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Γι' αυτόν τον λόγο υπέδειξε την απομάκρυνση των μεγάλων παιδιών από την περιοχή Ξηροκαμπίου και Πολοβίτσας. Κατόπιν αυτής της εισαγγελικής προειδοποιήσεως ο γιος του γιατρού, δηλ. ο Δημήτριος Μεν. Ξανθάκος, έφυγε από την περιοχή και ζήτησε προστασία αλλού, αφού εν τω μεταξύ κατόρθωσε να φυγαδεύσει
την ομάδα των Άγγλων. Δεν πρόλαβε όμως να φύγει και ο Κωνσταντίνος Χαρ.
Ξανθάκος, ο οποίος παρέμεινε στην Πολοβίτσα. Έτσι, η ιταλική αστυνομία, με διαταγή του λοχαγού Φεστούτσιο που ασκούσε καθήκοντα διοικητού της περιοχής
Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, οργάνωσε μια αιφνιδιαστική ενέργεια και
επέτυχε την σύλληψη του Κωνσταντίνου Χαρ. Ξανθάκου.
Ο συλληφθείς κρατήθηκε στην αρχή στο Ξηροκάμπι, όπου υποβλήθηκε σε
εξονυχιστική ανάκριση κατά την οποία κράτησε το στόμα του κλειστό. Αρνήθηκε
τα πάντα. Ο πατέρας του, που ήταν διευθυντής του υποκαταστήματος της Τράπεζας
Αακωνίας, ζήτησε την συμπαράσταση του πρώην δημάρχου Σπαρτιατών Ηλία
Γκορτσολόγου, που ήταν διοικητής της Τραπέζης, προκειμένου να κάνουν από
κοινού διαβήματα υπέρ του κρατουμένου προς την ιταλική αστυνομία. Αλλά όλες
οι προσπάθειές τους απέβησαν άκαρπες, γιατί, μολονότι ο Ηλίας Γκορτσολόγος
επεσκέφθη κατ' επανάληψη τις ιταλικές αρχές, εν τούτοις-δεν επέτυχε την απόλυση
του κρατουμένου. Και όχι μόνον αυτό. Ο Φεστούτσιο, ελθών από την Τρίπολη για
να ερευνήσει προσωπικά την υπόθεση και επιδιώκοντας προφανώς να συνδέσει το
όνομά του με την σύλληψη των Άγγλων διέταξε την μεταγωγή του Κωνσταντίνου
Χαρ. Ξανθάκου στην Σπάρτη και την κράτησή του στα υπόγεια της
Καραμπινιερίας. Θέλοντας δε να εξασφαλίσει ομολογία του κρατουμένου, διέταξε
να τον καθηλώσουν δεμένο σε μια πολυθρόνα μέσα στο γραφείο του και,
απειλώντας ότι θα εφαρμόσει εις βάρος του βασανιστήρια, αξίωνε από τον
Ξανθάκο να «μιλήσει». Ο αλησμόνητος όμως πατριώτης, που είχε πολεμήσει τους
Ιταλούς στο αλβανικό μέτωπο, με έκδηλη περιφρόνηση προς τον Ιταλό αστυνόμο,
εδήλωνε ότι δεν είχε να καταθέσει τίποτα. Τότε ο Φεστούτσιο διέταξε να τον
βασανίσουν, βγάζοντας τα νύχια του δεμένου στην πολυθρόνα Κωνσταντίνου Χαρ.
Ξανθάκου. Αλλά έμελλε να αντιμετωπίσει συμπεριφορά θηρίου. Ο ανυποχώρητος
Ξανθάκος, με την πρώτη προσπάθεια να υποστεί το μαρτύριο, στο οποίο ήθελε να
τον υποβάλει ο Φεστούτσιο, συγκέντρωσε όλες τις δυνάμεις και, καθώς ο Ιταλός
αξιωματικός στεκόταν μπροστά του έτοιμος να απολαύσει το θέαμα του
βασανισμού του θύματος του, κατάφερε ένα ισχυρό λάκτισμα στο υπογάστριο του.
Κατόπιν αυτού ο Φεστούτσιο, σφαδάζοντας από τον πόνο και έξαλλος από το κακό
του, διέταξε την άμεση εκτέλεση του Ξανθάκου. Κι έτσι μια ομάδα
Καραμπινιέρων, που απετέλεσε πρόχειρα συγκροτηθέν εκτελεστικό απόσπασμα,
ανήρπασε κυριολεκτικά το θύμα και με ένα καμιόνι τον μετέφερε δεμένο στην θέση
«Κουρκούλες», εκεί που είναι σήμερα το εργοστάσιο «ΝΙΚΑ», όπου και την 11
Δεκεμβρίου 1941 τον εξετέλεσε. Η θηριωδία του φασισμού εκδηλώθηκε στην
χειρότερη μορφή της. Αλλά έτσι δημιούργησε τον πρώτο αντιστασιακό της
Λακωνίας, τον Κωνσταντίνο Χαρ. Ξανθάκο.
Κατά την δεκαετία του 1990 λέγεται ο θεάθηκε στον τόπο της εκτελέσεως
του Κωνσταντίνου Χαρ. Ξανθάκου ένας ξένος τουρίστας, προφανώς Ιταλός γιατί
μιλούσε ιταλικά, μεγάλης ηλικίας, ο οποίος έμεινε επί αρκετή ώρα εκεί που είναι
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Έναν χρόνο πριν από τον θάνατο του, κατεβεβλημένος από αρρώστιες, συντάσσει την διαθήκη του, με την οποία διανέμει τα λίγα υπάρχοντά του και παραγγέλλει τα σχετικά μνημόσυνα και σαρανταλείτουργα. Από την διαθήκη του συνάγεται ότι ο Δανιήλ είχε δύο αδελφούς τον Παναγιώτη και τον Γεώργιο, ο οποίος είχε
ήδη αποβιώσει, και τέσσερες αδελφές. Στον Παναγιώτη ή τα παιδιά του αφήνει
διακόσια πενήντα γρόσια, διακόσια στα παιδιά τού Γεωργίου και διακόσια στα άλλα, από τις αδελφές του, ανίψια, αν αυτά εμφανιστούν «με αξιόπιστα μαρτυρικά
γράμματα». Αφού με ειδικές εγκυκλίους ζήτησε συγχώρηση από το ποίμνιο του,
εκοιμή θη στις 3 Μαρτίου 1815.
Στα ιερατικά βήματα βάδισαν και δύο ανίψια του Δανιήλ. Ο Ηλίας φέρεται
να καταβάλλει 800 γρόσια σε μετρητά και 200 σε ρουχισμό, προκειμένου να γίνει
μοναχός. Σε αντιστάθμισμα το μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού της Σάμου
ανελάμβανε την υποχρέωση να του χτίσει μια καλύβα κοντά στο εξωκλήσι του
Αγίου Σπυρίδωνα, όπου και εμόνασε υπό το θρησκευτικό όνομα Ησαΐας.
Στις επιστολές του Αθανασίου Πάριου προς τον Δανιήλ αναφέρεται και
άλλος ανιψιός του Δανιήλ, ο οποίος φοιτούσε στην σχολή της Χίου (1793).
Προφανώς πρόκειται για τον Παρθένιο, τον λόγιο πρωτοσύγγελο της
Αρχιεπισκοπής Σάμου και Ικαρίας και ηγούμενο στην συνέχεια της μονής του
Τιμίου Σταυρού Σάμου. Ο Παρθένιος γεννήθηκε στην Κουμουστά (1772) και
πέθανε στην Σάμο (1838). Το όνομά του συνδέθηκε κυρίως με την μονή του Τιμίου
Σταυρού Σάμου, της οποίας υπήρξε ηγούμενος από το 1817 ως το 1833. Μετά τον
θάνατο του θείου του τοπικοί παράγοντες κινήθηκαν για να τον αναβιβάσουν στον
αρχιερατικό θρόνο Σάμου και Ικαρίας. Ο ίδιος, όπως φαίνεται από ένα σχετικό
υπόμνηνά του, έθεσε κάποιους όρους για την διεκδίκηση της διαδοχής. Οι όροι
όμως δεν ικανοποιήθηκαν και «ο Παρθένιος ο Λάκων» συνέχισε, ως ηγούμενος
πια, απερίσπαστος το πνευματικό του έργο. Από την θέση του αυτή βοήθησε
προσοντούχους νέους να ανέλθουν πνευματικά και κήρυξε με πειστικότητα τον
θείο λόγο. Διακρίθηκε ιδιαίτερα για τις διοικητικές του μεταρρυθμίσεις και το
πλούσιο συγγραφικό του έργο.
Ο Δανιήλ και ο Παρθένιος φαίνεται ότι είχαν ουσιαστική σχέση με τα πνευματικά κινήματα της εποχής, το Νεοελληνικό Διαφωτισμό και την κίνηση των παραδοσιακών Κολλυβάδων. Κι οι δύο «υπήρξαν χαρακτηριστικές μορφές λογίων ιερωμένων του 18"" και του 19ου αι. και η παιδεία τους αυτή αντανακλάται στα κείμενα
τους. Το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί και για έναν ηθικοπλαστικό ευσεβισμό που παρατηρείται σ'αυτά, έξω και πέρα από οποιαδήποτε τάση επίπλαστης επιδειξιομανίας.
Πρόκειται για γνήσια βιώματα ορθοδόξων κληρικών, με βαθιές ρίζες στην πατερική
παράδοση και εκτεταμένη γνώση του ευαγγελικού λόγου, που απευθύνονται στο ποίμνιο τους για να το καθοδηγήσουν πνευματικά και να το μορφώσουν ηθικά... Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι εκκλησιαστικοί λόγοι του Δανιήλ και του Παρθενίου, των Πελοποννησοσαμίων, αποτελούν δείγματα λαϊκής κηρυγματικής του 18°"
αι., με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Απηχούν ιδέες και πνευματικά κινήματα της νεοελληνικής διανόησης, παρά τον σαφώς θρησκευτικό προσανατολισμό τους, και έχουν σχέση
με τον παραδοσιακό ελληνικό πολιτισμό, όχι μόνον γλωσσική αλλά και θεματολογική.
Οι κοινωνικές και ηθικές απόψεις που απηχούνται στα κείμενα αυτά είναι αξιομνη-
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έτσι που να φωτίζουν την επιφάνεια του νερού. Την ίδια στιγμή φόβος, κατάνυξη
και ένα ρίγος με συνεπήρε! Άντεξα στην πρώτη δοκιμασία, καθώς είχα προετοιμαστεί ψυχολογικά. Οι λέξεις κάπως δύσκολα μα σταθερά βγήκαν ψιθυριστά, που
μόνον εγώ τις άκουγα σαν σε απόμακρο αχό. «Άγιε μου Γιάννη Πρόδρομε, κάνε
μου την χάρη να ιδώ τον παππούλη μου σε τούτο το πηγάδι...».
Δεν θα είχα ολοκληρώσει την απλοϊκή εκείνη ευχή και ευθύς αναπήδησα με
έκδηλο τον τρόμο σ' αυτό που αντίκριζα. Βρέθηκα λες απροετοίμαστος! Γιατί κατά
βάθος δεν είχα συνειδητοποιήσει πως θα γινόταν πραγματικότητα εκείνο που
επικαλέστηκα. Το αναπάντεχο που συνέβαινε εκείνη την στιγμή με τρόμαξε!
Νοσηρό δημιούργημα με την επιβολή του φανταστικού σε πραγματικό; Μπορεί.
Αντίκριζα σαν σε οπτασία το ασύλληπτο εκείνο γεγονός που κυριάρχησε στο
παιδικό μυαλό.
Από την άκρη του νοητού κυκλικού δίσκου στην επιφάνεια του νερού, σαν
σε ανθρώπινη ανάγλυφη μορφή, ώμοι, λαιμός, κεφάλι, διαγράφονταν ολοκάθαρα
στο φως των ακτίδων που έριχνε ο καθρέπτης πάνω στην ήρεμη επιφάνεια που
λαμποκοπούσε. Φαινόταν ολοζώντανο το όραμα εκείνο! Λες και γλιστρούσε
σιγαλινά με μιαν αργή κίνηση, διάβαινε ο παππούς με πρόσωπο καθαρό, με τέλεια
χαρακτηριστικά,με το αχνό του χαμόγελο όλο μυστήριο! Εξακολουθούσε να
διασχίζει την επιφάνεια του νερού διαμετρικά, σε χρόνο που μου φαινόταν
ατέλειωτος, μέχρι που χάθηκε στην άλλη άκρη του νερού.
Πρέπει να ήμουν πολύ χλωμός, σαν ανασηκώθηκα κι απόθεσα την πετσέτα.
Κάποιος ένιωθα να με κρατάει, καθώς παραπάτησα. Ποτέ δεν είχα ιδεί σε κάποια
παλιά φωτογραφία έστω, το πρόσωπο του παππού, του γονιού του πατέρα μου. Μα
ούτε και κάποιος μου είχε περιγράψει τα χαρακτηριστικά του. Και όμως, όταν
περιέγραψα τις λεπτομέρειες του προσώπου του, οι μεγαλύτεροι που τον
θυμούνταν, με διαβεβαίωσαν πως ήταν, σαν να τον έβλεπαν εμπρός τους.
Και σήμερα ακόμη, την μέρα τ' Άη-Γιαννιού, αναθυμάμαι εκείνο το
μυστηριακό παιδικό βίωμα, όπως το έζησα τότε, μέσα από την αίσθηση του
πραγματικού. Δεν προσπαθώ να το εξηγήσω! Αφήνω έτσι την μαγεία της αίσθησης
εκείνης. Και δεν βρίσκω άλλωστε κάποια λογική εξήγηση. Ούτε επιχειρώ να
αναλύσω το συμβάν! Γιατί ό,τι κι αν συνέβη τότε, η παιδική μου εκτίμηση το
τοποθέτησε σε βίωμα πραγματικό.
Ήταν ο παππούς Αναστάσης που δεν πρόκαμα στην ζωή, για να τον θυμάμαι.
Δεν τον είχα γνωρίσει και το γεγονός εκείνο επέδρασε καταλυτικά στο θυμικό μου.
Σήμερα το βολταίικο πηγάδι είναι σφραγισμένο.
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Αν θελήσουμε να είμαστε ειλικρινείς και με αυτοκριτική διάθεση, νομίζω
πως μπορούμε να δώσουμε μια κάπως αληθοφανή απάντηση στα, κατ' επιτρεπτή
παράφαση του ιστορικού ερωτήματος, τιθέμενα ερωτήματα: τι φταίει και ποιος
φταίει για όλα τα πιο πάνω; Φταίνε οι κατά καιρούς αντιπρόσωποι μας στο Κοινοβούλιο, όπως κάποιοι ισχυρίζονται; Φταίνε οι τοπικοί αιρετοί άρχοντες, όπως κάποιοι άλλοι θέλουν να πιστεύουν; Μήπως φταίει η Κεντρική Εξουσία;
Ας μην έχουμε αυταπάτες. Πάντα οι εν γένει διοικούντες και κυρίως οι ασκούντες την τοπική εξουσία είχαν, όπως και έχουν, πολλές δυνατότητες να συμβάλουν αποτελεσματικά στην πρόοδο ενός τόπου. Όμως ποιος βάσιμα μπορεί να
υποστηρίξει πως ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης δεν βαρύνει κι εμάς τους απλούς
Λάκωνες, που οι περισσότεροι, φορείς ενός διαχρονικού κοινωνικού συντηρητισμού και δέσμιοι μιας παλαιόθεν εγωιστικής υπαρξιακής αντίληψης, έχουμε αναγάγει την ολιγάρκεια σε τοπική ιδεολογία και την εγκαρτέρηση σε τρόπο ζωής;
Και ενώ σε άλλες περιοχές της χώρας γίνονται σημαντικά βήματα προόδου
προς όλες τις κατευθύνσεις, ακριβώς γιατί το επιζητούν και το επιδιώκουν και οι
ίδιοι οι πολίτες των περιοχών τούτων, οι οποίοι αξιώνουν και διεκδικούν, πρωταγωνιστώντας σε κοινές με θεσμικούς φορείς προσπάθειες, εμείς εδώ οι Λάκωνες
αιτιώμεθα για τα στραβά και τα αρνητικά όλους τους άλλους εκτός από τους εαυτούς μας. Και με ήσυχη την κατά τις περιστάσεις άλλοτε προοδευτική και άλλοτε
συντηρητική συνείδησή μας και, καταναλώνοντας σπορέλαια αντί για ελαιόλαδο ή
δροσίζοντας με πορτοκαλάδες Βραζιλίας την απρονοησία μας, ανεχόμαστε την
κραυγαλέα απραξία των διοικούντων, που συνιστά τον κύριο λόγο ανεργίας των
νέων και συνακόλουθα την αφορμή της φυγής τους εκτός Νομού.
Ανεχόμαστε τις χαμηλού επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο του δημόσιου όσο και του αυτοδιοικούμενου τομέα.
Ανενδοίαστα στοιχιζόμαστε πίσω από κάποιους στερούμενους φαντασίας και
επάρκειας τοπικούς «παράγοντες» και, αποδεχόμενοι άκριτα την οποιαδήποτε επιχειρηματολογία τους, αρνούμαστε ο καθένας στον περίγυρο του την δημιουργία
χώρων υγειονομικής ταφής απορριμάτων (ΧΥΤΑ) ή την εγκατάσταση αιολικών
πάρκων, αναθεματίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ακόμη και τούτη την πανανθρώπινη αγωνία υπέρ της γενικότερης υγείας και της σωτηρίας του πλανήτη, χάριν της
μικροψυχίας και άγνοιας ή έστω των λαθεμένων εκτιμήσεων και επιλογών των εμπνευστών των σοβαρών τούτων αρνήσεων και παραλείψεων.
Ανεχόμαστε και άθελά μας συμβάλλουμε στην συνέχιση της ζημιογόνου λειτουργίας πολλών τοπικών επιχειρήσεων, κυρίως γεωργικών, που κάθε άλλο παρά
το συμφέρον των αγροτών εξυπηρετούν.
Δεν διαμαρτυρόμαστε για τον τρόπο λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που πολλές λειτουργούν κάτω από τριτοκοσμικές συνθήκες χωρίς τον στοιχειώδη υγειονομικό και αγορανομικό έλεγχο.
Ανεχόμαστε αδιαμαρτύρητα μια θλιβερή πραγματικότητα και καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες φαινομένων και καταστάσεων που προκλητικά εκθέτουν την
νοημοσύνη μας και βάναυσα προκαλούν την ευαισθησία μας, όπως συμβαίνει λ.χ.
με τα παντός είδους ζώα που κείνται στους δρόμους νεκρά,με τις μύριες ζημιές και
λακκούβες του οδικού δικτύου και με τα σκουπίδια στα πρανή τούτου, με τα βρώhttp://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Φάρις)
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Γεωργίου Π. Λάσκαρη

Φίλοι φωτογραφίας Φάριδος
Το 2004 ιδρύθηκε στον δήμο μας ένας σύλλογος φωτογραφίας. Ο τίτλος του
είναι «Φίλοι Φωτογραφίας Φάριδος». Η κίνηση αυτή βασίστηκε σε μια ιδέα που
είχαμε εδώ και 7-8 χρόνια μια μικρή παρέα συγχωριανών (εγώ, ο Γιώργος Χαλκιαδάκης, ο Γιώργος Λάσκαρης του Βασιλείου κ.ά.)
Ο σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα έξοδα του καλύπτονται από τις ετήσιες συνδρομές των μελών του και τα κέρδη από τις διάφορες δραστηριότητές του.
Σκοπός του συλλόγου είναι να δραστηριοποιήσει τους συνδημότες μας στον
τομέα της φωτογραφίας, έναν τομέα σύγχρονο, με μεγάλο ενδιαφέρον και πολλές
προοπτικές.
Ο σύλλογος μας αποτελείται από 25 μέλη:
1. Αδαμάκος Ιωάννης
2. Αραχωβίτης Γεώργιος
3. Αραχωβίτης Ηλίας
4. Αραχωβίτης Σταύρος
5. Δουκόγιαννης Αντώνιος
6. Δρογκάρης Κωνσταντίνος
7. Ζαραφωνίτη Δήμητρα
8. Ιππιώτης Πέτρος
9. Κατσουλάκος Δημήτριος
10. Κουμουτσίδης Δημήτριος
11. Κωνσταντάκος Θεόδωρος
12. Κωστούλιας Δημήτριος
13. Κουμουστιώτης Δημήτριος
14. Κωτσιοτοπούλου Γεωργία
15. Λάσκαρης Γεώργιος Β.
16. Λάσκαρης Γεώργιος Π.
17. Λάσκαρη Αικατερίνη Β.
18. Λάσκαρη Παναγιώτα Β.
19. Λάσκαρη Παναγιώτα Δ.
20. Λάσκαρη Σωτηρία Δ.
21. Μπαϊμά Αντωνία
22. Παπαγιαννάκης Αντώνιος
23. Σταθάκος Ιωάννης
24. Σταθάκου Πολύτιμη
25. ΧαλκιαδάκηςΓεώργιος
Ο σύλλογος διοικείται από ένα πενταμελές προεδρείο, το οποίο έχει διετή
θητεία. Μετά τις πρώτες αρχαιρεσίες του συλλόγου μας, που έγιναν τον Δεκέμβριο
του 2004, το προεδρείο του συλλόγου συγκροτούν οι:
http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Φάρις)
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Καλομοίρας Κουτσουμπού - Κονίδη

Παρουσίαση βιβλίου: «Γεύσεις της λακωνικής γης'
απ'το μέλανα ζωμό στο σύγκλινο»
Εφέτος τον χειμώνα ευγενώς μου πρόσφερε η Μαρία Καράμπελα του Γεωργίου το νεοεκδοθέν βιβλίο της «Γεύσεις της λακωνικής γης' απ' το μέλανα ζωμό
στο σύγκλινο», Εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2005.
Η συγκίνησή μου δεν περιγράφεται όταν το ξεφύλισσα. Ποια συναισθήματα
και ποιες σκέψεις να πρωτοαναφέρω. Ξαφνικά γέμισε το σπίτι απ' όλων των ειδών
τις μυρωδιές. Ζωντάνεψαν οι γυναίκες της γενιάς μου, ανασκουμπωμένες στο σκαφίδι ή στον σοφρά με τον πλάστη κι αναψοκοκκινισμένες μπροστά στον φούρνο.
Γύρισε ο χρόνος πίσω, στην εποχή που οι άνθρωποι έτρωγαν για να ζήσουν
και όχι το αντίθετο. Τότε που το καθημερινό φαγητό εξοικονομείτο από έναν περίπατο στους κοντινούς αγρούς ή στον κήπο μέχρι το κοτέτσι ή τον στάβλο. Τα εποχιακά προϊόντα αξιοποιούντο αρκούντως ως φρέσκα και, όταν πλεόναζαν, με φυσικό τρόπο αποθηκεύονταν, για να τα έχουμε όταν δεν υπήρχαν. Έτσι δινόταν η λύση για το φαγητό όλες τις εποχές. Και επειδή η Λακωνία είναι ανεξάντλητη πηγή
εθίμων, για όλα τα στάδια της ανθρώπινης ζωής παρασκευάζονταν και τ' ανάλογα
εδέσματα. Από την γέννηση ως την βάφτιση, τον γάμο και τον θάνατο.
Επάνω στις πίτες του γάμου και της βάφτισης άφηναν οι νοικοκυρές την δημιουργική φαντασία τους και την καλλιτεχνική τους διάθεση. Αλλά και η μελωμένη
λαγάνα και το στάρι στην κηδεία, παρ' όλο τον ανθρώπινο πόνο, ήταν προσεγμένα
και όμορφα.
Τις ημέρες των γιορτών και ιδιαίτερα της Λαμπρής, η συνεργασία των γειτονισσών έφτανε στο αποκορύφωμα της. Κουλούρια της Λαμπρής δυο ειδών, το ψητό στον φούρνο, την Δευτέρα της Λαμπρής πάντα.
Όλα τούτα καταγράφονται σε 233 συνταγές ομαδοποιημένες κατά εποχή και
συνοδευυόμενες από καταπληκτικές φωτογραφίες.
Αγαπητή μου Μαρία, το βιβλίο σου δεν το απολαμβάνω μόνο ως βιβλίο συνταγών. Ξεφυλλίζοντάς το, ξεφυλλίζω ένα μέρος της ζωής μου στο χωριό μου με τ'
αγαπημένα μου πρόσωπα και τα έθιμα που συνδέονται με πολλά απ' τα θέματα του
βιβλίου.
Για όλα τα πιο πάνω δεν σε συγχαίρω μόνο, σ'ευχαριστώ.

http://micro-kosmos.uoa.gr (=> η Φάρις)
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Δημήτρη Θ. Κατσουλάκου

Στον Βασίλη Δ. Σολωμό (Τουρκοβασιλάκο), ετών 25
Σε ανάμνηση στενών φιλικών δεσμών που ξεκινούν από πολύ παλιά...
Δεν είναι κρίμα κι άδικο, δεν είν' κακό μεγάλο;
Μισεύει ο ήλιος ο μισός και το φεγγάρι ακέριο.
—Πού πας, αστέρι της αυγής, πάρωρα να δύσεις
και, γιασεμί ολάνθιστο, τα νιάτα σου να χάσεις;
Εσένανε δε σού 'πρεπε κάτου στη γης να πέσης,
μον' σού'πρεπε να τραγουδάς με νιους και νιες αντάμα,
να δρασκελίζεις τα βουνά στα Χειμαδιά να φτάνεις
κι απ' τον Ταΰγετο ψηλά τους κάμπους ν' αγναντεύεις...
Σε ξεγελάσαν τα πουλιά, της άνοιξης τ' αηδόνια.
Τραγούδι ήρθα για να πω, μα βγήκε μοιρολόι.

Παντελή Χριστάκου

Αποχαιρετισμός στον φίλο μου Δημήτρη Ξηροπόδη
Με μεγάλη μου θλίψη και συμπόνια πληροφορήθηκα από την εφημερίδα
Φάρις τον χαμό του Δημήτρη Ξηροπόδη που έφυγε από την ζωή. Έφυγε για πάντα
από κοντά από συνανθρώπους και φίλους. Με τον Μήτσο συνέχιζα να έχω μια σημαντική γνωριμία και φιλία απ' τα παιδικά μας χρόνια. Αρκετές φορές είχαμε συναντηθεί στο Ξηροκάμπι και ιδίως κατά τα χρόνια της προεδρίας του στην κοινότητα του Ξηροκαμπίου. Στον συγχωριανό και φίλο Δημήτρη Ξηροπόδη αισθάνομαι
την ανάγκη να απευθύνω τον ύστατο χαιρετισμό μου, καθώς πρέπει σε φίλο που
ιδιαίτερα εκτιμούσα.
Φίλε Μήτσο, θα σε θυμούμαι έως ότου ζω. Αιωνία σου η μνήμη. Ελαφρύ το
χώμα που σε σκέπασε.
Τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους σου.
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