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Η Φ Α Ρ I Σ 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Φ Α ΡIΔ Ο Σ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ' ~ ΤΕΥΧΟΣ 18ο ^ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1997 

ΧΙΩΤΕΣ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ * 

Μετά την καταστροφή της Χίου, πολλοί από τους Χιώτες που ξεμπάρκαραν 
στην Ελλάδα ήλθαν στο Τσιρίγο και στα παράλια της Λακωνίας απ' όπου σιγά-
σιγά διασκορπίστηκαν σε όλα σχεδόν τα χωριά της Επιδαύρου Λιμηράς, του Γυθείου 
και της Λακεδαίμονος, φτωχοί και δυστυχισμένοι. 

Πολλοί από τους Χιώτες διατήρησαν τα επώνυμα τους, αλλά αρκετοί πήραν το 
όνομα από τον τόπο της καταγωγής τους και «Χίοι» ονομάσθηκαν εκείνοι, που εγ-
καταστάθηκαν σε πόλεις ή σε κεφαλοχώρια, ενώ «Χιώτες» όσοι έμειναν σε μικρά 
χωριά. 

Από την τοπική παράδοση γνωρίζουμε ότι δύο ετερόκλητες οικογένειες, ενός 
Βλάχου και ενός Χιώτη έκαναν το χωριό Βλαχιώτης. Είναι απόλυτα εξακριβωμένο 
ότι τα περισσότερα χωριά του νομού μας έχουν Χιώτες στον πληθυσμό τους. 

Στο Λυκοβουνό, μεγάλο ερημωμένο βυζαντινό κεφαλοχώρι στην περιοχή Δα-
φνιού με το φημισμένο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, όπου πρόσφατα έγιναν ανα-
σκαφές με σημαντικά ευρήματα και θα συνεχισθούν από την Διεύθυνση Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων Λακωνίας και την υπεύθυνο δίδα Καλλιόπη Παν. Διαμαντή, αρχαιο-
λόγο, είχαν εγκατασταθεί κατά το 1822 πολλές οικογένειες Χίων. 

Μετά την διάλυση του Λυκοβουνού για λόγους «οικονομικοπολιτικούς», άλλοι 
Χιώτες έφυγαν και πήγαν στο Δαφνί, αλλά οι περισσότεροι εγκαταστάθηκαν στην 
Πετρίνα. 

Δύο αδελφοί με το επώνυμο Μαλούπης από τα Μεστά της Χίου, ο Στεφανής 
και ο Κωνσταντής ή Πίτσικας ξέχασαν το χιώτικο επώνυμο τους και του πρώτου 
οι απόγονοι έχουν σήμερα το Στεφανάκος και του δεύτερου το Κωνσταντόπουλος. 

Ο γιος του Στεφανή, Χριστόφιλος Στεφανάκος, πατέρας της γιαγιάς μας, από 
την μητέρα μας, με την αδελφή του Αθανασία εγκαταστάθηκαν, γύρω στα 1860, 
στο Δαφνί και τότε ήταν ο μόνος εγγράμματος στο χωριό, γι' αυτό τον καλούσαν κι 

* Το άρθρο πρωτοδημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Λακωνικά» 182 (1997) 1-4. 
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Ακολουθεί παραλλαγή του τρίτου τραγουδιού με λακωνικές τοπικές ονομασίες: 

Ένα καράβι από τη Χιο, με τις βαρκούλες του τις δυο 
στη Πούγγα πήγε κι άραξε κι έκατσε και λογάριασε. 
Πόσο πουλιέται το φιλί στη Σκάλα και στο Δουραλί 
Πόσο πουλιέται το φιλί στην Τάραψα και στο Δαφνί 
Της παντρεμένης κλπ. 

Στην πόλη της Σπάρτης και στα περίχωρα υπάρχουν πολλές οικογένειες Χίων 
ακόμη και σήμερα. 

Στο Θεολόγο έμενε και είχε αγροκτήματα στη Χτώριζα ο πατέρας των φίλων 
μας Χιωταίων, ο αείμνηστος μπάρμπα Χρήστος Χιώτης. Ο παππούς του ήλθε από 
τα Καρδάμυλα της Χίου το 1822 και το χιώτικο επώνυμο του ήταν Ζολώτας. 

Πολλοί Χίοι είχαν αρχικά το επώνυμο Ασπιώτης. Στην Πολοβίτσα, στα χωριά 
του Ξηροκαμπίου, στις Αμύκλες, στο Μυστρά, στην Τρύπη, στη Μαγούλα, στο 
Παρόρι, στην Καλογωνιά, στη Λογγάστρα, στο Καστόρι, στο Καστρί, στη Βορδό-
νια, στην Κονιδίτσα, στο Βασαρά, στη Γκοριτσά, στη Μυρτιά και σε πολλά άλλα 
χωριά του νομού μας υπάρχουν και σήμερα πολλοί Χίοι. 

Το καλοκαίρι του 1994 επισκεφθήκαμε τη Χίο, την πρωτεύουσά της, πολλά 
χωριά και καστροπολιτείες, όπως το Πυργί, τα Μεστά, την Καλαμωτή, την Κώμη, 
το Εμποριό, τα Μαύρα Βόλια, τα Καρδάμυλα κ.ά. Στη μικρή μας έρευνα εκεί, συ-
ναντήσαμε αρκετούς Χιώτες που γνώριζαν ότι μερικοί από τους προγόνους τους 
είχαν μετά τη σφαγή της Χίου εγκατασταθεί στη Λακωνία. 

Στο γραφικό Πυργί γνωρίσαμε μία κυρία από την Κουρτσούνα (Βασιλική) της 
Λακωνίας, το γένος Δικαιάκου. Αυτή ήταν μετανάστης στην Αυστραλία όπου γνώ-
ρισε ένα Χιώτη, τον παντρεύτηκε και τώρα διαμένει μόνιμα στην ωραία και τουρι-
στική καστροπολιτεία! 

Επειδή ο χώρος δεν το επιτρέπει ν' αναφερθούμε σε περισσότερα πρόσωπα, θα 
θυμίσουμε δύο αξιόλογους Χιώτες που έζησαν στη Σπάρτη: τον Πρωτοσύγκελλο της 
Μητροπόλεώς μας και εφημέριο του Αγίου Νίκωνος μακαριστό παπά-Χίο με τους 
επτά γοούς, του οποίου οι πρόγονοι ήρθαν από τα Καρδάμυλα και είχαν το επώνυμο 
Παλιός και τον αείμνηστο διαπρεπή παιδίατρο και ιστοριοδίφη, Πρόεδρο του Ιατρι-
κού Συλλόγου Λακωνίας, Πιέρρο Χιώτη με τα τρία παιδιά του. 

Οι Χίοι ή Χιώτες έχουν διαπρέψει σ' όλους τους τομείς της κοινωνικής δρα-
στηριότητας ως κληρικοί, επιστήμονες, αξιωματικοί, κοινοτικοί άρχοντες, δημόσιοι 
υπάλληλοι, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, έμποροι, κτηματίες, γεωργοί, εργολάβοι, 
τεχνίτες, συνδικαλιστές, μετανάστες κ.ά. 

Μέσα στα 175 χρόνια που έφυγαν από την όμορφη πατρίδα τους και έφθασαν 
εδώ διωγμένοι, φοβισμένοι και πάμπτωχοι, όπως λέει ο λαός μας, κατάφεραν να 
κερδίσουν τη ζωή. 

Είναι, τώρα, όλοι τους γνήσιοι Λάκωνες, χωρίς να ξεχνούν τη χιακή καταγωγή 
τους- έχουν συμβάλει αποτελεσματικά στην πρόοδο και εξέλιξη του νομού μας. 

Σ ' ολόκληρη τη Λακωνία και ιδιαίτερα στη Σπάρτη έχουν εγκατασταθεί, λόγω 
γάμου ή επαγγελματικής σταδιοδρομίας, νεόφερτοι Χιώτες και Χιώτισσες, οι οποίοι 

(συνέχεια στη σελ. 8) 
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Το πρώτο αεροπλάνο στη Λακωνία 

Είναι Ιούνιος του 1928. Οι κάτοικοι της Λακωνίας, παντός επαγγέλματος, ήσυ-
χοι στις δουλειές τους. Την πρωίαν της 8ης του ίδιου μηνός, ένα απρόοπτο γεγονός 
τους αναστάτωσε. Ισχυρός βόμβος ηκούσθη στα σύνορα Αρκαδίας - Λακωνίας, ολο-
ένα αυξανόμενος. Οι πάντες ανησύχησαν. Τα βλέμματα όλων εστράφησαν προς τον 
ουρανό. Δεν εβδράδυναν να διαπιστώσουν από πού προήρχετο. 

Έκπληκτοι ατένισαν στον ουρανό ένα τεράστιο πουλί, να πετάει χαμηλά, μου-
γκρίζοντας κατευθυνόμενον προς το Γύθειον. Η ταχότης του ήτο μικρή, ο δε κρότος 
που προξενούσε πολύ μεγάλος. Η περιέργειά των μεγάλωσε. Άρχισαν ν' ανησυχούν. 
Πολλοί έκαμναν το σημείον του σταυρού. Το θεωρούσαν θεϊκό θαύμα. Άλλοι ανερ-
ριχώντο στα δένδρα για να το ιδούν καλλίτερον. 

Όταν το πουλί αυτό ευρίσκετο επάνω από την Σπάρτη, χαμήλωσε έτι το ύφος 
του και οι δύο ευρισκόμενοι μέσα, χαιρετούσαν τα συγκεντρωθέντα εις τους δρό-
μους και τις ταράτσες των σπιτιών πλήθη. Ουδείς των κατοίκων της Σπάρτης εστε-
ρήθη του πρωτοφανούς αυτού θεάματος. 

Τότε δε έγινε και αντιληπτόν ότι επρόκειτο περί αεροπλάνου. Ή τ ο ΜΠΡΕΓΚΕ 
19, ένα από τα οκτώ που είχαμε αγοράσει από τη Γαλλία. Μέσα, ως αργότερον 
έγινε γνωστόν, ήσαν οι δύο εκλεκτοί αεροπόροι Αδαμίδης και Παπαδάκος. Ο πρώ-
τος, αρχηγός της νεοσυγκροτούμενης στρατιωτικής μας αεροπορίας, ως παρατηρη-
τής και ο δεύτερος ο εκ Ποταμιάς, ως πιλότος. 'Εκαμνον με την ΕΛΛΑΔΑ, έτσι 
το είχαν ονομάσει, τον κύκλον της Μεσογείου. Το γεγονός αυτό συγκίνησε βαθύτατα 
όλους τους Λάκωνες. Επί εβδομάδες ήτο κύριον θέμα στις συζητήσεις των. Δεν πα-
ρέλειψε δε να ασχοληθεί και ο τύπος. 

Ήμουν 18 ετών, τελειόφοιτος Γυμνασίου. Είχα βρεθεί τις ημέρες εκείνες στο 
κεντρικό καφενείο του Ξηροκαμπίου, κάτω από τον πλάτανο. Αγόρασα την Ακρό-
πολιν και διάβασα το κατωτέρω χρονογράφημα γνωστού δικηγόρου εκ Ποταμιάς 
και το οποίον κράτησα στον ατομικό μου φάκελο. Ιδού τι γράφει: 

«Το μέγα αεροπορικό κατόρθωμα των δύο εκλεκτών αεροπόρων κ.κ. ΑΔΑΜΙ-
ΔΗ και ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ, που έκαμαν με την ΕΛΛΑΔΑ τον κύκλον της Μεσογείου, 
πληροί υπερηφάνιας πάντα Έλληνα. Εμάς δε τους Λάκωνες, μας καθιστά έτι υπε-
ρηφάνους διότι πιλότος του αεροπλάνου ήτο ο συμπατριώτης μας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ, η ψυχραιμία και δεξιότης του οποίου εθαυμάσθησαν από τους ειδή-
μονες. Τέλος, η μεγάλη διαδρομή και το χρυσούν κύπελλον, όπερ τοις απενεμήθη, 
είναι το επιστέγασμα της επισήμου αναγνωρίσεως του επιτελεσθέντος άθλου. Η Λα-
κωνία επομένως, η Σπάρτη ειδικώτεοον και η Ποταμιά ιδιαίτατα, είναι υπερήφανος 
που ανέθρεψε το ηρωικό αυτό παιδί,' τον ΕΥΑΓΓΕΛΟΝ ΠΑΠΑΔΑΚΟΝ». 

Έχουν περάσει από τότε μόνον 69 χρόνια. Τεραστία η περαιτέρω εξέλιξις της 
αεροπορίας μας. Σήμερον, υπερσύγχρονα αεροπλάνα της πολιτικής μας αεροπο-
ρίας των 500 θέσεων, αυλακώνουν τους ουρανούς και των 5 ηπείρων με πολύ με-
γάλες ταχύτητες, δίδοντα ούτω την δυνατότητα στον σύγχρονον άνθρωπον να γνω-
ρίσει ολόκληρον τον κόσμον. 

Νικόλαος Μτιονραζέλης 
Συνταγματάρχη ε ε. α. 
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Κοντά στο Κληματόρεμα 

Ο Ταΰγετος με την παραδεισένια ομορφιά του καλύπτει ολόκληρη τη Λακω-
νική. Στις βαθύσκιωτες χαράδρες του, διατηρούνται χιόνια, όλο το χρόνο. Έχει πα-
νέμορφα τοπία, κρυσταλλοπηγές και μεγάλα υπεραιωνόβια δάση. Έχει ποικιλία από 
δέντρα. Πανύψηλες βελανιδιές και γερασμένα πουρνάρια, πεύκα και σκουροπράσινα 
έλατα. Κάπου κάπου ανάμεσά τους ξεπροβάλλει και κανένα κέδρο. Απ' τα βάθη 
των αιώνων ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται το ξύλο του δάσους. Τον περασμένο αιώνα 
η ξυλεία ήταν περιζήτητη. Οι υλοτόμοι στις απότομες ρεματιές του Ταϋγέτου —στη 
Σοχά, στην Αναβρυτή, στη Βασιλική, στους Πενταυλούς και σε άλλες περιοχές— 
δούλευαν τα νεροπρίονα. 

Κάθε χρόνο Αρβανίτες πριονάδες έρχονταν να δουλέψουν στα υλοτομεία της πε-
ριοχής μας. Πριόνια δικά τους δεν είχαν. Νοίκιαζαν απ' τους Ξηροκαμπίτες, Σο-
λωμό και Κομνηνό, που είχαν αποθήκες ξυλείας στο Ξηροκάμπι. Του Σολωμού η 
αποθήκη σώζεται ως σήμερα, κοντά στην Αγία Τριάδα. 

Τα νεροπρίονα λειτουργούσαν με τη δύναμη του νερού, με τεχνητή υδατόπτωση, 
όπως γίνεται και στο νερόμυλο. Οι άνθρωποι μ' αυτό τον τρόπο της λειτουργίας 
του πριονιού, δεν κουράζονταν να πριονίζουν. Η εργασία τους ήταν να μετακινούν 
τα ξύλα που ήθελαν να κόψουν, και να κατευθύνουν τα πριόνια. 

Οι Αρβανίτες με τα νεροπρίονα έσκιζαν μεγάλους κορμούς δέντρων, μεγάλα 
μαδέρια, τάβλες για πατώματα, πέταυρα —που χρησιμοποιούν στις σκεπές των σπι-
τιών—, κέδρα για βαρέλια, κανάτια, κουτάλες. 

Κατά την παράδοση, στους Πενταυλούς κοντά στο Κληματόρεμα, είχαν το λη-
μέρι τους οι λήσταρχοι Μητρούσης και Κορώνης. Κάθε εβδομάδα πήγαιναν στο μο-
ναστήρι της Γόλας να προμηθευτούν τρόφιμα από τους καλόγερους. Οι λήσταρχοι 
έκαναν παρέα με τους Αρβανίτες, στους οποίους έδιναν τσιγάρα και τρόφιμα. Οι 
Αρβανίτες σκέφτηκαν πως ο Κορώνης με τον Μητρούση θα είχαν χρήματα. Έτσι, 
συνεννοήθηκαν μεταξύ τους, και με ύπουλο τρόπο τους σκότωσαν στον ύπνο για να 
τους ληστέψουν. Ο ένας πριν ξεψυχήσει σκότωσε έναν Αρβανίτη πριονά. 

Αφού πέρασε η εβδομάδα και δεν πήγαν οι λήσταρχοι στο μοναστήρι, οι μο-
ναχοί ανησύχησαν ότι οι πριονάδες θα τους έχουν κάνει κακό. Έστειλαν ένα καλο-
γεροπαίδι στα λημέρια τους, για να μάθει τι έγιναν. Όταν έφτασε τους βρήκε σκο-
τωμένους και τους έθαψε. Ακόμα και σήμερα, το μέρος που τους έθαψε ονομάζεται 
Κιβούρια. 

Κατά τις μαρτυρίες ανθρώπων, ένας Αρβανίτης, επειδή άργησε λίγο ο έμπο-
ρος Σολωμός να του δώσει τα λεφτά του την καθορισμένη μέρα, φεύγει νύχτα απ' τη 
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Μια μέρα που εγώ έλειπα από την ομάδα έγινε επιδρομή στην κερασιά του 
Ηλία Πιργιονά (Ηλία Χριστόπουλου). 

Δυστυχώς οι απουσίες μου ήταν συχνές, γιατί η μητέρα μου είχε κηρύξει «στρα-
τιωτικό νόμο», χωρίς ημερομηνία λήξεως που απαγόρευε τη συμμετοχή μου στις 
δραστηριότητες της ομάδας. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπιζαν και τα Παπαδάκια, 
αλλά εκεί τον στρατιωτικό νόμο τον είχε κηρύξει ο πατέρας τους, ο δικηγόρος Γ. 
Παπαδάκος. 

Το σχέδιο της επιδρομής, που έγινε με πετροβολισμό, το είχε καταστρώσει ο 
Β. Δημάκος, που σαν μεγαλύτερος είχε και την αρχηγία. Πέσανε μερικά κεράσια, 
τα άρπαξαν και όπου φύγει-φύγει. 

Καμάρωναν μια βδομάδα για το κατόρθωμά τους αυτό. 
Εγώ που τους άκουγα αισθανόμουνα κάπως μειονεκτικά. Αποφάσισα λοιπόν 

αυτό που έκαναν ομαδικά να το κάνω μόνος μου. Ήμουν τότε οκτώ χρόνων. 
Η κερασιά ήταν ένα πολύ μεγάλο δένδρο —λαμπουδιά νομίζω— και βρισκόταν 

απέναντι από τη χαμοκέλα της γρια-Πολόταινας και τα μισά κλαριά της έβγαιναν 
στο δρόμο. 

Πήρα λοιπόν δυο πέτρες από τη γειτονιά μου που τις γνώριζα και με γνώ-
ριζαν, γιατί θα τις είχα πετάξει από τη μια μεριά στην άλλη καμιά δεκαριά φορές 
την καθεμιά. —Μη σας φαίνεται υπερβολικό αυτό, γιατί, όταν θέλαμε να πετάξουμε 
πέτρα και μάλιστα για να πάει μακριά, τη διαλέγαμε—. Από τη θεωρία της αεροδυ-
ναμικής δε γνωρίζαμε τίποτα, αλλά σίγουρα είχαμε την ικανότητα να διαλέγουμε 
την κατάλληλη πέτρα για την κάθε περίπτωση. Όταν μάλιστα γινόντουσαν αγώνες 
πρωταθλήματος, είχαμε πέτρες σφυρηλατημένες ούτως ώστε το μέγεθος και το σχή-
μα να «καλιάζει» (εφαρμόζει) στο χέρι μας. 

Πήρα λοιπόν δύο γνώριμές μου πέτρες και ξεκίνησα. Πριν στρίψω τη γωνία 
της γρια-Πολόταινας, κοίταζα επάνω ψηλά την κερασιά. Έφτασα σχεδόν από κάτω 
της πάντα κοιτάζοντας ψηλά και αμέσως ξαμολάω την πρώτη πέτρα και ταυτόχρο-
νως αρχίζω να χαμηλώνω τα μάτια για να δω το αποτέλεσμα. 

Αν είχαν πέσει 2-3 κεράσια, θα τα άρπαζα και θα γινόμουν καπνός. Το σχέδιο 
μου ήταν να μην τα φάω, αλλά να τα δείξω στους άλλους της ομάδας σαν πειστήρια 
του κατορθώματος μου. Θα τους έλεγα βέβαια ότι έφαγα και καμιά οκά — μια και 
τότε δεν χρησιμοποιούσαμε το κιλό σαν μονάδα μετρήσεως βάρους. Βρέθηκα όμως 
προ εκπλήξεως! Δύο μέτρα μπροστά μου ήταν ο ιδιοκτήτης της κερασιάς, ο Ηλίας 
Χριστόπουλος. Νόμισα ότι έβλεπα τον κύκλωπα Πολύφημο, για τον οποίο εκείνες 
τις ημέρες σαν είδος παραμυθιού μού είχε διηγηθεί η κυρα-Ιφιγένεια, η μητέρα μου, 
σαν δασκάλα που ήταν. 

Ο μπαρμπα-Λιας δεν είχε όψη τρομερή, ούτε ένα μάτι, είχε δύο και μάλιστα 
πολύ ωραία και γενικώς ήταν ένας ωραίος άνδρας, αλλά εκείνο το μέγεθος του!!! 
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Τα νέα μας 
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ 
ΓΑΜΟΙ 

Παντρεύτηκε η 8. Ελένη Νιάτσου του Δημ. 
το Δημήτριο Κουκουλομάτη. 
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

Το ζεύγος Κων/νος και Πολύτιμη Ταμπά-
κη απέκτησε κορίτσι, το ζεύγος Χαρίλαος και 
Καλή Φουντούκη απέκτησε αγόρι, το ζεύγος 
Νικόλαος και Νίκη Κουμουτσίδη απέκτησε 
κορίτσι, το ζεύγος Ιωάννης και Ανθή Ρηγάκου 
απέκτησε αγόρι. 

ΘΑΝΑΤΟΙ 
Απεβίωσαν οι: Ελένη Κουτσοπούλου χήρα 

Παναγιώτη ετών 74, Νικόλαος Γκουβάτσος 
του Παναγ. ετών 57, Ελένη Δούσμανη χήρα 
Νικολάου ετών 90. 

ΠΟΤΑΜΙΑ 
ΓΑΜΟΙ 

Παντρεύτηκε η δ. Φλωρεντία Δαριώτη τον 
Παναγιώτη Καπάκο. 
ΘΑΝΑΤΟΙ 

Απεβίωσε ο Κων/νος Δρίβας του Ιωάννη 
ετών 92. 

ΔΑΦΝΗ 
ΘΑΝΑΤΟΙ 

Αεπβίωσαν οι: Παναγιώτα Αανστασάκου 
χήρα Κλεομένη ετών 87, Γεώργιος Τσοράκος 
του Θεοδώρου ετών 50. 

Σ Τ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ 

Για τη συνέχιση της έκδοσης της «Φάριδος» : Σταύρος Μυλωνάκος (3.000), Λίλια Στελλά-
κου (3.000), Γεωργία Καράμπελα (20 δολ.), Ιφιγένεια Καράμπελα (20 δολ.), Σπάρτη Καλογε-
ροπούλου (5.000), Αντώνης Δογαντζής (5.000), Ηλίας Μανιατάκος (1.000), Χρήστος Κομνηνός 
(1.000), Πίτσα Παναγέα (1.000), Γεώργιος Ρηγάκος (1.500), Λεωνίδας Ανδρεάκος (1.000), Πα-
ναγιώτης Καρκαμπάσης (1.000), Λεωνίδας Καπάκος (1.000), Ευάγγελος Παπαδάκος (1.000), Πα-
ναγιώτης Παναγάκος (1.000), Αλέκος Λαμπρόπουλος (1.000), Αθανάσιος Βέργαδος (1.000), Προ-
κοπής Βαφάκος (5.000), Κώστας Καλογεράς (1.000), Παναγιώτης Μανδραπήλιας του Δημ. (1.000), 
Κων/νος Πήλιας (1.000), Στράτης Σμυρνιός (2.000), Πανάγος Φραγκής (1,000), Δημήτριος Κο-
νίδης (1.000), Γεώργιος Σολωμός (1.000), Τάκης Χριστάκος (1.000), Γεώργιος Καργάκος (1.000), 
Παναγιώτης Καλογεράς (1.000) Γιαλελής (1.000), Μενέλαος Κονίδης (1.000), Κων/νος Αρα-
χωβίτης (1.000), Λεωνίδας Ρηγάκος (1.000), Σταύρος Καλκάνης (5.000), Λάμπρος Σακελλαριά-
δης (5.000), Γεωργία Σπαθανά (20 δολ.), Αλέξης Νικολακάκος (1.000), Δημήτριος Αμοιρίδης 
(5.000), Ξανθή Δούκα (1.000), Ευάγγελος Γ. Καπετανάκος (20 δολ.), Βασιλική Σκουριώτη (1.000), 
Αφροδίτη Σκουριώτη (1.000), Γεώργιος Δριμπέλας (1.000), Χρήστος Χίος (1.000) Λεονταρί-
της (2.000), Σύλλογος Ξηροκαμπιτών Τορόντο (300 δολ.). 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
Από παραδρομή δεν σημειώθηκε η εξ 20.000 δραχμών προσφορά του κ. Παντελή Χριστά-

κου προς το Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων «Η Αγία Τριάς». 

ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ 
ΓΑΜΟΙ 

Παντρεύτηκε η δ. Βασιλική Μανδροπτήλια 
το Νεοκλή Κρητικό. 
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 

Το ζεύγος Γεώργιος και Καλλιόπη Ρηγά-
κου απέκτησε κορίτσι, η Γεωργία Χατζησι-
μιώτη-Χρυσικού απέκτησε αγόρι. 
ΘΑΝΑΤΟΙ 

Απεβίωσαν οι: Γεώργιος Μανιατάκος τοι» 
Ηλία ετών 78, Γεώργιος Στεργιαννόπαυλος 
του Παναγιώτη ετών 99, Σταυρούλα Κατσώ-
νη του Γεωργίου ετών 83, Ηλίας Τσουκάτος 
του Γεωργίου ετών 78, Ελένη Βασιλικού του 
Παναγιώτη ετών 81. 
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