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Γεωργίου Θεοφ. Καλκάνη

"Φως–Νερό–Τηλέφωνο" στο Ξηροκάµπι
Το "φως–νερό–τηλέφωνο" του τίτλου του σηµειώµατος αυτού παραπέµπει (όπως
θα θυµούνται οι παλαιότεροι) στις –διαφηµιζόµενες από το ραδιόφωνο τότε–
προϋποθέσεις που έπρεπε να έχει τις δεκαετίες 1960 και 1970 µια περιοχή της πατρίδας
µας για την προσέλευση νέων οικιστών. Τότε, δεν ήταν αυτονόητη η ύπαρξη δικτύων
ηλεκτροδότησης και υδροδότησης σε όλες τις περιοχές, πόσο µάλλον η κάλυψή τους
από το τηλεφωνικό δίκτυο του εθνικού οργανισµού τηλεπικοινωνιών, του ΟΤΕ.
Βέβαια, το σηµείωµα αυτό αναφέρεται µόνο στο Ξηροκάµπι και ειδικότερα στην
πρώτη τροφοδοσία µε ηλεκτρικό ρεύµα και πόσιµο νερό των σπιτιών και
καταστηµάτων του µέσω δικτύων, καθώς και στην πρώτη σύνδεση των σπιτιών και
καταστηµάτων του µε το τηλεφωνικό δίκτυο της χώρας. Παλαιότερα µε το τηλεφωνικό
δίκτυο ήταν συνδεδεµένο µόνο ένα κοινό τηλέφωνο σε κάθε χωριό, ή –ακόµη–
παλαιότερα ένα τηλέτυπο ή τηλέγραφος. Είναι αξιοσηµείωτο ότι το φως και το νερό
"έφθασαν" στα σπίτια και στα καταστήµατα του χωριού µας πολύ ενωρίτερα από ό,τι
σε άλλες περιοχές του νοµού µας χάρις σε πρωτοβουλίες των κατοίκων και των
προοδευτικών κοινοτικών αρχόντων του.
Το ηλεκτρικό φως, το τρεχούµενο νερό στα σπίτια και το τηλέφωνο αποτέλεσαν
καθοριστικούς παράγοντες στην ανάπτυξη (και) του χωριού µας, αλλά και στη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων του (όπως και όλων των χωριών της
περιοχής µας).
… το φως
Το Ξηροκάµπι φωτίστηκε για πρώτη φορά µε ηλεκτρικό φως
το 1937. Το συνεχές ηλεκτρικό ρεύµα παρείχε µια πετρελαιοκίνητη
ηλεκτρική γεννήτρια, 110V, µικρής ισχύος. Επρόκειτο για µια
ηλεκτρογεννήτρια που εγκατέστησε ο Αχιλλέας Γαλάτης, µετά από
µειοδοτική δηµοπρασία που προκήρυξε η κοινότητα το 1936 επί
προεδρίας Νικολάου Ψυλλάκου, µε προκαθορισµένο το τίµηµα "ανά
Ω x Β" (Ώρα x Βαττ).
Η ηλεκτρογεννήτρια τοποθετήθηκε αρχικά σε κτίσµα της
αδελφής του Τσιγάλη (δίπλα στο σπίτι του Νικόλα Μαυροειδή) και αργότερα σε
Σολωµαίικο κτίσµα κοντά στο ναό της ΑγιαΤριάδας (εκεί που τώρα υπάρχει το
ξενοδοχείο Ταλετόν). Τότε την φροντίδα της λειτουργίας της ηλεκτρογεννήτριας είχε ο
γιος του Αχιλλέα, Τάκης Γαλάτης.
Το "εργοστάσιο του Γαλάτη" –όπως το αποκαλούσαµε– λειτουργούσε
περιορισµένες ώρες το εικοσιτετράωρο. Η περιορισµένη –επίσης– ισχύς της
ηλεκτρογεννήτριας επέτρεπε τον ηλεκτροφωτισµό µόνο της πλατείας και µερικών
δρόµων –κυρίως σε διασταυρώσεις– τις βραδινές ώρες. Ακόµη εξασφάλιζε τον
ηλεκτροφωτισµό καταστηµάτων και σπιτιών, αλλά όχι τη λειτουργία άλλων συσκευών
εκτός των λαµπτήρων φωτισµού.
Βέβαια, για αρκετά χρόνια στα ηλεκτροδοτούµενα από το εργοστάσιο του
Γαλάτη καταστήµατα και σπίτια υπήρχαν και λάµπες πετρελαίου, αφού οι βλάβες της
ηλεκτρογεννήτριας ήταν συχνές αλλά και η ένταση του φωτός δεν ήταν σταθερή. Σε
πολλά καταστήµατα –όπως στο φαρµακείο του πατέρα µου, θυµάµαι– εξακολουθούσαν
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να υπάρχουν για αρκετά χρόνια και λάµπες πετρελαίου lux µε beck και "φούσκα" από
αµίαντο –τις οποίες "τροµπάριζαν" µε αέρα κάθε τόσο–, αφού έδιναν ισχυρό λευκό φως
και ενέπνεαν περισσότερη εµπιστοσύνη και σιγουριά. Αντίθετα πολλοί έµποροι που
έστηναν τους πάγκους τους σε ανοιχτούς χώρους ή σε παράγκες –όπως στο πανηγύρι
του χωριού– καθώς και πλανόδιοι καραγκιοζοπαίχτες χρησιµοποιούσαν την καύση
ασετυλίνης (εύφλεκτο αέριο που προέρχεται από την ένωση νερού και του κοινού
ορυκτού ανθρακασβέστιου) που δίνει ισχυρό λευκό φως αλλά και έχει έντονη,
"δριµεία" µυρωδιά. Όµως για αρκετά χρόνια οι κοινές λάµπες πετρελαίου και τα
παραδοσιακά λυχνάρια λαδιού θα εξακολουθούσαν να φωτίζουν µε το "τρεµάµενο" –
αλλά θαλπερό– φως τους τα περισσότερα σπίτια.
Ο χρόνος κατά τον οποίον άναβαν τα ηλεκτρικά φώτα πριν πέσει το σκοτάδι
ήταν τότε ορόσηµο (και) για τη ζωή στο χωριό. Χαρακτηριστική ήταν η εντολή των
µανάδων στα παιδιά που έπαιζαν στους δρόµους και "ξεχνούσαν" να γυρίσουν στο
σπίτι: "να µαζευτείτε όταν ανάψουν τα φώτα …". Αλλά και πολλά πράγµατα έπρεπε να
έχουν τελειώσει "πριν να σβήσουν τα φώτα …", γύρω στα µεσάνυχτα. Συνήθως
υπήρχαν προειδοποιητικές συνεχείς και σύντοµες διακοπές του ρεύµατος. Άλλοτε όχι.
Ο Γαλάτης, εκτός από ρυθµιστής της ζωής µας και των συνηθειών µας τις βραδινές
ώρες, είχε δηµιουργήσει στο "εργοστάσιό" του και µια "ρούγα" των ανθρώπων της
γειτονιάς, µε κουβέντα και παιχνίδια έως αργά τα βράδια.
Επισηµαίνεται ότι πετρελαιοκίνητες ηλεκτρικές γεννήτριες λειτουργούσαν στο
Ξηροκάµπι και πριν το 1937, τροφοδοτώντας περιορισµένες επιχειρηµατικές µονάδες,
όπως το ελαιοτριβείο και µύλο του Στρατήγη Σολωµού (κοντά στην ΑγιαΤριάδα) και
το ξυλουργείο των αδελφών Χριστάκου (στην αγορά του χωριού).
Η γεννήτρια του Γαλάτη τροφοδότησε το χωριό µε ηλεκτρικό ρεύµα έως τις
αρχές της δεκαετίας του 70 –το 1963–, όταν το Ξηροκάµπι εντάχθηκε αποκλειστικά
στο δίκτυο της ∆ΕΗ και το ρεύµα ερχόταν πλέον από µακριά –από τον Λάδωνα (!)
όπως λέγαµε–. Τότε πολλά ντόπια και ξένα συνεργεία, δουλεύοντας για µήνες άλλαξαν
όλα τα καλώδια στους δρόµους και στα σπίτια, όπως επέβαλε η νέα τάση του δικτύου
(220V αντί 110V). Η δουλειά ήταν βιαστική και η τοποθέτηση των νέων γραµµών
γινόταν στους τοίχους, χωρίς σκαψίµατα. Τα χάλκινα καλώδια µονωµένα µε κερωµένο
ύφασµα ήταν περασµένα σε σπιράλ σωλήνες από λεπτά φύλλα µολύβδου ή βακελίτη
που καρφωνόντουσαν στους τοίχους. Από τα ντόπια συνεργεία που δούλεψαν για την
εγκατάσταση των νέων γραµµών παρέµειναν στη µνήµη αυτά των Θεοδόση και
Παντελή Γιάννακα, του Χρήστου Χατζηγεωργίου (ή Φούρα) και Κωνσταντίνου
Παπαδάκου (ή Πασχάλη). Αντίθετα, τα συνεργεία της ∆ΕΗ που µετέφεραν και
εγκατέστησαν τους ξύλινους κορµούς για να αντικαταστήσουν τις παλιότερες µικρές
"κολώνες" του δικτύου αποτελούνταν κυρίως από µη ντόπιους εργάτες. Οι
πορσελάνινοι µονωτήρες του ρεύµατος που εξασφάλισαν τότε κάποιοι κόσµησαν για
πολλά χρόνια σπίτια και χρησιµοποιήθηκαν– ή και ακόµα χρησιµοποιούνται– σε
γραφεία για τη συγκράτηση χαρτιών µε το µεγάλος βάρος τους.
Μετά το Ξηροκάµπι η ηλεκτροδότηση από το δίκτυο της ∆ΕΗ επεκτάθηκε
σταδιακά και στα γύρω χωριά. Η αναµονή και η αδηµονία για το ηλεκτρικό φως ήταν
µακρά, γι’ αυτό και η χαρά των κατοίκων ήταν µεγάλη. Χαρακτηριστικό είναι το
συµβάν που µου διηγήθηκε ο συµµαθητής µου στο Γυµνάσιο Ξηροκαµπίου Κώστας
∆ηµ. Πλαγιάννης από τους Γοράνους. Όταν η κατάκοιτη υπέργηρη γιαγιά του είδε να
ανάβει ο ηλεκτρικός λαµπτήρας στο δωµάτιό της σταυροκοπήθηκε και πέθανε.

4

… το νερό
Η κατασκευή ενός πλήρους δικτύου πόσιµου, τρεχούµενου
νερού µε σωλήνες στο χωριό επιχειρήθηκε και ολοκληρώθηκε τη
δεκαετία 1960 ή και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας 1970, επί
προεδρίας αρχικά Γεωργίου Κουµουστιώτη και µετά Νικολάου
Κουµουστιώτη. Είχε προηγηθεί η κατασκευή µιας µικρής πέτρινης
δεξαµενής, επί προεδρίας Ιωάννου Καράµπελα και Ευστρατίου
Σκουριώτη, στο ψηλότερο σηµείο του χωριού, στην έξοδο της
χαράδρας του Ανακώλου. Εκεί συγκεντρώνονταν µε µεταλλικούς σωλήνες τα νερά
πολλών µικρών πηγών –όπως της Σωτηρίτσας– που απαλλοτριώθηκαν.
Αρχικά –το 1953 ή το 1954– εγκαταστάθηκαν "δηµόσιες" βρύσες, µε "κάνουλες"
από ορείχαλκο, σε κεντρικά σηµεία και στις µεγάλες γειτονιές του χωριού. Το δίκτυο,
από µεταλλικούς σωλήνες, δεν τροφοδοτούσε τις βρύσες αυτές µε νερό όλο το
εικοσιτετράωρο, λόγω µη επάρκειάς του. Έτσι το θέαµα µακρών σειρών γυναικών µε
κουβάδες, τέστες, βίκες ή στάµνες και ξύλινα νεροβάρελα (…) ήταν καθηµερινό, από
τα χαράµατα. Εκεί γινόταν και η αλληλοενηµέρωση των γυναικών για τα νέα του
χωριού.
Όµως, οι δηµόσιες βρύσες διευκόλυναν τη ζωή των κατοίκων του χωριού τόσο
που δεν µπορούν να φανταστούν τα σηµερινά παιδιά. Η µεταφορά πόσιµου νερού
γινόταν έως τότε από "αµπουλάδες", που ανάβρυζαν µε φυσική ροή στις όχθες της
Ρασίνας, από µια µικρή πηγή στη δεξιά όχθη του Ανακώλου –στο ύψος της "λούµπας"
Κοµνηνή– αλλά και (µετά τα µέσα του 19ου αιώνα) από πηγάδια που ανοίχτηκαν µέσα
στο χωριό, µε βάθος 4 ή 5 µέτρα, σε διάφορα σηµεία του: στα Ιατριδαίικα, στα
Φεγγαραίικα (του Καλαµβόκη ή του Μαγγανιάρη), στα Βολταίικα, στα Πουλακαίικα,
στη Ρασίνα (του Αϊβαλιώτη), στα Λιακαίικα, … Όλα τα πηγάδια ήταν κοινής χρήσης.
Βέβαια µε τη λειτουργία των πηγαδιών οι αµπουλάδες στέρεψαν σταδιακά, αφού η
στάθµη των υπόγειων νερών κατέβηκε από τη διαρκώς αυξηµένη κατανάλωση, ιδίως
κατά τη δεκαετία του 1960.
Με την ολοκλήρωση του δικτύου αλλά και τη συµπλήρωση της τροφοδοσίας της
δεξαµενής, το νερό έφθασε σε κάθε σπίτι το 1961 και 1962. Όµως η διαδικασία ήταν
µακρά, επίπονη και πολυέξοδη. Έπρεπε να ανοιχτούν µε τον γκασµά και το φτυάρι
ορύγµατα στους δρόµους, να αγοραστούν, να µεταφερθούν και να τοποθετηθούν
σωλήνες, αλλά και να συνδεθούν µεταξύ τους. Τότε εργάστηκαν ως υδραυλικοί στο
δηµόσιο δίκτυο και στα δίκτυα στο εσωτερικό των σπιτιών οι ντόπιοι τεχνίτες Γιάννης
Χατζηγεωργίου, Σταύρος Αργυρόπουλος, Μιχάλης Τσαπόγας και Ηλίας Χριστόπουλος.
Για την αντιµετώπιση της µεγάλης δαπάνης, οι κοινοτικοί άρχοντες κατέφυγαν στο
συνηθισµένο τότε µέτρο της υποχρεωτικής (συν-)εισφοράς από τους κατοίκους –
εναλλακτικά ή συµπληρωµατικά– χρηµάτων ή λαδιού, προσωπικής εργασίας ή
εργασίας των ζώων τους για τη µεταφορά των σωλήνων και των υλικών. Σε κάθε
οικογένεια υπολογίσθηκε ότι αναλογούν τα έξοδα για 10 µέτρα του δικτύου.
Οι συνέπειες της κατασκευής του δικτύου υδροδότησης ήταν, βέβαια,
καταλυτικές για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων, αλλά είχαν και δευτερογενή
αµφιλεγόµενα αποτελέσµατα. Αυξήθηκε η παραγωγή κηπευτικών αλλά και χρειάστηκε
η µεταφορά νερού ακόµη και από την Ταραΐλα, παρακάµπτοντας τη διαδροµή αιώνων
και µειώνοντας τα υπόγεια νερά. Αναµφίβολα όµως το έργο ήταν µεγάλο και
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πρωτοποριακό για την εποχή του, βελτίωσε τη ζωή των κατοίκων και προσείλκυσε
νέους κατοίκους από τα γύρω χωριά, αποτελώντας ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα για
αυτούς.
… το τηλέφωνο
Το τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ µπήκε στα σπίτια και
στα καταστήµατα του χωριού στο τέλος της δεκαετίας 1960
και στις αρχές της δεκαετίας 1970. Ο ΟΤΕ που ιδρύθηκε το
1949, διαδεχόµενος τα 3Τ (Ταχυδροµείο - Τηλεφωνία Τηλεγραφία) άρχισε τότε να εγκαθιστά τηλέφωνα που
συνδέονταν µε αυτόµατα συστήµατα επιλογών. Τα
συστήµατα για κάθε αγροτική περιοχή λειτουργούσαν στα –
λεγόµενα– Αγροτικά Κέντρα Τηλεφωνίας.
Στο Ξηροκάµπι το κέντρο φιλοξενήθηκε για λίγο καιρό στο ταχυδροµικό γραφείο
που ήταν εγκατεστηµένο στο ισόγειο του σπιτιού του ∆ηµήτρη Ξανθάκου και
επρόκειτο να εξυπηρετήσει τα τηλέφωνα των κατοίκων των χωριών όλης της περιοχής.
Ο πρώτος υπάλληλος και προϊστάµενος ήταν ο Γεώργιος Ευαγ. Καράµπελας, που
ανέλαβε τότε όλες τις λειτουργίες που αφορούσαν στην τηλεφωνία και στην
τηλεγραφία. Στη συνέχεια το κέντρο µεταφέρθηκε στο ισόγειο του σπιτιού του Ηλία
Καπετανάκου. Στο κέντρο εργάστηκαν προσωρινά και οι Παναγιώτης Ηλ. Κοµνηνός
και Βασίλης Ηλ. Χριστόπουλος, πριν προσληφθεί ως µόνιµος υπάλληλος ο Ευστράτιος
Ιωαν. Κρητικός.
Παλαιότερα τα τηλέφωνα λειτουργούσαν µέσω χειροκίνητων συστηµάτων, µε τα
οποία η επιλογή των τηλεφωνικών συνδέσεων γινόταν µε βύσµατα που τοποθετούσαν
οι χειριστές / τηλεφωνητές στις τρύπες ενός πίνακα. Αυτοί µετρούσαν µε µηχανικά
χρονόµετρα και τη διάρκεια των τηλεφωνηµάτων, ενώ οι κλήσεις απαιτούσαν της
περιστροφή µιας µικρής "µανιβέλας". Το γραφείο του Ξηροκαµπίου συνδεόταν µέσω
µιας τηλεφωνικής γραµµής µε κάθε γειτονικό χωριό. Ακόµη παλαιότερα οι
επικοινωνίες γίνονταν από σταθµό σε σταθµό µε τηλέγραφο ή τηλέτυπο, που στο
Ξηροκάµπι αρχικά είχαν εγκατασταθεί στο σπίτι του Σωτήρη Παπαδάκου (ή
Κόκκινου).
Η αυτοµατοποίηση, η επέκταση του τηλεφωνικού δικτύου και ο
πολλαπλασιασµός των τηλεφώνων προκάλεσαν (και) στα χωριά µας, για αρκετό καιρό,
µια έξαρση στις φάρσες µεταξύ των κατοίκων. Στο Ξηροκάµπι οι βοηθοί των
καφενείων κυκλοφορούσαν µε δίσκους σε όλη την αγορά µετά από τηλεφωνικές
παραγγελίες που αποδεικνύονταν φάρσες. Ακόµη, κάποιοι ένα βράδυ ξύπνησαν µετά
από ένα τηλεφώνηµα από τα κεντρικά γραφεία –δήθεν– του ΟΤΕ και έκοψαν τα
καλώδια των τηλεφώνων τους όταν τους προειδοποίησαν για άµεση έκρηξη της
συσκευής τους (!). Όµως, συγχρόνως έδωσαν τη δυνατότητα στα µέλη των οικογενειών
που έλειπαν µακριά –ιδίως στο εξωτερικό– να συνοµιλούν συχνότερα και ιδιωτικότερα
(µια και την ιδιωτικότητα των τηλεφωνικών συνοµιλιών δεν την εξασφάλιζαν οι –πολύ
λίγο– ηχοµονωµένες "καµπίνες" των τηλεφωνικών κέντρων). Αλλά και µείωσαν τη
συχνότητα των επιστολών που αντάλλασσαν, όπως διαπίστωσαν και ισχυρίζονταν οι
τότε υπάλληλοι του ταχυδροµείου (ο ∆ηµήτρης Γεωργούντζος, ο Γιώργης Κατσαρός
και ο Κλεοµένης Αναστασάκος).
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Παναγιώτη ∆. Χριστοφιλάκου

Ιστορικά στοιχεία για την οικογένεια
Χριστοφιλάκου - Κούτσικα
Από ανέκδοτο δηµοσιευόµενο έγγραφο της Τουρκοκρατίας γίνεται σαφές ότι η
οικογένεια Χριστοφιλάκου - Κούτσικα συνδέεται στενά µε την ευρύτερη περιοχή της
Λακεδαίµονος. Μέσα από το έγγραφο αποκαλύπτεται το πρόσωπο από το οποίο πήρε
το επώνυµό της η γνωστή αυτή οικογένεια των Ανωγείων Λακωνίας. Του εγγράφου
που δηµοσιεύεται έχουν αποκατασταθεί η ορθογραφία και η στίξη· µόνο τα ονόµατα
των µαρτύρων αναγράφονται µε την ορθογραφία τους.
O παπα-Χριστόφιλος Κούτζικας πωλεί («14 Σετεβρίου 1764») κτήµα µε µουριές
στον παπα Παρθένιο Καστανιώτη, ηγούµενο του µοναστηρίου της Ζερµπίτσας (δηλαδή
στο µοναστήρι) έναντι του ποσού των 7 γροσίων. Το πωλητήριο έγγραφο είναι απλό
φύλλο χαρτιού, διαστάσεων 28 επί 20 εκατοστά.
1764 Σετεβρίου 14. Γοράνους|1 Την σήµερον φανερώνω και οµολογώ ο παπα Χριστόφι|2
λος Κούτζικας πως µου εφάνη δια καλό και επούλη|3 σα τη(ν) πάρτη µου όπου είχα
φυτεµένα µουρές 50|4 µε τις µουρές ρίζες = 7.|5 Το χωράφι τη καλώ πεζούλα εις την
Τζανέτου κο|6 τα του παπαστρατάκη [………] το µερτικό µου το|7 επούλησα του παπα
Παρθενίου Καστανώτη κάτοικος|8 εις τη Ζερµπίτζα για γρόσια εφτά [……]7 και τα έ|9
λαβα επί χείρας να είναι ίδιος νοικοκύρης ως θέλει|10 και βούλεται και εγώ ξένος και
απόξενος και για πίστως α|11 ληθείας έδωσα την οµολογία µου εις τα χέρια του
εµ(π)ρο|12 ει(ς) σε καλούς ανθρώπους µάρτυρες και βεβαιώνω ιδιο|13 χείρως µου παπα
Χριστόφιλος και όγοιος|14 [……….………………]|15
∆ηµητρης Μποµποτζης µαρτηρο.|16
Νικολακης Λαµπρινακης µαρτηρο.|17
Χρησανθος µοναχος ηµουν παρον και µαρτηρο.|18
Ιερεµιας µοναχος ηµουν παρον και µαρτηρο.|19
1. Σετεβρίου 14: Στη λαϊκή γλώσσα ο Σεπτέµβρης αποδίδεται άλλοτε ως Σετέµπρης ή
Σοτέµπρης και άλλοτε ως Σετέβρης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ηµέρα
υπογραφής του συµβολαίου, ηµέρα της εορτής της Υψώσεως του Τιµίου Σταυρού,
µεγάλης σηµασίας για τους χριστιανούς και φυσικά αργία.
1. Γοράνους: Το τοπωνύµιο έχει σλάβικη προέλευση και σηµαίνει: κάτοικοι βουνού ή
δάσους1.
2-3. παπα Χριστόφιλος Κούτζικας: Πιθανότατα η οικογένεια Χριστοφιλάκου των
Ανωγείων προέρχεται από το αναφερόµενο πρόσωπο, ενώ το Κούτζικας (Κούτσικας)
επιβιώνει σήµερα ως παρωνύµιο.
Από βενετσιάνικη πηγή του έτους 1692 αντλούµε την πληροφορία σχετικά µε την
οικογένεια Κούτσικα που κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή της Αναβρυτής και της
Σοχάς, όπως φαίνεται από το παρακάτω έγγραφο της Ενετοκρατίας:
«Ν ξεύραιτε ρχωντες που εµαζοκτείκανε Κουτζατειανει κ(α) κάµασι γράµµατα µεθώρκου
πευµατικο" ν #λθωσι απανω σας διχος λογω αµει εστειλεν & πρεβεδουρος κ(α) επιασεν τον
σαργέντι Κουτζάτει κα τ)ν εβαλε στην χαψα κ(α) τορα επειαστικανε µε την ερυφή τους.
Εγώ ο παπα καρλαφτης εγραψα από τη Τζαρνατα»2.
1
Χ. Π. Συµεωνίδη, Ετυµολογικό λεξικό των νεοελληνικών οικωνυµίων, τ. Α, Έκδ. Κέντρου Μελετών
Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία – Θεσσαλονίκη 2010, σ. 440.
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Και από άλλο έγγραφο του έτους 1757 µαρτυρείται η παρουσία της οικογένειας
στην περιοχή της Παλιόχωρας άνωθεν της Παλαιοπαναγιάς. «Kουτζακάνοι»:
Πρόκειται για γνωστή οικογένεια της Σωτήρας, της οποίας σώζεται επισκευασµένος ο
πύργος. Επίσης Κουτσικιάνικα ονοµάζεται περιοχή βόρεια της Σωτήρας3. Η Σωτήρα
αναφέρεται στην απογραφή (Grimani) του 1700 και αριθµεί 212 κατοίκους4. Η
οικογένεια φαίνεται να κατοικεί στη Σωτήρα, όπου σώζεται µέχρι σήµερα ο οµώνυµος
πύργος5. Ο ∆. Κατσαφάνας αναφέρει: Χριστόφιλος Κούτζικας. Φέρεται ως ιδιοκτήτης
του πύργου 6. Από το «Χριστόφιλος προέρχεται το επώνυµο (όνοµα) Χριστοφιλάκος,
γνωστής οικογενείας των Ανωγείων».
7. παπαστρατάκης: Αξιοπαρατήρητη είναι η κατάληξη των επωνύµων σε –ης και –
άκης, τα οποία ύστερα άλλαξαν σε –άκος .
14.όγοιος: όποιος.
8. παπα Παρθενίου Καστανιώτη: Ο παπα Παρθένιος Καστανιώτης αποδεικνύεται ότι
διατέλεσε ηγούµενος του µοναστηρίου της Ζερµπίτσας (1763)7.
Στο πλάι του εγγράφου αναγράφονται τα τοπωνύµια Γοράνοι και Βλογιάνοι,
όπου πιθανώς θα βρισκόταν το πωλούµενο κτήµα. Οι Βλογιάνοι είναι τοποθεσία
ανάµεσα στη Ζερµπίτσα και τους Γοράνους, από την οποία πήρε το όνοµά της η
οικογένεια Βλογιανίτη. Το τοπωνύµιο αναγράφεται, για πρώτη φορά το έτος 1618 σε
υπόµνηµα των Μανιατών προς τον δούκα του Νεβερ8.

2

Κ. Μέρτζιου - Θ. Παπαδόπουλου, Ο Μυστράς και η περιφέρεια του εις τα αρχεία της Βενετίας κατά
την Ενετοκρατίαν (1687-1715), Λακωνικαί Σπουδαί 12 (1994) 214.
3
Θ. Σ. Κατσουλάκου, Πωλητήρια έγγραφα του 18ου αιώνα, Η Φάρις 14 (1996) 6.
4
Β. Παναγιωτόπουλου, Πληθυσµός και οικισµοί της Πελοποννήσου,13ος-18ος αιώνας, Εκδ. Ε.Τ.Ε.,
Αθήνα 1985, σ. 284.
5
∆. Κατσαφάνα, Παλαιοπαναγιά, Ανώγεια και Ξηροκάµπι, Αθήνα 1989, σσ. 116-118.
6
∆. Κατσαφάνα, Παλαιοπαναγιά, Ανώγεια και Ξηροκάµπι, σ. 118, σηµ.1.
7
Θ. Ν. Σιµόπουλου, Η ιερά µονή Ζερµπίτσης, Εκδόσεις Γρηγόρη, εν Αθήναις 1966, σ. 63.
8
J. A. Buchon, Nouvelles recherches historiques sur la principauté française de Morée et ses hautes
baronnies à la suite de la quatrième croisade, v. 1, Paris 1843 p. 286.
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Η πρώτη σελίδα του εγγράφου

Η δεύτερη σελίδα του εγγράφου
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Χαρίλαου Ν. Σταρόγιαννη

Το τάµα του µετανάστη
Τον Οκτώβριο του 1920 ο ∆ηµήτριος Βουραζέλης του Γεωργίου, παππούς του
γράφοντος από το γένος της µητέρας µου, αποφάσισε να µεταβεί από το Παλιοχώρι
στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής ως µετανάστης µε πρόσκληση του κουνιάδου του
Κωνσταντίνου Παναγάκου, ο οποίος ήταν από τους Γοράνους. Κάποιο πρωινό λοιπόν
µε µεγάλη του λύπη αποχαιρέτησε γυναίκα και παιδιά και αναχώρησε. Το ταξίδι θα
εγένετο από τον Πειραιά ατµοπλοϊκώς και θα διαρκούσε ένα σχεδόν ολόκληρο µήνα. Ο
παππούς το είχε σκεφθεί πολλές φορές ότι θα ήταν ένα δύσκολο ταξίδι, αλλά τι άλλο να
έκανε; Πολύτεκνος µε επτά παιδιά ήταν, έπρεπε να ξενιτεφθεί και να δουλέψει σκληρά
για την πολυµελή οικογένειά του.
Όταν ύστερα από αρκετές ηµέρες ταξίδι το πλοίο έφθασε στον Ατλαντικό
Ωκεανό και συγκεκριµένα όταν πλησίαζε το µέσον της µεγάλης αυτής διαδροµής,
ενέσκηψε µεγάλη ανεµοθύελλα και σφοδρή θαλασσοταραχή. Όλοι οι επιβαίνοντες
µετανάστες άρχισαν ν’ ανησυχούν και λίγο λίγο να νοιώθουν µεγάλο φόβο και να µην
µπορούν να ηρεµήσουν. Το ίδιο ακριβώς και ο παππούς ∆ηµήτριος Βουραζέλης, ο
οποίος την δύσκολη αυτή στιγµή λειτούργησε πολύ σωστά. Επεκαλέσθη τη βοήθεια
του Αγίου του χωριού του, ο οποίος ως γνωστόν είναι ο Άγιος Νικόλαος, προστάτης
των ναυτιλοµένων και των θαλασσών. Εζήτησε λοιπόν την βοήθεια του Αγίου
Νικολάου και γονατιστός παρακάλεσε να τον βοηθήσει να φθάσει µε το καλό στην
Αµερική και στο επόµενο ταξίδι που θα επέστρεφε στο χωριό του θα του αφιέρωνε ένα
λαµπρό πολυέλαιο, τον οποίο φυσικά θα έφερνε από την Αµερική. Την επόµενη ηµέρα
οι άσχηµες καιρικές συνθήκες του ωκεανού άρχισαν να υποχωρούν και µέρα µε την
µέρα που ξηµέρωνε σε αυτό το µεγάλο ταξίδι να γίνονται ακόµη καλύτερες. Τελικά το
υπερωκεάνειο έφθασε στη Νέα Υόρκη ύστερα από ένα οδυνηρό ταξίδι και µε µεγάλη
ευχαρίστηση πλέον αποβιβάσθησαν οι Έλληνες µετανάστες. Από εκεί ο µετανάστης
που είχε κάνει νωρίτερα το τάµα συνέχισε σιδηροδροµικώς για την Βαλτιµόρη.
Αφού δούλεψε συνεχώς και πολύ σκληρά τέσσερα ολόκληρα χρόνια, αγόρασε το
τάµα που είχε υποσχεθεί. Το 1924 αποφάσισε πλέον να επιστρέψει µε τα ίδια
µεταφορικά µέσα στο χωριό του για να αφιερώσει το τάµα του στον Άγιο Νικόλαο που
τον βοήθησε να φθάσει καλώς στην Αµερική και ταυτόχρονα να πάρει µε πρόσκληση
την µεγάλη του κόρη (είχε τέσσαρες κόρες) και να επιστρέψουν µαζί στην ξενιτειά.
Ο πολυέλαιος αυτός ήταν ένας λαµπρός ορειχάλκινος που άναβε µε φυτιλάκι και
ελαιόλαδο, µεγάλο κόσµηµα για την εποχή εκείνη. Ενθυµούµαι, µικρό παιδί που ήµουν,
µια φορά τον µήνα είχε ιερέα στον Άγιο Νικόλαο στο Παλιοχώρι και εν ώρα
δοξολογίας, ενώ σήµανε η καµπάνα, ο επίτροπος της εκκλησίας περιέστρεφε τον
λαµπερό ορειχάλκινο πολυέλαιο µε µια µικρά ράβδο, δηµιουργώντας έτσι µια
λαµπρότατη κατανυκτική στιγµή µέσα στον ναό. Αυτό δεν το βλέπεις σήµερα στις
ενορίες, έχει ξεχαστεί, ευτυχώς όµως που το διατηρούν στα ιερά µοναστήρια.
Το 1950 νέοι µετανάστες από το Παλιοχώρι έφθασαν στον Καναδά και, αφού
πρόκοψαν οικονοµικά, αφιέρωσαν στον Άγιο του χωριού τους νέο γυάλινο πολυέλαιο
που άναβε µε κεράκια και από το τέλος του 1967, που έφθασε το ηλεκτρικό ρεύµα,
µετετράπη µε ηλεκτρικά λαµπιόνια. Ο προηγούµενος ορειχάλκινος παρέµεινε
κρεµασµένος στη θέση του από το 1924 έως το 1957-1958, και, ενώ µπορούσε να
υπάρχει στην εκκλησία ως τάµα κάποιου, ως ωραία αντίκα µεγάλης αξίας, ως κάτι
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παραδοσιακό, παρεδόθη από την τότε εκκλησιαστική επιτροπή, η οποία δεν είχε γνώση
των ανωτέρω, στον έµπορο γυάλινων πολυελαίων για να τους µειώσει την τιµή αντί
πινακίου φακής. Όσον αφορά τον χώρο υπήρχε άφθονος, καθώς η εκκλησία είναι
αρκετά µεγάλη.

Ιωάννη Π. Κονίδη

Οι Ελωνιάτες
Καθισµένοι στ’ αγνάντιο πέντε – έξι παιδόπουλα κοιτάζαµε προς τη ∆ύση και
αγναντεύαµε τον µακρύ καρόδροµο που ανοιγόταν µπροστά µας να διακρίνουµε
κάποια ανθρώπινη κίνηση.
Προπαραµονή του ∆εκαπενταύγουστου. Ξέραµε ότι όπου να ’ταν θα φαινόταν
στο βάθος του δρόµου το ατελείωτο καραβάνι. Και φάνηκε. Ενθουσιασµένοι αρχίσαµε
να φωνάζουµε «Έρχονται, έρχονται οι Ελωνιάτες» και τρέχαµε να τους
προϋπαντήσουµε.
∆εκαετία του 1950. Ο πόλεµος µε τους Ιταλούς και τους Γερµανούς, µα κυρίως ο
Εµφύλιος, είχε φορτώσει τον κόσµο µε φόβο, πόνο, φτώχεια και δυστυχία και τον είχε
φέρει πιο κοντά στο Θεό. Μικροί και µεγάλοι έτρεχαν στις εκκλησίες και τα
µοναστήρια να προσκυνήσουν την Παναγία, να βρουν συγχώρεση στα σφάλµατά τους,
παρηγοριά στη θλίψη τους, γιατρειά στην αρρώστια τους και να εκπληρώσουν κάποιο
τάµα τους.
Η Παναγιά η Έλωνα, αν και κρυµµένη στους απόκρηµνους βράχους του
Πάρνωνα, πολύ µακριά από τα χωριά µας, ήταν γνωστή σε όλους και συγκέντρωνε
χιλιάδες προσκυνητές στη µνήµη της. Ο πεζόδροµος (αυτοκίνητα και
αυτοκινητόδροµοι δεν υπήρχαν τότε) περνούσε υποχρεωτικά από το Πυρί και τα
Κονιδαίικα. Έβγαινε λίγο έξω από το Γεράκι και ύστερα όλο ανηφορικός έφτανε στον
Κοσµά και από εκεί κατηφορικά για το µοναστήρι. ∆ρόµος ατελείωτος, κουραστικός
και δύσκολος που γινόταν πιο δύσκολος εξ αιτίας της ανυπόφορης αυγουστιάτικης
ζέστης.
Απόγευµα προπαραµονής έφταναν οι πρώτες παρέες στο Πυρί και ακολουθούσαν
κι άλλες µέχρι αργά το βράδυ. Θυµάµαι, µικρό παιδί τότε, να περνούν µπροστά από το
σπίτι µας άντρες ηλιοκαµένοι γεµάτοι ρυτίδες, γυναίκες µαυροντυµένες µα τα
τσεµπέρια τους σφιχτοδεµένα στο κεφάλι τους, γέροι ασπροµάλληδες και γριές µε
µαγκούρες. Κάποιοι περπατούσαν ξυπόλητοι (εκπλήρωναν το τάµα τους) και ο πόνος
από την πολύωρη οδοιπορία ήταν ζωγραφισµένος στα πρόσωπά τους. Μικρά παιδιά,
στις αγκαλιές των γονιών τους, πάνω στα ζώα, ταγµένα στην Παναγία, θα
καλογερεύονταν για ένα χρόνο ντυµένα στα µαύρα. Άλογα, µουλάρια και γαϊδούρια
κατάφορτα µε τα χρειαζούµενα του µακρινού ταξιδιού, ρούχα και φαγώσιµα αλλά και
µε τα τάµατα: µεγάλες λαµπάδες, καθαρό κερί, λιβάνι, µικρά ζώα, όλα επιµελώς
φορτωµένα.
Εκείνες οι ηµέρες ήταν για µας µέρες ανείπωτης χαράς, γιατί σµίγαµε σε αυτό το
πέρασµα µε συγγενείς και φίλους που είχαµε µήνες να τους δούµε και οι αγκαλιές µαζί
τους έδιναν και έπαιρναν. Τώρα αναλογίζοµαι πόσο δύσκολη ήταν η επικοινωνία των
συγγενών τότε από διαφορετικά χωριά. Οι αποστάσεις, µε τα µέσα της εποχής, ήταν
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απαγορευτικές. Τους έσµιγαν συνήθως τα µεγάλα πανηγύρια, οι χαρές και οι λύπες.
Αυτό γινόταν και τώρα. Το προσκύνηµα στην Παναγία την Έλωνα έφερνε κοντά
συγγενείς και φίλους και δηµιουργούσε καινούριες φιλίες και συγγένειες. Ένας καφές,
µία φέτα γλυκό καρπούζι, ένα ποτήρι κρύο νερό αυτές τις ώρες ήταν ό,τι καλύτερο
µπορούσες να προσφέρεις στον ταλαιπωρηµένο οδοιπόρο. Και το προσφέραµε,
θυµάµαι, µε ευχαρίστηση σε όλους τους Ελωνιάτες, γνωστούς και άγνωστους, και,
αφού τους δείχναµε τον δρόµο που θα ακολουθούσαν και το πέρασµα στον Ευρώτα,
τους ξεπροβοδίζαµε µε την ευχή: «Η Παναγία µαζί σας. Καλή επιστροφή».
Η επιστροφή γινόταν ανήµερα της Μεγάλης Γιορτής. Από τον ίδιο δρόµο και
πάλι. Μα τώρα οι προσκυνητές µού φαίνονταν πιο ήρεµοι, πιο γαλήνιοι. Είχαν
εκπληρώσει το χρέος τους στην Παναγία, την βοηθό και προστάτρια όλων των
κατατρεγµένων, και είχαν λάβει τη βοήθειά της. Ανακουφισµένοι ψυχικά είχαν τη
διάθεση οι συγγενείς να παραµείνουν περισσότερο χρόνο στο σπίτι µας, να
κουβεντιάσουν µε τους δικούς µας, να αστειευτούν, να πιουν έναν καφέ, ένα ποτήρι
νερό. Η φιλοξενία, αν και φτωχική, ήταν εγκάρδια. Στο ταρατσάκι της θείας µου της
Ζαχάρως γινόταν το αδιαχώρητο. ∆εν ξέρω αν υπήρχε άνθρωπος που να µην το
γνώριζε. ∆εν ξέρω αν από αυτό το ταρατσάκι πέρασε άνθρωπος που να µην έφαγε απ’
το φτωχικό της και να µην ήπιε ένα ποτήρι κρύο νερό από τα χέρια της. Στ’ άγια η
ψυχή της.
Αυτά θυµάµαι κάθε φορά που µπαίνει ο ∆εκαπενταύγουστος και προβάλλει η
γιορτή της Μεγάλης Κυράς, της πανανθρώπινης Μάνας, της Παναγίας µας.

Μαρίας Γ. ∆ούσµανη

Περί φιλοξενίας
Ήταν βράδυ στα µέσα Γενάρη. Είχε ένα τσουχτερό κρύο και έβρεχε
καταρράχτες, όταν µια παρέα νέων µπήκε σ’ ένα καφενείο της περιοχής µας και
ρώτησε αν υπάρχει ένα µέρος να περάσουν τη νύχτα τους.
Ήταν τέσσερις νέοι µε τα σκυλιά τους, που πήγαιναν εκδροµή στο βουνό, αλλά η
ξαφνική µπόρα τούς άλλαξε τα σχέδια. Οι παρευρισκόµενοι θαµώνες του καφενείου –
µετά από πολλή σκέψη– απεφάνθησαν πως το µόνο κατάλυµα που υπάρχει εδώ κοντά
είναι το υπόστεγο στο νεκροταφείο και τους υπέδειξαν πώς θα πάνε εκεί.
Έτσι οι νεαροί Αθηναίοι, µη γνωρίζοντας πού αλλού να απευθυνθούν –και ίσως
και τα οικονοµικά τους να µην τους επέτρεπαν να ψάξουν για ξενοδοχείο– βρέθηκαν να
κάνουν βόλτες στο υπόστεγο του νεκροταφείου πάνω-κάτω όλη τη νύχτα για να µην
ξυλιάσουν από το κρύο.
Το πρωί, ξεπαγιασµένοι και άυπνοι, αφού η βροχή είχε σταµατήσει, συνέχισαν
τη βόλτα τους και γύρισαν στα σπίτια τους µε τις καλύτερες εντυπώσεις για τη
φιλοξενία του τόπου µας!
Και αναρωτιέται κάποιος. ∆εν θα µπορούσαν αυτοί οι επισκέπτες να
φιλοξενηθούν στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου; Συγγνώµη, παιδιά, ο Ξένιος
∆ίας πέθανε. Αναζητήστε τον στο νεκροταφείο!
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Χαρίλαου Ν. Θεοφιλόπουλου

Οι µουσικοί των Καµινίων
Τα Καµίνια, αυτό το µικρό χωριουδάκι του τέως ∆ήµου Φάριδος, ήταν το λίκνο
των µουσικών της Λακωνίας.
Ποιος δεν θυµάται από τους παλιούς της περιοχής τα µεγάλα γλέντια που
γινόντουσαν, ειδικά τις Απόκριες από την εποχή του 1930 ως σήµερα. Πολλές
οικογένειες µουσικών (Θεοφιλοπουλαίοι, Σταµελαίοι, Μαστοραίοι) είχαν τη µουσική
µέσα τους· και συνεχίζεται λόγω κληρονοµικότητας στα παιδιά τους και στα εγγόνια
τους µε εξέχοντα τον προσφάτως θανόντα Γιάννη Μαστοράκο. Ήµουν παιδί ακόµα,
όταν ανέβηκα στην Αθήνα τελειώνοντας το σχολείο, και τυχαία τον συνάντησα ως
αρµονίστα σε νυκτερινό µουσικό κέντρο µε τους Αδερφούς Κατσάµπα στις δόξες τους.
Ο Γιώργης Αναστασάκος περίµενε να κλείσει το βράδυ το µικρό µαγαζάκι που είχε και
κάτω από το φως µιας µικρής λάµπας να ανοίξει τις παρτιτούρες του και να παίξει
Μπαχ· µικρά παιδιά εµείς ξέραµε µόνο τα δηµοτικά και τα λαϊκά και λέγαµε ότι
τρελάθηκε. Η Πίτσα Συκιώτη τραγουδούσε άριες· αργότερα έκανε καριέρα στο Ωδείο
της Κυψέλης στην Αθήνα. Ο Μένης Θεοφιλόπουλος, επιστρέφοντας το βράδυ από τη
δουλειά (όλη µέρα οδηγούσε τη σούστα του µε το άλογο), έβγαινε στο µικρό µπαλκόνι
του στο δρόµο, έπαιρνε το βιολί του (ένα santivarious µε τροµερό ήχο), έπαιζε το
«σύρµα πάνω σύρµα κάτω παίζω εγώ τον µπαγλαµά» και ακουγόταν σε όλο το χωριό·
οι χωριανοί, χωρίς ραδιόφωνο και τηλεόραση εκείνα τα χρόνια, ξεκουράζονταν υπό
τους ήχους αυτούς από το µόχθο της ηµέρας. Ο πατέρας µου Νίκος Θεοφιλόπουλος, ως
στρατιώτης στις Σέρρες, ήταν στην στρατιωτική µουσική (υπάρχει και φωτογραφία).
Όταν γύρισε στο χωριό, έµαθε σε όλα τα µικρότερα αδέρφια του να παίζουν µουσικό
όργανο -ο Λεωνίδας βιολί, ο Βασίλης κιθάρα, ο Ανδρέας φλάουτο.
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Έτσι, δηµιουργήθηκε µια καλή άµιλλα σε όλες τις οικογένειες του χωριού και τις
Κυριακές και τις γιορτές γινόταν χαµός στα µαγαζιά από χορούς και τραγούδια· ειδικά
στου Σταµέλου δίπλα στην πλατεία µε τον µπαρµπα-Κωστή µε το µπουζουκάκι του να
παίζει και να χορεύει και να µαζεύονται από όλα τα χωριά για να γλεντήσουν. Η
φωτογραφία, που δηµοσιεύω από το οικογενειακό µου άλµπουµ, τραβήχτηκε το 1932
στην αυλή του Σταµέλου. Χάρη στη θεία µου τη Φρόσω, η οποία ήταν στην Αµερική,
είχαµε φωτογραφική µηχανή από το 1930. Στη φωτογραφία αυτή εικονίζονται από τα
αριστερά: Νίκος Θεοφιλόπουλος, Κωστής Σταµέλος, Λυκούργος Βορβής και Ηρακλής
Μαστοράκος µε τα όργανά τους.

π. Γεωργίου Λάτση

∆ωρεές υπέρ των ναών του Ξηροκαµπίου για το 2014
Σταυρούλα Παπαδάκου στη µνήµη του πατέρα της Ευαγγέλου ............................. 50€
Σταυρούλα Καρακίτσου στη µνήµη του πατέρα της Ηλία .................................... 250€
Γεωργία Ματθαίου στη µνήµη του γιου της Ηλία................................................. 100€
Γεώργιος Μούτουλας στη µνήµη του αδερφού του Λυκούργου ............................. 50€
Οικογένεια Βασιλείου Κονίδη στη µνήµη του Βασιλείου Κονίδη
για τον Προφήτη Ηλία της Κουµουστάς ............................................................... 200€
Τέκνα Νίκης Μιχαλάκου στη µνήµη της µητέρας τους Νίκης .............................. 100€
∆ηµήτριος Μανιάτης στη µνήµη Νίκης Μιχαλάκου ............................................... 50€
Σταυρούλα Αρµπούζη
»
............................................... 50€
Γεωργία Σπαθανά
»
............................................... 50€
Αναστασία Τσάκου
»
.............................................. 50€
Οικογένεια ∆ηµητρίου Αποστολάκου »
................................................. 50€
Ανώνυµος κυρία για το νέο ιερό ναό στη θέση Τριανταφυλλιά............................ 200€
Ανώνυµος κυρία
»
............................................. 300€
Ιωάννα Ξηροπόδη
»
............................................. 300€
Ευδοκία ∆ιαµαντάκου
»
.............................................. 200€
Μαριάννα ∆ούσµανη
»
.............................................. 40€
Αδαµαντία ∆ιαµαντάκου
»
............................................. 375€
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Ιωάννη Γ. Παρηγόρη

Κουδουναραίοι 2015
Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2015 (πρώτες Απόκριες) οι Κουδουναραίοι,
πιστοί στο αντάµωµά τους, γιόρτασαν για τρίτη συνεχή χρονιά την αναβίωση του
αποκριάτικου εθίµου των κουδουνιών. Το ανθρώπινο κοπάδι αρχικά µαζεύτηκε στο
προαύλιο της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας στο Ξηροκάµπι. Στη συνέχεια, αφού γύρισε
µέσα στο χωριό, κατέληξε στην πλατεία, όπου χόρεψε παραδοσιακά τραγούδια υπό
τους ήχους µιας οµάδας µαθητών του τµήµατος ελληνικής µουσικής του Ωδείου
Αθηνών, του τµήµατος κρουστών του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων και της
Φιλαρµονικής των Κροκεών.
Το βίωµα για λίγες ώρες κατακλύζει την ορθολογιστική σκέψη και ανακουφίζει
και εκτονώνει την ένταση και το άγχος της καθηµερινότητας. Με απλό τρόπο, όπως οι
πρόγονοί µας, χρησιµοποιώντας τον ασφαλή δρόµο της παράδοσης, θα ξαποστάσουµε
για λίγο από τα µεγάλα προβλήµατα και θα πάρουµε δύναµη να συνεχίσουµε τον
όµορφο δρόµο της ζωής. Απλή δοκιµασµένη συνταγή χαράς, αλλά και πρωτότυπη
συνάµα. Άλλωστε, πρωτότυπος µπορεί να είσαι µόνο στη βάση της παράδοσης.
Στο τέλος έγινε κλήρωση και το τυχερό τροκάνι των Κουδουναραίων για το 2015
κέρδισε η κυρία Ευγενία Κατσαρού από την Σπάρτη.
Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητος Λακωνίας.
∆ιοργανώθηκε από τον Παιδαγωγικό Φιλότεχνο Όµιλο Φάριδος µε συνδιοργανωτές το
Νοµικό Πρόσωπο Πολιτισµού και Αθλητισµού του ∆ήµου Σπάρτης και την Τοπική
Κοινότητα Ξηροκαµπίου.
Και του χρόνου µε υγεία
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Θεοδώρου Σ. Κατσουλάκου,

Λαϊκή σάτιρα
«Το µάθατε τι έγινε στη Νέα Συνοικία,
επιάσανε τον πρόεδρο µε την Ελευθερία».
Με το ανωτέρω δίστιχο σατίρισαν οι Ξηροκαµπίτες την ερωτική περιπέτεια του
Γεωργίου Κ. Σολωµού (1893-1970), προέδρου προπολεµικά της κοινότητας
Ξηροκαµπίου, µε κάποια Γορανίστισσα. Νέα Συνοικία ονοµαζόταν τότε το τετράγωνο
των σπιτιών Καπετανάκου, Σταυράκου (Γιάννακα σήµερα), Σολωµού και Βαλκανά
(σήµερα).
«Αν δε σου δώσει η µάνα σου στη Σιροβά χωράφι,
µες στης Ρασίνας τα νερά να πα’ να σε πετάξει».
Οι στίχοι αποτελούσαν εισαγωγή σε αποκριάτικο τραγούδι, το οποίο
τραγουδιόταν τις Απόκριες παλιότερα στο Παλιοχώρι. Το διέσωσε ο ∆ηµήτριος Η.
Αποστολάκος. Η Σιροβά είναι µια εύφορη περιοχή βορειοδυτικά του Παλιοχωριού.

Σύµµεικτα
Κεφάλι που σκύβει µια φορά σκύβει όλη τη ζωή.
Ιωάννης Π. Νικολακάκος
Το παρακάτω τετράστιχο µού το είχε πει η µητέρα µου Ευγενία Κονίδη –
Κατσουλάκου (1905-2005). Το έλεγαν µετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέµων, κατά
τους οποίους απελευθερώσαµε τις περιοχές που αναφέρονται σε αυτό.
Βαριά χτυπούν τα σήµαντρα εις τη Θεσσαλονίκη,
µπροστά πηγαίνει ο στρατός κι από κοντά η «Νίκη».
Πάν’ οι Σέρρες, πάει η Βέροια, πάν’ τα Γιαννιτσά,
πάει η Χίος, η Μυτιλήνη κι όλα τα νησιά.
Παναγιώτα Κατσουλάκου – Καράµπελα

Ο καλός Μάρτης στα κάρβουνα.
Γεώργιος Ε. Ρουσσάκος

Ο φετινός χειµώνας ήταν κρύος και βροχερός. Και ο Μάρτης ακολούθησε στους
ίδιους ρυθµούς. Έπεσαν πολλά νερά. Αρχές Απριλίου αµπόληκε και ο Γαλιτσιάς του
Παλιοχωριού. Είχε πολλά χρόνια να τρέξει νερό.
Ηλίας Γ. Αποστολάκος
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Ενανού = ενός.
Ευστάθιος Χ. Βασιλείου

Ο χειµώνας ήταν φέτος βαρύς. Είχε πολλές βροχές, χιόνια στον Ταΰγετο µέχρι
χαµηλά (Γοράνους, Πολοβίτσα), κρύο τσουχτερό (κάθε σπίτι έκαψε τόνους ξύλα) και
πολλούς πάγους, οι οποίοι κάνανε ζηµιές, ιδίως στις ψιλολιές. Και την άνοιξη ο καιρός
δεν µαλάκωσε ως συνήθως. Είχε βροχές και κρύα. Μάλιστα, το βράδυ της 11ης προς
την 12η Μαΐου έριξε πασπάλα στον Ταΰγετο µέχρι τις Γούβες.
Νίκος Π. Σταρόγιαννης

Εκ της Φάριδος

∆ωρεά
Η κυρία Αναστασία Αλικάκου δώρισε στο Γυµνάσιο Ξηροκαµπίου πενήντα τρία
αντίτυπα από τα βιβλία που η ίδια είχε συγγράψει.

Συνδροµές
Για τη συνέχιση της έκδοσης της Φάριδος: Χρήστος Στούµπος 5€, Γιάννης Σταθάκος
5€, Ευδοκία ∆ιαµαντάκου 10€, Νικόλαος Μιχαλάκος 5€, Νικήτας Βλάχος 10€, Ηλίας
Κολοβός 10€, Βασιλης Χριστόπουλος 10€, Σπύρος Τεκόσης 5€, Ιωάννα Ρουσάκου 5€,
Νίκος ∆ούκας 10€, Πάολα Μενούτη 20€, Σούλα Παναγάκου 10€, Κωνσταντίνος Β.
Κονίδης 5€, Ιωάννης Π. Κονίδης 20€, πατήρ Γεώργιος Λάτσης 20€, Παναγιώτης
Αρµπούζης 5€, Θεόδωρος Κατσουλάκος 20€, Ηλίας Μανιατάκος 10€, Ανώνυµος 50€,
Νικόλαος Τσολάκης 10€, Λαµπρινή Παπά 10€, Έρικα Καπάκου 10€, Γεώργιος Π. Σολωµός
20€, Μαλαµατένια Στρατάκου 10€, Γεώργιος Λαµπρινός 10€, Σταυρούλα Ρουσάκου 10€,
Χάρη Καψάλη 10€, Στρατής Σταρόγιαννης 40€, Ματίνα Πουλακάκου 20€, Ηλιάνα
Περλίγκα 20€, Πόπη ∆ογαντζή 20€, Σταύρος Σαραντάκος 15€, Πάνος Σαραντάκος 10€,
Αγγελική Βρατσίδα 20€, Ιωάννα Εξαρχάκου-Ρηγάκου 10€, Χρήστος Γ. Μανδραπήλιας 50€,
Ελένη Χρυσικού 5€, Γεώργιος Παπαστράτης 5€, Πάτρα Θεοφιλοπούλου-Γιαννοπούλου
40€, Ανώνυµος 50€ στη µνήµη του Πέτρου Κωστάκου, Γιάννης Καπετανάκης 20€,
Παναγιώτης Χριστακάκος 10€, Παναγιώτης Π. Φραγκής 40€, Σταύρος Η. Χαντζάκος 25$
Καναδά, Πολυζώης Σωτηράκος 50€, Κωστής Σακελλαριάδης 40€, Χρυσούλα Μασούρα
100€ στη µνήµη των γονιών της και του αδερφού της, Νίκος Π. Σταρόγιαννης 5€, Μαρία
Βολτή-Αργειτάκου 10€.
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Χρήστου Π. Κορύλλου

Πεζοπορία από Πατρών εις Σπάρτην
Ο Χρήστος Π. Κορύλλος (1842-1930) ήταν γιατρός και πολιτικός από την Πάτρα.
Έλαβε µέρος αρκετές φορές σε δηµοτικές, νοµαρχιακές και βουλευτικές εκλογές.
∆ιατέλεσε δύο φορές βουλευτής (1890-1892, 1910-1911). Έγραψε πλήθος βιβλίων και
µελετών µε λαογραφικό κυρίως περιεχόµενο. Το καλοκαίρι του 1889 ο Κορύλλος µαζί µε
τρεις φίλους του ξεκίνησε από την Πάτρα, διέσχισε την Πελοπόννησο και έφτασε στη
Λακωνία. Τις εντυπώσεις από το ταξίδι αυτό τις κατέγραψε στο έργο του «Πεζοπορία από
Πατρών εις Σπάρτην», το οποίο εξέδωσε στην Πάτρα την ίδια χρονιά. Το βιβλίο αυτό
επανεκδόθηκε το 2014 και πάλι στην Πάτρα από τις Εκδόσεις Πελοπόννησος µε
εισαγωγή του κ. ∆ηµήτρη ∆ηµητρόπουλου. Από την έκδοση αυτή παραθέτουµε στο παρόν
δηµοσίευµα αυτούσια µε την ορθογραφία και τη στίξη τους τα χωρία εκείνα, τα οποία
αναφέρονται στην περιοχή µας (σελίδες 52-53, 70-72, 74-84).
{σελίδα 52} Τη 1η Ιουλίου, γευµατίσαντες παρά τω κ. Νοµάρχη, ητοιµαζόµεθα
µ.µ. ίνα µεταβώµεν εις Ξηροκάµπι, πρωτεύουσαν του δήµου Φάριδος, συνοδευόµενοι
και υπό του φίλου και συναδέλφου µου κ. Αδ. Ρουσσοπούλου, αναλαβόντος ίνα ξενίση
ηµάς παρά τω φίλω αυτού κ. Κυριακάκω και τη επαύριον αναβώµεν επί του Ταϋγέτου·
πλην τηλεγραφική εκ Πατρών είδησις, καλούσα ένα εξ ηµών ίνα {σελίδα 53} επανέλθη
κατεπειγόντως, ανέτρεψε τα σχέδια ηµών και µας ηνάγκασε να σπεύσωµεν εις Γύθειον,
ίνα προφθάσωµεν το τη εσπέρα εκείνη εκείθεν διερχόµενον και εις Πάτρας
κατευθυνόµενον ατµόπλοιον. […]
{σελίδα 70} Επανακάµψαντες εκ Μιστρά εις Σπάρτην και γευµατίσαντες,
ανεπαύθηµεν επ’ ολίγον και περί ώραν 4 µ.µ., επιβάντες λεωφορείου, εις Γύθειον
µεταβαίνοντος, κατηυθύνθηµεν, µετά του κ. Α. Ρουσσοπούλου και του φίλου
φαρµακοποιού κ. Γ. Οικονοµοπούλου, εις {σελίδα 71} Ξηροκάµπι, ίνα τη επαύριον,
λίαν πρωί, επιχειρήσω µόνος εγώ την εις Ταΰγετον ποθεινήν ανάβασιν. Πλην, ολίγα
µόλις λεπτά της Σπάρτης εµακρύνθηµεν και ιδού νέον εµπόδιον ανέκοψε την προς τα
πρόσω πορείαν ηµών. […] Ευτυχώς, έτερον λεωφορείον, αµέσως µετ’ ολίγων διαβάν,
µετέφερεν ηµάς εις το έναντι του χωρίου Ξηροκάµπι σταθµόν της αµαξιτού, εκείθεν δε,
πεζή πορευθέντες επί ηµίσειαν και επέκεινα ώραν, αφικόµεθα, περί ώρα 8 µ.µ. εις το
προµνησθέν χωρίον και κατελύσαµεν εις την φιλόξενον οικία του κ. Ηρακλέους
Κυριακάκου, φίλου του κ. Αδ. Ρουσοπούλου.
Ξηροκάµπι
Το Ξηροκάµπι (215µ.) πρωτεύουσα, ως προείρηται, του δήµου Φάριδος της επ.
Σπάρτης, κείται αµέσως παρά τους πρόποδας του Ταϋγέτου, επί ευρέος και
γονιµωτάτου επιπέδου, δαψιλώς υπό των {σελίδα 72} εκ των προπόδων του Ταϋγέτου
αναβλυζόντων αφθόνων υδάτων καταρδευοµένου· οικείται δε υπό 250 περίπου
οικογενειών, αρκούντων ευπορουσών.
Αναπαυθέντες επ’ ολίγον, εκλήθηµεν εις πλούσιον δείπνον, ένθα, προς τοις
άλλοις, παρετέθη ηµίν και το εν Λακωνία και Μάνη συνηθέστατον σύγγληνον, κρέας
δηλ. χοίριον, προ πολλού παρεσκευασµένου και εν ιδίοις δοχείοις, προς βαθµιαίαν
εδωδήν, φυλασσόµενον. […]

19

{σελίδα 74} Τη επαύριον, 19η Ιουλίου και παραµονή της εορτής του Προφήτου
Ηλιού, όρθρου βαθέως, ηρξάµην της του Ταϋγέτου αναβάσεως, των δύο συνοδοιπόρων
µου µεινάντων εις Ξηροκάµπι, συνοδευόµενος µόνον υπό οδηγού, δοθέντος µοι υπό
του κ. Κυριακάκου και µετά µίαν ώραν αφικόµην εις το χωρίον Γκουµουστά (450 µ.),
χωρίον ανήκον εις τον δήµον Φάριδος και επί κρηµνώδους εδάφους κείµενον, υπό
αφθόνου ύδατος αρδευόµενον και κατάφυτον υπό υψηλών, αγρίων και ηµέρων
δένδρων, ιδίως καρυών και ελαιών, των τελευταίων µη βλαστανουσών ανωτέρω του
χωρίου τούτου. Μικρόν τι προβάντες, συνηντήσαµεν συνοδίαν αποτελουµένην εξ
ευθύµων εκ Σπάρτης σπουδαστών, οις συγκαταλέγοντο και οι δυο υιοί του ξενίζοντος
ηµάς κ. Κυριακάκου, οίτινες, αναχωρήσαντες από της προτεραίας και διανυκτερεύσαντες εν Γκουµουστά, επορεύοντο βραδέως, αναµένοντές µε, εντολή του
πατρός αυτών και υποδεχθέντες µε λίαν φιλοφρόνως. Εξακολουθήσαντες άνευ
διακοπής την ανάβασιν, αφικόµεθα περί ώραν 8 π.µ. (ήτοι µετά από 2 ½ ωρών πορείαν)
εις θέσιν γραφικωτάτην (1.300 µ.) σκιαζοµένην υπό γιγαντιαίων πεύκων, του είδους
Pinus silvestris, ευθυτάτων και εχουσών ύψος από 30-50 {σελίδα 75} και επέκεινα
µέτρων. Εν τη θέσει ταύτη αναβλύζει ύδωρ ψυχρόν (θερµ. 10ο Κ.), καλούµενον του
Πουλιού η βρύσις. Ενταύθα κατηυλίσθηµεν, ποιµένες δε, αναµένοντες ηµάς, εξέδερον
τη ώρα εκείνη παχείαν αίγα, ην κατόπιν οπτήσαντες εν οβελώ, παρέθεντο ηµίν, εις
βρώσιν.
Μόνον ο µετά κοπιώδη επί ορέων ανάβασιν γευθείς τοιούτου εδέσµατος, δύναται
να µαρτυρήση περί της εξαισίας αυτού γεύσεως. Μείναντες εκεί µέχρι της 3 µ.µ ώρας,
διασκεδάζοντες και θεώµενοι πολυαρίθµους συνοδείας ανδρών, γυναικών και παίδων,
πορευοµένων εις τον επί της κορυφής του Ταϋγέτου ναόν του Προφήτου Ηλιού, χάριν
της τη επαύριον τελουµένης πανηγύρεως, ανεχωρήσαµεν και, προβάντες µικρόν τι
ανωτέρω, µέχρι της θέσεως Αγία Βάρβαρα, ένθα συνηντήσαµεν και τον νεαρόν εκ
Λακωνίας βουλευτήν κ. Γ. Μαυροµιχάλην, εκ του αρειµανίου και γενναιόφρονος οίκου
των Μαυροµιχαλών, διαµένοντα εκεί µετά φίλων από τινων ηµερών, χάριν
διασκεδάσεως, απεχωρίσθηµεν και εγώ µεν εξηκολούθησα την προς την κορυφήν
πορείαν µου, οι δε ηµέτεροι σύντροφοι επανέστρεψαν εις θέσιν κατωτέρω της του
πουλιού βρύσεως κειµένην και Πέντε αυλούς καλουµένην, ένεκα πεντακρούνου εκεί
βρύσεως, ένθα διέµενον ποιµένες, αναµένοντες αυτούς. Από του µέρους τούτου (της
Αγίας Βαρβάρας) η άνοδος του όρους είνε λίαν ανάντης, πάσα δε βλάστησις µεγάλων
δένδρων παύει και µόνον χθαµηλοί θάµνοι καλύπτουσι που και που το αυχµηρόν και
πετρώδες έδαφος. Εις ύψος 2.000 µ. συνηντήσαµεν χαράδραν πλήρη χιόνος, µικρόν τι
κατωτέρω της οποίας υπήρχε πλουσία βλάστησις Ελληνικού τεΐου (Σιδηρίτιδος της
τεϊόδµου). Ενταύθα συµπίπτουσιν άπασαι οι ατραποί, αι από των διαφόρων µερών της
{σελίδα 76} ανατολικής του Ταϋγέτου πλευράς, εις την κορυφήν άγουσαι, διόπερ και
αι συνοδίαι των προσκυνητών, των πλείστων ενόπλων, εγένοντο πολυαριθµότεραι και
ποικιλώτεραι, αποτελούµεναι εκ νεαρών αστών, βλαχοποιµένων και ιδίως χωρικών,
αµφοτέρων των γενών, ων πολλοί, ιδίως γυναίκες, επορεύοντο ανυπόδητοι, ευλαβείας
χάριν. Τέλος δε, περί ώραν 5 µ.µ. αφικόµεθα εις το τέρµα της οδού, εις την υψίστην του
Ταϋγέτου κορυφήν, κειµένην εις ύψος 2.409 µ. υπέρ την θάλασσαν, ένθα εύροµεν περί
τους 500 προσκυνητάς, Μανιάτας, εκ τε της ανατολικής και δυτικής Μάνης,
Σπαρτιάτας και βλαχοποιµένας, ασκουµένους τους πλείστους εις την σκοποβολήν και
δια τούτο πυροβολούντας αδιακόπτως.
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Ταΰγετος
Ολόκληρος η του Ταϋγέτου σειρά αποτελείται εξ υδατογενών πετρωµάτων της
τριτογενούς περιόδου, παραλλήλως επ’ αλλήλων κειµένων, και µικρόν από του
ορίζοντος, δυσµικώς προς τα άνω, αποκλινόντων, φαινοµένων δε ευκρινώς και εκ
Σπάρτης. Εν µέσω των στρωµάτων τούτων εισίν εγκεκλεισµένα και χθαµαλά στρώµατα
µαρµαρυγιακού σχιστολίθου (Micasciste) εις ύψος 2.000 περίπου µέτρων. Επί της
κορυφής, εφ’ ης δύνανται ν’ αναβώσιν ευχερώς και ηµίονοι, χάρις εις την υπό των
κατοίκων της Ανδρουβίστης του δήµου Καρδαµύλης, εις ους ανήκει η τε κορυφή και ο
επ’ αυτής ναός, κατασκευασθείσαν αρκούντως εύβατον οδόν, υπάρχει, ως προείρηται,
ο ναός του Προφήτου Ηλιού, επίµηκες παραλληλόγραµµον κτίριον, δι’ επ’ αλλήλων
τεθειµένων πλακών ωκοδοµηµένον και εστεγασµένον διά λεπτοτέρων και µειζόνων
πλακών, ας οι Μανιάται τύκλας καλούσιν· όπισθεν δε και προς το βορειοδυτικόν
{σελίδα 77} του ναού υπάρχουσι τρία, οµοίως ωκοδοµηµένα και εστεγασµένα, χάριν
των προσκυνητών, καταφύγια, λόντζαι υπό των εγχωρίων καλούµενα και
καταλαµβανόµενα υπό των πρώτων επί της κορυφής ανερχοµένων. Προ του ναού
υπάρχει περίβολος διά ξηροτοίχου πεφραγµένος, κατά την είσοδον του οποίου προέχει
µέγα και ευρύχωρον θυµιατήριον, ούτως ειπείν, εκ πλακών κατεσκευασµένον, εν ω
καίεται δι’ όλης της νυκτός άφθονος λίβανος, υπό των προσκυνητών επίτηδες
κοµιζόµενος. Προς ανατολάς του ναού, µικρόν τι περαιτέρω αυτού τε και των
προµνησθέντων καταφυγίων, υπάρχει έτερον, µείζον του πρώτου, θυµιατήριον,
µεµονωµένον, εν ω επίσης καίεται λίβανος µέχρι πρωίας. Το ποσόν του κατά πάσαν
πανήγυριν καταναλισκοµένου λιβάνου υπολογίζεται εις 200 και επέκεινα οκάδας, αι δε
από τούτο αναδιδόµεναι φλόγες φαίνονται από µακροτάτων αποστάσεων. Εν τω ναώ,
στερουµένω διαχωρίσµατος του ιερού, υπάρχει µία και µόνη εικών, η του Προφήτου
Ηλιού, χονδροειδώς κεχαραγµένη υπό ευσεβούς Ζακυνθίου, επί πλακός εκ ψαµµίτου
λίθου και αποτεθειµένη επί της Αγίας Τραπέζης.
Η από της κορυφής του Ταϋγέτου άποψις είναι µοναδική, δύναται τις ειπείν· διότι
ο θεατής έχει προ αυτού, ένθεν µεν ολόκληρον τον Μεσσηνιακόν κόλπον µετά των
ποικιλοσχήµων αυτού ακτών, και την µέχρι Ταινάρου διήκουσαν οροσειράν του
Ταϋγέτου, ένθεν δε τον Λακωνικόν κόλπον, και το ευρύ της Σπάρτης πεδίον, µετά του
Ευρώτα, πέραν του οποίου φαίνεται η µεγαλοπρεπής και µέχρι Μαλέας άκρας
διήκουσα σειρά του Πάρνωνος, εις το βάθος δε του ορίζοντος, προς τε το Α, ΝΑ και Ν
την ευρείαν θάλασσαν εν η διακρίνονται ευκρινώς η τε µεγαλόνησος της Κρήτης και αι
εγγύτερον της Πελοποννήσου κείµεναι Κυκλάδες.
Ο ναός του Προφήτου Ηλιού, ανήκων, ως προείρηται, εις την κοινότητα του
χωρίου Ανδρουβίστης, εφηµερεύεται υπό των ιερών αυτού, αναβαινόντων, από της
πρωίας της παραµονής της εορτής, δύο ή τριών εξ αυτών επί της κορυφής και
δεχοµένων τα υπό των προσκυνητών προσφερόµενα δώρα, οίον κηρόν, εξ ου τίνες
κατασκευάζουσι µακρότατα κεκηρωµένα νήµατα, περιβάλλοντα {σελίδα 78} δις και
τρις ολόκληρον τον ναόν εκ τον έξωθεν, προς πλήρωσιν τάµατος, λίβανον, προσφοράς
και ολίγα χρήµατα. Των δώρων όµως τούτων ελάχιστα αποκοµίζουσιν οίκαδε οι λίαν
αφιλοκερδείς της Ανδρουβίστης ιερείς· διότι τας µεν λαµπάδας προσφέρουσι πάλιν
δωρεάν και προθύµως εις τους αιτούντες τοιαύτας εκ των διανυκτερευόντων εν τοις
προµνησθείσι καταφυγίοις, ως και τας προσφοράς εις τους πεινώντας, του λιβάνου το
πλείστον, ως προείρηται, καίεται εν τοις προµνησθείσι θυµιατηρίοις και επί της λιθίνης
Αγίας Τραπέζης, προ της εικόνος του Προφήτου, τη αιτήσει των αφιερούντων αυτών·
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το µόνο δ’ όπερ αποµένει αυτοίς εις αµοιβήν των τόσων αυτών µόχθων είναι το ολίγον
προσφερόµενον χρήµα, µόλις αναβαίνον εις 20-25 δραχµάς. Αληθώς οι ιερείς ούτοι
δύναται να θεωρηθώσιν ως εξαίρεσις µεταξύ των λοιπών συναδέλφων αυτών. Πριν
ηδύσει ο ήλιος εψάλη ο εσπερινός εν τω προαυλίω του ναού και ανεγνώσθησαν αι
προφητείαι του προφήτου, είτα δε και ο αγιασµός, δι’ ου, περιελθόντες οι ιερείς,
ερράντισαν ένα έκαστον των προσκυνητών, λαµβάνοντες ό,τι έκαστος έρριπτεν αυτοίς
εν τω το ηγιασµένον ύδωρ εµπεριέχοντι δοχείω. Μετά την δύσιν του ηλίου έπαυσαν οι
πυροβολισµοί των σκοπευτών, διαδέχθησαν δε αυτούς ποικίλα άσµατα, καθ’ οµίλους
αδόµενα, υπό Μανιατών, Σπαρτιατών και βλαχοποιµένων, συµµετεχουσών και των
γυναικών, δια των ηχηρών και λίαν µελωδικών αυτών φωνών· ίδια δε αι βλάχισσαι
υπερέβαλον πάσας τας οµοφύλους αυτών, διά των εναρµονίων και λίαν µελαγχολικών
αυτών κλεπτικών ασµάτων.
Εκ των πολλών αυτών ασµάτων, απεµνηµόνευσα το εξής, άξιον δηµοσιεύσεως,
διά το ωραίον και µελαγχολικόν της έννοιας αυτού.
Τρεις σταυραητοί καθόσαντε σε τριά µαύρα λιθάρια
κ’ εκλαίγανε τον πόνο τους και το παράπονό τους·
ενάς ’κλαιγε που µέθυσε κ’ άλλος που ’γεινε χήρος.
Ο τρίτος ο καλλίτερος γυρίζει και τους λέγει:
εσύ βρ’ αητέ που µέθυσες πάλι θα ξεµεθύσης
κ’ εσύ βρ’ αητέ που ‘χήρεψες πάλι θα ξεχηρέψης,
{σελίδα 79} πάλι ταχυά παντρεύεσαι, παίρνεις άλλη γυναίκα·
να κλαίου ’γω που ’γέρασα, ποτέ δεν ξεγερνάου!
Αντιθέτως προς ταύτα, τα των Μανιατών τραγούδια ήσαν το πλείστον ερωτικά και
ευτράπελα, εψάλλοντο δε τοσούτον γοργώς, ώστε ουδέν τούτων ηδυνήθην ν’
αποµνηµονεύσω, πλην των συνηθεστάτων ανά πάσαν την Ελλάδα τραγουδιών της
Καλαµατιανούλας που ’πήρε γέρον άντρα κτλ. […]
{σελίδα 80} Προς το εσπέρας, ως δια µαγείας, εξηφανίσθησαν από των
οφθαλµών µου αι ολίγαι Μανιάτισσαι, αι εις την πανήγυριν προσελθούσαι και ουδαµού
εφαίνοντο· ενώ δ’ ενόµιζον ότι, δια το αρξάµενον και ολονέν επαισθητότερον
καθιστάµενον ψύχος, απεσύρθησαν εις τα ενωρίς υπ’ αυτών καταληφθείσας λόντζας,
βλέπω µετ’ ολίγον τινάς παρελαυνούσας προ εµού, έτερας δε καθηµένας µετ’ ανδρών
οικείων και αδούσας, πλην πάσας περιβεβληµένας τας χειµαµύνας ή κάππας αυτών,
ελάχιστα και των ανδρών διαφερούσας, διόπερ και δεν ανεγνώρισα αυτάς αµέσως.
Μεθ’ όλην την καθολικήν οπλοφορίαν των εγχωρίων προσκυνητών, η τάξις
διετηρήθη µέχρι τέλους ασάλευτος· τούτο δ’ οφείλεται {σελίδα 81} ουχί εις την
παρουσίαν ενίων των χωροφυλάκων, προσελθόντων και τούτων εις την πανήγυριν εκ
των πέριξ δήθεν δασών, ων την φύλαξιν εισίν εντεταλµένοι, ευλαβείας χάριν, αλλά εις
τον ιπποτικόν χαρακτήρα των Λακώνων εν γένει, πρόσθες δε και εις την καθολικήν
οπλοφορίαν διότι, λέγει κοινή τις παροιµία, φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό
τον Γιάννη!
Οι φιλόξενοι Μανιάται, µόλις ιδόντες µε και παρά του οδηγού µου µαθόντες «τις
πόθεν ήµην ανδρών, πόθεν µοι πόλις», ήλθον, οι εγκριτώτεροι τούτων, προς εµέ και δια
παντοίων προτάσεων, όπως µοι προσφέρωσιν άσυλον δια την παγεράν νύκτα ή τροφήν
ή τι άλλο των δεόντων, µοι κατέστησαν πάραυτα οικειότατοι, ιδίως δε ο εκ
Καρδαµύλης κ. Πατριαρχέας, εις πρώην επιλοχίας, ου δυστυχώς µοι διαφεύγει το
όνοµα, επί µακρόν υπηρετήσας εν τη των Πατρών φρουρά και καλώς γνωρίζων µε, ο εκ
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Γυθείου έµπορος κ. Βασιλόπουλος, ο εξ Ανωγείων της Φάριδος συνάδελφος κ.
Παπαδόπουλος (νοµίζω) και πολλοί άλλοι, ων τα ονόµατά µοι διαφεύγουσιν· ήδη
επειδή όµως διά τρόπου επιβλητικωτέρου απήτησαν οι ιερείς να προτιµήσω την εν τω
ναώ µετ’ αυτών διανυκτερεύσιν, ένθα, προς ταις λαµπάσιν, εκαίετο διαρκώς και
ποσότης λιβάνου, ικανή να µετριάση, διά της µεγάλης αυτής φλογός, το υπερβολικόν
της κορυφής του Ταϋγέτου ψύχος, και ένθα ηδυνάµην, επί τη ευκαιρία ταύτη, να τύχω
παρά του Θεού συγχωρήσεως και αφέσεως, µέρους τουλάχιστον, των πολλών µου
αµαρτιών, προυτίµησα την εν τω ναώ διανυκτέρευσιν, ευχαριστήσας αυτούς και δια τας
περί τροφής και καλυµµάτων προσφοράς, διότι ο τε ξενίζων µε κ. Ηρ. Κυριακάκος και
οι τούτου υιοί, µεθ’ ων συνέφαγον επί του Ταϋγέτου, εφρόντισαν δαψιλώς περί πάντων
τούτων. ∆ειπνήσας µετά του οδηγού µου όπισθεν λίθου ογκώδους, καθέτως ισταµένου
και προφυλάσσοντος ηµάς εκ του από βορρά, µετρίως ευτυχώς, πνέοντος ανέµου,
εισήλθον εις τον πλήρη προσκυνητών ναόν και εκαθέσθην εν µέσω των ιερέων, µετά
προφανούς ευχαριστήσεως προθυµοποιουµένων, όπως µοι καταστήσωσιν ανωτέραν τη
εν τω ναώ διανυκτέρευσιν. Οι άξιοι πάσης τιµής λειτουργοί ούτοι του υψίστου, {σελίδα
82} οι απαίδευτοι µεν, πλην εναρετώτεροι πολλών δήθεν πεπαιδευµένων και
θεολογούντων, καλούνται Αντώνιος Ταβουλαρέας, Σακελλάριος, Παναγιώτης
Μιχαλακέας και Ιωάννης Φλεκέας, άπαντες εξ Ανδρουβίστης· πλην τούτων, προσήλθεν
εις την πανήγυριν και ο προσηνέστατος ηγούµενος της εν Φάριδι µονής της Ζερµπίτσης
κυρ Παρθένιος Πολυµενάκος, όστις διανυκτέρευσεν εν τη παρακειµένη λόντζα. Οι
ιερείς ούτοι, ου µόνον προθύµως έδιδον τοις αδιαλείπτως αιτούσι κηρία και άρτον, εκ
των προσφερθέντων τω ναώ, ως προείρηται, αλλά και ον τινα έβλεπον ιστάµενον και
µη έχοντα θέσιν, εκαλούν παρ’ εαυτοίς, καίπερ µη υπαρχούσης ουδέ της ελαχίστης
θέσεως εις δε την εµήν περί τούτου παρατήρησιν, απήντων, «θα οικονοµηθή και αυτός
όπως όπως, δια να µην κακοπάθη». Σπάνια ευγένεια ψυχής εν στήθεσιν ιερέων. Περί
ώραν 1 π.µ. ήρξατο η ιεροτελεστία, ης συµµετέσχε και προέστη, προσκληθείς υπό των
ιερέων και προµνησθείς ηγούµενος κ. Παρθένιος, αναγνωσθείσης πρότερον υπό των
ιερέων της θείας µεταλήψεως· επειδή δ’ εγώ µέχρι της ώρας εκείνης δεν είχον ποσώς
κοιµηθή, ένεκεν του λίαν στενοχώρου της θέσεως, προετράπην υπό των ευγενών
ιερέων να µείνω εις την κενωθείσαν υπ’ αυτών θέσιν ίνα αναπαυθώ, µέχρις ου
τελειώσει η ανάγνωσις της θείας µεταλήψεως, όπερ ευγνωµόνως απεδεξάµην και
ύπνωσα επί µικρόν· αλλά µετ’ ολίγον αφυπνισθείς και ιδών άνωθεν εµού ισταµένους
τους ιερείς και µουρµουρίζοντας ακατάληπτα λόγια, ετρόµαξα, εκλαβών εµαυτόν ως
τενθεώτα και πάραυτα ανηγέρθην, παρά τις προτροπάς των ιερών και έστην όπισθεν
αυτών (διαχωρίσµατος του ιερού µη υπάρχοντος, ως εν τοις πρόσθεν είρηται) ίνα
πεισθώ ότι ανήκω εισέτι εν τοις ζώσι. Μετά την θείαν µετάληψιν, εξηκολούθησε και
ετελέσθη τυπικώτατα η θεία ιερουργία, ψαλλόντων απάντων ηµών, ελλείψει τακτικών
ψαλτών, και αδόντων, εκτός του ναού, πλείστων προσκυνητών, εν αδιαπτώτω ευθυµία
διατελούντων αφ’ εσπέρας· ενώ δε ο ιερεύς έλεγε εν τω ναώ «η χάρις του Κυρίου ηµών
Ιησού Χριστού κτλ.», έξωθεν οι άδοντες έλεγον «µήλο της µηλιάς, κορµί της
αγκαλιάς». Και η αντίθεσις αυτή είχε την χάριν της επί της κορυφής του {σελίδα 83}
Ταϋγέτου. Μετά το τέλος της λειτουργίας (ώρα 3 π.µ.) ο προνοητικός ηγούµενος κ.
Παρθένιος ητοίµασε τα χρειώδη προς παρασκευήν καφέ· αντί δε της φλογός του
οινοπνεύµατος, όπερ κατά λάθος δεν έλαβε µεθ’ εαυτού, µεταχειρίσθηµεν την φλόγα
του εισέτι καιοµένου λιβάνου, και ούτως επίοµεν εκ περιτροπής και τον χρησιµώτατον
εν τοιαύτη ώρα και θέσει καφέν, διότι ένα µόνον κυαθίσκον είχε µεθ΄ εαυτού ο κ.
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Παρθένιος. Εξελθών του ναού περί ώρα 3½ π.µ. και µετρήσας την της ατµόσφαιρας
θερµότητα, διά του θερµοµέτρου όπερ έφερον µετ’ εµαυτού, εύρον ότι µόλις ανήρχετο
αύτη εις 3,5ο [βαθµούς] Κελσίου άνω του 0· ψύχος κατά πολύ δριµύτερον εκείνου όπερ
εύρον επί της κορυφής του Ωλονού το προηγούµενον έτος· διότι εκεί περί ώραν 4 π.µ.
το αυτό θερµόµετρον εδείκνυεν 6ο Κελσίου υπεράνω του 0. Μεθ’ ηµίσειαν ώραν,
ήρξατο υποφώσκουσα η ηώς, µολονότι δε ο ουρανός δεν ήτο όλως αίθριος, τα δε
πεδιάδας εκάλυπτεν οµίχλη, ουχ’ ήττον η ανατολή του ήλιου ην επίσης µεγαλοπρεπής,
όπως και εν πλήρει αιθρία, όπως δηλ. είδον αυτήν από τε της κορυφής του Ωλονού και
ιδίως του Χελµού, οπότε ην καθ’ άπαντα τον ορίζοντα πληρεστάτη αιθρία.
Άµα τη ανατολή του ηλίου, ήρξατο οι προσκυνηταί αναχωρούντες εις τα ίδια
έκαστος, ύστατοι δε πάντων ανεχώρησαν οι ιερείς. Εν τη περιπτώση ταύτη εβεβαιώθην
εξ ιδίας αντιλήψεως περί της πλήρους ελλείψεως της ζωοκλοπής από των µερών
εκείνων· διότι ενώ αφ’ εσπέρας αφέθησαν, κατά τους πρόποδας της υψίστης κορυφής,
υπέρ τα 50 ζώα ελεύθερα, ίνα βοσκήσωσι, τη επαύριον ουδ’ εν τούτων έλειψεν. Ουαί
αυτοίς εάν διανυκτέρευον ανεπιτήρητα εν οιαδήποτε ετέρα επαρχία του προτύπου εν τη
Ανατολή βασιλείου! Ήθελον αυτονυκτί διασπαρή εις τα τέσσερα σηµεία του Κράτους,
ου µόνον υπό έτερον αυθέντην, αλλά και υπό έτερον χρώµα.
Επί της κορυφής του Ταϋγέτου δύναταί τις ν’ αναβή και εκ Καρδαµύλης, οπόθεν
δηλ. ανέβησαν και οι ιερείς και οι λοιποί εκ Μάνης προσκυνηταί· πλην εκ του µέρους
τούτου, η εις την καθαυτό κορυφήν ανάβασις είνε δυσχερεστάτη και ουχί ακίνδυνος,
διόπερ {σελίδα 84} συµβουλεύω τους µέλλοντας ν’ αναβώσιν επί του µεγαλοπρεπούς
της Λακωνικής όρους, να προτιµήσωσι την δια Φάριδος οδόν.
Αποχαιρετήσας τους ευγενεστάτους και ευλαβεστάτους ιερείς και τους λοιπούς
φίλους, ους έσχον την ευτυχίαν να γνωρίσω επί της ουρονογείτονος κορυφής του
Ταϋγέτου, µακράν της πνιγηράς των πόλεων ατµόσφαιρας, ανεχώρησα µετά του
οδηγού µου περί την 5 π.µ. ώραν και την 10½ έφθασα εις Ξηροκάµπι, προς έκπληξιν
του συναδέλφου µου κ. Ρουσσοπούλου, ιδόντες µε ακριβώς, καθ’ ην ώραν ώρισα αυτώ,
εν τη οικία του κ. Κυριακάκου. Κληθέντες µετ’ ολίγον περί την πλουσίαν και
φιλόξενον του κ. Κυριακάκου τράπεζαν και καταλύσαντες, προς τοις άλλοις, και
παχύτατον εφθόν αµνόν, ποτισθέντες δε και διά του θαυµασίου και εξακουστού του
Ξηροκαµπίου οίνου, µεµιγµένου µετά χιόνος, ην εκόµισα εγώ εκ του Ταϋγέτου τοις
συνδαιτηµόσιν, ως ειδικόν του όρους δώρον, απεχωρίσθηµεν µετ’ ολίγον· και εγώ µεν
ετράπην την εις Γύθειον άγουσαν, ένθα αφικόµην περί ώρα 9 µ.µ. οι δε σύντροφοί µου,
µείναντες επί δύο εισέτι ηµέρας εν Ξηροκκαµπίω, ως µοι έγραφον, επανήλθον εις
Σπάρτην. Ούτω δε, πληρωθέντος του διακαούς πόθου µου, της επί της Ταϋγέτου
αναβάσεως, επεβιβάσθην εν τω ατµοπλοίω η «Χίος» και κατεκλίθην πάραυτα εις
ύπνον, όστις δεν εβράδυνε να έλθη, µετά τοσούτον κάµατον και τοσαύτην αϋπνίαν.
Τη επαύριον, 21η Ιουλίου, αναβάς επί του επιστέγου του ατµοπλοίου, είδον ότι
ευρισκόµεθα εν τω όρµω των Κυθήρων, οπόθεν µετ’ ολίγον απάραντες, επλέοµεν εις
Μονεµβασίαν και εκείθεν εις Λεωνίδιον και Ναύπλιον, ένθα αφικόµεθα περί ώραν
7µ.µ.
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Της αγοράς
Την Πέµπτη 11 Σεπτεµβρίου 2014 ήταν η πρώτη µέρα στο σχολείο. Η πλατεία
του Ξηροκαµπίου γέµισε παιδιά. ∆ύο φίλοι συζητούσαν και ρώτησε ο ένας: Γιατί
µαζεύτηκαν τόσα παιδιά εδώ; Και ο άλλος απάντησε: Έχουν εγκαίνια σήµερα τα
σχολεία! Προφανώς εννοούσε αγιασµό.
Κ.Μ.Κ.
Την Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2015 έκανε πολύ κρύο. Είχε ρίξει χιόνι στον
Ταΰγετο µέχρι την Γόλα και στον Πάρνωνα. Ένας νεαρός από την περιοχή µας,
σχολιάζοντας το φαρµακερό κρύο που έκανε, αναρωτήθηκε; Πατάτα θα φυτέψουµε ή
µάπα;!
Η.Γ.Α.
Την Κυριακή 9 Νοεµβρίου γιόρταζε ο Άγιος Νεκτάριος στον Αρκασά. Η ηµέρα
ήταν ηλιόλουστη και η εκκλησία γεµάτη από κόσµο. Σε µια παρέα, µετά το τέλος της
λειτουργίας, ένας σχολίασε µε χαρά το γεγονός ότι είχε προσέλθει πλήθος κόσµου για
να τιµήσει την µνήµη του αγίου. Και τότε ένας άλλος από την παρέα είπε: Ας ήταν την
άλλη Κυριακή και θα ήταν όλοι πάνω στη σκάλα!
Ε.Α.Κ.
Μεσήλικας της περιοχής µας, λάτρης των αυτοκινήτων, αφηγείτο σε µια παρέα τις
εντυπώσεις του από µια έκθεση αυτοκινήτου, την οποία είχε επισκεφτεί προ
εικοσιπενταετίας κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στις ΗΠΑ: Ρε µάγκες, µπήκαµε µέσα
στην έκθεση και είχε σωρό αµάξια. Σε µας (εκείνον και τον ξάδερφό του) έδωσε ο
υπεύθυνος να οδηγήσουµε ένα ξήσκεπο! Προφανώς εννοούσε καµπριολέ!
∆.Θ.Κ.

Στην επιστράτευση ένας Ξηροκαµπίτης βρέθηκε στην Χαλκίδα σε µία µονάδα
επιστράτευσης. Έξω από το στρατόπεδο ένας ηλικιωµένος µε ένα γαϊδουράκι πουλούσε
καρπούζια. Ο επιστρατευµένος, ο οποίος κάπνιζε, λέει στον ηλικιωµένο: «παππού µε
αφήνεις να πω κάτι στο αυτί του γαϊδάρου σου»; O παππούς δέχτηκε και ο
επιστρατευµένος κρυφά ρίχνει την γόπα από το τσιγάρο στο αυτί του γαϊδάρου. Ο
γάιδαρος από τον πόνο πέταξε το σαµάρι µε τα καρπούζια τα έσπασε όλα. Ο παππούς,
παρά την απόγνωση για το χαµένο εµπόρευµά του, λέει σαστισµένος στον
επιστρατευµένο: «ρε παιδί µου, δεν µε ενδιαφέρει για τα καρπούζια, αλλά πες µου, σε
παρακαλώ, µόνο τι του είπες στο αυτί»!
Β.Η.Χ.
Σε κάποια παρέα ανδρών της περιοχής ετέθη από κάποιον το ερώτηµα από πού
κατάγονται οι Καππαίοι. Γνώριζε ότι είναι από τη Μάνη αλλά ήθελε να µάθει από ποιο
χωριό συγκεκριµένα. Να πω εγώ, λέει κάποιος από την παρέα· από την Καππαδοσία,
εννοώντας την Καππαδοκία της Μικράς Ασίας!
Χ.Ν.Σ.
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Κωστή Γ. Σακελλαριάδη

Παναγιώτης ∆ηµητρίου Σακελλαριάδης (1932-2015)
Μέρα χαράς, µέρα γιορτής, µέρα
ελπίδας για τον καινούργιο χρόνο, ανήµερα
Πρωτοχρονιά, έφυγε από τον µάταιο τούτο
κόσµο ο γιατρός–χειρουργός Πάνος Σακελλαριάδης.
Γεννήθηκε το 1932. Ο πατέρας του,
λαµπρός στρατιωτικός γιατρός, δολοφονήθηκε στη Βασιλική του Ταΰγετου το 1943.
Η µητέρα του Ευγενία Μαντέλη, φαρµακοποιός, πήρε των οµατιών της για την
Αθήνα αµέσως µετά, µαζί µε τα παιδιά της,
την Αναστασία, τον Παναγιώτη και τον
Σπύρο. Ο Παναγιώτης, αποφοίτησε από το
11ο Γυµνάσιο Αθηνών το 1950 µε άριστα.
Πέρασε στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το 1950 και
αποφοίτησε τον Ιούνιο του 1956 µε άριστα
(10΄).
Από το Σεπτέµβριο του 1956 έως τον
Ιανουάριο του 1958 εργάστηκε ως
αγροτικός ιατρός στη Σκοτούσα Σερρών.
Το 1959 παντρεύτηκε τη Μαρία Πολίτη και απέκτησε µαζί της τρεις θυγατέρες, την
Ευγενία, την Άρτεµη και την Ισµήνη.
Από το 1958 έως το 1966 εργάστηκε σε νοσοκοµεία της Αγγλίας, όπου
ειδικεύτηκε στη Γενική Χειρουργική (κυρίως στο νοσοκοµείο Royal Free του Λονδίνου
και Radcliff Infirmary στην Οξφόρδη). Στη συνέχεια εργάστηκε κοντά στον R. B.
Cattel στη Βοστώνη (Η.Π.Α.) στο τµήµα Χειρουργικής Χοληφόρων από το 1967 µέχρι
το 1968.
Από το 1968 µέχρι το 1972 εργάστηκε στο Presbyterian Hospital του
Πανεπιστηµίου Columbia της Νέας Υόρκης, στα τµήµατα του καρκίνου του µαστού µε
τον καθηγητή C. Haagensen, των νοσηµάτων του παγκρέατος µε τον καθηγητή H.
Porter, των νοσηµάτων του παχέος εντέρου µε τον καθηγητή F. Herter και στο τµήµα
χειρουργικής του ανωτέρω πεπτικού µε τον καθηγητή K. Widdel. Το 1972
εγκαθίσταται στην Ελλάδα όπου µέχρι το 1986 εργάστηκε στο νοσοκοµείο
«Ευαγγελισµός» στην Αθήνα, στην αρχή ως ∆ιευθυντής της Αντικαρκινικής Κλινικής
του Πανεπιστηµίου Columbia (Columbia University Cancer Clinic in Athens), εν
συνεχεία ως επιστηµονικός συνεργάτης της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής και τέλος ως
∆ιευθυντής της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του ίδιου Νοσοκοµείου.
Την αρχή και το τέλος της δεκαετίας του ’80 σφράγισαν στη ζωή του ο χωρισµός
µε τη Μαρία στην αρχή και στο τέλος η γνωριµία και στη συνέχεια ο γάµος µε τη
Χρύσα Βουδούρογλου.
Από το 1986 µέχρι 2009 εργάσθηκε στο Νοσοκοµείο «ΥΓΕΙΑ» ως ∆ιευθυντής
της ∆΄ Χειρουργικής Κλινικής. Από το 2009 ήταν επίτιµος ∆ιευθυντής της ίδιας
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Κλινικής του «ΥΓΕΙΑ» και µέλος της Επιτροπής Ηθικής και ∆εοντολογίας του
«ΥΓΕΙΑ».
Στα πάνω από 50 χρόνια που άσκησε τη χειρουργική εκτέλεσε περισσότερες από
27.600 εγχειρήσεις. Έχει γράψει σηµαντικό αριθµό επιστηµονικών εργασιών, κυρίως
σχετικών µε τον καρκίνο του πεπτικού συστήµατος, οι οποίες έχουν δηµοσιευθεί σε
περιοδικά της Αµερικής, της Ευρώπης και της Ελλάδας.
∆ιετέλεσε µέλος της Εταιρείας του Θεάτρου Τέχνης από το 1990 και µέλος του
∆.Σ. του Θεάτρου επί 24 χρόνια. Από τη θέση του Προέδρου του ∆. Σ. υπηρέτησε
άοκνα το Θέατρο Τέχνης από το 2008 µέχρι το 2013.
Αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην επιστήµη της ιατρικής και άσκησε το
λειτούργηµά του µε ανιδιοτέλεια, αυταπάρνηση και αγάπη για τον άνθρωπο. Χιλιάδες
τού χρωστούν ακόµη την υγεία και προπαντός τη ζωή τους. Βοήθησε πολλούς, όταν και
όπως µπορούσε και όταν ακόµη δεν µπορούσε. Έκανε πράξη τη φιλαλληλία, τη
συνεισφορά στην κοινωνική αλληλεγγύη και στη συµµετοχή, δηµιουργώντας «σχολή»
στο πέρασµά του, χαράζοντας ανεξίτηλα σαν σε πλάκα γρανίτη για τους επιγενόµενους,
µια διαδροµή – παράδειγµα για όλους, γιατρούς και µη. Το «ΥΓΕΙΑ» θέσπισε ήδη
υποτροφία σε αριστούχο απόφοιτο της Ιατρικής, τιµώντας το έργο και τη µνήµη του.
Εγώ προσωπικά -«ο ξάδερφος» -τού χρωστώ τις ατέλειωτες και απίστευτες
συζητήσεις µας, τις µεστές από γνώση, ιστορία, λατρεία στην πατρίδα, προβληµατισµό
και ουµανιστική περίσκεψη, που µε βοήθησαν να καταλάβω καλύτερα τον κόσµο γύρω
και τον τόπο µας. Για όποιον δεν τον γνώρισε ήταν µια χαµένη ευκαιρία γνώσης και
µάθησης του «ευ ζην». Για όσους τον έζησαν καλά ο Πάνος ήταν δίπλα πατέρας, φίλος
κι αδερφός. Για µένα ήταν όλα αυτά. Τώρα πια είναι µια απουσία, που γεµίζει την ψυχή
και την καρδιά µε µονάκριβες αναµνήσεις.
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Χρυσούλας Ε. Μασούρα

Αφιέρωµα στον πιο σηµαντικό άνθρωπο της ζωής µου,
τη Μητέρα µου
Η Πέρδικα-Αγγελική Ε. Μασούρα, το
γένος
Στυλιανού
και
Ελένης
∆ηµητράκουλα, η Μητέρα µου, γεννήθηκε
στην Ποταµιά Λακωνίας την 21/05/1926 και
πέταξε για τη γειτονιά των Αγγέλων την
28/01/2015.
Η Μητέρα µου, σ’ όλη την πορεία της
ζωής της, υπήρξε πρότυπο αγάπης,
προσφοράς, καλοσύνης, ανθρωπιάς και
φιλοξενίας για όλους µας και κυρίως για
µένα,
που
είχαµε
αναπτύξει
και
καλλιεργήσει µια σχέση δυνατή, ιδιαίτερη
και τρυφερή. Η ζωή µου κοντά της ήταν ένα
µεγάλο Σχολείο, γιατί έµαθα πολλά
πράγµατα και διδάχθηκα τις ύψιστες αρχές
και αξίες της ζωής µε τον απλό και
αποτελεσµατικό τρόπο, που µόνο εκείνη
γνώριζε να κάνει ακούραστα και µε µεγάλη
ευχαρίστηση.
Το όνειρό της για τα τρία παιδιά της ήταν
να µάθουν γράµµατα, να κατακτήσουν το
φως της γνώσης και να προχωρήσουν στις
σπουδές τους. Και αυτό το όνειρο έγινε
πραγµατικότητα, ύστερα όµως από τιτάνιο αγώνα, σε πέτρινα χρόνια, της Μητέρας και του
Πατέρα και νιώθω βαθύτατα ευγνώµων απέναντι στους γονείς µου για την προσφορά τους
και τις θυσίες τους. Το παράπονο της Μητέρας µου ήταν ότι λόγω δυσµενών συγκυριών δεν
µπόρεσε να συνεχίσει στο Σχολείο και να προχωρήσει σε σπουδές, παρά το γεγονός ότι
ήταν άριστη µαθήτρια. Συνέχεια µας έλεγε ότι η ζωή του αγρότη είναι κουραστική και πολύ
σκληρή. «Εγώ γεννήθηκα αγρότισσα και θα πεθάνω αγρότισσα, δυστυχώς δεν είχα άλλη
επιλογή. Εσείς, όµως, τα παιδιά µου, επιθυµώ και εύχοµαι και θα αγωνιστώ µε όλες µου τις
δυνάµεις, να σπουδάσετε και να ζήσετε καλύτερη ζωή από τη δική µας». Τελικά, έζησε και
ταξίδεψε το ανεκπλήρωτο όνειρό της, µέσα από την εξέλιξη και προκοπή των παιδιών της
και των εγγονών της.
Από το 2009, που συνταξιοδοτήθηκα, µέχρι τη στιγµή που πέταξε µακριά µας, ήµασταν
αχώριστες µε τη Μητέρα µου και προσπάθησα να καλύψω το µεγάλο συναισθηµατικό κενό,
λόγω της απώλειας πολλών αγαπηµένων προσώπων, και να ζήσω έντονα όλες τις στιγµές,
τις ώρες, τις ηµέρες, τους µήνες και τα χρόνια µαζί της. Τώρα, µετά την απρόσµενη και
αιφνίδια απώλειά της, έχω µια σηµαντική κληρονοµιά, πολλά κοινά βιώµατα, συγκινητικές
στιγµές, γλυκές αναµνήσεις, τρυφερές εικόνες.
Από τις πιο χαρακτηριστικές της κουβέντες ήταν αυτές που αναφέρονταν στην αξία της
αγάπης. Παιδί µου, η αγάπη δεν είναι µονόδροµος, εάν δεν δώσεις αγάπη, δεν θα την
εισπράξεις, αλλά κι αν δεν σου την ανταποδώσουν, δεν πειράζει, εσύ να συνεχίσεις
απλόχερα να την προσφέρεις, γιατί ο άνθρωπος στο διάβα της ζωής του πρέπει πίσω του να
αφήνει αγάπη και καλοσύνη. Η Μητέρα µου υπήρξε τρυφερός, µειλίχιος, γενναιόδωρος και
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αξιαγάπητος άνθρωπος. Αγαπούσε τους πάντες, µικρούς και µεγάλους, και πάντα σοφές
συµβουλές και έναν καλό λόγο είχε να πει στον καθένα µας. Συνεπής σε λόγια και πράξεις,
υποστήριζε µε πάθος το σωστό, το δίκαιο, την αλήθεια. Είχε µια µεγάλη αγκαλιά και µια
ζεστή καρδιά, που χωρούσαν όλοι, όσοι τη γνώρισαν και εκτίµησαν τον ακέραιο χαρακτήρα
της.
Μέχρι τη δύση της ζωής της η Μητέρα µου µε δίδασκε πράγµατα µε υποµονή, επιµονή
και απέραντη αγάπη. Με εκπαίδευσε ακόµη και να γίνω αγρότισσα και χαιρόταν τόσο πολύ,
που µου έλεγε ότι έγινα πολύ καλή αγρότισσα και γελώντας χαρούµενη επισήµαινε ότι η
µαθήτρια θα γίνει καλύτερη από τη δασκάλα. Φυτέψαµε µαζί πορτοκαλιές, λεµονιές,
µανταρινιές και πολλά καλλωπιστικά φυτά και λουλούδια. Καθηµερινά µε καθοδηγούσε και
µε συµβούλευε ακούραστα για την φροντίδα τους και καµάρωνε, όταν τα έβλεπε όλα να
αναπτύσσονται σωστά και ιδιαίτερα, όταν µας έδωσαν τα δέντρα τα πρώτα φρούτα.
Η Μητέρα µου ήταν δραστήρια, αγωνίστρια και πολυπράγµων και πριν την ηρωική της
έξοδο από την ζωή ονειρευόταν ότι το καλοκαίρι θα υφαίναµε µαζί στον αργαλειό, γιατί
από τότε που ήµουν µαθήτρια ∆ηµοτικού µε είχε µάθει να υφαίνω. ∆εν κουραζόταν να
απολαµβάνει την καινούργια ηµέρα που ξηµέρωνε και φρόντιζε από το πρωί να είναι
γεµάτη σχέδια, έργα, δράση. Είχε ζωντάνια, παρά την προχωρηµένη ηλικία της, αγαπούσε
και χαιρόταν την ζωή και είναι χαρακτηριστικά τα λόγια της: «Παιδί µου να µην
απαξιώνετε την ζωή σας, φροντίστε να ζήσετε την κάθε ηµέρα πιο όµορφα και
καλύτερα από την προηγούµενη, γιατί έρχεται και παρέρχεται ανεπιστρεπτί».
Πάντα µε θετική και αισιόδοξη σκέψη αντιµετώπιζε τα όποια προβλήµατα της ζωής της
και ιδιαίτερα της υγείας της. Όταν εγώ γινόµουν υπερπροστατευτική απέναντί της, γιατί η
καρδούλα της ήταν πολύ εύθραυστη και η υγεία της επισφαλής, µε ολύµπια γαλήνη και
ηρεµία µού τόνιζε ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε για να κάνει έναν περίπατο στη γη, δεν θα
ζήσει αιώνια, έτσι, αναπόφευκτα, θα ’ρθει και η στιγµή, που θα αποχωριστεί η µια την
άλλη. Με προετοίµαζε από καιρό γι’ αυτή την τραγική στιγµή, λέγοντάς µου να την αγαπώ
µε µέτρο και όχι µε υπερβολές, και όταν θα αντιµετωπίσω τον αποχωρισµό µας, θέλει να
σταθώ δυνατή και να µην λυγίσω…
Η φιλοσοφία της Μητέρας µου για τον θάνατο είναι αξιοθαύµαστη και συγκλονιστική.
Τα τελευταία χρόνια της ζωής της συχνά µου έλεγε: «Παιδί µου έζησα πολλές δεκαετίες και
έχω µεγαλώσει ηλικιακά, κάποια στιγµή η καρδιά µου θα µε προδώσει και θα φύγω. Θέλω,
όµως, να σου πω ότι τον θάνατο δεν τον φοβάµαι, µε φοβίζει µόνο το τέλος της
διαδροµής µου. Εύχοµαι και προσεύχοµαι στο τέλος της πορείας της ζωής µου να
συναντήσω τον θάνατο όρθια». Και οι προσευχές της εισακούστηκαν και έφυγε όρθια,
πέταξε πολύ ψηλά σαν αετός, αγέρωχη, υπερήφανη. Έκανε το τελευταίο της ταξίδι, όπως
ακριβώς έζησε, µε δύναµη ψυχής, περισσή αξιοπρέπεια και αξιοζήλευτη πνευµατική
διαύγεια.
Η απώλεια του πιο σηµαντικού ανθρώπου της ζωής µου, της Μητέρας µου, µε έχει
συγκλονίσει και αυτό το τραγικό γεγονός ακόµη δεν µπορώ να το αποδεχθώ και να το
διαχειριστώ. Άφησε ένα µεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό η απουσία της, γιατί έχασα τη
µάνα µου, την πολύτιµη φίλη µου, τον καθοδηγητή µου, έναν υπέροχο και γλυκύτατο
άνθρωπο. Μου λείπουν οι κουβέντες µας, οι απλές καθηµερινές µας συνήθειες, οι
ατελείωτες συζητήσεις µας, µου λείπει το χιούµορ της, το γλυκό της χαµόγελο και η ζεστή
αγκαλιά της. Ωστόσο, νιώθω τυχερή, που ήµουν κοντά της τα τελευταία χρόνια της ζωής
της και προσπάθησα µε λόγια και πράξεις να την κάνω χαρούµενη κι ευτυχισµένη, να της
προσφέρω όσα ονειρευόταν κι επιθυµούσε, γιατί γεννήθηκε, µεγάλωσε, δηµιούργησε
οικογένεια σε δύσκολα χρόνια, αντίξοες συνθήκες και δυσµενείς συγκυρίες, έζησε την
Κατοχή, στερήσεις και φτώχεια. Άξιζε, λοιπόν, να ’χει όλα αυτά που στερήθηκε και πάνω
απ’ όλα αναγνώριση των θυσιών της. ∆εν έπαψα ούτε στιγµή να της λέω: «Μανούλα µου σ’
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αγαπώ, σε λατρεύω, σ’ ευχαριστώ. Αισθάνοµαι απέραντη ευγνωµοσύνη για την υπέρτατη
και ανιδιοτελή προσφορά σου». Κι εκείνη, µε αφοπλιστικό τρόπο και το γνωστό µειλίχιο
ύφος της, µου τόνιζε λέγοντάς µου: «Κόρη µου, δεν πρέπει να είσαι υπερβολική και
υπερπροστατευτική απέναντί µου, θέλω να µε αγαπάς και να µε φροντίζει µε µέτρο».
Συνειδητοποίησα, τελικά, ότι ο χρόνος ποτέ δεν είναι αρκετός, αφού δεν πρέπει να
θεωρείται ως κάτι δεδοµένο, για να κάνουµε πράγµατα ή να µοιραζόµαστε συναισθήµατα
µε τα αγαπηµένα µας πρόσωπα.
Η Μητέρα µου θα συνεχίσει για το υπόλοιπο της ζωής µου να είναι πάντα κοντά µου και
να σηµατοδοτεί την πορεία µου, γιατί στην µνήµη µου και την καρδιά µου είναι ανεξίτηλα
χαραγµένα τα κοινά µας βιώµατα. Τα λόγια της, οι σοφές συµβουλές της, οι πράξεις της, ο
τρόπος σκέψης και η στάση ζωής της θα είναι ο φωτεινός φάρος, που θα οδηγεί τα βήµατά
µας στον δρόµο του καλού, της αγάπης και της αρετής. Τα παιδιά της, τα εγγόνια της και τα
δισέγγονά της, έχοντας ως σηµαία τις αρχές και τις αξίες που µας δίδαξε, τις οποίες
υπηρέτησε µε συνέπεια καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής της, θα συνεχίσουµε να κάνουµε
πράξη όλα όσα την έκαναν χαρούµενη και υπερήφανη.
Ποταµιά, 10 Ιουνίου 2015

Ιωάννας Εξαρχάκου - Ρηγάκου

Αυτοί που έφυγαν
Αντρέας Μ. ∆ηµητρακάκος (1962-2015)
9 Μαΐου µεσηµέρι 2015 έφυγε από κοντά µας ο Αντρέας. Ο αναπάντεχος ξαφνικός
και άδικος θάνατός του έφερε στην οικογένειά του, τη µητέρα του, τον αδερφό και αδερφή
του, και σε όλους τους συγχωριανούς του απέραντη λύπη και ένα µεγάλο γιατί; Ήταν ο
Αντρέας ένας νέος άνθρωπος γελαστός, καλοσυνάτος, έντιµος, εργατικός, δηµιουργικός,
κοινωνικός και είχε για όλους έναν καλό λόγο. Ήταν για 14 χρόνια πρόεδρος του
Ελαιουργικού Συνεταιρισµού Γοράνων και πάντα προσπαθούσε για τον εξωραϊσµό και την
καλή λειτουργία του ελαιουργείου. Πάντα παρών σε όποια εκδήλωση είχαµε στο χωριό.
Στις 11 Μαΐου 2015 ∆ευτέρα απόγευµα έγινε η κηδεία του. Φίλοι, συγγενείς,
γνωστοί, όλοι συγκλονισµένοι, παρόντες. Στην εκκλησία το αδιαχώρητο. Ο ουρανός και η
φύση θρηνούσαν µαζί µας. Βροχή, κεραυνοί, χαλάζι τον συνόδευσαν στην τελευταία
κατοικία του.
Εκ µέρους του χωριού τον κατευόδωσε ο Στράτης Κοκκορός και του ευχήθηκε καλό
ταξίδι.
Ο αγαπηµένος του αδερφός Γιώργος µε λίγα λόγια από καρδιάς του είπε: «Αδερφέ
µου, είµαστε πάντα µαζί από παιδιά, πάντα αγαπηµένοι, δε χωρίσαµε ποτέ, αλλά τώρα
τραβάµε διαφορετικούς δρόµους. Εσύ έφυγες και µε άφησες εµένα να συνεχίσω το δρόµο
µόνος µου. Θα προσέχω τη µάνα, όπως την πρόσεχες κι εσύ. Χαιρετισµούς στον πατέρα.
Αντρέα ξέρω ότι µ’ ακούς και θα µε ακούς πάντα». Τέλος ευχαρίστησε θερµά όλους που
παρά την κακοκαιρία ήρθαν να τον τιµήσουν.
Ευχόµαστε ο Θεός να δίνει παρηγοριά στη µητέρα και τα αδέρφια του και στον ίδιο
αιώνια ανάπαυση σώµατος και ψυχής.
Αντρέα, καλό ταξίδι!
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Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Παναγιώτης
Σακελλαριάδης του ∆ηµητρίου ετών
82, Αικατερίνη Βλογιαννίτη χήρα
Γεωργίου ετών 87, Ελένη Σωτηράκου
χήρα Σωτηρίου ετών 83, Αντωνία
Φραγκή χήρα ∆ηµητρίου ετών 84,
Παναγιώτης Μούσης του Γεωργίου
ετών 87, Ευγενία Κουντούρη χήρα
Παναγιώτη
ετών
88,
Γεωργία
Βλαχογιάννη χήρα Κωνσταντίνου ετών
83, Ιωάννης Φακάς του Γεωργίου ετών
70, Παναγιώτης Κοκκορός του
Βρασίδα ετών 72, Γεώργιος Νικολακάκος του ∆ηµητρίου ετών 85 (Καναδάς), Χαρίκλεια Καλδή του Ηλία
ετών 77 (ΗΠΑ), Σταύρος Αποστολάκος
του Ηλία ετών 92, Νικολίνκα Τάνεβα
του Γκεόργκι ετών 65, Βιορέλ Πισλέα
του Κονσταντίν ετών 36, Ιορντάνκα
Βασίλεβα του Τάνεβ ετών 33.

Τα νέα µας
Ξηροκάµπι
Γεννήσεις: Το ζεύγος Παντελή Μανδραπήλια του Κωνσταντίνου και Ελένης Κοτσίνη του Χρήστου απέκτησε
κορίτσι. Το ζεύγος Ευαγγέλου Κοκκορού του Άγιδος και Βασιλικής
Πλευρίτη του Σαράντου απέκτησε κορίτσι. Το ζεύγος Παναγιώτη Κοκκορού
του Άγιδος και Κατερίνας Μπακάλη
του Ηλία απέκτησε κορίτσι. Το ζεύγος
Σταύρου Λεονταρίτη του Βασιλείου
και Γεωργίας Ρηγάκου του Παναγιώτη
απέκτησε κορίτσι. Το ζεύγος ∆ηµητρίου Λεονταρίτη του Βασιλείου και
Σταυρούλας Ορφανάκου του ∆ηµητρίου απέκτησε αγόρι. Το ζεύγος Σωκράτη Ζάχου του Παναγιώτη και Ευγενίας ∆ιαµαντάκου του Παναγιώτη απέκτησε κορίτσι. Το ζεύγος Κυριάκου
Πατριανάκου του Κωνσταντίνου και
Φωτεινής Οπασίνη του Παύλου
απέκτησε αγόρι (Τορόντο).
Γάµοι: Η Ευθυµία Γιάννακα του
Παντελή παντρεύτηκε τον Ευθύµιο Κακαβελάκη. Η Πολυξένη Ανδριά του
Ηλία παντρεύτηκε τον Γεώργιο Παπαδάκο του Σταύρου (8/6/2013). Η Νανά
Κελµπακιάνι του Αβτανδίλ παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπαδάκο του
Σταύρου (28/6/2014).

Παλαιοπαναγιά
Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Ιωάννης
Νασιόπουλος του Παναγιώτη ετών 65,
Παναγιώτης Περεντέσης του Κωνσταντίνου ετών 91, Ελένη Χριστάκου χήρα
Αναστασίου ετών 94, Παναγιώτης Σαραντάκος του Κωνσταντίνου ετών 98,
Νικόλαος Φωτάκος του Γεωργίου ετών
88, Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος του
∆ηµητρίου ετών 66.
Ανώγεια
Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Γεώργιος
Κούρλας του Ιωάννη ετών 76, Μαρία
Σταθάκου χήρα Κίµωνος ετών 90,
Σοφία Ξανθάκου χήρα Παναγιώτη
ετών 93, ∆ηµήτριος Αναστασάκος του
Σταύρου ετών 54, Ελένη Αλεξανδράκου χήρα Ηλία ετών 91, Βασιλική Αικατερίνη Καρακίτσου του Ηλία ετών
54, Καλλιόπη Τάκου χήρα ∆ηµητρίου
ετών 87, Γεώργιος Κόνιαρης του
Ανδρέα ετών 83, Παναγιώτης Γεωργακάκος του Αριστείδη ετών 86.
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Τραπεζοντή
Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Παναγιώτης
Μπόνος του Γεωργίου ετών 95, Παναγιώτα Βαλκανά του Βασιλείου ετών 85.
Κυδωνιά
Θάνατος: Απεβίωσε η Παναγιώτα
Νικολακάκου χήρα Γεωργίου ετών 87.
Λευκόχωµα
Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Γεωργία
Λεϊµονίτη χήρα Γεωργίου ετών 74,
Παναγιώτης Αναστασάκος του ∆ηµητρίου ετών 63. Γεώργιος Παναγιωταράκος του Κωνσταντίνου ετών 80.
Ποταµιά
Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Ευδοκία
Κουρνιώτη του Κωνσταντίνου ετών 90,
Ηλίας Πολυµενάκος του Παναγιώτη
ετών 59, Παναγιώτα Καµίτση χήρα
Πολυζώη ετών 92, Αγγελική - Πέρδικα
Μασούρα χήρα Ευθυµίου ετών 87.

Καµίνια
Θάνατοι: Απεβίωσε η Χριστίνα Λαγάκου χήρα ∆ηµητρίου ετών 77.
Πολοβίτσα
Θάνατος: Απεβίωσαν οι: Ιωάννης Αναστασάκος του Παναγιώτη ετών 82,
Λεωνίδας Ξανθάκος του Χαριλάκου
ετών 86.
Γοράνοι
Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Ανδρέας
∆ηµητρακάκος του Μιχαήλ ετών 53,
∆ηµήτριος Λαµπρινός του Γεωργίου
ετών 91.
Άρνα
Θάνατος: Απεβίωσαν οι: Παναγιώτα
∆ρογκάρη χήρα Λεωνίδα ετών 81,
Αγγελική Κλαρέβα χήρα Κωνσταντίνου ετών 84, Σταύρος Μονεµβασίτης
του Ορέστη ετών 84.
Βιβή Ξ. Κωτσιοτοπούλου

