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Σημασία δεν έχει πόσες φορές θα πέσεις. Το σημαν-
τικό είναι να σηκώνεσαι κάθε φορά. Αν μάλιστα
κάθε επάνοδος συνοδεύεται και με το μάθημα του

παθήματος τότε είσαι πραγματικά στο σωστό δρόμο
και σοφότερος από πριν.

Οδικό δίκτυο ΤαϋγέτουΟδικό δίκτυο Ταϋγέτου



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί συντοπίτες, για να συνεχιστεί η έκδοση της

εφημερίδας μας, που είναι ευχή όλων, 
ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗ 

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΑΣ
1. ΟΙ ΑΛΑΓΟΝΙΟΙ: στον ταμία Αντώνη Καζάκο

τηλ.: 6980 850 711 
ή στο Λογ. 48029189 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

2. ΟΙ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΙ: στην ταμία Ελένη Καντζιλιέρη 
τηλ.: 6979 337 849 ή στο 

Λογ. 500-002101-384636 ALPHA BANK
3. ΟΙ ΚΑΡΒΕΛΙΩΤΕΣ: στον ταμία Παναγιώτη Ι. Αρ-

γύρη τηλ.: 6987 034 064
ή Λογ. 00260729880200304711 ΕUROBANK

4. ΟΙ ΛΑΔΙΩΤΕΣ: στον ταμία E. Παπαδόπουλο τηλ.
6987979003, στην πρόεδρο Αθηνά Μασουρίδη τηλ.
6986834829 ή Λογ. 6144-126417-164 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
5. ΟΙ ΝΕΔΟΥΣΑΙΟΙ: στoν Π. Μπατσικούρας τηλ.

6944 229 927 
6. ΟΙ ΠΗΓΙΩΤΕΣ: στην ταμία Αλάμαρα Ευδοκία

τηλ. 6984 750 772 
Όταν γίνει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό,
παρακαλούμε στην κατάθεση να αναγράφετε

το όνομα του καταθέτη.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Λαδά και ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Λαδαίων ευχαρι-
στούν θερμά την αρχαιολογική υπηρεσία
Καλαμάτας και ιδιαιτέρως τον αρχαιολόγο
Μιχάλη Κάππα και τους συντηρητές τοι-
χογραφιών για τις εργασίες συντήρησης
που έγιναν για τη διάσωση των τοιχογρα-
φιών στα εξωκκλήσια Άγιο Βασίλειο και
Άγιο Αθανάσιο.
Η ανταπόκρισή τους στο αίτημα της Κοι-
νότητας και του Συλλόγου ήταν άμεση και
καθοριστική για τη διάσωση των ανωτέρω
τοιχογραφιών. 

Τα “Παναλογονιακά Νέα” λοιπόν επιστρέ-

φουν μετά από μια σύντομη διακοπή απο-

δεικνύοντας πως κουβαλούν κάτι από το

βουνίσιο πείσμα του Ταϋγέτου. 

Η πρώτη είδηση που κουβαλούν “Τα Παναλα-

γονιακά Νέα” στην επανέκδοσή τους είναι πως

στα χωριά μας υπάρχει ακόμα θέληση για δη-

μιουργία και προσφορά στον τόπο. Από μόνο

του αυτό καθιστά την προσπάθεια αξιέπαινη και

ελπιδοφόρα συνάμα. Και το επίσης αξιοσημεί-

ωτο είναι πως αυτή η ομάδα με σειρά πρωτο-

βουλιών και δράσεων προσπαθεί να δώσει

ζωντάνια στα χωριά μας. 

Θα προλάβω τους πιο απαισιόδοξους που ίσως

έθεταν το ερώτημα αν αρκεί μια μικρή ομάδα

ανθρώπων για να αλλάξει η ρότα ενός τόπου,

όταν μάλιστα έχει τόσα προβλήματα όσο ο

δικός μας. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι και

ειδικά όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα οι πόροι

και τα μέσα που απαιτεί μια τέτοια εξέλιξη. 

Πριν όμως ο στυγνός ρεαλισμός πνίξει κάθε ελ-

πίδα, ας θυμηθούμε πως ακόμα και τα θεόρατα

δέντρα ξεκινούν από ένα τόσο δα σποράκι. Βέ-

βαια για να γίνει το κουκούτσι δέντρο θέλει

καλό χώμα, νερό, φροντίδα, προσπάθεια και

λίγη τύχη. Με άλλα λόγια η επιτυχία στο οτιδή-

ποτε είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και

δεν περισσεύει η παραμικρή προσπάθεια αρκεί

να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Αν λοιπόν κατανοήσουμε την αξία της συγκέν-

τρωσης της συλλογικής προσπάθειας σε ένα

κοινό στόχο τότε έχουμε κάνει το πρώτο και

ίσως το σημαντικότερο βήμα για τη σωτηρία

του πολύπαθου Ταΰγετου. Ας ξεκινήσει ο κα-

θένας μας με τα απλά και τα μικρά που μπορεί

και σιγά σιγά θα έρθουν και τα μεγάλα έργα

από δήμο, περιφέρεια και κράτος. Εμείς πρώτα

ενωμένοι θα σώσουμε τον τόπο μας και μετά

θα μας βοηθήσουν οι άλλοι. 

Για το θέμα της συνεργασίας και της ενότητας

η άποψη μας είναι γνωστή. Ο Ταΰγετος είναι

ένας και η προσοχή όλων μας θα πρέπει να

είναι σε αυτόν πρώτιστα. Είναι το μεγάλο δέν-

τρο και τα χωριά είναι τα κλαδιά του. Αν δεν

φροντίσουμε όλοι το δέντρο κανένα κλαδί δεν

έχει τύχη. 

Με το να στηρίζουμε τους Συλλόγους στα

χωριά και να συμμετέχουμε στις δράσεις τους

είναι ο τρόπος για να κάνουν αυτοί ακόμα πε-

ρισσότερα και να είναι ακόμα πιο διεκδικητικοί

για τα χωριά μας. Είναι πολύ σημαντικό πως

στην παρούσα συγκυρία τα συμβούλια των

Συλλόγων μας συμπλέουν και συντονίζονται

τουλάχιστον σε βασικά ζητήματα. Τα “Παναλα-

γονιακά” είναι μια απόδειξη. 

Στο νέο τους ξεκίνημα τα “Παναλαγονιακά” θα

συνεχίσουν να είναι ένας δίαυλος επικοινωνίας

και διατύπωσης προβληματισμού και σκέψης

για τα χωριά μας. Οι νέες τεχνολογίες και κυ-

ρίως οι νέες συνήθειες κυρίως ωθούν τα “Πα-

ναλαγονιακά” και σε ψηφιακή μορφή. Το

εγχείρημα μεγαλώνει και δυσκολεύει αλλά έχει

δείξει πως αντέχει χάρη σε όσους το στηρίζουν

όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή Εσείς! 
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Ξανά Όρθιοι 

2 Ιούλιος - Νοέμβριος 2021 Τοπικά

Ευχαριστήριο

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ
Όσοι επιθυμούν τη συνεργασία στην εφημερίδα δημοσιεύντας επώνυμα το

κάθε κείμενο, παρακαλούμε ο καθένας ν’απευθύνεται στον Σύλλογό του:

ΑΛΑΓΟΝΙΑ: τηλ. 27210 91376, Αθήνα, τηλ/Fax: 210

5239907, ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ: τηλ. 6976820953, 

ΚΑΡΒΕΛΙ: τηλ. 27210 86570, ΝΕΔΟΥΣΑ: τηλ.

6944228827, ΛΑΔΑ: τηλ. 27210 86048, ΠΗΓΕΣ: τηλ.

27210 76409

ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΛΑΓΟΝΙΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ - ΚΑΡ ΒΕΛΑΙΩΝ - ΛΑΔΑΙΩΝ - ΠΗΓΑΙΩΤΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:
οι πολιτιστικοί συλλόγοι Αλαγονίων, Αρτεμισίων,

Καρβελαίων, Λαδαίων, 
Νεδουσαίων, Πηγαιωτών

Άγιου Παντελεήμονος 13, Καλαμάτα, Τ.Κ. 24100
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ: 

τα Δ.Σ. των Συλλόγων: 
Αλαγονίας ΗΛ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ = 27210 91376, 

Αρτεμισίας Π. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ = 6976 115689
Καρβελίου Ν. ΤΖΑΝΝΕΣ = 27210 86570, 
Λαδά Δ. ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ = 27210 86048, 

Νέδουσας Π. ΜΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ = 6944 229927
Πηγών ΠΑΝΑγ. ΠΑΠΑΔΕΑ = 27210 76409

ΕΚΔΟΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΝΝΕΣ
Κοσμά Αιτωλού 5, Καλαμάτα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
ONTYPE TZANNE

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ γ. ΤΖΑΝΝΕ
Κανάρη 39-41, Καλαμάτα

27210 82240 | ontypetzanne@gmail.com
www.ontype.gr

Η άποψή μας

«Το αμπελάκι»
ΠΩΛΗΣΗ: ΧΟΝΔΡΙΚΗ – ΛΙΑΝΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ
Επτανήσου 78 & Σκουφά – Πετρούπολη

Τηλ.: 210 5013060, Κιν.: 6932 728499

ΟΙΝΟΠΩΛΕΙΟ

ΠΕΤΡΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ

ΚΑΠΕΛΑ – ΚΑΝΙΝΑΔΑ

ΦΟΥΡΝΑΚΙΑ – ΤΖΑΚΙΑ – ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΑΜΑΡΑΣΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΑΜΑΡΑΣ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ (ΤΕΡΜΑ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ)
ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 6613562, οικ. 210 6134413



Π
ιο λίγοι φέτος οι παρόντες στην
Εθνική Επέτειο. Μικραίνει επικίνδυνα
το χωριό μας. Είναι και ο κορονοϊός

που το κάνει χειρότερο. Η σεμνή τελετή
στη μνήμη των Πεσόντων για την Λευτεριά
της Πατρίδας μας, έλαβε χώρα μπροστά
στο μνημείο, έξω από την Εκκλησία του
χωριού. 

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, ο Γεώργιος Κ.
Καντζιλιέρης (πρώην Πρόεδρος της Κοινότητας),
σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο κ. Παναγιώτη
Διον. Διονυσόπουλο, απευθύνθηκε στους παρα-
βρισκόμενους με τα παρακάτω λόγια: 

Αιδεσιμότατε,
Κύριε Πρόεδρε,
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι.

«Η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το
στρέμμα, 

 με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με το
αίμα!»

Και η Ελλάδα διέθετε και διαθέτει μεγαλείο
ψυχής και δίνει το αίμα της για τις πανανθρώπι-
νες αξίες, δίχως να περιμένει ανταμοιβή των
θυσιών της, που έτσι κι αλλιώς και όταν της υπο-
σχέθηκαν, την γέλασαν πικρά. 

Μετά τον καταστροφικό Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
στον οποίο η Ελλάδα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο,
μας αντάμειψαν οι Σύμμαχοι με την Μικρασιατική
καταστροφή. Η ηττημένη του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου Γερμανία, παρά τις συνθήκες που είχαν
υπογραφεί, με την ανοχή των νικητών του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου, εξοπλίστηκε με υπερσύγ-
χρονα για την εποχή όπλα, με τον παρανοϊκό
δικτάτορα του ναζισμού Χίτλερ σε συνεργασία με
τη φασιστική Ιταλία του Μουσολίνι, θέλησαν να
επιβάλουν νέα τάξη πραγμάτων, με ωμή και
απροκάλυπτη βία.

1939 -1940. Η μία μετά την άλλη, οι χώρες της
Ευρώπης, ανήμπορες να αντισταθούν στις δυνά-
μεις του Άξονα, υποτάσσονταν σε λίγες ημέρες ή
εβδομάδες! 

Έτσι, όλη η οικουμένη έμεινε άφωνη μπροστά
στο ΟΧΙ της Ελλάδας, που αντήχησε στα πέρατα
του κόσμου, τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου
του 1940. 

Κανείς δεν πίστευε πως ο μικρός λαός, οι Έλλη-
νες, θα μεταμορφωνόταν σε γίγαντα που
αγωνίστηκε για την τιμή της ανθρωπότητας ενάν-
τια στην απάνθρωπη βία, την καταφρόνια και το
θάνατο. 

Όλοι, ακόμη και στην πατρίδα μας μερικοί,

πίστευαν πως θα έπεφταν λίγες τουφεκιές για την
τιμή των όπλων. Δεν υπολόγισαν όμως την
αδούλωτη ελληνική ψυχή, που μπροστά στον
κίνδυνο της ατίμωσης και της σκλαβιάς, έγινε
φλόγα που φώτισε την οικουμένη, πυρκαγιά που
φλόγισε τα στήθη, κεραυνός που έπεσε στο
κεφάλι των εισβολέων.

Οι Έλληνες, άφησαν τα σπίτια τους, τις γυναί-
κες, τα παιδιά τους, τους γέρους γονείς τους, τα
βόδια ζεμένα στο ζυγό, και με το χαμόγελο στα
χείλη και την κραυγή «Αέρα», τράβηξαν μπροστά.

Έπεσαν στη φωτιά και έγιναν πυρσοί, που έδει-
ξαν το δρόμο στους σκλαβωμένους και έδωσαν
ελπίδα στους απελπισμένους. 

Το χιόνι, η πείνα, τα κρυοπαγήματα, ο θάνατος,
δεν εμπόδισαν τους Έλληνες να δώσουν παρά-
δειγμα αγωνιστικότητας, θάρρους, αυτοθυσίας,
περιφρόνησης του θανάτου. 

Από κοντά, η Ελληνίδα. Δίπλα και μπροστά-
ρισσα. Ανοιγε δρόμο μες στο χιόνι, κουβαλώντας
στην πλάτη της, πυρομαχικά και άλλα εφόδια.
Στα μετόπισθεν, έπλεκε μαλλιά για να ζεστάνουν
τα παγωμένα κορμιά τους οι φαντάροι μας. Τα
παιδιά τους!

Μετά το ξάφνιασμα των πρώτων ημερών, ο
ελληνικός στρατός όχι μόνο δεν υποχώρησε,
αλλά πέρασε και στην αντεπίθεση. Και με εφ’
όπλου λόγχη και την ιαχή «Αέρα», κυνήγησε
τους Ιταλούς πέρα από τα σύνορά μας, απελευ-
θερώνοντας τις πόλεις της Βορείου Ηπείρου,
Αργυρόκαστρο, Κορυτσά, Αγίους Σαράντα, Χει-
μάρρα, Τεπελένι. Και θα έφτανε ίσως και στη
Ρώμη, όπως έλεγε το τραγούδι, αν οι Γερμανοί
δεν έτρεχαν να βοηθήσουν τους χιλιοντροπια-
σμένους συμμάχους τους. 

Η Ελλάδα δέχτηκε από τα βόρεια σύνορά της
την επίθεση των μηχανοκίνητων ορδών του Χίτ-
λερ. Στα οχυρά του Ρούπελ γράφτηκαν χρυσές
σελίδες δόξας, απαράμιλλου ηρωισμού, περιφρό-
νησης του θανάτου, προξενώντας τον θαυμασμό
όχι μόνο των συμμάχων αλλά και των ίδιων των
Γερμανών. 

Η ελληνική κυβέρνηση συνθηκολόγησε, οι Γερ-
μανοί μπήκαν και στην Αθήνα. Άρχισε η μαύρη
Κατοχή, η πείνα, τα βασανιστήρια, οι εκτελέσεις,
ο θάνατος.

Αλλά οι Έλληνες δεν έσκυψαν το κεφάλι, γιατί
του Έλληνα ο τράχηλος ζυγό δεν υπομένει. Έτσι
ξαναζωντάνεψε το νέο ’21 στα βουνά και στα
λαγκάδια, στις πόλεις και στα χωριά, στεριά και
«Μικρός λαός και πολεμά δίχως σπαθιά και βόλια,
για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τρα-
γούδι.
Κάτω απ’ τη γλώσσα του κρατεί τους βόγκους και

τα ζήτω,κι αν κάνει πως τα τραγουδεί, ραγίζουν
τα λιθάρια».

Στην τετράχρονη νύχτα της ναζιστικής κατο-
χής, οι κατακτητές δεν κοιμήθηκαν ήσυχοι. Γι’
αυτό και τα αντίποινά τους εναντίον των αγωνι-
ζομένων Ελλήνων ξεπέρασαν σε φρίκη και
απανθρωπιά κάθε διεστραμμένη φαντασία! 

Τα θυσιαστήρια των Καλαβρύτων, του Δοξά-
του, του Χορτιάτη, της Βιάνου, της Καισαριανής,
θα σκορπούν το λιβάνι της Λευτεριάς, το φως της
Αλήθειας, της Τιμής, του Ηρωισμού και του Χρέ-
ους στους αιώνες των αιώνων!

Στην ταραγμένη εποχή που ζούμε, θυμόμαστε
με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη τους αγώνες των
ηρωικών προγόνων μας. Κλίνουμε ευλαβικά το
γόνατο στην αιώνια μνήμη τους. Παίρνουμε θάρ-
ρος από τον ηρωισμό και τη θυσία τους.
Υποσχόμαστε να αγωνιστούμε για την πατρίδα
μας, αν χρειαστεί.

Αλλά επειδή γνωρίζουμε τα δεινά του πολέμου,
επειδή την πείνα, τις εκτελέσεις, την πίκρα, την
ορφάνια, την κουβαλάμε μες στην καρδιά μας,
ευχόμαστε και αγωνιζόμαστε να επικρατήσει επί
γης ειρήνη και εν ανθρώποις ευδοκία. Μακριά
από οικονομικά συμφέροντα, εγωισμούς και
μισαλλοδοξία. Όλος ο κόσμος έχει ανάγκη την
ΕΙΡΗΝΗ.

Για να μπορεί της μάνας η καρδιά, ν’ ανθίζει
σαν εκατόφυλλο τριαντάφυλλο, σκυμμένη πάνω
απ’ του παιδιού της τον ύπνο!

Για να μπορεί το χέρι του πατέρα να χαϊδεύει
του παιδιού το μάγουλο, να χαϊδεύει το ξύλο, το
σίδερο, να χαϊδεύει την πέτρα, το μυστρί, να χαϊ-
δεύει του καματερού του το λαιμό, να χαϊδεύει τα
στήθια της ελιάς που φύτεψε. 

Για να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν, για να
μπορούν να τραγουδούν…

Γι’ αυτά πολέμησαν οι προγόνοι μας, γι’ αυτά
θυσιάστηκαν οι ηρωικοί νεκροί μας, γι’ αυτά κι
εμείς τιμώντας τους, πρέπει να αγωνιζόμαστε. 

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου του 1940. Ζήτω το
Έθνος.

Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων. 
• εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον

Πρόεδρο κ. Παναγιώτη  Διονυσόπουλο και 
• εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης από τον κ.

Χρήστο Ι. Σάλμα (πρώην Πρόεδρο της Κοινότη-
τας)

Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και όλοι συγκινη-
μένοι, έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο. Στο τέλος
κεράστηκαν τα γλυκίσματα και ποτά που προσέ-
φερε ο Πρόεδρος.

Και του χρόνου με ΥΓΕΙΑ 
και περισσότεροι! 

28η Οκτωβρίου 2021 στην Αρτεμισία

ΙΘΩΜΗΣ 14, ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΤΗΛ.: 27210 21520

ΜΠΕΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Χειρούργος Οδοντίατρος

Περιοδοντολογία
Αισθητική Οδοντιατρική

ΜΠΕΣΣΗ ΑΝΤΡΙΑΝΑ
Ειδικός Ορθοδοντικός

Ιατρείο Οικία
Τηλ.:  27210 22010 Τηλ.:  27210 24576
Κιν. :  6932 073188

Γεώργιος Κ. Πανομήτρος
Ειδικός Ιατρός Γενικής Ιατρικής

Αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων νοσημάτων
Συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων όλων των παθήσεων
Προληπτικός έλεγχος - Πιστοποιητικά - Επισκέψεις κατ’ οίκον

Λ. Σιδ. Σταθμού & Μητροπέτροβα 7
1ος όροφος, Καλαμάτα
Τηλ. - Fax: 27210 - 90480
Ανοιχτά και Σάββατο πρωί

Δώριο Μεσσηνίας
Τηλ. - Fax: 27210 - 32100

Κιν.: 69 42 42 49 94 - email: drgeopanom@gmail.com
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Δραστηριότητες 
του Συλλόγου Απανταχού Λαδαίων

Σ
τις 18 Απριλίου 2021 οι υπεύθυνοι του
περιοδικού «Γαστρονόμος» που κυ-
κλοφορεί κάθε Κυριακή με την εφημε-

ρίδα «Καθημερινή της Κυριακής»
παραβρέθηκαν στο χωριό μας όπου τους
έγινε επίδειξη παρασκευής παραδοσιακών
μαγειρεμάτων της περιοχής  όπως π.χ. μα-
γειρίτσα, πατάτες τηγανητές με αυγά, αγγι-
νάρες με τσιγαρολάχανα κλπ. 

Στην εκδήλωση αυτή παραβρέθηκαν ο πρό-
εδρος της Κοινότητας κ. Μιχάλης
Αντωνόπουλος καθώς και η πρόεδρος του Πολι-
τιστικού Συλλόγου κα Αθηνά Μασουρίδη. 

Θα ήταν παράλειψή μας αν δεν ευχαριστού-
σαμε τη chef μαγειρικής κα Γεωργία
Κουτσούκου που μας έφερε σε επαφή με το
περιοδικό και πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
αυτή. 

Στις 10 Αυγούστου 2021 επισκέφθηκαν το
χωριό μας τα παιδιά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Αλαγονίων στο πλαίσιο του «Ορεινού Θερινού
Σχολείου Ταϋγέτου». Μετά από πολλά χρόνια

κάθισαν στα θρανία του σχολείου μας παιδιά και
ακούστηκαν οι χαρούμενες παιδικές φωνές τους
στο προαύλιο. Στον χώρο του σχολείου πραγμα-
τοποιήθηκε και η παρουσίαση του  παιδικού
βιβλίου «Ο Χέρμαν μαθαίνει να πιστεύει στον
εαυτό του» από την αρχαιολόγο, εκπαιδευτικό
και συγγραφέα κ. Μαρία Κουρμπάνη, κόρη της
συμπατριώτισσάς μας κ. Αγγελική Κεφαλοπούλου
που βρισκόταν στο χωριό μας, τόπο καταγωγής
της μητέρας της, εκείνη την περίοδο. Τα παιδιά
και οι συνοδοί τους απόλαυσαν την δραματοποι-
ημένη ανάγνωση του παραμυθιού, κουβέντιασαν
με τη συγγραφέα και στη συνέχεια ξεναγήθηκαν
στον υπόλοιπο χώρο του λαογραφικού μουσείου
του Συλλόγου. Γνώρισαν τον τρόπο λειτουργίας
του παραδοσιακού αργαλειού που εκτίθεται στην
αίθουσα του Δημοτικού Σχολείου Λαδά και
εμπνεύστηκαν για να φτιάξουν το δικό τους
αυτοσχέδιο χαλί με παρόμοια τεχνική. 

Αξίζει να αναφερουμε ότι οι επισκέψεις δημοτι-
κών σχολείων στο χωριό μας με αυτή τη
θεματική, καθώς και με άλλα περιβαλλοντικά

θέματα είναι ευπρόσδεκτη, και ήδη έχουμε απο-
δεχτεί πολλές προτάσεις δημοτικών σχολείων της
Καλαμάτας  για εξορμήσεις  κατά την φθινοπω-
ρινή περίοδο.

Σημαντική στιγμή της επίσκεψης ήταν και η
γνωριμία της ομάδας με το ιδιωτικό Λαογραφικό
Μουσείο του κ. Μιχάλη Αντωνόπουλου  που βρί-
σκεται δίπλα στην οικεία του στο κέντρο του
χωριού που διαθέτει ιδιαίτερα εκθέματα από την
καθημερινή αγροτική ζωή του τόπου, καθώς και
άλλες ξεχωριστές συλλογές. 

Στις 15 Αυγούστου 2021 πραγματοποιήθηκε
στην πλατεία του χωριού μας έξω από το Δημο-
τικό Σχολείο η παρουσίαση σε μικρούς και
μεγάλους που βρίσκονταν στο χωριό η παρου-
σίαση του βιβλίου «Ο Χέρμαν μαθαίνει να
πιστεύει στον εαυτό του» από την αρχαιολόγο,
εκπαιδευτικό και συγγραφέα κ. Μαρία Κουρμ-
πάνη, την οποία και ευχαριστούμε θερμά, καθώς
και όσους παραβρέθηκαν και τίμησαν με την
παρουσία τους την εκδήλωση αυτή. 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝ. ΚΑΛΛΙΡΟΗ 

Αγίου Γεωργίου 5, ΚΑΛΑΜΑΤΑ



Π
ραγματοποιήθηκε και εφέτος 2021 με
ιδιαίτερη επιτυχία η εκδήλωση για τις
απονομές των αριστείων «Παναγιώ-

της (Πίτερ) Χρ. Χανδρινός» στην Αρτεμισία. 

Πρόκειται για χρηματικά βραβεία που απονέμον-
ται σε επιτυχόντες νέους και νέες στις πανελλα-
δικές εξετάσεις, οι οποίοι έλκουν την καταγωγή
τους από το χωριό της Αρτεμισίας, στον ΒΔ Ταΰ-
γετο. Χορηγός σε αυτή την υπέροχη πρωτοβου-
λία, είναι η οικογένεια του ομογενούς στις ΗΠΑ
κ. Χρήστου Χανδρινού, εις μνήμην του προ-
σφιλούς γιού του Παναγιώτη (Πίτερ) Χανδρι-
νού, ο οποίος απεβίωσε το 2014 σε ηλικία μόλις
42 ετών. 
Την τελική κατάταξη των υποψηφίων και τη
διοργάνωση της όλης εκδήλωσης, έχει αναλάβει
ειδική επιτροπή, ορισμένη γι’ αυτόν τον σκοπό
από την οικογένεια του κ. Χρ. Χανδρινού. Η επι-
τροπή αυτή αποτελείται από την εκπρόσωπο της
οικογένειας κ. Γεωργία Θ. Βασιλάκη ως πρό-
εδρο, και μέλη της τον κ. Ηλία Αθ. Λάζαρο, την
κ. Ελένη Σπ. Παπαβασιλοπούλου – Λάμ-
πρου και τον κ. Παναγιώτη Διον. Διονυσό-
πουλο, ως εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας
Αρτεμισίας στον Δήμο Καλαμάτας. Στην επι-
τροπή επίσης συμμετέχει ως ειδικό μέλος (με αρ-
μοδιότητα την αξιολόγηση των γραπτών
εργασιών) ο κ. Μάριος Π. Αθανασόπουλος. 
Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου, μετά τη θεία Λει-
τουργία, τελέστηκε μνημόσυνο προς τιμήν του
Παναγιώτη (Πίτερ) Χανδρινού στον Ιερό Ναό
Υπαπαντής του Χριστού, παρουσία του κ. Χρή-
στου και της κ. Βασιλικής Χανδρινού, το οποίο
τέλεσαν ο ιεροκήρυκας της Ι.Μ. Μεσσηνίας, πα-
νοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης π. Γεώργιος

Μπίζας και ο επιχώριος ιερέας, αιδεσιμότατος π.
Ιωάννης Αντωνόπουλος, παρουσία των μελών
της επιτροπής, πανεπιστημιακών, των υποψη-
φίων και των οικογενειών τους, καθώς και των
κατοίκων του χωριού. 
Μετά το πέρας του μνημοσύνου, ακολούθησε
προσφορά καφέ σε όλα τα καφενεία του χωριού.
Στη συνέχεια οι καλεσμένοι κατευθύνθηκαν
στον υπαίθριο χώρο του εξοχικού κέντρου «Θε-
οτόκος» στην ομώνυμη περιοχή. Σε αυτόν τον
χώρο, σε μια σεμνή τελετή την οποία προλόγισε
η πρόεδρος της επιτροπής κ. Γ. Βασιλάκη, ανα-
κοινώθηκε η κατάταξη των προς βράβευση φοι-
τητών από τον κ. Λάζαρο και επιδόθηκαν τα
αριστεία. Ακολούθησε γεύμα για όλους τους πα-
ρισταμένους. 
Εφέτος συμμετείχαν δέκα (10) υποψήφιοι, οι
οποίοι κατατάχθηκαν ως εξής: 
1) Νέστωρ-Αλέξανδρος Τζ. Μακντόναλντ
(Πανεπιστήμιο Τορόντο): Εκτός συναγωνισμού
(έλαβε ειδικό βραβείο).
2) Βασιλική Ανδρ. Φωτοπούλου (Ιατρική
Αλεξανδρούπολης): 960 μονάδες.
3) Αντωνία Κ. Ξυπολίτου (Βιοτεχνολογία Αθη-
νών): 890 μονάδες.
4) Αριάδνη Δ. Ηλιοπούλου (Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Θεσσαλίας): 830
μονάδες.
5) Ελένη Ν. Καρκανιά (Νομική Αθηνών): 825
μονάδες.
6) Μαρία Π. Διονυσοπούλου (Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά): 795 μονάδες.
7) Χρήστος-Σωτήριος Στ. Κώστας-Ξυλάς
(Μηχανολόγων-Μηχανικών Κοζάνης): 750 μο-
νάδες.
8) Ελένη Χρ. Αντωνοπούλου (Παιδαγωγικό

Ειδικής Αγωγής Βόλου): 615 μονάδες.
9) Χριστίνα Κ. Μπάνου (Φιλολογία Αθηνών):
575 μονάδες.
10) Μαρία-Βασιλική Β. Βασιλάκη (Ιστορίας-
Αρχαιολογίας Καλαμάτας): 570 μονάδες. 
Από τους ανωτέρω υποψηφίους, ο πρώτος εξαι-
ρέθηκε από τον διαγωνισμό, λαμβάνοντας ειδική
τιμητική διάκριση, καθώς δεν έλαβε μέρος στις
πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά στο διεθνές απο-
λυτήριο ΙΒ (International Baccalaureate), στο
οποίο αρίστευσε ανάμεσα σε 170.660 μαθητές
από όλον τον κόσμο. 
Η ίδια επιτροπή με πρόεδρο όμως τον Δρ. Μάριο
Αθανασόπουλο, βράβευσε επίσης δύο ακόμη επι-
στήμονες από την Αρτεμισία, για την επιτυχία
τους να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές σπου-
δές τους. Πρόκειται για τη Φυσικό κ. Γεωργία
Ηλ. Λαζάρου, η οποία έλαβε μεταπτυχιακό
τίτλο ειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαί-
δευση από τα Πανεπιστήμια Πατρών και Λευκω-
σίας και τον Κοινωνιολόγο κ. Περικλή Ν.
Αντωνακάκη, ο οποίος έλαβε μεταπτυχιακό
τίτλο ειδίκευσης στην Ψυχολογία, από το Πανε-
πιστήμιο του Maastricht στην Ολλανδία. 
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν μεταξύ άλλων ο
ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών Κοινωνικής
Πολιτικής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Σάββας Ρομπό-
λης και η επίσης πανεπιστημιακός σύζυγός του,
ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του
Δήμου Καλαμάτας κ. Βασίλειος Κοσμόπουλος και
οι Αλαγόνιοι ιερείς π. Χρήστος Αντωνόπουλος
και π. Δημήτριος Ροβολής.

Εκ της Επιτροπής

5Ιούλιος - Νοέμβριος 2021  Τοπικά

Απονομή αριστείων - υποτροφιών Παναγιώτης (Πίτερ) Χανδρινός

Σε φοιτητές και επιστήμονες 
καταγόμενους από την Αρτεμισία



Οδικό δίκτυο Ταϋγέτου: 

"Φτάνε ι  π ιά"

Μ
ια μικρή ανασκόπηση στο ιστορικό
των τελευταίων ετών του οδικού δι-
κτύου των χωριών μας αρκεί για να

καταλάβει και ο πιο ανυποψίαστος πως
στην Ελλάδα υπάρχουν τελικά πολίτες δεύ-
τερης ή και τρίτης κατηγορίας.  

Κι όταν λέμε οδικό δίκτυο εννοούμε τους δασι-
κούς και αγροτικούς δρόμους, το δημοτικό
δίκτυο και την παλαιά εθνική οδό Καλαμάτας -
Σπάρτης. Για λόγους συντομίας και χώρου της
παρούσης έκδοσης θ  α σταθούμε στις δύο τελευ-
ταίες κατηγορίες του οδικού δικτύου.

Αυτό που βιώνουν τα τελευταία χρόνια οι
κάτοικοι και οι επισκέπτες των χωριών αναφορικά
με τους "δρόμους μας" μας μπορεί να περιγραφεί
μόνο με τη λέξη "μαρτύριο".  Κι όποιος ή όποια
διαφωνεί ας μας πει πως περιγράφεται η κατά-
σταση στην οποία ξεκινάς για να πας στο σπίτι
σου ή τη βόλτα σου και δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις
με σπασμένο λάστιχο, ή κάρτερ ή ακόμα χειρό-
τερα το κεφάλι σου, από τις κατακρημνίσεις που
σημειώνονται καθημερινά σε αρκετά χιλιόμετρα
του εν λόγω δικτύου. Αφήστε τα κομμάτια που
είναι χωρίς ασφαλτόστρωση ακόμα και μέσα στα
χωριά. 

Τα περιστατικά των σπασμένων αυτοκινήτων
τους τελευταίους μήνες είναι δεκάδες κυριολε-
κτικά, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται προσφυγή στη
δικαιοσύνη συμπατριώτη μας, ο οποίος παρολί-
γον να βίωνε τραγωδία όταν πέτρα από πρανές
έσπασε το τζάμι του και πέρασε ξυστά από το
αυτί του. Όλα αυτά την ώρα που βρισκόταν διερ-
χόμενος σε επαρχιακή οδό Ευρωπαϊκού Κράτους
το έτος 2020. 

Να ξεκαθαρίσουμε όμως κάτι πριν πάμε στα
τελευταία επεισόδια του θρίλερ που λέγεται οδικό
δίκτυο Ταϋγέτου. Κάθε πολίτης αυτής της χώρας
απολαμβάνει ισότιμα το δικαίωμα της ελεύθερης
μετακίνησης ως συνταγματικά κατοχυρωμένο.
Ελεύθερη μετακίνηση χωρίς να υπάρχει ασφάλεια
δε νοείται.   Η ασφάλεια ενός δρόμους είναι υπο-
χρέωση και ευθύνη του φορέα που έχει την
αρμοδιότητα της συντήρησής του.  Ας αντιλη-
φθούν λοιπόν οι όποιοι αρμόδιοι πως κάτοικοι και
επισκέπτες της περιοχής δε ζητούν κάποια από τις
γνωστές "εξυπηρετήσεις", αλλά διεκδικούν το
δικαίωμά τους για ασφάλεια στις μετακινήσεις
τους. 

Η κατάσταση  του οδικού δικτύου των χωριών
του Ταϋγέτου είναι άλλη μια επιβεβαίωση του
κανόνα που θέλει στην Ελλάδα να υπάρχουν
τελικά πολίτες δεύτερης ή και τρίτης κατηγορίας.
Πως αλλιώς να ερμηνεύσει κανείς πως στους
δρόμους της Κηφισιάς ρίχνουν καινούργια
άσφαλτο κάθε δύο χρόνια και στο δρόμο για το
Καρβέλι πρέπει να παραμερίσεις τις πέτρες για να
περάσεις κάνοντας το σταυρό σου να μη γίνει
κάποια κατολίσθηση εκείνη την ώρα. Προφανώς
αυτός που κυκλοφορεί στο Κεφαλάρι (Κηφισιάς)
μετράει περισσότερο από αυτόν που θέλει να πάει
στο σπίτι του στην Αρτεμησία.  

Πάμε τώρα στην ουσία. Τι έχει γίνει(;) τα
τελευταία χρόνια

Σε δύο μήνες θα συμπληρωθούν τέσσερα χρό-
νια από τότε που ανακοίνωσε κονδύλια ύψους 6
εκατομμυρίων ευρώ για τη βελτίωση του οδικού
δικτύου, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης
Χαρίτσης. Τα μισά από αυτά ήταν για έργα συν-
τήρησης στην παλιά Εθνική Οδό Καλαμάτας -
Σπάρτης με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια
Πελοποννήσου και τα υπόλοιπα για το δημοτικό
οδικό δίκτυο της περιοχής με φορέα υλοποίησης
το δήμο Καλαμάτας. Ένα χρόνο αργότερα υπήρξε
και επιπλέον χρηματοδότηση 400.000 από το
ΥΠΕΣ στο Δήμο Καλαμάτας για τις καταστροφές
που σημειώθηκαν τότε στο οδικό δίκτυο λόγω
των κατολισθήσεων. Σημειώστε πως αμέσως

μετά από εκείνη την περίοδο των καταστροφών,
κλιμάκιο του ΙΓΜΕ παρέδωσε πόρισμα βάσει του
οποίου ήταν αναγκαία έργα διαχείρισης των
όμβριων και υπόγειων υδάτων ώστε να αντιμε-
τωπιστούν τα φαινόμενα των κατολισθήσεων και
των καθιζήσεων.

Τέσσερα σχεδόν όμως χρόνια μετά και παρά το
γεγονός ότι λεφτά υπήρξαν, είμαστε στην ίδια αν
όχι σε χειρότερη μοίρα από πριν(;!). Συγκεκρι-
μένα, το έργο που δημοπρατήθηκε για το
δημοτικό οδικό δίκτυο ήταν βασισμένο σε μελέτη
του 2016 και μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρω-
θεί το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών, με τον
ανάδοχο να παίρνει τη μία παράταση πίσω από
την άλλη. Παρόλο που το έργο θα έπρεπε να έχει
ολοκληρωθεί εδώ και αρκετούς μήνες εκτιμάται
πως έχουμε θα χρειαστούν αρκετοί μήνες και από
το 2022 για να δούμε να ολοκληρώνονται οι
εκκρεμούσες εργασίες σε Αλαγονία, Λαδά και
Καρβέλι. 

Η κατάσταση δε διαφέρει και πολύ στο έργο
που αφορά τις παρεμβάσεις στην παλιά εθνική
Καλαμάτας - Σπάρτης. Το έργο επίσης έχει δημο-
πρατηθεί εδώ και δυόμισι χρόνια περίπου και λίγα
από όσα προβλέπει η μελέτη έχουν πραγματοποι-
ηθεί. Ανάμεσα στις λιγοστές παρεμβάσεις είναι η
τοποθέτηση πλεγμάτων σε τμήμα των πρανών
του δρόμου. Οφείλουμε να σημειώσουμε πως
βελτιώθηκε η τεχνική τοποθέτησης των πλεγμά-
των, μετά και από τις υποδείξεις προέδρων και
κατοίκων στον Αντιπεριφερειάρχη Στάθη Ανα-
στασόπουλο και οι οποίες έγιναν δεκτές από την
τεχνική υπηρεσία. Δυστυχώς όμως οι κατακρη-
μνίσεις στα συγκεκριμένα σημεία δε σταμάτησαν
τελείως, πράγμα που σημαίνει πως η τοποθέτησή
τους χρήζει περαιτέρω βελτίωσης. 

Το δυσάρεστο όμως για την εξέλιξη του έργου
είναι η διαμάχη Περιφέρειας και αναδόχου με
αποτέλεσμα να μην προχωρούν οι εργασίες και
με πιθανότερη κατάληξη την κήρυξη του τελευ-
ταίου ως έκπτωτου. Όποιοι και να είναι οι λόγοι
και το παρασκήνιο της διαμάχης, αυτό δυστυχώς
που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι οι συνέ-
πειές της. Και αυτές είναι η περαιτέρω
καθυστέρηση για ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να
είχε ολοκληρωθεί. Και φυσικά μιλάμε για ένα
έργο που έχει να κάνει με την ασφάλεια κατοίκων
και επισκεπτών της περιοχής. 

Για το τμήμα της παλιάς εθνικής οδού αμέσως
μετά την Κούπιτσα, το οποίο έχει υποστεί σοβαρή
καθίζηση σε τρία σημεία αναμένεται η δημοπρά-
τησή του στους επόμενους μήνες. Τα χρήματα

είναι εξασφαλισμένα (υπόλοιπο της χρηματοδό-
τησης Χαρίτση), αλλά κανένας δεν μπορεί να πει
με βεβαιότητα το πότε θα ξεκινήσει το έργο. Να
σημειωθεί πως πρόκειται και για το πιο δύσκολο
τεχνικά έργο από όλα όσα γίνει μέχρι στιγμής
στην περιοχή. 

Δε θα πρέπει να παραλείψουμε πως για μία
ακόμα χρονιά φέτος είχαμε σοβαρές ελλείψεις
στον καθαρισμό της βλάστησης στα πρανή τόσο
του επαρχιακού όσο και του δημοτικού οδικού
δικτύου. Οι παρεμβάσεις είναι σημαντικές και για
τη βελτίωση της ορατότητας στις επικίνδυνες
στροφές, αλλά και για την πρόληψη πυρκαγιών. 

Για να είμαστε δίκαιοι οφείλουμε να αναγνωρί-
σουμε πως τους τελευταίους μήνες γίνονται
παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο από
μηχανήματα του Δήμου Καλαμάτας, αλλά χρει-
άζεται πολύ δουλειά ακόμα για να
αντιμετωπιστούν τα συσσωρευμένα προβλήματα
πολλών ετών.   

Εξαντλήθηκε η υπομονή μας 

Τα παραπάνω είναι λίγα μόνο από τα όσα συν-
θέτουν τη σημερινή κατάσταση στο οδικό δίκτυο
του Ταϋγέτου. Θα μπορούσαμε να γεμίσουμε
τόμους με τις παραλείψεις και τις αστοχίες της
τελευταίας δεκαετίας τουλάχιστον που έχουν
οδηγήσει στα να είναι επικίνδυνο ένα από τα πιο
γραφικά οδικά δίκτυα του νομού μας. Για την
κατάσταση αυτή κάτοικοι και επισκέπτες των
χωριών μας λέμε ένα μεγάλο "φτάνει πια". 

Η βασική αιτία του προβλήματος παραμένει
δυστυχώς η ίδια και απαράλλαχτη τα τελευταία
πολλά χρόνια. Είναι η αντίληψη όσων διαχρονικά
βρίσκονται στο τιμόνι κράτους, περιφέρειας και
δήμου πως είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας
και δεν έχουν την υποχρέωση να φροντίσουν για
την ασφάλειά μας. Και για να γίνει πιο κατανοητό
αρκεί κάποιος να παρατηρήσει πως κάθε φορά
που στη Ναυαρίνου φέρει λίγη άμμος η θάλασσα
τα μηχανήματα την καθαρίζουν σε λίγες ώρες.
Στο οδικό δίκτυο του Ταϋγέτου πέφτουν κοτρώ-
νες χρόνια τώρα και τις μετακινούν οι κάτοικοι
για να περάσουν. Αντιλαμβάνεστε βέβαια πως
από την άμμο το πολύ να σκονιστείς, ενώ από
την κοτρώνα μπορεί και να πας και νοσοκομείο. 

Πραγματικά αναρωτιόμαστε αν όλοι αυτοί κάθε
φορά που έρχονται στα χωριά μας είτε για τα
πανηγύρια, είτε για τον προεκλογικό τους αγώνα
δεν έχουν σκεφτεί πως κινδυνεύουν και οι ίδιοι;
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Του Ηλία Μαραβά



Ένα μεγάλο ευχαριστώ 
στη Χριστίνα

Η
Χριστίνα είναι ο πρώτος άνθρω-
πος  που αντίκρισα. Μόλις καθά-
ρισε τα άρρωστα γεμάτα

εκκρίσεις μάτια μου την είδα θολά να
χαμογελά και να λέει πως όλα πάνε
καλά.  Δυστυχώς όμως  η ίωση στα μάτια
μου ήταν αρκετά προχωρημένη με απο-
τέλεσμα να καταστραφεί το αριστερό
και το άλλο να κινδυνεύει.  Είχα κι άλλα
προβλήματα και η μικρή μου ηλικία
έκανε ιδιαίτερα δύσκολη την κατάστασή
μου. 

Χάρη στην περίθαλψη  της Χριστίνας  ευτυ-
χώς συνέχισα να τη βλέπω όπως και τις υπό-
λοιπες καλές κυρίες που με φρόντιζαν.
Άρχισα να πάλι να περπατάω και να παίζω με
τα υπόλοιπα παιδιά που δέχονταν κι αυτά την
ίδια φροντίδα με εμένα. Μερικές φορές με
ενοχλούσαν γιατί με κοιτούσαν περίεργα και
έβαζαν στο μάτι μου κάτι περίεργα πράγ-
ματα. Αλλά αμέσως μετά λίγα χάδια της Χρι-
στίνας και των άλλων κυριών αρκούσαν για
να τα ξεχάσω όλα.  
Πάνω που είχε αρχίσει να μου αρέσει η

παρέα με τη Χριστίνα μου είπαν ότι έπρεπε
να μετακομίσω. Είμαι με ένα τύπο και μια τύ-
πισσα που τρέχουν συνέχεια πίσω μου. Πολύ
αγχωμένοι βρε παιδί μου! Αλλά καλά παιδιά.
Κάνω ότι μπορώ για να τους χαλαρώσω λίγο.
Τους πηγαίνω και στη Χριστίνα μερικές
φορές για να τους ηρεμεί.  Είναι ευκαιρία να
βλέπω και τα παλιά μου φιλαράκια εκεί και
τις καλές κυρίες που με φρόντιζαν. 
Χριστίνα μου ένα μεγάλο ευχαριστώ από την
καρδιά μου για τις μέρες που με φρόντιζες
και για την αγάπη που έδειξες σε εμένα και
στα υπόλοιπα παιδιά στο ιατρείο σου. 

Με αγάπη ο Φιντέλ σου,

υγ. ο Φιντέλ είναι ένα από τα πολλά μικρά γατά-
κια που έχουν βρεθεί άρρωστα και αβοήθητα
στους δρόμους της πόλης μας. ευτυχώς κατέληξε
στο ιατρείων ζώων της Χριστίνας κατσιλιέρη και
σώθηκε από βέβαιο θάνατο. ο επαγγελματισμός
και κυρίως η αγάπη της Χριστίνας και της ομάδας
της έχουν σώσει δεκάδες ζώα σαν τον Φιντέλ. 
υγ. η Χριστίνα κατσιλιέρη κατάγεται από την αρ-
τεμισία και η επιστημοσύνη της σε συνδυασμό με
το ήθος της μας κάνει περήφανους  ως συμπα-
τριώτες της. 

Π
όσο σημαντικό είναι να συναντάς
ανθρώπους που δίνουν ενέργεια,
γνώση και φροντίδα στον τόπο

τους, στους ανθρώπους τους, στα κοινά;
Να βγουν μπροστά για να υπερασπι-
στούν τα δικαιώματα των πολλών με
προσωπική έκθεση και ευθύνη; Να στη-
ρίζουν, να νοιάζονται και να συμμετέ-
χουν από τα πιο μικρά ως το πιο μεγάλα
πράγματα; 

μια τέτοια περίπτωση ανθρώπου είναι ο γρη-
γόρης ο οικονομόπουλος.
Όταν έχεις αγωνία για το παιδί σου που πρω-

τομπαίνει στον παιδικό σταθμό τον συναν-
τάς να αγωνίζεται για καλύτερες συνθήκες
εκπαίδευσης και λειτουργείας των δημόσιων
δομών.
Όταν είσαι δάσκαλος και θες να φτιάξεις ένα
μικρό παρτέρι στο σχολείο για τα παιδιά, θα
στηριχθείς σε αυτόν τον γονιό που θα τρέξει
για σένα και για τα παιδιά.
Όταν είσαι πρόεδρος της  Ένωσης  συλλό-
γων γονέων του δήμου καλαμάτας, πόση
ενέργεια θα πρέπει να αφιερώσεις για να
υπερασπιστείς τα δικαιώματα όλων των παι-
διών και όχι μόνο των δικών σου;
Όταν το χωριό σου χρειάζεται άμεσα ένα το-

πογραφικό σχέδιο εμπεριστατωμένο και ολο-
κληρωμένο με επαγγελματική αρτιότητα για
να προχωρήσουν τα έργα που οραματίζεται η
κοινότητα ποιος θα προσφέρει τις υπηρεσίες
του;
ο  πολιτικός μηχανικός γρηγόρης οικονομό-
πουλος βοήθησε να σχεδιαστούν τοπογρα-
φικά σχέδια που χρειαζόταν η κοινότητα
αλαγονίας.

ευχαριστούμε γρηγόρη, για όλα αυτά.
Κοινότητα και Σύλλογος Αλαγονίας

Θερμά ευχαριστήρια
στον Γρηγόρη οικονομόπουλο

Β. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ – ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ – ΡΑΚΟΡ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ - ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΕΣ

ΣΥΝ. ΜΠΟΥΡΝΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Τηλ.: 27210 82588 – Κιν.: 6945 405524

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

Ξ Ε Ν Ι ΑΞ Ε Ν Ι Α

Αναγνωσταρά 45, Καλαμάτα
27210 23723

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΑ CHICCOCHICCO

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΑΡΕΧ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΑΡΕΧ U.K. U.K. ΑΓΓΛΙΑΣΑΓΓΛΙΑΣ

ΚΚΩΩΣΣΤΤΑΑΣΣ  ΠΠΡΡΑΑΤΤΤΤΗΗΣΣ
Πλ. 23ης Μαρτίου 42, Καλαμάτα

Τηλ. (27210) 20730, 22912
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profil plast
πλαστικα - επενδυσεισ - ταβανια
σωληνεσ μαυρεσ πολυαιθυλενιου 

για αρδευση - υδρευση - δεξαμενεσ -
κρασοβαρελα

πλαστικα βυτια

Αφοι ΜΠΑΚοΓιΩΡΓΑ ο.Ε.
ασπροΧωμα - καλαματασ

ΤΗΛ.: 27210 69438 - faX: 27210 69162

Ευστάθιος Π. Χριστοδουλόπουλος

Δικηγόρος

Σόλωνος 15, 1ος όροφος 
(πλησίον Πυροσβεστικής)
Τηλ: 27210 98755, Κιν.: 6945412061
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Τα παλιά μονοπάτια οδηγούν στο μέλλον

Σηματοδότηση του  μονοπατ ιού  Σηματοδότηση του  μονοπατ ιού  
Καρβέλι  – Κάτω ΚαρβέλιΚαρβέλι  – Κάτω Καρβέλι

Ω
ς μια πραγματικά ελπιδο-
φόρα εξέλιξη για τα χωριά
του Ταϋγέτου μπορεί να

χαρακτηριστεί η σήμανση ως πε-
ζοπορικής διαδρομής του παλιού
μουλαρόδρομου Καρβέλι – Κάτω
Καρβέλι. 

Η επικείμενη σηματοδότηση και
άλλων κομματιών των παλλιών
οδών από τα χωριά του Ταϋγέτου
στην Καλαμάτα, ανοίγει νέες προ-
οπτικές για προσέλκυση
περιπατητών και επισκεπτών γενικό-
τερα. 

Τον Ταΰγετο αλλά και τα περισσό-
τερα τοπία με φυσικές ομορφιές τα
γνωρίζεις πραγματικά μόνο αν τα
περπατήσεις. Όσο κι αν ακούγεται
απλή υπόθεση, η πεζοπορία ειδικά
σε ορεινές περιοχές είναι μια δρα-
στηριότητα ή οποία απαιτεί
συγκεκριμένες υποδομές. Ως
εύκολη δραστηριότητα έχει μαζική
συμμετοχή και γι’αυτό οι συνθήκες
στις διαδρομές θα πρέπει να είναι
προσιτές και ασφαλείς ακόμα και για
λιγότερο έμπειρους με τα βουνά. 

Απαραίτητες λοιπόν προϋποθέσεις
για μια διαδρομή είναι ο καθαρισμός
του μονοπατιού για να είναι ασφα-
λές και προσβάσιμο και η σήμανσή
του, ώστε να μπορεί ακόμα και
κάποιος που θα το κάνει πρώτη
φορά να μη χρειαστεί καθοδήγηση. 

Με προσπάθεια που κράτησε πάνω
από ένα χρόνο τα μέλη του Ορει-
βατικού Συλλόγου Καλαμάτας
μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Καρβελαίων καθάρισαν το τμήμα
του μονοπατιού που ήταν απροσπέ-
λαστο λόγο βλάστησης και
κατολισθήσεων. Μια πανέμορφη και
ιστορική διαδρομή της περιοχής μας
μόλις είχε ξαναζωντανέψει.

Διασχίζοντας τις καταπράσινες
πλαγιές του Ταϋγέτου περιοχή
ενταγμένη στο δίκτυο Νατούρα ο
παλιός μουλαρόδρομος από τον
οικισμό Χανάκια (Κάτω Καρβέλι)
προς το Καρβέλι μήκους 5,4 χιλ.
αποτελεί μέρος των κεντρικών
μονοπατιών της περιοχής που συνέ-
δεαν από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα τη Σπάρτη, το Μυστρά και
τα χωριά της Περιοχής με τη Μεσση-
νία. Το αρχαίο οδικό δίκτυο της
περιοχής σε ταξιδεύει μέσα στο
μοναδικό τοπίο του Ταϋγέτου με
δεκάδες είδη δέντρων και μοναδική
αυτοφυή βλάστηση. Αποτελεί αναμ-
φίβολα ένα κομμάτι της
πολιτισμικής κληρονομιάς της περιο-
χής μας. Η πανέμορφη θέα στο
Μεσσηνιακό Κόλπο και τον κάμπο

θα συνοδεύσει τον επισκέπτη από τα
Χανάκια, ως τη θέση Αετός ή Αέρας,
ενώ η υπόλοιπη διαδρομή ως το
Καρβέλι γίνεται αγναντεύοντας από
ψηλά το καταπράσινο Λαδοκαρβε-
λιώτικο φαράγγι. Το μονοπάτι
διασχίζει το φαράγγι με ένα εντυπω-
σιακό Δίτοξο Πέτρινο Γεφύρι, το
οποίο κατατάσσεται στα μνημεία
πολιτισμικής κληρονομιάς του
νομού μας. Πλέον, ο παλιός μουλα-
ρόδρομος (ημιονική οδός) αποτελεί
μία εντυπωσιακή πεζοπορική δια-
δρομή μόλις δέκα λεπτά από την
Καλαμάτα. 

Στον καθαρισμό της διαδρομής
συνέβαλε και η Κοινότητα Καρβε-
λίου. Εκτός από τον Πρόεδρο
Δημήτρη Μαραβά, πολλές ευχαρι-
στίες αξίζει και ο Γεώργιος
Μαραβάς ο οποίος έκανε εξαιρετική
δουλειά. 

Οφείλουμε δε να συγχαρούμε τα
Μέλη του Ορειβατικού για την ακού-
ραστη και μεθοδική δουλειά τους
αρκετά χρόνια τώρα προκειμένου να
κρατήσουν ζωντανά και επισκέψιμα
δεκάδες χιλιόμετρα μονοπατιών στη
Μεσσηνία. Δηλώνουμε αρωγοί στην
εθελοντική προσπάθεια των μελών
του Συλλόγου και στόχος μας πλέον
είναι να γίνουν επισκέψιμα και τα
υπόλοιπα τμήματα του παλιού δρό-
μου, όπως αυτό προς το
Λαδοκαρβελιώτικο Γεφύρι και προς
την κορυφή του Αγίου Ελισσαίου.
Δυστυχώς ο καθαρισμός ανέδειξε
και την ανάγκη για άμεση συντή-
ρηση τμημάτων του μονοπατιού. Η
σήμανσή του είναι αναγκαία για
τους επισκέπτες και η επισκευή των
τμημάτων ξερολιθιάς που έχουν
καταρρεύσει θα κάνει ασφαλέστερη
τη διέλευση του μονοπατιού. 

Για τη σήμανση της διαδρομής ο
Ορειβατικός Σύλλογος με χρηματο-
δότηση τους Δήμου Καλαμάτας
τύπωσε τα κατάλληλα ταμπελάκια
και δημιούργησε το χάρτη των δια-
δρομών Κάτω Καρβέλι – Καρβέλι και
Καρβέλι – Προφήτης Ελισσαίος. Τα

μέλη του ορειβατικού τοποθέτησαν
τα ταμπελάκια σε όλο το μήκος των
διαδρομών, ενώ αντίγραφα του
χάρτη τοποθετήθηκαν στο Κάτω
Καρβέλι (Χανάκια) και στην Πλατεία
του χωριού δίπλα στον πλάτανο. 

Η εγκαινίαση της διαδρομής έγινε
την Κυριακή 3/10/2021 με πάνω
από 80 περιπατητές να διασχίζουν
το μονοπάτι. Μόλις έφτασαν στην
Πλατεία του Καρβελίου τους περί-
μενε κρύο τσάι Ταϋγέτου και μια
παραδοσιακή μακαρονάδα για τα
οποία είχαν φροντίσει η σεφ της
Λέσχης Αρχιμαγείρων Καλαμάτας. 

Να σημειωθεί πως χάρη στην προ-
σφορά του Πολιτιστικού Συλλόγου
Αλαγονίας και των μελών του
Μέλανι Αλεξέα και Έβαν Γουάλς
η εκδήλωση έγινε με μηδενικά
απορρίμματα, αφού δεν χρησιμοποι-
ήθηκαν καθόλου πλαστικά σκεύη,
όπως πιρούνια, πιάτα, ποτήρια κ.α.

Η εξόρμηση πλέον αποτελεί ένα
κοντινό προορισμό στην Καλαμάτα
με εύκολη και πλήρως σηματοδοτη-
μένη διαδρομή πράγμα που σημαίνει
πως μπορεί να μπει να μπει στο πρό-
γραμμα ακόμα και για μια
οικογενειακή βόλτα. 

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να
σημειωθεί πως η αναβίωση της
παλιάς οδού Κάτω Καρβέλι – Καρ-

βέλι ανοίγει κυριολεκτικά ένα και-
νούργιο δρόμο για τα χωριά μας.
Ολόκληρη η περιοχή διαθέτει ένα
μεγάλο δίκτυο τέτοιων δρόμων που
συνδέουν τα χωριά μεταξύ τους και
με την Καλαμάτα. Διαδρομές με
ιστορία που χάνονται στα βάθη των
αιώνων μέσα σε τοπία απαράμιλλης
ομορφιάς που διαθέτει ο Ταΰγετος.
Η εγγύτητα των διαδρομών στην
πόλη της Καλαμάτας και ειδικά στον
Εθνικό Δρόμο είναι στα μεγάλα πλε-
ονεκτήματα για την επισκεψιμότητα
του. 

Στα προσεχή σχέδια είναι πως με
παρέμβαση της Κοινότητας Λαδαίων
θα καθαριστεί και το τμήμα Λαδο-
καρβελιώτικο Γεφύρι – Λαδάς και
Λαδάς Άγιος Γεώργιος με στόχο να
σημανθούν και αυτά τα κομμάτια. Η
διαδρομή θα πρέπει να συνεχιστεί
περνώντας από όλα τα χωριά. Μαζί
με το μονοπάτι Βελανιδιά Αλαγονία
θα είναι οι κεντρικοί άξονες που θα
συνδέουν πεζοπορικά την Καλαμάτα
με τα χωριά μας. Σε συνδυασμό με
τις κοντινές διαδρομές εντός και
γύρω των χωριών η περιοχή θα
είναι σε θέση να προσφέρει μοναδι-
κές εμπειρίες σε περιπατητές κάθε
επιπέδου. Προϋπόθεση είναι η καλή
δουλειά που έγινε στο Καρβέλι να
συνεχιστεί και στα υπόλοιπα χωριά.
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“ΟΡΕΙΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΑΫΓΕΤΟΥ” 

ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΟΡΕΙΝΗ ΞΥΛΕΙΑΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΟΡΕΙΝΗ ΞΥΛΕΙΑ

Η
«Ορεινή Ακαδημία Ταϋ-
γέτου» (Taygetos Moun-
tain Academy)

δημιουργήθηκε από την Κοινό-
τητα Αλαγονίας προκειμένου να
καλύψει υπαρκτές ανάγκες των
κατοίκων και των φίλων της
Αλαγονίας  και με σκοπό να
αναδειχθεί η  ζωή και οι δρα-
στηριότητες του βουνού σε μια
εποικοδομητική, αναπτυξιακή
αλλά και ευχάριστη δραστηριό-
τητα προσιτή σε όλους. 

Εργασίες που έτσι κι αλλιώς γίνον-
ται στο βουνό, εντάσσονται σε ένα
επιμορφωτικό πλαίσιο προκειμένου
να συστηματοποιηθούν και να
γίνουν βιωματικό και γνωστικό όφε-
λος όσων το επιθυμούν χωρίς
κανένα κόστος συμμετοχής. 

Με συγκεκριμένες προδιαγραφές
και πρόγραμμα, η Ορεινή Ακαδημία
Ταϋγέτου θα διοργανώνει επιμορ-
φωτικούς κύκλους διαφόρων
χρονικών και μαθησιακών επιπέδων,
αρχής γενομένης από το πρώτο που
προγραμματίστηκε για την περίοδο
2021-2022 με τίτλο: «Wood-
works»: Ξυλοκατασκευές στο
βουνό και παραδοσιακή επεξερ-
γασία ξύλου.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου
κύκλου συνολικής διάρκειας εκατόν
δέκα (110) ωρών οι κάτοικοι, οι
φίλοι και οι εγγεγραμμένοι επιμορ-
φούμενοι θα επιδοθούν σε
ξυλοκατασκευές, με επίκεντρο το
χώρο στο κοινοτικό κατάστημα Αλα-
γονίας αλλά και συγκεκριμένα
σημεία του βουνού. Στο πρόγραμμα
που θα υλοποιηθεί σαββατοκύριακα,
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μια
μονοήμερη επιστημονική και επι-
μορφωτική δράση με επίκεντρο το
χώρο του Ξυλοπριστηρίου, εορτα-

στικές δραστηριότητες για το
άναμμα του Χριστουγεννιάτικου
δέντρου της Αλαγονίας και αποκριά-
τικα δρώμενα. Περιλαμβάνονται
επίσης και ώρες τηλεκπαίδευσης,
που θα συμπληρώσουν το απαραί-
τητο εφηρμοσμένο επιστημονικό
πλαίσιο του κύκλου. 

Στο καταστατικό κείμενο ίδρυσης
και λειτουργίας της Ορεινής Ακαδη-
μίας Ταϋγέτου, το οποίο μπορεί να
βρει κανείς μαζί με άλλες πληροφο-
ρίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://alagonia.org/academy/ ορί-
ζεται ο τρόπος με τον οποίο οι
επιμορφωτές και οι συμμετέχοντες
λαμβάνουν βεβαιώσεις για το έργο
και την κατάρτισή τους. 

Πρόκειται για βεβαιώσεις ολοκλή-
ρωσης των κύκλων ή για βεβαιώσεις
συγκεκριμένων ωρών, δηλαδή
μέρους των κύκλων σε ό,τι αφορά
τους συμμετέχοντες στην επιμόρ-
φωση και σε βεβαιώσεις ιδιότητας
επιμορφωτή σε ό,τι αφορά τους
συμμετέχοντες στην ομάδα οργάνω-
σης και επιμορφώσεων. Επίσης στο
πλαίσιο της Ακαδημίας μπορεί κανείς
να παρέχει και βεβαιωμένες ώρες
έργου δημιουργικού εθελοντισμού.

Η Ορεινή Ακαδημία Ταϋγέτου είναι
μια συνδιοργάνωση του Δήμου
Καλαμάτας (Κοινότητα Αλαγονίας)
και του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλα-
γονίας στην οποία συμμετέχει ο
Εκπαιδευτικός Δρυμός Ταϋγέτου και
το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης Καλαμάτας. Είναι μια δράση
ανοιχτή σε συνεργασίες που συνά-
δουν με τους καταστατικούς της
στόχους και το πλαίσιο λειτουργίας
της. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς
και πληροφορίες συμμετοχής για
τον τρέχοντα κύκλο ‘«Woodworks»:

Ξυλοκατασκευές στο βουνό και
παραδοσιακή επεξεργασία ξύλου’
βρίσκονται στην προαναφερθείσα

ιστοσελίδα της Ορεινής Ακαδημίας
Ταϋγέτου (http://alagonia.org/aca-
demy/).

Μαθαίνοντας να φορτώνουμε τον γάιδαρο από τον Αντώνη
και τον Γιώργο Καζάκο καθώς και από τον Στράτο Μέλιο

Οι "δάσκαλοί"  μας  Παναγιώτης Χριστοδουλάκης 
και Γιάννης Ψυχόπαιδας που μας καθοδήγησαν 
στην γνώση της παράδοσης

Ο φράχτης - στολίδι της κεντρικής πλατείας - αποτέλεσμα
της εκπαίδευσης στα "λουμάκια"
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Καφενείο

‘‘ ’’ ΠΠήή γγαα σσ οο ςς ’’ ’’
Σπάρτης 38 – Νέα Αγορά

Καλαμάτα – Τηλ. 27210 94914

Ο 96χρονος Γιάννης Ροβολής μας μιλάει

«Χωρίς κόπο δεν γίνεται τίποτα»«Χωρίς κόπο δεν γίνεται τίποτα»
Μέρος της συνέντευξης στον Πάρι Δόμαλη

Έ
χουν περάσει πέντε χρόνια από
την πρώτη μου συνάντηση και συ-
ζήτηση με τον Γιάννη Ροβολή.

Έχουμε κανονίσει να ξανασυναντηθούμε
στον Προφήτη Ηλία Αλαγονίας. Νωρίς το
πρωί, έχει δροσιά και απόλυτη ησυχία. 

-Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Είστε ένας
ζωντανός θρύλος, μιας τελείως άλλης εποχής.
Δώστε μου λίγες εικόνες από εκείνα τα χρόνια.

Θυμάμαι ότι από μικρό παιδί βοηθούσα τους
γονείς μου στις δουλειές. Βέβαια, δουλειές οι
οποίες ήταν του χεριού μου, όπως το πότισμα.
Μετά άρχισα το σχολείο. Πήγα ένα χρόνο
νωρίτερα από το κανονικό. Ο δάσκαλος ήταν
πρώτος ξάδερφος της μητέρας μου. Του
ζήτησε λοιπόν ο πατέρας μου να πάω ένα
χρόνο νωρίτερα, απλώς να παρακολουθώ,
χωρίς να έχω γραφτεί, ώστε να είμαι έτοιμος.
Όπερ και εγένετο. Ήμουν αριστούχος. Εκεί που
δεν είχα έφεση και κλίση ήταν τα μαθηματικά. 

Τότε λέγανε «να βγάλει το παιδί το δημοτικό
σχολείο για να ξέρει να κάνει λογαριασμούς
στο παζάρι». Τίποτε άλλο. Τότε ελάχιστοι έως
κανένας δεν πήγαινε παραπέρα από το Δημο-
τικό σχολείο. Από το 1934 αρχίσανε να
πηγαίνουν κανά δυό παιδιά από το χωριό μας
στο γυμνάσιο, πράγμα πολύ σπάνιο. Ένας ήταν
ο αείμνηστος Αντώνης Στασινός, μετέπειτα
Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

Το 1936 τελείωσα και εγώ την έκτη δημοτι-
κού. Δεν ήξερα ούτε τους δεκαδικούς
αριθμούς. Πήγα στο τότε Πρακτικό Λύκειο
Καλαμάτας. Ο καθηγητής όμως εκεί δίδασκε
δεκαδικούς και κλάσματα. Που να τα βγάλω
εγώ πέρα με τέτοια μαθηματικά; Έδωσα εξετά-
σεις την πρώτη χρονιά και κόπηκα. Έχουν
περάσει 84 χρόνια. Δεν ξέρω αν με αδικήσανε.
Μου έβαλαν ένα πρόβλημα και έχω την εντύ-
πωση ότι το έλυσα. Τώρα γιατί με κόψανε δεν
θα μάθουμε ποτέ. Εγώ ήθελα να ξανακάνω την
τάξη. Το να με στείλουν όμως κόστιζε. Οι
γονείς φτωχοί άνθρωποι ήσαν, δεν είχαν. Και
έτσι αναγκάστηκα να τα παρατήσω. Πήρα τη
συνήθεια να διαβάζω μόνος μου τότε. Μπορεί
βέβαια να σταμάτησα το σχολείο αλλά δεν στα-
μάτησα ποτέ να διαβάζω. Αυτό με βοήθησε
πάρα πολύ. Εάν τα πράγματα τα αφήσεις έτσι,
θα μείνουν έτσι. Μου αρέσει πολύ να γράφω.
Κάποιος που σταμάτησε το σχολείο και ύστερα
δεν έπιασε ποτέ ένα βιβλίο μένει εκεί που
ήτανε. Εγώ γράμματα δεν ξέρω. Διάβασα
Καραγκιόζη, Τολστόι, Βερν, Ουγκώ και άλλα
πολλά. Τα παλιά βιβλία ήταν και στην καθα-
ρεύουσα. Ξεκίναγε η μετάφραση της
«Ανάστασης», του Τολστόι, και δεν καταλά-
βαινα πολλά. Αλλά σιγά σιγά όλο και
περισσότερα. Χωρίς κόπο δεν γίνεται τίποτα.
Πρέπει να κοπιάσεις.  

-Στο δρόμο προς την Επάνω Μεριά υπάρχει ένα
μνημείο. Ποια είναι η ιστορία του; 

Η μία στήλη αναγράφει αυτούς που κατάγον-
ταν από το χωριό, τους οποίους εκτέλεσαν οι
Γερμανοί. Εδώ στο χωριό δεν έγινε κάποια
εκτέλεση. Έγινε στην Καλαμάτα. Οι αντάρτες
σκότωσαν κάποιους Γερμανούς και αυτοί ως
εκδίκηση σκότωσαν τρεις από το χωριό που
τους είχαν πάρει για οδηγούς. Πολλοί από το
χωριό μας επιστρατεύτηκαν και πήγαν στο
Αλβανικό Μέτωπο. Ήρθε η Κατοχή. Στην
Κατοχή περάσαμε τέτοια πείνα που δεν λέγε-
ται. Δεν είχαμε ούτε ψωμί. Ευτυχώς είχαμε στο
χωριό πατάτα και λάδι και κάπως την περά-
σαμε. Το σπίτι του αείμνηστου συγχωριανού
μας και πολύ καλού μου φίλου Παρασκευά
Ζαχαράκη  πριν αγοραστεί από τον πατέρα του
Αντώνη Ζαχαράκη, ανήκε σε κάποιον που
λεγόταν Οικονομάκης ή Κατσαμπέρης -έτσι
ήταν το παρατσούκλι του- ο οποίος έφερε
πρώτος την πατάτα στο χωριό και από εκεί δια-
δόθηκε. Σου λέω τώρα αρχές του 20ου αιώνα.
Η πατάτα ήταν θησαυρός. Μετά ήρθε η αντί-
σταση. Λάβαμε όλοι μέρος. Η άλλη στήλη έχει
τα θύματα του Εμφυλίου, που ακολούθησε.

-Ποια ήταν η σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι εκείνα
τα χρόνια;

Οι γονείς είχαν τον πρώτο λόγο. Ο πατέρας
παρόλο που δεν ήταν σκληρός, ήταν αφέντης
του σπιτιού. Η γυναίκα σε όλες τις δουλειές
μπροστά. Και στο κτήμα και στο σπίτι, δηλαδή
να μαγειρέψει, να πλύνει, να ζυμώσει ψωμί.
Την ημέρα στο χωράφι, μετά στο σπίτι να κάνει
όλες τις δουλειές του σπιτιού και να τους περι-
ποιηθεί όλους. Και το βράδυ στον αργαλειό.
Αντί να κοιμηθούν, όσο άντεχαν, κάθονταν
μέχρι τη μία ή και τις δύο και ύφαιναν μέχρι
που παραδίδονταν στην κούραση και κοιμόν-
τουσαν. Ήταν πραγματικές ηρωίδες.

-Τι συνέβη και τα χωριά ερήμωσαν;
Τη δεκαετία του ’60 άρχισε η μετανάστευση

είτε εσωτερική είτε εξωτερική. Αυτή λοιπόν η
μετανάστευση μας κατέστρεψε. Πολλοί πήγαν
στη Γερμανία, όσοι μπορούσαν στην Αμερική
και άλλοι στις πόλεις. Κακά τα ψέματα η αγρο-
τική ζωή εδώ ήταν πολύ σκληρή και δύσκολη.
Δεν υπήρχε ωράριο ούτε και σεβασμός στον
εργαζόμενο. Μόνον οι γιορτές ήταν σεβαστές.

Συμπερασματικά λοιπόν, ερήμωσαν τα χωριά.
Και όπως τα βλέπεις, έρημα μέχρι σήμερα.

-Τι πιστεύετε είναι σημαντικότερο στη ζωή ενός
ανθρώπου;

Για μένα το παν είναι η αγάπη και αυτήν έχω
να συστήσω. Εάν δεν έχεις κακία στην καρδιά
σου για κανέναν, τότε είσαι ευτυχής. Η καλο-
ψυχία λοιπόν. Καλό είναι να είμαστε εγκρατείς
σε όλες μας τις απαιτήσεις. Στα όποια χρήματα
βγάζει ο καθένας χρειάζεται καλό κουμάντο.
Ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Μπορεί να
έρθουν άσχημες ημέρες που να χρειάζεσαι
χρήματα και να μην έχεις επειδή τα σπατάλη-
σες άσκοπα. Εάν είναι άσωτος θα το βρεις
μπροστά σου. Εάν είσαι εγκρατής πάλι θα το
βρεις αλλά αυτή τη φορά με το μέρος σου.

-Πιστεύετε ο άνθρωπος πηγαίνει προς το καλύ-
τερο ή το χειρότερο; 

Θα φέρω ένα παράδειγμα, την ένωση του
ανδρόγυνου. Κάθε αγόρι και κάθε κοπέλα έχει
ελευθερία. Όταν αποφασίσει να παντρευτεί -
που σημαίνει δέσμευση- έχει συνηθίσει στην
ελευθερία. Ο γάμος έχει ορισμένα ιερά πράγ-
ματα. Όταν δηλαδή έχεις συνηθίσει να
αλλάζεις εύκολα σύντροφο κι αν ακόμη παν-
τρευτείς πάλι το ίδιο σου φαίνεται. Και
δυστυχώς εύκολα αφήνεις τη γυναίκα σου με
τα παιδιά ή αντίστοιχα η γυναίκα τον σύζυγό
της. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι καταστροφικό
για την οικογένεια. Άλλωστε οι χωρισμοί είναι
πάρα πολλοί πλέον.

Σήμερα ωστόσο μπορείς να πας στο σχολείο
δωρεάν. Γιατί τότε, ένα χρόνο που ήμουν στην
Καλαμάτα, πληρώναμε και δίδακτρα. Ενώ
τώρα η παιδεία είναι δημόσια, καθολική και
δωρεάν. Συμφωνώ απολύτως μ’ αυτό και μπο-
ρεί να βοηθήσει τον καθένα που έχει διάθεση
να σπουδάσει. Στεναχωριέμαι να βλέπω νέα
παιδιά που δεν εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες
που προσφέρει η εποχή. Παρά την οικονομική
κρίση, το βιοτικό επίπεδο όλων έχει ανέβει
πάρα πολύ, δεν έχει σχέση με παλιά. Στα
γράμματα και τον πολιτισμό πάμε καλύτερα
λοιπόν.

-Σε ανθρώπινο επίπεδο τα πάμε καλύτερα; 
Δεν ξέρω. Νομίζω σε μια ανάγκη όλοι τρέ-

χουν. Είμαστε περίεργοι οι άνθρωποι. Και
πονετικοί και σκληροί. Όλα τα έχουμε μέσα
μας και κατά τη διάθεση που έχει ο καθένας τα
εκφράζει. Έτσι είμαστε από τη φύση μας,
απλά.

-Ποια είναι η φιλοσοφία σας για τη ζωή; 
Η ζωή είναι λίγη. Να έχεις αγάπη για τον

πλησίον σου. Η αγάπη για τον συνάνθρωπο και
η δουλειά. Η δουλειά σου δίνει μια κατεύ-
θυνση, γιατί έχεις το νου σου στη δουλειά και
πάντα σε ανταμείβει. Τίποτε άλλο.

-Σας ευχαριστώ πολύ!
-Και εγώ Πάρι μου, να είσαι καλά.

Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε αρχικώς στην ιστοσε-
λίδα www.atheniantimes.gr τον Αύγουστο του 2021.
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“Ένα νερό κυρα-Βαγγελιώ” “Ένα νερό κυρα-Βαγγελιώ” 
για τον μπάρμπα Γιάννη της Αλαγονίας! για τον μπάρμπα Γιάννη της Αλαγονίας! 

Το άρθρο είναι βασισμένο σε δημοσίευση του
kalamatajournal.gr της 1ης Αυγούστου 2021
από τον Σταύρο Μαρτίνο τον οποίο και ευχαρι-
στούμε θερμά.

“ΕΓΡΑΦΟΜΕΝ ΕΝ ΑΛΑΓΟΝΙΑ” 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΒΟΛΗΣ 

Ο
σχεδόν αιωνόβιος, 96χρονος για
την ακρίβεια, μπάρμπα Γιάννης
Ροβολής, είναι ένας άνθρωπος με

αληθινά πλούτη που μοιράζονται σε
όσους τον γνωρίζουν και τον διαβάζουν. 

Είναι η ηθική και η σεμνότητα του, η αγάπη
του για τον τόπο του, την Αλαγονία, και το
έργο του, που αποτελεί λαογραφικό θησαυρό.
Το Σάββατο στις 31 Ιουλίου 2021 ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος της Αλαγονίας παρουσίασε το
νέο βιβλίο του μπάρμπα Γιάννη Ροβολή, στο
“Θεατράκι”, παρουσία βέβαια του συγγραφέα.
Στην εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου
συμμετείχαν και παιδιά, που τόσο αγαπά ο
μπάρμπα Γιάννης και του τραγούδησαν, παί-
ζοντας και μουσική το “Ένα νερό
κυρα-Βαγγελιώ”, τραγούδι που εκφράζει την
Αλαγονία με τα πολλά κρύα νερά της που ποτί-
ζουν “δέντρα  και  κλαδιά, λεμονιές και
κυπαρίσσια, σαν τα  όμορφα κορίτσια”...

“Πολύτιμο δώρο” χαρακτήρισε η πρόεδρος
του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλαγονίας, Ελένη
Λούρα το βιβλίο, που έχει τίτλο “Εγράφομεν
εν Αλαγονία - Οικογενειακά Επώνυμα - Ιστο-
ρικά - Ανέκδοτα Κατοίκων του Χωριού
Αλαγονίας Ταϋγέτου”, και είπε ένα “μεγάλο
ευχαριστώ” προς τον μπάρμπα Γιάννη. Τις
ευχαριστίες του διατύπωσε και ο Αντώνης
Καζάκος, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου, επί
της προεδρίας του οποίου αποφασίστηκε να
αναλάβει ο Σύλλογος την έκδοση. 

Για τον μπάρμπα Γιάννη και το βιβλίο του
μίλησε ο Χρήστος Ζερίτης, ο οποίος ήταν και
εκείνος που παρακίνησε τον συγγραφέα να
ετοιμάσει το βιβλίο, αναλαμβάνοντας ο ίδιος
την επιμέλεια. Ο Χρήστος Ζερίτης είπε ότι δεν
είναι από την Αλαγονία, την έχει αγαπήσει
όμως και έχει φτιάξει εκεί σπίτι από το 2000,
ενώ τον πρώτο άνθρωπο που γνώρισε στο
χωριό, πέρα από τον Αντώνη Καζάκο, ήταν τον
μπάρμπα Γιάννη. Όπως ανέφερε ο Χρήστος
Ζερίτης, αμέσως κατάλαβε πόσο μορφωμένος
με λαϊκή γνώση είναι ο μπάρμπα Γιάννης, πόσο
σημαντικά είναι τα γραπτά του, ιδιαίτερα από
λαογραφική άποψη και τότε του πρότεινε να
γράψει το πρώτο του βιβλίο. 

Επίσης ο Χρήστος Ζερίτης ανήγγειλε ότι ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Αλαγονίας θα εκδώσει
το επόμενο διάστημα ένα ακόμη πάρα πολύ
σημαντικό βιβλίο του μπάρμπα Γιάννη, με

πολλά παραδοσιακά αυθεντικά τραγούδια της
περιοχής, εκ των οποίων τα 40 περίπου τρα-
γουδιόντουσαν μόνο στην Αλαγονία. Ο Γιάννης
Ροβολής έχει διασώσει όχι μόνο τους στίχους,
αλλά και τον ρυθμό των τραγουδιών, ενώ μαζί
με το βιβλίο θα εκδοθεί και CD.

Για τον μπάρμπα Γιάννη Ροβολή και το έργο
του μίλησε επίσης ο περιφερειακός διευθυντής
εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Δημήτρης
Οικονομόπουλος, ο οποίος κατάγεται από τη
γειτονική Νέδουσα. Όπως σημείωσε ο περιφε-
ρειακός διευθυντής, ο μπάρμπα Γιάννης με το
βιβλίο του αυτό διεισδύει στην ψυχή κάθε συμ-
πατριώτη Αλαγόνιου, τον προκαλεί να βουτήξει
στο παρελθόν και να ανασύρει τους δεσμούς
του με τις ρίζες του. Επίσης τόνισε ότι η συνει-
σφορά του συγγραφέα και του έργου του είναι
καθοριστική και ανεκτίμητη όχι μόνο ως πνευ-
ματικό κεφάλαιο προς τον τόπο αλλά και ως
λαογραφική καταγραφή, η αξία της οποίας,
συνέχισε, θα αποκαλύπτεται όλο και περισσό-
τερο προϊόντος του χρόνου.  

Μηνύματα για τον Γιάννη Ροβολή, το βιβλίο
και την προσφορά του απέστειλαν η συγγρα-
φέας παιδικής λογοτεχνίας Μαρία Ρουσσάκη
και ο διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννή-
σου Μάριος Αθανασόπουλος. 

Η Μαρία Ρουσάκη μεταξύ άλλων τόνισε:
«Η αγάπη για τον τόπο, για τις ρίζες, για την
οικογένεια, για τον συντοπίτη αναδεικνύεται
σε κάθε σελίδα και σε κάθε αφήγηση. Ίσως η
έννοια του «ανήκω» να έχει ιδιαίτερη σημασία
στον συγγραφέα. Άλλωστε αυτό το χώμα ορί-
ζει ένα μέρος της ταυτότητάς μας. Τι είμαστε
αν δεν δημιουργηθήκαμε εν μέρει από τα κτή-
ματα του παρελθόντος ή από τις στάχτες των
προγόνων μα προγόνων μας;  Από την πέτρα
και το χώμα που αντικρίζουμε χτίστηκαν κατοι-
κίες δεκάδων γενεών. Έχετε αναρωτηθεί πόσες
ψυχές έχουν ζήσει ανάμεσα στα ντουβάρια των
σπιτιών μας; Παντού τριγύρω η φλέβα του
παρελθόντος πάλλεται παράλληλα με τη δική
μας ζωή. Η ανάσταση της μνήμης φέρνει τον

άνθρωπο πιο κοντά στις ρίζες του. Θησαυρός
είναι η μνήμη. Και ο μπαρμπα Γιάννης έκανε το
θαύμα να αναστήσει ολόκληρη την Αλαγονία
στις αράδες ενός πολύτιμου βιβλίου»

Ο Μάριος ο Αθανασόπουλος συμπλήρωσε
μεταξύ άλλων ότι «Με αυτό του το έργο, όπως
και με το προηγούμενο, έρχεται να αφήσει μια
πολύτιμη παρακαταθήκη για όσους θελήσουν
στο μέλλον να ασχοληθούν με την ιστορία της
Σίτσοβας ή και ολόκληρης της Αλαγονίας.
Έρχεται να υπομνήσει σε όλους, πως η αγάπη
για τον τόπο μας δεν είναι μόνο δικαίωμα,
αλλά και υποχρέωσή μας. Ιδιαίτερα σε μια
εποχή που τα σύνορα κάθε είδους χάνουν τη
δυναμική που είχαν κάποτε και οι άνθρωποι
αλλάζουν και εξελίσσονται διαρκώς. Σε μια
εποχή που λατρεύει κυριολεκτικά το παρόν,
ξεχνώντας τις περισσότερες φορές τόσο το
παρελθόν, όσο και το μέλλον. Αυτή λοιπόν
είναι η καταλληλότερη στιγμή για να κυκλοφο-
ρήσει ένα τέτοιο βιβλίο. Για να μας θυμίσει πως
δεν υπάρχει μόνο το τώρα στη ζωή μας, πως
για να βρισκόμαστε εμείς στο τώρα, υπήρξαν
κάποιοι άλλοι χτες και κάποιοι άλλοι που περι-
μένουν να ‘ρθουν αύριο».

Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασαν ο Χρή-
στος Ζερίτης και ο Ηλίας Βασιλάκης,  ο
οποίος επίσης έχει επιμεληθεί το “Εγράφομεν
εν Αλαγονία” και σημείωσε τη μεγάλη συμβολή
του Γιάννη Ροβολή για την πληρότητα της
ύλης της εφημερίδας “Παναλαγονιακά Νέα”.

Ο ίδιος ο μπάρμπα Γιάννης ευχαρίστησε με
μεγάλη ευγένεια και σεμνότητα όλον τον
κόσμο.

Η εκδήλωση περιελάμβανε επίσης προβολή
βίντεο με τον μπάρμπα Γιάννη να τραγουδάει
αυθεντικό παραδοσιακό τραγούδι της περιοχής
και να χορεύει, ενώ ολοκληρώθηκε με το τρα-
γούδι και τη μουσική των παιδιών του Θερινού
Ορεινού Σχολείου Ταϋγέτου και με προσφορά
κεράσματος από το Σύλλογο, όπως τσάι και
μέντα Ταϋγέτου και κουλουράκια.
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ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Εστίαση για όλες τις εποχές στην Αλαγονία

Επιλογές πέντε αισθήσεων, υπέροχοι Επιλογές πέντε αισθήσεων, υπέροχοι 
άνθρωποι και … ξεχωριστές γεύσειςάνθρωποι και … ξεχωριστές γεύσεις

Τ
ο φετινό γευστικό καλοκαίρι στην
Αλαγονία μας έφερε μπροστά σε
δυνατές προτάσεις που θα μας

συντροφεύουν καθ’ όλη της διάρκεια
του χρόνου.

Φέτος το καλοκαίρι στην κεντρική πλατεία
του χωριού μας «ξεσήκωσαν» τόσο γευστικά,
όσο και με την θετική τους ενέργεια η
Φωτεινή Τρανοπούλου και ο Παναγιώτης
Σκαφιδάς στο «Αλαγονίας Γεύσεις».  Η
πλατεία έξω από την εκκλησία επιβεβαιώθηκε
ως το σημείο συνάντηση ντόπιων και επισκε-
πτών, αλλά και των παιδιών που
περιπλανιόνταν στο κέντρο του χωριού ως τις
μεγάλες καλοκαιρινές ώρες. Οι ίδιοι μετά το
πρώτο τους καλοκαίρι δηλώνουν:

«Αλαγονίας Γεύσεις», το νέο μας εγχείρημα,
με όραμα να ταξιδέψουμε σε πολλές γεύσεις,
με ανοιχτούς ορίζοντες, με σας συνεπιβάτες,
που μας εμπιστευτήκατε  γεμίζοντάς μας ελπί-
δες, με τους επαίνους και την προτίμησή σας.

Φτωχό μπορεί να φαντάζει το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
μας, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. 

Καλή αντάμωση φίλοι μας με γεύσεις να
παντρεύουν τις παραδόσεις με νέες ιδέες». 

Στα «Ξύλινα Αλαγονίας» ο Γιώργος
Κυριακόπουλος και η  Ελένη Περδικούλη
έδωσαν το στίγμα τους στην νέα διεύθυνση
της επιχείρησης ανανεώνοντας με υπέροχο
τρόπο τόσο τον εξωτερικό χώρο, όσο και τις
γευστικές επιλογές μας. Το καλοκαίρι τους
βρήκε να εξυπηρετούν εκτός από τους προ-
γραμματισμένους επισκέπτες, πολλά γκρουπ
και ομάδες που ανάλογα με το ενδιαφέρον
τους έβρισκαν στο χωριό τα αντίστοιχα
σημεία ώστε να τα απολαύσουν στο βουνό.
Νέες ιδέες λοιπόν, από νέους ανθρώπους με
μεράκι και όραμα…

Στην Πάνω Μεριά η ταβέρνα του Τάκη
του Μαυρίκη με το μπαλκόνι τους προς τις
πλαγιές του Ταϋγέτου συνέχισε να  χαρίζει
στους επισκέπτες  τις γνώριμες  συγκινητικές
βραδιές πότε με τραγούδια και πότε με συζη-
τήσεις μεταξύ των ντόπιων και των
επισκεπτών, να συνοδεύονται από τις παρα-
δοσιακές συνταγές της Ιωάννας Μαυρίκη.

«Ευχαριστούμε, όλους τους φίλους και επι-
σκέπτες της Αλαγονίας που μας τιμούν με την
παρουσία τους» αναφέρουν. Αξία διαχρονική
στον χρόνο… 

Τα «διεθνή καφενεία μας»…

Φέτος αυτά τα τρία σημαντικά σημεία,
καθώς εκτείνονται σε τρεις γειτονιές του
χωριού εξέπεμψε και το «Διεθνές Καφε-
νείο», δηλαδή το διαδικτυακό σημείο
ηλεκτρονικής συνάντησης των απανταχού
Αλαγόνιων http://alagonia.org/meet.
Συγχωριανοί από όλα τα μέρη του κόσμου
Αμερική, Γερμανία, Αγγλία, Αθήνα όπου
υπάρχουν άνθρωποι του χωριού που επιθυ-
μούσαν να επικοινωνήσουν μπόρεσαν να
«συνδεθούν», στα προκαθορισμένα διαδι-
κτυακά ραντεβού μας. Μείνετε συντονισμένοι
για τις επόμενες συναντήσεις και ειδοποιήστε

τους δικούς σας σε όποιο μέρος της γης κι αν
βρίσκονται…

Τα ιστορικά καφενεία της Αλαγονίας

Τέλος, πάντα θα μνημονεύουμε, θα τιμάμε
και θα απολαμβάνουμε  τα γραφικά καφενε-
δάκια του χωριού μας με την ανεξίτηλη
γοητεία τους και αντοχή τους στον χρόνο.
Εκεί αισθάνεσαι την ζωντανή ιστορία και τη
καθημερινή απλότητα  και σε κάθε κουβέντα
των θαμώνων ανακαλύπτεις και μια ιστορία
που δεν γνώριζες από τον τόπο.

Η Αλαγονία, με την εστίασή της και τα
καφενεδάκια της ανοιχτά όλο το χρόνο, περι-
μένει όλους τους λάτρεις του βουνού και των
αυθεντικών γεύσεων  προσφέροντας ένα
ζεστό και γεμάτο «νοστιμιές» καταφύγιο. 
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ Κ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ολοκληρώθηκε το πρώτο ΟΡΕΙΝΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

«Γνωρίζοντας τα χωριά του Ταϋγέτου»«Γνωρίζοντας τα χωριά του Ταϋγέτου»
Π

ερισσότερα από τριάντα παιδιά
συμμετείχαν στις δραστηριότητες
των Σαββατοκύριακων του Καλο-

καιριού με τίτλο «Ορεινό Θερινό Σχο-
λείο», στο πλαίσιο του Πολιτιστικού
Καλοκαιριού Αλαγονίας 2021. Με τη συ-
νεργασία όλων των Πολιτιστικών Συλλό-
γων των γειτονικών χωριών το Ορεινό
Θερινό Σχολείο επισκέφτηκε την Αρτεμι-
σία, το Καρβέλι, το Λαδά, τη Νέδουσα, τις
Πηγές, γεμίζοντας γλυκές αναμνήσεις τις
παιδικές καρδιές. 

Με τη βοήθεια γονέων που διέθεσαν τα αυτο-
κίνητά τους, οι ομάδες των σαββατοκύριακων
επισκέφθηκαν και τα έξι χωριά μας κάνοντας
«θεματικές» εκπαιδευτικές εκδρομές με βιωμα-
τικές δραστηριότητες. Ζεστοί και φιλόξενοι οι
κάτοικοι των χωριών με τους εκπροσώπους
των Πολιτιστικών Συλλόγων περίμεναν τα παι-
διά με κεράσματα, για να τα ξεναγήσουν και να
τα ταξιδέψουν στη μαγεία του κάθε χωριού
μας. Επίκεντρο ήταν το σχολείο του κάθε
χωριού, που ξαναζωντάνευε με τους καινούρ-
γιους «μαθητές» του, αλλά και οι κεντρικές
πλατείες, όπου τα παιδιά των χωριών και το
ορεινό θερινό σχολείο έσμιγαν, οι κοντινές
φυσικές ομορφιές και πηγές που σταματούσαν
τα παιδιά για το δεκατιανό τους αποτελούσαν
οάσεις χαράς και ηρεμίας. 

Κάθε χωριό και μία ξεχωριστή
εμπειρία…

Σε κάθε χωριό, τα παιδιά αναζητούσαν χαρα-
κτηριστικά αντικείμενα παίζοντας το κυνήγι
του Θησαυρού. Στις Πηγές καταμέτρησαν τις
πηγές και ξαποστάσανε στο παλιό Λιοτρίβι στην
άκρη του χωριού και στην πλατεία της εκκλη-
σίας, Στον Λαδά ανακάλυψαν το υπέροχο
καλντερίμι που διαπερνά το χωριό, παίζοντας
παιχνίδια και θαύμασαν τις υπέροχες λαογρα-
φικές συλλογές  με τον αργαλειό στο Σχολείο,
αλλά και αυτή του κ. Αντωνόπουλου. Απέ-
ναντι τους περίμενε το Καρβέλι που το
επισκέφθηκαν με τα δικά τους ζυμωμένα καρ-
βελάκια και τα γεύτηκαν κάνοντας πικ νικ στις
όμορφες γωνιές του χωριού. Στην Αρτεμισία
περπάτησαν από τη Μονή Μελέ και διέσχισαν
όλο το χωριό ως το σχολείο αναζητώντας
πατάτες, έπαιξαν με αυτές στην αυλή και θαύ-

μασαν την Πινακοθήκη με ξεναγό τον κ.
Μασουρίδη. Τέλος στη Νέδουσα τα υποδέ-
χτηκε μια ολόκληρη παρέα παιδιών  που
συντόνισε ο πατήρ Βασίλειος Βεργινάδης και
μαζί με νέους του χωριού όπου επισκέφθηκαν
το υπέροχο ανακαινισμένο σπίτι του Νικηταρά

και περπάτησαν ως την «Μογγωνιά»  για να
ανακαλύψουν το αγαπημένο αυτό μέρος των
ντόπιων.

Καλή αντάμωση, λοιπόν, 
το επόμενο καλοκάιρι...

Από την επίσκεψη του Ορεινού Θερινού Σχολείου στο Καρβέλι, 
καθώς ατενίζουμε το Λαδά.

Από την επίσκεψη στις Πηγές

Για το επιμελημένο ανδρικό κού-
ρεμα και ξύρισμα, οι γνώστες

προτιμούν “Το Κουρείο της Αγο-
ράς” το οποίο βρίσκεται στην οδό

Σπάρτης της Κεντρικής Αγοράς
Καλαμάτας.

Περάστε μια βόλτα ενώ κάνετε
τα ψώνια σας ή κλείστε ραντεβού

καλώντας στο

6978 607 712
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Ο Γιάννης Μπελογιάννης του Μιχάλη

και της Βαρβάρας Παπαδέα και η

Νότα Παπαντωνοπούλου του Ευστα-

θίου και της Αικατερίνης Παπαντωνοπού-

λου – Βαρβουτσή παντρεύτηκαν στις

22/8/2021 στην Καλαμάτα.

•••

Η Τσούκλερη Ευαγγελία του Γεωργίου  και

τις Αθηνάς και ο Γιώργος Πότσιος τέλε-

σαν το γάμο τους στην Καλαμάτα

Οι Σύλλογοι εύχονται 

Βίον Ανθόσπαρτον!

ΓάμοΓάμοιι

Ο Μαρκόπουλος Βασίλης του Νικο-
λάου και της Αγγελικής και η Δέσποινα
Καλαφάτη απόκτησαν το πρώτο τους

παιδάκι κοριτσάκι
•••

   Ο Αντωνόπουλος Γεώργιος του
Ιωάννη και η σύζυγός του Μπρούκ

απόκτησαν κοριτσάκι στην Αμερική.
•••

Ο Αντωνόπουλος Νικόλαος του Δη-
μητρίου και η σύζυγός του Χριστίνα
απόκτησαν αγοράκι στην Αμερική.

•••
Ο Αντωνόπουλος Παναγιώτης του

Δημητρίου και η σύζυγός του Δήμητρα
απόκτησαν αγοράκι στην Αμερική.

•••
Ο Πετσόπουλος Λεωνίδας και η σύζυ-
γός του Ελευθερία απόκτησαν αγόρι.

•••
Η Πετσοπούλου Βαρβάρα και ο σύζυ-

γός της Χαράλαμπος απόκτησαν
αγόρι.

•••
Η Πετσοπούλου Ελένη και ο σύζυγός
της Παναγιώτης απόκτησαν αγόρι. 

•••
Ο Σπύρης Κωνσταντίνος του Θεοδώ-
ρου και της Παναγιώτας και η σύζυγός
του Σάρα απόκτησαν το πρώτο τους

παιδί και το ονόμασαν Θεόδωρο.
•••

Ο Μασουρίδης Γιάννης του Γεωργίου
και η Αλεξοπούλου Σοφία, απόκτησαν

γιο. 

Οι Σύλλογοι εύχονται να τους ζήσουν!

ΓΓεεννννήήσσειςεις
Ο Λαμπρινός Κωνσταντίνος και η σύζυγός
του Αντωνία Ρεσπίθα βάπτισαν το γιο τους
στις 13/6/2021 στην Ιερά Μονή Γιατρίσσης

Ταϋγέτου και τον ονόμασαν Χρίστο – Μάριο. 
•••

Ο Βασίλης Πιτσώνης και η σύζυγός του Γω-
γούλα Πιτσώνη - Μπελογιάννη βάπτισαν τα
δίδυμα αγόρια τους  στις 5/7/2021 στην Καλα-
μάτα και τα ονόμασαν Μιχάλη – Μάξιμο και

Δημήτρη – Ωρίωνα. 
•••

Ο Ρεσβάνης Δημήτρης και η σύζυγός του Βα-
ρελά Γεωργία βάπτισαν το γιο τους στις

15/8/2021 στην Ιερά Μονή Μαρδακίου στην
Νέδουσα και τον ονόμασαν Λεωνίδα. 

•••
Η Αλεξάνδρα Τόλια και ο σύζυγός της Στέ-
φανος  βάπτισαν το γιο τους στις 21/8/2021

στην Καλαμάτα και τον ονόμασαν Άρη. 
•••

Ο Βασίλης Αλάμαρας και η σύζυγός του
Σταυρούλα Κλαγγέα βάπτισαν την κόρη τους
στις 18/9/2021 στην Καλαμάτα και την ονόμα-

σαν Σοφία. 
•••

Ο Γιώργος Παπαδημητρίου και η σύζυγός
του Σταυρούλα Παπαδέα βάπτισαν το γιο

τους στις 19/9/2021 στην Αθήνα και τον ονό-
μασαν Αθανάσιο. 

•••
Ύστερα από πάρα πολλά χρόνια στο χωριό

Λαδά πραγματοποιήθηκαν βαφτίσια στην εκ-
κλησία του χωριού μας. Πρόκειται για τις βαφτί-

σεις των παιδιών του Κεφαλόπουλου
Κωνσταντίνου του Παναγιώτη και Δούβα Αν-

τώνη του Μιχαήλ.
•••

Η Ιωάννα Θεοδώρου Σπύρη και ο σύζυγός
της Αλεξάντερ Κρίστοφερ βάφτισαν την

κόρη τους με ανάδοχο τη Σοφία Σπύρη και την
ονόμασαν Παναγιώτα.     

•••
Ο Μασουρίδης Θεόφιλος του Γεωργίου και η

Μάλαμα Βασιλική, βάφτισαν την κόρη τους και
της έδωσαν το όνομα Σταυρούλα-Κυριακή.

Οι Σύλλογοι εύχονται να τους ζήσουν!

ΒαπτίσειςΒαπτίσεις

  

Ο Σύλλογος Λαδαίων συγχαίρει τον Παχή

Χρήστο του Παναγιώτη που έλαβε το πτυ-

χίο της Ιατρικής και την Δανάη Παχή του

Παναγιώτη που πήρε το πτυχίο της Νομι-

κής.  Και οι δύο είναι παιδιά του Γραμματέα

του Συλλόγου μας, Παχή Παναγιώτη του

Χρήστου.

Συγχαρητήρια Συγχαρητήρια 
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B I O T E X N I A
Φύλλο κρούστας και κανταϊφ

Πίτσα - Πίτα για πίτσες

ΑΦΟΙ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΥ
Φορμίωνος 9, Τηλ. 27210 21512, Καλαμάτα

ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Αοσμο - Στεγνό - Σύχρονο - ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

Ευστάθιος Γ. ΜακρήςΕυστάθιος Γ. Μακρής

Χρ. Παγώνη 14, Καλαμάτα, τηλ. 27210 97150

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Τα βιβλία «ΔΥΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΑΫΓΕΤΟ» (1 και 11). 
Έκδοση του Συλλόγου Αρτεμισίων Αθήνας. Και τα
ΑΛΑΓΟΝΙΑΚΑ (ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ).
Επανέκδοση το 1994. Πωλούνται στα κάτωθι καταστήματα.
1) Στο βιβλιοπωλείο «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ», ΚΑΛΑΜΑΤΑ
2) Στο βιβλιοπωλείο «ΕΣΤΙΑ» Σόλωνος 60, ΑΘΗΝΑ
(πίσω από την Νομική).
3) Στο βιβλιοπωλείο «ΑΛΦΕΙΟΣ», ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 22,
ΑΘΗΝΑ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ
ΤΟ Δ.Σ.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΑΜ
ΕΛΑΣ στον Ταϋγετο και τον Πάρνωνα

1941 – 1944
του ΧΡΙΣΤΟΥ Ν. ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ

Το βιβλίο θα το προμηθευτε ίτε 

από το Βιβλιοπωλείο Κ. Κονταργύρη 

Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα

ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΑΓΟΝΙΟΙ
Α’ ΚΑΙ Β’ ΤΟΜΟΙ

Του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ Κ. ΚΑΛΑΜΑΡΑ
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΑΓΟ-

ΝΙΑΣ
Έκδοση του Συλλόγου Αλαγονίων Καλαμάτας

ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ:
1) Σύλλογο Αλαγονίων Καλαμάτας,
Αντώνης Καζάκος τηλ. 6974703911

2) Νίκο Παπακαλό ΑΘΗΝΑ
3) Βιβλιοπωλείο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Καλαμάτα

Καταγόμενοι από την Αλαγονία

1. Βίλλας Αλέξανδρος του Φίλιππα και της

Μαρίας Ρουσάκη του Γεωργίου – Πανεπιστή-

μιο Πελοποννήσου

2. Κωνσταντόπουλος Παναγιώτης του Νι-

κολάου και της Φωτεινής (εγγονός του Κώστα

Κωνσταντόπουλου) – Φυσικό Πάτρας.

3. Κανελλόπουλος Γιώργος του Κωνσταντί-

νου και της Ουρανίας Αντ. Ροβολή - Ιατρική

Καταγόμενοι από το Καρβέλι

 1. Λύγουρη Νικολέτα του Γεωργίου, Επι-

κοινωνίας και Μάρκετινγκ – Οικονομικό

Πανεπιστήμιο Αθήνας.

Καταγόμενοι από τις Πηγές

1. Η Βασιλάκου Σταματία του Νίκου και της

Ηλιάνας Οικονομοπούλου, εγγονή του Θεό-

δωρου και της Μαρίας και δισέγγονη του Ηλία

και της Αγγελικής Λυακουνάκου πέρασε στο

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φυσικός.

2. Ο Παναγιώτης Παπαδέας του Γιάγκου και

της Μτέτυς πέρασε στο Λιμενικό με μεγάλη

βαθμολογία. 

3. Η Μαρκοπούλου Θεοδώρα του Αποστόλη

και της Αιμιλίας πέρασε στο Παιδαγωγικό

Βόλου. 

4. Η Λαϊβέρα Αγγελική το γένος Αθανασου-

λάκη πέρασε στο Παιδαγωγικό Βόλου.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 
ΣΕ Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.ΣΕ Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.



ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡ. ΔΟΥΖΗΣ
ΤΖΑΝΕ 19, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΤΗΛ.: 27210 86585

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΕΧ/ΓΟΣ ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 67 - 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
27210 84709, ΚΙΝ. 6944690141 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΒΟΛΗ

c ΠΥΖΑΜΕΣ
c ΚΑΛΤΣΟΝ-ΚΑΛΤΣΕΣ
c ΕΣΩΡΟΥΧΑ: ΑΝΔΡΙΚΑ, ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ

ΠΟΛΥΒΙΟΥ 9, ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΤΗΛ.: 27210 93627

““ II nnss ii ddee””

Απεβίωσε και κηδεύτηκε  

ο Βουτσής Νικόλαος του Γεωργίου

•••
Απεβίωσε και κηδεύτηκε 

ο Παρθένιος Σταύρος του Νικολάου

•••
Απεβίωσε και κηδεύτηκε 

ο Παρθένιος Γιώργος του Νικολάου

•••
Απεβίωσε και κηδεύτηκε 

η Μασουρίδη Σταυρούλα χήρα Πανάγου

•••
Απεβίωσε και κηδεύτηκε 

η Καρρά Ευγενία χήρα Γεωργίου

•••
Απεβίωσε και κηδεύτηκε 

ο Παχής Νικόλαος του Ιωάννη

•••
Απεβίωσε και κηδεύτηκε

η Παρθενίου Δήμητρα χήρα Παναγιώτη (Πάνου)

•••
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Καρβέλι 

ο Μαρινάκης Χαράλαμπος του Σαράντου

•••
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αλαγονία 

ο Δημήτρης Χριστοδουλάκης (Μήτρος)

•••
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αλαγονία 

η Ελένη χήρα Παναγιώτη Μαυρίκη

•••
Απεβίωσε στην Καλαμάτα 

και κηδεύτηκε στην Αλαγονία 

ο Μέλιος Ηλίας του Αναστασίου (Λούης)

•••
Απεβίωσε στην Καλαμάτα και κηδεύτηκε στην Κα-

λαμάτα ο Μπουζάνης Δημήτρης (Κασκέλης)

•••
Απεβίωσε στην Καλαμάτα και κηδεύτηκε στην

Αλαγονία ο Χανδρινός Γρηγόρης

•••
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αλαγονία 

ο Χριστοδουλάκης Βασίλης (Μπίλης)

•••
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στον Καναδά 

ο Δρίτσας Αντώνης (Χαριλαντώνης)

•••
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αλαγονία 

ο Τσούκλερης Γιώργος του Αθανασίου

(Μπαρμπαγιώργης)

•••
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Ερέτρια 

ο Ψυχόπαιδας Παναγιώτης του Ιωάννη

•••
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Καλαμάτα 

ο Θεοδωρακόπουλος Σωτήρης του Θεοδώρου 

•••
Απεβίωσε στο Βόλο και κηδεύτηκε στη Νάουσα 

ο Περδικούλης Ηλίας του Χρήστου

•••
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Καλαμάτα 

η Κατίνα Βασιλάκη του Βασιλείου, 

σύζυγος Γεωργίου Σταθόπουλου

•••
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Καλαμάτα 

ο Παπαδόπουλος Δημήτρης του Αθανασίου 

και της Μαρίας

•••
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αρτεμισία 

η Σοφία χα Παν. Λαμπροπούλου, ετών 93

•••
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αρτεμισία 

η Παναγιώτα Ιωάν. Βορριά, 

το γένος Γιαννοπούλου, ετών 81

•••
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αρτεμισία 

η Παναγιώτα χα Γιαννουκάκη, ετών 85

•••
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αρτεμισία 

η Σταυρούλα χα Παν. Ηλιοπούλου, ετών 93

•••
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Καλαμάτα 

ο Γεώργιος Γιαννουκάκης, ετών 80

•••
Απεβίωσε και κηδεύτηκε στις 25 Αυγούστου 

η Αικατερίνη Κ. Ζερβά, ετών 81

Οι Σύλλογοι εκφράζουν τα θερμά
συλλυπητήριά τους

ΚηδείεςΚηδείες
Ο Θεόδωρος Σπύρης και η σύζυγός του Πα-
ναγιώτα δώρισαν στον Ιερό Ναό Εισοδίων
της Θεοτόκου Αλαγονίας εκατό (100)
ευρώ στη μνήμη της αδερφής τους Ελένης
Μαυρίκη.
Επίσης δωρίζουν εκατό (100) ευρώ στον ίδιο
Ιερό Ναό στη μνήμη της ανιψιάς τους Διδά-
κτορος Μαρίας Μπουρνιά συζύγου Κων-
σταντίνου Ιωάννου Σπύρη.
Ο ιερέας και το εκκλησιαστικό συμβούλιο του
ως άνω Ιερού Ναού ευχαριστούν και προσεύ-
χονταν ο Θεός να αναπαύει τις ψυχές των προ-
σφιλών προσώπων των δωριτών.
Τέλος δωρίζουν το κτήμα τους στη θέση
«Βουνάκι» για την εξυπηρέτηση των χωρια-
νών. 

ΔωρέεςΔωρέες

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΚΚΑΑΖΖΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ
Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ο ΣΠ Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ο Σ

ΚΑΥΣΤΗΡΑΝΤΖΗΣ –  SERVICE ΛΕΒΗΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ –  ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

ΚΙΝ.:  6972 765099

  

Ο πρόεδρος και το Εκκλησιαστικό Συμ-

βούλιο Εισοδίων Θεοτόκου Αλαγονίας

ευχαριστούν την Ελένη και Λούη Μαρέ-

σκα για την δωρεά των πενήντα (50)

ευρώ, καθώς και την Ευαγγελία Παπανα-

στασοπούλου με την επίσης δωρεά πε-

νήντα (50) ευρώ στην Εκκλησία μας. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Κοινωνικά - Ανακοινώσεις 15Ιούλιος - Νοέμβριος 2021

Επίσημο Εξουσιοδοτημένο
SERVICE

Ν. Μεσσηνίας

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΝΤΑΚΟΥΡΗΣ

Μαυρομιχάλη 22, Καλαμάτα
Τηλ.& Fax: 27210 28217

EUROSERVICE
Service ποιότητος για προϊόντα ποιότητος

ΠΙΤΣΟΣ

Αρχαιρεσίες του ΣυλλόγουΑρχαιρεσίες του Συλλόγου
Απανταχού ΛαδαίωνΑπανταχού Λαδαίων

Την Κυριακή 31 Οκτώβρη 2021 και ώρα
18:00 στα γραφεία του Συλλόγου μας (Αγ. Παντε-
λεήμονος 13 διεξήχθηκαν αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συλλόγου μας: 
Πρόεδρος ΑΘΗΝΑ ΜΑΣΟΥΡΙΔΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΠΑΧΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Μελή
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΧΗΣ

-----------------------------------------------
Εκ. του Δ.Σ.

Ανακοίνωση Ανακοίνωση 
για δημοσιεύσεις Συλλόγουγια δημοσιεύσεις Συλλόγου

Απανταχού ΛαδαίωνΑπανταχού Λαδαίων
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι του συλλόγου Λα-
δαίων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όταν θέ-
λετε κάτι να δημοσιευθεί στην εφημερίδα μας να
επικοινωνείτε με: την κα Αθηνά Μασουρίδη (Πρό-
εδρο του Συλλόγου) στο τηλ. 6986834829  ή με τον κ.
Παναγιώτη Παχή (Γραμματέα του Συλλόγου) στο τηλ.
6989742668



Σ
τον Ταΰγετο επέλεξαν να διανύ-
σουν τις αυγουστιάτικες διακοπές
τους δεκαπέντε (15) φοιτητές του

Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών της Σχολής Κοινωνικών και Αν-
θρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Αναζητούσαν έναν προορισμό όπου μέσα στη
φύση θα μπορούσαν να εμπνευστούν, να δημι-
ουργήσουν ατομικά και ομαδικά έργα, να
ξεκουραστούν και να βιώσουν τον ρυθμό του
βουνού. 

Όταν λοιπόν προτάθηκε στην ομάδα από την
Ελεάνα Δρίτσα από την Αρτεμισία – η οποία

κάλυψε και φωτογραφικά το γεγονός -  να
κατασκηνώσουν στο αγρόκτημα του Πανα-
γιώτη Χελά στην περιοχή Σίβατα (πλησίον
Αγίας Τριάδας) δεν θα μπορούσαν ποτέ να
φανταστούν τις μοναδικές στιγμές που θα βίω-
ναν από τις 10 Αυγούστου έως τις 23
Αυγούστου 2021.

Οι κατασκηνωτές καθημερινά δημιουργούσαν
πρωτότυπα έργα δίπλα στον «Δρόσο» και τον
«Πάγο», τις δύο πηγές που βρίσκονται στο
μέρος αυτό χρόνια και οι παλαιοί τις χρησιμο-
ποιούσαν συχνά με τα ζώα τους. Οι δύο πηγές
ρέουν συνεχώς δίπλα στο εντυπωσιακό ρέμα
που κατεβαίνει από τα Τρελάγκαδα και ηλε-
κτροδοτεί με μία μικρή υδρογεννήτρια τον

χώρο. Τα κρύα βράδια ζεσταίνονταν με
μακροσκελή κουβέντα κάτω από τα άστρα στο
κεντρικό ξύλινο μπαλκόνι που είναι «κρυμ-
μένο» μέσα στο λαγκάδι.

Ταυτόχρονα οι φοιτητές διοργάνωναν πεζο-
πορίες σε κοντινούς προορισμούς και στα
μονοπάτια της περιοχής, επισκέφθηκαν τα
εστιατόρια του τόπου και δοκίμασαν τις ιδιαίτε-
ρες γεύσεις, συμμετείχαν σε εργαστήρια για τα
παιδιά του Ορεινού Θερινού Σχολείου και γνώ-
ρισαν του ντόπιους ανθρώπους με τους
οποίους πια υπάρχει η επαφή και η σύνδεση
που μόνο στο βουνό μπορεί να συμβεί.

Σίγουρα το αγρόκτημα του Παναγιώτη Χελά
θα “φιλοξενήσει” και άλλες όμορφες παρέες.

Εικαστική κατασκήνωση και δημιουργία  
δίπλα στον … «Δρόσο» και τον «Πάγο»
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Υπαίθρια έκθεση εικαστικών δημιουργιών Υπαίθρια έκθεση εικαστικών δημιουργιών 
στον δημόσιο χώρο της Αλαγονίαςστον δημόσιο χώρο της Αλαγονίας

Η τελευταία επιθυμία  
Ήμουνα ο Μπίλης, ήμουν εκείνος που ήμουνα,
με αγαπήσατε και σας αγάπησα όλους. Τελευ-
ταία επιθυμία μου σε όλους … όλοι μαζί με το
χαμόγελο στα χείλη

 

Χίλια ευχαριστώ
Βασίλης Χριστοδουλάκης - Μπίλης

Ο μπάρμπα Μπίλης άφησε αυτό το ποιήμα
στις κόρες του για να δημοσιοποιηθεί αφού
"θα έχει φύγει" από κοντά μας. Ευχόμαστε
"καλό ταξίδι" από καρδιάς και ένα μεγάλο
ευχαριστούμε για όλα τα κείμενα, ποιήματα
και σκέψεις που μας χάρισε.

Οι μαθητές του Ορεινού Θερι-
νού Σχολείου διακόσμησαν με τις
εικαστικές τους δημιουργίες
μερικές «γωνιές» του δημόσιου
χώρου της Αλαγονίας και μας
χάρισαν κατά τη διάρκεια του
φετινού καλοκαιριού μια στα-
γόνα παιδικής αθωότητας και
φαντασίας στους καθημερινούς
μας περίπατους.

Κάποια μέρα που θα φύγω
και θα πάω μακριά
και δεν θα ξαναγυρίσω 
με εσάς να συζητήσω
να μην κλαίτε και θρηνείτε
μην σας πιάνουνε λυγμοί
μόνο να φιλοσοφείτε 
τη δική σας τη ζωή

Κάθε περασμένο φεύγει 
και ο χρόνος το γιατρεύει
οι χαρές γυρίζουν πάλι
και ξανάρχονται τα κάλλη

Το γέλιο από τα χείλη σας 
ποτέ να μην σας λείπει
αυτό σας φέρνει τη χαρά
διώχνει μακριά τη λύπη

Σε σας που αφήνω πίσω
μια ευχή θα σας αφήσω
να είστε πάντα ενωμένοι
και πολύ αγαπημένοι

Φίλες και φίλοι, γνωστοί και
άγνωστοι, 
συγγενείς και οικείι, για την
συνδρομή σας 
στην τελευταία μου κατοι-
κία 
μέσα από τα βάθη της καρ-
διάς μου που έχει πάψει πια
να πάλλει…  


