρησκευτική ή άλλη 
ομάδα στην οποία ανήκει.
Αξίζει εδώ να θυμίσουμε μερικές 

χρήσιμες πληροφορίες:
-Ο γιατρός που με το ερευ-
νητικό έργο του κατέστη-
σε δυνατή τη δημιουργί-
α Τραπεζών Αίματος, ήταν ο 
CHARLES R. DREW, Αφρο-
αμερικάνικης καταγωγής…
-Η μοναδική διάκριση αίματος 
για ΟΛΟ το ανθρώπινο είδος εί-
ναι ο διαχωρισμός του σε 4 ομά-
δες, με βάση το σύστημα ΑΒΟ 
και το σύστημα RHESUS, που 
στηρίζεται στις πρωτεΐνες της 
επιφάνειας των ερυθρών αιμο-
σφαιρίων, και ΚΑΜΙΑ άλλη…
-Η «αξιολόγηση» βάσει του αί-
ματος ήταν επινόηση των ναζί 
της δεκαετίας του ’30 και του 
’40. Αυτοί προώθησαν μια «ε-
πιστήμη» που στηριζόταν στην 
κατηγοριοποίηση βάσει του αί-
ματος, και ήθελαν να «ξαναδια-
βάσουν» την ανθρώπινη ιστορία 
με γνώμονα τη φυλή και την κα-

ταγωγή. Το αίμα αποτέλεσε το 
ύψιστο «ιδεώδες» του εθνικοσο-
σιαλισμού….
Η πολιτεία έχει προνοήσει τη δι-

άθεση του συλλεγόμενου αίμα-
τος σε κάθε άνθρωπο που την 
έχει ανάγκη. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση για εθελοντική αιμοδο-
σία είναι η ατομική συμπλήρω-
ση του Δελτίου Αιμοδοσίας, στο 
τέλος του οποίου αναφέρεται 
ρητά ότι «ΤΟ ΑΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙ-

ΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΗ 
ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ».
Στο νομό μας, και προς τιμήν 
των συμπατριωτών, υπάρχουν 
και λειτουργούν αρκετές Τράπε-
ζες Αίματος, σε συνεργασία και 
με τη στήριξη των νοσοκομείων 

της Λακωνίας.

Η Τράπεζα Αίματος Κα-
στορείου
Η Τράπεζα Αίματος Καστορείου 
δημιουργήθηκε το 1996, κλεί-
νει δηλαδή 17 χρόνια συνεχούς 
προσφοράς και πρόσφατα διε-
νήργησε την 27η αιμοληψία της.
Το διάστημα αυτό εξυπηρετήθη-
καν εκατοντάδες συμπατριώτες 
μας αλλά και φίλοι που ζήτησαν 
τη βοήθειά μας, με τη μόνη υπο-
χρέωση να στηρίξουν με κάθε 
πρόσφορο τρόπο την ιερή αυτή 
προσπάθεια.
Πιο συγκεκριμένα τα χρόνια αυτά 
συνελέγησαν πάνω από 1000 
μονάδες, από τις οποίες περί-
που 300 μονάδες έχουν διατεθεί 
δια μέσου του Εθνικού Δικτύου 
Αιμοδοσιών από το Γ. Ν. Σπάρ-
της και 515 μονάδες έχουν διατε-
θεί από τη δική μας Τράπεζα.
Τη στιγμή αυτή η Τράπεζά μας 
έχει ικανό απόθεμα για κάλυψη 
αναγκών σε αίμα έκτακτων πε-
ριστατικών και χρονίων κατα-
στάσεων.
Να υπογραμμίσουμε ότι τόσο 

ανάμεσα στους αιμοδότες, όσο 
και ανάμεσα στους στηριχθέντες 
ασθενείς, ήταν και είναι φίλοι-ες 
από τη Σπάρτη αλλά και εργαζό-
μενοι στο εργοτάξιο του Μωρέα, 
στην εθνική οδό Λεύκτρου.
Και πολλοί οικονομικοί μετανά-

στες που ζουν και δουλεύουν 
στην περιοχή μας. Απόδειξη του 
ότι μπορούμε να συμβιώσου-
με ειρηνικά και αλληλέγγυα με 
όποιον σέβεται τις παναθρώπι-
νες αξίες αλλά και την ιστορία και 
τις παραδόσεις του τόπου μας.
Για την πραγματοποίηση της αι-
μοδοσίας στο Καστόρι μεγάλη εί-
ναι η προσφορά της Διευθύντρι-
ας του Κέντρου Υγείας γιατρού 
κ. Σταθούλας Αραχωβίτη και της 
νοσηλεύτριας κ. Καντούλας Οι-
κονομάκη. Επίσης, με συνέπει-
α κάθε φορά εργάζεται η νοση-
λεύτρια του κέντρου αιμοδοσίας 
κ. Ε. Μπασκουρέλου.
10 ΄ από τη ζωή μας αρκούν 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΛ-
ΠΙΔΑ ΣΕ ΟΣΕΣ-ΟΥΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ 
ΑΝΑΓΚΗ. ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ 
ΟΛΟΙ-ΕΣ ΜΑΖΙ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥ-
ΗΣ ΣΕ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙ-
ΡΟΥΣ.

Ο Υπεύθυνος της Τράπεζας 
Αίματος Καστορείου
Μπάμπης Μπασκουρέλος 
Φαρμακοποιός

ÅèåëïíôéêÞ áéìïäïóßá
ÌÜèçìá áíèñùðéÜò

Το Θέµα
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Εικόνες του τριµήνου

“Δεν ξεχνάµε αυτούς που µε µοναδικό 
όπλο τη δύναµη της ψυχής και την πίστη 
τους, τις γυναίκες που µετέτρεψαν τα 
κοτέτσια και τις παράγκες σε φιλόξενα 
σπίτια, τους άντρες που πήραν απο τη γη 
αυτά που τόσο καλά µπορούσε να τους 
δώσει”

T o βράδυ της 27ης Ιουλίου γέµισε η 
πλατεία της Αγίας Βαρβάρας στο 
Καστρί από κόσµο. Αφορµή γι’ 
αυτό η θαυµάσια εκδήλωση που 

συνδιοργάνωσαν το Νοµικό Πρόσωπο Πολιτισµού 
του Δήµου Σπάρτης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Πολυδεύκης. Μια ωραία έκθεση φωτογραφιών και 
χαρτών µας µετέφερε νοερά στο χώρο και στο χρόνο, 
εκεί που ήταν, εδώ που ήρθανε, εκεί που ζούσαν, εδώ 
πώς βίωσαν τον δεύτερο µεγάλο εποικισµό τους. Μετά 
οι οµιλητές µε νοσταλγία και συγκίνηση µας ταξίδεψαν 
πότε µε ούριο άνεµο και πότε µε αντίθετο, στις χιλιετίες 
της παραµονής στις χαµένες πατρίδες. ‘Υπέροχα τα 
παιδιά του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης, πήραν το πιο 
ζεστό χειροκρότηµα για την όµορφη παρουσία τους. 

Και µετά η αγαπηµένη µας Βαρβάρα, απο τις ψυχές 
και τους οδηγητές του συλλόγου και του περιοδικού 
µας, συγκινηµένη µας διάβασε λόγια της καρδιάς, 
αναµνήσεις και βιώµατα των βασανισµένων που 
βρήκαν στα Νέα Λιβερά τη νέα πατρίδα τους, εκεί 
που ξανάχτισαν τα σπίτια τους, που ξανακέρδισαν τη 
ζωή τους, που τα όνειρά τους πραγµατοποιήθηκαν, 
που γέννησαν και µεγάλωσαν τα παιδιά τους, στο 
νέο τόπο τους που µετέφεραν τα ήθη και τα έθιµά 
τους, καλλιέργησαν τη γη µε το µοναδικό δικό τους 
τρόπο, συνταιριάζοντας µε τους ντόπιους δίνοντας 
καλά και παίρνοντας καλλίτερα. Συγκινηµένο το κοινό 
χειροκροτούσε, αλλά τα δάκρυα που ανάβλυζαν στα 
µάτια έδειχναν εκείνους που φέρναν στη µνήµη τους τις 
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διηγήσεις των δικών τους παππούδων 
και µανάδων.

Εµείς παιδιά και εγγόνια προσφύγων 
θυµόµαστε και δεν ξεχνάµε αυτούς 
που µε µοναδικό όπλο τη δύναµη της 
ψυχής και την πίστη τους, τις γυναίκες 
που µετέτρεψαν τα κοτέτσια και τις 
παράγκες σε φιλόξενα σπίτια, τους 
άντρες που πήραν απο τη γη αυτά που 
τόσο καλά µπορούσε να τους δώσει. 

Υποκλινόµαστε στους ανθρώπους 
που ξαναρίζωσαν, άρχισαν πάλι να 
δηµιουργούν, νοσταλγοί όµως των 
χαµένων πατρίδων και των νεκρών 
τους που παραµένουν αιώνια εκεί 
φυλάσσοντας Θερµοπύλες.

Εγώ απο τη µεριά µου τελειώνοντας 
ευχαριστώ απο καρδιάς όλους τους 
συντελεστές αυτής της γιορτής-µνήµης 
και σαν φόρο τιµής επιτρέψτε µου να 
παραθέσω ένα µικρό απόσπασµα από 
το βιβλίο της Διδώς Σωτηρίου «Οι 
νεκροί περιµένουν».

«...Ενάµισυ εκατοµµύριο άνθρωποι 
βρεθήκανε ξαφνικά έξω από την 
προγονική τους γη. Παράτησαν 
σκοτωµένα παιδιά και γονιούς άταφους. 

Παράτησαν περιουσίες, τον καρπό στα 
δέντρα και στα χωράφια, το φαΐ στη 
φουφού, τη σοδειά στην αποθήκη, το 
κοµπόδεµα στο συρτάρι, τα πορτραίτα 
των προγόνων τους στους τοίχους. 
Και βάλθηκαν να τρέχουν, να φεύγουν 
κυνηγηµένοι απο το τούρκικο µαχαίρι 
και τη φωτιά του πολέµου. Έρχεται µια 
τραγική στιγµή στη ζωή του ανθρώπου 
που το θεωρεί τύχη να µπορέσει να 
παρατήσει το έχει του, την πατρίδα του, 
το παρελθόν του και να φύγει, να φύγει 
λαχανιασµένος αποζητώντας αλλού 
την σιγουριά. Άρπαξαν οι άνθρωποι 
βάρκες, καΐκια, σχεδίες, βαπόρια, 
πέρασαν τη θάλασσα σ’ ένα οµαδικό, 
φοβερό ξενιτεµό. Κοιµήθηκαν απο 
βραδίς οι νοικοκυραίοι στο τόπο τους 
και ξύπνησαν φυγάδες, θαλασσοπόροι, 
άστεγοι, άποροι, αλήτες και ζητιάνοι 
στα λιµάνια. Οι ξεριζωµένοι από τις 
πατρίδες τους πρόσφυγες κατάφεραν 
τελικά να σωθούν περιπλανώµενοι σε 
διάφορες περιοχές της Ελλάδας σε 
άθλιες συνθήκες». 

Aναστασία Κατρακάζη – Τζωρτζάκη

Íïóôáëãßá 
êáé óõãêßíçóç 
ãéá ôéò ÷áìÝíåò 
ðáôñßäåò
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Κατά τήν ὀπισθοχώρηση 
περνοῦσαν ἀπό τά χωριά 
μας δικοί μας στρατιῶτες 
πού τούς φροντίζανε οἱ 
γυναῖκες σέ πρόχειρες ἐγκα-
ταστάσεις στό σχολεῖο. 
Ἕνας ἀπό αὐτούς πέθανε 
καί, ἄν καί ἦταν ἄγνωστος, 
τόν κήδευσαν οἱ γυναῖκες 
μέ μοιρολόγια για νά μήν 
πάη ἄκλαυτος. Περνοῦσαν 
γερμανικά ἀεροπλάνα καί 
ἔρριξαν μιά βόμβα στήν 
περιοχή τῆς Ἀγόριανης πού 
μᾶς ἔκανε νά χωθοῦμε στά 
κατώγια.

Ὅταν γινόταν ἡ μάχη τῆς 
Κρήτης, ἕνα χτυπημένο γερ-
μανικό ἀεροπλάνο προσγει-
ώθηκε ἀναγκαστικά κοντά 
στόν Εὐρώτα μέ ζωντανούς 
τούς δύο τοῦ πληρώματός 
του. Ὁ ἕνας ἦρθε στο χωριό 
γιά βοήθεια καί συζητοῦσε 
στά ἀγγλικά μέ ὅσους 
εἶχαν κάνει στήν Ἀμερική. 
Ὁ ἄλλος ἔμεινε μόνος στό 
ἀεροπλάνο. Τήν ἄλλη ἡμέρα, 
ἄνδρες, γυναῖκες, παιδιά 
κατεβήκαμε στόν Εὐρώτα 
νά ἰδοῦμε τό ἀεροπλάνο. 
Τριγυρνούσαμε σά μελίσσι 
γύρω του καί τό περιεργα-
ζόμαστε, ἐνῶ ὁ Γερμανός 
καθόταν ψύχραιμος ἐπάνω 
του. Δέν φοβόμαστε πού 
ἦταν ὁπλισμένος, ἀλλά μιά 
γυναῖκα φώναξε «μωρέ, μήν 

πᾶτε κοντά γιατί θά τραβή-
ξη κανένα κουμπούρι καί θά 
σᾶς μπουμπουνίση καί τότε 
ἄντε νά τοῦ ζητήσετε τό 
λόγο». Μερικοί ἀτρόμητοι 
ἄρχισαν νά λεηλατοῦν τό 
ἀεροπλάνο καί ἕνας πῆρε 
τή μπαταρία του, ἀλλά 
τήν ἄλλη ἡμέρα τή γύρισε 
πίσω γιατί οἱ Γερμανοί 
ἀπείλησαν μέ ἀντίποινα. 
Στό τέλος ἦρθαν οἱ Γερμανοί 
καί ἀφοῦ πῆραν τά χρήσιμα 
ἐξαρτήματα, ἔβαλαν φωτιά 
καί τό ἔκαψαν. Οἱ δικοί μας 
ὅμως πρόλαβαν καί κουβά-
λησαν μερικά ἐξαρτήματα, 
ἀπό τούς ἀλουμινένιους 
ἕλικες μέχρι μουσαμάδες καί 
καλώδια. 

Στήν ἀρχή τῆς κατοχῆς 
ἦρθε στό χωριό μιά μονά-
δα τοῦ ἰταλικοῦ στρατοῦ 
μέ κανόνια πού πηγαίναμε 
καί τά κρυφοκοιτάζαμε 
ἀπό τά παράθυρα τῆς 
κάτω αἴθουσας τοῦ σχο-
λείου ὅπου τά εἶχαν βάλει. 
Ὁ διοικητής τῶν Ἰταλῶν 
ἦταν ἕνας νέος λοχαγός, 
ντυμένος σάν φιγουρίνι πού 
βρωμοκοποῦσε ἀρώματα. 
Δέν πρόλαβε νά πατήση 
τό πόδι του στό χωριό καί 
τοῦ κολλήσαμε ἀμέσως τό 
παρατσούκλι, τόν εἴπαμε 
«Λουλού». Καθόταν στά 
καφενεῖα καί προσπαθοῦσε 

νά πιάση κουβέντα μέ τούς 
δικούς μας. Παραπονιόταν 
γιατί ἡ ἀγορά ἄδειαζε ὅταν 
χτύπαγε ἡ σάλπιγγα γιά τήν 
ἔπαρση καί τήν ὑποστολή 
τῆς Ἰταλικῆς σημαίας τοῦ 
διοικητηρίου. 

Τήν ἐποχή ἐκείνη οἱ 
Ἰταλοί εἶχαν βασιληά, καί 
στή σημαία τους στή μεσαί-
α ἄσπρη λουρίδα, εἶχαν τό 
σῆμα τοῦ βασιληά τους μέ 
ἕνα Σταυρό. Μερικοί νεαροί 
δικοί μας σκέφθηκαν νά 
κατεβάσουν τή σημαία καί 
νά τήν μαγαρίσουν, ἀλλά 
συγκρατήθηκαν γιά νά μήν 
προσβάλουν τό Σταυρό. Οἱ 
στρατιῶτες γύριζαν στίς γει-
τονιές καί παίρνανε κανένα 
κοτόπουλο. Τό μαδοῦσαν, 
τό ἔβαζαν σέ μιά κατσαρόλα 
γεμάτη μέ βραστό λάδι καί 
ἀμέσως τήν κατέβαζαν ἀπό 
τή φωτιά. Ὥσπου νά κρυ-
ώση τό λάδι, τό κοτόπουλο 
εἶχε βράσει γιά τά καλά. 
Ἕνας παπάς τους πού ἦταν 
μαζί τους ἔψαχνε να μάθη ἄν 
οἱ φαντάροι εἶχαν πληρώσει 
τό κοτόπουλο πού ἔβραζαν. 

Τό καλοκαίρι τοῦ 1941 
ἦρθαν ἄλλοι Ἰταλοί ἀπό τή 
Σπάρτη καί ἁρπάξανε τά 
ζῶα ἀπό τό πανηγύρι τοῦ 
Ἁη-Μάμα. 

Ὅταν οἱ Γερμανοί χτύ-
πησαν τή Ρωσσία, μερικοί 

ἀριστεροί βγῆκαν στό βου-
νό. Ὑπῆρχε καί ἕνας παλαιός 
ἀριστερός συνδικαλιστής, ὁ 
Γιώργης Χρηστάκης ἤ Μπό-
χας ὁ ὁποῖος ἔμεινε στό χω-
ριό. Πῆγαν νά τόν πιάσουν 
οἱ χωροφύλακες καί αὐτός 
τράβηξε ἕνα πιστόλι πού 
εἶχε. Ἡ ἀνταλλαγή πυρῶν, 
πού θά γινόταν στό δρόμο 
πού περνάει κάτω ἀπό τήν 
Ἐκκλησία ὅπου ἐμεῖς τά 
παιδιά παίζαμε ἀμέριμνα, 
δέν ἔγινε γιατί ό δρόμος βού-
ιξε ἀπό τά οὐρλιαχτά τῶν 
μανάδων μας «τά παιδιά...». 
Στό τέλος πιάσανε οἱ χωρο-
φύλακες τό Χρηστάκη γιά 
νά τόν πᾶνε στή Σπάρτη. 

Αὐτοί πού εἶχαν φύγει 
στό βουνό κατέβηκαν καί 
ἔστησαν ἐνέδρα στό δρόμο 
πρός τή Σπάρτη, «στοῦ Κά-
ντζια τή βρύση» γιά νά τόν 
ἐλευθερώσουν. 

Ἀρχηγός τους ἦταν ὁ 
Λάμπρος ὁ Σαραντάκης 
πού εἶχε ἕνα μακρύκαννο 
ὅπλο. Ἔγινε ἀνταλλαγή 
πυροβολισμῶν στόν τόπο 
τῆς ἐνέδρας, σκοτώθη-
κε ὁ Σαραντάκης καί οἱ 
ὑπόλοιποι ἔφυγαν στό βου-
νό. 

(Το β΄ μέρος στο επόμενο)

* Ὁ Εὐ άγ γε λος Ἀν δρια νός 
εἶ ναι ἐ πί τι µος ἀ ρε ο πα γί της, 
κα τοι κεῖ στό Κα στό ρι - Κα-
στα νιά

Καστανιώτικα στιγµιότυπα

Ἀ να μνή σεις 
ἀ πό τήν 
Kατοχή (α΄ μέρος)

Εὐ αγ γέ λου Ἀν δρια νοῦ*

“Τά κομματικά πάθη κυριαρχοῦσαν παλαιότερα στή 
ζωή τῶν χωριῶν καί δημιουργοῦσαν περιστατικά ἄλλοτε 

κωμικά, ἄλλοτε δραματικά καί ἄλλοτε τραγικά” 
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-Καθαρίστηκαν και σημα-
τοδοτήθηκαν περίπου 105 
χιλιόμετρα  μονοπάτια στο 
Βόρειο Ταΰγετο, σε 16 πε-
ζοπορικές διαδρομές. Ο κα-
θαρισμός και η συντήρηση 
γίνονται κάθε χρόνο από το 
σύλλογο.

-Τοποθετήθηκαν 10 πινα-
κίδες κατεύθυνσης  στις δια-
σταυρώσεις  μονοπατιών.

-Τοποθετήθηκαν 3 ξύλινα 
στέγαστρα με τον  ορειβατικό 
χάρτη Β. Ταϋγέτου, ο οποίος 
εκπονήθηκε με δαπάνες του 
συλλόγου σε συνεργασία με 
την εταιρία ΑΝΑΒΑΣΗ.

-Τοποθετήθηκε πίνακας 
με τον χάρτη Β. Ταϋγέτου 
στην πλατεία, στο Σπυρο-
πούλειο.

-Αναδείχθηκαν και ασφα-
λίστηκαν τα τεχνικά φαράγ-
για Καστανιώτη, Λουκά και 
Κριμπιά.

-Ξεκίνησε η ανάπλαση 
στον Άγιο Μάμα. -Τοποθέτη-
ση κεραμοσκεπής, αρμολόι 
του περιπτέρου και του χώ-
ρου γύρω από τη πηγή.

-΄Εγινε ανάπλαση του 
χώρου γύρω από το εκ-
κλησάκι του Αγίου Δημητρί-
ου στο βουνό (πλακόστρω-
ση), καμαράκι με νερό από 

πηγή).
-Τοποθετήθηκαν δύο 

υδατοδεξαμενές  στο βουνό, 
που χορήγησε η Ένωση Γε-
ωργικών Συνεταιρισμών Λα-
κωνίας και συνδέθηκαν με 
δίκτυο νερού από πηγή. Ο 
σύλλογος έχει την ευθύνη 
συντήρησης και ετοιμότητας 
αυτών κατά την αντιπυρική 
περίοδο το καλοκαίρι.

-Τοποθετήθηκαν προβο-
λείς στην Μισοσπορίτισσα 
και τον Άγιο Λιά. 

-Κτίστηκε καμαράκι στη 
θέση Λάτα (ευγενική προ-
σφορά του μέλους του συλ-
λόγου Βασίλη Λαγανά). 

-Τοποθετήθηκαν δύο με-
γάλα ξύλινα τραπέζια στον 
Άγιο Δημήτριο και στη θέση 
Λάτα (ευγενική προσφορά 
της εταιρίας Αφών  Ιω.  Ζού-
ζουλα).

-Συμμετείχε  στην αναδά-
σωση του Ταϋγέτου το Φε-
βρουάριο του 2011 στη θέση 
Μπόροβα.

-Διοργάνωσε 2 σεμινάρια 
με θέμα την πυρόσβεση. 

-Κάθε χρόνο είχε συμμε-
τοχή στη γιορτή ελιάς και λα-
διού στη Σελλασία.

-Συμμετείχε ενεργά στην 
ανεύρεση Σουηδού επισκέ-

πτη, που είχε χαθεί στην πε-
ριοχή της Ξεροβούνας, τον 
Οκτώβριο του 2009.

-Συμμετείχε σε σεμινάρι-
α της Πολιτικής Προστασίας 
με θέμα την πυρασφάλεια - 
πυρόσβεση.

-Δημιουργήθηκε η ιστο-
σελίδα www.Lousina.gr  

-Το έτος 2010 εκπόνη-
σε και εξέδωσε το  φυλλά-
διο πεζοπορικών διαδρομών 
του Β.Α. Ταϋγέτου, το οποί-
ο επανεκδόθηκε το 2012 με 
την ευγενική χορηγία του 
Ν.Π.Π.Α. του Δήμου Σπάρ-
της.

-Συμμετείχε στην έρευ-
να πεδίου για την δημιουρ-

γία του ορειβατικού χάρτη 
του βορείου Ταϋγέτου που 
εξέδωσε το  2012 η εταιρία 
ΑΝΑΒΑΣΗ. 

-Συμμετείχε κάθε χρόνο 
στις εκδηλώσεις της Τσικνο-
πέμπτης, Αποκριάς και πολι-
τιστικού 3ήμερου τον Ιούλιο. 

-Δημιουργήθηκε  μόνιμη 
έκθεση (φωτογραφίες του 
Βασίλη Λαγανά) με τα λου-
λούδια και τα αξιοθέατα του 
βουνού μας στο Σπυροπού-
λειο (ευγενική προσφορά 

της αίθουσας από το Δήμο 
Σπάρτης).

-Τοποθετήθηκε συρματό-
σχοινο ασφαλείας στη Σάρα 
στο μονοπάτι Ι. Μ. Ζωοδό-
χου Πηγής – Δίρεμα).

-Με ενέργειες και δαπά-
νες του συλλόγου έγινε δια-
πλάτυνση του δρόμου στην 
Παλιόχωρα στον περιφερει-
ακό (Άγιος Μάμας – Λουσί-
να).

-Διοργανώνεται  με επιτυ-
χία κάθε χρόνο η γιορτή στην 
Παναγία στην Μπρουσάκα.

-Καθιερώθηκε ως θεσμός 
στο Δήμο μας, η Γιορτή της 
Μπουκουβάλας, η οποία 
κάθε χρόνο προσελκύει με-

γάλο πλήθος επισκεπτών 
και φίλων. 

-Με τις δράσεις του συλ-
λόγου οι πεζοπορικές δια-
δρομές συμπεριλαμβάνονται 
στα ετήσια προγράμματα 
των ορειβατικών συλλόγων 
όχι μόνον της περιοχής αλλά 
και της πρωτεύουσας. 

-Συμμετέχει ενεργά, με 
οδηγούς μέλη του συλλόγου,  
στις πεζοπορίες που γίνονται 
στο βουνό.

Κ. Λαγανάς

Στις 24/08/2013 έγιναν οι εκλογές του Συλλόγου Φίλων του Βουνού «ΛΟΥΣΙΝΑ» και αναδείχθηκε το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τους: Πρόεδρο τον Ντίνο Λαγανά, Αντιπρόεδρο τον Γιώρ-
γο Λιναρδάκη, Γεν. Γραμματέα τον Μανώλη Μουρκουράκη, Ταμία τον Χρήστο Κορτζή και μέλος τον 
Αθανάσιο Ανδριανό. Στο νέο Δ.Σ. του Συλλόγου ευχόμαστε καλή δύναμη, καλά έργα και με επιτυχία.

Δράσεις - Ειδήσεις - Πληροφορίες
“Ëïõóßíá”: Áðïëïãéóìüò äñÜóçò ôïõ óõëëüãïõ

Η βρύση στη Λουσίνα. Για την ανάπαυση και την αναψυχή των 
επισκεπτών του βουνού μας.

Η ιστοσελίδα του συλλόγου ΛΟΥΣΙΝΑ, με πληροφορίες για το 
χωριό, τις εκδηλώσεις μας αλλά και τη Λουσίνα που αγαπάμε.
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Το «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ» η κο-
ρυφαία αυτή διοργάνωση του 
αγώνα δρόμου Αθήνα- Σπάρτη 
των 247 χιλιομέτρων πραγμα-
τοποιήθηκε και φέτος με μεγά-
λη επιτυχία. Αποκλειστικός χο-
ρηγός στην διοργάνωση ήταν 
και φέτος το Ίδρυμα Σταύρου 
Νιάρχου. Στον αγώνα δρόμου 
υπεραποστάσεων συμμετείχαν 
337 αθλητές –τριες από 35 
χώρες. Πρώτος τερμάτισε ο 
Πορτογάλος Ζοάο Ολιβέιρα 
με χρόνο 23 ώρες 29’ και 08’’ 
και από Ελληνικής πλευράς 
ο δρομέας Στέργιος Αναστα-
σιάδης με χρόνο 27 ώρες 44’ 
και 10’’. Ο Δήμος Σπάρτης 
δια του Νομικού Προσώπου 
Πολιτισμού Αθλητισμού και 
Περιβάλλοντος, Πρόεδρος του 
οποίου είναι ο Μάριος Τζωρ-
τζάκης διοργάνωσε πλήθος εκ-
δηλώσεων που διήρκεσαν μία 
εβδομάδα και περιείχαν  αθλη-
τικά, πολιτιστικά και εικαστι-
κά δρώμενα καθώς και τελετή 
για τη βράβευση των αθλητών. 
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων 

πραγματοποιήθηκε βραδιά με 
Ελληνικούς παραδοσιακούς 
χορούς στην Πλατεία της 
Σπάρτης με χορευτικές ομάδες 
από όλο το Δήμο Σπάρτης. 
Η Ομάδα μας Παραδοσιακών 
Χορών Καστορείου συμμε-
τείχε με δύο  υποομάδες. Η 
Ομάδα των μικρών παιδιών 
που άνοιξε τη χορευτική εκ-
δήλωση χόρεψε με στολές 
τοπικές του Καστορείου και 
της Πελοποννήσου, ενώ η 
ομάδα των μεγάλων χόρεψε με 
παραδοσιακές στολές της Ανα-
τολικής Ρωμυλίας. Και οι δύο 
Ομάδες καταχειροκροτήθηκαν 
και απέσπασαν το θαυμασμό 
του κόσμου που είχε κατακλύ-
σει την Πλατεία Σπάρτης. 
Συγχαρητήρια σε όλα τα παι-
διά της Ομάδας χορού, στο 
δάσκαλό τους κ. Γιώργο Κα-
λομοίρη, αλλά και στην Ελένη 
Παρασκευοπούλου που διακο-
νεί την Ομάδα. 
Μας κάνατε όλους υπερήφα-
νους.  

E.B.

Ç ïìÜäá ÷ïñïý ôïõ ÐÏËÕÄÅÕÊÇ óôï ÓðÜñôáèëï

Στις φωτογραφίες:
Πάνω αριστερά και δεξιά, η ομάδα χορού τού ΠΟΛΥΔΕΥΚΗ
2η δεξιά: Από την επίσκεψη στο χωριό μας του Ivan Kudin 
του Ιταλού σπαρταθλητή, τρίτου φέτος και πρώτου το 2010 
και 2011 μαζί με τους Γιάννη Δημόπουλο, Μάριο Τζωρτζάκη 
και Κώστα Μιχαλόπουλο. 
3η δεξιά: Στέλλα Μαρκάκου, Σπαρτιάτισσα σπαρταθλήτρια, 
πρώτη Eλληνίδα.
4η δεξιά: Στιγμιότυπο από το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟ (Foto by 
Spartathlon)
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Τα εννιάµερα της Παναγίας στις 23 Αυγούστου γιορτάστηκαν 
στο εκκλησάκι του Πισαγιάννη και η Παναϊτσα στην Μπρου-
σάκα. Οι περισσότεροι Καστανιώτες ανέβηκαν στο Βουνό και 
αρκετοί µάλιστα µαζί µε ορειβάτες από το µονοπάτι της Tί-
κλας. Ο Σύλλογος φίλων του Βουνού «Λουσίνα» είχε ετοιµάσει 
µεζέ και κρασί που πρόσφερε µετά τη Θεία Λειτουργία. 

E.B.

Äåêáðåíôáýãïõóôï óôïí ÊÜñäáñç
Στον Κάρδαρη στο εκκλησάκι της Παναγί-
ας πολλοί συντοπίτες µας γιόρτασαν την 
Κοίµηση της Θεοτόκου. Μετά τη Θεία Λει-
τουργία ακολούθησε γλέντι, µε µουσική, 
µεζέ και κρασί, που διοργάνωσε ο Σύλλογος 
«ΠΡΙΝΟΚΟΚΑΣ». Το εκκλησάκι για όσους 
δεν το έχουν επισκεφθεί είναι πανέµορφο 
µε βατό µονοπάτι και  όµορφα διαµορφω-
µένο χώρο µε προσωπική εργασία του Θε-
όδωρου Αλαφόγιαννη και του Γιώργου Κο-
νιδιτσιώτη του Βασιλείου. Η φετινή έκπλη-
ξη ήταν οι βρυσούλες µε κεραµίδι σε κάθε 
στροφή του µονοπατιού, έργο και αυτό των 
ίδιων άοκνων εργατών.

Ε. Βλαχογιάννη

Óôçí ÐáíáãéÜ óôçí ÌðñïõóÜêá

Στο Σταυρούλη στις 14 Σεπτ 2013 γιορτάστηκε 
η Ύψωση του Τιµίου Σταυρού πρωτοστατούντος 
του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Μονεµβασίας και 
Σπάρτης κ.κ. Ευσταθίου. Στη γιορτή παρέστησαν 
πολύς κόσµος από όλα τα γύρω χωριά, ο Βουλευτής 
κ. Αθανάσιος  Δαβάκης, ο Δήµαρχος κ. Σταύρος Αρ-
γειτάκος, ο Προέδρος του Ν.Π.Α.Π & Π.  του Δήµου 
Σπάρτης κ. Μάριος  Τζωρτζάκης, ο Αντιδήµαρχος κ. 
Παρασκευάς Καλοµοίρης, ο Δηµοτ. Σύµβουλος κ. 
Ευάγγελος Νικολακάκης και άλλοι εκπρόσωποι το-
πικών φορέων. 

E.B.

Óôï Óôáõñïýëç

Και αυτή τη χρονιά ο Αι-Γιάννης άνοι-
ξε την πόρτα του και καλωσόρισε τους 
πιστούς του. Άλλοι από το βράδυ, άλ-
λοι από νωρίς το πρωί, ανέβηκαν κα-
τάκορφα να τιµήσουν τον Άγιο και να 
απολαύσουν το τοπίο. 
Περί τα 120 άτοµα µετρήθηκαν, και 
όλοι έκαναν την ευχή, του χρόνου να 
είναι εκεί και περισσότεροι. Πολλοί 
και οι άρτοι που τους ανέβασαν στους 
ώµους τους οι προσφέροντες. Στο κα-
τέβασµα οι περισσότεροι σταµάτησαν 
στη δροσερή βρύση της Λουσίνας για 
κολατσιό και ξαπόσταµα.

E.B.

Στις 6 Αυγούστου, στο 
ιδιωτικό εκκλησάκι 
της οικογένειας 
Νικολόπουλου, 
εορτάστηκε η 
Μεταµόρφωση του 
Σωτήρος. 
Η Λίλα Νικολοπούλου 
σαν καλή οικοδέσποινα 
δεν παρέλειψε να 
κεράσει µετά τη Θεία 
Λειτουργία όλους τους 
παρευρισκόµενους. 

E.B
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ÈÝñïò, ôñýãïò, ðüëåìïò Ýëå-
ãáí ïé ðáëáéüôåñïß ìáò, üôáí 
Þèåëáí íá ôïíßóïõí ôçí Üìåóç 
êáé ÷ùñßò áíáâïëÞ äïõëåéÜ. 
Êáé åß÷áí äßêéï ãéáôß êáíÝíá 
áðü ôá ôñßá äåí Ýðáéñíå áíá-
âïëÞ. ÓåðôÝìâñéï, êïíôÜ óôïí 
Áé- ÃéÜííç ôï ÓêïõëçêïêñáóÜ 
ôñýãçóáí óôï Êáóôüñé, Üëëïé 
áìðÝëéá êáé Üëëïé êëçìáôáñéÝò. 
ÃÝìéóáí ôá ðëáóôéêÜ êáöÜóéá 

ðïõ Ý÷ïõí áíôéêáôáóôÞóåé ôéò 
êáëáìÝíéåò êáëÜèåò Þ ðïýñãåò 
êáé êáôåõèýíèçêáí óôá ðáôç-
ôÞñéá êáé óôéò ôóéöéëéÝò ãéá ðÜ-
ôçìá êáé óôýøéìï. Ðáëáéüôåñá 
ðáôïýóáí ôá óôáöýëéá óå îýëé-
íá Þ ÷ôéóôÜ ðáôçôÞñéá (ëçíïýò) 
ðïõ óðáíßæïõí óÞìåñá, Üëëïé 
÷ñçóéìïðïéïýí ãéá ôï ðÜôçìá 
ôéò ðëýóôñåò ìå ôéò êïñýôåò, 
ðïõ ìå Ýíá êáèáñü ÷ïíôñü 

íÜéëïí, ëéíÞ ëéíÜôóá êáé ãåñÜ 
ðüäéá êÜíïõí êáëÞ äïõëåéÜ, 
áëëÜ ëßãï êïðéáóôéêÞ êáé Üëëïé 
öõãüðïíïé åîõðçñåôïýíôáé áðü 
áõôïýò ðïõ äéáèÝôïõí óýã÷ñï-
íá ìÝóá. Ôá óýã÷ñïíá ìÝóá 
åßíáé ï óðáóôÞñáò ðïõ óðÜæåé 
ôéò ñüãåò êáé áðïìáêñýíåé ôá 
ôóÜìðïõñá êáé ìåôÜ ç ãíùóôÞ 
ìáò ôóéöéëéÜ ðéï óýã÷ñïíç êáé 
åýêïëç óôç ÷ñÞóç ãéá ôçí áðï-
óôñÜããéóç. ÊÜðùò Ýôóé Ýâãáëáí 
ôï ìïýóôï ôïõò ïé Êáóôáíéþôåò 
êáé ðåñéìÝíïõí ôï âñÜóéìï. 
«ÊáëÜ êñáóéÜ», êõñéïëåêôéêÜ, 
êáé êõñßùò êáëüðéïôá êáé óå 
÷áñÝò. Êáé üóïé äåí Ýâáëáí 
êñáóß, åðåéäÞ êëçìáôáñéÝò ìå 
óôáöýëéá õðÜñ÷ïõí ó÷åäüí óå 
üëá ôá óðßôéá ôçò ÊáóôáíéÜò, 
óßãïõñá Ýâãáëáí ìïýóôï ãéá 
ìïõóôáëåõñéÜ, ðåôéìÝæé êáé 
ìïõóôïêïýëïõñá.

E.B.

Δράσεις - Ειδήσεις - Πληροφορίες

ÈÝñïò, ôñýãïò, ðüëåìïò

Με επισημότητα και λαμπρότητα 
εορτάσθηκε και φέτος η μνήμη της 
Γεννήσεως της Θεοτόκου που είναι 
αφιερωμένη εκκλησίας μας. Το με-
γάλο αρχιερατικό εσπερινό αλλά 
και ανήμερα τη Θεία Λειτουργία 
και την περιφορά της εικόνας στην 
πλατεία του χωριού μας, παρακο-
λούθησε πολύς κόσμος και εκπρό-
σωποι φορέων και του Δήμου. 
Η εορταστική μέρα έκλεισε με τo 
γλέντι, που διοργάνωσε ο Σύλλο-
γος φίλων του βουνού «ΛΟΥΣΙΝΑ» 
στην πλατεία του Καστορείου. 
Ε.Β. 

Ç Óåëëáóßá êáé öÝôïò ìå 
ôçí êáèéåñùìÝíç ÃéïñôÞ 
ÅëéÜò êáé Ëáäéïý ðïõ 
ðñáãìáôïðïéÞèçêå áðü 2 
Ýùò 4/08/2013, ìïíïðþëçóå 
ôï åíäéáöÝñïí ü÷é ìüíï ôùí 
Ëáêþíùí áëëÜ êáé ðïëéôþí 
ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé 
óôá áãñïôéêÜ ðñïúüíôá áðü 
ðïëëÜ ìÝñç ôçò ÅëëÜäïò. 
ÃéïñôÞ êáé Ýêèåóç ìáæß, 
åðéôõ÷çìÝíç üðùò ðÜíôá, 
ðåñéåëÜìâáíå ðëïýóéá 

åêèÝìáôá ìå ðáñÜãùãá 
ëáäéïý êáé ðïëëÜ Üëëá 
áãñïôéêÜ êáé êôçíïôñïöé-
êÜ ðñïúüíôá, ðåñßðôåñá 
ìå åêèÝóåéò áãñïôéêþí 
ìç÷áíçìÜôùí, áëëÜ êáé ïñ-
ãáíùìÝíåò óõæçôÞóåéò óå 
èÝìáôá áãñïôïêôçíïôñïöß-
áò. Åðßóçò ðåñéåëÜìâáíå 
ìïõóéêÝò âñáäéÝò ìå ãíù-
óôÜ ïíüìáôá ôïõ ëáúêïý êáé 
ñåìðÝôéêïõ ñåðåñôïñßïõ, 
áëëÜ êáé èåáôñéêü ðáé÷íßäé 

ãéá ðáéäéÜ, Ýêèåóç öùôï-
ãñáößáò êáé æùãñáöéêÞò 
ãéá ìéêñïýò êáé ìåãÜëïõò. 
ÓõíäéïñãáíùôÝò ôçò ãéïñ-
ôÞò ôï Íïìéêü ðñüóùðï 
Ðïëéôéóìïý Áèëçôéóìïý 
êáé ÐåñéâÜëëïíôïò ôïõ ÄÞ-
ìïõ ÓðÜñôçò êáé ç ÁóôéêÞ 
ìç ÊåñäïóêïðéêÞ Åôáéñåßá 
«ÃéïñôÞ ôçò ÅëéÜò êáé Ëá-
äéïý» ìå ðñùôåñãÜôç ôï 
ãíùóôü óêçíïèÝôç Ìáíïý-
óï ÌáíïõóÜêç. 

Ðáíçãýñéá êáé 
Îåöáíôþìáôá 
Κανείς δεν πλήττει τους καλοκαι-
ρινούς µήνες στο Καστόρι. 
Πολιτιστικά δρώµενα, θρησκευτι-
κές γιορτές και προσκυνήµατα σε 
µοναστήρια, ορειβασία, περίπατοι 
σε καταπράσινα µονοπάτια δεν 
αφήνουν κανέναν ανικανοποίητο. 
Τα πανηγύρια όµως έχουν εξέχου-
σα θέση στις προτιµήσεις των θεα-
µάτων και δρώµενων. 
Φέτος τον κύκλο των πανηγυ-
ριών, άνοιξε η Αθλητική Ένωση 
Πελλάνας-Καστορείου µε το πα-
νηγύρι που διοργάνωσε τον Ιούλι-
ο στην Πλατεία της Βρύσης στην 
Πελλάνα. 
Στις 26 Ιουλίου ακούστηκαν τα όρ-
γανα στο πανηγύρι της Βορδόνιας 
στην Αγία Παρασκευή και τρείς 
µέρες µετά ακολούθησε το γλέντι 
που έγινε στη γέφυρα στα πλαί-
σια του Πολιτιστικού τριηµέρου 
«Στου Χρόνου τα γυρίσµατα». 
Στη συνέχεια ο Κυνηγετικός Σύλ-
λογος Καστορείου-Βορειοδηµοτών 
διοργάνωσε στις 03/08/2013 στον 
Άγιο Μάµα το δικό του επιτυχηµέ-
νο πανηγύρ. 
Στις 13/08/2013 στο προαύλιο του 
Γυµνασίου ο Αθλητικός Σύλλογος 
διοργάνωσε βραδιά µε πλούσιο λα-
ϊκό πρόγραµµα. 
Γλέντι και στις 15/08/2013 στον 
Κάρδαρη από το Σύλλογο «Πρινο-
κοκάς» µετά την Θεία Λειτουργία, 
για να τελειώσει το βράδυ στο πα-
νηγύρι των Περιβολίων, που διορ-
γάνωσε και φέτος µε µεγάλη επι-
τυχία ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
των Περιβολιωτών. 
Και στο Παρδάλι ο Πολιτιστικός 
Σύλλογος Παρδαλιωτών δήλωσε 
το δικό του “παρών” µε το πανη-
γύρι στις 23/08/2013 στα εννιάµε-
ρα της Παναγίας αλλά και µε εκ-
δήλωση στην οποία κάλεσε και τί-
µησε όλους τους δασκάλους που 
πέρασαν από το Δηµοτικό Σχο-
λείο καθ΄όλη τη διάρκεια λειτουρ-
γίας του. 
Τον κύκλο έκλεισε το πανηγύρι 
που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φί-
λων του Βουνού στις 08/09/2013 
στην πλατεία του χωριού µας. Εί-
ναι γεγονός ότι παρά την κρίση ο 
κόσµος συµµετείχε και τα στήριξε, 
γιατί τα πανηγύρια είναι θεσµός 
στην Ελληνική ύπαιθρο και  πέ-
ραν της διασκέδασης είναι και χώ-
ροι συνάντησης παλιών γνώριµων.  
E.B.

10ç ÃéïñôÞ ÅëéÜò êáé Ëáäéïý óôç Óåëëáóßá
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Χαιρετίσµατα στην εξουσία
Προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
Π.Ε Λακωνίας
Κύριοι,
σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής Κα-
στορείου βλέποντας  τις καλλιέργειές  τους σε καλαμπόκι και 
άλλα δημητριακά να καταστρέφονται από  τα αγριογούρουνα που 
έχουν κατακλύσει την περιοχή και έχουν γίνει φόβος και τρόμος.
Τα αγριογούρουνα πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχαν στην περιοχή 
αλλά κάποιοι ανεγκέφαλοι τα ελευθέρωσαν για να τα έχουν για 
κυνήγι αλλά  δυστυχώς έχουν γίνει μάστιγα για την περιοχή.
 Τι μέτρα  σκοπεύουν να λάβουν οι υπηρεσίες σας και πώς  θα 
αποζημιωθούν οι αγρότες της περιοχής που μέσα σε αυτό το δυ-
σμενές οικονομικό περιβάλλον έχουν να αντιμετωπίσουν και τα 
αγριογούρουνα;

Μετά τιμής
Ο Καστανιώτης

gld@otenet.gr

Από την ενεργοποίηση του Ταμείου 
Μολυβιάτη, η περιφέρεια Πελοπον-
νήσου εξασφάλισε 20 εκατ. ευρώ 
για την πυροπροστασία των νομών 
Λακωνίας, Μεσσηνίας και Αρκαδίας.
Με απόφαση του υφυπουργού Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων Κυριά-
κου Βιρβιδάκη εντάχθηκαν στο Πρό-
γραμμα Πυρόπληκτων Περιοχών Πε-
λοποννήσου, γνωστό ως Ταμείο Μο-
λυβιάτη, οκτώ σημαντικά έργα για τη 
Λακωνία, συνολικού προϋπολογι-
σμού 6.150.000 ευρώ.
Πρόκειται για έργα αντιπλημμυρικής 

προστασίας, βελτίωσης των οδικών 
επαρχιακών δικτύων, αποκατάστα-
σης ζημιών από πυρκαγιές, αλλά και 
εγκατάστασης υδατοδεξαμενών για 
την ενίσχυση των πυροσβεστικών 
δυνάμεων σε φαινόμενα πυρκαγιάς.
Το σημαντικό για την περιοχή μας εί-
ναι ότι εγκρίθηκε το έργο βελτίωσης 
του δρόμου από Σπάρτη για Μεγα-
λόπολη, με τίτλο «Βελτίωση της υπ. 
Ερ 2 ΕΠΟ Σπάρτη-Καστόρι προς 
Μεγαλόπολη», με προϋπολογισμό 
1.300.000 ευρώ.
Αναμένουμε την υλοποίηση.

ΕΛ

Âåëôéþóåéò óôï äñüìï ðñïò ÓðÜñôç

Η Τράπεζα Eurobank σε εκ-
δήλωση που πραγματοποίη-
σε στην Τρίπολη στις 11/10/
2013, βράβευσε μαθητές από 
όλα τα Λύκεια Λακωνίας, που 
αρίστευσαν κατά την αποφοί-
τησή τους, με το ποσό των 
1000 ευρώ. Στο Λύκειο Κα-
στορείου αρίστευσε και έλαβε 
το βραβείο η Δήμητρα Μπα-
σκουρέλου του Μιχαήλ.

Όσοι επισκέπτονται την παι-
δική χαρά στην Κάτω Πλατεί-
α θα διαπιστώσουν ότι συνεχώς 
βελτιώνονται οι εγκαταστάσεις 
της. Πριν καιρό στρώθηκε τά-
πητας στις κούνιες και προστέ-
θηκε μία κούνια κατάλληλη για 
μωρά, που ήταν απαραίτητη. 
Μακάρι να συνεχίσει να εξο-
πλίζεται και από ό,τι μας είπε ο 
Πρόεδρος του Τοπικού Γ. Οικο-
νομάκης πρόκειται να τοποθε-
τηθεί και τσουλήθρα. 

Και μιας και αναφερθήκαμε 
στην Κάτω Πλατεία δεν είναι 
άσχημο να αναβιώσει η παλιά 
ονομασία «Χασάπικα». Έτσι 
ονομαζόταν παλιότερα ο χώρος 
αυτός, από την ύπαρξη των χα-
σάπικων- σφαγείων.

Χειμωνιάζει και το θέμα 
στο Βράχο, πριν τη Γέφυρα, 
που κατακρημνίστηκε πέρυ-
σι στις 15/01/2013, δευτερό-
λεπτα πριν τη διέλευση του 
σχολικού λεωφορείου, φαίνε-
ται ότι δεν απασχολεί κανέ-
ναν από τους υπεύθυνους του 
Δήμου. Πέτρες και ετοιμόρ-
ροπα δέντρα στέκονται απει-
λητικά, σχεδόν κατακόρυφα, 
πάνω από το δρόμο. Από τον 
Ιανουάριο που έγινε η κατολί-
σθηση δεν έγινε καμία κίνη-
ση. Οι ενεργήσαντες την αυ-
τοψία μηχανικοί του Δήμου 
Σπύρος Πατσιλίβας και Θεό-
δωρος Βερούτης από τις 24/

01/2013 πρότειναν άμεσα μέ-
τρα που πρέπει να ληφθούν, 
ως προσωρινή λύση. Δηλα-
δή απομάκρυνση επιφανεια-
κών υδάτων με στραγγιστή-
ρες, υπερύψωση του υπερκεί-
μενου υδραύλακα και στεγα-
νοποίηση του, αφαίρεση των 
επισφαλών όγκων και την 
ομαλοποίηση της επιφάνειας 
με εξομάλυνση της κλίσης και 
κλάδεμα τον υψίκορμων δέν-
δρων. Επίσης πρότειναν και 
ενέργειες για οριστική λύση, 
που απαιτούν μελέτες κ.λπ. 
Τα αποτελέσματα της αυτο-
ψίας η Τεχνική υπηρεσία δια 
υπογραφής του Διευθυντή κ.  
Μπεζεριάνου τα διαβίβασε 
στις 20/05/2013 στην ίδια την 
υπηρεσία της και τα κοινοποί-
ησε στους υπεύθυνους Αντι-
δημάρχους κ. Δημ. Νταλιάνη, 
κ. Παρ. Καλομοίρη και στον 
Πρόεδρο του Τοπικού κ. Οι-
κονομάκη. Από εκεί και έπει-

τα σιωπή. Αναρωτιέμαι ο κ. 
Δήμαρχος είναι ενήμερος του 
θέματος; Απεύχομαι να συμ-
βεί κάτι κακό, αλλά αν παρ’ 
ελπίδα συμβεί, φοβάμαι ότι η 
θέση των υπεύθυνων του Δή-
μου θα είναι πολύ δύσκολη. 

Πετυχημένη η εκδήλωση που 
διοργάνωσε και αυτή τη χρονιά 
το Φιλόπτωχο Ταμείο πρόεδρος 
του οποίου είναι ο παπάς μας 
Δημήτρης Μήτρης. Η εκδήλω-
ση έγινε στην πλατεία έξω από 
την εκκλησία. Οι κυρίες του φι-
λόπτωχου έφτιαξαν γλυκίσμα-
τα, καφέ και τσάϊ και πρόσφε-
ραν στους παρευρισκόμενους. 
Κάτω από τον ήχο μουσικής 
ο κόσμος απόλαυσε τον καφέ 
του και διασκέδασε με μουσική 
και παραδοσιακά τραγούδια. 
Ήταν μια πολύ καλή και σεμνή 
εκδήλωση κατάλληλη για την 
περίπτωση.

E.B.
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Αγαπητέ Πολυδεύκη,
Μόλις χθες πήρα από 
τον πατέρα μου το 
τεύχος και πραγματικά 
το θαύμασα για την στο 
σύνολο καταπληκτική 
του παρουσία. 
Όσο για το αφιέρωμα 
απλά δεν έχω λόγια. 
Ήταν άρτιο σε όλα. 
Χίλια ευχαριστώ σε 
όλους σας. Στο μέλλον 
πλέον θα παίρνω το 
τεύχος στη διεύθυνση 
του γραφείου μου. 
Και πάλι ευχαριστώ.
Γιώργος Ψυχογιός

Μεταξύ µας

Επιχορήγηση του 
Πολυδεύκη
Το Νομικό Πρόσωπο 
Πολιτισμού και Περιβάλλοντος 
του Δήμου Σπάρτης επιχορήγησε 
τον Πολυδεύκη με 1000 ευρώ.

Ευχές στους μαθητές
Στους μαθητές, όλων των 
βαθμίδων εκπαίδευσης 
για το νέο σχολικό έτος ο 
ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ εύχεται καλή 
σχολική χρονιά και ευόδωσει 
των επιθυμιών τους.

Τα βραβεία 
του Ιδρύματος 
Μερεκούλια
Ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων του Λυκείου 
Καστορείου εξέφρασε 
την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι παρότι το ίδρυμα 
Μερεκούλια έχει στη διάθεσή 
του το ποσό, δεν έγινε η 
τελετή βράβευσης των 
μαθητών στις 28 Οκτωβρίου. 
Πληροφορηθήκαμε ότι τελικά 
η τελετή θα γίναι την 1η 
Δεκεμβρίου, γιορτή του Αγίου 
Θεοκλήτου.

Το Σίδνεϊ Εδώ
Πριν λίγες ημέρες επιστρέ-
ψαμε στο προορισμό μας που 
λέγεται Σίδνεϊ έπειτα από 3 
μήνες διακοπές. Σας στέλνω 
τις φωτογραφίες που βγάλαμε 
στην Καστανιά (στη
φωτογραφία είναι ο συζυγός 
μου και ο κ. Κωνσταντίνος 
Λαγανάς, ταμίας του συλλό-
γου μας με τη συζυγό του. 
Ήταν μεγάλη η χαρά μας 
που σας γνωρίσαμε και από 
κοντά.
Χαιρετισμούς και φιλάκια σε 
όλους σας.
Μαρία Γκλέκας
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1ος Ορεινός Καστόρειος 
Ημιμαραθώνιος Ταϋγέτου 

22 Δεκεμβρίου 2013

Ελάτε τα Χριστούγεννα να τρέξουμε στο βουνό
Η Τοπική Κοινότητα Καστορείου σε συνεργασία 
με τον Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης του 
Δήμου Σπάρτης οργανώνουν τον 1ο Ορεινό 
Καστόρειο Ημιμαραθώνιο Ταϋγέτου στις 22 
Δεκεμβρίου 2013. Οι εργασίες της διοργάνωσης 
έχουν ξεκινήσει και οι αθλητές έχουν 
ειδοποιηθεί. Η διαδρομή αφορά σε μονοπάτια 
του Ταϋγέτου μήκους 21.5 χλμ με ιδιαίτερη 
δυσκολία.
Πριν τον αγώνα θα διοργανωθεί και μικρή 
διαδρομή για τα παιδιά.
Ραντεβού στο Καστόρι λοιπόν.  Επιτυχία του 
αγώνα και η θεσμοθέτησή του είναι το στοίχημα.

Εκδήλωση του Φιλό-
πτωχου Ταμείου.
Πετυχημένη η εκδήλωση 
που διοργάνωσε και αυτή τη 
χρονιά το Φιλόπτωχο Ταμεί-
ο πρόεδρος του οποίου εί-
ναι ο Παπάς μας Δημήτρης 
Μήτρης. Η εκδήλωση έγινε 
στην πλατεία έξω από την 
εκκλησία. Οι κυρίες του φι-
λόπτωχου έφτιαξαν γλυκί-
σματα, καφέ και τσάϊ και 
πρόσφεραν στους παρευρι-
σκόμενους. Κάτω από τον 
ήχο μουσικής ο κόσμος από-
λαυσε τον καφέ του και δια-
σκέδασε με μουσική και πα-
ραδοσιακά τραγούδια. Ήταν 
μια πολύ καλή και σεμνή εκ-
δήλωση κατάλληλη για την 
περίπτωση.

ΑΕ Πελλάνας Καστο-
ρείου-Άμιλλα Αγ. Ιω-
άννη 2-0
Στην τρίτη φάση του κυπέλ-
λου η κυπελλούχος ΑΕ Πελλά-
νας Καστορείου κατατρόπω-
σε τον Ταΰγετο Παλαιοπανα-
γιάς 5-1 εκτός έδρας. Μετά την 
ήττα της στη δεύτερη αγωνι-
στική του πρωταθλήματος Λα-
κωνίας από την ΑΕ Σπάρτης με 
3-0, η ΑΕ Πελλάνας επέστρε-
ψε στις νίκες επικρατώντας της 
Άμιλλας Αγίου Ιωάννη με 2-0 
συγκεντρώνοντας έξι βαθμούς 
ύστερα από τρεις αγωνιστικές. 
Ευχόμαστε να έχει νικηφόρα 
παρουσία στο ντέρμπυ της  4ης 
αγωνιστικής στο Γύθειο με τον 
Ολυμπιακό. 

ΕΒ
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Ì. ÌðÜóêïõ: “Íá äïèåß Ýìöáóç óôçí áíÜðôõîç”
Συνέντευξη

Ðþò âñÝèçêå ìéá Êáóôáíéþôéóóá 
óôç ìáêñéíÞ ÁëÜóêá;
¹ñèá óôï ¢íêïñåôæ ìå ôï óýæõ-
ãï ìïõ ôïí ÁëÝîáíäñï ôï 1980, 
ãéá íá äïõëÝøåé óôï Íïóïêï-
ìåßï Åóêéìþùí êáé ÉíäéÜíùí 
(Native Hospital) áöïý ïëï-
êëÞñùóå ôéò óðïõäÝò ôïõ óôçí 
Åðéäçìéïëïãßá óôï Harvard. 
Åß÷å åðéóêåöèåß ôçí ÁëÜóêá, 
üôáí Þôáí öïéôçôÞò ÉáôñéêÞò êáé 
åß÷å åíôõðùóéáóôåß ìå ôçí ïìïñ-
öéÜ ôçò öýóçò êáé ôçí áðëüôçôá 
ôùí êáôïßêùí ôçò. ÐÜíôá Þèåëå 
íá åðéóôñÝøåé ãéá íá æÞóïõìå 
ëßãá ÷ñüíéá åäþ. Ç æùÞ óôçí 
ÁëÜóêá ìáò Üñåóå êáé Ýôóé ðá-
ñáìåßíáìå. Áíïßîáìå éäéùôéêÞ 
êëéíéêÞ, åíþ åãþ óõíÝ÷éóá ôéò 
óðïõäÝò ìïõ óôï ðáíåðéóôÞìéï 
ôçò ÁëÜóêáò. ÄçìéïõñãÞóáìå 
ìáæß ïéêïãÝíåéá, ìåãáëþóáìå 
ôá ôñßá ðáéäéÜ ìáò (ôïí ÈÜíï, 
ôçí Íôßíá êáé ôïí ÁñéóôïôÝëç) 
êáé óõíå÷ßæïõìå íá æïýìå åäþ!

Ðþò Þôáí ïé óõíèÞêåò æùÞò ãéá 
óÝíá êáé ôçí ïéêïãÝíåéá óïõ 
åêåß; 
Ôåëåßùò äéáöïñåôéêÝò áðü áõôÝò 
ðïõ ãíþñéæá! Åßíáé öáíåñü ðùò 
õðÜñ÷ïõí ìåãÜëåò äéáöïñÝò 
ìåôáîý ÅëëÜäáò êáé ÁëÜóêáò, 
ôüóï üóï ìåãÜëç åßíáé êáé ç 
áðüóôáóç ôçò, ùò ðñïò ôï êëßìá, 
ôç ãëþóóá êáé ôçí êïõëôïýñá. 
Ç áðïõóßá ôçò ïéêïãÝíåéÜò ìïõ 
êáé ãåíéêüôåñá ôïõ Åëëçíéóìïý, 
äõóêüëåøå ôçí ðñïóáñìïãÞ 
ìïõ áñ÷éêÜ. Óýíôïìá üìùò óõ-
íåéäçôïðïßçóá ðùò ç æùÞ óôçí 
ÁëÜóêá åßíáé ìïíáäéêÞ. Óõíäõ-
Üæåé ôéò áíÝóåéò ôçò óýã÷ñïíçò 
æùÞò ìå ôçí åëåõèåñßá êáé ôçí 

ðåñéðÝôåéá ðïõ äåí âñßóêåéò åý-
êïëá áëëïý. Ç ðáíÝìïñöç öýóç 
ôçò ìå ôá ðáíýøçëá âïõíÜ, ïé 
åíôõðùóéáêïß ðáãåôþíåò, ôá 
óéùðçëÜ öéüñä êáé ç åêðëçêôé-
êÞ Üãñéá æùÞ ôçò óå ìáãåýïõí. 
Ï öéëéêüò êáé ôßìéïò êüóìïò ôçò 
ìå ôï åëåýèåñï ðíåýìá óêÝøçò 
ôïõ, ðïõ áîéïëïãåß ôïí Üíèñùðï 
âÜóç ôïõ ÷áñáêôÞñá ôïõ êáé ôçò 
ðñïóùðéêÞò ôïõ åðéôõ÷ßáò (êáé 
ü÷é âÜóç ôçò êïéíùíéêÞò Þ ïéêï-
íïìéêÞò ôïõ èÝóçò), óõíôÝëåóáí 
èåôéêÜ óôç ãñÞãïñç ðñïóáñ-
ìïãÞ ìïõ. Åêôßìçóá, áãÜðçóá 
êáé óõíå÷ßæù íá áãáðþ ôçí 
ÁëÜóêá!

Óôçí åêåß ðáñïéêßá äñáóôçñéï-
ðïéÞèçêåò åíåñãÜ êáé Ý÷åéò Ýíá 
Ýñãï óðïõäáßï ðïõ ôï ðñüâáëáí 
ðïëëÜ ìÝóá ìáæéêÞò åíçìÝñùóçò 
êáé åêåß êáé óôçí ÅëëÜäá, ãéá 
ðåò ìáò ãéá áõôü ôï Ýñãï ìåñéêÜ 
ëüãéá.
1⁄4ðùò ðñïáíÝöåñá ç ìåãá-
ëýôåñç äõóêïëßá ãéá ìÝíá 
öôÜíïíôáò óôçí ÁëÜóêá Þôáí 
ôï ãåãïíüò üôé äåí õðÞñ÷å ïñ-
ãáíùìÝíï Åëëçíéêü óôïé÷åßï. 
Óôéò ðïëéôéóôéêÝò åêäçëþóåéò 
ôïõ ¢íêïñåôæ (ðáíåðéóôçìßïõ, 
ìïõóåßïõ êôë.), ï Åëëçíéóìüò 
äåí áíôéðñïóùðåõüôáí. Äåí 
ìðïñïýóá íá ðéóôÝøù ðùò 
áðïõóßáæå ìéá ÷þñá ðïõ Ýäù-
óå ôá öþôá ôïõ ðïëéôéóìïý óôï 
óýã÷ñïíï êüóìï, áðü ðïëõå-
èíåßò ðïëéôéóôéêÝò åêäçëþóåéò. 
¸ôóé Ýèåóá óáí ðñïóùðéêü ìïõ 
óôü÷ï, áöïý èá äéÝìåíá óôçí 
ÁëÜóêá, íá óõíôåëÝóù óôç äç-
ìéïõñãßá ÅëëçíéêÞò Êïéíüôçôáò. 
Ìáæß ìå ìéá Üëëç Åëëçíßäá, ôçí 

ÔÜíõá Êëáñê, áðïöáóßóáìå íá 
ôçí ïñãáíþóïõìå. Áñ÷ßóáìå 
ôçí ðñïóðÜèåéÜ ìáò äéáâÜæï-
íôáò ôïí ôçëåöùíéêü êáôÜëïãï 
üðïõ âñÞêáìå ôá ðñþôá åëëçíé-
êÜ ïíüìáôá. ¹ñèáìå óå åðáöÞ 
ìå ðåñßðïõ 25 ïéêïãÝíåéåò ðïõ 
åíèïõóéÜóôçêáí ìå ôçí éäÝá. 
Ìåñéêïß Þôáí áðüãïíïé ôùí 
ðñþôùí ÅëëÞíùí ðïõ Þñèáí 
óôçí ÁëÜóêá íá åñãáóôïýí 
óôçí êáôáóêåõÞ ôïõ óéäçñï-
äñüìïõ êáé óôá ÷ñõóùñõ÷åßá 
ôçí ðåñßïäï ôïõ 1915-1923. Ïé 
ðåñéóóüôåñïé Þôáí ìåôáíÜóôåò 
ðïõ åß÷å åëêýóåé ï ðåôñåëáé-
áãùãüò ôç äåêáåôßá ôïõ 1970. 
ÎáíÜ áíïßîáìå ôçí åêêëçóßá 
ðïõ åß÷å éäñõèåß ôï 1958, áëëÜ 
äåí ëåéôïõñãïýóå ãéá äåêáåôßåò, 
êÜíáìå ôçí ðñþôç åëëçíéêÞ ÷ï-
ñïåóðåñßäá ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá 
êáé ç êïéíüôçôá ðáñáìÝíåé äñá-
óôÞñéá áðü ôüôå.
Åßìáóôå ôþñá ìéá óöé÷ôïäåìÝíç 
êïéíüôçôá ðïõ áðïôåëåßôáé áðü 
ðåñßðïõ 70 ïéêïãÝíåéåò. Áí êáé 
ìéêñÞ åßíáé áñêåôÜ äõíáìéêÞ. 
Ëåéôïõñãåß ç åêêëçóßá ôçò Ìå-
ôáìüñöùóçò ôïõ ÓùôÞñïò üëï 
ôï ÷ñüíï. Äéáôçñïýìå åëëçíéêü 
ó÷ïëåßï, óôï üðïéï öïéôïýí ôá 
ðáéäéÜ ôçò åëëçíéêÞò êïéíüôç-
ôáò, áëëÜ êáé ðáéäéÜ öéëåëëÞíùí 
Áìåñéêáíþí ðïõ èáõìÜæïõí ôçí 
åëëçíéêÞ éóôïñßá êáé ðáñÜäï-
óç. ÐáñÜëëçëá ìå ôï åëëçíéêü 
ó÷ïëåßï Ý÷ïõìå äçìéïõñãÞóåé 
ôñßá áîéüëïãá ÷ïñåõôéêÜ óõ-
ãêñïôÞìáôá, ìå ìåãÜëç ðïéêéëßá 
÷ïñþí áðü üëç ôçí ÅëëÜäá êáé 
ìå ðëïýóéá óõëëïãÞ áõèåíôé-
êþí öïñåóéþí. Åêôüò áðü ôç 
óõììåôï÷Þ ôïõò óôéò ôïðéêÝò 

ðïëéôéóôéêÝò åêäçëþóåéò, Ý÷ïõí 
ëÜâåé ìÝñïò áñêåôÝò öïñÝò óå 
äéáãùíéóìü ðáñáäïóéáêþí ÷ï-
ñþí óôç äõôéêÞ ÁìåñéêÞ (óôï 
FDF) üðïõ Ý÷ïõí áðïóðÜóåé 
áñêåôÜ âñáâåßá.
Ìéá áðü ôéò åôÞóéåò åêäçëþóåéò 
ðïõ ãßíåôáé óôçí êïéíüôçôÜ ìáò 
ìå ìåãÜëç åðéôõ÷ßá åßíáé ôï ôñé-
Þìåñï Åëëçíéêü ÖåóôéâÜë ðïõ 
ãßíåôáé ôï Äåêáðåíôáýãïõóôï. 
Ìáò åðéóêÝðôïíôáé ÷éëéÜäåò 
Áëáóêáíïß êáé ìáò äßäåôáé ç 
åõêáéñßá íá ðñïâÜëïõìå ôïí 
Åëëçíéóìü áð’ üëåò ôéò ðëåõñÝò. 
Ìå ôï öåóôéâÜë Ý÷ïõìå êáôáöÝ-
ñåé íá êñáôïýìå ôéò ñßæåò ìáò 
æùíôáíÝò, Ý÷ïõìå ìåôáöÝñåé 
óôá ðáéäéÜ ìáò ôá Þèç êáé ôéò 
ðáñáäüóåéò ôïõ ôüðïõ ìáò êáé 
Ý÷ïõìå ìåôáëáìðáäåýóåé ôï åë-
ëçíéêü óôïé÷åßï ó’ áõôÞ ôç ãùíéÜ 
ôïõ êüóìïõ ðïõ ëÝãåôáé ÁëÜ-
óêá. Áõôüò åßíáé ï êýñéïò óêï-
ðüò ôçò åêäÞëùóçò, ç äéÜóùóç 
êáé äéÜäïóç ôïõ Åëëçíéóìïý. 
¸ììåóá âÝâáéá áðïâëÝðïõìå 
êáé óôçí åîáóöÜëéóç ðüñùí, 
ãéá íá áðïðåñáôùèåß ç ðñþôç 
åëëçíéêÞ ïñèüäïîïò åêêëçóß-
á, ðïõ ÷ôßæïõìå åäþ êáé ôñßá 
÷ñüíéá êáé ãéá íá ìðïñÝóåé ç 
ðñïóðÜèåéÜ ìáò íá óõíå÷éóôåß 
áðü ôéò ìåëëïíôéêÝò ãåíåÝò Åë-
ëÞíùí.
Ôï üíåéñï ôçò ìéêñÞò ìáò êïé-
íüôçôáò ãéá 30 ÷ñüíéá, Þôáí íá 
÷ôßóïõìå ìéá åêêëçóßá âõæáíôé-
íïý ñõèìïý êáé Ýíá ðïëéôéóôéêü 
êÝíôñï ãéá íá åîõðçñåôçèïýí 
ïé áíÜãêåò ôçò êïéíüôçôÜò ìáò. 
1⁄4ëá áõôÜ ôá ÷ñüíéá ç åêêëçóßá 
ìáò óôåãÜæåôáé óå Ýíá óðßôé. 
Ðñéí ôñßá ÷ñüíéá áíÝëáâá ôçí 

Η Μαρία Μπάσκου γεννήθηκε 
στο Καστόρι, παντρεύτηκε τον 
Ελληνοαμερικανικό γιατρό Αλέ-
κο Μπάσκο  με καταγωγή από 
το Καστόρι.
Μετανάστευσαν στη μακρινή 
Αλάσκα όπου λειτούργησαν 
κλινική.
Η Μαρία σπούδασε Αγγλική φι-
λολογία και δίδαξε σε Αμερικά-
νικο Λύκειο για 20 χρόνια (στο 
οποίο δίδαξε και την Ελληνική 
σαν δεύτερη γλώσσα).
Έκανε μεταπτυχιακό στο 
University of Alaska και εργά-
σθηκε στο πανεπιστήμιο. Πήρε 
υποτροφία και έκανε Doctorate 

στο πανεπιστήμιο Washington .
Ανέπτυξε μεγάλη κοινωνική 
δράση στην Αλάσκα και έκανε 
για πολλά χρόνια πρόεδρος της 
ελληνικής κοινότητας. Δίδαξε 
για πάνω από 30 χρόνια στο 
Ελληνικό σχολείο την ελληνική 
γλώσσα, καθώς και ελληνικούς 
χορούς. Είναι διοργανώτρια του 
Ελληνικού Φεστιβάλ στην Αλά-
σκα που γίνεται κάθε Αύγουστο 
με μεγάλη επιτυχία, είναι δε 
πρόεδρος της επιτροπής για την 
ανέγερση της ορθόδοξης εκκλη-
σίας που κτίζεται στην Αλάσκα.
Γ. Λαγανάς
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Συνέντευξη
ðñïåäñßá ôçò áíÝãåñóçò áõôïý 
ôïõ Ýñãïõ ðïõ ðñï÷ùñåß ìå 
ìåãÜëç åðéôõ÷ßá êáé ðñïâëÝ-
ðåôáé íá ãßíïõí ôá èõñáíïßîéá 
ôï ÐÜó÷á ôïõ 2014. ÖÝôïò ôï 
êáëïêáßñé Ýãéíå Ýíá ìåãÜëï ìÝ-
ñïò ôçò áãéïãñáößáò, êáèþò êáé 
ôá øçöéäùôÜ. Ôá ìÝóá ìáæéêÞò 
åíçìÝñùóçò Ý÷ïõí ðñïâÜëåé 
ôï Ýñãï ìáò êáé Ý÷ïõìå ëÜâåé 
áñêåôÝò äùñåÝò áðü üëï ôïí 
êüóìï. Åßíáé áîéïóçìåßùôï íá 
áíáöåñèåß, üôé ðïëëÝò åíïñßåò 
êáé ößëïé áðü êÜèå ãùíéÜ ôçò 
ÅëëÜäá Ý÷ïõí óôçñßîåé áõôÞ 
ìáò ôçí ðñïóðÜèåéá. Ôï âñßóêù 
áõôü éäéáßôåñá óõãêéíçôéêü, 
ãíùñßæïíôáò ôéò ïéêïíïìéêÝò 
äõóêïëßåò ðïõ áíôéìåôùðßæåé ç 
÷þñá ìáò áõôÞ ôçí åðï÷Þ. Áõôü 
âÝâáéá ðïõ ìå Üããéîå ðéï ðïëý 
Þôáí ç äùñåÜ ðïõ ðñïóÝöåñå 
ôï ÷ùñéü ìáò ìå ôçí åéêüíá ôïõ 
Áãßïõ ÈåïêëÞôïõ. Åõ÷áñéóôþ 
ðñïóùðéêÜ êáé åê ìÝñïõò ôçò 
ÅëëçíéêÞò Êïéíüôçôáò ôçò ÁëÜ-
óêáò, ôïí ðáðá-ÄçìÞôñç êáé ôï 
åêêëçóéáóôéêü óõìâïýëéï ãéá 
áõôÞ ôç ÷åéñïíïìßá! Åßíáé ìå-
ãÜëç ôéìÞ ãéá ìÝíá ç ðáñïõóßá 
ôçò åéêüíáò ôïõ ðïëéïý÷ïõ ôïõ 
÷ùñéïý ìïõ óå áõôü ôï ôåëåõôáß-
ï óýíïñï ôïõ êüóìïõ!
 
Ç ðáôñßäá ìáò óÞìåñá âéþíåé ìéá 
ìåãÜëç êñßóç, ðþò ôç âéþíåôå 
åóåßò óôçí îåíéôéÜ; 
Áêïýìå ôá íÝá êáèçìåñéíÜ êáé 
ðáñáêïëïõèïýìå ôçí åîÝëéîç 
ôçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò áðü êï-
íôÜ êáé ðñáãìáôéêÜ ëõðïýìáóôå 
ðïëý ãéá ôéò äõóêïëßåò ðïõ áíôé-
ìåôùðßæåé ï åëëçíéêüò ëáüò. Óå 
êáèçìåñéíÞ âÜóç ëáìâÜíïõìå 
emails êáé ôçëåöùíÞìáôá áðü 
íÝïõò êáé ïéêïãÝíåéåò ðïõ æç-
ôïýí íá Ýñèïõí íá äïõëÝøïõí 
óôçí ÁëÜóêá. Åßíáé ëõðçñü íá 
âëÝðïõìå ôá ìïñöùìÝíá íÝá 
ìõáëÜ ôçò ÷þñáò íá áíáãêÜæï-
íôáé íá åãêáôáëåßðïõí ôç ÷þñá 
ðïõ ôïõò óðïýäáóå êáé íá ðñï-
óöÝñïõí ôéò ãíþóåéò êáé õðçñå-
óßåò ôïõò óå Üëëïõò ôüðïõò.
Öáßíåôáé ðùò ÷Üíåôáé ç åëðßäá 
ãéá âåëôßùóç ôçò êáôÜóôáóçò 
óôçí ÅëëÜäá. Åßíáé ôñáãéêü! 
Óõíå÷þò áíáñùôéüìáóôå, ðþò 
ïé ðïëéôéêïß ðïõ êõâåñíïýóáí 
Üöçóáí ôçí ÅëëÜäá ìáò íá 
öôÜóåé ìÝ÷ñé åäþ. Ôßíïò óõìöÝ-
ñïíôá åîõðçñåôïýóáí óôç èÝóç 
ðïõ êáôåß÷áí; (Óßãïõñá ü÷é ôïõ 
ëáïý êáé ôïõ êñÜôïõò!) Ðþò 
ìðïñïýí íá áéóèÜíïíôáé ¸ëëç-

íåò üôáí Üöçóáí ìéá ÷þñá óáí 
ôçí ÅëëÜäá ðïõ äßäáîå óôïí 
êüóìï ôçí ðéï óðïõäáßá áîßá 
«ôçí Åëåõèåñßá», íá ôçò ôçí 
ëçóôÝøïõí; Ôé Ýãéíå ç Äçìïêñá-
ôßá ðïõ ãÝííçóå ç ÅëëÜäá; Äåí 
Ý÷ïõí åíï÷Ýò ðïõ Ýêëåøáí ôçí 
åëðßäá áðü ôç íÝá ãåíéÜ;

ÎÝñù üôé åðéóêÝðôåóáé ôáêôéêÜ 
ôï ÷ùñéü ìáò, ðþò ôï âëÝðåéò ìåò 
óôï ðÝñáóìá ôïõ ÷ñüíïõ;
ÊÜèå öïñÜ ðïõ Ýñ÷ïìáé óôï 
÷ùñéü ìáò ôï âñßóêù êáé ðéï 
üìïñöï! Äéáôçñåß ôç ãñáöéêü-
ôçôÜ ôïõ ìå ôá áíáðáëáéùìÝíá 
êôÞñéá, áîéïðïéïýíôáé ïé öõóé-
êïß ôïõ ÷þñïé (ôá öáñÜããéá ôïõ, 
ïé ðçãÝò ôïõ, ôï ÌáñìáñïãÝöõ-
ñï...), åîåëßóóïíôáé äéÜöïñåò 
åðé÷åéñÞóåéò (é÷èõïôñïöåßï, 
êôçíïôñïöéêÝò ìïíÜäåò, îåíï-
äï÷åßï), áíïßãïõí ôáâÝñíåò êáé 
Üëëá óôÝêéá ìå ðáñáäïóéáêïýò 
ìåæÝäåò êáé ôïðéêÜ ðñïúüíôá. Ïé 
óýëëïãïé Ý÷ïõí äñáóôçñéïðïéç-
èåß êáé äßíïõí øõ÷Þ óôï ÷ùñéü. 
Ðáñáêïëïõèþ ôéò äéÜöïñåò 
åêäçëþóåéò óôï Facebook, üðùò 
åßíáé ôï êáñíáâÜëé, ç ãéïñôÞ 
ôçò ÌðïõêïõâÜëáò/ëáäéïý, 
ôá ðáñáäïóéáêÜ ÷ïñåõôéêÜ 
ðñïãñÜììáôá ôùí ðáéäéþí êáé 
÷áßñïìáé íá âëÝðù ðùò óõíå÷ß-
æïíôáé ïé ðáñáäüóåéò ìå ìåñÜêé. 
Ôï ðïëéôéóôéêü êÝíôñï, internet/
wi-fi, êáé üëåò ïé õðçñåóßåò ðïõ 
õðÜñ÷ïõí, ü÷é ìüíï êáëýðôïõí 
ôéò áíÜãêåò ôùí êáôïßêùí ôïõ 
áëëÜ êÜíïõí êáé ôç äéáìïíÞ ôïý 
åðéóêÝðôç ðéï åõ÷Üñéóôç.

Ôé íïìßæåéò üôé ðñÝðåé íá ãßíåé ãéá 
íá ðñïïäåýóåé ï ôüðïò ìáò êáé íá 
îåðåñÜóåé ôç óçìåñéíÞ êñßóç;
Äåí åßìáé ïéêïíïìïëüãïò ïýôå 
ðïëéôéêüò, áëëÜ åßíáé öáíåñü 
ðùò ç óçìåñéíÞ áíôéìåôþðéóç 
ôïõ ïéêïíïìéêïý ðñïâëÞìáôïò 
ïäçãåß ôç ÷þñá óôçí åîáèëßù-
óç. Ç ðåñéâüçôç áíÜðôõîç, “ç 
ôñéôïêïóìéêÞ” ðïõ åðéêáëåßôáé ç 
åõñùæþíç, äåí ëåéôïõñãåß. Íïìß-
æù ðñÝðåé íá äïèåß Ýìöáóç óôçí 
ðáñáãùãéêÞ áíÜðôõîç. Íá ãßíåé 
äçëáäÞ åðÝíäõóç óôéò ôïõñéóôé-
êÝò õðïäïìÝò, óôçí çëéáêÞ, áéï-
ëéêÞ åíÝñãåéá, êáé ôç ãåùñãßá. 
Íá åíéó÷õèåß ï ôïõñéóìüò. Äåí 
åðéôñÝðåôáé ìßá ÷þñá ðïõ äéá-
èÝôåé ôüóåò öõóéêÝò ïìïñöéÝò 
íá Ý÷åé 17-20 åêáô. ôïõñßóôåò, 
åíþ ç Ôïõñêßá íá ðëçóéÜæåé ôá 
40 åêáô. ôïõñßóôåò. Ðñéí ëßãá 
÷ñüíéá, üôáí Ýöåñíá ôá åêðáé-

äåõôéêÜ ìïõ ðñïãñÜììáôá, äåí 
åß÷å êáèüëïõ ôïõñéóìü. 1⁄4ëá ôá 
íçóéÜ êáé ïé ðáñáëßåò ôçò ÷þñáò, 
ìðïñïýí íá áîéïðïéçèïýí þóôå 
íá ôåôñáðëáóéáóôåß ï ôïõñéóìüò 
êáé ôï óõíÜëëáãìá ðïõ ìðáßíåé 
óôç ÷þñá. ¸íá Üëëï ðáñÜäåéã-
ìá áíÜðôõîçò ôïõñéóìïý åßíáé ç 
åðÝíäõóç óå Ýíá ÄéåèíÝò Óõíå-
äñéáêü ÊÝíôñï (óýìöùíá ìå ôá 
óýã÷ñïíá äéåèíÞ ðñüôõðá) ðïõ 
íá äßíåé ôç äõíáôüôçôá óôç ÷þñá 
íá äéåêäéêåß ìåãÜëá ðáãêüóìéá 
Þ åõñùðáúêÜ óõíÝäñéá ìå 30.000 
- 40.000 Üôïìá. Áõôïý ôïõ åßäïõò 
ôá óõíÝäñéá èá öÝñíïõí õøçëïý 
åðéðÝäïõ óõíåäñéáêü ôïõñéóìü, 
ìå óõíÝäñïõò ôçí åëßô ôùí ïéêï-
íïìéêÜ éó÷õñþí êáé ü÷é öôù÷ïýò 
ôïõñßóôåò. Ãéáôß íá ìç öéëïîåíåß 
ç ÅëëÜäá ð.÷. ôá ðáãêüóìéá éá-
ôñéêÜ óõíÝäñéá üôáí Ý÷ïõìå Ýíá 
brand name, ôï ïðïßï ëÝãåôáé Éð-
ðïêñÜôçò êáé ðïõ üëïé ïé ãéáôñïß 
ôïõ êüóìïõ ïñêßæïíôáé óå áõôü; 
Íá ìáò ëÝíå ðùò äåí ìðïñåß ç 
÷þñá ìáò íá öéëïîåíÞóåé ôÝôïéï 
óõíÝäñéï ãéáôß äåí äéáèÝôåé êá-
ôÜëëçëåò åãêáôáóôÜóåéò, üôáí 
üëåò ó÷åäüí ïé åõñùðáúêÝò 
÷þñåò ìðïñïýí; Ìéá ÷þñá ðïõ 
åßíáé ðñþôç óå íáõôéëéáêÞ äýíá-
ìç, ãéáôß íá ìçí Ý÷åé áíôßóôïé÷ï 
ÐáíåðéóôÞìéï óôïí ÐåéñáéÜ  
þóôå íá ãßíïíôáé ðáãêüóìéá 
óåìéíÜñéá êáé íá ìðïñïýí êáé 
ôá Åëëçíüðïõëá íá óðïõäÜæïõí 
marine studies áíôß íá ðçãáßíïõí 
óôçí Áããëßá!
Åðßóçò ôá íçóéÜ êáé ôá îåñïíÞ-
óéá ìðïñïýí íá ãåìßóïõí áðü 
áíåìïãåííÞôñéåò (ìå ôá 6-9 ìðï-
öüñ ðïõ ðíÝïõí êáèçìåñéíÜ) 
êáé íá ðáñÜãïõí áñêåôÞ åíÝñ-
ãåéá áêüìç êáé ãéá åîáãùãÝò 
óå Üëëá êñÜôç. ÊÜôé ðáñüìïéï 
ìðïñåß íá óõìâåß êáé ìå ôçí 
çëéáêÞ åíÝñãåéá, ìå ðáñÜëëçëç 
áíÜðôõîç äéêôýùí ãéá ôç ìåôá-
öïñÜ åíÝñãåéáò.
 Íá äïèåß Ýìöáóç óôçí ðáñáãù-
ãÞ áãñïôéêþí ðñïúüíôùí õøçëÞò 
ðïéüôçôáò óå áíôáãùíéóôéêÝò 
ôéìÝò. Íá åîÜãïíôáé ôá ðñïúüíôá 
ìå éäéùôéêÞ ðñùôïâïõëßá, ÷ùñßò 
ìåóÜæïíôåò þóôå íá õðÜñ÷ïõí 
ðåñéèþñéá êÝñäïõò ãéá ôïí 
áãñüôç êáé ôïí êáôáíáëùôÞ. 
Ôá åëëçíéêÜ ôñüöéìá (åéäéêÜ ôï 
êáëü ëÜäé) Ý÷åé ìåãÜëç áðÞ÷çóç 
óå üëï ôïí êüóìï ìÝ÷ñé êáé ôçí 
ÁëÜóêá, ëüãù ôïõ üôé ç ìåóïãåé-
áêÞ äßáéôá, ðñïôåßíåôáé óå êáèç-
ìåñéíÞ âÜóç ùò éäáíéêüò ôñüðïò 
äéáôñïöÞò ãéá ôçí õãåßá.

ÁõôÜ åßíáé ìüíï ëßãá ðáñáäåßã-
ìáôá ðáñáãùãéêÞò áíÜðôõîçò 
ðïõ íïìßæù ìðïñïýí íá âïçèÞ-
óïõí ôç ÷þñá íá îåðåñÜóåé ôç 
óçìåñéíÞ ïéêïíïìéêÞ êñßóç.
 
Ôé  áãÜðçóåò êáé íïóôáëãåßò áðü 
ôï Êáóôüñé;
¸÷ù ðïëý üìïñöåò áíáìíÞóåéò 
áðü ôá ðáéäéêÜ ìïõ ÷ñüíéá óôï 
Êáóôüñé. 1⁄4óï ìåãáëþíù ôüóï 
ðéï ðïëý åêôéìþ ôçí áðëÞ, öõ-
óéêÞ æùÞ ðïõ Ýæçóá óôï ÷ùñéü. 
ÁãÜðçóá ðïëëÜ-ðïëëÜ ìéêñÜ! 
Ôçí áðïãåõìáôéíÞ âüëôá óôç 
ãÝöõñá ìå ôéò ößëåò/ößëïõò ôçò 
åðï÷Þò...ô üôå ðïõ ÷ôßæáìå ôá 
üíåéñÜ ìáò ãéá ôï ìÝëëïí. Ìéá 
ðáñôßäá óêÜêé óôï ðåæïäñüìéï 
ôïõ êáöåíåßïõ ôïõ ðáôÝñá ìïõ, 
íá ðáßîù ìå ôá ðáéäéÜ ôçò áãï-
ñÜò. ¸÷ù íïóôáëãÞóåé ôá êáëï-
êáéñéíÜ ìåóçìÝñéá óôçí ðëáôåßá, 
üôáí ïé ìåãÜëïé ðÞãáéíáí ãéá 
ýðíï êáé åìåßò (ÍÝëëç, Êáßôç, 
ÌÜñéïò, ÈáíÜóçò, Ãåùñãßá, Áã-
ãÝëéêá...) ðáßæáìå ëïõôóïðüëåìï 
ìå ôï íåñü ôïõ áõëáêéïý. Ôç ìõ-
ñùäéÜ ôïõ öñÝóêïõ øùìéïý áðü 
ôï öïýñíï ôïõ ìðáñìðá-Ëéá, ôï 
ëáäÝíéï êïõñáìðéÝ ôçò èåßáò 
Èåïäþñáò, ôïí ôñá÷áíÜ ìå êï-
ëïêýèé ôçò êõñá-Ðüôáò (Áëêé-
âéÜäáéíáò). ¸÷ù ðåèõìÞóåé íá 
ìáæÝøù ôéò Üãñéåò ðáðáñïýíåò 
ôçò Üíïéîçò, ôá öñÝóêá óýêá ôïõ 
Áõãïýóôïõ, ôá áãñéü÷ïñôá ôïõ 
âïõíïý, êáé íá öÜù ôçí ìðïõ-
êïõâÜëá óôï åñãïóôÜóéï!

Ôé ìÞíõìá óôÝëíåéò óôïõò ðáôñé-
þôåò ìáò, üðïõ êáé íá âñßóêïíôáé 
êáé óå äéáâÜæïõí ôþñá;
Åßìáé õðåñÞöáíç ðïõ êáôÜãïìáé 
áðü ôï üìïñöï ÷ùñéü ìáò êáé ôï 
Ý÷ù ðÜíôá óôçí êáñäéÜ ìïõ üðïõ 
êáé áí âñßóêïìáé. Ìå óôåíï÷ù-
ñåß ðïëý ðïõ áíôéìåôùðßæïõí ïé 
ðáôñéþôåò ìïõ ôç óçìåñéíÞ ïéêï-
íïìéêÞ êñßóç, áëëÜ ðéóôåýù ðùò 
ïé ¸ëëçíåò åßíáé Ýîõðíïò ëáüò 
êáé Ý÷åé ðÜíôá êáôáöÝñåé íá îå-
ðåñíÜ äõóêïëßåò. Áõôü üìùò êá-
ôïñèþíåôáé ìüíï üôáí åíþíåôáé. 
Óôçí éóôïñßá ìáò Ý÷ïõìå ðëïýóé-
á ðáñáäåßãìáôá ðïõ Ý÷ïõí áðï-
äåßîåé üôé ç Ýíùóç, ç áãùíéóôéêü-
ôçôá, êáé ç éó÷õñÞ èÝëçóç ôïõ åë-
ëçíéêïý ëáïý Üëëáîáí ôçí éóôï-
ñéêÞ ôïõ ìïßñá. Åßíáé êáéñüò 
ôþñá íá áöåèïýí ôá êüììáôá 
êáôÜ ìÝñïò êáé íá åíùèïýí üëïé 
ïé ¸ëëçíåò ìå ìïíáäéêü óôü÷ï 
ôç óùôçñßá ôçò ÷þñáò.

Ã. ËáãáíÜò
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Νέα της Απάνω Ρίζας

Ç âüñåéá Ëáêåäáßìïíá  
ðïëëÝò öïñÝò Ý÷åé áðá-
ó÷ïëÞóåé ôçí éóôïñéêÞ 

êáé áñ÷áéïëïãéêÞ Ýñåõíá, üìùò  ç 
ãåéôíßáóç ôçò ðåñéï÷Þò ìáò ìå ôá 
ìåãÜëá éóôïñéêÜ êÝíôñá ôçò ÓðÜñ-
ôçò, ôçò Ìåãáëüðïëçò êáé ôïõ Ìõ-
óôñÜ ðåñéüñéæå ôç ìåëÝôç ôçò éóôï-
ñßáò ôçò, óôç ó÷Ýóç ôçò ðåñéï÷Þò ìå 
ôéò éóôïñéêÝò áõôÝò ðüëåéò, äßíïíôáò 
Ýôóé áðïóðáóìáôéêÝò ðëçñïöïñßåò 
ãéá ôçí ðåñéï÷Þ. 
        ÐáñÜëëçëá ïé ôïðéêïß åñåõíç-
ôÝò êáé  éóôïñéïäßöåò  óôï âùìü ôçò 
áãÜðçò ãéá ôïí ôüðï ôïõò êáé ÷ùñßò 
ôç ãíþóç ôùí éóôïñéêþí êáé áñ÷áé-
ïëïãéêþí åñåõíþí ôùí ôåëåõôáßùí 
ôñéÜíôá ÷ñüíùí, âáóéæüìåíïé êõñß-
ùò óôç ëáúêÞ ðáñÜäïóç, óå  ðñï-
óùðéêÝò áðüøåéò, óå ôïðéêéóôéêÝò 
éóôïñéêÝò åñìçíåßåò, óå åèéìéêÜ 
óôïé÷åßá êáé óôçí éóôïñéêÞ Ýñåõ-
íá ôïõ 19ïõ êáé ôïõ á´ ìéóïý ôïõ 
20ïý áéþíá ðåñéÝðëåîáí ôçí éóôï-
ñéêÞ áëÞèåéá ðáñåñìçíåýïíôáò ôá 
óôïé÷åßá óôï ðëáßóéï ôçò Ýíôáîçò 
ôçò ðåñéï÷Þò óôï ãåíéêüôåñï Ýíäï-
îï ðáñåëèüí ôçò  «ÏìçñéêÞò áñ÷áé-
ïëïãßáò», ôçò Áñ÷áúêÞò êáé Êëáóé-
êÞò  ÓðÜñôçò êáé ôïõ Ðáëáéïëüãåé-
ïõ ÌõóôñÜ.
     Ôï áñ÷áéïëïãéêü áðïôýðùìá ôçò 
ðåñéï÷Þò, ôá ìíçìåßá êáé ôï áñ÷åé-
áêü õëéêü õðÜñ÷ïõí áëëÜ ÷ñåéÜæï-
íôáé ðïëýðëåõñç, ðïëý÷ñïíç, êáé 
êïðéáóôéêÞ  Ýñåõíá áðü åéäéêïýò 
þóôå íá áðïêñõðôïãñáöÞóïõí êáé 
ìå áîéïðéóôßá íá êáôáãñÜøïõí ôçí 
éóôïñßá ôïõ ôüðïõ ìáò.
    Ï óýëëïãüò ìáò ìå ôç âïÞèåéá ôïõ 
ÄÞìïõ ÓðÜñôçò êáé ôùí Ìéêñþí 
Åîåñåõíçôþí ôïõ ÷ùñéïý ìáò, ðñï-
óêÜëåóå  êáé åõáéóèçôïðïßçóå áñ-
÷áéïëüãïõò  êáé éóôïñéêïýò ìå áíá-
ãíùñéóìÝíï åðéóôçìïíéêü Ýñãï íá 
åðéêåíôñþóïõí ôçí ÝñåõíÜ ôïõò óôç 
âüñåéá Ëáêåäáßìïíá. Ôá  áðïôåëÝ-
óìáôá ðïõ ðáñïõóéÜóôçêáí êñßíï-
íôáé éäéáßôåñá óçìáíôéêÜ, îåêáèá-
ñßæïõí ôï èïëü ôïðßï, êáé ôïðïèå-
ôïýí ôçí ðåñéï÷Þ ìáò ìå áîéïðéóôß-
á êáé áíôéêåéìåíéêüôçôá óôï ÷Üñôç 
ôçò ÅëëçíéêÞò éóôïñßáò. Ïé áíáêïé-
íþóåéò åîÝðëçîáí êáé êáèÞëùóáí  
ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò óôçí çìåñßäá, 
ïé ïðïßïé Ýäåéîáí Ýíôïíï åíäéáöÝ-
ñïí êáé Ýäùóáí ôï Ýíáõóìá ãéá 
åñùôÞóåéò  êáé óõæçôÞóåéò. Ç Ýê-
äïóç ôùí ðñáêôéêþí ôçò çìåñßäáò 
èá áðáíôÞóåé óôá åñùôÞìáôá ðïõ 
Ý÷åôå ãéá ôá éóôïñéêÜ êáé ðïëåìé-

êÜ ãåãïíüôá ðïõ äéáäñáìáôéóôÞêáí 
óôçí ðåñéï÷Þ ìáò êáèþò êáé ãéá ôç 
óõììåôï÷Þ ôùí ðñïãüíùí ìáò óôçí 
éóôïñßá ôïõ Ýèíïõò ìáò, èá áíáäåß-
îåé ôçí ðëïýóéá êáé Ýíäïîç äñÜóç 
óõìðáôñéùôþí óôçí ðïëåìéêÞ áåñï-
ðïñßá áðü ôá ðñþôá ÷ñüíéá ßäñõóÞò 
ôçò êáé  èá áðïôåëÝóåé âÜóç êáé ãéá 
ìåëëïíôéêÝò Ýñåõíåò.
    Ìå ôçí áìÝñéóôç óõìðáñÜóôá-
óç ôïõ áñ÷áéïëüãïõ ôçò Å´ ÅÐÊÁ 
ÓðÜñôçò ê. Ëåùíßäá Óïõ÷ëÝñç, ï 
ïðïßïò ïñãÜíùóå êáé óõíôüíéóå 
ôçí åðéóôçìïíéêÞ ìáò çìåñßäá, áñ-
÷ßæïõìå êáé åíþíïõìå ôá êïììÜôéá 
ôçò ôïðéêÞò ìáò éóôïñßáò. Ìå ôçí 
Ýêäïóç ôùí ðñáêôéêþí ôïõ 2010 
ïëïêëçñþèçêå óå ìåãÜëï âáèìü ç 
áñ÷áéïëïãéêÞ êáé éóôïñéêÞ ôåêìçñß-
ùóç ãéá ôï âïñåéïäõôéêü Üêñï ôçò 
Ëáêåäáßìïíáò êáé ôïí Ëïãêáíßêï. 
ÐáñÜëëçëá äüèçêáí áðáíôÞóåéò 
ãéá ôï ðñüâëçìá ôçò ðïëéïñêßáò óôï 
ï÷õñü ôïõ Êáóôñßïõ, üðïõ ï Ðñéíï-
êïêÜò áíôéóôÜèçêå çñùéêÜ áðÝíá-
íôé óôï ÌùÜìåè ôïí ÐïñèçôÞ êáé 
ôáõôßóôçêå ìå ôåêìÞñéá êáé ç ôïðï-
ãñáöéêÞ èÝóç ôïõ êÜóôñïõ. ÔÝëïò 
ðáñïõóéÜóôçêáí ðëçèþñá óôïé÷åß-
ùí áðü ôç ìåëÝôç áñ÷åéáêïý õëéêïý 
ãéá ôçí ðÜíäçìç óõììåôï÷Þ ôùí êá-
ôïßêùí ôçò âüñåéáò Ëáêåäáßìïíïò  
óôçí ÅðáíÜóôáóç ôïõ 1821.
   Óôá ðñáêôéêÜ ôïõ 2011 áðïôõ-
ðþíåôáé ãéá ðñþôç öïñÜ éóôïñé-
êÜ ç ðïëß÷íç ôçò Ðáëáéïëüãåéáò 
Áãüñéáíçò, êáé ìå ðëïýóéá âéâëé-
ïãñáößá êáôáãñÜöåôáé ç éóôïñßá 
ôçò áðü ôïí 13ï áéþíá Ýùò êáé ôï 
1821. ÐáñïõóéÜæåôáé ôï Ýñãï ôçò 
5çò Åöïñåßáò Âõæáíôéíþí Áñ÷áé-
ïôÞôùí ÓðÜñôçò  óôï ðëáßóéï ôçò 
ðñïóôáóßáò êáé ôçò áíÜäåéîçò ôùí 
Âõæáíôéíþí íáþí óôç âüñåéá Ëáêå-
äáßìïíá. Åðßóçò äçìïóéåýïíôáé ãéá 
ðñþôç öïñÜ óçìáíôéêÜ óôïé÷åßá ãéá 
ôç íåüôåñç éóôïñßá ôçò Áãüñéáíçò 
êáé éäéáßôåñá ãéá ôçí ðåñßïäï ôùí 
ôåëåõôáßùí ÷ñüíùí ôçò Ôïõñêïêñá-
ôßáò, áëëÜ êáé ôç óõììåôï÷Þ ôùí êá-
ôïßêùí óôá ðïëåìéêÜ ãåãïíüôá ôçò 
ÅðáíÜóôáóçò ôïõ 1821. Óôï ðëáßóé-
ï ôïõ åïñôáóìïý ãéá ôá åêáôü ÷ñü-
íéá áðü ôïõò íéêçöüñïõò Âáëêáíé-
êïýò ÐïëÝìïõò áëëÜ êáé ôçí ßäñõóç 
ôçò ÅëëçíéêÞò ÐïëåìéêÞò Áåñïðï-
ñßáò óôá ðñáêôéêÜ ðáñïõóéÜæïíôáé 
ìåëÝôåò ðïõ áöïñïýí  ôç óõììåôï-
÷Þ êáôïßêùí ôçò Áãüñéáíçò  óôïí Â´ 
Âáëêáíéêü Ðüëåìï êáé ôç óõììåôï-
÷Þ áåñïðüñùí ìå êáôáãùãÞ áðü ôï 

Ãåùñãßôóé  óôá ðïëåìéêÜ ãåãïíü-
ôá ôïõ 1919-1922  êáé óôïí Á´ êáé 
Â´ Ðáãêüóìéï Ðüëåìï. ÔÝëïò ðá-
ñïõóéÜæåôáé ãéá ðñþôç öïñÜ ìåëÝ-
ôç ðïõ Ý÷åé êáé Üìåóç ó÷Ýóç ìå ôç 
óçìåñéíÞ ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç 
ôçò ÅëëÜäáò êáé áöïñÜ ôïí ñùìá-
úêü  áãïñáíïìéêü êþäéêá ôïõ áõôï-
êñÜôïñá Äéïêëçôéáíïý ôïõ 301 ì.×. 
áðü åðéãñáöÝò ôçò Ìåãáëüðïëçò 
êáé ôçò íüôéáò Áñêáäßáò.
    Èá Þèåëá ëïéðüí íá åõ÷áñéóôÞ-
óù ôïõò ïìéëçôÝò ìáò, ðïõ áíôáðï-
êñßèçêáí óôçí ðñüóêëçóÞ ìáò êáé 
ìáò Ýêáíáí ôçí ôéìÞ íá ìáò ðáñïõ-
óéÜóïõí ôéò ÝñåõíÝò ôïõò êáé íá ìáò 
ìåôáäþóïõí ôï ðÜèïò ôïõò êáé ôçí 
áãÜðç ôïõò ãéá ôç óõíå÷Þ áíáæÞôç-
óç ôçò éóôïñéêÞò áëÞèåéáò: ôïí Ká-
èçãçôÞ Éïëïãßáò êáé Ïãêïëïãßáò 
ôçò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò ôïõ Ðáíåðé-
óôÞìéïõ ÊñÞôçò ê. ÄçìÞôñéï  Óðá-
íôßäï, ôïí áñ÷áéïëüãï ê. ÍåêôÜñéï 
ÓêÜãêï, ôçí ¸öïñï Áñ÷áéïôÞôùí 
ê. Åõáããåëßá ÐÜíôïõ, ôçí ê. Êùí-
óôáíôßíá  ÍôïõâÞ áñ÷éôÝêôïíá ôçò 
5çò ÅÂÁ ÓðÜñôçò, ôïí ê. Êùíóôá-
íôßíï Ëáãü, ÊáèçãçôÞ Éóôïñßáò óôç 

Ó÷ïëÞ ÉêÜñùí  & Ó×.ÕÐ. Ðïëåìé-
êïý Íáõôéêïý êáé ôïí åðéóôçìïíéêü 
õðåýèõíï ôçò çìåñßäáò êáé åðéìåëç-
ôÞ ôçò Ýêäïóçò ôùí ðñáêôéêþí áñ-
÷áéïëüãï ôçò Å´ Åöïñåßáò Ðñïúóôï-
ñéêþí êáé Êëáóéêþí Áñ÷áéïôÞôùí 
ÓðÜñôçò ê. Ëåùíßäá  Óïõ÷ëÝñç.
     ÊáôáëÞãïíôáò åõ÷áñéóôïýìå ôï 
áêñïáôÞñéï ôçò çìåñßäáò ðïõ áíôá-
ðïêñßèçêå êáé óå áõôÞ ôçí ðñü-
óêëçóÞ ìáò, åêöñÜæïíôáò ôçí áíÜ-
ãêç ðïõ Ý÷ïõìå üëïé íá áíáæçôïý-
ìå  êáé íá ìáèáßíïõìå ôçí éóôïñßá 
ôïõ ôüðïõ ìáò, êáèþò åðßóçò ôïõò 
Ìéêñïýò ÅîåñåõíçôÝò  ôçò Áãüñéá-
íçò, êáé  ôï Íïìéêü Ðñüóùðï Ðïëé-
ôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý ôïõ  ÄÞìïõ 
ÓðÜñôçò ðïõ áðïäÝ÷èçêáí ôï áß-
ôçìÜ ìáò  íá ìåôÝ÷ïõí ùò óõíäéïñ-
ãáíùôÝò óôçí çìåñßäá êáé óôçí Ýê-
äïóç ôùí ðñáêôéêþí ôçò. Ç óôÞñéîÞ 
ôïõò Þôáí óçìáíôéêÞ êáé âïÞèçóå 
óôçí åðéôõ÷ßá ôçò äéïñãÜíùóÞò ôçò.

Ðáíáãéþôçò Ã. Ðáðáäüðïõëïò
ÃñáììáôÝáò ôïõ Ðïëéôéóôéêïý 

& Åîùñáúóôéêïý Óõëëüãïõ
 Áãüñéáíçò

ÉóôïñéêÞ êáé áñ÷áéïëïãéêÞ Ýñåõíá óôç â. Ëáêåäáßìïíá

Κυκλοφορεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η 
έκδοση των Πρακτικών  της Β΄ Αρχαιολογικής Ημερίδας 
που ο σύλλογός μας διεξάγει κάθε χρόνο στην Αγόριανη, 
με τη χορηγία του Ν. Π. Πολιτισμού του Δήμου Σπάρτης.
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Áðü áñ÷áéïôÜôùí ÷ñüíùí 
ïé Üíèñùðïé ãíþñéæáí üôé ç 
åëéÜ (âñþóéìïò åëáéüêáñ-
ðïò) êáé ôï åëáéüëáäï Ý÷ïõí 
åîáéñåôéêÝò éäéüôçôåò ãéá 
ôçí õãåßá ôïõ áíèñþðïõ. 
ÅîÜëëïõ ç èåÜ ÁèçíÜ ãé’ 
áõôü êÝñäéóå ôçí ÁèÞíá! 
ÓÞìåñá áõôü Ý÷åé ôåêìçñéù-
èåß ëüãù ôçò åðéóôçìïíéêÞò 
ãíþóçò êáé ôùí åñãáóôçñé-
áêþí ìåôñÞóåùí êáé áðïäß-
äåôáé êáôÜ ìåãÜëï ìÝñïò óå 
ìéá ïìÜäá åßêïóé åðôÜ (27) 
÷çìéêþí ïõóéþí ôùí ðïëõ-
öáéíïëþí, ïé ïðïßåò äåß-
÷íïõí áíôéïîåéäùôéêÞ äñÜ-
óç. Ç áíôéïîåéäùôéêÞ äñÜ-
óç óôïí ïñãáíéóìü èåùñåß-
ôáé üôé âáóßæåôáé óôç óýëëç-
øç ôùí åëåýèåñùí ñéæþí ðïõ 
ðáñÜãïíôáé êáé åíï÷ïðïéïý-
íôáé ãéá ôç äçìéïõñãßá êáñ-
êßíïõ. Ðïëõöáéíüëåò Ý÷ïõí 
üëá ôá åîáéñåôéêÜ ðáñèÝíá 
åëáéüëáäá. Ç ðïóüôçôÜ ôïõò 
üìùò äéáöÝñåé. Áðü ôç ìÝ÷ñé 
ôþñá áôåëÞ Ýñåõíá Ý÷åé öá-
íåß üôé ç ðïóüôçôá êõñßùò 
åîáñôÜôáé áðü ôçí ðïéêéëß-
á ôçò åëéÜò êáé ôçí ðåñéï÷Þ, 
÷ùñßò áõôü íá åßíáé ïñéóôéêü 
óõìðÝñáóìá.

Ôï óðïõäáßï íÝï åßíáé üôé 
ìåôÜ áðü åðéóôçìïíéêÞ ãíù-
ìïäüôçóç ôçò ÅõñùðáúêÞò 
Áñ÷Þò ãéá ôçí ÁóöÜëåéá 
Ôñïößìùí, ìðïñåß íá ãßíåé 
åöáñìïãÞ ôïõ Åõñùðáúêïý 
Êáíïíéóìïý 1924/2006, ó÷å-

ôéêÜ ìå ôïõò éó÷õñéóìïýò åðß 
èåìÜôùí äéáôñïöÞò êáé õãåß-
áò ðïõ äéáôõðþíïíôáé ãéá ôá 
ôñüöéìá. Áõôü óçìáßíåé üôé 
ôá ðñïúüíôá ôçò åëéÜò, äçëá-
äÞ ïé âñþóéìåò åëéÝò, ôï ðáñ-
èÝíï åëáéüëáäï, ôá öýëëá, 
êáé ôá åê÷õëßóìáôá ìðïñïýí 
íá åðéóçìáßíïíôáé ìå äéáôñï-
öéêïýò éó÷õñéóìïýò ãéá åõåñ-
ãåôéêÝò åðéðôþóåéò óôçí õãåß-
á, åöüóïí ðåñéÝ÷ïõí ìéá åëÜ-
÷éóôç ðïóüôçôá ôïõ óõíüëïõ 
ôùí ðïëõöáéíïëþí ôçò ïéêï-
ãÝíåéáò ôçò åëáéïåõñùðáΐ-
íçò. Ãéá ðáñÜäåéãìá ï äéá-
ôñïöéêüò éó÷õñéóìüò õãåßáò 
óôç óõóêåõáóßá ôïõ åîáéñå-
ôéêïý ðáñèÝíïõ åëáéïëÜäïõ 
üôáí áõôü ðåñéÝ÷åé ôïõëÜ÷é-
óôïí 250 ÷éëéïóôïãñáììÜñé-
á ôïõ óõíüëïõ ôùí ðïëõöáé-
íïëþí áíÜ ÷éëéüãñáììï åëáé-
ïëÜäïõ. 
Ç äñÜóç óôïí ïñãáíéóìü êáé 
ïé éó÷õñéóìïß õãåßáò åßíáé:
1. Ðñïóôáóßá ôùí óùìáôé-
äßùí ôçò LDL ÷ïëçóôåñü-
ëçò (êáêÞ) áðü ïîåéäùôéêÞ 
âëÜâç (ID 1333, 1638, 1639, 
1696, 2865) 
« Ìåéþíåé ôï ïîåéäùôéêü 
óôñåò», «Ý÷åé áíôéïîåéäùôé-

êÝò éäéüôçôåò ðïõ ðñïóôá-
ôåýïõí ôá óùìáôéêÜ êýôôá-
ñá áðü ïîåéäùôéêÞ âëÜâç ôçò 
LDL ÷ïëçóôåñüëçò» , «êáôá-
íÜëùóç ôùí ðïëõöéáíïëþí 
ôïõ åëáéïëÜäïõ óõíåéóöÝñåé 
óôçí ðñïóôáóßá ôùí ëéðéäßùí 

ôïõ áßìáôïò áðü ôçí ïîåéäù-
ôéêÞ âëÜâç» ê.ëð.
2. ÄéáôÞñçóç ôçò LDL ÷ï-
ëçóôåñüëçò óå öõóéïëïãéêÜ 
åðßðåäá 
«Ìåôáâïëßæåé ôá ëéðßäéá». 
3. ÄéáôÞñçóç ôçò ðßåóçò ôïõ 
áßìáôïò óå öõóéïëïãéêÜ åðß-
ðåäá 
 “óõíåéóöÝñåé óôç äéáôÞñçóç 
ôçò ðßåóçò ôïõ áßìáôïò óå öõ-
óéïëïãéêÜ åðßðåäá» 
4. Áíôéöëåãìïíþäåéò éäéü-
ôçôåò – Åðßäñáóç óå íüóõ-
ïò üðùò ïóôåïáñèñßôéäá êáé 
ñåõìáôïåéäÞò áñèñßôéäá
 “éó÷õñÞ ðçãÞ ðïëõöáéíï-
ëþí åëéÜò ìå áíôéöëåãìïíþ-
äç äñÜóç»  
5. ÓõíåéóöïñÜ óôçí õãåßá 
ôïõ Üíù áíáðíåõóôéêïý óõ-
óôÞìáôïò 
«óõíåéóöÝñåé óôçí õãåßá ôïõ 
Üíù áíáðíåõóôéêïý» 
6. ÂïÞèåéá óôç öõóéïëïãéêÞ 
ëåéôïõñãßá ãáóôñåíôåñéêïý 
óõóôÞìáôïò 
“ìðïñåß íá âïçèÞóåé óôç äéá-
ôÞñçóç ôçò öõóéïëïãéêÞò ëåé-
ôïõñãßáò ôïõ ãáóôñåíôåñéêïý 
óõóôÞìáôïò». 
7. ÓõíåéóöïñÜ óôï áíïóï-
ðïéçôéêü óýóôçìá 
«óõíåéóöÝñåé óôçí Üìõíá ôïõ 
ïñãáíéóìïý Ýíáíôé åîùôåñé-
êþí ðáñáãüíôùí». 
1⁄4ðùò êáôáëáâáßíåé êáíåßò 
ôá ðñïúüíôá ôçò åëéÜò èåù-
ñïýíôáé åðßóçìá ðëÝïí ùò 
«öÜñìáêá» ìå ôçí êáëÞ Ýí-
íïéá.

Ôá êáêÜ íÝá åßíáé üìùò ðá-
ñáêÜôù.
 Ç åñãáóôçñéáêÞ ìÝèïäïò 
ðñïóäéïñéóìïý åßíáé óõìâá-
ôéêÞ êáé áõôÞ ôç óôéãìÞ óôçí 
ÅëëÜäá äåí õðÜñ÷ïõí áîéü-
ðéóôá éäéùôéêÜ åñãáóôÞñéá 
ãéá íá õðïóôçñßîïõí ôïõò ðá-
ñáãùãïýò êáé íá ìðïñÝóïõí 
íá âÜëïõí áõôÞ ôç äÞëùóç 
óôç óõóêåõáóßá. ¸ôóé üóïé 
èÝëïõí íá âñïõí ôï åðßðåäï 
ôùí ðïëõöáéíïëþí óôá åîáé-
ñåôéêÜ ðáñèÝíá åëáéüëáäÜ 
ôïõò ðñÝðåé íá ðñïóöýãïõí 
óôï åîùôåñéêü êáé ìå óçìá-
íôéêü êüóôïò. ÐáñÜëëçëá 
äéÜöïñåò åñåõíçôéêÝò ïìÜ-
äåò ðáíåðéóôçìßùí ôçò Åë-
ëÜäáò Ý÷ïõí åðéêåíôñþóåé 
ôçí ÝñåõíÜ ôïõò óå óõãêåêñé-
ìÝíåò ðïëõöáéíüëåò, üðùò ç 
åëáéáóßíç êáé ç åëáéïêáíèÜ-
ëç -äýï ïõóßåò áð’ ôéò åßêïóé 
åðôÜ êáé ÷ùñßò áðïäåäåéãìÝ-
íåò êáëýôåñåò éäéüôçôåò áðü 
ôéò Üëëåò-, ÷ùñßò üìùò íá ðá-
ñÝ÷ïõí ôçí áîéüðéóôç ðëçñï-
öïñßá þóôå ï ðáñáãùãüò êáé 
ï ôõðïðïéçôÞò íá ìðïñÝóïõí 
íá ÷ñçóéìïðïéÞóïõí ôïí 
éó÷õñéóìü ÷ùñßò ñßóêï.
Ó÷åôéêÞ óõæÞôçóç Ý÷åé ãß-
íåé êáé óôçí åëëçíéêÞ âïõëÞ, 
ðïõ üðïéïò ôçí ðáñáêïëïý-
èçóå äéáðßóôùóå ôï åðßðåäï 
ôçò Üãíïéáò ðïëëþí âïõëåõ-
ôþí ðïõ êáôÜ ôá Üëëá öáßíï-
íôáé íá õðïóôçñßæïõí ôá åë-
ëçíéêÜ ðñïúüíôá áëëÜ äßíïõí 
êáé Ýíá ÷Ýñé âïÞèåéáò óå ðá-

Åëáéüëáäï: Ï èçóáõñüò èá áðïäþóåé;
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Σάββατο 27/7/2013 μία 
ημέρα που σ΄ εμένα τουλάχι-
στον και σε πολλούς άλλους 
πιστεύω, θα μείνει χαραγμένη 
στη μνήμη μας, σαν μία πολύ 
ξεχωριστή ημέρα.

Το Νομικό Πρόσωπο Αθλη-
τισμού, Πολιτισμού και Περι-
βάλλοντος Δήμου Σπάρτης, η 
τοπική κοινότητα Καστορείου, 
μαζί με άλλους φορείς της πε-
ριοχής μας, διοργάνωσαν μία 
εκδήλωση (σε ανάμνηση της 
γενοκτονίας των Ποντίων) για 
τους Πόντιους της Νέας Λιβε-
ράς που μετά το διωγμό τους 
από τις πατρογονικές εστίες 
μέσα από φοβερές κακουχίες 
και μετακινήσεις εγκαταστά-
θηκαν στη νέα πατρίδα τους, 
στο συνοικισμό της Νέας Λι-
βεράς στους πρόποδες του Τα-
ΰγετου .

Για εμάς τους απόγονους 
τους που παραβρεθήκαμε στην 

εκδήλωση ήταν μια πολύ μεγά-
λη ικανοποίηση, όχι μόνο για-
τί κάποιοι ενδιαφέρθηκαν με 
το συγκεκριμένο γεγονός να 
τιμήσουν τους προγόνους μας 
αλλά και διότι η παρουσία του 
κόσμου που παραβρέθηκε ήταν 
για εμάς μια αναγνώριση και 
των ντόπιων κατοίκων για τους 
ανθρώπους αυτούς, που μαζί 
έζησαν και καλές και δύσκο-
λες μέρες.

Ήταν ένα πρωτότυπο και 
ωραίο μνημόσυνο. Από την 
πλατεία της Αγίας Βαρβάρας, 
και με τους ήχους και τους στί-
χους των ποντιακών τραγου-
διών, στείλαμε όλοι μαζί το 
μήνυμα ότι δεν θα ξεχάσουμε 
ποτέ τους προγόνους μας Πό-
ντιους της Ν. Λιβεράς που σή-
μερα πια δεν είναι μαζί μας. Με 
την ευκαιρία να θυμίσω ότι από 
τη γενιά των μικρών προσφυ-
γόπουλων της Λιβεράς σήμερα 

είναι εν ζωή, η θεια-Παλάσσα 
Τσατζουρεκίδη (Πετρόπουλου) 
και ο μπαρμπα-Σάββας Μυρί-
δης που ζεί στη Νέα Φιλαδέλ-
φεια, και να τους ευχηθούμε να 
είναι πάντα καλά και από υγεί-
α και από διάθεση. 

Θα πρέπει οπωσδήποτε να 
ευχαριστήσουμε θερμά τους 
διοργανωτές και ιδιαίτερα τον 
Μάριο Τζωρτζάκη, πρόεδρο 
του Ν. Π. Πολιτισμού του Δή-
μου Σπάρτης, το Mουσικό Λύ-
κειο Σπάρτης με την εξαιρετι-
κή καθηγήτριά τους κυρία Πα-
παδοπούλου, καθώς και τη φι-
λόλογο του Γυμνασίου Σπάρ-
της κυρία Δαρβίρη, που με την 
εξαιρετικά εύστοχη ομιλία της, 
έδωσε με λεπτομερή περιγραφή 
το ιστορικό υπόβαθρο για τον 
Πόντο και ιδιαίτερα για τη Λι-
βερά του Πόντου, αλλά και τη 
δική μας Βαρβάρα Κεμερίδου-
Λιακοπούλου, που με τη συγκι-

νητική και εμπεριστατωμενη 
ομιλία της ανέβασε τη συγκί-
νηση τη δική μας και όλων των 
παρευρισκομένων, θυμίζοντάς 
μας πολλά πρόσωπα, όπως τη 
Ζωή Χιονίδου που τελικά βρέ-
θηκε μόνη χάνοντας παιδιά και 
σύζυγο, και ανιστορώντας πολ-
λά γεγονότα από παλιές αφη-
γήσεις κάποιων δικών μας, που 
δεν είναι εν ζωή.

Εύχομαι τέλος να είμαστε 
καλά, να απολαμβάνουμε τέ-
τοιου είδους εκδηλώσειες και 
πιστεύω σε κάτι αντίστοιχο, εάν 
κάποτε γίνει, να μπορέσουν να 
παραβρεθούν περισσότεροι με 
καταγωγή από τη Νέα Λιβερά .

Σας στέλνω και τους στί-
χους δύο τραγουδιών, που 
έχουν σχέση με τις μνήμες του 
ποντιακού Ελληνισμού, για 
τους πατριώτες Πόντιους της 
Νέας Λιβεράς.

Γιώργος Χ. Μυρίδης

Άρθρο

ñÝåò Þ ößëïõò Þ ìéêñïóõìöÝ-
ñïíôá.
Áîßæåé üìùò íá óçìåéùèåß üôé 
ï Õðïõñãüò ÁãñïôéêÞò ÁíÜ-
ðôõîçò êáé Ôñïößìùí ñùôÞ-
èçêå ãéá ôï ðïéåò åíÝñãåé-
åò Ý÷ïõí ðñïãñáììáôéóôåß 
ãéá ôçí åíçìÝñùóç ôùí ðá-
ñáãùãþí êáé ôçí ðñïþèç-
óç áîéüðéóôçò äéáäéêáóßáò 
ãéá ôçí åðéóÞìáíóç ìå ôïõò 
éó÷õñéóìïýò. Ç áðÜíôçóç 
ôïõ Õðïõñãïý Þôáí áðïãïç-
ôåõôéêÞ, ìáò åßðå ãéá ôï êñá-
óß, ãéá ôéò ÷ïñôüðéôåò ôçò ê. 
Ôñé÷ïðïýëïõ êáé åðß ôçò ïõ-
óßáò ãéá äñÜóç ëßãá ðñÜã-

ìáôá. Ëåò êáé ôïí ñþôç-
óáí íá ìÜèïõí ðïéá ôñüöé-
ìá Ý÷ïõí áíôéïîåéäùôéêÜ êé 
Üìá ôï êñáóÜêé êÜíåé êáëü 
óôçí õãåßá. Êáé Ýäåéîå üôé ôï 
õðïõñãåßï äåí Ý÷åé ÷áñÜîåé 
ìéá ðïëéôéêÞ ãéá íá åíçìåñþ-
óåé ôïõò ðáñáãùãïýò, íá áîé-
ïëïãÞóåé åðßóçìá ôá åîáéñå-
ôéêÜ ðáñèÝíá åëáéüëáäá, êáé 
íá äéåõêïëýíåé ôïõò ̧ ëëçíåò 
ðáñáãùãïýò íá åðéóçìÜíïõí 
óùóôÜ ôá åëáéüëáäÜ ôïõò êáé 
íá ôá ðñïùèÞóïõí óôç äéå-
èíÞ áãïñÜ. 
Êáé åðåéäÞ íïìßæïõìå üôé ôï 
äéêü ìáò ðÜíôá åßíáé ôï êá-

ëýôåñï, íá óçìåéþóïõìå üôé 
ï Êáíïíéóìüò åßíáé åõñù-
ðáúêüò êáé âÝâáéá õðÜñ-
÷ïõí ïñãáíùìÝíåò ÷þñåò ìå 
ðïëéôéêÝò ãéá ôï åëáéüëáäï, 
üðùò ç Éôáëßá êáé ç Éóðáíßá 
ðïõ èá ðñï÷ùñÞóïõí ôéò äé-
áäéêáóßåò êáé åìåßò èá åßìá-
óôå ðÜëé ïõñáãïß. Èá ðïõëÜ-
ìå ôï ëáäÜêé ìáò ÷ýìá óôïõò 
Üëëïõò ãéá íá ôï ôõðïðïéïýí 
êáé íá êåñäïóêïðïýí. ÅîÜë-
ëïõ ç éóôïñßá ôùí öèáëéêþí 
åóôÝñùí åßíáé íùðÞ. 1⁄4óï 
êáé íá ìç èÝëïõí íá ôï ðéóôÝ-
øïõí êÜðïéïé, åäþ êáé áñêå-
ôÜ ÷ñüíéá, áð’ üôáí áíáêáëý-
öôçêå ôï ðñüâëçìá, ôá éôáëé-
êÜ êáé éóðáíéêÜ åîáéñåôéêÜ 
ðáñèÝíá åëáéüëáäá Ý÷ïõí 
öèáëéêïýò åóôÝñåò êÜôù áðü 
ôá üñéá áíß÷íåõóçò åíþ ôá 
äéêÜ ìáò ìáò ôá åðÝóôñåøáí 
áêüìç êáé öÝôïò ïé ÊéíÝæïé 
ðßóù ãéáôß åß÷áìå ðÜíù áðü 
2 ÷éëéïóôïãñáììÜñá óôï ÷éëé-
üãñáììï. Íáé, áêüìç êáé öÝ-
ôïò, ìåôÜ áðü ðÜíù áðü Ýîé 
÷ñüíéá ðñïóðÜèåéáò íá óõì-
ìïñöùèïýí ïé ðáñáãùãïß, 
åëáéïôñéâåßò, êáé ôõðïðïéç-
ôÝò êáé íá áëëÜîïõí ôïõò óù-
ëÞíåò áðü PVC åîáêïëïõèåß 

ôï ðñüâëçìá. Ðñüóöáôá åðé-
óêÝöôçêá åëëçíéêÞ åëáéïõñ-
ãéêÞ êáé ôõðïðïéçôéêÞ ìïíÜ-
äá ìå åîáãùãÝò óôï åîùôåñé-
êü ðïõ äåí åß÷å áíôéêáôáóôÞ-
óåé ôïõò óùëÞíåò!
ÁëëÜ äåí õðÜñ÷ïõí ïýôå 
êïõôüöñáãêïé, ïýôå êïõôï-
ñþóïé, ïýôå êïõôïêéíÝæïé. 
Ìáò ôá ãõñßæïõí ðßóù êáé ôá 
ôñþìå åìåßò. 
Ôïí ôåëåõôáßï ÷ñüíï Ý÷ïõí 
ãßíåé åðáíåéëçììÝíá åñùôÞ-
óåéò óôç ÂïõëÞ áðü âïõëåõ-
ôÝò ìåôáîý ôùí ïðïßùí êáé ï 
Ä. ÄáâÜêçò ó÷åôéêÜ ìå äñÜ-
óåéò ãéá ôçí ðñïþèçóç ôùí 
åîáãùãþí ôùí åëëçíéêïý 
åîáéñåôéêïý ðáñèÝíïõ åëáéï-
ëÜäïõ êáé ï Õðïõñãüò Áãñï-
ôéêÞò ÁíÜðôõîçò êáé Ôñïöß-
ìùí áðÜíôçóå üôé âñßóêï-
íôáé óå åîÝëéîç åõñùðáúêÜ 
ðñïãñÜììáôá. Åëðßæïõìå íá 
äïýìå êáé ôá áðïôåëÝóìáôÜ 
ôïõò. ÓçìåéùôÝïí üôé êáé öÝ-
ôïò ç ðáñáãùãÞ óôçí Éóðáíß-
á áíáìÝíåôáé ìéêñÞ.
ÈåñìÝò åõ÷áñéóôßåò óôïí 
×áñÜëáìðï ÐëïõìéóôÜêï, 
Åëßêá Âïéþí Ëáêùíßáò ãéá 
ôéò ðïëýôéìåò ðëçñïöïñßåò.

Åõã. ËáìðÞ
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Μνήµες

ÖÝôïò êëåßíïõí 100 ÷ñüíéá áðü 
ôç ëÞîç ôùí Âáëêáíéêþí ðïëÝìùí 
1912 -13
Áðü ôçí 25 Óåðôåìâñßïõ 1912 ðïõ 
ôï Ìáõñïâïýíéï êÞñõîå ôïí ðüëå-
ìï óôçí Ôïõñêßá ìÝ÷ñé ôéò 28 Éïõëß-
ïõ 1913 ìå ôçí õðïãñáöÞ ôçò óõíèÞ-
êçò ôïõ Âïõêïõñåóôßïõ ôá ÂáëêÜ-
íéá óõãêëïíßóôçêáí áðü äýï áéìá-
ôçñïýò ðïëÝìïõò ðïõ ç ðáôñßäá ìáò 
ðÞñå ìÝñïò êáé óôïõò äýï ìå íéêç-
öüñï áðïôÝëåóìá.’
Óôïí ðñþôï Âáëêáíéêü ðüëåìï 
ç ÅëëÜäá ìðÞêå óôéò 5 Ïêôùâñß-
ïõ  êáé ìå óõììÜ÷ïõò ôçí Óåñâß-
á, Âïõëãáñßá êáé Ìáõñïâïýíéï, 
áíôéìåôþðéóå ôçí ÏèùìáíéêÞ  Áõ-
ôïêñáôïñßá.
Ç Èåóóáëßá, ç Ìáêåäïíßá, ç ¹ðåé-
ñïò, ôá íçóéÜ ôïõ Áéãáßïõ Þôáí ôá  
ðåäßá ôçò ìÜ÷çò üðïõ ï åëëçíé-
êüò óôñáôüò ìå ôï çñùéêü ðåæéêü 
êáé ðõñïâïëéêü ôïõ êáé ôï Ýíäïîï 
íáõôéêü ôïõ óôï Áéãáßï Ýãñáøå ëá-
ìðñÝò óåëßäåò óôçí Éóôïñßá ôçò ðá-
ôñßäáò ìáò.
Óôïí äåýôåñï Âáëêáíéêü ðüëå-
ìï ç ÅëëÜäá ìå óýììá÷ï ôç Óåñâß-
á âñÝèçêå áðÝíáíôé óôç Âïõëãáñß-
á ðïõ Þèåëå íá âÜëåé ðüäé óôç Ìá-
êåäïíßá.
Áðü ôçí Ýíáñîç ôïõ ðïëÝìïõ óôéò 16 
Éïõíßïõ 1913 ìÝ÷ñé ôç ëÞîç ôïõ óôéò 
16 Éïõëßïõ äüèçêáí ðïëëÝò ìÜ÷åò 
öïíéêÝò ðïõ ç ðáôñßäá ìáò âãÞêå 
íéêÞôñéá êáé ç ÁíáôïëéêÞ Ìáêåäï-
íßá êáé ç ÈñÜêç  Ýãéíáí åëëçíéêÝò.
Óôïõò Âáëêáíéêïýò ðïëÝìïõò ôï 
÷ùñéü ìáò ðÞñå ìÝñïò êáé ðëÞñù-

óå âáñý öüñï áßìáôïò óôá ðåäßá 
ôùí ìá÷þí
 ¸ôóé  óôéò 5 Ïêôþâñç 1912  ïé Êá-
óôáíþôåò ìå åðéêåöáëÞò ôïí ÄÞìáñ-
÷ü  ôïõò ãéáôñü Ð. ÔæùñôæÜêç  îåêß-
íçóáí ãéá ôïí ðüëåìï.
Ôï óýíôáãìÜ ôïõò, ôï 8ï, ïíïìÜ-
óôçêå ôï «ÔïõñêïöÜãï» ç äå 4ç 
Ìåñáñ÷ßá üðïõ áíÞêå, ç «Óéäç-
ñÜ», ìðÞêå áðü ôïõò ðñþôïõò óôç 
Èåóóáëïíßêç óôéò 26 Ïêôùâñßïõ 
ôï 1912.
Óôï ìíçìåßï ðïõ êïóìåß ôï ÷ùñéü 
ìáò, Ýñãï ôïõ ðåñßöçìïõ ãëýðôç Í. 
Óôåñãßïõ, óôï åìðñüò ìÝñïò ôïõ, ìå 
ôç Íßêç íá ôïõò óôåöáíþíåé áíá-
ãñÜöïíôáé ôá ïíüìáôá ôùí çñùéêþí 
ðåóüíôùí óôá ðåäßá ôçò ìÜ÷çò .
Áò  ôïõò áíáöÝñïõìå üðùò åßíáé 
ãñáììÝíïé êáé áò êëßíïõìå åõëáâé-
êÜ ôï ãüíõ  êáé áò ìçí îå÷íÜìå ôç 
èõóßá ôïõò.
«Ðåóüíôåò õðÝñ ðáôñßäïò 1912-
1913
Áîéùìáôéêïß: ÍÉÊ. É. ÏÉÊÏÍÏÌÏ-
ÐÏÕËÏÓ
Õðáîéùìáôéêïß: ÇËÉÁÓ. Ã. ×ÉÏÓ
Óôñáôéþôáé: ÐÁÍÁÃ. É. ÊÏÑÔÆÇÓ 
ÉÙÁÍ. ÐÁËÁÍÔÉÏÓ, ÄÇÌ. Ã. 
ÂËÁ×ÏÓ, È. Í. ÓÐÕÑÏÐÏÕ-
ËÏÓ, Ã. É. ÊÑÏÌÌÕÄÁÓ, Ä. ØÕ-
×ÏÐÁÉÄÁÓ, ÐÁÍ. Ç. ÆÁÂÑÁÓ,
ÓÐ. Á. ÁÑÂÁÍÉÔÇÓ, Á. É. ÐÁ-
ÐÁÍÔÙÍÇÓ, ÁÈ. Ã. ÖËÙÑÏÓ, 
ÉÙÁÍ. Ð. ÑÅÎÉÍÇÓ, ÃÅÙÑÃÉÏÓ 
Ð. ÔÓÁÊÙÍÁÓ, ×ÑÇ. Ð. ÐÁÍÁ-
ÃÉÙÔÏÐÏÕËÏÓ.

Ã.ËáãáíÜò.

Åêáôü ÷ñüíéá áðü ôï Ýðïò ôïõ ‘12 - ‘13

«Καημένη Ξεροβούνα στα μαύρα να ντυθείς γιατί τα 
Καστανιωτάκια δεν θα τα ξαναδείς».
Με αυτό το τραγούδι οι νέοι του Καστανιάς (Καστορείου) άφηναν 
τους γονείς, τα αδέλφια, τις κρυφές αγάπες τους, εγκατέλειπαν 
τα χωράφια τους, άλλοι τα κοπάδια τους, και  περπατούσαν 
χιλιόμετρα με προορισμό το  Ρούτσι  κοντά στην Ασέα της 
Αρκαδίας  όπου περνούσε το τρένο για το μέτωπο .
Ένα δάκρυ έτρεχε από τα μάτια τους όταν στη στροφή του 
δρόμου έβλεπαν να χάνεται  πίσω μακριά η Ξεροβούνα, κορυφή 
του Ταΰγετου που δεσπόζει πάνω από το Καστόρι.
Πολέμησαν γενναία  στους νικηφόρους Βαλκανικούς Πολέμους 
του 1912 - 13, κάποιοι έπεσαν στο πεδίο της μάχης και ετάφησαν 
μακριά από τη γη τους,  οι υπόλοιποι επέστρεψαν νικητές και 
ρίχτηκαν σε νέα μάχη, αυτή της επιβίωσης.
Και τώρα εδώ, σε αυτή τη φωτογραφία, 50 χρόνια μετά, οι 
επιζώντες, ασπρομάλληδες πια αλλά με τη φλόγα της αγάπης για 
την πατρίδα στα μάτια, περήφανοι, στέκονται απέναντι στο φακό 
στις 28 Οκτωβρίου  του 1963 σε μια αναμνηστική φωτογραφία, 
μετά από την εκδήλωση που έγινε προς τιμήν τους.

Γ. Λαγανάς

ANGELA VASILAS 
CANJAVELOS DIMITRA
ALIFERIS SAM 
ALIFERIS NICK
ZAFIROS KATHI
SKIADOROULOS ANGELA
GERMANOS STAN
KOUTROUBIS GEORGE AUSTRALIA
VAROUTSOS GEORGE
DALIOURIS GEORGE
VAROUTSOS NICK
VAROUTSOS ELIAS
CON & NIKI LAGANAS
OREA ELENI

PETER MANIATIS
KOUTROUBIS STAMATIS AUSTRALIA
GENOVEZOS PETER
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜ
MORAITIS ATHINA
MARKOS EUGENIA
THEOFILOPOULOS MARY
LINARDAKIS PETER
ZECAS-LAMPRAKI MARIA
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.
Το Νομικό πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος 
επιχορήγησε το Σύλλογο με 1000 ευρώ. 

ΧΟΡΗΓΟΙ
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Εκδηλώσεις

Ðïëéôéóôéêü áöéÝñùìá ìíÞìçò êáé ôéìÞò
Το βράδυ της παραμονής της Παναγιάς, 
στις 22 Αυγούστου 2013, πραγματοποιή-
θηκε στην όμορφη πλατεία του οικισμού 
Παρδαλίου, μια πρωτόγνωρη για τα 
κοινωνικά μας δεδομένα εκδήλωση, που 
είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας σεμνής 
οικογενειακής  γιορτής.
Με πρωτοβουλίες του τοπικού μας συλλό-
γου πήρε σάρκα και οστά μια εσωτερική 
ανάγκη, που επί χρόνια επωαζόταν στη 
σκέψη και στη ψυχή πολλών από εμάς 
και εξελίχτηκε σε αίτημα μιας καθολικής 
αποδοχής και αξίωσης της τοπικής μας 
κοινωνίας.
Ήταν μια βραδιά αφιερωμένη σε όλους 
εκείνους τους ταπεινούς εργάτες του 
πνεύματος, που κάτω από αντίξοες 
βιολογικές και κοινωνικές συνθήκες πρό-
σφεραν άοκνα στις επερχόμενες γενιές το 
ύψιστο κοινωνικό αγαθό της παιδείας.
Μέσα σε έναν ιδανικό χώρο, που τον τό-
νιζαν ιδιαίτερα το φυσικό του περιβάλλον 
και η ζεστή παρουσία των ντόπιων και 
πολλών «απανταχού Παρδαλιωτών», 
ο Πολιτιστικός και Εξωρραϊστικός Σύλ-
λογος Παρδαλίου «ο Άγιος Δημήτριος», 
τίμησε με έναν απέριττο τρόπο τους 
δασκάλους που διαχρονικά υπηρέτησαν 
στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας.
Ήταν μια εκδήλωση, που διέθετε όλα εκεί-
να τα στοιχεία, που την  χαρακτήρισαν 
ξεχωριστή και μοναδική.
Ξεκίνησε με αναφορές στο περιεχόμενο 
της ιστορικής αυτής συνάντησης των 
κατοίκων του χωριού με τους «εν ζωή» 
δασκάλους του και με τα συγγενικά τους 
πρόσωπα, έγιναν κεντρικές ομιλίες από 
τον παρουσιαστή της εκδήλωσης και από 
τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Παν. Αλεξάκο 
και εκφωνήθηκαν ομιλίες εκ μέρους των 
τιμωμένων  δασκάλων και εκ μέρους 
συγγενών τών τιμωμένων, που ανέβασαν 
σε υψηλό βαθμό το κλίμα συγκίνησης του 
χώρου. 
Πραγματοποιήθηκαν επίσης ομιλίες εκ 
μέρους πολλών παρισταμένων Παρδα-
λιωτών, που υπήρξαν διαχρονικά μαθητές 
αυτών των δασκάλων, με χαρακτηριστική 
εκείνη του συμπατριώτη μας δικηγόρου κ. 
Ντίνου Αλεξάκου, του οποίου η παρέμβα-
ση και οι αναφορές προκάλεσαν συγκίνη-
ση και εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Ακολούθησε μέσα σε μια πρωτόγνωρη 
και τρυφερή  ατμόσφαιρα η απονομή 
τιμητικών πλακετών στα τιμώμενα πρό-
σωπα και στους εκπροσώπους τους και 
η «τήρηση» ενός λεπτού σιγή στη μνήμη 
του Νικολάου Κολλινιάτη, οικονομικού 
συντελεστή στην ανέγερση του σχολικού 
μας κτηρίου, ομογενούς εξ Αμερικής με 
καταγωγή το Καστόρι, των προγόνων 
παππούδων, γιαγιάδων και γονιών μας 
που με την προσωπική τους εργασία 
συνέβαλαν τα μέγιστα στην ανέγερση 
του σχολικού κτηρίου, αλλά και των δα-
σκάλων μας που δεν βρίσκονται σήμερα 
ανάμεσά  μας.
Μετά το πέρας της σιγής έγινε ιδιαίτερα 

αισθητή η παρέμβαση της φωνής του 
συμπατριώτη μας αιδεσιμότατου και 
πρωτοπρεσβύτερου κ. Βασιλείου Δ. Μι-
χαλόχρηστα με την αναφορά του στους 
ύμνους «Αιωνία η μνήμη» και το «Σε γνω-
ρίζω από την όψη ….», που  «παρέσυρε» 
όλους μας σε μια ατμόσφαιρα άκρως 
κατανυκτική.
Η εκδήλωση εξελίχτηκε σε μια αληθινή 
γιορτή με μπουφέ, γλυκά, άφθονο κρασί 
και τραγούδια, που επιμελώς μερίμνησαν 
οι κυρίες του συλλόγου Κωνσταντίνα Ανα-
γνωστοπούλου και Κατερίνα Ψυχόπαιδα, 
με πρωτεργάτισσα την αντιπρόεδρο του 
συλλόγου Στέλλα Ζάβρα.
Το νόημα της εκδήλωσης επισημαίνεται 
από το περιεχόμενο μιας των δύο κεντρι-
κών ομιλιών, που έχει ως εξής:
«Αιδεσιμότατοι πατέρες.
Υψηλοί καλεσμένοι μας. Κυρίες και κύρι-
οι. Γεια σας.
Καλωσορίζουμε την παρουσία σας σε 
αυτή τη σεμνή τελετή, που αφορά ένα 
ευαίσθητο κομμάτι της ιστορίας του χω-
ριού μας και ευχόμαστε στο τέλος αυτής 
της συνάντησης, να νιώσουμε την ηθική 
ικανοποίηση, ότι επιτελέσαμε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο το καθήκον μας 
απέναντι σε όλους αυτούς, που υπήρξαν 
οι πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας.
Πραγματοποιούμε αυτήν την εκδήλωση, 
για να τιμήσουμε τους ταπεινούς εργά-
τες του πνεύματος. Τους ανθρώπους 
εκείνους που στο χώρο της δημοτικής 
εκπαίδευσης, με την ιδιότητα του δα-
σκάλου, με τις ειδικές τους γνώσεις και 
δεξιότητες και κάτω από αντίξοες συνθή-
κες «σμίλευσαν» παιδικούς χαρακτήρες, 
μεταλαμπάδευσαν τις γνώσεις τους και 
διαμόρφωσαν κοινωνικές συνειδήσεις 
και σωστές  προσωπικότητες. 
Εκείνους που εμφύσησαν στο νου και 
στην καρδιά των νέων παιδιών αρχές, 
αξίες και οράματα, που  τους υπήρξαν 
πολύτιμα εφόδια μετέπειτα στο στίβο 
της κοινωνικής και της επαγγελματικής 
τους ζωής.
Ιδιαίτερα τιμούμε τους δασκάλους μας, 
τους δικούς μας ανθρώπους, που είχαμε 
το προνόμιο, να τους θεωρούμε αναπό-
σπαστα μέλη της μικρής μας κοινωνίας, 
ιδιαίτερα δε τις παλιές εκείνες εποχές, 
που λόγοι γεωγραφικοί και τα ελλιπή 
μέσα επικοινωνίας τους ανάγκαζαν να 
«πολιτογραφούνται», ως μόνιμοι κάτοικοι 
του χωριού μας.
Σύμφωνα με  το αρχειακό υλικό που αφο-
ρά το Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας 
και με προθυμία μας πρόσφερε ο αγα-
πητός συμπατριώτης μας και δάσκαλος 
Νίκος Μιχαλόχρηστας, ο οποίος πρέπει 
να αναφερθεί, ότι έχει κάνει μια αξιόλογη 
καταγραφή του λαογραφικού μας πλού-
του και είναι άξιος επαίνων γι αυτό, το 
Δημοτικό μας Σχολείο ιδρύθηκε το 1934 
με πρώτο σχολικό έτος το 1934-35. 
Σε αυτό υπηρέτησαν κατά χρονολογική 
σειρά οι εξής εκπαιδευτικοί:

1934-1936 Γρηγόρης Γεώργιος
1936-1938 Γιάνναρου Ευεργινία
1938-1939 Γιαννακόπουλος Ηλίας
1939-1940 Σκανδάλη Ελευθερία
1940-1941 Πολεμική κατοχή και κλείσιμο 
του Σχολείου.
1941-1942 Μενίδης Νικόλαος
1942-1945 Κούτσαρης Νικόλαος
1945-1946 Τσιγκούνης Βασίλειος
1946-1947 Ασημακόπουλος Παναγιώτης
1947-1948 Κλείσιμο του Σχολείου λόγω 
εμφυλίου πολέμου.
1948-1949   Δημάκης Παναγιώτης
 Κατά τα ανωτέρω έτη από την κήρυξη 
του ελληνοϊταλικού πολέμου μέχρι και 
το τέλος του εμφυλίου υπηρέτησαν κατά 
μικρά χρονικά διαστήματα στο Σχολείο 
μας οι: Κυριαζής (αγνώστου ονόματος), 
Καστραντά Βασιλική, Μήτσου Αικατερί-
νη, Στασινόπουλος Χρήστος, Σκαφιδάς 
Γεώργιος (γραμματοδιδάσκαλος) και 
Πολυχρονάκος Γεώργιος.
1949-1950 Λαμπροπούλου Μαρία
1950-1951 Παπαδόπουλος Χρήστος, Κα-
πετανάκου Κατίνα και Ασημακόπουλος 
Παναγιώτης.
1951-1952 Ασημακόπουλος Παναγιώτης
1952-1953 Παστελάκου Πίτσα
1953-1954 Δαρβίρης Νικόλαος, Πρόκος 
Γεώργιος, 
Πολυχρονάκος Γεώργιος και Κατσούφη 
Βασιλική.
1954-1956    Συνοδινός Θεόδωρος
1956-1957 Δημάκης Παναγιώτης
1957-1958 Δημάκης Παναγιώτης και 
Ψαθάς Αθανάσιος
1958-1959 Παπαστρατάκου Μαρία και 
Δαρσακλής    
Κωνσταντίνος.
1959-1961    Γομάτος Ηλίας
1961-1962    Ζαχαρόπουλος Ηλίας και 
Πατσιλίβας Χρήστος.
1962-1963    Μιχαλάκος Γεώργιος και 
Καμπούρης Διαγόρας.
1963-1964    Μιχαλάκος Γεώργιος και 
Βαρζακάκος Γεώργιος.
1964-1965 Κατσαφάνας Μιχαήλ και Μι-

χαλόχρηστας Νικόλαος.
1965-1979 Μιχαλόχρηστας Νικόλαος
1979-1981 Ανδρουλάκης Αντώνιος
1981-1982 Μέρμηγκα Παναγιώτα
1982-1987 Σαραντάκος Κωνσταντίνος
1987-1989 Ρασσιάς Κωνσταντίνος
1989-1990 Ψυχράνης, ή Ψυχράμης 
Γεώργιος &
1990-1991 Βεργοπούλου Γεωργία.
Μετά το τέλος του σχολικού αυτού έτους 
το Σχολείο μας έκλεισε και έπαυσε έκτοτε 
να λειτουργεί μέχρι σήμερα.
Αγαπητοί καλεσμένοι μας, κυρίες και 
κύριοι αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, ότι 
στο ιστορικό αυτό έτος, το 1991, έκλεισε 
ένας τεράστιος εκπαιδευτικός κύκλος 
εξήντα περίπου χρόνων, μέσα στον οποίο 
έκαναν αισθητή την παρουσία τους συνο-
λικά 11 δασκάλες και  29 δάσκαλοι και 
ένας σημαντικός αριθμός μαθητριών και 
μαθητών, τους οποίους μια καταμέτρηση 
ανεβάζει στους 305.
Αρκετοί από τους δασκάλους μας απεχώ-
ρησαν από τον μάταιο αυτό κόσμο, αφού 
έτσι το «θέλει» ο πανδαμάτορας χρόνος, 
ή λόγω κάποιας άλλης αιτίας. 
Σε όλους αυτούς στέλνουμε νοερά μηνύ-
ματα ευγνωμοσύνης και τιμής, με την ευχή 
η μνήμη τους να είναι αιωνία.
Κάποιοι διανύουν με αξιοπρέπει-
α την τρίτη ηλικία της ζωής τους. 
Σε αυτούς ευχόμαστε καλή υγεία και τους 
διαβεβαιώνουμε, ότι θα τους θυμούμαστε 
πάντα με εκτίμηση και σεβασμό.
Τέλος, στους ελάχιστους απομείναντες 
που εξακολουθούν να είναι στην ενεργό 
δράση, ευχόμαστε να έχουν πρώτα καλή 
υγεία. Ύστερα, να είναι ενεργοί πολίτες 
και σωστοί Δάσκαλοι όχι μόνο του νου, 
αλλά και της ψυχής και του σώματος. Να 
είναι δε προ πάντων καλοί λειτουργοί και 
δημιουργοί ολοκληρωμένων ανθρώπων,  
χρήσιμων στον εαυτό τους, στην κοινωνία 
και στην πατρίδα.

Να είσθε όλοι καλά.
Αμύκλες Σπάρτης, 15-10-2013

Νίκος Μοιράγιας, Συνταξ. Ο.Τ.Ε.
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Πολιτισµός

ÂñÝèçêá óôï Ùäåßï Çñþäïõ ôïõ Áôôéêïý...

Αγαπητοί φίλοι και μέλη του «Πολυδεύκη»
Θέλω να σας γνωρίσω ότι ο Σύλλογός μας έχει λογαριασμό 
στην ALPHA BANK με αριθμό 112-002101-399452.
IBAN .GR90 0140 1120 1120 0210 1399 452
Δικαιούχοι: Ευγενία Λαμπή, Πρόεδρος, Αικατερίνη Σμυρνιού, 
Ταμίας.
Σας προτείνουμε να καταθέτετε τη συνδρομή σας, την διαφή-
μισή σας ή τη χορηγία σας σ’ αυτόν το λογαριασμό αναγράφο-
ντας στο έντυπο κατάθεσης τ’ όνομά σας.
Μην στέλνετε επιταγές στο όνομα Πολυδεύκης διότι δεν μπο-
ρούν να εισπραχθούν.
Σας ευχαριστώ θερμά
Καίτη Σμυρνιού

Βρέθηκα στο Ωδείο 
Ηρώδου του Αττικού και 
είδα την παράσταση με 
τίτλο:
Πέρδικες στήνουνε χορό κι 
αηδόνια τραγουδούνε
Ητανε μία 
μουσικοχορευτική 
θεατρική παράσταση που 
περιλαμβάνε  χορούς και 
τραγούδια του τόπου 
μας, που στηρίζονται 
στην αγάπη και τη σχέση 
του λαϊκού ανθρώπου 
με όντα χωρίς έναρθρο 
λόγο (αηδόνια, πέρδικες, 

λαγούς, λαφίνες κ.ά.). 
Πρωταγωνιστούσαν  
ζώα – σύμβολα και ζώα 
– μύθοι και μέσω του 
δημοτικού μας τραγουδιού 
εκφράζονταν σκέψεις και 
νοήματα που ο άνθρωπος 
κάποτε δεν μπορούσε ή 
δεν επιτρέπονταν να τα 
πει με ευθύ τρόπο, τα 
εξέφραζε όμως με λόγο 
ποιητικό χρησιμοποιώντας 
τα αγαπημένα πλάσματα 
της φύσης.
Ο απλός ποιητικός λόγος 
του δημοτικού τραγουδιού, 

οι μελωδίες που εκφράζουν 
την κάθε περιοχή της 
Ελλάδας, σε συνδυασμό 
με τα ρυθμικά σχήματα 
που κάθε τοπική κοινότητα 
χρησιμοποιεί, δημιουργούν 
έναν ύμνο – εγκώμιο για 
τα «ά-λογα» πλάσματα 
που ζουν ανάμεσα μας, 
ή δίπλα μας, και χωρίς 
καμιά αμφιβολία, εμείς 
πολύ συχνά συνομιλούμε 
ακόμα μαζί τους. Άλλωστε 
το δέσιμο του «λογικού» 
ανθρώπου με τα «ά-
λογα» όντα ήταν και είναι 

ισχυρό... σ’ όλες τις εποχές 
και καταστάσεις...
Η Χορευτική Ομάδα του 
Λυκείου των Ελληνίδων 
και οι δεξιοτέχνες 
μουσικοί και τραγουδιστές  
προσπάθησαν μέσα από 
αυτή την παράσταση να 
«εγκωμιάσουν» όλα εκείνα 
τα ζώα της φύσης, που η 
λαϊκή μούσα αγάπησε πολύ 
και ο σύγχρονος άνθρωπος 
άρχισε ξανά να σέβεται, να 
προστατεύει και να εκτιμά 
ως ισότιμα μέλη ενός 
σύμπαντος που πρέπει να 
διαφυλάξει ως ανεκτίμητο 
παγκόσμιο θησαυρό.
Σε μία ελληνική βραδιά 
μέσα στην καρδιά του 
ελληνικού πολιτισμού, 
κάτω από τον ιερό βράχο 
της Ακρόπολης, το 
Λύκειον των Ελληνίδων  
σέρνοντας το χορό  μας 
θύμιζε τη λεβεντιά και τη 
μεγαλοσύνη της ελληνικής 
ψυχής, που ό,τι και αν 
της συμβεί, μέσα από τις 
στάχτες της αναγεννιέται!
Βλέποντας αυτήν την 
παράσταση όνειρεύτηκα 
το δικό μας χορευτικό με 
τις υπέροχες στολές που 
φτιάξαμε
Και ευχήθηκα να έχει ένα 
καλό μέλλον.Γιατί αυτή η 
δουλειά που γίνεται είναι 
μοναδική και πρέπει να την 
υποστηρίξουμε.!

Καίτη Σμυρνιού 
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Ôá ðáëéÜ ÷ñüíéá ç “ñïýãá” 
Þôáí ìéá åõêáéñßá ãéá óýíáîç. 
Åêåß äéáäßäïíôáí ôá íÝá êáé ïé 
Üíèñùðïé óõíïìéëïýóáí.

ÄÉÁÂÁÓÁ... 
Ç ñïýãá åßíáé ìéá ëáôéíïãå-

íÞò ëÝîç (ruga). ÅéóÞ÷èç óôçí 
åëëçíéêÞ ãëþóóá ôï ìåóáßùíá, 
÷áñáêôçñßæïíôáò ôï äñüìï, ç 
÷ñÞóç ôçò åííïïýóå ôçí õðáßèñéá 
óõíÜíôçóç ôùí ãåéôüíùí Þ êáé 
ôùí äéåñ÷üìåíùí, óå óõãêåêñéìÝ-
íá óçìåßá ôïõ ÷ùñéïý. Óôï ÷þñï 
ôçò ñïýãáò, óõíÞèùò Þôáí ç âñý-
óç ôçò ãåéôïíéÜò êáé êÜðïéá ðÝ-
ôñéíá Þ îýëéíá êáèßóìáôá. 1⁄4ôáí 
õðÞñ÷å ç åõ÷Ýñåéá ïé Üíèñùðïé 
íá îåêëÝøïõí ëßãï ÷ñüíï áðü ôïí 
êáèçìåñéíü ìü÷èï, Ýâñéóêáí ôçí 
åõêáéñßá íá óõíáíôçèïýí. Åêåß 
äéáäßäïíôáí ôá íÝá ôïõ ÷ùñéïý, 
óõæçôïýóáí ðñïâëÞìáôá, áöç-
ãïýíôáí èñýëïõò êáé éóôïñßåò, 
ôñáãïõäïýóáí ôçí ðëïýóéá äçìï-
ôéêÞ êëçñïíïìéÜ ôïõò. Ìðïñïý-
óáí ðáñÜëëçëá, íá ãßíïíôáé êáé 
êÜðïéåò áðëÝò ïéêéáêÝò åñãáóßåò 
(ôï ãíÝóéìï ìå ôç ñüêá, ç äéáëïãÞ 
ïóðñßùí, ôï êáèÜñéóìá ÷üñôùí, 
ê.Ü.), áöïý ç ðáñÝá ôéò Ýêáíå ðéï 
åõ÷Üñéóôåò. 

ÈÕÌÇÈÇÊÁ
Óôç ñïýãá ÷ôõðïýóå ç êáñäéÜ 

ôçò ãåéôïíéÜò. Åêåß ðáßæáìå ðáé-
äéÜ, åêåß óõæçôïýóáí ïé ãåßôïíåò 
üëá ôá èÝìáôá, áíôÜëëáóóáí 
áðüøåéò êáé ðñïúüíôá, óôç ñïýãá 
ëýíáíå ôéò äéáöïñÝò ôïõò. 

¸íá ãñáöéêü êáé ðáñáäï-
óéáêü Ýèéìï, Þôáí ç âñáäõíÞ 
óõãêÝíôñùóç ôùí ãõíáéêþí ôçò 
ãåéôïíéÜò “Ç ÑÏÕÃÁ”. ÁíÜëïãá 
ìå ôéò êáéñéêÝò óõíèÞêåò. Äåí 
Þôáí áðáñáßôçôï ïé óõíáíôÞóåéò 
áõôÝò íá ãßíïíôáé ôéò âñáäõíÝò 
þñåò, áëëÜ êáé ôéò ãéïñôéíÝò ìÝ-
ñåò, ôéò ó÷üëåò, ôéò ìÝñåò ðïõ åß÷å 
ëéáêÜäá, äçëáäÞ ôéò ìåóçìåñéá-
íÝò þñåò, ôéò áðïãåõìáôéíÝò þñåò 
ôïõ êáëïêáéñéïý, áöïý Ý÷åé âáóé-
ëåýóåé ï Þëéïò êáé Ý÷åé äñïóßóåé 
ï ôüðïò. Ôéò öåããáñüëïõóôåò 
âñáäéÝò, ðïõ ìðïñïýóáí ïé ãåéôü-
íéóóåò ìå ôï öùò ôïõ öåããáñéïý 
íá âëÝðïõí ç ìßá ôçí Üëëç. 1⁄4ðïõ 
ìå ôéò ñüêåò íá ãíÝèïõí êáé íá ôá 
ëÝíå êáèéóìÝíåò óôá óêáëïðÜôéá 
ôùí óðéôéþí Þ óôá ðåæïýëéá. Êáé 
ôé äå ëÝãáíå ïé ãõíáßêåò óôç ñïý-
ãá!!! Éóôïñßåò ôçò æùÞò, ðáëéÝò 
êáé ðñüóöáôåò, ôïõò êáçìïýò 
êáé ôéò ÷áñÝò ôçò íéüôçò ðïõ ðÝ-
ñáóå, êáé ðéá äåí îáíáãõñíÜåé. 
Ìïõ öÝñíåé óôï íïõ ôñáãïýäéá 
íïóôáëãßáò… ÍÁ, ÔÏ ÐÁÑÅÉ!!! 
ÊÁÉ ÁÐÏØÅ ÔÏ ÖÅÃÃÁÑÉ- 
ÓÔÇ ÃÅÉÔÏÍÉÁ ÃÕÑÉÆÅÉ ÌÅ 
ÌÉÁ ÐÅÑÉÓÓÉÁ ×ÁÑÇ- ÊÁ-
ÈÉÓÌÅÍÅÓ ÌÐÑÏÓ ÓÔÁ 
ÓÐÉÔÉÁ ËÅÍ’ ÔÇÓ ÍÉÏÔÇÓ 
ÐÁÑÁÌÕÈÉÁ- ÁÓÐÑÏÌÁË-
ËÅÓ ÃÑÉÏÕËÅÓ – ÌÅÓ ÓÔÇÍ 
ÖÔÙ×ÏÃÅÉÔÏÍÉÁ… Êáé ôåëåé-
þíåé ìå ôçí óôñïöÞ : ÊÉ’ ÁÍ ÊÁ-
ÌÉÁ ÖÏÑÁ ÓÔÁ ÌÁÔÉÁ ÅÍÁ 
ÄÁÊÑÕ ÁÑÃÏÊÕËÁ – ÊÁÔÉ, 
ÌÅÓÁ ÔÏÕÓ ÌÉËÁ, ÏËÁ ÈÁ 

’ÑÈÏÕÍÅ ÊÁËÁ… Åêåß èá ìá-
èáßíáíå üëá ôá íÝá ôïõ ÷ùñéïý, 
ìéêñÜ êáé ìåãÜëá. Ãéá ôá áññá-
âùíéÜóìáôá, ðïéüò Þ ðïéÜ ðñü-
êåéôáé íá óìßîïõí    óýíôïìá. 1⁄4ëá 
ôá óõæçôïýóáí ïé ãåéôüíéóóåò óôç 
ñïýãá… Ôï êïõôóïìðïëéü óôáìá-
ôçìü äåí åß÷å. Ðïéïé ðñüêåéôáé íá 
ðáíôñåõôïýí, áðü ðïý âáóôÜåé 
ç óêïýöéá ôïõ ãáìðñïý Þ ôçò 
íýöçò. Ôé ðåñéïõóßá ãéá ðñïßêá 
ðáßñíåé. Ðüóá óåíôüíéá, ðüóá 
ôáãÜñéá, öïñÝìáôá, ìáîéëÜñéá, 
ðïõêÜìéóá, ìðáôáíßåò, êïõ-
âÝñôåò, óáÀóìáôá, ê.Ü. 1⁄4ëá ôá 
ëÝãáíå, ôßðïôá äåí ôïõò îÝöåõãå, 
ãéá ôï ðïéïò ðáßñíåé äáíåéêÜ êáé 
áãýñéóôá, ãéá ôïõò îåíéôåìÝíïõò 
êáé ðüóá ÷ñÞìáôá óôÝëíïõí. 
Ìå ôé êáôáðéÜóôçêå ç êÜèå íïé-
êïêõñÜ ôçí çìÝñá ðïõ ðÝñáóå. 
Ôé öáãçôü ìáãåßñåøå, êáé ôçí 
ôÝ÷íç ðïõ âÜæåé ãéá íá ãßíïõí 
íüóôéìá ôá öáãçôÜ ôçò. Êáé ôé äåí 
ëÝãáíå óôçí ñïýãá.  1⁄4ëá ôá íÝá 
ôïõ ÷ùñéïý, êáé üóá ìáèáßíïíôáé 
óôçí áãïñÜ Þ óôï êáèéåñùìÝíï 
ðáæÜñé, áðü ôïí ðåñáóôéêü îÝíï 
Þ ôïí åðéóêÝðôç. Ç ñïýãá Þôáí 
ç ðéï åíçìåñùìÝíç åöçìåñßäá 
êáé áðü ôéò ðñùôåõïõóéÜíéêåò. 
ÌåôÜ ôçí êïýñáóç ôçò çìÝñáò, 
ç ñïýãá Þôáí ç äéáóêÝäáóç, ç 
îåêïýñáóç, ï êéíçìáôïãñÜöïò, 
ç ìÜèçóç, ç øõ÷áãùãßá. Åêåß 
óôç ñïýãá Üêïõãåò ðåéñÜãìáôá, 
÷ùñáôÜ, éóôïñßåò ðïõ åîÜðôïõí 
ôç öáíôáóßá ãéá áëëüêïôá ðåñé-
óôáôéêÜ ê.Ü. Ïé êïðéáóôéêÝò äïõ-
ëåéÝò ôïõ óðéôéïý, ôïõ ÷ùñáöéïý, 
ôï ìÜæåìá ôùí îýëùí, ôï æýìùìá 
êáé ôï öïýñíéóìá, ç áëéóßâá êáé 
ôï ëåýêáóìá ôùí ñïý÷ùí, ôï ðëý-
óéìï, ï áñãáëåéüò, ôï íôÜíôåìá 
êáé ìåãÜëùìá ôùí ðáéäéþí, Þôáí 
äïõëåéÝò áðïêëåéóôéêÜ ãéá ôéò ãõ-
íáßêåò. Ôï äßêéï Þôáí ìå ôï ìÝñïò 
ôïõò, ôï áíôÜìùìá óôç ñïýãá 
Þôáí áðáñáßôçôï, Þèåëáí êÜðïõ 
íá ðïõí ôïí ðüíï ôïõò. Ç âáóá-
íéóìÝíç êáé ãåìÜôç ìïíïôïíßá 
ôõñáííéóìÝíç æùÞ ôïõò æçôïýóå 
ôï áíôÜìùìá óôç ñïýãá óáí âÜë-
óáìï. ¹èåëáí íá áðïäåßîïõíå 
óôïí åáõôü ôïõò, üôé ðáßñíïõí ìÝ-
ñïò êáé áõôÝò óôçí êïéíùíéêÞ æùÞ 
êáé äñÜóç ôïõ ôüðïõ. ¹èåëáí íá 

äþóïõí êáé íá ðÜñïõí êïõñÜãéï 
ãéá ôï áýñéï!!! Óôç ñïýãá ãåíéêÜ 
èá óõíáíôéüíôïõóáí ìåãÜëçò 
çëéêßáò ãõíáßêåò, óðÜíéá íÝåò. Ïé 
íÝåò ãõíáßêåò, äýóêïëá ðÞãáéíáí 
ãéá ñïýãá, îåèåùìÝíåò áðü ôéò 
âáñéÝò áãñïôéêÝò äïõëåéÝò, ðïý 
íá âñïõí êáéñü, ãéá ôÝôïéåò ðï-
ëõôÝëåéåò…. . 

Äõóôõ÷þò ç óçìåñéíÞ êïé-
íùíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá, ìáò 
ùèåß óôçí áðïîÝíùóç ôüóï áðü 
ôï êïéíùíéêü óýíïëï, üóï êáé 
áðü ôï ðïëéôéóìéêü ðáñåëèüí 
ìáò. Ç ôüóï üìïñöç áíèñþðéíç 
óõíäéáëëáãÞ ðïõ äçìéïõñãïýóå 
óõíáéóèÞìáôá êáé ÷ñùìÜôéæå 
ôç æùÞ, ìáò Ýöåñíå óå åðáöÞ 
ìå ôïí óõíÜíèñùðï ìáò, ãåí-
íïýóå êáé óõíôçñïýóå ôç ëáúêÞ 
äçìéïõñãßá, áíôéêáôáóôÜèçêå 
áðü ôá çëåêôñïíéêÜ êïéíùíéêÜ 
äßêôõá (facebook, twitter, ê.Ü.). 
Ç åðéôõ÷ßá ôïõò âÝâáéá, äåí åßíáé 
ôõ÷áßá, áöïý ï Üíèñùðïò ðÜíôá 
åß÷å ôçí áíÜãêç ôçò åðéêïéíùíßáò 
êáé Ýôóé ôï ßíôåñíåô äçìéïýñãçóå 
Ýíá åéêïíéêü ÷þñï äéáèÝóéìï 
ãéá ôçí éêáíïðïßçóç áõôÞò ôçò 
áíÜãêçò. ÖÁÍÔÁÆÏÌÁÉ ÐÙÓ 
ÏÉ ÅÐÏÌÅÍÅÓ ÃÅÍÉÅÓ èá 
âëÝðïõí ìå ôçí ßäéá íïóôáëãßá 
Ýíá iphone ôçò äåêáåôßáò ìáò êáé 
óßãïõñá èá èõìïýíôáé êÜðïéá 
áðü ôá åñùôéêÜ ìçíýìáôá ìå ôá 
ïðïßá óõíäÝèçêå. ¸ôóé åßíáé, ç 
ìíÞìç öôéÜ÷íåôáé ìå ôá õëéêÜ ôçò 
áíÜãêçò ìáò. Ãé’ áõôü ìðïñåßò íá 
êáôáöåýãåéò óå áõôÞí, îÝñïíôáò 
ðùò êáôáöåýãåéò óôç ãíçóéüôçôá 
ôçò æùÞò óïõ. ¸óôù êáé ùñáéï-
ðïéçìÝíçò.

ÃÉ’ ÁÕÔÏ ÈÕÌÁÌÁÉ ôÝ-
ôïéåò ìÝñåò. Íïìßæù ðùò ðéá åðé-
óôñÝöù óôçí áðëüôçôá åêåßíùí 
ôùí çìåñþí. Óôçí åéëéêñßíåéá ôùí 
óõíáéóèçìÜôùí. Äåí åßíáé öõãÞ, 
åßíáé áõôïãíùóôéêÞ Üóêçóç. Ïé 
Üíèñùðïé ÷ñåéÜæïíôáé åëÜ÷éóôá 
ðñÜãìáôá ãéá íá åßíáé åõôõ÷éóìÝ-
íïé. Êáé êÜíïõí ðïëëÜ ãéá íá ìçí 
åßíáé. Ç êÜèå ãåíéÜ Ý÷åé ôç äéêÞ 
ôçò éóôïñéêÞ Þ êïéíùíéêÞ ìíÞìç. 
ÖôéáãìÝíç Üëëïôå áðü ðïëÝìïõò, 
ãÝëéá Þ äÜêñõá, áðü ðáé÷íßäéá 
ôçò áëÜíáò, ÑÏÕÃÅÓ Þ áðü 
pixels ôïõ playstation.

Óôç ñïýãá
Θυµήθηκα... Γράφει η Καίτη Σμυρνιού
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Ô’ ÁðåñÜèïõ ôçò ÍÜîïõ, ïíï-
ìáóßá ðïõ âñßóêïõìå óå ëáúêÜ 
êåßìåíá, åßíáé Ýíá ïñåéíü ÷ù-
ñéü óêáñöáëùìÝíï óôéò ðëá-
ãéÝò åíüò ëüöïõ, öçìéóìÝíï 
ãéá ôï ðíåõìáôéêü äõíáìéêü ôïõ 
êáé ðëïýóéï óå ðïëéôéóôéêÞ ðá-
ñÜäïóç. Áðåßñáíèï, «âÜöôéóå» 
ôï ÷ùñéü êÜðïéïò Üãíùóôïò ëü-
ãéïò, ëßãá ÷ñüíéá ðñéí áðü ôçí 
ÅðáíÜóôáóç ôïõ 1821, ãéá íá 
ôïõ äþóåé ðñïöáíþò êÜðïéá 
áñ÷áéïðñÝðåéá. Åäþ ïé âïõíß-
óéïé íçóéþôåò áó÷ïëïýíôáé ìå 
ôçí åîüñõîç ôïõ óìõñéãëéïý, ìå 

ôçí êôçíïôñïößá êáé ôç ãåùñ-
ãßá óôéò ìéêñÝò ðåäéíÝò åêôÜ-
óåéò. Ïé ãõíáßêåò, óôïí åëåýèå-
ñï ÷ñüíï ôïõò, ìðáßíïõí óôçí 
êñåââáôáñéÜ üðùò ëÝíå ôïí áñ-
ãáëåéü êáé õöáßíïõí óôï ðáíß 
ôç öáíôáóßá êáé ôï óõíáßóèç-
ìÜ ôïõò. Æùãñáößæïõí åðßóçò 
óå «÷ï÷ëßäéá», óå ìðïõêÜëéá 
êáé öôéÜ÷íïõí õðÝñï÷á óðéôé-
êÜ ãëõêÜ áðü ôá ðñïúüíôá ôçò 
ãçò ôïõò. Ôï 1987 ìå ðñùôïâïõ-
ëßá ôïõ ôüôå êïéíïôÜñ÷ç Ìá-
íþëç ÃëÝæïõ, éäñýèçêå Óõíå-
ôáéñéóìüò ÐáñáäïóéáêÞò ÔÝ-

÷íçò Ãõíáéêþí ÁðåñÜèïõ. Ó’ 
Ýíá äéêü ôïõò ÷þñï ïé ãõíáß-
êåò, çëéêßáò óÞìåñá 30 Ýùò 64 
÷ñüíùí, åñãÜæïíôáé êáé äçìé-
ïõñãïýí. ¢ëëåò õöáßíïõí, Üë-
ëåò êåíôÜíå, Üëëåò ñÜâïõí êáé 
Üëëåò öôéÜ÷íïõí ôá ãëõêÜ Þ æù-
ãñáößæïõí. ¢ëëåò ðçãáßíïõí ôï 
ðñùß êáé Üëëåò ôï áðüãåõìá, 
áíÜëïãá ìå ôéò õðï÷ñåþóåéò 
ôïõò. Óôá ðëáßóéá ôùí äñáóôç-
ñéïôÞôùí ôïõò åßíáé êáé ôá ìá-
èÞìáôá õöáíôéêÞò áðü ôéò ìå-
ãáëýôåñåò óôéò íåüôåñåò. ¸ôóé 
äéáóöáëßæåôáé êáé ç óõíÝ÷åéá. 
1⁄4ëá áõôÜ åêôßèåíôáé ó’ Ýíáí 
ïíåéñåìÝíï ÷þñï, óôçí ¸êèå-
óç ôïõ Óõíåôáéñéóìïý, áðÝíá-
íôé áðü ôçí åêêëçóßá ôçò Ðá-
íáãßáò ôçò Áðåñáèßôéóóáò, 
üðïõ ï åðéóêÝðôçò  ãßíåôáé êïé-
íùíüò ìéáò ôÝ÷íçò êáé ìéáò ôå-
÷íéêÞò ðïõ ðáëåýåé óå êáéñïýò 
äýóêïëïõò åíÜíôéá óôç âéïìç-
÷áíïðïßçóç ôùí ðÜíôùí. Ìßá 
ãëõêýôáôç Áðåñáèßôéóóá áöÞ-
íåé ôï êÝíôçìÜ ôçò êáé áðáíôÜ-
åé ìå ðñïèõìßá óôéò åñùôÞóåéò 
ìáò. Åßìáóôå óôï åêèåôÞñéï-

ðùëçôÞñéï ôïõ Óõíåôáéñéóìïý. 
Ïé ãõíáßêåò, ëÝåé, ãñÜöïõìå 
þñåò åñãáóßáò êáé áíÜëïãá 
ìå ôéò ðùëÞóåéò ðëçñùíüìáóôå 
ôÝóóåñá åõñþ ôçí þñá, Üëëï-
ôå üìùò ìðïñåß êáé ôñßá åõñþ. 
Óêïðüò ôïõ Óõíåôáéñéóìïý åß-
íáé íá ãßíïõí ãíùóôÜ óôïõò 
åðéóêÝðôåò ôïõ ÷ùñéïý üëá ôá 
ðñïúüíôá ôçò Áðåñáèßôéêçò ÔÝ-
÷íçò. ÕöáíôÜ ãéá óôüëéóìá êáé 
ãéá ÷ñÞóç, êïõñôßíåò, ôñáðåæï-
ìÜíôéëá, ìáîéëáñïèÞêåò, óôñþ-
óåéò ãéá ôï êñåâÜôé, ðåôóåôïèÞ-
êåò, ôóÜíôåò. Êé áêüìá õðÝñï-
÷á æùãñáöéóôÜ ìðïõêÜëéá êáé 
êï÷ýëéá êáé ôá ìïíáäéêÜ óðé-
ôéêÜ ãëõêÜ êïõôáëéïý(êõäþíé, 
óôáöýëé, êáñõäÜêé, âýóóéíï 
êáé Üëëá). Óôçí åñþôçóÞ ìáò 
áí êåñäßæïõí áñêåôÜ ÷ñÞìáôá, 
áðÜíôçóå «Ãåìßæïõìå ôï ÷ñüíï 
ìáò äçìéïõñãéêÜ, áéóèáíüìá-
óôå óçìáíôéêÝò êáé Ý÷ïõìå ôï 
÷áñôæéëßêé ìáò».
Ïé Áðåñáèßôéóóåò åðé÷åßñçóáí 
êáé ðÝôõ÷áí êé åìåßò ãõíáßêåò 
åóìÝí.
ÂÊ

Óô´ÁðåñÜèïõ

Êé åìåßò ìðïñïýìå

Εδώ... και αλλού Γράφει η Ευγενία Λαμπή

Óôçí ðåñéï÷Þ ìáò ðáñÜãï-
íôáé åîáéñåôéêÜ ðñïúüíôá 
ôüóï ðñùôïãåíïýò ðáñáãù-
ãÞò üóï êáé ìåôáðïéçìÝíá. Ï 
Ðïëõäåýêçò Ý÷åé áöéåñþóåé 
ðïëý ìåëÜíé ãé’ áõôü. Åðßóçò 
éäéáßôåñåò ãåýóåéò. Ðïéïò äåí 
Ý÷åé åíôõðùóéáóôåß áðü ôá 
ãéáðñÜêéá, íôïëìáäÜêéá ìå 
îáñìõñéóìÝíï îåñü ìðáêá-
ëéÜñï Þ ìå ôç öñÝóêéá ñßãáíç 
óôï øçôü áëëÜ êáé ôá ìáõñï-
ìÜôéêá ìå Üãñéá ÷üñôá! Åðß-
óçò, ìÝ÷ñé êáé óÞìåñá ðïëëÝò 
íïéêïêõñÝò öôéÜ÷íïõí ôéò ÷õ-
ëïðßôåò êáé ôïí ôñá÷áíÜ ôïõò, 
ôéò ðáóôÝò ôóß÷ëåò êáé ôï ðá-
óôü ÷ïéñéíü. Ôï ôïõëïõìïôýñé 
áðü ðñüâåéï ãÜëá ùñéìáóìÝ-
íï ìÝóá óå áóêß ðïõ ôþñá 
äåí îÝñù áí õðÜñ÷åé êáíåßò 
íá ôï öôéÜ÷íåé. Êáé Üëëá 
áñêåôÜ. ÌåñéêÜ áðü áõôÜ èá 
áðïôåëïýóáí óõóôáôéêÜ åíüò 
êáôáëüãïõ ãêïõñìÝ åóôéáôï-
ñßïõ ìå áîéþóåéò.
Äõóôõ÷þò õðÜñ÷åé ï êßíäõ-

íïò êáé ôá ðñïúüíôá áõôÜ íá 
ðÜøïõí íá öôéÜ÷íïíôáé, ìéáò 
êáé ïé íåþôåñåò/ïé äåí èá ìÜ-
èïõí íá ôá ðáñáóêåõÜæïõí 
êáé ïé ãåýóåéò èá ÷áèïýí 
ìáæß ìå ôçí éóôïñßá ôïõò êáé 
Ýíá ðéèáíü åéóüäçìá èá 
åãêáôáëåéöôåß.    
ÓÞìåñá, ðïõ õðÜñ÷åé ìéá 
ðáãêüóìéá ôÜóç ãéá ôçí õãé-
åéíÞ äéáôñïöÞ êáé ìÜëéóôá ôç 
ìåóïãåéáêÞ, åßíáé ìåãÜëç åõ-
êáéñßá, ôá ðñïúüíôá áõôÜ íá 
áíáäåé÷ôïýí êáé íá öÝñïõí 
êáé Ýíá åéóüäçìá. Åðßóçò, 
ôï åñãáëåßï ôïõ äéáäéêôýïõ 
åßíáé ðïëý ÷ñÞóéìï äéüôé ÷ù-
ñßò êüóôïò ìðïñåß íá êÜíåé 
ãíùóôü ôï ðñïúüí äéåèíþò. 
¹äç ï Ðïëõäåýêçò Ý÷åé áíá-
êïéíþóåé üôé ìðïñåß äùñåÜí 
íá öéëïîåíåß óôçí éóôïóå-
ëßäá ôïõ ðñïúüíôá ôïðéêþí 
ðáñáãùãþí. Áêüìç äåí Ý÷åé 
õëïðïéçèåß ìéá ôÝôïéá äñÜóç. 
Åìåßò ðñïóêáëïýìå ôïõò 
ðáñáãùãïýò íá öÝñïõí ôá 

ðñïúüíôá ôïõò êáé åìåßò èá ôá 
ðñïâÜëïõìå.
Åðßóçò, ôï ðáñÜäåéãìá ôùí 
ãõíáéêþí ôçò ÁðåéñÜíèïõ 
åßíáé ÷ñÞóéìï, ìðïñïýìå êáé 
åìåßò íá ïñãáíùèïýìå êáé 
íá ðáñáóêåõÜóïõìå êÜðïéá 
ðñïúüíôá, ãéá ðáñÜäåéãìá 
óáðïýíé. Ôï èÝìá åßíáé ç ïñ-
ãÜíùóç. 1⁄4ëá áðáéôïýí ïñ-
ãÜíùóç êáé ó’ áõôÝò ôéò ðåñé-
ðôþóåéò ìðïñåß íá âïçèÞóåé 
ï Ðïëõäåýêçò êáé èåùñïýìå 
êáé ï Åìðïñïåðáããåëìáôé-
êüò. Äåí åßíáé äïõëåéÝò ãéá 
ìåãÜëá êÝñäç, üìùò ìðïñïýí 
íá äþóïõí Ýíá ÷áñôæéëßêé, 
óôï êÜôù - êÜôù åêåß ðïõ 
öôéÜ÷íåéò ôá ðñïúüíôá ãéá ôï 
óðßôé óïõ. Ïé ãõíáßêåò ìáò ôï 
Ý÷ïõí áðïäåßîåé üôé ìðïñïýí 
íá ôï êÜíïõí ìå ôéò åíôüðéåò 
ãåýóåéò, üôáí ÷ñåéÜóôçêå íá 
âïçèÞóïõí ôçí ïìÜäá ðáñá-
äïóéáêïý ÷ïñïý. 
Éäïý ç ðñüêëçóç.
ÅË
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Ποντιακές παροιμίεςΠοντιακές παροιμίες
Η μερμήγκα όταν εβγάλ’ 
φτερά χάται (το μυρμήγκι 
όταν βγάζει φτερά χάνεται), 
και λέγεται γι’ αυτούς που 
ξαφνικά από το τίποτα προ-
σπαθούν να φτάσουν ψηλά.

Εύραν άσκυλον χωρίον 
περπατούν χωρίς στουράδ’ 
(βρήκαν καποιοι χωριό χω-
ρίς σκύλους και περπατούν 
άφοβα χωρίς μαγκούρα για 
να τα διώχνουν), και πάει 
γάντι για τα χωριά μας που 
ερήμωσαν και κάποιοι που 
μένουν μόνιμα κάνουν ότι 
τους μπίπ..... συγγνώμη 
αλλά έτσι συμβαίνει.

Τα πεύκα στην Αγ. Βαρβάρα
Πριν από χρόνια κόψανε 
πεύκα 80 χρόνων που είχαν 
φυτέψει οι μαθητές του δη-
μοτικού σχολείου Ν. Λιβεράς 
τη δεκαετία του 1930, μετά 
το χτίσιμο του σχολείου, 
με τον αείμνηστο δάσκα-
λο Θανάση Γκαβογιάννη, 
γιατί όπως μου είπαν, οι 
πευκοβελόνες πέφτανε στα 
κεραμίδια του σχολείου και 
βούλωναν οι υδρορροές. 
Δηλαδή πονάει δόντι, κόβεις Δηλαδή πονάει δόντι, κόβεις 
κεφάλι.
Στη συνέχεια βάλανε μέσα 
στο χώρο του σχολείου νε-
κρά πουλιά (μουσείο Φυσι-
κής Ιστορίας το ονόμασαν), 
για να τα βλέπει ποιος; 
αφού για να σου ανοίξουν 
πρέπει να κάνεις αίτηση. 
Μετά την κοπή των πεύκων, 

παρατηρεί κανείς ένα μπάτε 
σκύλοι αλέστε τοπίο, πίσω 
από το σχολείο και την εγκα-
τάλειψη του κτιρίου, (αφού 
τα εκθέματα έφυγαν), και 
ευτυχώς χάρις στην προ-
σπάθεια του μοναδικού για 
το χωριό Θοδωρή Αλαφό-
γιανη, που κάνει ό,τι μπορεί 
χωρίς καμιά υλική βοήθεια, 
να κρατιέται και το κτίριο του 
σχολείου όρθιο, και η Αγία 
Βαρβάρα και τα εξωκκλή-
σια του χωριού σε άριστη 
κατάσταση. Τώρα διαβάζω 
σε προηγούμενο τεύχος του 
Πολυδεύκη ότι εγκρίθηκε 
κάποιο ποσόν για τη συντή-
ρηση του σχολείου. Είναι 
μια καλή κίνηση νομίζω και 
πιστεύω ότι μετά το πέρας 
των εργασιών, να ερωτη-
θούν και οι κατοικούντες μό-
νιμοι και μή, ώστε να βρεθεί 

κάποια σωστή και ωφέλιμη 
χρήση του κτιρίου καθώς και 
των πέριξ χώρων.

Γιώργος Μυρίδης

Τα χοιρινοσφάγια
Αφήγηση από τον Γιώργη 
Αποστολάκο.
«Πήγα μια χρονιά στου Αλε-
ξανδράκη να σφάξω το γου-
ρούνι -το είχαν πάρει μισια-
κό με τον Γιώργη τον Μενί-
δη. Ήταν εκεί και ο Μήτσος 
ο Μουτής. Το ρίξαμε στο φα-
γοπότι (τηγανίζαμε μεζέδια 
και πίναμε κρασί και πάλι 
από την αρχή τα ίδια), μέχρι 
που ήρθε η Μυλωνού με το 
γάιδαρο να πάρει το μισό 

γουρούνι. «Εγώ θα το πάω» 
είπε ο Αλεξανδράκης και 
όλοι μαζί φορτώσαμε στο 
γάιδαρο το μισό γουρούνι, 

καβάλησε και ο Αλεξανδρά-
κης ασκεπής (χωρίς τρα-
γιάσκα) και κινήσαμε για το 
σπίτι του Μενίδη. Βρήκαμε 
τον Μυλωνά ξυπόλητο. Μό-
λις ξεφορτώσαμε το γάιδαρο 
έβαλε το τηγάνι για μεζέ 
και να πιούμε ένα κρασί. 
Κόβοντας και τηγανίζοντας, 
κόβοντας και τηγανίζοντας, 
δεν έμεινε ούτε σκόρτσα… 
Τέλειωσε και το κρασί και 
στείλαμε το Βασίλη -μικρό 
τότε- να φέρει κρασί από 
το σπίτι του Παναγιώτη του 
Ξυδιά, που έλειπαν στην 
Αμερική. Έτσι πέρασε μια 
ολόκληρη μέρα…».

Β.Κ.

Στο ξωκλήσι της Μισοσπορί-
τισσας, 21 Νοέμβρη, η Κορ-
δαγγέλω είναι οργισμένη με 
τον παπα- Γκούβερη, γιατί 
αυτός πούλησε τις ελιές, 
που η μητέρα της είχε χαρί-
σει στην εκκλησία.
-Να φύγεις, θεομπαίχτη, 
από την εκκλησία. Αν έχεις 
φιλότιμο, να φύγεις. Αλλά τι 
λέω; Φεύγει η κότα από τον 
μύλο;

Β. Κ.

Η Κορδαγγέλω κάθε Δευτέ-
ρα πήγαινε στο παζάρι και 
αγόραζε ψάρια. Μια φορά 
λοιπόν πηγαίνοντας συνά-
ντησε το Γιώργη τον Απο-

στολά. 
-Πού πας, Αγγέλω; τη ρώ-
τησε. 
-Πάω στο παζάρι να πάρω 
ψάρια. 
-Πνιγήκανε τα ψάρια, της 
είπε αστειευόμενος ο Απο-
στολάς. Εκείνη χωρίς καν να 
το σκεφτεί πήρε το δρόμο 
της επιστροφής.
Ας πούμε και τούτο για την 
Αγγέλω. Όταν γινόταν γάμος 
στο χωριό, η Αγγέλω πάντα 
έκανε δώρο στη νύφη μια 
ολοκαίνουργη κουβέρτα. 
Ακόμη και αν δεν την καλού-
σαν, αυτή πήγαινε το δώρο 
της.

B. K.

Από τα χρόνια του ‘21
Στα χρόνια του ‘21 ζούσε 
στη Δημητσάνα ένας ποιη-
τής πανέξυπνος και πανά-
σχημος, ο Παναγιώτης Κάλ-
λας ή Τσοπανάκος. 
Ο στρατηγός Νικηταράς 
θέλοντας να παίξει με τον 
καμπούρη ποιητή, του έστει-
λε δώρο ένα κολοβό άλογο, 
για να πηγαίνει εύκολα στο 

στρατόπεδο. 
Ο Τσοπανάκος δέχτηκε το 
άλογο με ευγνωμοσύνη και 
έγραψε αμέσως στο φίλο 
του: 
“Το δώρο σου Νικηταρά
είν’ άλογο χωρίς ουρά
ή μου στέλνεις και κριθάρι 
ή σου στέλνω το τομάρι.”
Έτσι εξασφάλισε την τροφή 
του αλόγου.

Θ. Π.

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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Ôáîßäé óôïí Ðüíôï
Παρέµβαση

ÅðÝóôñåøá ðñüóöáôá áðü Ýíá ôá-
îßäé óôïí Ðüíôï, ðïõ Þôáí ãéá ìÝíá 
Ýíá üíåéñï æùÞò êáé ìïõ äüèçêå ç 
åõêáéñßá ôþñá íá ôï êÜíù ðñáãìá-
ôéêüôçôá. ÁõôÜ ðïõ Ýæçóá ôéò Ýíôå-
êá ìÝñåò, ðïõ êñÜôçóå ôï ôáîßäé, 
åßíáé êÜôé ðïõ ðïëý äýóêïëá ìðï-
ñåß êáíåßò íá ôï ðåñéãñÜøåé. Éäé-
áßôåñá ç åðßóêåøÞ ìïõ óôç Ëéâå-
ñÜ, ôï ÷ùñéü üðïõ Ýæçóáí ïé ãïíåßò 
ìïõ ùò ôçí çìÝñá ðïõ åîáíáãêÜ-
óôçêáí íá ôï åãêáôáëåßøïõí, Þôáí 
ãéá ìÝíá ìéá áîÝ÷áóôç, óõãêëïíé-
óôéêÞ óôéãìÞ. Ôá óõíáéóèÞìáôá ðïõ 
íéþèåéò äåí ìðïñåßò íá ôá ðåñéãñÜ-
øåéò… Ðåñðáôþíôáò óôá äñïìÜêéá 
ôçò ËéâåñÜò  Ýíéùóá ôéò óêéÝò ôùí 
ãïíéþí ìïõ íá ìå ðåñéôñéãõñßæïõí 
êáé íá ðåñðáôïýí ìáæß ìïõ åíþ ôá 
äÜêñõá ðëçììýñéæáí ôá ìÜôéá ìïõ. 
Óôçí åêêëçóßá ôïõ Áãßïõ Ãåùñãßïõ, 
ðïõ óþæåôáé áëëÜ Ý÷åé ìåôáâëçèåß 
óå ôæáìß, ç óêÝøç ìïõ ðÝôáîå ðßóù 
êáé åßðá «åäþ ìÝóá ðáíôñåýôçêáí ïé 
ãïíåßò ìïõ, âÜöôéóáí ôá ôñßá ðáéäé-
Ü ôïõò -ôá ïðïßá ðÝèáíáí óôï ðëïßï 
ðïõ ôïõò ìåôÝöåñå óôçí ÅëëÜäá êáé 
Ýãéíáí ôñïöÞ óôá øÜñéá- êé åäþ Ýèá-
øáí ôïõò ðñïãüíïõò ôïõò êáé ç óõ-
ãêßíçóÞ ìïõ êïñõöþèçêå. Óáí åëÜ-
÷éóôï öüñï ôéìÞò ìÜæåøá ëßãá ëéèá-
ñÜêéá êáé ëßãï ÷þìá íá ôá öõëÜîù 
óáí êåéìÞëéï. Ç åðßóêåøç óôï éóôï-
ñéêü ìïíáóôÞñé ôçò Ðáíáãßáò Óïõ-
ìåëÜ áíÞìåñá ôïõ 15áýãïõóôïõ, 
Þôáí ìéá Üëëç óõãêëïíéóôéêÞ åìðåé-
ñßá. Áðü ôï Ôóåâéæëïýê, ðñùôåýïõ-

óá ôçò åðáñ÷ßáò Ìáôóïýêáò, äéáíý-
óáìå áðüóôáóç 10 ÷éëéïìÝôñùí ìå 
ìéêñÜ åéäéêÜ ëåùöïñåßá. Ç äéáäñï-
ìÞ åßíáé ðñáãìáôéêÜ ìáãåõôéêÞ. Äå-
îéÜ êáé áñéóôåñÜ õøþíïíôáé ðáíý-
øçëá âïõíÜ êáôáðñÜóéíá êáé äßðëá 
óôï äñüìï êõëÜíå ôá ãÜñãáñá íåñÜ 
ôïõ ðïôáìïý Ðõîßôç (áðü ôá ðõîÜ-
ñéá ðïõ áöèïíïýí óôçí êïéëÜäá 
ôçò Ðáíáãßáò), ìéá ãëõêéÜ ìåëùäß-
á åíáñìïíéóìÝíç ôÝëåéá ìå ôï ôïðß-
ï. ÌåôÜ óõíå÷ßóáìå ðåæÞ, 800 ìÝôñá 
ðåñßðïõ áíÞöïñï êáé, üôáí öôÜóáìå 
óôçí êïñõöÞ, áíôéêñßóáìå ôï Ìïíá-
óôÞñé êïëëçìÝíï êõñéïëåêôéêÜ óôï 
âñÜ÷ï. ¸íáò Üëëïò ôåñÜóôéïò âñÜ-
÷ïò ôï óêåðÜæåé êáé óïõ êüâåé ôçí 
áíÜóá. ÐáñáêïëïõèÞóáìå ôç Èåßá 
Ëåéôïõñãßá, ðïõ ôÝëåóå ï Ïéêïõìå-
íéêüò ÐáôñéÜñ÷çò. ¹ôáí ìéá ìõóôá-
ãùãßá! Íá áêïýò ôç Ëåéôïõñãßá åêåß 
óôá âÜèç ôçò Ôïõñêßáò óôá Åëëçíé-
êÜ, ýóôåñá áðü ôüóá ÷ñüíéá áðü-
ëõôçò óéùðÞò, ðñáãìáôéêÜ óå êÜ-
íåé íá áíáôñé÷éÜæåéò. ÅðéóêåöôÞêá-
ìå ðïëëÝò ðüëåéò êáé äéÜöïñá ìïõ-
óåßá, ðëïýóéá óå éóôïñßá, ðïõ åßíáé 
óõíäåäåìÝíç ìå ôïí åëëçíéêü ðïëé-
ôéóìü êáé ôïí Ðüíôï: Ôñáðåæïýíôá, 
Óáìøïýíôá, ÁìÜóåéá… Ðáíôïý áäé-
Üøåõóôåò ìáñôõñßåò ôÞò åêåß åëëç-
íéêÞò ðáñïõóßáò ôïõ ðïíôéáêïý åë-
ëçíéóìïý. Ìéá ôåëåõôáßá Ýêðëçîç 
ìáò ðåñßìåíå, üôáí åðéóêåöôÞêáìå 
ôï Uzungol, ðåñéï÷Þ ïñåéíÞ,  ðïõ 
ïé êÜôïéêïß ôçò, ó÷åäüí üëïé, ìéëïýí 
ôçí ðïíôéáêÞ äéÜëåêôï. ÁíåâÞêáìå 

êáé óôï Ðáñ÷Üñ (ïñåéíüò âïóêüôï-
ðïò) ôçò êùìüðïëçò, üðïõ óõíáíôÞ-
óáìå Ýíáí çëéêéùìÝíï Ðüíôéï, ðïõ 
ü÷é ìüíï ìßëçóå ìáæß ìáò ðïíôéáêÜ, 
áëëÜ ÷üñåøå êáé ðïíôéáêïýò ÷ïñïýò 
õðü ôïõò Þ÷ïõò ôïõ êåìåôæÝ.
Ôï ôáîßäé óôïí Ðüíôï Þôáí Ýíá üíåé-
ñï êáé üðùò üëá ôá üíåéñá ôåëåßù-
óå êé áõôü. Óôçí åðéóôñïöÞ, åíþ ôï 
óþìá ìïõ ôáîßäåõå äõôéêÜ, ç óêÝ-
øç ìïõ êáé ç êáñäéÜ ìïõ ðáñÝìåíáí 
óôçí ÁíáôïëÞ. ¸ìåíáí êáñöùìÝíåò 
åêåß. Óôçí Ôñáðåæïýíôá, ôç Óáìøïý-
íôá, óôï Ôóåâéæëïýê êáé ðñïðÜíôùí 
óôçí áãáðçìÝíç ËéâåñÜ, óôçí Ðá-
ôñßäá, üðùò ôçí ïíüìáæáí ïé ãïíåßò 
ìïõ, üôáí óôéò óõæçôÞóåéò ôïõò áíá-
öÝñïíôáí óå äéÜöïñá ðåñéóôáôéêÜ 
áðü ôçí åêåß æùÞ ôïõò. Áõôü ôï óõ-
íáßóèçìá ôï Ýíéùóá êé åãþ, üôáí óõ-
íáíôÞèçêá ìå ôïí Ôïýñêï Ðñüåäñï 
ôçò ËéâåñÜò. Ìå ÷áéñÝôçóå ìå ìéá 
èåñìÞ ÷åéñáøßá êáé áãêáëéáóôÞêá-
ìå. Êåßíç ôç óôéãìÞ Þñèáí óôç óêÝøç 
ìïõ ïé óôß÷ïé ôïõ ðïéçôÞ: «ôïýôï ôï 
÷þìá åßíáé äéêü ôïõò êáé äéêü ìáò».
Ðñéí êëåßóù áõôü ôï óýíôïìï ïäïé-
ðïñéêü, èåùñþ õðï÷ñÝùóÞ ìïõ íá 
åõ÷áñéóôÞóù ôïí Êþóôá Áëåîáíäñß-
äç, ðñüåäñï ôïõ Óõëëüãïõ «Ìùìü-
ãåñïé», ðïõ ïñãÜíùóå áõôÞ ôçí ôÝ-
ëåéá áðü êÜèå Üðïøç åêäñïìÞ êáé 
ìïõ äüèçêå ç åõêáéñßá íá æÞóù áõôü 
ôï üíåéñï æùÞò. Ôïí åõ÷áñéóôþ åðß-
óçò ãéá ôçí ðñïóðÜèåéá ðïõ êáôÝâá-
ëå íá åíôïðßóïõìå ôï óðßôé ôùí ãï-
íéþí ìïõ. Äåí ôá êáôáöÝñáìå, áëëÜ 

ìïõ áñêåß ðïõ âñÝèçêá óôç ËéâåñÜ. 
Åõ÷áñéóôþ êáé óõã÷áßñù ôç óýæõãü 
ôïõ Ìõñïöüñá, ðïõ ìå ôçí õðÝñï÷ç 
îåíÜãçóÞ ôçò, ôåêìçñéùìÝíç éóôï-
ñéêÜ, ëåðôïìåñÞ êáé êáôáíïçôÞ, åí-
èïõóßáóå üëïõò ìáò. Íá åõ÷áñéóôÞ-
óù åðßóçò üëá ôá Üôïìá, ðïõ óõíôá-
îéäÝøáìå êáé ãßíáìå ìéá ïéêïãÝíåé-
á. Èá ôïõò èõìÜìáé üëïõò ðÜíôá ìå 
íïóôáëãßá êáé áãÜðç. Íá áíáöåñèþ 
éäéáßôåñá óôçí ê. Ìáßñç Íéê. Ìáñá-
ðÜ, ãíùóôÞ áðü ôç Ìåëâïýñíç, ðïõ, 
ðáñüëï ðïõ äåí åßíáé ðïíôéáêÞò êá-
ôáãùãÞò (ï óýæõãüò ôçò åßíáé), Ýäåé-
îå æùçñü åíäéáöÝñïí íá ìáò óõ-
íôñïöåýóåé ó’ áõôü ôï ôáîßäé êáé íá 
ìïéñáóôåß ìáæß ìáò ôéò ÷áñÝò êáé ôéò 
óõãêéíÞóåéò, ðïõ íéþóáìå. 
Èá Þôáí ðáñÜëåéøç áí äåí áíÜöåñá 
ôçí ðñïèõìßá ôïõ Ôïýñêïõ ÄçìÜñ-
÷ïõ Ìáôóïýêáò, óôçí ïðïßá õðÜãå-
ôáé ç ËéâåñÜ, óôïí ïðïßï ìå óýóôç-
óå ï ê. Áëåîáíäñßäçò, íá Ýñèåé ìáæß 
ìáò óôç ËéâåñÜ êáé íá êÜíåé êÜèå 
äõíáôÞ ðñïóðÜèåéá íá åíôïðßóïõ-
ìå ôï óðßôé ôùí ãïíéþí ìïõ. Åêôßìç-
óá éäéáßôåñá áõôÞ ôç ÷åéñïíïìßá ôïõ. 
Ôåëåéþíïíôáò óõíéóôþ áíåðéöýëá-
÷ôá óå üóïõò Ý÷ïõí ðïíôéáêÞ êáôá-
ãùãÞ íá âñïõí ôçí åõêáéñßá íá êÜ-
íïõí áõôü ôï ôáîßäé. Èá æÞóïõí áíå-
ðáíÜëçðôåò óôéãìÝò. Ïé «Ìùìüãå-
ñïé» ïñãáíþíïõí êÜèå ÷ñüíï áõôü 
ôï ðñïóêõíçìáôéêü ôáîßäé ôï Äåêá-
ðåíôáýãïõóôï. Áò ìçí ôï ÷Üóïõí.
Åõèýìéïò (ÌÜêçò) Ãõëïðßäçò   
(Öùôïãñáößåò óôï ËåýêùìÜ ìáò) 

Με αφορμή την έκδοση των ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ του Δημητρακάκη, λάβαμε 
την ακόλουθη επιστολή:

Αθήνα 10-8-2013
Προς 
την αξιότιμον κ. Θεοδώρα Πελεκάνου
Αξιότιμη Κυρία
Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση διάβασα την εξαιρετική έκδοση των απομνημονευμάτων 
του Δημητρίου Δημητρακάκη την οποία με την άκρως επιτυχημένη επιμέλειά σας 
εξέδωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστορείου Λακεδαίμονος “Ο Πολυδεύκης”.
Πρόκειται για έργο ιδιαίτερης σπουδαιότητος, που φωτίζει άγνωστες πτυχές της 
ιστορίας μας και το οποίο θα συνεισφέρει ιδιαιτέρως στην επιστημονική έρευνα και 
ανάλυση των ιστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στην Πατρίδα μας, πριν, κατά, 
και μετά την επανάσταση του 1821.
Θέλω ιδιαιτέρως να τονίσω την αυταπόδεικτη τεράστια συμβολή σας ως φιλολόγου, 
στην παρούσα έκδοση με την προφανή επίλυση σωρείας προβλημάτων που είχατε να 
αντιμετωπίσετε.
Η προσπάθεια του Συλλόγου και η δική σας προσωπικά είναι άξιες συγχαρητηρίων 
και ευχαριστιών.
Με ιδιαίτερη τιμή, 
Αθανάσιος Δ. Νικολόπουλος
Εφέτης Αθηνών
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Το σηµερινό µας λεύκωµα περιλαµβάνει φωτογραφί-
ες από την επίσκεψη στον Πόντο, σε αναζήτηση των 
χαµένων πατρίδων, που περιγράφει ο Μ Γυλοπίδης.χαµένων πατρίδων, που περιγράφει ο Μ Γυλοπίδης.

Το σηµερινό µας λεύκωµα περιλαµβάνει φωτογραφί-
ες από την επίσκεψη στον Πόντο, σε αναζήτηση των 
χαµένων πατρίδων, που περιγράφει ο Μ Γυλοπίδης.χαµένων πατρίδων, που περιγράφει ο Μ Γυλοπίδης.

Το λεύκωµά µας
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Παραθέτουμε τη 2η συνταγή, 
από σημειώσεις συντοπίτη μας 
που δούλεψε σε εργαστήριο 
ζαχαροπλαστικής στην 
Καλαμάτα, όπως υποσχεθήκαμε 
στον “Π” 21.
Δια διάφορα ποτά λικέρ
Πρώτα θα φτιάξωμεν το σιρόπι 
που είναι η βάσις σε όλα τα 
λικέρ.
Ρίχνομεν μίαν οκάν σακχάρεως, 
μίαν οκάν και 80 δράμια καθαρόν 
νερόν, 120 δράμια οινόπνευμα 
καθαρόν και τα ανακατεύομεν 
καλά. Βάζομεν το σιρόπι εις ένα 
μπουκάλι. Όταν θέλωμεν να 
φτιάξωμεν ένα ποτόν, διαλύομεν 
σε λίγο οινόπνευμα το άρωμα 
αυτού, το ανακατεύομεν καλώς 
και το ρίχνουμε στο μπουκάλι 
μαζί με το σχετικό χρώμα. 

Και μιας και μιλάμε για 
αλισβερίσι με την Καλαμάτα, 
πριν 20 χρόνια περίπου μας 
αφηγήθηκε η υπέργηρη τώρα 
πια Καστανιώτισσα Β. Π. πως 

προπολεμικά, ένα καλοκαίρι 
κουβάλησαν ποτάσα μέσα από 
τον Ταΰγετο με γαϊδουράκι, η 
ποτάσα έλιωσε και έκανε βαθιά 
πληγή στο ζωντανό. Η πληγή 
επουλώθηκε εντελώς με την 
αλοιφή της Φροξυλιάς. Επειδή 
η συνταγή η καστανιώτικη είναι 
γνωστή, και απ’ όσο γνωρίζω οι 
κυρίες του Συλλόγου “Λουσίνα” 
διαθέτουν την αλοιφή στη 
γιορτή της “Μπουκουβάλας”, 
παραθέτουμε τη συνταγή της 
Ασπασίας Μιχαλόχρηστα 
περίπου 75 χρόνων το 1995.
Επεξεργασία Αφροξυλιάς
Κόβουμε μια βέργα φροξυλιάς 
και με ένα μαχαίρι βγάζουμε 
τη φλοίδα. Βράζουμε λίγο 
μελισσοκέρι ώσπου να λιώσει 
τελείως και ρίχνουμε μέσα τη 
φλοίδα της φροξυλιάς καθώς 
και ένα ασπράδι αυγού. Όταν το 
μίγμα στερεοποιηθεί το πλένουμε 
οκτώ χέρια νερό. Αυτή είναι 
η αλοιφή που τη βάζουμε σε 
κάποιο κάψιμο από φωτιά. 

Λοσιόν
Οι λοσιόν καθαρίζουν, τονώ-
νουν και δροσίζουν το δέρμα, 
κλείνουν τους πόρους και είναι 
κατάλληλες να χρησιμοποιη-
θούν μετά από μάσκα ή ντεμα-
κιγιάζ.
Για να φτιάξουμε λοσιόν για το 
δέρμα, χρησιμοποιούμε φρέ-
σκα αλλά και ξερά φυτά. 
Ανάλογα με το φυτό κάνουμε 
ένα απλό αφέψημα με τα άνθη 
ή τα φύλλα και το διατηρούμε 
για μία βδομάδα στο ψυγείο 
κατά προτίμηση σε γυάλινο 
μπουκάλι. 
Η μέντα, το τίλιο και ο μαϊ-
ντανός, καθαρίζουν βαθιά το 
δέρμα και το απολυμαίνουν. 
Ο μάραθος, το σπανάκι, και 
το θυμάρι, καταπολεμούν την 
ακμή.

Λοσιόν από τίλιο 
ή φασκόμηλο
Με 1 lt νερό και 20 gr άνθη 
τίλιου ή φασκόμηλου, φτιά-
χνουμε ένα αφέψημα που το 
αφήνουμε 10 λεπτά και μετά 
το φιλτράρουμε. Η λοσιόν από 
τίλιο καθαρίζει τους πόρους 

του δέρματος 
και δίνει μία ξε-
χωριστή λάμψη στο πρόσωπο. 
Ξεκουράζει και μαλακώνει τα 
κουρασμένα δέρματα.

Λοσιόν από θυμάρι 
Καταπολεμάει την ακμή. 
Για να τη φτιάξουμε, χρεια-
ζόμαστε 30 gr θυμάρι και 1 lt 
νερό. 
Φτιάχνουμε ένα αφέψημα και 
το χρησιμοποιούμε πάνω σε 
καθαρισμένο δέρμα χωρίς να 
το σκουπίσουμε ή να το ξεπλύ-
νουμε.

Λοσιόν από μέντα
Ιδανική για λιπαρά δέρματα 
καθαρίζει σε βάθος και κατα-
πολεμάει τα μπιμπίκια. 
Για να τη φτιάξουμε, χρεια-
ζόμαστε 30 gr μέντα και 1 lt 
νερό. 
Για ευαίσθητα δέρματα βάζου-
με τα μισά φύλλα μέντας.

Καλύτερη ζωήΚαλύτερη ζωή
Στα παλιά τετράδια 
της γιαγιάς

Οι συνταγές 
του Πολυδεύκη

Βεράντα
και κήπος

Η Μπλε Ορτανσία
Πολύς λόγος γίνεται για το “πρόβλημα της μπλε ορτανσίας”. Αν δηλαδή 
υπάρχουν ποικιλίες στον κόσμο που με οποιεσδήποτε καλλιεργητικές εργασίες 
δίνουν άνθη μπλε χρώματος ή αν το μπλε χρώμα οφείλεται στην ελάττωση του 
PH στο χώμα τους. Μάλλον η δεύτερη άποψη είναι πιο σωστή. Αν στο έδαφος 
ορτανσίας που δίνει άνθη ροζ μεταβάλλουμε το PH και το κάνουμε 5,5-6, τότε 
τα άνθη γίνονται μπλε. Αν το PH υπερβεί το 7 τότε τα άνθη παίρνουν έντονο 
ροζ χρώμα. Για να έχουμε μπλε άνθη,  ποτίζουμε 3-4 φορές το φυτό με νερό 
στο οποίο έχουμε διαλύσει θειικό αργίλιο (σε αναλογία 20 lt νερό-500 gr θει-
ικό αργίλιο). Στον Άγιο-Λιά, στην Καστανιά βέβαια, έξω από το σταύλο της 
γρια-Μπράταινας, υπήρχε μια ορτανσία με μπλε λουλούδια. Όταν λοιπόν κό-
βαμε ένα κλαράκι και το φυτεύαμε αλλού, τα λουλούδια γίνονταν ροζ. 

Οι δυο Καστανιώτισσες στα ερείπια του σπιτιού τους μετά την πυρπόλησή 
του από τους Γερμανούς, κατά τη Μεγάλη Επιδρομή του 1944.
Εβδομήντα χρόνια από τότε πολλές πληγές παραμένουν ακόμα ανοιχτές.

ÁíáìíÞóåéò...
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Λόγος και Φως

Την πατρίδα μου έχασα
Την πατρίδαμ’ έχασα, 
άκλαψα και πόνεσα.
Λύουμαι κι αρόθυμο, όι όι
ν’ ανασπάλω κι επορώ.
Μίαν κι άλλο ‘σην ζωή μ’ 
σο πεγάδι μ’ σην αυλή μ’ .
Νέροπον ας έπινα, όι όι
και τ’ ομμάτα μ’ έπλυνα. 
Τά ταφία μ’ έχασα
ντ’ έθαψα κι ενέσπαλα.
Τ’ εμετέρτς αναστορώ, όι όι
και ‘ς σο ψυόπο μ’ κουβαλώ.
Εκκλησίας έρημα, 
μοναστήρα ακάντηλα, 
πόρτας και παράθυρα, όι όι επέμναν 
ακρόνυχτα. 

Γιώργος Χ Μυρίδης

Στη φωτογραφία απεικονίζονται Τραπεζούντιες με τη συνοδεία τους στα παρ-
χάρια της Κρώμνης. Η Κρώμνη είναι περιοχή του Πόντου που πριν τη μικρα-
σιατική καταστροφή κατοικούνταν από Έλληνες, παρχάρια δε αποκαλούσαν 
τα βοσκοτόπια.

Δυο ποντιακά και δυο ποιήματα της ξενιτιάς διάλεξε ο Π για το 
σημερινό του φύλλο, μαζί με φωτογραφία από τις χαμένες πατρί-
δες, από το αρχείο της Β. Κεμερίδου.

Αναστορώ τα παλαιά

Αναστορώ τα παλαιά

Κι η καρδ(ι)ά μ’ 

φαρμακούται

Κρούνε σο νου μ’ 

τα μέρ(ε)α μουν

Και η γούλα μ’ γομούται.

Έκειτι τόπια έμορφα

Τη πατρίδας χωρία

Ρασόπα που επέμνετε

Με τα νερά τα κρύα.

Θυμούμαι τα κρύα νερά σ’

Τα πράσινα χορτάρ(ι)α σ’

Τ’ άσπρα τα σ(ι)όνια σ’, 

την βρεσί σ’

Τ’ έμορφα τα παρχάρ(ι)α σ’ .

Γιώργος Μυρίδης

Ï îåíéôåìÝíïò ôçò ÁìåñéêÞò
ÂïõëéÝìáé ìéá, âïõëéÝìáé äõï, 
âïõëéÝìáé íá îåíéôåõôþ,
íá ðÜù ìáêñéÜ óôá îÝíá, 
îÝíá êáé îåíéôåìÝíá.
Íá êÜìù îÝíïõò åäéêïýò, 
ößëïõò êáé áäåëöïðïéôïýò,
êáé îÝíåò ðáñáìÜíåò, 
êïñéôóÜêéá öéëåíÜäåò.
1⁄4óá âïõíÜ êé áí ðÝñáóá,
üëá ôá å÷áéñÝôçóá, 
êé üóá ´÷ù ðåñáóìÝíá, 
äÜêñõá ôÜ÷ù ãåìéóìÝíá.
ÂïõíÜ ìïõ ìç ÷éïíßóåôå,
 ìáôÜêéá ìç äáêñýóåôå,
ç ÁìåñéêÞ ìå ãÝëáóå 
êáé ìå áãïõñïãÝñáóå,
êáé ðáí ìáêñéÜ ôá ÷ñüíéá, 
êëÜöôå ìå ðïõëéÜ êé áçäüíéá.

Ανάθεμά σε ξενιτιά
Ανάθεμα σε ξενιτιά
με τα δολλάρια σου,
μάς πήρες τα παιδάκια μας
και τά ‘καμες δικά σου.
Ανάθεμα τα ξένα
που ξενιτεύετε.
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Γράµµατα & τέχνες

Ìå ñßæåò ÃéùñãéôóéÜíéêåò

Ο Θανάσης Σκρουµπέ-
λος γεννήθηκε το 1944 (Νο-
έµβριο) στον Κολωνό. Σπού-
δασε καλές τέχνες και αγιο-
γραφία στην Αθήνα και σκη-
νοθεσία κινηµατογράφου στο 
Λονδίνο (L.F.S). Κατά τη δι-
άρκεια της χούντας ως υπεύ-
θυνος (µαζί µε τον Δ. Λογο-
θέτη) της έκδοσης του παρά-
νοµου ΘΟΥΡΙΟΥ (της αντιδι-
κτατορικής οργάνωσης σπου-
δαστών Ρήγας Φεραίος, ήταν 
από τα αρχικά δεκαέξι µέλη) 
δηµιούργησε τις αφίσες της 
αντίστασης (βλ. τη νουβέλα-
µαρτυρία «Οι κόκκινοι φίλοι 
µου») που ταξίδεψαν ως δείγ-
µατα αγώνων µέχρι και τη Φι-
λανδία και εκτέθηκαν πολλές 
φορές µέχρι τώρα µετά τη 
χούντα ως «prop art». Μετα 
την πτώση της χούντας, δού-
λεψε ως σκηνοθέτης και ως 
σεναριογράφος και για ένα 
διάστηµα ως δηµοσιογράφος 
(Αυγή - Αθηνόραµα). Έγρα-
ψε σενάρια για την ελληνική 
τηλεόραση και τον κινηµα-
τογράφο (τηλεόραση σειρές: 
Ανατολικός Άνεµος, Ξενοδο-
χείο Αµόρε, Τοπική Εφηµερί-
δα, Σκιές στο Περιστύλιο, Τα 
παιδιά της Νιόβης β΄ µέρος, 
Ακολουθώντας τον Μακρυ-
γιάννη κ.ά. Κινηµατογράφος 
µεγάλου µήκους: Καλή πα-

τρίδα σύντροφε, Νέος Παρθε-
νώνας, Η Αριάδνη µένει στη 
Λέρο, Ούλοι εµείς εφέντηµ’, 
Ματζνούν και Λαϊλά κ.ά ). 
Σκηνοθέτησε και έγραψε τα 
σενάρια των µεγάλου µήκους 
ταινιών: Ο Τζώνης Κελν κυρί-
α µου, Η Αυλή µε τα σκουπί-
δια, Χαβάη, Αλιόσα, Athen’s 
Blog, και Ο Θεός έπλασε τους 
Έλληνες. Ως σεναριογράφος 
δούλεψε σε δεκάδες ντοκιµα-
ντέρς για την τηλεόραση και 
το ΥΠΠΟ: Οι Έλληνες της 
Αιγύπτου, Δήλος, Χάλκεα Χά-
ρις, Η Θράκη χθες σήµερα αύ-
ριο, Ακολουθώντας τον µύθο 
της Πόλης, Μπαρούτι έχοµεν, 
Οι Κουρµούληδες κ.ά.

Τα θεατρικά του εργα ΧΑ-
ΒΑΗ, Στάχτες και διαµάντια, 
ανεβάστηκαν στη Λευκωσί-
α στο θέατρο Ανεµώνη στα 
Λατσιά και το Τάγκο Μπούρ-
γκερ εδώ στην Αθήνα στο θέ-
ατρο Έναστρον, στο Λήδρα 
και στο πατάρι της “Τεχνό-
πολις”. Το καινούργιο θεατρι-
κό του έργο «Όταν συνάντη-
σα τον Στέλιο», θα ανέβει στη 
σκηνή αρχές Ιανουαρίου.

Είναι από τα ιδρυτικά 
µέλη της Ένωσης Σεναριο-
γράφων Ελλάδας και εξελέγη 
πολλές φορές µέλος του Δ.Σ 
της Εταιρείας Ελλήνων Σκη-
νοθετών. 

Πρώτη του εµφάνιση στη 
λογοτεχνία ήταν µε τα διηγή-
µατα «Τα φίδια, στον Κολω-
νό» εκδ. Ανδροµέδα, ακολού-
θησε το µυθιστόρηµα «Ο Αη 
Γιώργης των Γραικών» εκδ. 
Καστανιώτης, µετά η νουβέ-
λα-µαρτυρία «Οι Κόκκινοι 
φίλοι µου» και το µυθιστόρη-
µα «Μπέλα Τσάο» καθώς και 
τρίτη έκδοση των διηγηµάτων 
«Τα φίδια, στον Κολωνό» από 
τα Ελληνικά Γράµµατα και 
συνέχισε µε το µυθιστόρηµα 
«Μπλέ Καστόρινα παπού-
τσια» και τα αφηγήµατα «Ο 
Μπαλτάς και άλλες ιστορί-
ες» από τις εκδόσεις Τόπος 
(2009), το αφήγηµα ντκουµέ-
ντο «Ο Μπούκοβι- πώς ήρθε 
και γιατί έφυγε» από τις εκ-
δόσεις Νόβολι, «Ο Μαύρος 
Μακεδών» µυθιστόρηµα από 
τις εκδόσεις Τόπος, Η ιστο-
ρία της Βέλβετ Παλµ (υπό 
την αιγίδα της ύπατης αρ-
µοστείας του ΟΗΕ για τους 
πρόσφυγες) εκδόσεις Τόπος, 
και πρόσφατα επανεκδόθη-
κε το «ΜΠΕΛΑ ΤΣΑΟ» εκδ. 
ΤΟΠΟΣ. Δύο από τα βιβλία 
του έχουν εκδοθεί στην Κων-
σταντινούπολη από τις εκδ. 
Hayal  µε τους τίτλους Tufek 
(Μπλε Καστόρινα Παπού-
τσια) και Dugun («ο Γάµος» 
εδώ από εκδ. ΙΑΣΩΝ).

Με γιωργιτσιάνικες ρίζες 
-ο παππούς του είχε γεννη-
θεί στο Γεωργίτσι- που κι ο 
ίδιος ενισχύει όσο του είναι 
δυνατόν, ο Θανάσης Σκρου-
μπέλος έχει χαράξει το δικό 
του αφηγηματικό μονοπάτι 
στη σύγχρονη ελληνική πε-
ζογραφία. 

Ο Π παρουσιάζει σ’ αυτό 
του το φύλλο ρινίσματα της 
δουλειάς του Θανάση.
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Δέσποινα Ν. Κούτσαρη 
 «Η Σπαρτιάτισσα στην αρχαιότητα 
– Δυναμική γυναίκα – Μοναδική 
μάνα», 
Έκδοση Δέσποινα Ν. Κούτσαρη, 
Αθήνα 2013

Η Δέσποινα Κού-
τσαρη, συνταξι-
ούχος διευθύντρι-
α του Υπουργείου 
Πολιτισμού, έλκει 
την καταγωγή της 
από το Καστόρι 
μιας και η μητέρα 
της είναι η Σοφία 
Νικητάκη. 
Πάντοτε δραστήρια, με σημαντική 
συνεισφορά στο σύλλογο των Εν Ατ-
τική Λακεδαιμονίων,  στο περιοδικό 
«Λακωνικά» και στο «Λακωνικό Ημε-
ρολόγιο» έκανε το μεγάλο βήμα. Πα-
ρότι οι σπουδές της είναι στα οικονο-
μικά προχώρησε σε μια καταγραφή 
των ιστορικών στοιχείων από τους 
προϊστορικούς χρόνους μέχρι σχε-
δόν  σήμερα, που παρουσιάζουν 
τη θέση και το ρόλο της γυναίκας 
της Σπάρτης. Το τολμηρό εγχείρημα 
οδήγησε σε ένα εξαιρετικό πόνημα. 
Επιστημονικό, με ευρύτατες αναφο-
ρές από την αρχαιότητα μέχρι τους 
σύγχρονους μελετητές της αρχαί-
ας Σπάρτης από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Παράλληλα, η λογοτεχνι-
κή και ρέουσα γραφή κάνει την ανά-
γνωση ευχάριστη και για το μη ειδι-
κό αναγνώστη. Παρουσιάζεται ο ρό-
λος της Σπαρτιάτισσας στους ιστορι-
κούς χρόνους, στη Δωρική Σπάρτη. 
Παγκόσμια μοναδικός μιας και δεχό-
ταν ισότιμη με τους άντρες εκπαίδευ-
ση, είχε δεσπόζουσα κοινωνική πα-
ρουσία, και ιδιοκτησία. Επίσης, μιας 
και το πατρικό της είναι στην Τρύπη, 
αφιερώνει ένα κεφάλαιο στον Καιά-
δα με πολυάριθμες ιστορικές ανα-
φορές, δίνοντας πληροφορίες για το 
πώς χρησιμοποιούνταν το σπηλαιο-
βάραθρο.
Θεωρώ ότι  Δέσποινα Κούτσαρη δη-
μιούργησε μια ιστορική κατάθεση 
στην πατρίδα μας. Αξίζει επίσης να 
σημειωθεί ότι τα έσοδα θα διατεθούν 
στο Άσυλο Ανιάτων, στη Σπάρτη.  

Ε. Λαμπή

Âéâëßá

Óôïõ ÷ñüíïõ 
ôá ãõñßóìáôá
Με επιτυχία πραγµατοποι-
ήθηκε για άλλη µια φορά το 
θεσµοθετηµένο πολιτιστικό τε-
τραήµερο από τις 26 µέχρι και 
τις 29 Αυγούστου µε πλούσιο 
πρόγραµµα εκδηλώσεων. Στα 
αχνάρια του χθες προσαρµο-
σµένο στο σήµερα το πρόγραµ-
µα περιελάµβανε ποδοσφαιρι-
κό αγώνα νέων και παλαιµά-
χων, πεζοπορία και αθλητικά 
δρώµενα µε αγώνα δρόµου, 
τσουβαλοδροµίες, αυγουλο-
δροµίες και οµαδικό τράβηγµα 
της τριχιάς, που τα χάρηκαν 
µικροί και µεγάλοι συµµετέχο-
ντες ή παρακολουθούντες. Οι 
τρείς καλύτεροι από το κάθε 
δρώµενο ανέβηκαν στο βάθρο 
και τιµήθηκαν µε έπαινο και 
µετάλλιο. Προβλήθηκε παιδική 
ταινία και δόθηκε παράσταση 
Καραγκιόζη, χαρά των παι-
διών και των µεγάλων που τα 
συνόδευαν. Πραγµατοποιήθη-
κε εκδήλωση στο Καστρί µε 
οµιλία για τη γενοκτονία του 
Ποντιακού Ελληνισµού και 
έγινε αναφορά στους Ποντίους 
κατοίκους της Νέας Λιβεράς 
στο Καστρί µε ακούσµατα 
ποντιακών τραγουδιών. Σηµα-
ντική ήταν η προσφορά του 
Β. Λαγανά που  έφτιαξε την 
εξέδρα αφιλοκερδώς. 
Στα πλαίσια των εκδηλώσε-
ων έγινε η παρουσίαση της 
έκδοσης του βιβλίου «Απο-

µνηµονεύµατα ή Ενθυµήµατα 
ενός Κοινοβουλευτικού του 19 
Αιώνα» του Δηµητρίου Δηµη-
τρακάκη που εκδόθηκε από 
τον Σύλλογό µας και το Ν. 
Π. Πολιτισµού – Αθλητισµού 
και Περιβάλλοντος του Δήµου 
Σπάρτης. Δεν έλειψε η µουσική 
βραδιά, που πραγµατοποιήθη-
κε την Κυριακή το βράδυ µε τη 
βοήθεια του συλλόγου των Φί-
λων του Βουνού «Λουσίνα» και 
του Εµποροεπαγγελµατικού 
Συλλόγου Καστορείου η οποία 
κατέληξε σε γερό γλέντι, απο-
µακρύνοντας για λίγο έγνοιες 
και σκοτούρες από την κρίση 
και τη λιτότητα που µας ταλα-
νίζουν τρία χρόνια τώρα. Το 
πρόγραµµα των εκδηλώσεων 
έκλεισε µε την πραγµατοποίη-
ση περιβαλλοντικού παιχνιδιού 
που έπαιξαν τα παιδιά µε την 

καθοδήγηση της κ. Τζανετάκη 
από την Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Σπάρτης. Το παιχνίδι που µε 
κέφι έπαιξαν τα παιδιά στό-
χευε στην ευαισθητοποίηση 
για την ανακύκλωση. Συνδιορ-
γανωτές στην εκδήλωση ήταν 
όλοι οι τοπικοί φορείς, το Ν. 
Π. Πολιτισµού –Αθλητισµού 
και Περιβάλλοντος, η Τοπική 
Κοινότητα Καστορείου, η 
Αθλητική ένωση Καστορείου- 
Πελλάνας, ο Σύλλογος Φίλων 
του Βουνού «ΛΟΥΣΙΝΑ», ο 
Πολιτιστικός Σύλλογος Κα-
στορείου «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ», ο 
Εµποροεπαγγελµατικός Σύλλο-
γος Καστορείου «ΚΑΣΤΩΡ», 
ο Κυνηγετικός Σύλλογος 
Καστορείου- Β. Λακεδαίµενος 
και ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεµόνων. 

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

Ζούµε στην Καστανιά

Επειδή πολλά κοινωνικά θέματα, 
αλλά  και άλλες εκδηλώσεις, μας 
διαφεύγουν ή δεν τα μαθαίνου-
με έγκαιρα, παρακαλούμε τους 
αναγνώστες μας και μέλη μας να 
μας ενημερώνουν για τα συμβαί-
νοντα, είτε μέσω των ανταποκρι-
τών μας, είτε, απευθείας, σε μας 
τους ίδιους. 

ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΜΑΣ
Από Αμερική ήλθαν. Ο Κώστας Τσί-
χλης με τη σύζυγό του Αγγελική και 
το γιό τους Ηλία, με τη σύζυγό του 
και τα  παιδιά τους, ο Γεώργιος Με-
νίδης του Νικολάου, η Ευθαλία και 
ο Παναγιώτης Περδάρης, ο Γιάννης 
Κάντζιας του Χρήστου και ο Χρή-
στος Κάντζιας του Σπύρου, ο Πα-
ναγιώτης Σταυρόπουλος του Πολυ-
ζώη με τη σύζυγό του Κατερίνα, το 
γιο τους Πολυζώη και την κόρη του 
Κωνσταντίνα με το σύζυγό της Χα-
ράλαμπο και  τα παιδιά τους Σοφία 
και Παναγιώτη, ο Χαράλαμπος Χίος 
του Νικολάου, ο Γιώργος και ο Ντί-
νος Κουτρουμπής του Πανάγου, ο 
Τάκης Μουτής του Κωνσταντίνου, 
ο Κωνσταντίνος Λιναρδάκης του 
Γεωργίου με τη μνηστή του Μαρία, 
ο Τάκης Κουτρουμπής του Βασιλεί-
ου με τη σύζυγό του Σπυριδούλα, η 
Γιαννούλα Κουμούτσου με το σύζυ-
γό της Νίκο Μέλεγο, η Ελένη Ζού-
ζουλα του Παναγιώτη,  η Χριστίνα 
Ζούζουλα του Πέτρου, ο Δημήτρης 
Καλλιάνης του Κων/νου με τη συζυ-
γό του και ο Γεώργιος Αλεβίζος του 
Δημητρίου.
Από Καναδά: Ο Κώστας Αρφάνης 
με τη σύζυγός του Χριστίνα, η Μα-
ρία Βερνέζου- Λιακοπούλου, o Γιάν-
νης Κάτσιος με τη σύζυγό του Ελέ-
νη, ο Ευάγγελος Τσούμης με τη σύ-
ζυγό του Παναγιώτα (Κρομμύδα), η 
Βουραντώνη  Αγγελική με το σύζυ-
γό της. 
Από Αυστραλία: Η Μαρία Γκλέκα 
Πρόεδρος του Συλλόγου Βορείων 
Δήμων Σπάρτης στο Sydney με το 
σύζυγό της Θανάση Γκλέκα, ο Λα-
γανάς Κων/νος και η σύζυγός του 
Νικολέτα, ο Λάμπρος Βουρλούμης 
της Χαρίκλειας (του Παντελή Γκλέ-
κα), ο Παναγιώτης Αδάμης με τον 
πατέρα του Βασίλη και τον ανιψιό 
του Βασίλη Αδάμη, ο Λυκούργος 
Βισβής και η συζυγός του Χρυσού-
λα, ο Νίκος Ξυδογιαννόπουλος με τη 
σύζυγό του Παναγιώτα, ο Παναγιώ-
της Ξυδογιαννόπουλος με τη σύζυγό 

του Λυγερή και το γιο τους Γιάννη, ο 
Μιχάλης Βουρδούσης  με τη σύζυγό 
του Ελένη Ξυδογιαννοπούλου, ο Νι-
κόλαος Βουνάσης με την σύζυγό του 
Βασιλική Ξυδογιαννοπούλου, ο Ιω-
άννης Σπυριδάκης του Παναγιώτη, η 
Λιαπέρδου Νίκη, ο γιος της Νίτσας 
Γερμανού με τα παιδιά του, ο Ευ-
θύμιος Γυλοπίδης με τη σύζυγό του 
Αντωνία Γεωργαντά.

ΓΑΜΟΙ
Η Μαρία Δανιγγέλη του Θεοδώρου 
και ο Κων/νος Γκλέκας του Πανα-
γιώτη, παντρεύτηκαν στις 24/08/
2013 στον Ι.Ν. της Υπαπαντής στο 
Γεωργίτσι.
Η Ραλλού Παπαδοπούλου του Ηλία 
και της Δέσποινας Παρασκευοπού-
λου  και ο Σταύρος Βέργαδος του 
Ηλία, παντρεύτηκαν στις 17/08/2013 
στον Ι.Ν. του Αγίου Νίκωνα στην 
Σπάρτη.
Η Μαρία Δανδουλάκη του Βασιλεί-
ου και ο Χρήστος Μιχαλόπουλος του 
Ιωάννη παντρεύτηκαν στις 30/08/
2013 στον Ι.Ν.  Αγίου Νικολάου στο  
Λιμένι Οιτύλου. 
Η Φωτεινή Ζαγάνα και ο Λεωνίδας 
Τζωρτζάκης του Νικήτα, παντρεύ-
τηκαν στις 31/08/2013 στον Ι.Ν. του 
Αγίου Σπυρίδωνα στη Σπάρτη.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε να ζή-
σουν ευτυχισμένοι με καλούς απο-
γόνους.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Ειρήνη και ο Ηλίας Αλειφέρης 
του Σπυρίδωνος απέκτησαν το τρί-
το τους παιδί, ένα κοριτσάκι, στις  
29/12/2012, το βάπτισαν στις 16/6/
2013 στον Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Κε-
ρατσινίου και του έδωσαν το όνομα 
Μαριλένα.
Η Αθανασία και ο Κωνσταντίνος 
Αλειφέρης του Σπυρίδωνος απέκτη-
σαν στις 05/01/2013 το πρώτο τους 
παιδί ένα κοριτσάκι, το βάπτισαν 
στις 08/09/2013 στον Ι.Ν. Αποστό-
λου Πέτρου Αμπελακίων Σαλαμίνας 
και του έδωσαν το όνομα Θεοδώρα.
H Αναστασία Μενίδη του Βασιλεί-
ου και ο Απόστολος  Παναγιωτάκης  
απέκτησαν στις 05/03/2013 το δεύ-
τερο παιδί τους, ένα κοριτσάκι.
Η Κυριακούλα Παπαδοπούλου και 
ο Στυλιανός Σταυρόπουλος απέκτη-
σαν στις 02/08/2013 το δεύτερο παι-
δί τους ένα κοριτσάκι. 
Η Κατερίνα Παστίδου του Λεονάρ-
δου και ο Γιώργος Καστάνης του Δη-

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Η Αγγέλα Σκρουμπέλου άνοιξε νέο μικροβιολογι-
κό εργαστήριο.

Ελευθερίου Βενιζέλου 64, Νέα Σμύρνη
Τηλ.: 210 9386840, 6934251826

μητρίου απέκτησαν στις 26/09/2013 
το πρώτο παιδί τους, ένα αγοράκι.
Η πρεσβυτέρα Αγγελική Θεοφιλο-
πούλου και ο ιερέας μας Δημήτρι-
ος Μήτρης του Γεωργίου απέκτη-
σαν στις 14/10/2013 το πέμπτο παι-
δί τους, ένα κοριτσάκι.
Ευχόμαστε στους γονείς να τους 
ζήσουν τα νεογέννητα και  να εί-
ναι καλότυχα και ευτυχισμένα στη 
ζωή τους.
Η Έλση Διαμαντίδου και ο Δημή-
τρης  Αλεξάκος του Ντίνου απέκτη-
σαν στις 10-8-13,  το δεύτερο παιδί 
τους ένα κοριτσάκι.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Η Παναγιώτα και ο Χρήστος Γενο-
βέζος βάπτισαν στις 13/07/2013 το 
αγοράκι τους στον Ι. Ν. της Αγίας 
Βαρβάρας στο Καστρί και του έδω-
σαν το όνομα Απόστολος.
Η Τριαντάφυλλη Λαμπράκη του 
Χρήστου και ο Πάνος Φουράκης βά-
πτισαν το κοριτσάκι τους στις 27/07/
2013 στον Ι.Ν. της Γεννήσεως της 
Θεοτόκου στο Καστόρι  και του έδω-
σαν το όνομα Χριστίνα.
Η Κατερίνα Φιλιπποπούλου και ο 
Παναγιώτης Πανταζής του Θεοφάνη 
βάπτισαν το αγοράκι τους στις 27/
07/2013 στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου 
Γλυφάδας  και του έδωσαν το όνο-
μα Θεοφάνης.
Η Κων/να Γιάνναρη και ο Πέτρος 
Σταυγιανουδάκης βάπτισαν το κο-
ριτσάκι τους στις 11/08/2013 και του 
έδωσαν το όνομα Βασιλική.
Η Δήμητρα και ο Βασίλης Γαρυφάλ-
λης βάπτισαν το κοριτσάκι τους στις 
18/08/2013 στον Ι.Ν. του Ιωάννη του 
Θεολόγου στον Αϊ-Μάμα και του 
έδωσαν το όνομα Βασιλική.
Η Κωνσταντίνα και ο Γιώργος Λά-
μπος βάπτισαν το κοριτσάκι τους 
στις 15/09/2013 στον Ι.Ν. Αγίου Γε-
ωργίου στο Γεωργίτσι και του έδω-
σαν το όνομα Βασιλική.
H Αθηνά Γεωργοπούλου και ο Βι-
σβής Δημήτριος του Παναγιώτη και 
της Αφρούλας Λαγανά, βάπτισαν το 
αγοράκι τους στις  15/09/2013 στον 

Ι.Ν. του Αγίου Νίκωνα στη Σπάρτη 
και του έδωσαν το όνομα Νικόλαος.
Η Μαρία και ο Ιωάννης Μουτής του 
Λάμπρου βάπτισαν το αγοράκι τους 
στις 29/09/2013 στον Ι.Ν. Αγίου Νι-
κολάου Γλυφάδας και του έδωσαν 
το όνομα Λάμπρος.
Η Στεφανία Λυμπέρη και ο Δημή-
τρης Συκαράς του Ιωάννη βάπτισαν 
το κοριτσάκι τους στις 31/08/2013 
στον Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου στη Θεσ-
σαλονίκη και του έδωσαν το όνομα 
Ελένη.

ΠΕΝΘΗ
Ο Κωνσταντίνος Αϊβαλής του Νικο-
λάου πέθανε στην Αμερική στις 14/
07/2013 σε ηλικία 95 ετών. 
Ο Θανάσης Λιακόπουλος του Ιωάν-
νη πέθανε στην Αθήνα στις 08/08/
2013 σε ηλικία 89 ετών. 
Η Μαρία Βουρδούση του Δημητρίου 
πέθανε στις 28/08/2013 στο Καστό-
ρι σε ηλικία 83 ετών.
Ο Γεώργιος Βασιλείου του Κωνστα-
ντίνου από τη Βορδόνια, σκοτώθηκε 
σε τροχαίο στα Πικουλιάνικα, στις 
14/09/2013 σε ηλικία 52 ετών.
Η Κατερίνα Ψωμαδάκη - Σπανούδη  
κόρη της Ερμιόνης Ζάβρα πέθανε 
στις 03/10/2013 στην Αθήνα, σε ηλι-
κία 50 ετών.
Η Στέλλα Μαράνος (Τουφανίδη) πέ-
θανε στις 8 Ιουλίου 2013 στην Αμε-
ρική. (Γεννήθηκε στις 29/11/1935 
στη Νέα Λιβερά).
Ο Δημήτρης (Jimmy) Τουφανίδης 
του Νικολάου, πέθανε στην Αμερι-
κή στις 29/5/2013. (Γεννήθηκε στην 
Αμερική στις 9/9/1955). 
Συλλυπούμαστε τους οικείους και 
τους ευχόμαστε την από Θεό πα-
ρηγοριά.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
To Πολιτιστικό Κέντρο Μπακή έγι-
νε από τον Κων/νο Μπακή στη 
μνήμη της συζύγου του Πανα-
γιώτας  Μπακή - Κουτσουμπού 
και όχι Ελένης που γράφτηκε εκ 
παραδρομής στο προηγούμενο 
τεύχος. 
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Οι δικοί µας άνθρωποι



32 ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Ορχιδέα η ολιγανθής
(Orchis Pauciflora) 
Οι Ορχιδέες είναι καλλω-
πιστικά µονοκοτυλήδονα 
φυτά τα οποία συνθέτουν 
την οικογένεια των Ορ-
χεοειδών, τη µεγαλύτερη 
των ανθοφόρων φυτών 
(Αγγειόσπερµων). Στον 
κατάλογο του Βασιλικού 
Βοτανικού Κήπου του 
Kew βρίσκονται 880 γένη 
και σχεδόν 22.000 είδη 

ορχιδέας.
Οι ορχιδέες είναι κο-
σµοπολίτικες, καταλαµ-
βάνοντας σχεδόν κάθε 
οικοσύστηµα, εκτός από 
ερήµους και παγοκαλύµ-
µατα. 
Η πλειοψηφία των ειδών 
της όµως φύεται στις τρο-
πικές χώρες, κυρίως στην 
Ασία και την Κεντρική 
και Νότια Αµερική. 

Åéêüíåò áðü ôç öýóç ìáò

► Το πρώτο δεκαήμερο του 
Αυγούστου πραγματοποιήθηκε 
κατάβαση του φαραγγιού Μύ-
λων (Γεωργίτσι –Καστόρειο) με 
πολυπληθή ομάδα των Οδη-
γών (Σ.Ε.Ο.) που πραγματο-
ποίησαν 10ήμερη κατασκήνω-
ση στο χωριό μας.

►  Στις 23 Αυγούστου, εορτή 
της Παναγίας στην Μπρουσά-
γκα, μέλη  του Ε.Ο.Σ. Σπάρτης 
και πολλοί φίλοι και προσκυνη-
τές, πραγματοποίησαν  ανάβα-
ση από τον Άγιο Μάμα μέχρι 
την Μπρουσάγκα. 
Το μεσημέρι η ομάδα του 
Ε.Ο.Σ. πραγματοποίησε επι-
στροφή  από Μπρουσάγκα-
Λουσίνα-Δίρρεμα στην Ι.Μ.Ζ. 
Πηγής στο Καστρί.

► Στις 7 Σεπτεμβρίου, παρα-
μονή της Παναγίας, ο σύλλο-
γος διοργάνωσε με μεγάλη επι-
τυχία χορό στην πλατεία του 
χωριού

► Καθαρίστηκαν και σηματοδο-
τήθηκαν περίπου 105 χιλιόμετρα  
μονοπάτια στο Βόρειο Ταΰγετο, 
σε 16 πεζοπορικές διαδρομές. Ο 
καθαρισμός και η συντήρηση γί-
νονται κάθε χρόνο από το σύλ-

λογο.

► Τοποθετήθηκαν 10 πινακίδες 
κατεύθυνσης  στις διασταυρώ-
σεις  μονοπατιών.

► Τοποθετήθηκαν 3 ξύλινα στέ-
γαστρα με τον  ορειβατικό χάρ-
τη Β. Ταϋγέτου, ο οποίος εκπο-
νήθηκε με δαπάνες του συλλό-
γου σε συνεργασία με την εται-
ρία ΑΝΑΒΑΣΗ.

► Το Σεπτέμβριο έγιναν από 
μέλη του συλλόγου αναβάσεις 
και ταυτόχρονα καθαρισμός 
των μονοπατιών Λογγάστρα 
κορυφή Ξεροβούνας (Γούβες) 
μέχρι το Λυκοδιάσελο, Σου-
στιάνοι Λυκοδιάσελο και Βα-
τσινιά – Λυκοδιάσελο. Τοποθε-
τήθηκαν πινακίδες κατεύθυν-
σης στο Σταυρούλη, Δίρρεμα, 
Γουρνίτσα, ΄Αγιο Νικόλαο και 
Βατσινιά.

► Στο τέλος Σεπτεμβρίου ομά-
δα του Α.Ο.Σ. Αθηνών και με-
λών του συλλόγου πραγματο-
ποίησε 2ήμερη διάσχιση-ανά-
βαση από Σουστιάνους –Λυκο-
διάσελο-κορυφή Ξεροβούνας 
και δίδυμες Λογγάστρας και κα-
τάβαση στη Λογγάστρα.

Λουσινιώτικα


