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Περίεργα πράγματα συμβαί-
νουν στο βουνό μας, (ένα  εί-
ναι το βουνό μας, ο Ταΰγε-
τος), χασισοφυτείες ανακαλύ-
πτει και καταστρέφει η Ελλη-
νική Αστυνομία, συλλήψεις 
και παραπομπή σε δίκη  ελα-
χίστων ευτυχώς «πατριωτών» 
μας και σαν μην έφθαναν όλα 
αυτά, μέσα στο καταχείμωνο 
κάποιοι παραβίασαν όλες τις 
καλύβες στην Λουσίνα.
Κάποιοι πιστεύω εκτός του 
χωριού μας θέλουν να τρο-
μοκρατήσουν τους φίλους 
του βουνού, να σπείρουν τον 
φόβο και τον τρόμο για να «α-
λωνίζουν» ελεύθεροι στην πε-
ριοχή .
Πρέπει να αντιδράσουμε 
όλοι, να καταλάβουν ότι η 
τρομοκρατία τους  δεν θα πε-
ράσει, είναι στο χέρι μας.

Δόθηκε επιτέλους  στην κυ-
κλοφορία ο νέος δρόμος 
Λεύκτρο- Σπάρτη, που βά-
ζει στο χάρτη την περιο-
χή μας. Όπως έχουμε γρά-
ψει από παλιά είναι μια ευ-
καιρία για το χωριό μας να 
αναπτύξει τον ήπιο τουρι-

σμό, και να προωθήσει τα 
αγροτοκτηνοτροφικά προ-
ϊόντα στην μεγάλη αγορά 
των Αθηνών. Ας ελπίσουμε 
ότι θα αξιοποιήσει  η περιο-
χή αυτήν την ευκαιρία.

Σε μια περιήγηση στο διαδί-
κτυο πέσαμε πάνω σε έναν 
ιστότοπο  που έχει για αντι-
κείμενο το χωριό μας και 
αναφέρεται στην ιστορία του 
τόπου μας.
Με έκπληξη διαβάσαμε για 
την επιδρομή αποσπάσματος 
του Ιμπραήμ στο βουνό που 
είχαν καταφύγει οι Καστανιώ-
τες, που αιφνιδίασαν μάλιστα 
όσους ήταν στα Λαμπέικα και 
τους κατέσφαξαν. Τώρα από 
πού προκύπτει αυτό μόνο ο 
συντάκτης του ιστότοπου το 
ξέρει. Ο Ιμπραήμ δεν κατέ-
λαβε ποτέ την Καστανιά. Τον 
Σεπτέμβρη του 1825 επιτέ-
θηκε στο χωριό άλλα βρήκε 
σφοδρή αντίδραση από τις 
ελληνικές δυνάμεις που εί-
χαν για επικεφαλής τον ηρω-
ικό Νικηταρά τον Τουρκοφά-
γο (Νικήτας Σταματελόπου-
λος). Οι απώλειες του Ιμπρα-

ήμ ήταν μεγάλες, αναδιπλώ-
θηκε και έφυγε με το στρά-
τευμά του για Τρίπολη.
Ελπίζω σε κάποιο από τα επό-
μενα τεύχη να ασχοληθούμε 
με το θέμα καταγράφοντας 
και τις προφορικές παραδό-
σεις άλλα και διάφορες ιστο-
ρικές πηγές τεκμηριωμένα.

Όπως πληροφορηθήκαμε 
αρμοδίως, υπήρξε κινητι-
κότητα για το θέμα των ανε-
μογεννητριών στον Ταΰγε-
το. Είχαμε κατάθεση ανα-
φοράς στο κοινοβούλιο από 
τον βουλευτή κ. Α. Δαβάκη 
μετά από παρέμβαση του 
Συλλόγου Λουσίνα, καθώς 
και απάντηση από την Πε-
ριφέρεια (Τατούλης), όμως 
για την ταμπακέρα δεν μι-
λούν και είναι ήξεις αφή-
ξεις. Η αρμοδιότητα είναι 
στην ΡΑΕ και προς τα εκεί 
πρέπει να επικεντρώσουμε 
τις πιέσεις.
Γεια σας πατριώτες
Ο Καστανιώτης
gld@otenet.gr

Êáóôáíéþôéêá

Τελευταία διαβάζω ένα εξαιρε-
τικό βιβλίο, «Μικρή ιστορία του 
κόσμου» του E. H. Gombrich, 
ενός Γερμανού ιστορικού της 
τέχνης που εργάστηκε και πέ-
θανε στη Μεγάλη Βρετανία. 
Το βιβλίο εκδόθηκε για πρώτη 
φορά το 1936, ήταν μια απλου-
στευμένη περιγραφή της πα-
γκόσμιας ιστορίας και προο-
ριζόταν για παιδιά όμως απο-
τελεί ένα σπουδαίο μάθημα για 
τους μεγάλους. Ο συγγραφέας 
παρουσιάζει πολύ εύστοχα τη 
φύση, τις ιδιαιτερότητες και την 
εξέλιξη του πολιτισμού και της 
ανθρώπινης δημιουργίας στα 
κομβικά σημεία που χαρακτη-
ρίζουν την ιστορία της γης. Για 
τα χαρακτηριστικά των Ελλή-
νων από τη μινωϊκή εποχή μέ-
χρι την ακμή της αρχαίας Αθή-

νας γράφει: «Εκείνη την επο-
χή ζούσε στην Ελλάδα και στα 
πολλά νησιά της και στις γύρω 
ακτές ένας πολεμοχαρής λαός 
που είχε μεγάλο πλούτο...Οι 
ευγενείς αυτοί (Έλληνες) δεν 
έδιναν μεγάλη αξία στις παρα-
δόσεις και δεν τους ένοιαζε να 
διατηρήσουν τις συνήθειες των 
προγόνων τους, όπως έκαναν 
οι Αιγύπτιοι, οι Βαβυλώνιοι  
και οι Ασσύριοι. Οι πολλές επι-
δρομές και οι μάχες τους ενα-
ντίον ξένων λαών τους άνοιξαν 
τους ορίζοντες και τους έμα-
θαν να απολαμβάνουν τη χαρά 
της αλλαγής και της ποικιλί-
ας. Έτσι από αυτό το σημείο 
και μετά η ιστορία του κόσμου 
προχωράει με πολύ πιο γρή-
γορους ρυθμούς σ΄εκείνα τα 
μέρη.» Μας έχει  μείνει άραγε 

κάποιο από τα πολύτιμα χαρα-
κτηριστικά αυτών που έζησαν 
σ΄ αυτόν τον τόπο, μαχητικό-
τητα, οξύνοια, προσαρμοστικό-
τητα, αγάπη για το καινούργιο, 
μπας και δούμε καμιά άσπρη 
μέρα ή αλλιώς θα ζούμε υπό 
εποπτεία.
Δεν είναι πια κοντά μας ο φί-
λος και μέγας χορηγός του Πο-
λυδεύκη, ο νομικός Δημήτρης 
Γ. Δημητρακάκης. Ο Δημητρα-
κάκης στάθηκε δίπλα μας με οι-
κονομική στήριξη, με την εμπι-
στοσύνη του και την αγάπη 
του. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για 
μας ότι εμπιστεύτηκε στον Πο-
λυδεύκη την έκδοση των απο-
μνημονευμάτων του βουλευ-
τή Δ. Γ. Δημητρακάκη. Η προ-
σφορά του θα μείνει για πάντα 
χαραγμένη στη μνήμη μας και 

όχι μόνο.
Αλλά επειδή η ζωή συνεχίζε-
ται και εδώ βρισκόμαστε για 
να ανταμώνουμε, κατόπιν πρό-
τασης του Πολυδεύκη το εκ-
κλησάκι του Πισαγιάννη θα 
λειτουργήσει της Αγίας Κυ-
ριακής, 7 Ιουλίου, ελπίζοντας 
ότι θα εγκαθιδρυθεί ένα κοι-
νό πανηγύρι με τα τρία χωριά 
Αλευρού, Καστόρι και Περιβό-
λια. Ευχαριστούμε τους ιερείς 
Νίκωνα και Δημήτρη γι αυτό. 
Σας περιμένουμε στη λειτουρ-
γία και στη συνέχεια για κολα-
τσιό στην πηγή.
Καθυστέρησε ο έκδοση του 
τεύχους αυτού αλλά πιστεύ-
ουμε ότι θα αποζημιωθείτε από 
την πλούσια ύλη.    
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

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
Παραγωγή, εκτύπωση: 
Ο “Π” σχεδιάζεται και υλοποιείται από 
τη ΝΗΡΙΟΝ ΕΠΕ, Βερανζέρου 22, 
τ.κ. 10432, Αθήνα, τηλ.: 210-3246589, 
2105243774, www.nirion.gr
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Ο  νέος αυτοκινητό-
δρομος Λεύκτρο 
– Σπάρτη μετά από 

πολλές αναβολές παραδόθη-
κε στην κυκλοφορία στις 18 
Απριλίου 2016. Η ασφαλής 
πρόσβαση από και προς τους 
όμορους Νομούς και Αθήνα 
προσδοκούμε ότι θα φέρει 
ανάπτυξη σε όλο τον Νομό. 
Στο χέρι μας είναι αυτή η 
ανάπτυξη να σεβαστεί το φυ-
σικό μας περιβάλλον και την 
πολιτιστική μας ταυτότητα. 
Ο νέος δρόμος προσφέρει 
ασφαλή διέλευση σε σχέση 
με τον παλιό δρόμο διαθέτο-
ντας δύο λωρίδες ανά κατεύ-
θυνση και σύντομη πρόσβα-
ση προς στην Καλαμάτα. Ο 
χρόνος προς Τρίπολη από τη 
Σπάρτη δεν διαφοροποιείται 

πολύ αλλά από τα δικά μας 
χωριά έχει μία σχετική μείω-
ση. Στα θετικά του προσμε-

τράται η πρόσληψη νέων από 
το χωριό μας καθώς και από 
τα γύρω χωριά, στα διόδια 
και στο ΣΕΑ Πελλάνας. Στα 
αρνητικά του θα σημειώνα-
με ότι η απόσταση Σπάρτης 
– Τρίπολης μεγάλωσε κατά 
περίπου 20 χιλιόμετρα και με 

επιβάρυνση διοδίων η οποία 
στον σταθμό της Πετρίνας 
ανέρχεται στα 2,85 ευρώ και 
αν συνυπολογίσουμε και τα 
επιβαλλόμενα διόδια μετά 
τον κόμβο του Λεύκτρου το 
αντίτιμο είναι τσουχτερό. 
Επίσης στα αρνητικά συμπε-
ριλαμβάνονται κάποιες με-
γάλες στροφές, η μη ύπαρξη 
Λωρίδας έκτακτης ανάγκης 
(ΛΕΑ) και η μη ύπαρξη εισό-
δου-εξόδου στο χωριό με τη 
μεγαλύτερη οικονομική δρα-
στηριότητα της περιοχής που 
είναι το Καστόρειο. Παρ΄ 
όλα αυτά, είναι ένας νέος 
δρόμος στην περιοχή μας και 
στον Νομό μας με προοπτική 
και ευχόμαστε να είναι καλο-
τάξιδος για όλο τον κόσμο. 
Στην τελετή των εγκαινίων, 

που πραγματοποιήθηκε στις 
18/04/2016, χοροστάτησε ο 
Μητροπολίτης Μονεμβασίας 

και Σπάρτης κ.κ. Ευστάθιος 
παρουσία του υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων κ. Χρήστου Σπίρ-
τζη και του Γ.Γ. κ. Γιώργου 
Δέδε. Παραβρέθηκαν οι 
βουλευτές Λακωνίας κ.κ. 
Στ. Αραχωβίτης και Αθ. Δα-

βάκης, ο Περιφερειάρχης κ. 
Π. Τατούλης οι αντιπεριφε-
ρειάρχες κ. Ντία Τζανετέα, 
ο κ. Ηλ. Στρατηγάκης και 
Κων. Νικολάκου, ο Δήμαρ-
χος Σπάρτης κ. Ευάγγελος 
Βαλιώτης, ο Δήμαρχος Μο-

νεμβασίας κ. Ηρ. Τριχείλης, 
περιφερειακοί, δημοτικοί και 
τοπικοί σύμβουλοι καθώς 
και εκπρόσωποι φορέων και 
συλλόγων της Λακωνίας.
Ο αυτοκινητόδρομος Λεύ-
κτρο – Σπάρτη διασχίζει τους 
Νομούς Αρκαδίας και Λακω-
νίας και είναι ένας σύγχρονος 
αυτοκινητόδρομος μήκους 
47 περίπου χιλιομέτρων, με 
2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά 
κατεύθυνση που διαχωρί-
ζονται με κεντρική νησίδα 
από στηθαίο New Jersey 
και ο οποίος πληροί, στον 
καλύτερο δυνατό βαθμό, τις 
απαιτήσεις οδικής ασφάλειας 
των χρηστών του.
Πέραν των προαναφερθέντων 
έργων προβλέπεται να έχουν 
ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώ-
βριο 2016 και τα παρακάτω 
συμπληρωματικά έργα, τα 
οποία εντάσσονται στο Έργο 
με απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων μετά από αιτήματα 
του Δήμου Σπάρτης και άλ-
λων τοπικών φορέων. Τα προς 
κατασκευή νέα έργα είναι:
► Πλήρης Ανισόπεδος 
Κόμβος στα Φουντέικα που, 
τόσο χωροταξικά όσο και από 

πλευράς αγροτικής εκμετάλ-
λευσης, αποτελεί το “κέντρο” 
της Δημοτικής Ενότητας Πελ-
λάνας.
► 50 στοιχειώδεις διανοίξεις 
νέων οδών συνολικού μήκους 
15χλμ. για πρόσβαση σε 
αγροκτήματα.
► Αναβάθμιση της πρόσφατα 
κατασκευασμένης παράπλευ-
ρης οδού προς Καστόρι.
► Αντικατάσταση παλιάς γε-
φύρωσης με νέα Γέφυρα στο 
ρέμα Κοτίστιανη για ασφαλή 
πρόσβαση σε αγροκτήματα.
Με την παράδοση σε κυκλο-
φορία του νέου αυτοκινητό-
δρομου η χρονοαπόσταση 
Αθήνας – Σπάρτης διαμορφώ-
νεται πλέον σε 2 ώρες. Η από-
σταση αυτή θα διανύεται επί 
ενός συγχρόνου αυτοκινητό-
δρομου, ο οποίος θα παρέχει 
την μέγιστη ασφάλεια στους 
μετακινούμενους συμπολίτες 
μας. 

Ε.Β.

Ðáñáäüèçêå ï áõôïêéíçôü-
äñïìïò Ëåýêôñï - ÓðÜñôç

Το Θέµα
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Εικόνες του χωριού µας

Ôï Êáóôüñé ãéüñôáóå êáé 
öÝôïò ôçí ôåëåõôáßá åâäï-
ìÜäá ôùí Áðüêñåù ìå ðïë-
ëÜ äñþìåíá ìå êïñõöáßï ôï 
ÊáñíáâÜëé ôçò Ìïõôæïõñï-
äåõôÝñáò, åìðíåõóìÝíï áðü 
ôç ëáúêÞ ðáñÜäïóÞ ìáò êáé 
áðü ôá åðßêáéñá èÝìáôá, 
ðïõ áðáó÷ïëïýí ôçí ôïðéêÞ 
ìáò êïéíùíßá êáé ãåíéêüôå-
ñá ôç ÷þñá ìáò. Áðü ðïë-
ëÝò çìÝñåò ðñéí, Üñ÷éóáí ïé 
óõæçôÞóåéò, ïé óõíåñãáóßåò 
áðü ìéêñïýò êáé ìåãÜëïõò, 
ç êáôÜèåóç èåìáôéêþí 
éäåþí ãéá ôçí êáôáóêåõÞ 
áñìÜôùí êáé óõãêñüôçóç 
ðåæïðüñùí ôìçìÜôùí ìå 
ôç óõíÞèç ìõóôéêüôçôá ãéá 
íá êÜíïõí êáé ôçí Ýêðëçîç. 
1⁄4ëïé ìáæß ôïðéêïß öïñåßò 
êáé óýëëïãïé, ðáéäéÜ êáé 
ìåãÜëïé  åèåëïíôéêÜ êáé ìå 
êÝöé äéïñãÜíùóáí ãéá Üëëç 

ìéá öïñÜ ôï ÊáñíáâÜëé 
ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ óôÞñéîç 
ôïõ ÄÞìïõ ÓðÜñôçò. Ç 
ÊáñíáâáëéêÞ åðéôñïðÞ áðü 
ìÞíá ðñéí åß÷å áíáëÜâåé 
ôïí óõíôïíéóìü. Ðñïåüñôéá 
áðïôÝëåóå ç åêäÞëùóç ðïõ 
ðñáãìáôïðïßçóå ôï Ôïðéêü 
Óõìâïýëéï Êáóôïñåßïõ 
óôçí Ðëáôåßá ôïõ ÷ùñéïý 
ôçí ÐáñáóêåõÞ ôï áðüãåõ-
ìá óôéò 11 Ìáñôßïõ ãéá ôá 
ðáéäéÜ, ðïõ äéáóêÝäáóáí 
ìå ôïí Ìßêõ êáé ôçí Ìßíé 
êáé ôï ðÝôáãìá áåñüóôáôùí 
ðñïóöïñÜ ôïõ Ðïëéôéóôé-
êïý Óõëëüãïõ «ÐÏËÕÄÅÕ-
ÊÇÓ» áëëÜ êáé ìåãÜëùí 
áåñüóôáôùí, ðïõ ôá ßäéá 
ôá ðáéäéÜ êáôáóêåýáóáí ìå 
ôçí âïÞèåéá ôùí ìåãÜëùí. 
Ìéá åêäÞëùóç, ðïõ êáôá-
÷Üñçêáí ü÷é ìüíï ôá ðáéäéÜ 
áëëÜ êáé üóïé ðáñáâñÝèç-

êáí åêåß. Óôç óõíÝ÷åéá, 
ãïíåßò êáé ðáéäéÜ áëëÜ êáé 
ðïëëïß óõìðáôñéþôåò, ìá-
óêáñåìÝíïé, ðåñéöÝñèçêáí 
óôá óïêÜêéá, óôçí Ðëáôåßá, 
óôá Êáöåíåßá êáé óôá óôÝ-
êéá ôïõ ÷ùñéïý ìáò äéáóêå-
äÜæïíôáò, ÷ïñåýïíôáò êáé 
ôñáãïõäþíôáò, ìåôáäßäï-
íôáò ôï êÝöé. Ôçí ÊõñéáêÞ 
ïìÜäá ðáéäéþí ìå åõöÜíôá-
óôç ìáóêáñåìÝíç ðáñïõóßá 
óõììåôåß÷å óôï ÊáñíáâÜëé 
«ÌáóêáñÜôá 2016» ôçò 
ÓðÜñôçò, ðïõ ôï óõãêñï-
ôïýóáí êáñíáâáëéêÝò ïìÜ-
äåò áðü üëá ôá ÄçìïôéêÜ 
Äéáìåñßóìáôá ôïõ ÄÞìïõ 
ÓðÜñôçò êáé óôïí äéáãùíé-
óìü ôçò êáëýôåñçò ðáñïõ-
óßáò Ýëáâáí ôçí 5ç èÝóç. 
Êáé åíþ ç ïìÜäá ôùí ðáéäé-
þí Þôáí óôï ÊáñíáâÜëé ôçò 
ÓðÜñôçò, óôï õðüóôåãï ôïõ 

Ãõìíáóßïõ óôï Êáóôüñé ìé-
êñïß êáé ìåãÜëïé åôïßìáæáí 
ôá Üñìáôá ìåôáôñÝðïíôÜò ôï 
óå ðñáãìáôéêü åñãáóôÞñé. 
Ôçí ÊáèáñÞ ÄåõôÝñá áí 
êáé âñï÷åñüò ï êáéñüò ãéá 
5ç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ, óåâÜóôç-
êå ôïõò ÊáñíáâáëéóôÝò êáé 
ôïí ðïëý êüóìï ðïõ åß÷å 
êáôáêëýóåé ôçí ðëáôåßá êáé 
åðÝôñåøå íá ðñáãìáôïðïé-
çèåß ç ðáñÝëáóç ôùí áñ-
ìÜôùí êáé ôùí ðåæïðüñùí 
êáñíáâáëéêþí ôìçìÜôùí 
÷ùñßò âñï÷Þ. Ôï ôÝëïò ôïõ 
Êáñíáâáëéïý óöñÜãéóå ï 
âëÜ÷éêïò ãÜìïò êáé ìåãÜ-
ëïò ÷ïñüò ðïõ áêïëïýèçóå 
áðü ìåôáìöéåóìÝíïõò êáé 
ðáñåõñéóêüìåíïõò. Ðñï-
óöÝñèçêáí óáñáêïóôéáíÜ 
åäÝóìáôá êáé ç êáèéåñùìÝ-
íç êáëïìáãåéñåìÝíç öáóï-
ëÜäá áðü ôïí Ðñüåäñï ê. 

ÌïõôæïõñùèÞêáìå êáé öÝôïò
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Ê. ËáãáíÜ êáé ìÝëç ôïõ Óõëëüãïõ 
Ößëùí ôïõ Âïõíïý «Ëïõóßíá». Ôçí 
Ýíáñîç ôçò  ðáñÝëáóçò êÞñõîå ï 
Ðñüåäñïò ôçò ÊáñíáâáëéêÞò Åðé-
ôñïðÞò ê. Âáóßëçò ËáãáíÜò êáé ç 
Áíôéðñüåäñïò ôïõ Í.Ð.Ð.&Ð. ôïõ 
ÄÞìïõ ÓðÜñôçò ê. Ãåùñãßá Ãá-
ëáíïðïýëïõ áðçýèõíå óýíôïìï 
÷áéñåôéóìü. Ôçí åêöþíçóç ôùí 
êåéìÝíùí êáé ôçí ðáñïõóßáóç ôùí 
áñìÜôùí êáé ôùí ðåæïðüñùí ôìç-
ìÜôùí Ýêáíå ç ê. Âßëõ Êáêáöëßêá 
êáé ï ê. ¢ñçò ÊïõñåìðÞò.  Ðáñá-
âñÝèçêáí ï ÂïõëåõôÞò Ëáêùíßáò ê. 
Áè. ÄáâÜêçò, ï ÄÞìáñ÷ïò ÓðÜñôçò 
ê. ÅõÜããåëïò Âáëéþôçò, ï ÁíôéäÞ-
ìáñ÷ïò ê. Åõáãã. ÍéêïëáêÜêçò, ï 

Äçìïôéêüò Óýìâïõëïò ê. ÌÜñéïò 
ÔæùñôæÜêçò, Äçìïôéêïß Óýìâïõëïé 
Üëëùí Äçìïôéêþí ÄéáìåñéóìÜôùí 
ôïõ ÄÞìïõ, ôá ìÝëç ôïõ Ôïðéêïý 
Óõìâïõëßïõ Êáóôïñåßïõ ê. Ã. Ïé-
êïíïìÜêçò êáé ê.ê. Â. ËáãáíÜò êáé 
Ð. Âïõñäïýóçò, ï Ðñüåäñïò ôïõ 
Ôïðéêïý Óõìâïõëßïõ Ðåñéâïëßùí 
ê. Ã. ÊïõñåìðÞò, ðïõ Ý÷åé êÜèå 
÷ñüíï åíåñãÞ óõììåôï÷Þ óôï Êáñ-
íáâÜëé êáé ðïëýò êüóìïò áðü üëç 
ôçí Ëáêùíßá. Ãéá ôçí åîõðçñÝôçóç 
ôçò ìåôáêßíçóçò ôïõ êüóìïõ áðü 
êáé ðñïò ÓðÜñôç ðñáãìáôïðïéÞèç-
êå Ýêôáêôï äñïìïëüãéï ìå ëåùöï-
ñåßï ôïõ ÊÔÅË.
Å.Â.
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Το πλήρες χειρόγραφο κείμε-
νο καλύπτει χρονικά την περίοδο 
από το 1878 μέχρι το 1941. Από 
το 1878 έως το 1906 γράφει ο 
Γεώργιος Αντωνάκης με κύριο 
μέλημά του την παρακολούθη-
ση της αγροκτηνοτροφικής του 
παραγωγής. Μετά το θάνατό 
του  (10/08/1906), συνεχίζει την 
καταγραφή ο γιος του Νικόλαος 
Αντωνάκης. 

Δίνει και αυτός με τη σειρά 
του πληροφορίες για την παρα-
γωγή αυτή, αλλά κατά κύριο λόγο 
καταγράφει την επαγγελματική 
του πορεία, αρχικά ως αγροτικός 
διανομέας, και εν συνεχεία, μετά 
την απόλυσή του λόγω πολιτικών 
φρονημάτων, ως κουρέας και 
αργότερα και ως παντοπώλης. 

Επιπλέον καταγράφει διάφο-
ρα συμβάντα που έλαβαν χώρα 
κατά την περίοδο της επιστρα-
τεύσεώς του, 1912-1915.

Στο παρόν απόσπασμα ο 
Νικόλαος Γ. Αντωνάκης μας 
δίνει πληροφορίες για την επαγ-
γελματική του δραστηριότητα 
στο Καστόρι. 

Χαρτοπωλείο- κουρείο
Το έτος 1919 ηργάσθην εις 

το κουρείον μου εις του Ιωάνν. 
Ν. Λάμπου ως κουρεύς και 
μικροπωλητής σιγαρέτων και 
διαφόρων άλλων ψιλικών, κου-
βαριστρών, βερνικίων και πολ-
λών άλλων ειδών, είχον δε εν τω 
κουρείω μου και οινοπνευματώ-
δη ποτά ως και κρασί πρώτης 
τάξεως. Είχον δε πολύ μεγάλην 

εργασίαν εις τε το κουρείον 
μου, υποστηριζόμενος και από 
το κόμμα Παναγ. Κ. Τζωρτζάκη 
Δημάρχου, Δ. Οικονομοπού-
λου φαρμακοποιού, Παναγ. Β. 
Μερεκούλια έχοντος το παρα-
πλεύρως καφενείον και πολλών 
παντοπωλών κ.λπ. Καστανιάς, 
Δημ. Ν. Νικητάκη, Π. Ε. Μελά, 
Δημ. Ε. Μελά (των δύο τούτων 
το γένειον ήτο σκληρώτατον 
και το ξυράφι έπρεπε να είναι 
φρεσκοτροχισμένον, Ηλία Δ. 
Κραμποβίτη, Κ. Δ. Κραμποβί-
τη, σχεδόν δε εκ των χωρίων 
άτινα ήρχοντο εις Καστανιάν 
και εκαλλωπίζοντο είχον την με-
γαλυτέραν πελατείαν, πολλούς 
εκ Γεωργιτσίου ως τοιούτους 
δε, τον ιατρόν Λεωνίδαν Διον. 
Αλούπην, Ιωάνν. Δήμον γαμ-
βρόν Κ. Κραμποβίτη κ.λπ. Εξ 
Αλευρούς σχεδόν όλους,  εν οις 
τους Ιωάννην Αθαν. Βούλγα-
ρην, Ιωάννην Γ. Βαρναβέλιαν, 
Πατσατζαίους, Παπασταφι-
δαίους, Ηλίαν Νικολόπουλον, 
Ζαβραίους, Βλαχάκηδες εν οις 
και τον Γεωργ. Ν. Βλαχάκην 
ελθόντα εκ τινός επιστρατεύ-
σεως ή ως κληρωτός, ως επιλο-
χίας κ.λπ. Επίσης εκ Καλυβίων 
Πελλάνης, Χρήστον και Ανα-
γνώστην Καραγιανναίους κ.λπ. 
εκ Παρδαλίου, εκ Καστρίου, 
Σερβεϊκων, Βορδωνίας ως και 
πολλούς ξένους εισερχομένους 
εις Καστανιάν, κατά σύστασιν 
Τζωρτζάκη κ.λπ. του κόμματος 
υποστηριζόμενος παρά τούτου 
και ον ηγάπων εξαιρετικά μετα-
βαίνων προς καλλωπισμόν του 

και των υιών του, Θάνου, Λεω-
νίδα και Κωνσταντίνου εις την 
οικίαν του ως και του αδελφού 
του Ευαγγέλου. Ως αγροτικός 
διανομεύς ελάμβανον μισθόν 
60 εξήκοντα δραχμάς μηνιαίως, 
ενώ απολυθείς ως φιλοβασιλι-
κός εκ της θέσεως ταύτης ως και 
πάντες οι υπάλληλοι την εποχήν 
ταύτην εκ του Κουρείου μου 
κ.λπ. ψιλικόν είχον πενταπλά-
σιον εισόδημα και πλέον κατά 
μήνα 300 δραχμάς κ.λπ. δια 
τούτο και το ενοίκιόν μου όπερ 
ευθύς εξ αρχής ήτο 5 δραχμαί 
μηνιαίως ήτοι 60 δρχ. κατ΄ έτος 
κατά τα διάφορα μετέπειτα χρό-
νια παρά του σπιτονοικοκύρη 
μου Ιωάννου Ν. Λάμπου όστις 
έβλεπε τας εργασίας μου, ξυ-
ριζόμενος και καλλωπιζόμενος 
και ούτος εις το Κουρείον μου, 
ελάμβανεν μεταβολάς αυξανό-
μενον κατ΄ έτος.

Κατά το έτος τούτο 1920, 
την εργασίαν μου εξηκολού-
θουν ως κουρεύς, καπνοπώλης 
και βιβλιοχαρτοπώλης συνερ-
γαζόμενος με τα κεντρικά βιβλι-
οχαρτοπωλεία Αθηνών Δημ. Π. 
Δημητράκου, Ι. Κολλάρου και 
Σια, βιβλιοπωλείον της Εστίας, 
Σαλλίβερον, Πάλλη και Κοντζιά 
χαρτικά, καλτσικά ΕΒΕΠ εβέπ 
Εταιρεία με αδελφούς Καρρά 
εις ζαχαρωτά είδη και κουλού-
ρια, Αβεζάπ καραμέλλα, λου-
κούμι κ.λπ. είδη, Δέδεν και Δρα-
κούλη εκ Πειραιώς, Αδελφούς 
Λαμπροπούλου ερχόμενον ως 
παραγγελειοδόχου εν Καστανιά 
του εκ τούτων Αθανασίου. Με 

τους Σπαρτιάτας βιβλιοχαρχαρ-
τοπώλας Νικόλαον Λεονταρί-
την εξ Αγίου Ιωάννου Σπάρτης, 
Σαμπατάκον και Βαμβακάρην, 
Ιωάννην Μιχ. Παπαγιαννόπου-
λον κ.λπ.,  Δημ. Παππαγιαννό-
πουλον κ.λπ. Επανεδιωρίσθην 
δε ως αγροτικός Ταχ. διανομεύς 
δοθείσης εις εμέ της ημισείας 
κατά μήνα μισθοδοσίας μου 
κατά τα έτη άτινα διετέλεσα 
εκτός υπηρεσίας λόγω της απο-
λύσεως όλων των υπαλλήλων 
δια τα πολιτικά των φρονήματα, 
διετήρουν δε επανερχόμενος εκ 
της υπηρεσίας της διανομής της 
αλληλογραφίας το τε κουρείον 
μου κ.λπ. εργαζόμενος ευχάρι-
στα με πολλά έσοδα. Κατά την 6 
Δεκεμβρίου ημέραν της εορτής 
μου επανήλθεν και ο Βασιλεύς 
ότε του απηύθυνα  το κατωτέρω 
τηλεγράφημα με υπογραφήν 
μου και αδελφού μου Πανάγου. 

Τοσαύτην εργασίαν είχον 
εις τα βιβλιοχαρτικά είδη, ώστε 
επανερχόμενος εκ του ταξειδίου 
μου ως Αγροτικού Διανομέως 
μη υπάρχοντος ετέρου εν Κα-
στανιά Βιβλιοχαρτοπώλου εύρι-
σκον 20 και πλέον μαθητάς του 
τε Δημοτικού και Ελληνικού 
Σχολείου εκ Καστανιάς περιχώ-
ρων και Γεωργιτσίου έξωθι του 
καταστήματός μου, να περιμέ-
νουν να επανέλθω δια να αγο-
ράσουν τα βιβλία των, χαρτικά 
είδη, είχον δε  και καραμελικά 
όλων των ειδών ως και κουφέτα 
αμυγδάλου, ροσολίου, σοκολά-
τας κ.λπ. φοντάν διάφορα και 
λουκούμι και λοιπά είδη. 

Καστανιώτικα στιγµιότυπα

Εικόνες 
απ’την Καστανιά 
του 1919

Από το ηµερολόγιο του Νικολάου Αντωνάκη

Το ημερολόγιο που τηρούσε επί δεκαετίες ο μα-
καρίτης συμπατριώτης μας Νικόλαος Αντωνάκης 
αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών για την 
εποχή που έζησε. Ψήγματα σε αυτή τη σελίδα.
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ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Μετά από πρωτοβουλία του Πολυδεύκη και σε συ-
νεννόηση με τον ιερείς Περιβολίων, μοναχό Νίκωνα, 
και Καστορείου πατέρα Δημήτριο, συμφωνήθηκε να 
γίνεται στο εξωκλήσι του Λουκά, που γιορτάζει στα εν-
νιάμερα της Παναγίας, στον Πισαγιάννη ιερή λειτουρ-
γία για την Αγία Κυριακή, στις 7 Ιουλίου. Το εξωκλήσι 
ανήκει στην ενορία Περιβολίων. Η Ελένη Βλαχογιάννη, 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολυδεύκη και 
συντάκτρια στο περιοδικό μας έκανε δωρεά την εικόνα 
της Αγίας. Ευχόμαστε να θεσμοθετηθεί η γιορτή και να 
ενώσει τα τρία χωριά Αλευρού, Καστόρι και Περιβόλια 
σε ένα κοινό πανηγύρι. Εξάλλου, οι μνήμες μας από το 
κολατσιό και το χορό στις πηγές μετά τη λειτουργία 
είναι πολύ αγαπημένες. Καλούμε όλους στη λειτουργία 
και μετά το ανάλογο τσιμπούσι.    

ΕΛ

Δράσεις - Ειδήσεις - Πληροφορίες

Στις 3 Μαρτίου 2016, της Τσι-
κνοπέμπτης, οι μαθητές του 
Μουσικού Γυμνασίου – Λυ-
κείου Σπάρτης ήλθαν εκδρομή 
στο Καστόρι και αφού περιη-
γήθηκαν στα αξιοθέατα του 
χωριού μας, φιλοξενήθηκαν 
στο προαύλιο του Γυμνασί-
ου-Λυκείου Καστορείου από 
τους δικούς μας μαθητές. Τσί-
κνισαν ψήνοντας σουβλάκια 
και μαζί με άλλες νοστιμιές 
και αναψυκτικά γιόρτασαν 
όλοι οι μαθητές μαζί την ημέ-
ρα της Τσικνοπέμπτης, όπως 
απαιτεί η παράδοσή μας. Οι 
μαθητές του Μουσικού Σχο-
λείου έπαιξαν μουσική και 

τραγούδησαν αξέχαστες δημι-
ουργίες με αποτέλεσμα να γί-
νει ένα όμορφο γλέντι με πολύ 
κέφι και χορό. Τα σουβλάκια 
και τα αναψυκτικά ήταν προ-
σφορά του Εμποροεπαγγελ-
ματικού Συλλόγου Καστορεί-
ου, το ψήσιμο είχαν αναλά-
βει ο Γιώργος Δαγριτζίκος  (ο 
Τζακ) και ο Γιώργος Λιακό-
πουλος, στην ετοιμασία και το 
σερβίρισμα βοήθησαν τα παι-
διά, οι καθηγητές τους, ο Σύλ-
λογος Γονέων Γυμνασίου και 
μέλη του Εμποροεπαγγελμα-
τικού Συλλόγου.

Ε.Β.

Οι μαθητές γιόρτασαν την Τσικνοπέμπτη 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΑΫΓΕΤΟΥ

«Η ΛΟΥΣΙΝΑ»

 Σωματείο ανεγνωρισμένο. Αριθ. Απόφ. 247/2000 
 Πρωτοδικείου Σπάρτης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προς  ενημέρωση τόσο μελών μας όσο και κατοίκων της πε-
ριοχής μας σχετικά με την υπ΄αριθ. 698/20.11.2014 Από-
φαση της Ρ.Α.Ε  Χορήγησης Άδειας Παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 48MW στη θέση 
“ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ-ΞΕΡΟΒΟΥΝΑ-ΠΥΡΓΑΚI” στην  εται-
ρία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε & ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ο.Ε»,
σας γνωρίζουμε ότι με αφορμή σχετικό δημοσίευμα στην 
εφημερίδα των Αθηνών “ΕΣΤΙΑ” της 2/12/2015, και της εξ 
αυτού κατάθεσης της υπ΄ αριθ. 622/7.12.2015 Αναφοράς 
στην Βουλή των Ελλήνων του βουλευτή Λακωνίας κ. Αθ. Δα-
βάκη, ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
κ. Σκουρλέτης με την με Αρ. Πρωτ. 1716/ 24.2.2016 απάντη-
σή του στην αναφορά αυτή, ενημέρωσε τη Βουλή “ότι μέχρι 
σήμερα δεν έχουν υποβληθεί φάκελοι Μελετών Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότη-
σης ΥΠΕΝ για εγκατάσταση αιολικών πάρκων στον Ταΰγε-
το ενώ η αρμόδια αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων της οικείας Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης δεν θεωρεί επαρκή τα στοιχεία της Αναφοράς ώστε 
να ενημερώσει τη Βουλή. Σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη 
των ΑΠΕ υλοποιείται βάσει του ενεργειακού και χωροταξι-
κού σχεδιασμού της χώρας καθώς και της κείμενης περι-
βαλλοντικής νομοθεσίας. Μέριμνα της κυβέρνησης είναι η 
προώθηση των ΑΠΕ να λαμβάνει χώρα με σεβασμό στο ιδι-
αίτερο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της χώρας”
Ο σύλλογός μας, για το σοβαρότατο αυτό θέμα που είναι 
ζωτικής σημασίας για όλη της ευρύτερη περιοχή, θα παρα-
κολουθεί συνεχώς και θα ενημερώνει για  την πορεία του 
τους κατοίκους.

Καστόρειο 15 Απριλίου 2016
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Ο Πρόεδρος       Ο Γ. Γραμματέας

Κων. Λαγανάς          Εμμ. Μαρκουράκης
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Η Ιωάννα Καρυστιάνη στη Σπάρτη

Στην ασφυκτικά γεμάτη αίθουσα της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης, η αγαπημένη και 
πολυδιαβασμένη Ιωάννα Καρυστιάνη παρουσίασε, το βράδυ του Σαββάτου, 27 Φε-
βρουαρίου 2016, το νέο της βιβλίο: ‘’Το φαράγγι’’.
Τη συγγραφέα καλωσόρισε και προλόγισε η κ. Πηνελόπη Χριστάκου. Για το “Φαράγ-
γι’’ μίλησε η κ. Ειρήνη Κοκορού, ενώ η κ. Στέλλα Γκίνη διάβασε το κείμενο της κ. 
Ιωάννας Σταθοπούλου, που κατέγραφε πρόσωπα και στοιχεία του μυθιστορήματος. 
Η παρουσίαση κράτησε για περισσότερες από δύο ώρες και η κ. Καρυστιάνη, με τον 
χειμαρρώδη, γοητευτικό και μεστό λόγο της, καθήλωσε το κοινό, που δεν χόρταινε να 
την ακούει. 
Η  εκδήλωση, που οργανώθηκε από  τη Λέσχη Ανάγνωσης Σπάρτης, ολοκληρώθηκε με 
την υπόσχεση της συγγραφέως ότι πολύ σύντομα θα ξαναεπισκεφτεί την πόλη μας.

Έκθεση ζωγραφικής της Κατερίνας Παπαναστασίου στην 
Πνευματική Εστία Σπάρτης

Μια νέα καλλιτέχνιδα ξαφνιάζει ευχάριστα με την πρώτη της έκθεση στη Σπάρτη, 
εμπνευσμένη, όπως λέει η ίδια, από το άγνωστο, μέσα στο οποίο αποφασίζει να 
ταξιδέψει και να μας ταξιδέψει με τον δικό της τρόπο.
Την Κυριακή 3 Απριλίου 2016 και ώρα 19:00 εγκαινιάστηκε στην  αίθουσα 
“Αλέξανδρος Κουρής” στο κτίριο της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης  η ατομική 
έκθεση ζωγραφικής της Κατερίνας Παπαναστασίου, με τίτλο «ωραίο... το άγνωστο» 
που περιλαμβάνει 19 έργα. Η έκθεση διήρκησε από 1 έως 6 Απριλίου 2016.
Στο έργο της αναδύονται, από το υποσυνείδητο, μνήμες μορφοποιημένες σε 
εικαστική δημιουργία. Ολόκληρη η συλλογή είναι η τέχνη που μορφοποιεί και 
ζωντανεύει πράγματα που το μάτι προσπερνά. 

Παρουσίαση του ΛΑΚΩΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2016

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ και οι εκδόσεις ΙΔΙΟΜΟΡΦή, παρουσίασαν τη Δευτέρα 
15/2/2016 το Λακωνικό Ημερολόγιο 2016, αφιερωμένο στον Πάρνωνα.
Πρόκειται για μια έκδοση 320 σελίδων που παρουσιάζει το βουνό στο σύνολό του, τη λακωνική, 
και την αρκαδική πλευρά του (τη χλωρίδα και την πανίδα του, τα σπήλαια, τις περιοχές Natura) 
αλλά και πώς το είδαν οι άνθρωποι που έζησαν πάνω του ή κοντά του από τους αρχαίους χρό-
νους έως σήμερα.
Μίλησαν: 
η Ειρήνη Κοκκορού, από τη Λέσχη Ανάγνωσης,
η Δανάη Χαραλάμπους, Δρ. Αρχαιολόγος, 
ο Αντώνης Τάντουλος, για την χαρτογραφία του βουνού,
ο ιστορικός Παρασκευάς Ματάλας 
και ο Βασίλης Γεωργιάδης από τον Ορειβατικό Σύλλογο Σπάρτης.

Πνευµατική ζωή

Ευχάριστες  στιγμές χαράς 
αλλά και συγκίνησης έζησαν 
τα μέλη και οι φίλοι του συλ-
λόγου Καστοριτών Μελβούρ-
νης και τα μέλη και οι φίλοι 

του συλλόγου Βορειοδημο-
τών του Σίδνεϋ η «ΩΡΑΙΑ 
ΕΛΕΝΗ».
Οι δύο σύλλογοι σε συνερ-
γασία διοργάνωσαν εκδρομή 

και συναντήθηκαν στην πόλη 
ALBURY που βρίσκεται στο 
ενδιάμεσο μεταξύ Σίδνεϋ και 
Μελβούρνης με σκοπό να δο-
θεί η ευκαιρία να συναντη-
θούν και να διασκεδάσουν τα 
μέλη τους και να θυμηθούν 
παλιές αναμνήσεις από το μα-
κρυνό παρελθόν.
Το Σάββατο βράδι διοργάνω-
σαν, με πολύ επιτυχία, χορο-
εσπερίδα στο χωλλ της το-
πικής Ελληνικής Εκκλησίας 
όπου το κέφι και η διασκέ-
δαση ξεπέρασε κάθε πρόβλε-
ψη. Συναντήθηκαν βορειοδη-
μότες που είχαν πολά χρόνια 
να συναντηθούν. Ξύπνησαν 

αναμνήσεις από το παρελ-
θόν. Από τα παιδικά χρόνια. 
Από τα χρόνια του σχολείου. 
Αναπόλησαν παλιές ιστορί-
ες. Η συγκίνηση κορυφώνεται 
σε τέτοιες στιγμές και δάκρυα 
πλημυρίζουν τα μάτια.
Ακόμα πιο συγκινητική ήταν 
η στιγμή όταν έφτασε η ώρα 
του αποχωρισμού. Αποχωρί-
στηκαν με στενοχώρια αλλά 
και με την ικανοποίηση ότι οι 
τρεις μέρες που έζησαν μαζί 
τους άφησαν μια γλυκιά ανά-
μνηση και έδωσαν μια υπό-
σχεση αυτές οι συναντήσεις 
να συνεχιστούν και στο μέλ-
λον.

Συνάντηση Συλλόγων Μελβούρνης και Σίδνεϋ
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Δράσεις - Ειδήσεις - Πληροφορίες

Ιδιαιτέρα ενδιαφέρουσες εκ-
δηλώσεις και δρώμενα για τα 
παιδιά αλλά και για τους μεγά-
λους πραγματοποιούνται στο 
Πολιτιστικό Κέντρο Μπακή 
από την ΜΚΕ «ΜΥΣΤΡΑΣ» 

με την ευθύνη του Διαχειριστή 
και υπευθύνου κ. Γεωργίου 
Αντωνάκη. Στις 28 Μαρτίου 
ο σκηνοθέτης Πέτρος Αυγερι-
νός με τα παιδιά του Λυκείου 
Καστορείου προσέγγισαν 

σκηνοθετικά την τραγωδία του 
Σοφοκλή «Αντιγόνη» και στις 
18 Απριλίου πραγματοποιήθηκε 
μουσική βραδιά από το Ωδείο  
«Μελοποιία» στην οποία ερμη-
νεύθηκαν αξέχαστες ελληνικές 
δημιουργίες.  Αξιοσημείωτο 
είναι ότι σε όλες τις εκδηλώσεις 
ο κ. Αντωνάκης, σκηνοθέτης 
αλλά και εκπαιδευτικός, επι-
χειρεί πάντα με την ενεργή 
συμμετοχή και των παιδιών 
των Σχολείων μας. Και οι δύο 
εκδηλώσεις ήταν υπέροχες και 
καταχειροκροτήθηκαν από τον 
κόσμο που είχε την τύχη να τις 
παρακολουθήσει.
Ε.Β.

Ο ετήσιος χορός του Πολυδεύκη

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, Αικατερί-
νη Σμυρνιού, Ταμίας.
Σας προτείνουμε να καταθέτετε τη συνδρομή σας, 
την διαφήμισή σας ή τη χορηγία σας σ’ αυτόν το 
λογαριασμό αναγράφοντας στο έντυπο κατάθε-
σης τ’ όνομά σας.
Μην στέλνετε επιταγές στο όνομα Πολυδεύκης δι-
ότι δεν μπορούν να εισπραχθούν.
Σας ευχαριστώ θερμά
Καίτη Σμυρνιού

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κα-
στορείου “Πολυδεύκης” πραγ-
ματοποίησε και φέτος με με-
γάλη επιτυχία τον ετήσιο χορό 
του και την κοπή της πίτας στις 
6 Φεβρουαρίου 2016 στο κέ-
ντρο “Νέο Κάστρο” στη Δάφνη 
μαζί με τον Σύλλογο των εν Ατ-
τική Γεωργιτσιάνων, που πραγ-
ματοποίησαν ταυτόχρονα και 
τον δικό τους χορό. Η Συμμε-
τοχή ήταν μεγάλη και για πρώ-
τη φορά Καστανιώτες και Γε-
ωργιτσιάνοι συνδιασκέδασαν  
όλοι μαζί στην Αθήνα μέχρι τις 
πρωινές ώρες, εκμηδενίζοντας 
την απόσταση των 10 χιλιομέ-
τρων που χωρίζει τα δύο χωριά 
μας. Ο Συμπατριώτης Γεωργι-
τσιάνος και πρόεδρος του Συλ-
λόγου των Γεωργιτσιάνων Βέ-
νης Μπολάνης και ο γνωστός 

τραγουδιστής Γιώργος Σαλα-
μπάσης, που συμμετείχε αφι-
λοκερδώς, ερμήνευσαν αξέχα-
στες λαϊκές δημιουργίες. Στα 
δημοτικά τραγούδια το πρό-
γραμμα κράτησε ο γνωστός 
Γιώργος Δημητρόπουλος με 
το κλαρίνο του και η καταπλη-
κτική τραγουδίστρια Αγάθη. H 
Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ευ-
γενία Λαμπή απηύθυνε χαιρετι-
σμό στους παρευρισκόμενους 
και έκοψε την πίτα του Συλλό-
γου μας. Για άλλη μια φορά φί-
λοι και συμπατριώτες πρόσφε-
ραν πολλά δώρα στη διενερ-
γηθείσα λαχειοφόρο αγορά. Ο 
Σύλλογός μας τους εκφράζει 
τις θερμές ευχαριστίες του.
Δωροθέτες στη Λαχειοφόρο 
του χορού μας ήταν:
 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝ-

ΝΗΣ Γκανογιάννη 53-55 Γου-
δή Ζωγράφου, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δαμα-
σίππου 35 ;Aνω Ιλίσια, Ζωγρά-
φου, ΕΛΜΗ SYSTEMS AE-
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑ-
ΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΑΦΟΙ  
KΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ-
Θεσσαλονίκης 100 Μοσχάτο, 
ΠΑΙΔΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ELVIRA-
Ναρκίσσου 18 Γαλάτσι, ΒΙΟ-
ΤΕΧΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΡΟΥ-
ΧΩΝ ΚΕΜΟΣ-25 Μαρτίου 
Πετρούπολη, ΣΜΥΡΝΙΟΣ ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Από το Καστό-
ρειο: ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΑΝΙΑ-
ΤΗΣ Αρτοποιείο, ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΚΟΥΜΑΡΗΣ Super-Market, 
ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΣΚΟΥΡΕ-
ΛΟΣ Φαρμακείο, ΑΦΟΙ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΙ Super 

Market, Ζαχαροπλαστείο «ΛΙ-
ΧΟΥΔΗΣ», ΝΙΚΟΣ ΛΑΓΑ-
ΝΑΣ Super Market, ΜΑΡΙΑ 
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ Αρτοποιεί-
ο, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩ-
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ- Πρατήριο 
Υγρών Καυσίμων, ΚΩΝΣΤΑ-
ΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΗΣ Καφενεί-
ο, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ-
ΚΟΠΟΥΛΟΣ-Εμπορικό Κατά-
στημα, «North» ΑΦΟΙ ΑΛΑ-
ΦΟΓΙΑΝΝΗ- Καφέ-Μπαρ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΜΕ-
ΛΙΩΤΗΣ Super market, «ΔΙ-
ΠΟΡΤΟ» Ταβέρνα –Καφενεί-
ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΥ, ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΑΦΟΙ 
ΓΕΡΟΝΤΙΔΗ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ –ΠΑΠΑΔΗ-
ΜΗΤΡΑΚΗ.

Ε.Β.
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Επιστολή-Καταγγελία

ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ 
Τηλ.2731057344-6932619014 
Αρ.Πρωτ. 4 / 26-5-2016 
e-mail : ab_3941@otenet.gr 
Προς την Διοίκηση του ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε. (Με κ οινοποίηση στον Δήμο Σπάρτης και τα τοπικά ΜΜΕ) 

Κύριοι, 
Με ανακοίνωση που αναρτήθηκε σε ορισμένα καταστήματα του Καστορείου, πληροφορηθήκαμε για τις 
αλλαγές που αποφασίσαστε, ερήμην της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της, στα δρομολόγια ΚΤΕΛ προς 
Λογγανίκο και Πελλάνα. 
Επειδή η απόφαση σας είναι αυθαίρετη, αψυχολόγητη και εχθρική τελικά προς όλη την περιοχή των βορείων 
δήμων και των κατοίκων της, θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής: 
1. Όλη η περιοχή της Επάνω Ρίζας Ταϋγέτου, γνωστή σαν Βόρειοι Δήμοι Λακωνίας, από την εποχή της 
Τουρκοκρατίας και μέχρι σήμερα αποτελούσε οικονομική , κοινωνική και πολιτισμική ενότητα, με επίκεντρο 
την κωμόπολη Καστορείου, έδρα της ομώνυμης κοινότητας αρχικά, και του Δήμου Πελλάνας αργότερα. 
2. Στο Καστόρειο υπάρχουν οι εξής υπηρεσίες: Κέντρο Υγείας,Κτηνιατρείο, ΚΕΠ και Δημοτικό Κατάστημα, 
Σχολεία (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Λύκειο), Υποθηκοφυλακείο/Συμβολαιογραφείο, Κατάστημα 
Ταχυδρομείου και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ενώ λειτουργεί επίσης Φαρμακείο, ΑΤΜ, και διοργανώνεται 
ανελλιπώς Λαϊκή Αγορά κάθε Δευτέρα. 
3. Ο πληθυσμός, στη συντριπτική του πλειοψηφία αποτελείται από ανθρώπους ηλικιωμένους, τα παιδιά 
των οποίων ζουν και εργάζονται κυρίως στη Σπάρτη, και χρειάζεται να έρχονται συχνά στα χωριά για να 
φροντίζουν τους οικείους τους. 
4. Η τουλάχιστον- άστοχη επιλογή σας να καταργήσετε τη συγκοινωνιακή σύνδεση των δημοτικών 
διαμερισμάτων μεταξύ τους και με το Καστόρειο, μεταφέροντας τα περισσότερα δρομολόγια στο νέο τμήμα 
του δρόμου Σπάρτη-Λεύκτρο, θα δημιουργήσει πολλά και σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους της περιοχής. 
Θα είναι πλέον αδύνατη η κίνηση τους από τη Σπάρτη και προς τα χωριά, ενώ το μόνο που πριμοδοτείτε 
είναι η πρόσβαση προς την πρωτεύουσα του νομού, και μάλιστα με μεμονωμένο τρόπο, από και προς τους 
οικισμούς α.Πελλάνα- Παρδάλι και β. Λογγανίκο. Ενώ παραβλέπετε και καταργείτε την λειτουργία του 
Καστορείου ως κέντρου παροχής υπηρεσιών της ευρύτερης περιοχής. 
5. Τα πιο σοβαρά προβλήματα που θα προκαλέσετε, έχουν τόσο κοινωνικό, όσο και οικονομικό χαρακτήρα. 
Σας υπενθυμίζουμε δε ότι ήδη οι προηγούμενες επιλογές σας, για τις οποίες είχαμε εκφράσει την αντίθεση 
μας αλλά απάντηση δεν πήραμε, έχουν συρρικνώσει δραματικά τα δρομολόγια της περιοχής μας, με 
κατάργηση των βραδυνών δρομολογίων από Σπάρτη, εκτός της Δευτέρας και Παρασκευής, με την κατάργηση 
δρομολογίων των αργιών, και πολλών από τα τοπικά δρομολόγια που έχουν περιοριστεί σε ελάχιστες μέρες 
και ώρες της εβδομάδας. 
Θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία και επικοινωνία των κατοίκων, προς εξυπηρέτηση 
των βασικών τους αναγκών κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα της Ελλάδας, και οιαδήποτε υπονόμευσή τους θα 
μας ωθήσει να κινήσουμε κάθε νόμιμη διαδικασία ενάντια σε όποιον τις επιβουλεύεται. 
Καλούμε τη Διοίκηση της ΚΤΕΛ Α.Ε. να αναθεωρήσει την άδικη απόφαση της τροποποίησης των 
δρομολογίων προς τους Βόρειους Δήμους, και ζητούμε τη συμπαράσταση του Δήμου Σπάρτης, του οποίου 
είμαστε ισότιμοι δημότες, των δημοτικών συμβούλων της περιοχής, των βουλευτών όλων των πολιτικών 
κομμάτων, και συνολικά της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της. 

Με εκτίμηση 
Για το Δ.Σ. του ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ 
Ο Πρόεδρος: Θανάσης Δημητρακόπουλος 
Η Γραμματέας Άβα Μπουλούμπαση 



10 ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ 11ÐÏËÕÄÅÕÊÇÓ

Χαιρετίσµατα στην εξουσία

Ίσως κάποτε θα πρέπει  και επίσημα να 
αναγνωρίσουμε την διαχρονική προσφορά στο χωριό 
μας μερικών ανθρώπων: Δεν έχουμε ασχοληθεί με τον 
Δήμαρχο Θεοφιλόπουλο και το έργο του, πότε θήτευσε, 
πότε έζησε κ.λπ., με τους γιατρούς μας Σταμάτη 
Αλειφέρη (ειδικά) και Αριστείδη Σκρουμπέλο.
Όπως επίσης για να κατανοήσουμε το μέγεθος της 
προσφοράς και του συμπατριώτη μας Δημητρίου 
(Μάκη) Πανταζή που πρόσθεσε στο χωριό μας μερικά 
εξαιρετικά οικοδομήματα.
Eίναι δε κρίμα να γίνεται σκουπιδότοπος ο ξενώνας 
της φωτογραφίας μας.   

Το ΚΑΠΗ Σπάρτης στο Καστόρι

Στις 6 Μαρτίου τα μέλη του ΚΑΠΗ 
Σπάρτης πραγματοποίησαν ολοήμερη 
εκδρομή στο φιλόξενο χωριό μας. 
Το πρωί παρακολούθησαν τη Θεία 
Λειτουργία στην οποία χοροστάτησε 
ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας και 

Σπάρτης κ.κ. Ευστάθιος και θαύμασαν 
το τέμπλο και τις αγιογραφίες του 
Μητροπολιτικού Ναού μας. Μετά 
τη Θεία Λειτουργία στο πολιτιστικό 
Κέντρο Μπακή και στο Γραφείο του 
Συλλόγου «Λουσίνα», τους παρατέθηκαν 
βουτήματα, γλυκίσματα πολλά εκ των 
οποίων ήταν φτιαγμένα από τις κυρίες 
του χωριού, καφές και αναψυκτικά, 
προσφορά του Πολιτιστικού Συλλόγου 
«ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ» και του Συλλόγου 
Φίλων του Ταϋγέτου «ΛΟΥΣΙΝΑ» στη 
μνήμη του συμπολίτη μας Δημητρίου 
Ιωάννη Δημητρακάκη, που πέθανε 
πρόσφατα. Στη συνέχεια περιηγήθηκαν 
στα όμορφα σοκάκια του χωριού μας με 
τα τρεχούμενα νερά, στις πηγές του Αγίου 

Μάμα και στα όμορφα τοπία του ποταμού 
Κάστορα για να καταλήξουν σε γεύμα, 
στα καφενεία και στις ταβέρνες. Τα μέλη 
του ΚΑΠΗ συνόδευαν ο Πρόεδρος του 
Ν.Π Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του 
Δήμου Σπάρτης κ. Θέμις Πατσιλίβας 
και ο υπεύθυνος του ΚΑΠΗ Σπάρτης, 
Βοήθειας στο Σπίτι και Βρεφονηπιακών 
Σταθμών κ. Κώστας Τσίπουρας. 
Παραβρέθηκαν επίσης ο Βουλευτής 
Αθανάσιος Δαβάκης, ο Αντιδήμαρχος κ. 
Βαγγέλης Νικολακάκης, ο Πρόεδρος του 
Τοπικού Συμβουλίου Καστορείου κ. Γ. 
Οικονομάκης, ο Τοπικός Σύμβουλος κ. 
Βασίλης Λαγανάς και εκπρόσωποι των 
Συλλόγων.
Ε.Β.

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ 
ΣΕΑ ΠΕΛΛΑΝΑΣ

Μετά από πρόσκληση του Τοπι-
κού Συμβουλίου Καστορείου έγι-
νε διαβούλευση στην αίθουσα του 
πολιτιστικού κέντρο Μπακή σχε-
τικά με την υδροδότηση της ΣΕΑ 
Πελλάνας. Η συνέλευση των κα-
τοίκων αποφάσισε και επικύρωσε 
ομόφωνα την απόφαση του διοι-
κητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ 
να μη δοθεί νερό από το δίκτυ-
ο του Καστορείου. Η απόφαση 
αυτή βασίζεται και στα γεγονό-
τα ότι η ΣΕΑ βρίσκεται εκτός των 
ορίων του τοπικού διαμερίσματος 
και επίσης λόγω του επικλινούς 
του εδάφους η υδροδότησή της 
από το δίκτυο του Καστορείου θα 
προκαλέσει ελλείψεις στις περιο-
χές που βρίσκονται ψηλότερα.  

ΕΛ

Μία νέα διμηνιαία τοπική 
ενημερωτική εφημερίδα 
κυκλοφόρησε στο χωριό 
μας με τίτλο «Το Εξπρές του 
Καστορείου» συμβάλλοντας 
στην πολυφωνία και την 
πλουραλιστική ενημέρωση 
της τοπικής μας κοινωνίας. 
Η Νέα εφημερίδα 
είναι ιδιοκτησία του 
τουριστικού καλλιτεχνικού 
καταστήματος «το 
Αγλάϊσμα» της οικογένειας 
Φασουλοπούλου. 
Ευχόμαστε να είναι 
καλοτάξιδη και να συμβάλει 
και αυτή στην ενημερωτική 
και πολιτιστική διαδρομή 
του χωριού μας.
Ε.Β.

Τα Λακωνικά προϊόντα 
στο Μετρό του Συντάγματος

Από τις 7 έως και τις 12 Μαρτίου στην 9η Έκθεση 
Λακωνικών Προϊόντων, που διοργάνωσε η Αστι-
κή μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Γιορτή της Ελιάς 
και Λαδιού», οι Αθηναίοι είχαν την ευκαιρία και 
αυτή τη χρονιά να γευθούν και να προμηθευτούν 
στο μετρό του Συντάγματος τα βιολογικά και πα-
ραδοσιακά προϊόντα από τους Λάκωνες εκθέτες 
αλλά και να ενημερωθούν για τους τουριστικούς 
προορισμούς του νομού μας από τα περίπτερα των 
Δήμων. Στην έκθεση εκτέθηκαν ακόμη βιβλία Λα-
κώνων συγγραφέων με θέματα όπως πολιτισμός, 
ιστορία του νομού, τα ήθη και έθιμα, παραδοσια-
κές συνταγές κ.λ.π..  Από τη δική μας περιοχή συμ-
μετείχε το Ιχθυοτροφείο Αφοί Γεροντίδη.
Ε.Β.
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Στις 28 Φεβρουαρίου 2016 
έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης 
Δημητρακάκης. Ο Δημήτρης 
γεννήθηκε στο ηρωικό Κα-
στρί, τόπο στον οποίο αντι-
στάθηκαν και θυσιάστηκαν 
παλικάρια με αρχηγό τον Πρι-
νοκοκκά. Το σπίτι του ήταν 
κοντά στον Αι-Γιώργη, στο 
κελί του οποίου λειτουργού-
σε το πρώτο Δημοτικό Σχο-
λείο. Τότε το Καστρί είχε πολ-
λά παιδιά και επειδή δεν εξυ-
πηρετούσε το κελί, φτιάχτηκε 
Σχολείο στην Αγία Βαρβάρα, 
εκεί που είναι σήμερα και φοι-
τούσαν εκεί οι μαθητές από τη 
Νέα Λιβερά, τα Σερβέικα και 
το Καστρί. Δάσκαλος ήταν ο 
κ. Γιαννακόπουλος. Εκεί πήγε 
ο Δημήτρης από την πρώτη 
Δημοτικού και αυτός και οι 
αδερφές του τις οποίες φρό-
ντισε με αγάπη μετά τον θά-
νατο του πατέρα τους. Μετά 
την Τετάρτη Δημοτικού πήγε 
στο τριτάξιο Γυμνάσιο της 
Σπάρτης το 1943, μέσα στην 
Κατοχή (το Γυμνάσιο Κα-
στορείου φτιάχτηκε το 1954). 
Εκεί φοιτούσαν χωριστά τα 
αγόρια από τα κορίτσια και 
μάλιστα οι διευθυντές συνεν-
νοούνταν για το σχόλασμα, 
ώστε να μην συναντιούνται 
αγόρια με κορίτσια. Στη συ-
νέχεια γράφτηκε στη Νομική 
Αθηνών, από όπου πήρε το 
πτυχίο του. Έκανε άσκηση 22 
μήνες. Ορκίστηκε δικηγόρος 
στις 14-4-1963 και άσκησε τη 
δικηγορία έως τις 5-1-1995, 
οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. 
Σαν δικηγόρος έφτιαξε το κα-
ταστατικό του Συλλόγου των 

εν Αττική Καστριτών, ο οποί-
ος διαλύθηκε σε λιγότερο από 
τρία χρόνια. Η αρχική σκέψη 
ήταν να ονομαστεί Αγία Βαρ-
βάρα που ήταν η ενορία και 
θα ένωνε Νέα Λιβερά, Σερβέ-
ικα και Καστρί. Ήταν ενεργός 
πολίτης και θερμός συμπαρα-
στάτης στο Δήμο Νέας Σμύρ-
νης όπου κατοικούσε και ήταν 
δημότης. Για τρεις τριετίες 
ήταν δραστήριο μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου του 
Συνδέσμου των εν Αττική Λα-
κεδαιμονίων. 
Η ψυχή του όμως ήταν δοσμέ-
νη στο Καστρί που το λάτρευ-
ε. Όταν ερχόταν από την Αθή-
να στο χωριό, πήγαινε πρώ-
τα στον Αι-Γιώργη, καθότα-
νε στα «καθισιά», αγνάντευε 
τον κάμπο και μετά πήγαινε 
στο σπίτι του. Εκεί στον Αι-
Γιώργη είναι το κοιμητήρι-
ο των προγόνων του. Ο Δη-
μήτρης δεν παντρεύτηκε, δεν 
υπάρχουν άρρενες απόγονοι 
από τη στενή οικογένεια με 
το επώνυμο Δημητρακάκη και 
με τον θάνατό του κλείνει ο 
κύκλος του ονόματος. Όπως 
εμπιστεύτηκε τελευταία ο 
ίδιος σε φιλικό του πρόσωπο, 
ευρισκόμενος στο κοιμητήρι-
ο του Αι-Γιώργη και μπρο-
στά στον οικογενειακό τάφο: 
«ο τελευταίος Δημητρακά-
κης που θα μπει εκεί, θα είμαι 
εγώ». Ήτανε πολύ συναισθη-
ματικός άνθρωπος, ευγενής, 
συνετός, καλός φίλος, αγα-
πούσε τους πατριώτες. 
Ο Δημήτρης είχε την «αγα-
θή τύχη» να φθάνουν οι ρίζες 
του βαθιά στην ιστορία και οι 

πρόγονοί του ανάλογα με την 
ιστορική στιγμή έδιναν το πα-
ρόν στα κοινά (ο Γιαννάκης 
Δημητρακάκης στα Ορλωφι-
κά, ο Γιωργάκης στην Επα-
νάσταση του ‘21, ο Δημήτρης 
στην Αυτοδιοίκηση, σε διοι-
κητικές θέσεις, σε υπουργεί-
α και τέλος σαν βουλευτής, 
ο δε αδελφός του βουλευτή 
Ιωάν. Γ, Δημητρακάκης χρη-
μάτισε Δήμαρχος Καστανιάς). 
Μετά τον θάνατο του βου-
λευτή Δημ. Δημητρακάκη το 
1888, οι Δημητρακάκηδες φύ-
λαξαν σαν κόρη οφθαλμού τα 
χειρόγραφα απομνημονεύμα-
τά του. Λίγο πριν το 1929, ο 
γιατρός και δήμαρχος Καστα-
νιάς Παναγιώτης Κ. Τζωρτζά-
κης (συγγενής των Δημητρα-
κάκηδων), φρόντισε να φθά-
σει το έργο στα χέρια του 
Αγ. Σγουρίτσα και του Γιάν-
νη Βλαχογιάννη ο οποίος δη-
μοσίευσε αποσπάσματα δια-
σκευασμένα. 
Με τον «Πολυδεύκη» συν-
δέθηκε ο Δημήτρης όχι μόνο 
γιατί τον στήριξε ηθικά και 
υλικά αλλά γιατί του εμπι-
στεύτηκε την έκδοση των 
Απομνημονευμάτων. Στην 
κίνηση αυτή, καίρια ήταν η 
συμβολή του γιατρού Μάριου 
Τζωρτζάκη που συγκέντρωσε 
το υλικό και στήριξε γενναία 
την έκδοση. 
Ο Δημήτρης εκπλήρωσε το 
καθήκον του απέναντι στους 
προγόνους του και στον τόπο 
του, παραδίδοντας το έργο 
στην Ιστορία και τον Πολι-
τισμό.

Θ.Π.

Σε µνήµη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ 

ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

Ήταν φίλοι παιδικοί κι από το Καστρί κι οι δυο τους
και τα πρώτα γράμματά τους απ’ τον ίδιο δάσκαλό τους.
Στον Αι-Γιώργη ο Δημήτρης και στη Δημοσιά ο Γιάννης.

Το Γυμνάσιο τελειώσαν κι άρχισαν αναζητήσεις.
Η ξεγνοιασιά τελείωσε. Πρέπει ν’ αποφασίσεις.
Δική σου είναι η ζωή, σκέψου το τι θα κάνεις!

Δύσκολη η απόφαση. Πάμπολλα τα προβλήματα.
Δε συμβαδίζει η θέληση ποτέ με τα αισθήματα,
αφού παράγοντες πολλοί αλλού σε κατευθύνουν.

Οι φίλοι αυτοί απ’ το Καστρί της κολλητής παρέας
ο ένας βγήκε νομικός κι ο άλλος ιερέας.
Κι οι δυο τους τα κατάφεραν ωφέλιμοι να γίνουν.

Ο Δημήτρης με τα έργα του και με την προσφορά του 
βοήθησε τον συνάνθρωπο στην κάθε συμφορά του
καλή κουβέντα έβγαινε απ’ τα δικά του χείλη.

Ο Παπα-Γιάννης ευλαβής με ψαλμωδία αηδονιού
και λειτουργού υπόδειγμα, μα και καλού γονιού
το ιερό, επάξια, τίμησε πετραχήλι.

Ήταν καρδιακοί, αλήθεια, και οι δύο οι Καστρίτες
κι ο θεός π’ αποφασίζει μονομιάς και δίχως ρήτρες
στα ουράνια και τους δύο την αυτή ημέρα πήρε.

Φίλτατοι, Δημητρακάκη και Παπαγιαννούλη Γιάννη
και των δύο σας τις πράξεις στο επίγειο σεργιάνι
με τιμή κι ευγνωμοσύνη κάθε σας γνωστός εξήρε.

Ο καθένας τη ζωή του κι αν παράλληλα τραβούσε,
η καρδιά του στο χωριό του μόνιμα στριφογυρνούσε
και την Αγία τη Βαρβάρα για καλό παρακαλούσε.

Στην ουράνια τη ζωή σας το Καστρί έχετε μπροστά σας
και στα άγια χώματά του έχουν θέση τα οστά σας,
όπου οι ντόπιοι και οι φίλοι θα ανάβουν το καντήλι.

                          Ντίνος Αλεξάκος

ÄçìÞôñçò Éù. ÄçìçôñáêÜêçò 1929-2016
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Σε µνήµη

Μεσημεράκι Παρασκευής 22 Απριλί-
ου στην Αγορά., Παραμονή της Ανά-
στασης του Λαζάρου. Παιδικές φω-
νούλες ακούγονται στην είσοδο της 
Αγοράς και ολοένα πλησιάζουν. Είναι 
τα παιδιά από το Προ- νηπιαγωγείο 
και του Νηπιαγωγείου με τις κυρίες 
Ελένη Βλαχολιά και Γεωργία Βεργο-
πούλου. Σ’ ένα πανεράκι, στολισμένο 
με λουλούδια, έχουν ένα ομοίωμα του 
Λαζάρου πλασμένο με ζυμάρι, και το 
περιφέρουν στην Πλατεία ψάλλοντας 
τα κάλαντα του Λαζάρου.

Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα Βάγια
ήρθε η Κυριακή που τρώμε ψάρια.
Βάγια, βάγια των Βαγιών,
τρώμε ψάρια και κολιό
και την άλλη Κυριακή
τρώμε το κόκκινο αυγό.

Πού σουν Λάζαρε;
Πού είναι η ταφή σου;
Πού είναι η μάνα σου
Κι η αδελφή σου;
Βάγια, βάγια των Βαγιών
τρώμε ψάρια και κολιό
και την άλλη Κυριακή
τρώμε το κόκκινο αυγό.

Ήταν μια πολύ ευχάριστη νότα. Συγ-
χαρητήρια στις δασκάλες για την ανα-
βίωση του εθίμου. Τα παιδιά μαθαί-
νουν βιωματικά μέσα από τις κατα-
σκευές. Παλιότερα έλεγαν «Λάζαρο 
δεν πλάσεις, ψωμί δε θα χορτάσεις». 
Στην Ορθόδοξη Πίστη, η ανάσταση 
του Λαζάρου θεωρείται η «πρώτη Λα-
μπρή» και πρόδρομος της Ανάστασης 
του Χριστού.
Β. Κ.

ÉùÜííçò Ãéáííïýëçò

Στο μακροβιότερο ελληνικό 
Αλφαβητάριο (1955-1974) η 
δεύτερη εικόνα παρουσιάζει 
όψεις από την καθημερινή 
ζωή μιας ημιαστικής αγροτι-
κής πόλης. Ένας παπάς κά-
θεται έξω από την εκκλησί-
α. Ο παπάς που ήταν πηγή 
ζωής και φροντίδας. Είναι 
σαν να βλέπω τον παπα-
Γιάννη, ο οποίος συνήθιζε 
να είναι εκεί ακόμα και όταν 
δεν είχε Λειτουργία. Όλη 
του η ζωή ήταν η ιεροσύνη 
και η εκκλησία. Υπηρέτη-
σε με ζήλο και διακρινόταν 
για την πίστη και την αγά-
πη του προς την Ορθοδοξί-
α. Είχε ευσέβεια και διάθε-

ση να υπηρετήσει το ποίμνιό 
του. Η διακονία του μοιρά-
στηκε σε δύο ναούς, στην 
Αγία Βαρβάρα από το 1959 
μέχρι το 1981 και στο ναό 
της Γέννησης της Θεοτόκου 
στο Καστόρειο από το 1981 
μέχρι το 1999. Έφυγε από 
κοντά μας την πρώτη του 
Μάρτη 2016 και μας άφη-
σε ανάμνηση αγαθή. Υπήρ-
ξε ευγενής και ακούραστος 
λειτουργός. Υπόδειγμα οι-
κογενειάρχη και ιερέα. Δεν 
ξεχνάμε που γύριζε όλο το 
χωριό, από το ένα σπίτι στο 
άλλο, για να αγιάσει την Πα-
ραμονή των Φώτων.
Ο παπα-Γιάννης δεν έψελνε 

απλώς αλλά είχε το χάρισμα 
άνωθεν. Η φωνή του είχε 
έκταση και ποιότητα, ίδια 
και ύστερα από 40 χρόνια. 
Η ξαδέρφη του Ανθούλα τον 
θυμάται να τραγουδάει, όταν 
ήταν ακόμη μαθητής.   
Τον αποχαιρετούμε με αγά-
πη και ευγνωμοσύνη. Αιωνί-
α η μνήμη του.   

Παραθέτουμε σύντομο βιο-
γραφικό σημείωμα που έδω-
σε στον “Π” η μικρή του 
κόρη Άννα και την ευχαρι-
στούμε.

Ο π. Ιωάννης Γιαννούλης 
γεννήθηκε στο Καστρί Λα-
κωνίας το 1928. Αποφοίτη-
σε από το Ανώτερο Εκκλη-
σιαστικό Φροντιστήριο Κα-
λαμάτας. Παντρεύτηκε το 
1959, την Ειρήνη Σκαρλατί-
νη, με την οποία απέκτησαν 
τρεις κόρες, τη Γεωργία, την 
Ευγενία και την Άννα.
Χειροτονήθηκε διάκονος 
στις 07-06-1959 και πρεσβύ-
τερος στις 21-07-1959 στον 
Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας 

Καστρίου, από τον μακαρι-
στό Μητροπολίτη Μονεμ-
βασίας και Σπάρτης Κυπρι-
ανό.
Από το 1959 έως το 1981 δι-
ετέλεσε εφημέριος της ενο-
ρίας Αγίας Βαρβάρας Κα-
στρίου και από το 1981 έως 
τη συνταξιοδότησή του, διε-
τέλεσε εφημέριος της Ενορί-
ας Καστορείου.
Ήταν πνευματικός από το 
1973, ενώ διατέλεσε Αρ-
χιερατικός Επίτροπος Κα-
στορείου από το 1982 έως 
το 1999. Συνταξιοδοτήθηκε 
την 01-01-1999. 
Στις 5 Ιανουαρίου 2003 ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της κ. Ευστάθιος του απένει-
με το οφίκιο του πρωτοπρε-
σβύτερου.

Απεβίωσε την 01-03-2016 
στην Αθήνα και κηδεύτηκε 
στο Καστόρι. Της νεκρώσι-
μης ακολουθίας προέστη ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Μονεμβασίας και Σπάρ-
της κ.κ. Ευστάθιος.

Β.Κ.

Κάλαντα για την Ανάσταση του Λαζάρου
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Οι δικοι µας άνθρωποι

Οι κυνηγοί

Το Σάββατο στις 6 Μάρτη, 
με τη λήξη της κυνηγετικής πε-
ριόδου έγινε από τον Κυνηγε-
τικό Σύλλογο, η καθιερωμένη 
εδώ και τρία χρόνια γιορτή της 
τσίχλας. Ο Κυνηγετικός Σύλ-
λογος Βορείου Λακεδαίμονος 
με έδρα το Καστόρι, ιδρύθηκε 
στις 17 Νοέμβρη του 1996. 
Είναι ένας μικρός κυνηγετικός 
σύλλογος σε σχέση με άλλους 
και αριθμεί 500 μέλη. Τα μέλη 
του συλλόγου είναι στην πλει-
οψηφία τους Βορειοδημότες 
αλλά έχει και μέλη από τη 
Σπάρτη και το Γεράκι, φίλους 
που τους αρέσει το κυνήγι 
εδώ. Είναι αμιγώς ανδρικός 
σύλλογος και δεν έχει στις 
τάξεις του γυναίκες σαν την 
τοξεύτρια Άρτεμη και την Ατα-
λάντη. Είναι γραμμένος στην 
Γ΄ Συνομοσπονδία Πελοπον-
νήσου, με όλα τα δικαιώματα 
που απορρέουν από αυτήν τη 
συμμετοχή (π.χ. δικαίωμα ψή-
φου στο όργανο πανελλαδικής 
εμβέλειας κ.λπ.). Στο σημερινό 
Δ.Σ. πρόεδρος είναι ο Βασίλης 
Καλαμαράς, αντιπρόεδρος ο 
Γιώργος Αρβανίτης, γραμματέ-
ας ο Δημήτρης Μιχαλόπουλος, 
ταμίας ο Κώστας Αρβανίτης 
και μέλη ο Γιάννης ο Τσάκωνας 
και ο Γιώργος ο Βουραντώνης. 

Άνθρωποι νέοι, δυνατοί, 
άνθρωποι που στύβουν την 
πέτρα. 

Το κυνήγι είναι μια δρα-
στηριότητα που υπάγεται σε 
κανόνες. Η κυνηγετική περίο-
δος αρχίζει στις 20 Αυγούστου 
και λήγει στο τέλος Φλεβάρη, 
ανάλογα με το θηρευόμενο 
είδος. Κάθε εποχή δηλαδή 
έχει διαφορετικό θήραμα. Με 
την έναρξη αρχίζει το τρυγόνι, 
μετά η φάσα, η πέρδικα και ο 
λαγός (15 Σεπτεμ. -10 Γενάρη), 
20 Γενάρη το αγριογούρουνο, 
τέλη Οκτώβρη η μπεκάτσα, μέ-
χρι τέλους της σεζόν το κυνήγι 
της τσίχλας και του κότσυφα. 
Στο τέλος του Φλεβάρη, τελει-
ώνει ο κυνήγι και πάλι αρχίζει 
στις 20 Αυγούστου. 

Το κυνήγι γίνεται ατομικά 
(πουλιά) ή ομαδικά (λαγός και 
αγριογούρουνο) από ανατολή 
σε δύση του ήλιου και απαιτεί 
κατάλληλο εξοπλισμό. Βασι-
κό εργαλείο είναι το όπλο, η 
φυσιγγιοθήκη και η άδεια κυ-
νηγιού που ανανεώνεται κάθε 
χρόνο. Κατάλληλα ρούχα αν-
θεκτικά και το γνωστό πορτο-
καλί γιλέκο για να ξεχωρίζουν 
στο δάσος και να διακρίνονται 
καθαρά από τους άλλους κυ-
νηγούς. Το γιλέκο είναι πολύ 

πρακτικό με τις πολλές τσέπες 
που διαθέτει και ασφαλίζουν 
εκεί οι κυνηγοί τα προσωπικά 
τους αντικείμενα που είναι 
απαραίτητα, όπως κινητά και 
ασύρματοι. Καπέλο για να μη 
τους θαμπώνει ο ήλιος και να 
έχουν καλή σκόπευση,  και 
ανάλογα με την εποχή, γαλό-
τσες το χειμώνα, άρβυλα για 
την ξηρασία.

Ανάλογα με το θήραμα, 
έχεις και το κατάλληλο σκυλί. 
Πουλόσκυλο, λαγόσκυλο, γου-
ρουνόσκυλο. Ο κάθε σκύλος 
εκπαιδεύεται διαφορετικά και 
ο κάθε κυνηγός εκπαιδεύει το 
σκύλο του. Και οι κυνηγοί χω-
ρίζονται σε ομάδες αντίστοιχα, 
λαγοκυνηγοί, πουλοκυνηγοί, 
γουρουνοκυνηγοί. Παλιά κυ-
νηγούσαν μόνο με ελληνικά 
σκυλιά, τα Γκέκικα. Τώρα 
φέρνουν διάφορες ράτσες 
από το εξωτερικό. Οι κυνηγοί 
όταν έχουν μεγάλα θηράματα 
χαρίζουν κρέας σε ιδρύματα, 
όπως γηροκομεία και ορφανο-
τροφεία. 

Ενδημικά θηράματα είναι ο 
κότσυφας, η πέρδικα, ο λαγός, 
το αγριογούρουνο, η αλεπού. 
Αποδημητικά είναι το ορτύκι, 
το τρυγόνι, η φάσα, η μπεκά-
τσα, ο τσίχλα και ο κότσυφας. 

Γενικά όλα τα αποδημητικά 
έρχονται από τις βόρειες χώ-
ρες. Έρχονταν και από την 
Κριμαία που ονομαζόταν “νησί 
του κυνηγετικού παραδείσου”. 
Ο λαγός είπαμε αρχίζει από 15 
Σεπτέμβρη και τελειώνει στις 
10 Γενάρη.

Ο κυνηγός δε λείπει ποτέ 
από το βουνό ή τον κάμπο, 
ανάλογα. Όταν σταματάει το 
κυνήγι αρχίζει η εκπαίδευση 
των σκυλιών. Ο εκπαιδευόμε-
νος σκύλος έρχεται σιγά-σιγά 
σε επαφή με το θήραμα, να 
το μυρίσει, να ανακαλύψει 
τις φωλιές, να βελτιώσει τις 
ικανότητές του. Όλο το χρόνο, 
κάθε Τετάρτη, Σάββατο και 
Κυριακή επιτρέπεται να εκπαι-
δεύονται τα σκυλιά στο κυνήγι 
του λαγού και της πέρδικας 
μόνο με τη γκλίτσα χωρίς όπλο. 
Αφήνεις το σκυλί, να ιχνηλατεί 
και να κυνηγάει το ζώο, χωρίς 
να πυροβολείς. Ο σεβασμός 
στους κανόνες προστατεύει τη 
συνέχεια και την ισορροπία 
στη φύση. 

Ο κυνηγός είναι φύλακας 
της φύσης και του δάσους. 
Ξέρει τις περιοχές, ξέρει τα πε-
ράσματα, ξέρει τα πάντα στον 
Ταΰγετο. Πριν λίγα χρόνια, ο 
Καστανιώτης κυνηγός Χρή-
στος Β. Κορτζής, στο ίσιωμα 
με τους μωβ κρόκους λίγο πριν 
τον Αι Γιάννη στο βουνό, έλεγε 
στους συνοδοιπόρους του και 
προσκυνητές, πως εκεί στο μέ-
ρος αυτό είναι πέρασμα πέρδι-
κας. Δεν πρόλαβε να το πει και 
να, πέταξαν πέρδικες μπροστά 
τους. Επίσης, όταν οι ντόπιοι 
χάνουν κάποιο παλιό μονοπάτι, 
ζητάνε από τους κυνηγούς να 
τους το υποδείξουν. 

Αφού όλο το καλοκαίρι ο 
κυνηγός είναι στο βουνό και 
εκπαιδεύει τα σκυλιά του, κατά 
κάποιο τρόπο προστατεύει το 
δάσος από πυρκαγιές, αφού 
ειδοποιεί έγκαιρα. Επίσης 
εντοπίζει το δρόμο που χάλα-
σε, το μονοπάτι που έκλεισε, 
την πηγή που στέρεψε, τον 
παράδεισο που έγινε σκου-
πιδότοπος. Είναι λάτρης της 
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φύσης, γι αυτόν το βουνό είναι 
τρόπος ζωής, είναι ο καθαρός 
αέρας, το λάλημα της πέρδι-
κας… Ξεκινούν παρέες από 
το χωριό το γλυκοχάραμα, στις 
5 η ώρα. Μερικές φορές πάνε 
από το βράδυ στην αρχή του 
κυνηγιού, με μεζέδες, κρασιά, 
ιστορίες, ψέματα, υπερβολές 
και κοιμούνται σε καλύβες στο 
βουνό. 

«Περπατάμε, ξεφεύγου-
με από την καθημερινότητα, 
είμαστε ελεύθεροι. Σκοπός 
δεν είναι η κάρπωση του θη-
ράματος, για να φάμε, είναι 
η ευχαρίστηση. Έχουμε 3-4 
κυνηγετικούς σκύλους. Δεν 
είμαστε φονιάδες της φύσης, 
με τα λεφτά που ξοδεύουμε για 
τους σκύλους θα παίρναμε ότι 
θέλαμε. Είναι χόμπι, διασκέδα-
ση, ψυχαγωγία». 

«Γίναμε κυνηγοί είτε από 
βιώματα από το στενό περι-
βάλλον ή και από το ευρύτερο 
φυσικό περιβάλλον. Δεν νομί-
ζω ότι κυνηγάει κανείς για το 
θήραμα δηλ. για να φάει. Αλλά 
για αυτά που αποκομίζει από 
τη φύση. Μέσα από το κυνήγι 
εξερευνάς τη φύση, ανακαλύ-
πτεις, άγρια φρούτα, βότανα, 
αρωματικά φυτά… Με το όπλο 
αγκαλιά νιώθεις ασφάλεια και 
σε ωθεί να ανακαλύψεις όλα τα 
υπόλοιπα. Μπορείς να διασχί-
σεις το φαράγγι της Μισοσπο-
ρίτισσας, χωρίς να φοβηθείς 
καθόλου. Το θήραμα άμα γίνει 
αυτοσκοπός και φανατιστείς, 
χάνεται η αξία του κυνηγιού. 
Καλό είναι να κρατάς τις ισορ-
ροπίες, να συντηρείται και η 
φύση, να υπάρχει μέριμνα για 
την ανανέωση του θηράματος, 
να μην εξαφανίζεται. Όχι μανία 
εξόντωσης. Αυτή η ανακάλυψη 
της φύσης είναι μοναδική 
και θεωρώ πως οι άνθρωποι 
στις πόλεις νομίζουν ότι ζουν. 
Κάθε μέρα και κάθε ώρα είναι 
διαφορετική. Πολλοί κυνηγοί 
κινούνται σε συγκεκριμένα 
μέρη. Σε κερδίζει το τοπίο. Οι 
ίδιοι κυνηγοί, στα ίδια μέρη. 
Σε τραβάει σαν τις σειρήνες, 
είναι μέθη το κυνήγι και η 
φύση. Καταλαβαίνω πολλούς 
κυνηγούς που το θεωρούν σαν 
χάπι. Αποφορτίζομαι όταν εί-
μαι εκεί, είμαι ελεύθερος, δεν 
με νοιάζει τίποτα».

Τις παραπάνω πληροφορί-

ες μας τις έδωσαν, ο Βασίλης 
Καλαμαράς, ο 21χρονος αντι-
πρόεδρος Γιώργος Αρβανίτης, 
ο Κώστας Ρουμελιώτης φίλος 
των κυνηγών, ο Παναγιώτης 
Λυραντζής και ο Γιώργης ο Δα-
γριτζίκος ο Τζακ. Επί πλέον οι 
φίλοι κυνηγοί, μας είπαν δικές 
τους ιστορίες και πληροφορίες 
για τις συνήθειες των ζώων. Ο 
Λιάς ο Αποστολά(κο)ς είπε: 
«Είχαμε πάει με τον φίλο μου 
Τ.Π. και το γιο του 4-5 χρονώ 
στον Ευρώτα, εκεί που είχαν οι 
γεωπόνοι τα αγροκήπια. Πέτυ-
χε αυτός μια πέρδικα και την 
μαζέψαμε. Μπαμ και δεύτερη 
φορά, είχε κτυπήσει πάπια 
που έπεσε μέσα στο γροθα-
ρομάντρι. Τα γροθάρια ήσαν 
ξεπεταμένα. Πήγα να την πάρω 
και καθώς γύριζα  μπροστά στο 
δρόμο μου, να, ένας κοντοστέ-
ρης. Σάστισα και θορυβήθηκα. 
Με τη φασαρία ευτυχώς έφυγε. 
Κρατούσα την πάπια από τα 
πόδια και έτσι απλωμένη όπως 
ήταν, έφτανε το ύψος του τε-
τράχρονου παιδιού». 

Ο Γιώργης ο Δαγριτζίκος, 
οΤζακ, είπε: «Η αλεπού άμα σε 
δει πεζό πάει 500 μέτρα μακρι-
ά. Καταλαβαίνει από τη βουή 
του τρακτέρ πότε κινδυνεύει. 
Αν οργώνεις η αλεπού δεν 
φοβάται, έρχεται και σκάβει 
από πίσω με τα πόδια της για 
να φάει ποντικούς. Το ίδιο και 
ο κορατζίνος. Όταν οργώνεις 
έρχεται από μακριά για να φάει 
σπόρους. Ο λαγός όταν θέλει 
να γιατακώσει (να πάει στη 
φωλιά, στο γιατάκι του) διώ-
χνει την αλεπού με τέχνασμα. 
Κτυπά το πίσω πόδι του, κάνει 
θόρυβο, η αλεπού τρέχει να δει 
τι γίνεται και ο λαγός το σκάει 
(γίνεται λαγός) και πάει να 
γιατακώσει. Μένει στο γιατάκι 
του όλη την ημέρα και βγαίνει 
τη νύχτα για τροφή. Ο λαγός 
δεν έχει τσίνουρα για να κλεί-
σουν τα μάτια του γι’ αυτό λένε 
λαγοκοιμάται. Ο λαγός ξεγελά-
ει και τον σκύλο ο οποίος τον 
ακολουθεί με τη μυρωδιά του. 
Όπως τρέχουν, σε μια στιγμή ο 
λαγός κουλουριάζεται στο έδα-
φος, ο σκύλος τον προσπερνάει 
τρέχοντας και ο λαγός γίνεται 
καπνός». 

Ο Παν. Λυραντζής είπε: «Η 
αλεπού είναι ωφέλιμη αλλά 
και πονηρή. Ο λαγός βοσκάει 

τα βράδια. Κοροϊδεύει όλους 
τους διώκτες του (τον άνθρω-
πο, το σκύλο, την αλεπού). Για 
να κρυφτεί στο γιατάκι του, 
κάνει σταυρώματα, μπλέκει 
τα χνάρια του. Πατάει στα ίδια 
αχνάρια για να μπερδέψει τους 
διώκτες του, πάει κι έρχεται 
πριν κρυφτεί, όταν έχει χρόνο 
το κάνει».

Ο Βασίλης ο Καλαμαράς 
είπε: «Η πέρδικα είναι ζευ-
γάρι, αν σκοτωθεί το ένα το 
άλλο δεν ζευγαρώνει. Κάποια 
φορά, ακούω να λαλάει πέρ-
δικα. Ήταν μικρά κοντά της 
και πήγα να τα πιάσω. Τάχασα 
όμως βλέποντας την πέρδικα 
να χτυπάει αναστατωμένη τα 
φτερά της, προσποιόταν την 
τραυματισμένη, κύλαγε για να 
μου αποσπάσει την προσοχή.  
Όσο να γυρίσω, τα μικρά είχαν 
εξαφανιστεί. Γυρίζουν ανά-
ποδα, παίρνουν ένα χορτάρι 
γίνονται ένα με τη γη και χάνο-
νται. ‘Έχω σκοτώσει πέρδικα 
με παλιές πληγές και είχε μέσα 
ρίγανη. Ο πατέρας μου δεν 
ήταν κυνηγός αλλά εγώ, την 
αρρώστια για το κυνήγι, την 
είχα από μικρός. Μου είχανε 
χαρίσει το πρώτο μου κουτάβι 
και το τάιζα με το μπιμπερό. 
Κείνη τη χρονιά, τουμπάραμε 
με τον πατέρα μου και το τρα-
κτέρ μου πλάκωσε το πόδι. Η 
πρώτη ερώτηση όταν ξύπνησα 
στο νοσοκομείο ήταν αν ζει 
το κουτάβι. Ήμουνα 11 χρονώ 
παιδί, με λιωμένο το πόδι και 
δεν ρώτησα για τον πατέρα 
μου».

Αυτά ακριβώς που αφηγή-
θηκαν οι κυνηγοί μας για τα 
καμώματα της πέρδικας, τα πη-
γαινέλα του λαγού, την πονηριά 
της αλεπούς, για τη ρίγανη σαν 
βοτάνι στα πληγωμένα ζώα, 
αυτά και άλλα πολλά, αλήθειες 
ή ψέματα, περιγράφει ο Ρωμαί-
ος σοφιστής Αιλιανός τον 3ο αι. 
μ.Χ. στο έργο του, «Περί της 
ιδιότητος των ζώων» (de natura 
animalium). Να προσθέσουμε 
εδώ και  ένα απόσπασμα από 
όσα έχει γάψει, πριν 35 περίπου 
χρόνια, και ο Γιάννης Κορζής, 
που υπήρξε κυνηγός κι αυτός:

«Καθίσαμε λίγο χαμηλά στις 
καστανιές για να κυνηγήσουμε 
«γαϊδουρότσιχλες». Το χορτάρι 
ξερό καλοκαιριάτικο, μου έδω-
σε την ευκαιρία να ξαπλώσω και 

να απολαύσω ένα τρελό παιχνί-
δι των πουλιών αυτών, επάνω 
σε μια ηλιόλουστη κορυφή μιας 
βελανιδιάς που τα σκόρπιζε 
κάθε τόσο το πέταγμα της βρα-
χνόφωνης κίσσας, για να ξανα-
γυρίσουν και πάλι σε λίγο και να 
επαναλάβουν τα τρελά παιχνί-
δια τους με το τσουρλ-τσουρλ, 
την παράξενη φωνή τους. Πού 
να τουφεκίσεις!!! Με ξαφνιά-
σανε όμως σαν βρέθηκαν από 
πάνω μου σε μια στιγμή και σαν 
ξύπνησε μέσα μου η επιθυμία 
του κυνηγού έριξα μια τουφεκιά, 
και πόσο ντράπηκα, που τάραξα 
την απέραντη γαλήνη του τόπου, 
που μου το κοπάνησε χαιρέκακα 
ο αντίλαλος της Ξεροβούνας 
σαν  να μου απαντούσε «ντροπή 
σου». Τα μάζεψα που λες… και 
ανέβηκα στο δρόμο και ξεκινή-
σαμε για τη Λουσίνα...».

Οι κυνηγοί λοιπόν της Απά-
νου Ρίζας του Ταΰγετου, αφού 
τελείωσε η κυνηγετική περίοδος 
στο τέλος του Φλεβάρη, κάλε-
σαν τον κόσμο στην ανοιχτή για 
όλους «Γιορτή της τσίχλας», το 
Σάββατο στις 6 Μάρτη 2016. 

Νεαρά παιδιά πήρανε στην 
πλάτη τους τη γιορτή και τη 
φέρανε σε πέρας. Παιδιά που 
λόγω ηλικίας δεν δικαιούνται 
να έχουν άδεια, μικροί κυνηγοί, 
παιδιά κυνηγών που τους αρέσει 
το κυνήγι. «Παροτρύνουμε τους 
νέους να ασχοληθούν, κάπως 
έτσι ξεκινήσαμε κι εμείς», μας 
είπε ο Βασίλης.

 Κουβάλησαν τεράστια κού-
τσουρα από νωρίς το μεσημέρι, 
άναψαν φωτιά, έπεσε θράκα 
και η ψησταριά πήρε φωτιά με 
αρχηγό τον Τζακ (Γιώργη Δα-
γριτζίκο), έμπειρο κυνηγό από 
τη Βορδόνια. Άφθονα κρέατα, 
τσίχλες, σουβλάκια, μπριζόλες, 
κρασί, όλα δωρεάν. Όσο προχω-
ρούσε η νύχτα το κέφι φούντωνε 
και καμαρώσαμε επιδέξιους 
χορευταράδες, τον Γιάννη τον 
Παπαδόπουλο, τον Νικόλα τον 
Κουμούτσο, τον Θεόκλητο τον 
Ρουμελιώτη, τον Τζακ, τον Αντώ-
νη τον Τσίπουρα και άλλους που 
δεν γνωρίζω τα ονόματά τους. Τη 
γιορτή τίμησε με την παρουσία 
του ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Ευ-
άγγελος Βαλιώτης με στελέχη 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Θ.Π.
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Ìýëïò ôïõ Áú-ÌÜìá: Çëéêßáò 200 ÷ñüíùí

«Ο παππούς μου δεν φόρεσε 
ποτέ του φράγκικα. Τον κηδέψα-
νε με τη φουστανέλα. Ενενήντα 
χρονώνε πέθανε το ’48. Ήτανε 
μυλωνάς , όπως ο πατέρας του 
και ο πατέρας του πατέρα του, 
στη δούλεψη του μοναστηριού 
της Ζωοδόχου Πηγής…» και 
παρακάτω γράφει « …την πε-
ρηφάνια, όσες φορές απάντησα 
ακόμα κι εκεί στην άκρη του 
κόσμου ανθρώπους  ένα σωρό 
που έτυχε στην Κατοχή να βρε-
θούν με τον άλφα ή βήτα τρόπο 
κατατρεγμένοι στα μέρη μας και 
μου διηγιόντανε με δάκρυα στα 
μάτια, το πώς γλυτώσαν απ’ την 
πείνα χάρη σ’ ένα γέρο φουστα-
νελά που τους έδινε το αλεύρι 
χάρισμα. Όχι λίρες να τους γυρέ-
ψει, ούτ’ ένα πράσινο φύλλο». 
Απόσπασμα από το διήγημα 
«Μύλος» του Διονύση Μενίδη

Ο μύλος ανήκε στο μοναστήρι. 
Ξεκίνησε να γίνεται το 1816 και 
τελείωσε το 1827 με τον Παγκρά-
τιο. Υπάρχει  και η πλάκα που το 
γράφει. Το 1916 ο παππούλης 
μου ο Διονύσης ο Μενίδης που 
ήταν μυλωνάς, πήρε το μύλο από 
το μοναστήρι και τον κράτησε 
μέχρι το 1926. Του είπαν να τον 
αγοράσει αλλά δεν δέχτηκε και 
είπε χαρακτηριστικά: «ευχή και 
κατάρα σας δίνω, κάλλιο υπηρέ-

της της Παναγίας παρά αφεντικό. 
Εγώ δεν κλέβω εκκλησιά». Μετά 
τον πήρε ο Αγγελής ο Διπλάρης 
μέχρι το 1934. Από τότε τον 
ανάλαβε ο πατέρας μου ο Γιώρ-
γης Μενίδης μέχρι το 1984 που 
πέθανε. Ούτε κι αυτός δέχτηκε 
να τον αγοράσει επειδή ήταν της 
Παναγίας. Το μύλο τον αγόρασε 
ο Μήτσος ο Καλλιάνης που ήταν 
στην Αμερική. Αυτός τον άφησε 
στον Δημητράκη τον Καλλιάνη 
(τον αγρότη) και στη Γιαννούλα 
Κραμποβίτη- Καλλιάνη. Μετά 
το 1984 ανέλαβα εγώ (ο Βασίλης 
Μενίδης) και τον κράτησα μέχρι 
το 1988-89. Το 1989 παρέδωσα 
τα κλειδιά στους ιδιοκτήτες. Συ-
νιδιοκτήτες ήσαν ο Δημητράκης 
ο Καλλιάνης (αγρότης) με τον 
Χαράλαμπο Κραμποβίτη, εκεί 
δίναμε εμείς τα ενοίκια. 
Τώρα ο μύλος σχεδόν γκρέμισε 
και η νεροτριβή καθώς και η 
κρέμαση.  Η δε κρέμαση που 
είναι ετοιμόρροπη να πέσει, 
έχει καμάρες. Οι δύο είναι με 
ξεροπεζούλες για τους σεισμούς. 
Στη δεύτερη την ανοικτή πολύ, 
παλιότερα που δεν το θυμόνται 
ούτε οι γονείς μου υπήρχε η νε-
ροτριβή. 
Ο μύλος δούλευε ασταμάτητα με 
βάρδιες μαζί με τη μητέρα μου 
σε εικοσιτετράωρη βάση, τα χρό-
νια της Κατοχής μέχρι το 1955. 

Σταματούσε μόνο όταν ήθελε ο 
πατέρας μου να τον χαράξει, να 
κάνει δόντια για να αλέθει το 
στάρι (χάραγμα). Τον χάραζε με 
το μυλοκόπι που το πηγαίναμε 
κάθε τρεις μέρες στο γύφτο για 
να το τροχίσει. Ερχόντουσαν 
για άλεσμα από το Λιοντάρι, 
την Αγόριανη… τραγουδώντας 
ερχόντανε.  Καθόντανε και δυο 
μέρες στο μύλο για να αλέσουν. 
Ο καθένας έφερνε ότι είχε (όπως 
πατάτες). Η μυλωνού έφτιαχνε 
εξήντα κιλά ελιές. Οι μύλοι είχα-
νε σπίτι. (Ο πατέρας του Μήτσου 
όριζε το μισό μύλο του Τζελέπη). 
Ο μύλος είχε πολλή δουλειά.   
Στην κατοχή ο μύλος άλεθε βελά-
νια, λούπινα, αγκόρτσα και αλάτι 
από την Καλαμάτα. Το άλεθε ο 
πατέρας μου και για αλεστικό 
κρατούσε αλάτι ενώ στα άλλα 
αλέσματα κράταγε το 8% (στάρι, 
καλαμπόκι, κριθάρι και βρώμη 
για τα ζώα). Αυτό γινότανε όλο 
το χρόνο. Τα κατοχικά χρόνια 
δεν μπόραγε να περάσει ούτε 
μικρό παιδί από τα πολλά ζώα. Η 
μεγάλη κρέμαση έκοβε 170-180 
κιλά την ώρα, ενώ οι άλλοι με τη 
μικρή κρέμαση κόβανε το μισό, 
γι’ αυτό είχαμε πολλή δουλειά. 

Ακριβώς απέναντι από τον μύλο 
από τους ίδιους ιδιοκτήτες υπήρ-
χε ελαιοτριβείο σύγχρονο για την 

εποχή και δούλευε με νερό όπως 
ο μύλος όχι με ζώα. Το ελαιοτρι-
βείο δούλευε, όταν δεν υπήρχε 
πολύ νερό, από τις 6 το από-
γευμα μέχρι τις 4 το πρωί. Αυτό 
γινόταν σπάνια. Υπήρχε στην 
κόπια, στο καταστατικό, ήταν 
όλα γραμμένα, οι όροι δηλαδή 
(υπάρχει στο μοναστήρι). Από 
το λιτρουβιό υπάρχουν ακόμα 
τα δύο πιεστήρια, χειροποίητα 
φτιαγμένα από Καστανιώτες με 
μέταλλο και ξύλο. Το φαΐ των 
λιτρουβαραίων ήτανε βακαλά-
ος ή ρέγγα και πατάτες ψητές. 
Σ’ ένα κεραμιδάκι τα ψένανε, 
καψαλίζανε ψωμί, κλέβανε λε-
μόνια, βάνανε πολύ λάδι. Το 
βακαλάο δεν τον πλέναν, τον 
χτυπάγανε σε καθαρή πέτρα να 
φύγει το αλάτι. Για νερό είχανε 
μόνο κρασί. Δίπλα από τον μύλο 
κοντά στο σπίτι του Τσούτσουρα 
που ήταν του μοναστηριού, ήταν 
ρετσιγγιό (τσιπουράδικο) και πί-
ναν τσίπουρο. 
Το τσιπουράδικο ήταν μια απλή 
λόντζα που δούλευε για είκοσι 
μέρες ή ένα μήνα. Οι καζάνες 
ήταν του μοναστηριού, δεν τα 
είχε όποιος κι όποιος. Καλά κα-
ζάνια είχε ο Βαγγέλης ο Μελάς 
που τα νοίκιαζε, το μοναστήρι 
της Ζωοδόχου Πηγής και ο 
Δημητρακάκης. Μάλιστα μια 
από τα Σερβέικα πήγαινε για 
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τσίπουρο στον Δημητρακάκη και 
τη ρωτάγανε _Πού πας Γιωργί-
τσα; _Τρακάκη, Τρακάκη (δηλ. 
στον Δημητρακάκη). _Τι πας να 
κάνεις; _Φούσκωμα… πήγαινε 
να πιεί τσίπουρο για να ξεφου-
σκώσει το στομάχι της. …Εμείς 
τα παιδιά κυλιόμασταν στα τσί-
πουρα. Και πόσους βρίσκαμε το 
πρωί πά(νω) στα τσίπουρα! Εκεί 
παίζαμε, εμείς στο μύλο μεγαλώ-
σαμε.  
Αναστηθήκαμε στα νερά πάνω 
από τη χούρχουλη. Εκεί ζούσαμε 
μέχρι το ‘48 που πήγαμε στο σπί-
τι μας. Εκεί μέναμε χειμώνα- κα-
λοκαίρι της Κατοχής τα χρόνια. 
Όταν σταμάταγε ο μύλος όλα 
τα παιδιά ξυπνάγαμε γιατί δεν 
ακουγόταν το βαρδάρι του μύ-
λου που μας νανούριζε. Τότε, μα-
ζεύανε το αλεύρι και το βάζανε 
στα σακιά. Η άλεση ήταν ολική 
και μετά γινόταν το κοσκίνισμα 
με κρισάρες. Το ψιλό, πάσπαλη, 
ήταν για χυλοπίτες ενώ για γλυκό 
τραχανά έκοβαν τον καρπό στα 
τέσσερα. Αντισήκωνε την πέτρα 
με ένα εργαλείο για να τρίβει τον 
καρπό χοντρά. 
Σε ανύποπτο χρόνο η κυρά-Τα-
σία η Μυλωνού είχε πει: «Στο 
Μύλο περνούσαμε όλη την 
ημέρα. Εκεί ανάστησα τα παιδιά 
μου. Φτιάχναμε εκεί τα γλυκά 
μας –μελομακάρουνα και κουρα-
μπιέδες. Έπαιρνα το κόσκινο από 
τη Λυρατζού και τα έψηνα στο 
φούρνο της Τσουτσουρίνας. Μα-
γείρευα στα ξύλα. Για να φτιάσω 
σκορδαλιά, στούμπαγα το σκόρ-

δο και το έβαζα στο τηγάνι με 
λάδι. Πρόσθετα λίγο νερό, αλάτι 
και το άφηνα να πάρει βράση. 
Με ένα κουτάλι έριχνα αλεύρι 
και ανακάτευα μέχρι να γίνει σαν 
κρέμα. …Εμένα και τη Νικολέτα 
μας ανέβασαν νύφες με σκάλα 
και μπήκαμε στο σπίτι από την 
μπαλκονόπορτα, γιατί είχαν 
πεθάνει οι πρώτες γυναίκες, η 
Ελένη πολύ όμορφη, Σμυρνιοτο-
πούλα και η Ευγενία, όνομα και 
πράγμα, η Αλειφερίτσα». 
Για να δουλέψει ο νερόμυλος 
χρειάζεται πολύ νερό τρεχού-
μενο με πίεση. Το νερό έρχεται 
από την κρέμαση (αυλάκι) και 
πηγαίνει στο μυλοβάγενο.
Το μυλοβάγενο ήταν πάντα ξύ-
λινο και λειτουργούσε σαν κλει-
στός καταρράκτης. Στο κάτου 
μέρος ήταν ένας χοντρός κορμός 
μεγάλου δέντρου, με σκάψιμο 
στρογγυλό το κωλοσκάφιδο, για 
να μη σπάζει από την πίεση του 
βαγενιού. Το βάνανε με τάβλες 
που λεγόντανε πετσώματα. 
Στο κάτου μέρος στο κωλοσκά-
φιδο υπήρχε το προχώνι που είχε 
διάμετρο 6 πόντους, στρογγυλό 
να βγαίνει με πίεση το νερό 
και να γυρίζει η φτερωτή. Το 
προχώνι ανάλογα με το νερό το 
χειμώνα είναι μεγαλύτερο και το 
καλοκαίρι μικρότερο. Με αυτό 
ρυθμίζεται η ροή του νερού για 
να βαράει με μεγάλη πίεση τη 
φτερωτή. Αυτή ρυθμίζεται με δυο 
βεργούλες που λέγονται νεροζύ-
για. Η φτερωτή συνδεόταν μ’ ένα 
ξύλο το αδράχτι που με τη σειρά 

του ενωνόταν με το επάνω λιθάρι 
σε μια σιδερένια βάση ονόματι 
χελιδόνα.    Έτσι όταν γύριζε η 
φτερωτή, από το αδράχτι και τη 
χελιδόνα που ήταν βαλιμένα στο 
απάνου λιθάρι γύριζε και η μυλό-
πετρα. Υπάρχει το πανωλίθι και 
το κατωλίθι. Η κάτου πέτρα ήταν 
στρογγυλή, σταθερή και φτιαγ-
μένη από πέντε μυλόπετρες που 
συνδέονταν απ’ έξω με στεφάνι. 
Η επάνω ήταν ίδια με την κάτω 
αλλά γύριζε και έκοβε τον καρ-
πό. Στο πάνου μέρος ήτανε μια 
τρύπα που τη λέγανε γούλα και 
κει έπεφτε το στάρι από τη σκα-
φίδα που ήταν στερεωμένη πάνω 
από την απάνω μυλόπετρα. Στο 
πάνω λιθάρι ήταν ένα τετράγωνο 
ξύλο που το λέγανε μανάρι και 
πάνω σε αυτό ήταν το πανωμύλι. 
Το πανωμύλι ήταν ένας ξύλινος 
τροχός γύρω από τη γούλα και 
οδοντωτές χαραγές. Στη σκαφίδα 
στερεωνόταν μια ξύλινη βεργού-
λα το βαρδάρι που ακούμπαγε 
τις χαραγές στο πανωμύλι και 
τικ-τικ κοσκινάει και πέφτει το 
στάρι λίγο-λίγο. Όσο δούλευε 
ο μύλος το βαρδάρι ακουγόταν 
ρυθμικά και ασταμάτητα γιαυτό 
και όταν κάποιος είναι πολυλο-
γάς, λένε «το στόμα του πάει 
σαν βαρδάρι». Από μέσα από 
το βαρδάρι είναι ένας στριφτός 
άξονας που γυρίζει το λιθάρι 
και από κει ρυθμίζεται πού θα 
βγει το αλεύρι. Με μία ξύλινη 
σφήνα ρυθμίζανε την απόσταση 
που θα έχουν τα δυο λιθάρια. Αν 
δε γίνει το αλεύρι πάσπαλη δε 

γίνεται καλό το ψωμί. Τα λιθάρι 
το σήκωναν για να βγει χοντρό 
άλεσμα. Εκτός από την απόστα-
ση ανάμεσα στα δυο λιθάρια, 
σημασία είχε και το χάραγμα που 
γινότανε με το μυλοκόπι. Χαρά-
ζανε και το πάνω και το κάτω 
λιθάρι. Χαράζανε είκοσι πόντους 
και φτιάχνανε απέξω ένα καρέ, 
ενώ στον άξονα ίσια.  
Σταμάταγε ο μυλωνάς το μύλο 
με μία τάβλα, τη σταματήρα, 
στο επάνω μέρος της φτερωτής, 
το έστριβε αριστερά και πήγαινε 
μια χοντρή τάβλα μπροστά στο 
προχώνι, το νερό χτύπαγε την 
τάβλα, δεν χτύπαγε τη φτερωτή 
και δεν δούλευε η πέτρα. 
Βγαίνοντας το νερό από τη φτε-
ρωτή πήγαινε στη χούρχουλη 
και από κει στη νεροτριβή. Η 
νεροτριβή όπως είναι η σκεπή 
με καμάρα και από τα χρόνια 
έχει σταλακτίτες. Είναι όπως και 
ο μύλος. Έχει ένα βαθύ βαρέλι 
ξύλινο με δύο μέτρα βάθος. Η 
διάμετρος στο κάτω μέρος του 
βαρελιού είναι ογδόντα πόντοι 
(80), ενώ το άνοιγμα επάνω 1,80. 
Σαν σέκιο (κουβάς) να ρίχνουν 
τα ρούχα, τα χτυπάει με πίεση το 
νερό και ποτέ δεν μένουν στον 
πάτο, αλλά πάνω στην επιφά-
νεια, δουλεύει όπως το σημερινό 
πλυντήριο. Πέρναγε το νερό από 
τον μύλο και πήγαινε στο βαγένι 
της νεροτριβής. Δούλευαν και τα 
δύο ταυτόχρονα, μύλος και νερο-
τριβή. Στην αρχή δεν πληρωνό-
τανε στη νεροτριβή, πήγαινε όλο 
το χωριό και έπλενε τα χοντρά 
ρούχα (ράσα). Όταν τα έβγαζαν 
από το βαγένι τα άπλωναν σε 
μια πεζούλα να φύγουν τα πολλά 
νερά και μετά τα φόρτωναν στα 
ζα τους και τα πήγαιναν στο σπίτι 
τους. 
Ο πατέρας μου ήτανε ξυπόλητος 
χειμώνα- καλοκαίρι. Τα παντελό-
νια του τα έκοβε με το ψαλίδι, 
δεν τα άφηνε μακριά για να μη 
βρέχεται.

Η περιγραφή του μύλου έγινε 
από τον Βασίλη το Μενίδη που 
δούλεψε το μύλο, την κ. Κούλα 
σύζυγο του Π. Ξυδιά και αδερ-
φή του Βασίλη, που θυμήθηκε 
πολλά  και τον Παναγιώτη τον 
Ξυδιά που συνεργάστηκε πολλές 
φορές με τον πεθερό του τον 
μπάρμπα-Γιώργη το Μυλωνά 
και διαθέτει γερή και ξάστερη 
μνήμη.

Θ.Π.
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ÁðïêñéÜ
Η Αποκριά είναι μια περίοδος 
ανατροπής των πάντων και απε-
λευθέρωσης. Συνδεδεμένη από τα 
παλιά χρόνια με το γλέντι και κυ-
ρίως με το έθιμο του μασκαρέμα-
τος, δηλαδή με το Καρναβάλι. Το 
έθιμο αυτό έχει την καταγωγή του 
στην αρχαία Ελλάδα και ιδιαίτερα 
στις διονυσιακές γιορτές. Ο Διό-
νυσος, θεός της βλάστησης και 
της ανάπτυξης των δυνάμεων της 
ζωής, ταξίδευε συνέχεια κι έμα-
θε στους ανθρώπους πώς να καλ-
λιεργούν τα κλήματα και να φτιά-
χνουν το κρασί. Οι άνθρωποι τον 
λάτρεψαν και προς τιμή του ορ-
γάνωσαν γιορτές με εκστασιακό 
και οργιαστικό χαρακτήρα.Ο πα-
ραδοσιακός εορτασμός της Απο-
κριάς στην ύπαιθρο χαρακτηρίζε-
ται από τις μεταμφιέσεις με συνη-
θέστερους τύπους τον γαμπρό, τη 
νύφη, την καμήλα, την αρκούδα κ. 
λ π. Παρά το Δ. Ν. Τ. και την Τρόι-
κα –συγνώμη, τους θεσμούς ήθελα 
να πω- σε κάθε γωνιά της χώρας οι 

άνθρωποι γιόρτασαν την Αποκρι-
ά σύμφωνα με τις τοπικές παραδό-
σεις. Στην Καστανιά την Κυριακή 
της Τυροφάγου οι γυναίκες έφτια-
χναν τα σουρτά μακαρόνια και τα 
κορίτσια μαντεύονταν με το μακα-
ρόνι της Τυρινής τον άντρα που θα 
πάρουν. Αυτή την Κυριακή έψη-
ναν στη φωτιά αυγά και τα μελε-
τούσαν. «Όποιου το αυγό σκάσει, 
δε θα είναι γερός, όποιου το αυγό 
ιδρώσει, θα πει ότι είναι προκομ-
μένος». Φροντίδα των γυναικών 
ήταν επίσης να βράσουν βρουβιά 
(βολβούς) και λούπινα για τη νη-
στεία της Καθαρής Δευτέρας. Σα-
ράντα μέρες κράταγε η νηστεία 
μέχρι το Πάσχα. Πόσο αργά περ-
νούσε η Σαρακοστή για όσους νή-
στευαν και νήστευαν οι περισσό-
τεροι. Η Κυρά Σαρακοστή ήταν 
το ημερολόγιό τους. Έπαιρναν μια 
κόλλα χαρτί και σχεδίαζαν μια γυ-
ναίκα. Δεν της έκαναν στόμα για-
τί συνέχεια νήστευε και τα χέρια 
της ήταν σταυρωμένα γιατί όλο 

προσευχόταν. Είχε 7 πόδια-τις 7ε-
βδομάδες της Σαρακοστής. Κάθε 
Σάββατο έκοβαν και ένα πόδι. Το 
τελευταίο το έκοβαν το Μεγάλο 
Σάββατο. Στον Πόντο έπαιρναν 
μια πατάτα ψημένη ή ένα κρεμμύ-
δι, έμπηγαν 7 φτερά κότας, το έδε-
ναν στο ταβάνι και κρεμόταν εκεί 
όλη τη Σαρακοστή. Κάθε εβδομά-
δα έβγαζαν και από ένα φτερό. Ο 
«κουκουράς ή κουκαράς», έτσι το 
έλεγαν , ήταν ο φόβος και ο τρό-
μος των παιδιών. Σε άλλα μέρη 
της Ελλάδας οι εκδηλώσεις της 
Αποκριάς κορυφώνονται την Κυ-
ριακή της Τυρινής με παρελάσεις 
αρμάτων και κάψιμο του Καρ-
νάβαλου. Η Καθαρή Δευτέρα εί-
ναι η πρωτονήστιμη της Μεγά-
λης Σαρακοστής. Στην Καστανιά 
τη λέμε Μουτζουροδευτέρα, για-
τί έθιμο πολύ παλιό των παππού-
δων μας ήταν να μουτζουρώνουν 
το πρόσωπό τους, παίρνοντας τη 
μουτζούρα από τα τηγάνια και 
τους τεντζερέδες. Μεταμφιεσμέ-

νοι περιφέρονταν στην Αγορά χο-
ρεύοντας και πειράζοντας ο ένας 
τον άλλο. «Όλη τη μέρα ο χορός 
και πόσα τα τσαλίμια στον τσά-
μικο και στο συρτό. Τι χωρατά κι 
αστεία…Τη νύχτα το ξεφάντωμα 
σε κάθε γειτονιά, θυμάμαι συνη-
θίζαμε ν’ ανάβουμε φωτιά. Χο-
ρεύαμε, πηδούσαμε όλοι μας με-
θυσμένοι από χαρά κι από κρασί 
πιασμένοι χέρι-χέρι…» Αποκριές 
στο Καστόρι, Γιάννη Κορζή. Οι 
αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δή-
μου Σπάρτης κλείνουν με το Καρ-
ναβάλι της Καστανιάς, με το Καρ-
ναβάλι της Μουτζουροδευτέρας. 
Ολοένα και πιο επιτυχημένο. Όλοι 
μικροί και μεγάλοι επιστρατεύουν 
κάθε χρόνο τη φαντασία τους, βά-
ζουν τα δυνατά τους και προσπα-
θούν να διώξουν την κατήφεια. 
Γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη, έστω 
για λίγες ώρες, να ξεχαστεί και να 
ηρεμήσει από τα προβλήματά του.

Β.Κ. 

Από το φίλο και αναγνώστη 
του Π κ. Δημ. Καφεντζή λά-
βαμε και δημοσιεύουμε την 
παρακάτω επιστολή:

Προς το περιοδικό «Πολυ-
δεύκης»
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟ-
ΛΗ
Αξιότιμοι κύριοι, στο τεύχος 
ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2015 του πε-
ριοδικού σας, έγινε δημοσίευ-
ση κειμένου που αφορά στον 
Εξωραϊστικό Πολιτιστικό 
Σύλλογο Αγόριανης, γεγονός 
για το οποίο σας ευχαριστού-
με. Ωστόσο, ως κάτοικος Αγό-
ριανης, ως τέως πρόεδρος του 
Συλλόγου αλλά και ως εκπρό-
σωπος του Τ. Δ. Αγόριανης 
έχω την υποχρέωση να φρο-
ντίζω για την ομοψυχία, την 
αλληλεγγύη αλλά και τη δια-
σφάλιση της αλήθειας σε ότι 
αφορά στο Τοπικό Διαμέρι-
σμα. Για το λόγο αυτό λοιπόν 
και αναφορικά με την παρά-
γραφο περί ίδρυσης του Συλ-
λόγου, υπενθυμίζω σε όλους 
τους πατριώτες μου και γνω-

στοποιώ στους αναγνώστες 
του περιοδικού ότι ο Πολιτι-
στικός Σύλλογος Αγόριανης 
ιδρύθηκε το 1980 από κατοί-
κους του χωριού, κυρίως με-
σήλικες και όχι από «μία πα-
ρέα νεαρών», όπως αναφέ-
ρεται στο δημοσίευμα. Δια-
πιστώνοντας ότι η ίδια ανα-
φορά υπάρχει και στο site 
www.agoriani.org, γιατί, εν-
δεχομένως, οι υπεύθυνοι δεν 
γνωρίζουν τα ακριβή γεγονό-
τα και τα πρόσωπα που δημι-
ούργησαν το Σύλλογο, θεωρώ 
καθήκον μου να παραθέσω 
προς δημοσίευση απόσπασμα 
του Καταστατικού του Συλ-
λόγου με τα ονόματα και τις 
υπογραφές εκείνων που συνέ-
βαλαν στην ίδρυσή του αποτί-
νοντας φόρο τιμής σε αυτούς 
που πλέον δεν βρίσκονται εν 
ζωή. Παράλληλα συνιστώ 
στους υπευθύνους του site 
www.agoriani.org να προ-
βούν στη σχετική διόρθωση 
και εφεξής να είναι πιο προ-
σεκτικοί και κυρίως ενήμεροι 
για θέματα που αφορούν το 

Σύλλογο και το χωριό.
Κοινοποίηση:-Δ.Σ. Εξωραϊ-
στικού- Πολιτιστικού Συλλό-
γου Αγόριανης
Μετά τιμής
Δημήτριος Καφεντζής
(Εκπρόσωπος Τ. Δ. Αγόρια-
νης) 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚ-
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ ΝΕΩΝ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Άρθρον 1ον: Συνιστάται 
σύλλογος υπό την επωνυμίαν 
«ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚ-
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΣ ΝΕΩΝ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ». Ως έδρα του 
Συλλόγου ορίζεται η κοινό-
της Αγόριανης Λακωνίας.

Τελική Διάταξις
Άρθρον 29ον: Το παρόν κα-
ταστατικόν συγκείμενον εξ 
είκοσι εννέα (29) άρθρων 

εγκρίνεται σήμερον υπό των 
ιδρυτών και υπογράφεται ως 
έπεται:
Εν Αγόριανη Λακωνίας τη 1η 
Νοεμβρίου 1980
Ακολουθούν υπογραφές. 
1) Δαρβύρης Δημήτριος 
2) Βέργαδος Χρήστος 
3) Παπακαλός Χρήστος  
4) Ψαθάς Νικόλαος 
5) Παπαδόπουλος Αθανάσιος 
6) Κυριακουλάκου Μαρία 
7) Αρβανίτης Παναγιώτης 
8) Παπαδόπουλος Γεώργιος 
9) Γεωργακούλιας Χρήστος  
10) Καφεντζής Γεώργιος 
11) Βέργαδος Γεώργιος
12) Βέργαδος Νικόλαος
13) Τσιάγκρας Παναγιώτης
14) Νικολακάκης Παναγιώ-
της
15) Γεωργακούλιας Πανα-
γιώτης
16) Βέργαδος Αθανάσιος
17) Βέργαδος ΗΛ. Αθανά-
σιος
18) Παπαδόπουλος Ευθύμιος
19) Δεμπέλης Επαμεινώνδας
20) Παπαδόπουλος Κωνστα-
ντίνος
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Τοπική ιστορία

Με ιδιαίτερη συγκίνηση λάβαμε 
από την Καλίσα Χιώτη αυτό το υπέ-
ροχο ντοκιμαντέρ της Δανέζικης ΤV, 
παράγωγης 1980 την ευχαριστούμε 
από τα βάθη τις καρδιάς   μας, υπεν-
θυμίζοντάς της ότι οι καρδιές μας και 
τα σπίτια μας είναι πάντα ανοιχτά 
στην Καστανιά, στο χωριό τους.

Βλέποντας ξανά και ξανά την 
καταγραφή του χωριού μας  στην 
όχι και τόσο μακρινή αυτή εποχή, 
διαπιστώνουμε την Πρωτόγονη αυτή 
οργάνωση  της αγροτιάς  μας, χωρίς 
να γνωρίζαμε αν η είσοδος στην ΕΟΚ 
θα ήταν ο Παράδεισος ή η Ζούγκλα.  

Βλέπουμε όλους τους παλιούς 
και φευγάτους πλέον συμπατριώτες 
μας, καθώς και τα μικρά  παιδιά, 
σήμερα οικογενειάρχες, τον τότε 
πρόεδρο και δάσκαλό μας  Νικ. 
Μενίδη και σύσσωμο το κοινοτικό 
συμβούλιο, καθώς και τον καθηγητή 
μας  τον Βασίλειο  Μπόνο,  και τό-
σους άλλους στην  ιστορική ταβέρνα 
του Χριστόφορου του Οικονομάκη 
καθώς και τον ευθυτενή καβαλάρη, 
φίλο Νικόλα .

 Όμως  βλέπουμε και την ελλη-
νίδα αγρότισσα σένα απομονωμένο 
και ήσυχο περιβάλλον, σε μια διαρκή 
υπερένταση, σαν ναυαγός με δεμένα 
χέρια  και πόδια πάνω σε μια σχεδία 
- χωραφιού και σπιτιού -, που αντιμε-
τωπίζει δυο λύσεις, μια να βουλιάξει 
στη θάλασσα και να πνιγεί ή να πε-
ριμένει δεμένη ώσπου τα δεσμά της 
να σαπίσουν και να τα κόψει κάποιος 
που την περιμένει αλλά και αυτός δεν 
φαίνεται πουθενά. Και με αυτό το δί-
λημμα περιστρέφεται στον άξονα  της 
ύπαρξής της, Μέρα- Νύκτα, Γιορτή- 
Καθημερινή, Χειμώνα- Καλοκαίρι, 
τις περισσότερες φορές αργά μέχρι 
που εξουθενωμένη και τσακισμένη 
πλέον σαν κουρέλι, πέφτει πάνω στο 
αχυρένιο στρώμα για να ξαναπάρει 
δύναμη για την επομένη μέρα, αρ-
χίζοντας ξανά να γράφει τον ίδιο  
κύκλο, το ίδιο δίλημμα περιμένοντας 
και αυτή τον Μεσσία, έναν Χριστό 
…την ΕΟΚ. 

Παράλληλα η Ευλογημένη 
μορφή του παπα Γιώργη, χωρίς να 
μασάει τα λόγια του εκθέτει τους 
προβληματισμούς  του, δίνοντάς 
μου την ευκαιρία να θυμηθώ δυο 
γεγονότα.

Όταν κάποτε έπιασε φωτιά στον 
Αγιάννη από κεραυνό, πάνω από 
το μοναστήρι, οι καλόγριες θέλανε 
να μαζευτεί κόσμος βαρώντας τις 

καμπάνες για λιτανεία για να σωθεί 
το Μοναστήρι  από τη φωτιά.  Τότε 
ο παπα Γιώργης, έβαλε τις φωνές 
και τα πράγματα στην θέση τους, 
προτείνοντας ότι καλή είναι και η 
λιτανεία αλλά προηγείται να πά-
ρουμε τα κλαδευτήρια και να πάμε 
όλοι στο μέτωπο της φωτιάς. όπως 
και έγινε και σώθηκε το Μοναστήρι. 
Και το δεύτερο περιστατικό, όταν σε 
συμπατριώτη μας του συνέβη ανεπά-
ντεχα μεγάλο κακό, ο παπα Γιώργης 
με την Εκκλησία  προσέφερε βοήθεια 
αλλά αντιμετώπισε την άρνηση του 
ενορίτη, για να βάλει και πάλι όμως 
τις φωνές λέγοντας, ότι η εκκλησία 
και το παπαδαριό δεν είναι μόνον για 
μνημόσυνα και τρισάγια αλλά και 
να συμπαρίσταται στα προβλήματα 
των κατοίκων, και να αφήσει τους 
εγωισμούς και τα καθέκαστα, και να 
δεχτεί τη βοήθεια, αμήν.      

Συνεργείο Τηλεόρασης 4 ατό-
μων από τη Δανία με Διευθυντή τον 
κ. SALTO ήλθε στο Καστόρι για να 
κάνει έρευνα γύρω από τη ζωή, τις 
ασχολίες και τη διατύπωση της γνώ-
μης των αγροτών πάνω σε διάφορα 
θέματα. 

Η προτίμηση αυτή προς το Κα-
στόρι οφείλεται στην πρεσβυτέρα 
κυρία Καλίσα σύζυγο του εφημέριου 
αιδεσιμότατου κ. Γεωργίου Χιώτη η 
οποία κατάγεται από τη Δανία.

Η κ. Καλίσα υποβοήθησε πάρα 
πολύ στην εκτέλεση του προγράμ-
ματος ως διερμηνέας στις συνεντεύ-
ξεις. Τρεις μέρες εργάστηκε το συ-
νεργείο για να ολοκληρωθεί η έρευ-
νά του. Πήγαν στον κάμπο και ήλ-
θαν σε επαφή με πολλούς αγρότες 
μας  από τους οποίους πήραν συνε-
ντεύξεις. Την Κυριακή 26 Οκτωβρί-
ου γιορτή του Αγίου Δημητρίου γύρι-
σαν στιγμιότυπα από την τέλεση της 
Θείας Λειτουργίας. Τη Δευτέρα τρά-
βηξαν στιγμιότυπα από την κίνηση 
της αγοράς και πήραν συνεντεύξεις 
από πολλούς κατοίκους. Το απόγευ-
μα της ίδιας μέρας στο Γραφείο της 
Κοινότητας πήραν συνέντευξη από 
τον Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Ν. 
Μενίδη. Την Τρίτη 28 Οκτωβρίου  
τράβηξαν αρκετά στιγμιότυπα από 
τον εορτασμό της Εθνικής Εορτής  
και το μεσημέρι προς τιμήν των φι-
λοξενουμένων παρατέθηκε γεύμα 
από την Κοινότητα στο κέντρο του 
Ιωάννη Κακούνη στο Καστρί. 

Η έρευνα του συνεργείου της 

Δανέζικης τηλεόρασης έκλεισε με 
συνέντευξη που πήραν από τους εξ 
Αμερικής παλλινοστήσαντες συντα-
ξιούχους ομογενείς  μας σε συγκέ-
ντρωση που έγινε στο καφενείο του 
κ. Νικ. Λαμπή. 

 «Η Φωνή του Βορειοδημότη» -
Νοέμβριος 1980

 
Η Κάρεν- Καλίσα Χιώτη γεννή-

θηκε στην Κοπεγχάγη το 1945 και 
σπούδασε στην Εμπορική και Λογι-
στική Κοπεγχάγης «Διοίκηση ξενο-
δοχειακών και Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων». Μετά την αποφοίτησή της 
και το γάμο της με τον παπά Γεώργιο 
Χιώτη το 1967 μετακόμισε στην Ελ-
λάδα. Ο παπά Γιώργης διορίστηκε ως 
κληρικός στην Ιερά Μητρόπολη Μο-
νεμβασίας και Σπάρτης το 1970 και η 
τριμελής τότε οικογένεια εγκαταστά-
θηκε στο Καστόρι, όπου ο π. Γιώργης 
υπηρέτησε μέχρι το 1981. Εκεί εκτός 
από τον Παναγιώτη που είχαν ήδη, 
απέκτησαν και άλλα τρία παιδιά, την 
Άννα, το Λευτέρη και το Θωμά. 

Το ενδιαφέρον της για την ελ-
ληνική Ιστορία και Λογοτεχνία και 
η επιθυμία για μία επιστημονική 
προσέγγιση στα θέματα αυτά, την 
παρακίνησαν να γραφτεί στο τμήμα 
Νεοελληνικών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Κοπεγχάγης, όπου ήταν 
δυνατόν να σπουδάσει εξ αποστά-
σεως, συμμετέχοντας με τη φυσική 
παρουσία μόνο στις γραπτές και 
προφορικές εξετάσεις. Το πτυχίο το 
πήρε το 1980 και αμέσως μετά της 
προσφέρθηκε ένα «stage» (πρακτική 
άσκηση για πτυχιούχους) στη Γενική 
Διεύθυνση Διερμηνείας και Συνεδρί-
ων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Μετά την επιτυχή αποπεράτωση του  
«stage» προσελήφθη το 1981 σαν 
συμβασιούχος διερμηνέας στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 

Βρυξέλλες, όπου και εγκαταστάθη-
καν οικογενειακώς, καθώς ο παπά 
Γιώργης πήρε μετάθεση σε ενορία 
της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου και 
Εξαρχίας Κάτω Χωρών και Λουξεμ-
βούργου. 

Μετά από επιτυχή συμμετοχή 
σε διαγωνισμό διορίστηκε μόνιμη 
υπάλληλος στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο στο Λουξεμβούργο το 
1985. Εργάστηκε εναλλακτικά 
στη Γενική Διεύθυνση Μετά-
φρασης, τη Γενική Διεύθυνση 
Συνεδριάσεων Ολομέλειας και 
τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών 
Πολιτικών. Το 2004 μετατέθηκε 
στις Βρυξέλλες, όπου διετέλεσε 
ανώτερος διοικητικός υπάλληλος 
στην Επιτροπή Αναφορών και 
ειδικός σύμβουλος στη Γενική 
Διεύθυνση Εσωτερικών πολιτι-
κών μέχρι τη συνταξιοδότησή 
της το 2012. Στα πλαίσια των 
επαγγελματικών δραστηριοτή-
των της πήρε μέρος σε ποικίλα 
μετεκπαιδευτικά σεμινάρια στα 
κράτη μέλη της ΕΕ. Παράλληλα 
από προσωπικό ενδιαφέρον παρα-
κολούθησε  κύκλους πανεπιστη-
μιακών μαθημάτων σε διάφορες 
χώρες της Λατινικής Αμερικής 
(πολιτικά και κοινωνικά θέματα), 
στην Ολλανδία (Εβραϊκή ιστορία) 
και στην Πολωνία γλώσσα και 
ιστορία. Το ενδιαφέρον για την 
Πολωνία και την ιστορία των 
Εβραίων της Κεντρικής και Ανα-
τολικής Ευρώπης είχε σαν αποτέ-
λεσμα να ξαναγραφτεί άλλη μία 
φορά στο Πανεπιστήμιο, ώστε το 
2008 να πάρει ένα bachelor  από 
το Τμήμα  των Διαπολιτισμικών 
και Περιφερειακών Μελετών του 
πανεπιστημίου Κοπεγχάγης με 
την πολωνέζικη γλώσσα και ιστο-
ρία σαν προαιρετικά μαθήματα. 

Ç éóôïñßá åíüò íôïêïõìÝíôïõ
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Λαογραφικά-Κοινός Λόγος

Το Μεγάλο Σάββατο ήταν αφι-
ερωμένο στον ασβέστη, οι 
άντρες με τις ψεκαστήρες και 
οι γυναίκες με τον κουβά και 
τη βούρτσα έπρεπε να ασπρί-
σουν. Όλες οι αυλές, οι πεζού-
λες ακόμη και οι πέτρες. Την 
ημέρα της Ανάστασης το από-
γευμα στην Αγάπη ερχόταν όλος 
ο κόσμος από το πάνω και κάτω 
Καστρί από την Νέα Λιβερά 
και από τα Σερβέικα όλοι με τα
καλά τους και προπάντων με 
παπούτσια... Από τα Σερβέικα 
ερχόταν και ο μπάρμπα Γιάν-
νης με το κλαρίνο του και μετά
την δεύτερη Ανάσταση άρχι-
ζε ο χορός. Πρώτος ο παπάς 
και μετά όλος ο κόσμος. Εκεί 
θυμάμαι και τον πατέρα μου 
που χόρευε το αγαπημένο του
τραγούδι (τζάνε ποταμέ μου 
πάρε με στα κύματά σου...) 
το κρασί ερχόταν από τα
γύρω σπίτια με τους κουβάδες, 
τότε όλα τα σπίτια στα κατώγια 
τους είχαν το βαγένι με το κρασί. 
Ο χορός κρατούσε όλη τη νύχτα 
και το πρωί ανάβανε τους φούρ-
νους και βάζανε τα ψητά με τη 
φρέσκια ρίγανη και μοσχοβολού-

σε όλο το χωριό. Στον Αϊ-Γιώργη 
έγιναν και οι κηδείες των πρώ-
των ανταρτών, των αδελφών Σα-
ραντάκη του Παναγιώτη και του 
Λάμπρου, ο Παναγιώτης σκοτώ-
θηκε στο βουνό και ο Λάμπρος 
στη Βορδώνια στη βρύση του 
Κάντζα. Κηδεύτηκαν με όλες τις
τιμές, με επικήδειους, στεφάνια 
και πολύ κόσμο. Τώρα ο Αϊ-Γι-
ώργης ανοίγει μόνο στη γιορτή 
του και με πρωτοβουλία του Θό-
δωρου Αλαφόγιαννη, παιδί του 
εξαίρετου παπα-Γιώργη. Ανοίγει 
και στις 5 Αυγούστου και εμείς 
οι Καστρίτες το περιμένουμε με 
μεγάλη χαρά. 
Υ/Γ1 Στον επιτάφιο και σε όλες 
τις γιορτές τα κεριά που κρατού-
σε ο κόσμος ήταν από πραγματι-
κό κερί από τα μελίσσια της θεί-
ας Γκιτούς της Ζάβραινας που 10 
ημέρες πριν τις γιορτές έφτιαχνε 
κάθε ημέρα κεριά στην αποθήκη 
του Αϊ-Γιώργη.
Υ/Γ2 Κάθε Πάσχα τα κορίτσια 
ζυγίζονταν με το καντάρι, του 
Αγιωργιού, κάνανε κούνιες, και 
οι μεγαλύτερες γυναίκες ιδιάζανε 
τα γνέματα για τους αργαλειούς. 

Γεωργία Κορζή

Ανάψαμε μια μέρα το τζάκι  στο 
πατρικό μου σπίτι και καθίσαμε  
με την μάνα μου να πιούμε ένα 
καφεδάκι, εκείνη σηκώθηκε και 
έφερε ένα χαλάκι φτιαγμένο από 
σπαρτόνημα και το έβαλε μπρο-
στά στο τζάκι για να μην πέσουν 
στο πάτωμα οι σπίθες και τότε 
θυμήθηκε και μου είπε:
Ο σπάρτος στα παλιότερα χρόνια 
στην ΚαστανιάΑυτός ο θάμνος 
στα παλιότερα χρόνια ήταν πολύ 
χρήσιμος στους κατοίκους. Μετά 
από κατάλληλη επεξεργασία των 
βλαστών του έφτιαχναν υφαντι-
κή ύλη, την οποία ύφαιναν και 
κατασκεύαζαν σακούλια, σακιά, 
«ματαράτσια» και χαλιά. Τα 
«ματαράτσια» ήταν μεγάλοι 
σάκοι τους οποίους γέμιζαν με 
ξεραμένα φύλλα  καλαμποκιού 
ή άχυρα βρώμης και τα χρησι-
μοποιούσαν ως στρώματα για 
να κοιμούνται. Επίσης τα «μα-

ταράτσια» τα χρησιμοποιούσαν 
για να αποθηκεύουν σιτηρά. Τα 
χαλιά που έφτιαχναν τα έλεγαν 
«σαλαπλάδες». Κατά τη περίοδο 
της Κατοχής έφτιαχναν από το 
νήμα του σπάρτου ακόμα και 
ρούχα για να ντυθούν. Ότι κι αν 
κατασκεύαζαν από το νήμα του 
σπάρτου, ήταν ιδιαιτέρως ανθε-
κτικό.Επεξεργασίατουσπάρτου:
Η επεξεργασία του σπάρτου γι-
νόταν με τον  τρόπο που θα 
περιγράψω στη συνέχεια: Πρώτο 
στάδιο ήταν το μάζεμα των πρά-
σινων ιδιόμορφων μυτερών βλα-
στών του σπάρτου και το δέσιμο 
σε χερόβολα. Η εργασία αυτή γι-
νόταν τον μήνα Αύγουστο. Λέγα-
νε χαρακτηριστικά: «Θα πάμε να 
βγάλουμε σπάρτο».Κατόπιν, ξε-
κίναγαν πολύ πρωί και πήγαιναν, 
συνήθως κατά ομάδες, σε ρέμα 
με μπόλικο νερό,(O πισαγιάννης 
ήταν ένα από αυτά)άναβαν φωτιά 

και  έβραζαν το σπάρτο μέσα σε 
χαρανιά για πολλές ώρες. Μετά 
το βράσιμο το τοποθετούσαν 
μέσα σε λίμνες  που κατασκεύ-
αζαν στη κοίτη του ρέματος και 
το άφηναν εκεί για να μαλακώσει 
από 4 έως 10 ημέρες.  Παρασκεύ-
αζαν μεγάλη ποσότητα σπάρτινης 
υφαντικής ύλης στα ρέματα γύρω 
από  το χωριό. Αφού μαλάκωνε 
το σπάρτο μέσα στο νερό,  το 
τοποθετούσαν πάνω σε μια πέτρα 
πλακοειδή και το χτυπούσαν με 
τον κόπανο μέχρι να πάρει τη 
μορφή μαλλιού. Στη συνέχεια 
το έπλεναν και το στέγνωναν. 
Ύστερα το επεξεργαζόντουσαν 
όπως το μαλλί, δηλαδή το λα-
νάριζαν, το έγνεθαν, το έβαφαν 
και το ύφαιναν. Όλα αυτά που 
περιέγραψα γινόντουσαν μέχρι 
τη δεκαετία του ’60.  Αλλά τι 
μπορεί να πει κανείς για τον 
αγώνα εκείνων των ανθρώπων; 

Μόνο σεβασμό πρέπει να εκ-
φράζουμε και να υποκλινόμαστε. 
Συνομιλώντας  με την μητέρα  
μου και άλλες γυναίκες της ηλι-
κίας της που είχαν δουλέψει πολύ 
στην επεξεργασία του σπάρτου, 
μου είπαν:-Αχ παιδάκι μου! Η 
φτώχεια τέχνες μάθαινε και η 
αρχοντιά καμάρι! ΄Οποιος είναι  
τυχερός και κάνει ένα ταξίδι αυτή 
την εποχή στην ορεινή Καστανιά, 
θα νοιώσει την Άνοιξη σ’ όλο της 
το μεγαλείο. Η φύση θα τον απο-
ζημιώσει δεόντως. Δεν χορταίνει 
το μάτι να θαυμάζει το γλυκό και 
λαμπερό κίτρινο του ανθισμένου 
σπάρτου που στολίζει τις πλαγιές 
των βουνών και τις άκρες των  
δρόμων,  όπου το κατακίτρινο 
λουλούδι του σπάρτου ενώνεται 
με το λευκό λουλούδι των ακα-
κιών σε μια υπέροχη εικόνα της 
φύσης που μαγεύει . 

Καίτη Σμυρνιού

Τα παλιά τα χρόνια υφαίναμε 
με μετάξι, μαλλί, μπαμπάκι, λι-
νάρια,  σπάρτα. Τα κόβαμε, τα 
βράζαμε, τα βάζαμε στο νερό 
στο ποτάμι και τα γυρνάγαμε 
πάστες-πάστες. Τα κοπανάγαμε 
με τον κόπανο και βγαίναμε τα 
μαλλιά, τα βάναμε στον ήλιο 
και τα γνέθαμε. Το μαλλί το 
πλένεις, το ξαίνεις, το λαναρί-
ζεις για βελέντζες και το γνέθεις 
δύο λογιών, στημόνι και υφάδι. 
Τα εργαλεία γ’ αυτή τη δουλειά 
ήταν η ρόκα, το αδράχτι, το 
σφοντύλι. Τα λινάρια τα σπέρ-
ναμε σπόρο στο χωράφι κι άμα 
είχαν σπόρους τα χωρίζαμε στο 
νερό και τ’ αφήναμε. Το φέρνα-
με στον ήλιο λιαζότανε πολύ 
και είχαμε ένα μαγκάνι και το 
βαράγαμε και έβγαινε το νήμα. 
Το στημόνι το γνέθαμε ψιλού-
λι και μπήγαμε παλούκια και 
μετράγαμε τις οργιές, μετά το 
τυλίγαμε στο αντί, το μιτώναμε 
με τα μιτάρια, το κομποδέναμε 
στον αργαλειό και το υφαίναμε 
πλια ότι λογής θέλαμε. Μόνο τη 
νύχτα δεν έκανε να υφαίνουμε. 
Άμα λαλήσει ο κόκορας μπαί-
ναμε στον αργαλειό, γιατί είναι 

νεραϊδικό ο αργαλειός.  Όταν 
ξυφαίναμε βαίναμε το χτένι 
δίπλα και λέγαμε «να κλείσουν 
τα στόματα του κόσμου».  Άμα 
ήταν μια κοπέλα, της λέγαμε 
«πάρ’ το γκάρδιο με τα δόντια 
να βγεις έξω να μιλήσουμε κι 
όποιο όνομα ακούσεις, κείνον 
θα πάρεις άντρα». Στο τύλιγμα 
στο τέλος αφού θα φύγει η 
τριχιά με το πανί μαζί, ντου μα-
ζεύεται ο κόμπος, το πανί κατά 
πάνω, όποια είναι γκαστρωμένη 
λέμε ότι θα κάνει αγόρι, αν πάει 
κατά κάτω θα κάνει κορίτσι. 
Τα μπαμπακερά υφαντά τα 
πηγαίναμε στο ποτάμι και τα 
κοπανάγαμε με τον κόπανο και 
μετά τα απλώναμε. Τα μάλλινα 
τα  πηγαίναμε στη νεροτριβή. 
Τέλος τα βάναμε στο χαρανί 
(=καζάνι) και τα βάφαμε με 
μπογιές. Όταν δεν υπήρχανε 
μπογιές βάφαμε τα μαύρα με 
ροδόφυλλα (φύλλα ροδιάς)  και 
τα καφέ με καρυδόφυλλα.

Αφήγηση της Ελένης Τζαμούρη
Απόσπασμα από την λαογρα-
φική εργασία της Φωτεινής Π. 
Σκιαδά

Το σπάρτο στην Kαστανιά

ÁíáìíÞóåéò áðü ôç Ì. ÅâäïìÜäá Ìå ôç ñüêá êáé ôïí áñãáëåéü
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 Ότι  μούχει  μείνει από παιδί, 
αυτές τις μέρες ζωντάνεψε ξανά  
και θυμάμαι…Εκείνο το Πάσχα 
που θυμάμαι εγώ ήταν διαφορε-
τικό και πολύ …..   μεγάλο. Από 
τις Απόκριες και μετά άρχιζε η  
αγωνία και το τρέξιμο της νοικο-
κυράς. Το σπίτι, οι αυλές και οι 
δρόμοι που έπρεπε να λάμπουν 
από καθαριότητα και πάστρα. 
Κι αρχίζανε  ένα  ένα δωμάτιο 
έβγαινε στην αυλή και όλα 
εκείνα τα στρωσίδια (και ήτανε 
πολλά, δεν υπήρχαν οι μοκκέτες  
και  χαλιά)  τα άπλωναν στα 
μπαλκόνια  και στα πεζούλια. Κι 
άρχιζε η μάχη με τον κορνιαχτό 
και  το τρίψιμο με το clean  και 
το zet .Έτριβαν τα πατώματα γο-
νατιστές. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το 
χτύπημα με τον κόπανο της μπα-
ντανίας και των κουρελούδωνΚι 
ύστερα αφού είχε απολυμανθεί 
όλο το σπίτι και είχανε πλυθεί 
τα πάντα, έμπαινε ο ασβέστης 
ή το χρώμα σε πιο προχωρη-
μένα νοικοκυριά. Λαδομπογιά 
κυρίως. Αργούσε να στεγνώσει 
και μύριζε για μέρες… Πάντα  
σχεδόν ο καιρός έκανε τα κόλ-
πα του, αέρας, βροχή κ.τ.λ. Και 
τότε άρχιζαν   οι δεήσεις στον 
Πανάγαθο, να μη  ρίξει κοκκι-
νόχωμα και τα κάνει όλα άχρη-
στα. Αν έπιανε, όσο ο ασβέστης 
ήτανε νωπός, τότε πάλι  από 
την αρχή ασβέστωμα. Όλα  στο 
τέλος πήγαιναν καλά και το 
Σαββάτο του Λαζάρου το σπίτι 
ήταν έτοιμο. Είχανε μπει και τα 
καλά μας πετσετάκια μαζί με 
τα σεμέν, τα καρεδάκια και τις 
καλές μας στρώσεις στη σάλα. 
Το δωμάτιο αυτό κλειδωνότανε 
ερμητικά κι άνοιγε μόνο τη μέρα 
της Ανάστασης. Ειδικά  αν στο 
σπίτι υπήρχε εορταζόμενος… 
Σειρά είχαν οι δρόμοι. Η κάθε 
μια νοικοκυρά σκούπιζε και 
άσπριζε μέχρι το αγκωνάρι του 
σπιτιού της κι ύστερα αναλάμ-
βανε η επόμενη. Έτσι  άστραφτε 
όλη η γειτονιά και μύριζε ασβέ-
στη. Και έπειτα οι κήποι, αυτοί 
που ήταν μέσα στο χωριό, γιατί 
περνούσε ο κόσμος και τους 
έβλεπε χορταριασμένους. Κι 
αφού τελειώνανε με την καθα-
ριότητα, άρχιζε η προετοιμασία 
του φαγητού. Μεγάλη Βδομάδα 

τα νηστίσιμα. Ότι είχε ο κήπος 
κάλυπτε απόλυτα το σαρακο-
στιανό τραπέζι. Κουκιά, άγκι-
νάρες, κρεμυδόφυλλο, πατάτα  
και σαλατικά. Με κάνα όσπριο, 
καλαμάρι κονσέρβα και χαλβά 
για γλυκό, πέρναγε η νηστεία. 
Το Σάββατο της Ανάστασης 
τις έβρισκε εξουθενωμένες. Το  
βραδινό  τραπέζι ετοιμάζονταν 
από νωρίς το πρωί. Να πλυθεί 
και να κοπεί  η συκωταριά και 
τα άντερα για το κοκορέτσι ή 
τη μαγειρίτσα, να σιδερωθεί η 
οικογένεια να μπανιαριστεί, να 
στρωθεί το τραπέζι …Το Πάσχα 
όμως ήταν  όπως και όλες οι 
γιορτές κυρίως για τα παιδιά. 
Κι εμείς ως παιδιά το περιμέ-
ναμε πως και πως και ζούσαμε 
κάθε στιγμή των αγίων εκείνων 
ήμερών. Από  την Κυριακή των 
Βαΐων  ξεκινούσε η Μεγάλη 
έβδομάδα. Κάθε μέρα υπήρχε η 
προσμονή των δικών μας ανθρώ-
πων. Περιμέναμε τους φίλους, 
τα ξαδέρφια αλλά και τους νο-
νούς με τη λαμπάδα και τα και-
νούργια παπούτσια. Ο ερχομός 
κρατούσε όλη την βδομάδα με 
αποκορύφωμα την Μ. Πέμπτη 
και το Μ. Σάββατο οι τελευταίοι. 
Και γιόμιζαν οι δρόμοι παιδιά 
κι άνοιγαν τα σπίτια ένα ένα, 
κι η εκκλησία μέρα με τη μέρα 
δεχόταν όλο και περισσότερους 
πιστούς. Οι Αθηναίες με τα καλά 
τους ταγιέρ και οι άντρες με τα  
καλοσιδερωμένα πουκάμισα, 
και κατηφόριζαν το σούρουπο 
προς την εκκλησία. Αλλά και 
οι δικές μας οι γυναίκες ράβο-
νταν εκείνες τις μέρες (είχαμε 
καταπληκτικές μοδίστρες) και 
γίνονταν σκέτα φιγουρίνια. Η 
καμπάνα σήμαινε όταν σουρού-
πωνε. Μεγάλη Πέμτη πρωί άρ-
χιζε το βάψιμο των αυγών. Δεν 
θα ξεχάσω ποτέ τις στρογγυλές 
χαλκομανίες που τυλίγαμε γύρω 
από τα κόκκινα βαμμένα αυγά. 
Έπιαναν όλο σχεδόν το αυγό. Το 
βράδυ η εκκλησία γέμιζε άσφι-
κτικά… Η μελωδική φωνή του 
πάπα Γιώργη έκανε μικρούς και 
μεγάλους να δακρύσουν την ώρα 
που έλεγε με τρεμάμενη φωνή το 
«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…
».  Ό πένθιμος χτύπος της κα-
μπάνας σε έκανε να ανατριχιά-

ζεις και σε συνδυασμό με το δέος 
που προκαλούσε η ατμόσφαιρα, 
έφευγαν δάκρυα από τα μάτια 
και μονολογούσες διαρκώς:
-Χριστούλη μου!!! Η Μεγάλη 
Παρασκευή ήταν γεμάτη  μέρα 
από το πρωί, για είχαμε άποστο-
λή. « Σπίτι σπίτι ανα παρέες με 
το καλαθάκι. Ξαμολιόμασταν 
στους κήπους και στους αγρούς 
και μαζεύαμε μαργαρίτες, βιο-
λέτες και τριαντάφυλλα. Ύστερα 
κόβαμε τα κοτσάνια και φτιά-
χναμε γιρλάντες που τυλίγαμε 
τον επιτάφιο. Στολίστρες ήταν 
οι μεγαλύτερες γυναίκες και με-
ρικές από αυτές τόχαν σαν τάμα. 
Άλλες που ήταν ανύπαντρες, 
άλλες που δεν έκαναν παιδιά και 
άλλες που είχαν θέματα υγείας. 
Κάτι άλλο που θυμάμαι ήταν ότι 
τον επιτάφιο τον έραναν με μύρα 
και ρόδα οι μυροφόρες, οι οποίες 
έψαλλαν και τους ύμνους μέσα 
στην εκκλησία αλλά και κατά 
την περιφορά σε όλο το χωριό. 
Ήταν κοπέλες με γλυκύτατες 
φωνές. Το Μεγάλο Σάββατο η 
μυρωδιά από τα κοκορέτσια και 
τις μαγειρίτσες έβγαινε από κάθε 
σπίτι. Κι όταν στις 12 σήμαινε 
για Ανάσταση γέμιζε πάλι η εκ-
κλησία και το προαύλιο κόσμο. 
Και ξαφνικά άνοιγε η πόρτα και 
έβγαινε το Άγιο φως συνοδευό-
μενο από την αγγελική φωνή του 
παπα Γιώργη. Και άρχιζε η μάχη 
των βεγγαλικών. Τρακατρούκες, 
δυναμιτάκια και φωτοβολίδες 
έκαναν τη νύχτα μέρα κάτω 
από έναν πολύχρωμο  ουρανό. 
Χριστός Ανέστη…κι όλοι αγκα-
λιάζονταν και αντάλλαζαν φιλιά. 
Και ύστερα ντουγρού στο σπίτι 
για φαΐ με το άγιο φως στο χέρι 
για να κάνουν σταυρό στη πόρ-
τα και να ανάψουν με αυτό το 
καντήλι. Μετά στην τηλεόραση 
ως αργά με το εορταστικό πρό-
γραμμα της ΕΡΤ. Το μεσημέρι 
στη Γιορτή της Αγάπης στην 
πένα ντυμένοι πάλι κατηφορί-
ζαμε στην εκκλησία. Εγώ θυ-
μάμαι σαν γιορτή περισσότερο 
την Δευτέρα του Πάσχα, τότε 
που άναβαν τους ξυλόφουρνους 
στις γειτονιές για τα ψητά της 
ημέρας, που ήτανε κατσικάκι με 
σπαράγγια, φρέσκια ρίγανη και 
αγροαγκίναρα, θεϊκές μυρωδιές 

και γεύσεις. Εμείς το ψητό το 
πηγαίναμε στης θείας Πότας η 
οποία ήταν τεχνίτρα στο ψήσι-
μο, έβαζαν όλα τα φαγητά στο 
φούρνο και έκλεινε το σιδερένιο 
πορτάκι το οποίο έκτιζε. Καθώς 
ψήνονταν αυτά μας κερνούσε 
κουλούρια και αυγά και τσου-
γκρίζαμε για το Χριστός Ανέστη. 
Την θυμάμαι με πολλή  αγάπη. 
Την Τρίτη του Πάσχα το χωριό 
άδειαζε σιγά-σιγά, όπως γίνε-
ται και τώρα άλλωστε. Αρχιζε 
δηλαδή η αντίστροφη μέτρηση 
και όλοι γυρνούσαμε στους 
καθημερινούς μας ρυθμούς. 
Την Παρασκευή, μέρα της 
Ζωοδόχου Πηγής ανεβαίναμε 
στο μοναστήρι. Θυμάμαι πάντα 
ένα μικρό παιδάκι κάτω από 
την εικόνα της Παναγίας, ήταν 
ταμένο και όποιος πρώτος το 
έπιανε ήταν ο νονός του και 
το βάφτιζαν την ίδια μέρα εκεί 
στο μοναστήρι. Η Κυριακή του 
Θωμά σηματοδοτούσε το τέλος 
του Πάσχα. Η μελαγχολία για 
τις γιορτές που πέρασαν, για 
τα σχολεία που ανοίγουν και 
για τους φίλους που έφυγαν για 
την πόλη, ήταν εμφανής. Κι αν 
πολλά  έχουν αλλάξει  και άλλα  
έχουν προσαρμοστεί στα σημεία 
των καιρών, αυτό το συναίσθη-
μα  είναι το μόνο που παραμένει 
το ίδιο  μέχρι σήμερα. Κι εμείς 
από εδώ όπως κάθε Πάσχα  θα 
μένουμε και θα περιμένουμε  για 
να ζήσουμε και να γιορτάσουμε 
όλοι μαζί κάθε γιορτή που θα 
έρχεται, με την ευχή να είμαστε 
όλοι χαρούμενοι και υγιείς. 
Και όπως αναφέρει ο ποιητής 
Κωστής Παλαμάς: 

«Στο στόμα ως έχουν το φιλί του 
Πάσχα, όλοι, μεγάλοι, μικροί 
δείξε φιλί αναστάσιμο και στην 
Ελλάδα πάλι, Λαμπρή,
πρόσταξε του όκνου οι δαίμονες 
να πέσουν και του μίσους νεκροί,
στήσε μας της θυσίας βω-
μούς και της Αγάπης Κροί-
σους, Λαμπρή, από λατρείες                                                                 
παλιές και νέες άναψε Υμέναιον 
ένα, Λαμπρή για μια  απίστευτη 
στο θάμα των Ελλήνων γέννα, 
μπορεί...».

Χριστός Ανέστη…

ÐÜó÷á
Θυµήθηκα...Γράφει η Καίτη Σμυρνιού
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Καθώς έρχεται το καλοκαίρι, ανά 
την ελληνική επικράτεια από τα 
ορεινά χωριά μέχρι τα νησιά, σήμα 
κατατεθέν αποτελεί το ουζάκι με 
ένα μεζεδάκι, έστω και μερικές 
ελιές. Παραδοσιακά στα καφενεία 
οι άνθρωποι, παλιά κυρίως άντρες, 
έπιναν το ουζάκι τους ή το ρακί 
τους συνοδεύοντάς το με έναν φτω-
χικό μεζέ για να μην πίνουν ξερο-
σφύρι. Χαλάρωναν τα νεύρα, απα-
λύνονταν ο μόχθος και η κουβέντα 
έδινε και έπαιρνε με επίκεντρο συ-
νήθως την πολιτική κατάσταση ή 
τα προβλήματα του τόπου.
Ο μεζές εκτός από το ούζο και το 
τσίπουρο συνοδεύει το κρασί και 
τη μπύρα. Σερβίρεται σε  μικρά 
πιάτα, συνήθως με οδοντογλυφίδα, 
δεν είναι για χόρταση. Χαρακτηρι-
στικοί μεζέδες της ελληνικής κου-
ζίνας είναι τα αλίπαστα, οι ελιές, 
τα τυριά, το τζατζίκι, η τυροσαλά-
τα και η ταραμοσαλάτα, το χτα-
πόδι, το σαγανάκι, ο παστουρμάς, 
τα φασόλια, οι σαρδέλλες, κ.ά.  
Όσο πιο αλμυροί τόσο καλύτερα, 

γιατί θα πιεις περισσότερο!
Η λέξη μεζές προέρχεται από 
την περσική μαζέ ( Ελλάδα και σε 
άλλες χώρες της ανατολικής Με-
σογείου και της Μέσης Ανατολής, 
όπως ηΤουρκία, η Συρία, ο Λίβα-
νος και το Ιράν.
Στο Καστόρι το σερβίρισμα ού-
ζου, τσίπουρου, κρασιού ή μπύρας 
με μεζέ στα καφενεία αποτελεί μα-
κρά παράδοση. Και οι τοπικοί με-
ζέδες της περιοχής είναι μοναδικοί, 
παστό (γνωστό ως σύγλινο),  τηγα-
νιτές πιπεριές (και καυτερές), βολ-
βοί, άγριες αγγινάρες, ελιές τσα-
κιστές και καλαμών, τυρί σφέλα, 
σαγανάκι και άλλα.
Και λίγα λόγια για την ιστορία του 
ούζου, παραγόταν σε παρόμοι-
α μορφή από την αρχαιότητα και 
σίγουρα ήταν γνωστό την περίο-
δο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 
Κατά την Οθωμανική περίοδο το 
ούζο ήταν διαδεδομένο στις περιο-
χές της σημερινής Τουρκίας, αλλά 
και σε περιοχές της Μέσης Ανατο-
λής. Η παραγωγή του ούζου αυξή-

θηκε και εξαπλώθηκε τοπικά στην 
Ελλάδα μετά την ανεξαρτησία της 
χώρας από τους Οθωμανούς.
Υπάρχουν διάφορες λαϊκές παρα-
δόσεις για την προέλευση της ονο-
μασίας ούζο, όμως έγκυρες πηγές 
συγκλίνουν στο ότι η λέξη προέρ-
χεται από την τουρκική όzόm, που 
σημαίνει «τσαμπί σταφύλι» και 
«αφέψημα από σταφίδες» (βλ. 
Sir G. Clauson, An Etymological 
Dictionary of Pre-Thirteenth 

Century Turkish, Oxford 1972, 
σελ. 288).
Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα 
το ούζο, μετά από σοβαρές  προ-
σπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών 
μας, έχει κατοχυρωθεί στην Ευρω-
παίκή ένωση ως ελληνικό προϊόν 
και καμία άλλη χώρα δεν μπορεί να 
χρησιμοποιήσει την ονομασία αυτή 
για αντίστοιχα προϊόντα. Έτσι για 
να μη μεμψιμοιρούμε.
Στην υγειά μας.

Tapas: Ïé  éóðáíéêÝò ëé÷ïõäéÝò

Ïýæï ìå ìåæÝ

Εδώ... και αλλού

Ξεκινώντας από τη Μαδρίτη, σε 
κάθε γωνιά της Ισπανίας θα βρεις 
ένα μέρος να πιεις ένα ποτήρι 
κρασί ή μπύρα συνοδεύοντάς το 
με μερικά «τάπας - Tapas». Και 
βέβαια δεν πρέπει να παραλεί-
ψεις να γευτείς ένα ποτήρι κρα-
σί «ριόχα – rioja» από την ομώ-
νυμη αυτόνομη περιφέρεια. Κατά 
τη γνώμη μου αν δε ζήσεις  όλη 
αυτήν την ιεροτελεστία είναι σαν 
να μην έχεις πάει στην Ισπανία κι 
ας έχει επισκεφτεί τα σπουδαία 

μνημεία της.
Και αξίζει να το ζήσεις διότι η 
Ισπανία είναι μια υπέροχη χώρα 
όπου οι άνθρωποι έχουν επενδύ-
σει στις σχέσεις τους, το ίδιο και 
τα ζευγάρια. Εδώ δεν θα δεις έξω 
μόνο τη νεολαία αλλά όλες τις 
ηλικίες και οπωσδήποτε αγαπη-
μένα ζευγάρια όλων των ηλικι-
ών που πίνουν το ποτό τους και 
τρώνε το τάπας τους συζητώντας 
είτε καθισμένοι στα τραπεζάκια 
των  μαγαζιών είτε όρθιοι ακου-

μπώντας στον πάγκο, όπως στην 
παραδοσιακή αγορά του Σαν Μι-
γκέλ στη Μαδρίτη.
Αλλά ας δούμε τι είναι  αυτά τα 
διάσημα τάπας, είναι μια μεγά-
λη ποικιλία από ορεκτικά κρύα 
ή ζεστά από τις ελιές και το τυρί 
(σας θυμίζουν κάτι;)  έως τα βου-
τυρωμένα τηγανιτά καλαμά-
ρια τα chopitos. Τηγανητά αυγά 
πάνω σε ψωμί, γαρίδες, κρεατι-
κά,  τηγανιτές αγκινάρες και πι-
περιές, διάφορα τουρσιά, ψα-
ρικά και πολλά άλλα. Τα τάπας 
σερβίρονται σε επιλεγμένα μα-
γαζιά όπου μπορείς να παραγ-
γείλεις ένα μόνο στα όρθια μέ-
χρι μια ποικιλία που μπορεί να 
καταλήξει σε πλήρες γεύμα. Το 
σερβίρισμά τους έχει σχεδιαστεί 
ώστε να διευκολύνει τη συζήτη-
ση στην παρέα.
Η λέξη “tapas” προέρχεται από το 
Ισπανικό ρήμα «tapar», που ση-
μαίνει καλύπτω. Πριν το 19ο αι-
ώνα οι δρόμοι στην Ευρώπη δεν 
ήταν σε καλή κατάσταση προ-

ερχόμενοι από τους παλιούς ρω-
μαϊκούς δρόμους (viae romanae) 
και το ίδιο συνέβαινε και στην 
Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα. 
Έτσι το ταξίδι ήταν εξουθενωτι-
κό. Στην Ισπανία αναπτύχθηκαν 
πάνω στους δρόμους πανδοχεί-
α (posadas, albergues ή bodegas)
 που πρόσφεραν στους ταξιδιώ-
τες φαγητό, δωμάτια για ύπνο και 
άλογα. Καθόσον οι περισσότεροι 
πανδόχοι δεν ήξεραν να γράφουν 
και οι περισσότεροι πελάτες δεν 
ήξεραν να διαβάζουν, οι πρώτοι 
πρόσφεραν ένα δείγμα των γευ-
μάτων που προφέρονταν (μεζέ) 
πάνω σε μια “tapa” δηλαδή το 
καπάκι της κατσαρόλας.  Κι έτσι 
ξεκινά μια μακρά ιστορία με δι-
αρκή ενσωμάτωση μεζέδων από 
την Ισπανική κουζίνα και μια 
εξαιρετική παράδοση. Σήμερα 
αποτελούν μια κατηγορία γευμά-
των στις  σχολές μαγειρικής και 
με τους επακόλουθους διεθνείς 
διαγωνισμούς. Αυτά και είστε 
ελεύθεροι για κάθε συνειρμό.  

������ � ����� �����������
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Στο α΄μισό του προηγούμενου αιώ-
να, γύρω στα 1930 γύρισε στο χω-να, γύρω στα 1930 γύρισε στο χω-
ριό ο Γιωργιτσάνος, μετανάστης 

στην Αμερική και σώγαμπρος στην 
Καστανιά, Ηλίας Σκιαδάς. Ο άν-
θρωπος αυτός καθώς φαίνεται ήταν 
καλλιτεχνική ψυχή και έφερε από 
την Αμερική εκτός των άλλων, μία 
φωτογραφική μηχανή με τρίπο-
δο, και ένα βιολί. Θυμόταν λοιπόν 
ο Νικήτας ο Οικονομόπουλος πως 
έπαιρνε ο μπάρμπα- Λιάς το βιο-
λί του στις αντροπαρέες και έπαιζε. 
Όταν δεν πρόσεχε, κάποιοι χωρα-Όταν δεν πρόσεχε, κάποιοι χωρα-
τατζήδες του άλειφαν το δοξάρι με 
λίπος και όταν πήγαινε να παίξει 
πασάλειφε τα ρούχα του. Αλλά και 
ο παπα-Μητσάκης που έμενε στην 
ίδια γειτονιά θυμόταν τον μπάρ-
μπα-Λια, να κάθεται στο παράθυρο 
και να παίζει βιολί. 

Θ.Π.

Cristoforo Colombo
«Σεβαστοί μου γονείς και αγαπη-
μένα μου αδέλφια σας φιλώ. Στο 
καράβι τα περνάμε καλά, μην ανη-
συχείτε καθόλου. Όταν μπήκαμε 
μέσα στο καράβι, αφού τακτοποιη-
θήκαμε βγήκαμε έξω να σας δούμε 
αλλά δεν φαινόσαστε πουθενά…
Γνωρίστηκα με μια κοπέλα στο 
τραπέζι που τρώγαμε. Είναι είκοσι 
χρονών, αρραβωνιασμένη και πάει 
να παντρευτεί στον Καναδά. Μας να παντρευτεί στον Καναδά. Μας 
ζήτησε να κάνουμε παρέα γιατί εί-
ναι μόνη της…»ναι μόνη της…»
Ήταν Φλεβάρης του 1968, όταν Ήταν Φλεβάρης του 1968, όταν 
σύσσωμη η οικογένεια-γονείς και 
πέντε αδέρφια-συνοδεύσαμε τη μι-
κρή αδελφή μας Κατερίνα, 17 μό-
λις χρονών, στο λιμάνι του Πειραι-
ά. Ήταν δύο μηνών νύφη και έφευ-
γαν μαζί με τον άντρα της για τον 
Καναδά με το ιταλικό υπερωκεάνι-
ο Χριστόφορος Κολόμβος. Ο γα-
μπρός, μετανάστης στο Μόντρε-

αλ, ήρθε στην Ελλάδα για να πάρει 
«παπούτσι» από τον τόπο του. Μια 
θεία έκανε το προξενιό και σε λί-
γες μέρες έγινε ο γάμος. Θυμάμαι 
ακολουθούσα το αυτοκίνητο, που 
ήταν η Κατερίνα, με την καρδιά 
μου σφιγμένη, έκλαιγα με λυγμούς 
και νόμιζα ότι θα τη χάσουμε για 
πάντα. «Βγαίνει η Κατερίνα τσάρ-
κα στην Αθήνα…» προσπάθησα να 
τραγουδήσω και ξέσπασα πάλι σε 
κλάματα.
  H μετανάστευση έκανε κομμά-
τια χιλιάδες ελληνικές οικογένει-
ες. Ένα γράμμα για επικοινωνία 
κι αυτό όχι τακτικά. Γι αυτό, κάθε 
φορά που έφευγε κάποιος, μαζεύ-
ονταν όλοι οι συγγενείς και φί-
λοι να τον αποχαιρετήσουν και να 
του προσφέρουν δώρα για τις ανά-
γκες του νοικοκυριού του. Θυμά-

μαι, όταν έφυγε για την Αυστραλία 
ο εξάδελφός μου ο Βασίλης, εμείς-
παιδιά τότε και επηρεασμένα από 
το βαρύ κλίμα, τα κλάματα και τον 
πόνο, τρέξαμε πίσω από το αυτο-
κίνητο, που τον «έπαιρνε» μέχρι 
τη Μεγάλη ζάγκλα. «Ο ζωντανός ο 
χωρισμός παρηγοριά δεν έχει» το 
λέει και το τραγούδι 

Β.Κ.

Οι  ασυνήθιστα καλοκαιρινές για 
την εποχή του φετινού χειμώνα 
ημέρες,  έφεραν τη συζήτηση στο 
καφενείο στα δελτία καιρού ,-με 
τις ξεβράκωτες -όπως χαρακτηρι-
στικά είπε και ο μπάρμπα Γιώργης  
Αποστολάς,  για να συμπληρώσει 
ο Θανάσης από απέναντι _Ναι, 
μωρέ, αυτές  που ο κύρης τους ( 
ο Μπόμπολας)   σε κάθε αυλάκι, 
μας έκανε  γεφύρι (στην Παραευ-
ρώτιο),  για να  κονομήσει  και να 
συμπληρώσει στην ερώτησή μας ο 
μπάρμπα -Γιώργης , πώς πρόβλε-

παν τον καιρό χωρίς τηλεόραση  οι 
παλαιότεροι.  _Α, εμείς δεν είχαμε 
το κουτί, είχαμε το Καραμπάτο, το 
μάστρο- Κώστα,  ιδανικό στις προ-
βλέψεις του, γιατί έπρεπε να ξέρει  

τι καιρός θα κάνει την επομένη 
μέρα, πριν να κανονίσουν  με τον 
Γιαννιτσόγιαννη για ξενοδιάβασμα.
 Μέχρι και στην Καπερναούμ  πρό-
βλεπε, γιατί αν καμία φορά λάθευε 
στην πρόβλεψη για το χωριό μας 
, ήταν σίγουρος ότι έβρεξε στην 
Καπερναούμ όπως χαρακτηριστικά 
έλεγε.
Για να μας θυμίσει στη συνέχεια το 
ρητό των παλιών που είχαν πάντα 
υπόψη  πριν ξεκινήσουν το πρωί 
για το χωράφι:
« Άστραψε κατά Λιοντάρι; Πιάσε 
γέρο δυναμάρι. Βγήκε σύννεφο 
στη Τσεμπερού; Θάχει βροχή απο-
σπερού .
Σύννεφο για Καλαμάτα;  Νερό με 
τη κανάτα
Κάνει το νερό φουσκάλες! Θάχου-
με βροχές μεγάλες.
Σύννεφο κατά την Μάνη! Σίγουρα 
νερό δεν πιάνει».
Καλό λοιπόν  και το κουτί αλλά ας 
έχουμε υπ όψιν μας και τα παρα-
πάνω  στιχάκια γιατί  παρακολου-
θώντας τα τώρα και εμείς οι νεώ-
τεροι, λέμε, σαν να είχαν δίκαιο οι 
παλαιοί.

Γ.Α.

Η συμβολή των Λαγκαδιανών χτι-
στών στη διαμόρφωση της παρα-
δοσιακής αρχιτεκτονικής του Μο-
ριά υπήρξε σημαντικότατη. Όταν 
χτιζόταν σπίτι, έλεγαν «Λαγκαδια-
νοί πλακώσανε». Δεν πρόσθεταν τη 
λέξη μαστόροι, γιατί στη συνείδη-
σή τους οι λέξεις μαστόροι και Λα-
γκαδιανοί ήταν ταυτόσημες. Ξεκι-
νούσαν από τον τόπο τους μπου-
λούκια (πρωτομάστορας, 9-12 μα-
στόροι, γύρω στα 8 μαστορόπουλα 

και 10-15 ζώα, ανάλογα με το μέ-
γεθος του έργου και άφηναν πίσω 
τους τις οικογένειές τους για μήνες 
πολλούς. Επέστρεφαν τις μεγάλες 
γιορτές Χριστούγεννα, Πάσχα και 
της Παναγίας, για να γιορτάσουν 
με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. « 
Μια χρονιά ένα μπουλούκι Λαγκα-
διανών ήρθε στο Ξηροκάμπι για 
δουλειά. Ένας μάστορας αρρώστη-
σε εκεί και πέθανε. Τον κήδεψαν 
και τα Χριστούγεννα επέστρεψαν 
στο χωριό τους. Η χήρα απαρηγό-
ρητη, ζήτησε από τον πρωτομάστο-
ρα να της φέρουν, τουλάχιστον τα 
οστά του, όταν ξαναπήγαιναν στο 
Ξηροκάμπι. Πέρασε καιρός και το 
μπουλούκι ξαναπήγε στο Ξηροκά-

μπι, μόνο που ξέχασαν την υπόσχε-
ση που έδωσαν στη χήρα του μά-
στορα. Το θυμήθηκαν, όταν είχαν 
φτάσει στη Δημητσάνα. Τότε ένας 
από αυτούς  πρότεινε να πάρουν 
οστά από το χωνευτήρι του νεκρο-
ταφείου της Δημητσάνας. Έτσι με 
την  επιστροφή τους στο χωριό πα-
ρέδωσαν στη χήρα τα οστά του…
άντρα της. «Άρα τις εστί βασιλεύς 
ή στρατιώτης…». Εκείνη τους ευ-
χαρίστησε και ξέσπασε σ’ ένα μα-
κρόσυρτο θρήνο. Τότε ένας μάστο-
ρας μουρμούρισε στους άλλους 
«Τύχη που είχες, βρε Δημητσανίτη, 
να σε κλαίνε στα Λαγκάδια». 
Αφήγηση από τον Ντίνο Αλεξάκο.

Παιδιά το ακούσατε; ο νέος δρόμος 
Λεύκτρο-Σπάρτη είναι γεγονός. 
Πριν το Πάσχα δόθηκε στην 
κυκλοφορία, αν και εδώ που τα 
λέμε ας είναι καλά η θεια-Βασιλική  
(γεννηθείσα το 1919 παρακαλώ) 
που, περνώντας πρόσφατα για 
το Παρδάλι, κατέβηκε και τον 
ασήμωσε, διαφορετικά ακόμα θα 
περιμέναμε...
Γ.Α.

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

όπως έφτασαν στις μέρες μας μετά μακρά διαδρομή σε καφενεία και γειτονιές
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Οι λέξεις και το παρελθόν µας

Πετσούρι: έτσι λένε στην Καστα-
νιά το μικρό χωράφι. Ο Φ. Κουκου-
λές στο έργο του “Βίος των Βυζαντι-
νών” αναφέρει με την ίδια σημασία 
πετσίν χωράφιν. 
Η μεσαιωνική λέξη πετσίν προήλ-
θε ή από την ιταλική λέξη pezza που 
σημαίνει κομμάτι, ή από την αρχαι-
οελληνική λέξη πέσκιον, υποκορι-
στικό του πέσκος [=δέρμα, φλούδα, 
κομμάτι υφάσματος (ίσως από το 
πέσκιον βγαίνει το πεσκίρι, ύφασμα 
με το οποίο στρώνουν την πινακωτή, 
αν και τα λεξικά γράφουν πως το πε-
σκίρι είναι τούρκικη λέξη)]. 
Πετσώνω=α) μπαλώνω με πετσί 
τα φθαρμένα μέρη των παπουτσιών 
στο επάνω μέρος, ράβοντας με κη-
ρωμένη κλωστή (σφήκωμα). β) ντύ-
νω με δέρμα το κάτω μέρος των πα-
πουτσιών, σολιάζω. γ) ενισχύω το 
πέλμα του τσαρουχιού ράβοντας 
κάττυμα (=παχύ δέρμα, κοινώς πέ-
τσωμα, σόλα, πάτος). 
Πέτσωμα γενικά είναι η επένδυση ή 
επικάλυψη μιας επιφάνειας με δέρ-
μα, ντύνω με πετσί. Πέτσωμα κατά 
τον Ελευθερουδάκη, είναι το πέλμα 
του υποδήματος, η σόλα. 
Πετσώματα λέγονταν τα χρηματικά 
ποσά που κατέβαλλαν οι κυβερνή-
σεις στα ανταρτικά σώματα την επο-
χή της δράσης τους στους ακήρυ-
χτους κατά της Τουρκίας πολέμους 
(1867-1879). Οι οπλαρχηγοί ζητού-
σαν συνέχεια χρηματικές χορηγίες 
για την προμήθεια πετσωμάτων για 
τα τσαρούχια των ανταρτών. Η λέξη 
προσέλαβε πολιτική σημασία και 
διατηρήθηκε επί μακρόν, σημαίνο-
ντας χρηματικές χορηγίες για ύπο-
πτες ή επισφαλείς υπηρεσίες. 
Πέτσωμα στη ναυτική γλώσσα λε-

γόταν το ντύσιμο του καραβιού για 
να εξασφαλίζεται η στεγανότητα 
και στη γλώσσα των οικοδόμων το 
στρώσιμο των σανιδιών (καλούπω-
μα) πριν ρίξουν τα τσιμέντα. 
Ο Ησύχιος γράφει πέσκος είναι η 
θήκη η φτιαγμένη από πετσί και 
πετζώνω είναι το καττύειν, συρρά-
πτειν.
Ο Κοραής λέει ότι πετζωτής είναι 
ο διορθωτής παλαιών υποδημάτων. 
Από το πετζίον δηλ. το πεσκίον υπο-
κοριστικό του παλαιού πέσκος (= το 
δέρμα των προβάτων) εσχηματίσθη 
ο πετσωτής.

Χαμώ(ό)ρυγας με συνώνυμα τυ-
φλοπόντικας, σφάλαγγας, ασπάλαξ, 
σπάλαξ. Κατά τον Ησύχιο είναι “εί-
δος αρουραίου μυός εκ γενετής τυ-
φλού …ζώου γαιωρύχου”. Η λέξη 
προέρχεται από το χάμω και ορύσ-
σω (ανοίγω όρυγμα, σκάβω).
Την Τσικνοπέμπτη ενώ “τσίκνιζαν” 
κάποιοι φίλοι, θυμήθηκαν πως η αεί-
μνηστη δασκάλα Αμαλία Ξυδιά-Αν-
δριανοπούλου είπε κάποιον συμμα-
θητή τους χαμόρυγα, με τη σημασία 
του μουλωχτού, του υπόγειου τύπου. 
Αμέσως άναψε η κουβέντα για την 
ετυμολογία της λέξης. Η φίλη μας η 
Άννα υποστήριξε πως το β΄ συνθετι-
κό της λέξης σχετίζεται με το ρήγ-
μα και ρήγνυμι (=σπάζω), επειδή ο 
τυφλοπόντικας σκάβει. Η φίλη μας 
όμως η Βαρβάρα είπε πως η λέξη 
σχετίζεται με το ορύσσω, όρυγμα 
και έπεσε διάνα. Τη λέξη χαμόρυ-
γας έχει θησαυρίσει ο Κοραής στα 
“Άτακτα”. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 
αρουραίος (μυς) λέγεται έτσι επειδή 
ζει στους αγρούς και άρουρα (arura) 
είναι η καλλιεργήσιμη γη. Ενώ αυ-

τός που συχνάζει στους χώρους με 
τρόφιμα λέγεται ποντικός από τη 
λέξη πόντος = θάλασσα. Στα μακρι-
νά θαλασσινά ταξίδια οι ναυτικοί γέ-
μιζαν με προμήθειες τα αμπάρια κι 
εκεί τρύπωναν οι ποντικοί και έκα-
ναν πάρτι. Όταν βυθιζόταν το καρά-
βι, πρώτοι το εγκατέλειπαν οι ποντι-
κοί γιατί τα νερά έμπαιναν πρώτα 
στα χαμηλά μέρη του καραβιού. 

Ρασέικα (μία άποψη για την προ-
έλευση του ονόματος) Είναι πιθα-
νόν να ζούσαν σ’ αυτόν το μαχα-
λά, ρασ(ι)άδες που ύφαιναν ή έβα-
φαν τα ράσα. 
Το ράσο είναι πανωφόρι υφασμέ-
νο με μάλλινο στημόνι και μάλλινο 
υφάδι. Το υφάσιμό του λέγεται ρα-
σοπάτι και γίνεται με τέσσερα πο-
δαρικά. Το ράσο έχει μανίκια μακρι-
ά, κατσούλα (κουκούλα) και έξι κα-
νάλια (λούκια), τρία από την κάθε 
πλευρά. Για να βάψουν το ράσο 
ζεμάταγαν μαλλιά με βραστό νερό 
και σούρωναν να φύγει η χοντρή 
βρωμιά. Το νερό που έμενε, η σα-
ριά, το άφηναν να κάτσει 1-2 μέρες 
και το ξανασούρωναν. Μετά έπαιρ-
ναν πλάκες λουλάκι που το έλιωναν 
και ρίζα από λάπατο, και τα έριχναν 
μαζί στη σαριά. Βουτάγανε το ράσο 
και το άφηναν βυθισμένο για 15 μέ-
ρες στο υγρό, ξέσκεπο στον ήλιο. 
Κάθε μέρα έτριβαν το ράσο για να 
ποτίσει καλύτερα, το έβγαζαν στον 
ήλιο να λιαστεί, και πάλι μέσα στο 
νερό. Το χρώμα που παίρνει το ράσο 
είναι μπλε σκούρο και δεν ξεβά-
φει καθόλου. Στο τέλος έβαζαν ένα 
κομμάτι σκουριασμένο σίδερο για 
να μην το πειράζει ο σκώρος. Έρι-
χναν και κάτουρο για να μην ξεβά-

φει η μπογιά (οι πληροφορίες αντλή-
θηκαν από σπαρτιάτικη λαογραφική 
εργασία). 

Πολλές λέξεις σχηματίστηκαν τυ-
χαία σε κάποια χρονική στιγμή, χω-
ρίς να έχουν ρίζες στο παρελθόν ή 
σε άλλη γλώσσα. π.χ. οι λέξεις τρα-
γιάσκα, ούζο και γκιουλέκας. α) 
Τραγιάσκα είναι το μάλλινο λαϊ-
κό καπέλο με γείσο. Ρουμάνοι εκ-
δρομείς στην Ελλάδα, από ενθου-
σιασμό φώναζαν trẳϊascẳ Grecia 
(=ζήτω η Ελλάδα) και πετούσαν τις 
σκούφιες τους στον αέρα. Με απο-
τέλεσμα να παρασυνδεθεί η ονομα-
σία του σκούφου με την επευφημί-
α, τραγιάσκα Γκρέτσια. β) Ούζο, 
είναι το γνωστό οινοπνευματώδες 
ποτό ελληνικής κατασκευής, από 
την ανάμειξη καθαρής αλκοόλης, με 
νερό και αιθέρια έλαια (αντί για γλυ-
κάνισο και μάραθο). Το βαρέλι λοι-
πόν που στάλθηκε από τον Τύρναβο 
στη Μασσαλία, έγραφε απ’ έξω uso 
Massalia δηλ. για χρήση της Μασ-
σαλίας και από την ετικέτα- ένδει-
ξη στο βαρέλι ονομάστηκε ούζο το 
ποτό που είχε μέσα (Δρανδάκης, Αν-
δριώτης, Ελευθερουδάκης, Μπαμπι-
νιώτης ο οποίος αναφέρει και άλλη 
άποψη, ότι πιθανόν προέρχεται από 
την Τούρκικη λέξη uzum, σταφύ-
λι. γ) Γκιουλέκας είναι ο νταής, ο 
σκληρός, ο παλικαράς. Η λέξη προ-
ήλθε από το όνομα του Γκιώνη Λέκ-
κα Αλβανού οπλαρχηγού που με 
σκληρό αντάρτικο σώμα, στράφηκε 
εναντίον του σουλτάνου.
Θεοδώρα Δαρειώτη-Πελεκάνου, 
φιλόλογος

Ìéá óåéñÜ êåéìÝíùí ðïõ ðñïóðáèåß íá 
ðñïóåããßóåé ëåîéëïãéêÜ-åôõìïëïãéêÜ 
ôïðùíýìéá áëëÜ êáé ëÝîåéò ðïõ 
÷ñçóéìïðïéïýìå óôïí êáèçìåñéíü ìáò 
ëüãï. 
Ùò ðçãÝò Ý÷ïõí ÷ñçóéìïðïéçèåß êõñßùò: 
Ôá ëåîéêÜ ôçò êïéíÞò íåïåëëçíéêÞò 
ôïõ Ìðáìðéíéþôç êáé ôïõ Éäñýìáôïò 
Ôñéáíôáöõëëßäç. Ôï åôõìïëïãéêü 
ëåîéêü ôïõ Í. Áíäñéþôç, ôï ëåîéêü ôùí 
Liddell-Scott Á. Êùíóôáíôéíßäç, áëëÜ 
êáé äçìïóéåýóåéò ôïõ Ä. ÊáëëéÜíç óôïí 
ðáëéü ÂÏÑÅÉÏÄÇÌÏÔÇ. Åõðñüóäåêôç 
êáé åðéèõìçôÞ êÜèå êñéôéêÞ, äéüñèùóç Þ 
åðéóÞìáíóç.
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Οι φωτογραφίες του σηµερινού λευκώµατος είναι 
όλες του Γιώργη Λαγανά που συνέλαβε µε το φακό 
του τη φετινή εκτυφλωτική άνοιξη στην Καστανιά.του τη φετινή εκτυφλωτική άνοιξη στην Καστανιά.

Οι φωτογραφίες του σηµερινού λευκώµατος είναι 
όλες του Γιώργη Λαγανά που συνέλαβε µε το φακό 
του τη φετινή εκτυφλωτική άνοιξη στην Καστανιά.του τη φετινή εκτυφλωτική άνοιξη στην Καστανιά.

Το λεύκωµά µας
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Τσουρέκι Κατερίνας
200 γραμμ. μαγιά, 1 κούπα 
χλιαρό νερό, 3 και 1/3 
κούπας ζάχαρη, Ύ κούπας 
γάλα, 1 κτγ αλάτι, 2 κτσ 
σπορέλαιο, 1 κτγ μαχλέπι, 
1 κτγ αλεσμένο κακουλέ 
(κάρδαμο), 10 αυγά σε 
θερμοκρασία δωματίου, 
1 και 3⁄4 κούπας βούτυρο 
λιωμένο ζεστό. 
Στο χλιαρό νερό διαλύεις τη 
μαγιά,  ρίχνεις λίγο αλεύρι 
ώστε να γίνει ένας πηχτός 
χυλός και τον αφήνεις 1⁄2 
ώρα να φουσκώσει. Σε 
μία λεκάνη ανακατεύεις 
ζάχαρη+ μυρωδικά 
+αλάτι+ σπορέλαιο+ καυτό 
γάλα + τα αυγά ελαφρά 
χτυπημένα. Προσθέτεις το 
χυλό, ανακατεύεις και στη 
συνέχεια ρίχνεις λίγο-λίγο το 
αλεύρι και διπλώνεις αρκετές 

φορές χωρίς να ζυμώνεις. 
Ρίχνεις με τις χούφτες το 
ζεστό βούτυρο χωρίς να 
ζυμώνεις. Η ζύμη πρέπει να 
είναι ζεστή απαλή και θα 
απορροφήσει το βούτυρο 
καθώς θα φουσκώνει. Τη 
σκεπάζεις με μεμβράνη 
και από πάνω με κουβέρτα 
μέχρι να διπλασιαστεί. 
Χωρίζεις σε 24 κομμάτια 
και τα κάνεις πλεξίδες ανά 
τρία. Τα βάζεις σε ταψί με 
λαδόχαρτο, αφήνεις 30΄να 
φουσκώσουν. Αλείφεις με 
αραιωμένο αυγό και ψήνεις 
σε προθερμασμένο πάντα 
φούρνο στους 180ο για 20΄. 
Να μην παραψηθούν γιατί 
στεγνώνουν. Φυλάς σε 
πλαστική σακούλα (και στην 
κατάψυξη). (κτγ= κουταλάκι 
του γλυκού, κτσ= κουταλιά 
της σούπας).

Argan oil: Το λάδι argan 
παράγεται από τη συμπίεση 
κουκουτσιών, από καρπούς 
δέντρου που ονομάζεται  
Argania Spinosa το οποίο 
βρίσκεται στο μαρόκο μόνο. 
Περιέχει βιταμίνες Α, Ε 
και λιπαρά οξέα. Βοηθάει 
στην επανόρθωση και 
προστατεύει από τον ήλιο, 
την ψαλίδα και τους δίνει 
υγιή όψη και ασύγκριτη 
λάμψη!! Επίσης το έλαιο 
argan είναι καλό για την 
περιποίηση του προσώπου 
και του σώματος. 

Παναγιώτα Μαϊμώνη

Για την προστασία των 
χεριών
α) αλείφετε τα χέρια σας με 
σκέτο χυμό λεμονιού
β) αλείφετε τα χέρια σας 
με φέτες από φρέσκες 
ντομάτες
γ) για τα πολύ 
ταλαιπωρημένα χέρια 
φτιάξτε πολτό από 
βρασμένη βρώμη και με 
αυτόν αλείψτε τα χέρια σας.

Κρέμες που μαλακώνουν τα 
ξερά χέρια
α) ανακατεύετε 1 κουταλιά 

της σούπας 
γιαούρτι με 1 
κουταλιά αλεύρι μέχρι να 
έχετε μία ομοιογενή ζύμη. 
Προσθέτετε λίγο χυμό 
λεμονιού. Βάζετε αυτήν 
την πομάδα στα χέρια και 
κάνετε μασάζ για 5΄. Όταν 
τα χέρια σας αρχίζουν και 
κολλάνε, ξεπλένετε με 
βροχόνερο. 
β) ανακατεύετε 1 κουταλάκι 
αμυγδαλόλαδο, ένα 
κουταλάκι γλυκερίνη και 
το χυμό μισού λεμονιού και 
αλείψτε τα χέρια σας.

Για τα φουσκωμένα χέρια
Κάνετε μία ζύμη με 
καλαμποκάλευρο και 
πίτουρα μέσα σε λίγο νερό. 
Αλείφετε με αυτήν τα χέρια 
σας και την αφήνετε 15΄. 
Στη συνέχεια τα βάζετε 
κάτω από ζεστό και κρύο 
νερό εναλλάξ για 5΄. 
Τελειώνετε πάντα με κρύο 
νερό. 

Καλύτερη ζωήΚαλύτερη ζωή
Καθρέφτη 
καθρεφτάκι µου

Οι συνταγές 
του Πολυδεύκη

Βεράντα
και κήπος

Λούφα, Ελίφι, Λίφι (Ελλύφη η αιγυπτιακή), σφουγγαριά
Μονοετές φυτό της οικογένειας των κολοκυνθοειδών, 
αναρριχητικό, μελισσοκομικό, πλούσιο σε νέκταρ και γύρη. 
Αναπτύσσεται εύκολα και σκαρφαλώνει σε δέντρα, φράχτες 
ή κάγκελα. Θέλει καλό πότισμα χωρίς να βρέχονται τα φύλλα 
του. Ανθίζει από το τέλος του Μάη μέχρι τα μέσα του Νοέμβρη. 
Τα άνθη του είναι κίτρινα ή υπόλευκα. Ο καρπός του είναι σαν 
αγγούρι.  Όταν ωριμάσει αφυδατώνεται, ξεφλουδίζεται εύκολα, 
αφαιρούνται οι σπόροι και είναι έτοιμο, ένα φυτικό οικολογικό 
σφουγγάρι. Είναι ιδανικό για βαθύ καθαρισμό, απομακρύνει τα 
νεκρά κύτταρα και βοηθάει στην καλή λειτουργία του αίματος. 

ÁíáìíÞóåéò...
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Λόγος και Φως

Ντελή παπάς λειτούργαγε
Σε μέγα μοναστήρι
Φυσάει αέρας στο ιερό
Του χύνει το ποτήρι.
Κι όλο το βιός του τόδωσε
Για ελεημοσύνη.
Κι ελεημοσύνη δεν ειδέ
Πουλάει την παπαδιά του
_Πόσο πουλάς παπά την παπαδιά
για να την αγοράσω.
_Χίλια ΄χει τόνα μάγουλο
και χίλια νέχει τάλλο
το λυγερό της το κορμί
καν μετρημούς δεν έχει.

Δε στο ειπα μια, δε στό ειπα δυο
δε στό ειπα τρεις και πέντε
μωρ΄Γιαννούλα μου, Μπιρμπατο-
Γιαννούλα μου.
Μην περπατάς ταρναριστά
και σειέται η φορεσιά σου.
μωρ΄Γιαννούλα μου, Μπιρμπατο-
Γιαννούλα μου.
Κι εμάρανες κι έναν παπά
πέντε- έξι καλογέρους
μωρ΄Γιαννούλα μου, Μπιρμπατο-
Γιαννούλα μου.
Κι εμάρανες κι εμένα.
μωρ΄Γιαννούλα μου, Μπιρμπατο-
Γιαννούλα μου.
Παναγιώτης Ξυδιάς

Παπάδες και γραμματικοί
Πού τόειδατε γραμμένο
Πως δεν φιλιούντ΄οι παπαδιές (δις)
Μαειδέ οι παπαδοπούλες.
Γλυκό μωρέ πούηταν το φιλί 
Μνιανής παπαδοπούλας
Γλυκό μωρέ γλυκό
Σαν να τρως μια προσφορά
Με μέλι γινωμένη
Με μέλι και με ζάχαρη 
Ωρέ μοσχομυρισμένη.
Παναγιώτης Ξυδιάς
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Λαϊκοί Δηµιουργοί

Γιάννης 
Παπασταφίδας

Μία πρωτοβουλία του «Π» να παρουσιάσει λαϊκούς δημιουργούς της περιοχής.
Η ελληνική παράδοση εί-
ναι η πολιτιστική μας κλη-
ρονομιά και γι αυτό είναι 
πολύ σημαντική η συλλο-
γή στοιχείων και η διάσω-
ση των έργων της λαϊκής 
μας τέχνης. Συνεχίζοντας 
την πολιτισμική κατα-
γραφή ανηφορίσαμε στην 
Αλευρού την επομένη της 
Μουτζουροδευτέρας. Στο 
καφενείο του Γιάννη Πα-
πασταφίδα, που μοιάζει 
με εργαστήρι και μουσεί-
ο λαϊκής τέχνης, μας πε-
ρίμενε ο ίδιος, ένας αυτο-
δίδακτος λαϊκός τεχνίτης 
του ξύλου. Μας εντυπωσί-
ασε ο τρόπος με τον οποίο 
έχει τακτοποιήσει τα εκθέ-
ματά του. Σε μια γωνιά οι 
μαγκούρες και οι γκλίτσες 
– κάθε μια έχει και άλλο 
τελείωμα. «Του μοιαζε του 
Θεόκτιστου» μας είπε ο κ. 
Γιάννης για την πατερική 
ράβδο, που είχε για τελεί-

ωμα ένα ιερωμένο. Άλλα 
έργα μικροξυλογλυπτικής 
τακτοποιημένα σε ράφια 
με τάξη: έργα χρηστικά 
αλλά και διακοσμητικά. Ο 
συνδυασμός χρηστικότη-
τας και αισθητικής αποτε-
λεί ένα από τα σημαντικό-
τερα γνωρίσματα της λαϊ-
κής τέχνης. Τα θέματά του 
παρμένα από τη Φύση. Το 
φίδι, τα πουλιά και μινια-
τούρες εργαλείων που δε 
χρησιμοποιούνται πια, το 
αλέτρι, η στροφιλιά, κου-
ταλοπήρουνα. Στην ερώ-
τησή μας πώς ξεκίνησε 
αυτή του την ασχολία ο 
κ. Γιάννης απαντά. «Εγώ 
ήμουν αγρότης. Πολλές 
οι δουλειές. Ήμουν και 
μαραγκός. Είχα την έφε-
ση για την καλλιτεχνία 
και όταν είχα καιρό ασχο-
λιόμουν. Εντατικά ασχο-
λήθηκα από το 1997-98. 
Και στο κυνήγι που πήγαι-

να πρόσεχα κάποιο ξύλο 
που μου έκανε εντύπωση. 
Πολλές φορές το ξύλο με 
οδηγούσε στις μορφές». 
Και παρακάτω μας εξη-
γεί πώς εργαζόταν. «Ενώ 
οι άλλοι κάθονταν στο μα-
γαζί και κουβέντιαζαν, εγώ 
σ’ ένα τραπέζι παράμε-
ρα ζωγράφιζα σ’ ένα χαρ-
τί αυτό που ήθελα να φτιά-
ξω. Έτσι έφτιαξα τη μικρή 
και μετά τη μεγάλη κοπέ-
λα που βλέπετε στο ράφι». 
Όσον αφορά στα εργαλεία 
που χρησιμοποιεί μας δεί-
χνει δυο μικρά κοπίδια από 
ξυράφια-κάμες-«τα έφτια-
ξα με τον τροχό» μας λέει. 
Ρωτήσαμε τον κ. Γιάννη τι 
ξύλα χρησιμοποιεί. «Πολ-
λά είναι τα ξύλα: σφοντά-
μι, ελιά, πουρνάρι, η κοκι-
βιά, ο κισσός, που δουλεύ-
εται εύκολα, τον κάνεις ότι 
θέλεις, του δίνεις διάφο-
ρα σχήματα. Το καλύτερο, 

όμως, ξύλο είναι ο μέλεγος, που τα ίσια 
κωλορίζια του κάνουν για γκλίτσες και 
μαγκούρες». Ο μέλεγος λέγεται και φρά-
ξος ή μελίη-μελιά και φλαμουριά. Στη ρα-
ψωδία Ρ της Ιλιάδας, στίχος 140, διαβά-
ζουμε «Κι επήρε καλοφούκτωτα δυο δυ-
νατά κοντάρια και όχι το μέγα, το βαρύ 
κοντάρι του Αχιλλέως οπού κανείς των 
Αχαιών να σείσει δε μπορούσε. Και τότε 
το’ σεισε ο Αχιλλεύς από το Πήλιον όρος 
κομμένο φράξο πόδωκεν ο Χείρων του 
πατρός του φόνον να φέρει αφεύγατον εις 
τους ανδρειωμένους». Μετάφραση Ιάκω-
βου Πολυλά.

«Όλα αυτά τα έργα που βλέπετε θέλουν 
συντήρηση κι εγώ όσο μπορώ τα συντη-
ρώ. Είναι κρίμα που η Πολιτεία δεν υπο-
στηρίζει και δεν ενδιαφέρεται να διατη-
ρηθεί αυτή η τέχνη. Μου έχουν υποσχε-
θεί διάφοροι Νομαρχαίοι, Δημαρχαίοι, 
Βουλευτές : θα φτιάξουμε, θα φτιάξου-
με αλλά τίποτα. Μηδέν από μηδέν μηδέν. 
Κάποτε το Κράτος είχε προγράμματα για 
κέντημα, ξυλογλυπτική και για πετρομά-
στορες…». Ο κύριος Γιάννης, ένας ευ-
αίσθητος, αυτοδίδακτος λαϊκός τεχνίτης 
με πολλή φαντασία, υπομονή και μεράκι 
σκάλισε και έδωσε μορφή στο ξύλο. Κα-
μαρώνει τα έργα του, αλλά ανησυχεί ότι 
δεν θα υπάρξουν συνεχιστές. Η αξιοποίη-
ση του λαϊκού μας πολιτισμού είναι υπό-
θεση όλων. Απαιτείται οργανωμένη και 
συλλογική προσπάθεια πολλών φορέων. 
Το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να στη-
ρίζει τις προσπάθειες που γίνονται για τη 
δημιουργία λαογραφικών μουσείων και 
την αναβίωση των παραδοσιακών αξιών. 
Εξίσου σημαντικό ρόλο μπορούν να παί-
ξουν το σχολείο, και η οικογένεια –ενθαρ-
ρύνοντας τους νέους και προτρέποντας 
στην ενασχόληση με τη λαϊκή τέχνη.

Β. Κ.
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ΤΟΥΛΑ ΜΩΡΑΪΤΗ
Ένα σπίτι αφηγείται
Αθήνα 2009

Η συγγραφέ-
ας με απλό 
και άμεσο 
τρόπο, με 
φωτογραφί-
ες και ονόμα-
τα, περιγρά-
φει τη ζωή 
σε μια λαϊκή 
τότε γειτονιά 
της Αθήνας, 
το ’40 και το 
’50. Χωματόδρομοι, πηγάδια, κήποι, 
παιδιά που παίζουν στους δρόμους αλλά 
και καυγάδες στις αυλές, έρωτες, σμυρ-
ναίικα τραγούδια, ρεμπέτικα, γλέντια 
και αέναος αγώνας. Κατοχή, φτώχεια, 
εκτελέσεις, εμφύλιος. Και μετά έρχεται 
ο αριστερός δήμαρχος  (ο Πελλανιώτης 
Χ. Μ.) έβαλε νερό και ρεύμα στα σπίτια, 
ασφαλτόστρωσε τους δρόμους και με τα 
έργα του μεταμόρφωσε το Κατσιπόδι 
στον όμορφο Δήμο Δάφνης. 

ΤΟΥΛΑ ΜΩΡΑΪΤΗ
Πληγωμένα Περιστέρια
Έκδοση της συγγραφέως

Πρόκειται για 
αληθινή ιστο-
ρία ενός νιό-
παντρου ζευ-
γαριού από 
την Ικαρία 
που αναζήτη-
σε μια καλύ-
τερη ζωή στην 
Αμερική. Η 
αφήγηση γί-
νεται από την 
κεντρική ηρωίδα του έργου και αρχίζει το 
1922, όταν ο άνδρας της σαν λαθραίος με-
τανάστης αρχίζει έναν πολυετή αγώνα να 
φέρει κοντά του την αγαπημένη του. Πλα-
στογραφίες, ανακρίσεις, φυλάκιση, απέ-
λαση, ψέματα, ανασφάλεια, κυνηγητό από 
το ιμιγκρέσιο, μετακινήσεις. Και μετά από 
χρόνια, όταν χόρτασαν από δουλειά και 
χρήματα, παλεύουν ακόμα για νόμιμα χαρ-
τιά και χωρίζει το ζευγάρι ο θάνατος. Ανα-
ρωτιέται στο τέλος, αν άξιζε τον κόπο όλη η 
περιπέτεια της μετανάστευσης. 

Ιστορία και Πολιτισµός

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

Ζούµε στην Καστανιά

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

ΑΦΙΞΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
Από Αμερική ήλθαν, ο Τάκης 
Μουτής του Κων/νου, ο Κώστας 
Λιναρδάκης του Γεωργίου με τη 
σύζυγό του Μαρία, ο Παναγιώτης 
Κουτρουμπής του Δημητρίου και ο 
γιος του Παναγιώτης με τη σύζυγό 
του Αστέρω (Star).  Από Καναδά 
ήλθε ο Δημήτριος Γαρυφάλλης και 
από Αυστραλία ο Γιάννης Σταυρό-
πουλος του Βασιλείου.
ΓΑΜΟΙ:
Ο Παναγιώτης Μανιατάκος του 
Ιωάννη και της Σταυρούλας Ξυδιά 
του Παναγιώτη και η Αικατερίνη 
Μαρακάκη του Γεωργίου πα-
ντρεύτηκαν στις 04/03/2016 στον 
Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελί-
στριας στο Καστέλι Κισσάμου.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε να 
ζήσουν ευτυχισμένοι με καλούς 
απογόνους.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Δήμητρα Δάνου και ο Δημήτρης 
Λαφογιάννης του Χρήστου απέ-
κτησαν στις 23/03/2016 το πρώτο 
τους παιδί ένα αγοράκι. 
Η Ρόη Λαμπή του Κων/νου και ο 
Γεώργιος Σκαφιδάς του Κωνστα-
ντίνου απέκτησαν στις 29/03/2016 
το δεύτερο παιδί τους  ένα αγορά-
κι.
Η Ελένη Μουτή του Γεωργίου και ο 
Ηλίας Σκαφιδάς του Κωνσταντίνου 
απέκτησαν  στις 03/04/2016 το 
δεύτερο παιδί τους ένα αγοράκι. 
Η Παναγιώτα Ρούπα  και ο Κων-
σταντίνος Λαγανάς του Νικολάου 
απέκτησαν στις 17/4/2016 το πρώ-
το τους παιδί ένα κοριτσάκι.
H Έλενα Μουτή του Δημητρίου και 
ο Ζαχαρίας Φουντούκης απέκτη-
σαν στις  05/04/2016 το πρώτο 
τους παιδί ένα κοριτσάκι.
Ευχόμαστε στους γονείς να τους 
ζήσουν τα νεογέννητα και να είναι 

καλότυχα και ευτυχισμένα στη ζωή 
τους.
BAΠΤΙΣΕΙΣ
Η Κων/να Σκρουμπέλου  και ο 
Γεώργιος Λάμπος  του Βασιλείου 
βάφτισαν στις 22-5 2016 το κορι-
τσάκι τους στο ξωκλήσι του Μάη-
Θανάση στις «Μάντρες» και το 
ονόμασαν Αφροδίτη. Ευχόμαστε 
στους γονείς να τους ζήσει, και 
στο νεοφώτιστο να ευτυχήσει στη 
ζωή του. 

ΠΕΝΘΗ
Ο Κωνσταντίνος Σαμπανίδης  του 
Γεωργίου πέθανε στις 24/01/2016 
στη Νέα Λιβερά σε ηλικία 80 ετών.
Ο Παύλος Κάτσιος του Δημητρίου 
πέθανε στις 18/02/2016 στα Σερ-
βέικα σε ηλικία 90 ετών.
Ο Ιωάννης Βουρδούσης του Γεωρ-
γίου πέθανε στην Καλαμάτα στις 
23/02/2016 σε ηλικία 88 ετών.
Ο Σάββας Μυρίδης του Μύρωνα 
πέθανε στα Φιλαδέλφεια Αττικής 
στις 28/01/2016 σε ηλικία 103 
ετών (ο τελευταίος επιζών  από 
τους πρόσφυγες της Νέας Λιβε-
ράς, γεννημένος στη Λιβερά του 
Πόντου).
Δημήτριος Δημητρακάκης του 
Ιωάννη πέθανε στην Αθήνα στις 
28/02/2016 σε ηλικία 87 ετών.
Ο Πατήρ Ιωάννης Γιαννούλης πέ-
θανε στις 2/3/2016 στην Αθήνα και 
κηδεύτηκε στο Καστόρι σε ηλικία 
88 ετών.
Η Μαρία Δημητρούλη του Γεωργί-
ου πέθανε στη Θεσσαλονίκη στις 
01/04/2016 σε ηλικία 89 ετών.
 O Δημήτριος Βουρδούσης του 
Γεωργίου  πέθανε στο Καστόρειο 
στις 16/04/2016 σε ηλικία 83 ετών.
Η Ευγενία Κορτζή του Βασιλείου 
πέθανε στο Καστόρειο στις 29/04/
2016 σε ηλικία 96 ετών.
Η Ελένη Ζούζουλα χήρα του Ηλία 
Ζούζουλα, πέθανε στις 22-5-2016 
στο Καστόρι σε ηλικία 87 ετών.
Συλλυπούμαστε τους οικείους 
και τους ευχόμαστε την από Θεό 
παρηγοριά.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Η Θεοδώρα Δημητρούλη του Κων-
σταντίνου  έλαβε το μεταπτυχιακό 

της δίπλωμα από την Πανεπιστη-
μιακή Σχολή Ιατρικής Αθηνών με 
ειδίκευση στις Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας «Επείγουσα Νοσηλευ-
τική».
Η Ελένη Καράγιαννη του Κων/νου 
πήρε το πτυχίο της από τη Σχολή 
του ΤΕΙ Χαλκίδας, Τμήμα «Λογι-
στική και Χρηματοοικονομική».
Ο Καφεντζής Γεώργιος, γιος 
του Αγοριανίτη συμπολίτη μας 
Δημήτρη Καφεντζή, συμμετείχε 
με εργασία του στο διαγωνισμό 
Cassini και βραβεύτηκε. Ο Γιώρ-
γος είναι 11,5 χρόνων και φοιτά 
στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η 
εργασία του είχε τον τίτλο (στόχο), 
«Να φωτογραφήσουμε τους δακτύ-
λιους του Κρόνου, με τρία από τα 
φεγγάρια του: Τηθύς, Εγκελαδος 
και Μίμας».   
Μπράβο, παιδιά, ευχόμαστε πάντα 
επιτυχίες.

Διόρθωση προηγούμενου τεύχους
Ο Ανδρέας Φρουτζής και η σύ-
ζυγός του Γεωργία Αντωνάκη 
πρόσφεραν μία τηλεόραση και ένα 
πολυμηχάνημα πολλών χρήσεων 
στο Ιατρικό Κέντρο Καστορείου. 
Επίσης κατέβαλαν το αντίτιμο της 
δαπάνης της πλακόστρωσης της 
εξωτερικής εισόδου του κτιρίου 
με αντιολισθητικά πλακάκια  και 
της τοποθέτησης προστατευτικού 
κάγκελου, στη μνήμη των γονέων 
τους Ευθαλίας και Νικολάου 
Αντωνάκη.

ΠΕΙΜΑΝΙΔΗΣ 30
ΓΕΝΟΒΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓ 30
ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 30

ΣΑΚΑΡΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡ.
ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΓΙΩΡ. 20
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΣΤ.               200
ΚΑΡΕΝ ΧΙΩΤΗ  200
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΧΡΙΣΤ. 5
ΜΠΑΣΚΟΥΡΕΛΟΣ Γ. 5
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝ 5
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΜΑΡΓ. 45
TΙΓΚΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣ. 50
ΓΕΩΡΓΑΤΣΟΣ ΚΩΝ. 35
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝ.      5
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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

Εθνικόν και Καποδιστριακόν 
Πανεπιστήμιον  Αθηνών 
 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 

  

                                                         Πανεπιστημιούπολη  Zωγράφου, 17/02/2016 

                     Προς την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστορείου Πολυδεύκης 

                      Κυρία Ευγενία Λαμπή 

 

 

       Αξιότιμη κυρία Λαμπή, 

           Σας ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά σας στο Σπουδαστήριο 
Λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών των τευχών 1 
(2008) έως 30 (2015) της περιοδικής έκδοσης «ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ» και μάλιστα 
βιβλιοδετημένων σε ένα τόμο. 

Τον τόμο μας τον έφερε η κυρία Δαρειώτη-Πελεκάνου, την οποία επίσης 
ευχαριστούμε πολύ. 

                                               Με τιμή 

                                           Ζηνοβία Σούλη 

                                          Βιβλιοθηκονόμος 
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η Αγγέλα Σκρουμπέλου άνοιξε νέο μικροβιολογικό εργαστήριο.

Ελευθερίου Βενιζέλου 64, Νέα Σμύρνη

Τηλ.: 210 9386840, 6934251826
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Οι δικοί µας άνθρωποι
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Παρωνυχία 
η μακροσέπαλη
Μικρό, χλοάζον φυτό με 
φύλλα μικρά λογχοειδή, 
αντίθετα. άνθη μικρά, 
ημιδιαφανή, αργυρόχροα, 
μεμβρανώδη που δίνουν 

μια απόκοσμη εμφάνιση 
στο φυτό. 
Το όνομα είναι από τις 
ελληνικές λέξεις παρά 
+νύχι.  
Φωτο: Βασ. Λαγανάς
Κείμενο: Κων. Λαγανας

Åéêüíåò áðü ôç öýóç ìáò

Υποδομές
-Ομάδα μελών του συλλόγου κα-
θάρισε το μονοπάτι   από το Μαρ-
μαρογέφυρο μέχρι τον Πισαγιάννη 
στην είσοδο του Βρυσιώτικου και 
από εκεί μέχρι το εκκλησάκι του 
Λουκά. Εν συνεχεία καθαρίστηκε 
και το τμήμα του μονοπατιού από 
τη δεξαμενή του χωριού μέχρι την 
έξοδο στην άσφαλτο στο δρόμο 
προς νεκροταφείο.
΄Ετσι δημιουργήθηκε μία ήπια 
πεζοπορική διαδρομή για όλες τις 
ηλικίες γύρω από το χωριό. (Μαρ-
μαρογέφυρο-Γέφυρα-Δεξαμενή-
Πηγές Περιβολίων-Εκκλησάκι 
Λουκά-Δεξαμενή-Πάνω Καμάρι-
Περιφερειακός- Μισοσπορίτισα-
Άγιος Μάμας.
Σημαντική η συνεισφορά του 
φίλου του συλλόγου Παναγιώτη 
Παρασκευόπουλου, που καθάρισε 
από τη Γέφυρα μέχρι και τον πάνω 
χώρο αναψυχής κάτω από τη δε-
ξαμενή, τον οποίο ευχαριστούμε 
πολύ.
-Ο Σύλλογος συνεχίζοντας και το 
2016 τη δράση ανάπλασης του χώ-
ρου του Αγίου Μάμα, μετά τη σχε-
τική έγκριση των αρμόδιων υπηρε-
σιών του Δήμου μας,   κατασκεύα-
σε πέτρινο τοιχίο από το κτίριο του 
παλιού Δημαρχείου μέχρι το περί-
πτερο δίπλα στην πηγή, αφενός για 
την αποτροπή των βρόχινων νερών 
από το χώρο των μπεζεστενίων και 
αφετέρου την διαμόρφωση νέου 
καθιστικού χώρου.
Κοινωνική προσφορά

-Συμμετείχαμε με όλους τους το-
πικούς συλλογικούς φορείς στην 
αποκριάτικη Μουτζουροδευτέρα 
αφενός αναβιώνοντας τον χωριάτι-
κο γάμο του προηγούμενου αιώνα 
και αφετέρου με την ετοιμασία και 
διανομή νηστίσιμων εδεσμάτων 
(χαλβά, φασολάδας κλπ)
Με την παράδοση στην κυκλο-
φορία του νέου οδικού άξονα, 
Λεύκτρου-Σπάρτης, πιστεύουμε 
ότι το όραμα-στόχος του Συλλόγου 
“Βόρειος Ταΰγετος σημαντικός 
εναλλακτικός τουριστικός προο-
ρισμός” αρχίζει να αποκτά σάρκα 
και οστά. Αυτό διαφαίνεται από 
την αυξανόμενη επισκεψιμότητα 
στην περιοχή. 
Παρακαλούνται όσοι φίλοι θέ-
λουν να βοηθήσουν στις δράσεις  
του συλλόγου, να επικοινωνούν 
με τον Κώστα Λαγανά στο τηλ. 
6974098419.

Εξορμήσεις
Αρχές Φεβρουαρίου συμμετεί-
χαμε με τον ΕΟΣ Σπάρτης σε 
συνάντηση με εκπροσώπους την 
Κ.ΟΜ.Ο.Α.Α.Π. (Κυπριακή Ομο-
σπονδία Ορειβασίας, Αγωνιστικής 
Αναρρίχησης και Προσανατολι-
σμού) με σκοπό την ανάπτυξη και 
προώθηση του αγωνίσματος του 
προσανατολισμού στο Δήμο μας. 
Στα πλαίσια αυτής της συνάντη-
σης συμφωνήθηκαν να γίνουν 
3 αγώνες στη Λακωνία. Ένας 
αγώνας γνωριμίας μαθητών των 
Γυμνασίων της Σπάρτης, στο 
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πάρκο Γουδέ, ένας αγώνας στην Αρεόπολη το Μάιο 
και ένας αγώνας τον Σεπτέμβριο στο Καστόρειο,  με 
τη βοήθεια ειδικών τοπογραφικών χαρτών του πάρ-
κου, που κατασκευάζονται από τον χαρτογράφο  της 
Κ.ΟΜ.Ο.Α.Α.Π. κ. Μιχάλη Σαββίδη. 
Η σημαντική αυτή δράση οφείλεται αποκλειστικά 
στις άοκνες  προσπάθειες του συμπατριώτη μας 
Χρήστου Ευστρ. Αλειφέρη, τεχνικού συμβούλου της 
Κ.ΟΜ.Ο.Α.Α.Π. που ζει και εργάζεται στην Κύπρο.
Και τους δύο φίλους και εκπροσώπους της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
ευχαριστεί  θερμά.
-Στις 7 Φεβρουαρίου συνοδέψαμε πολυπληθή ομάδα 
φίλων και ορειβατών του ΕΟΣ Σπάρτης σε προγραμ-
ματισμένη ανάβαση στο Πυργάκι.
 -Στις 13 Μαρτίου τους φίλους του Φ.Ο.Π. (Φυσιολα-
τρικού Ομίλου Πειραιώς)  που πραγματοποίησαν επί-
σκεψη στο χωριό μας το τριήμερο των Απόκρεω, συ-
νοδέψαμε σε ανάβαση στην κορυφή Πυργάκι επίσης.

Κων. Χ. Λαγανάς


