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Θεόδωρου Σ. Κατσουλάκου  

Γράµµατα στρατιωτών από το  

µέτωπο της Βορείου Ηπείρου 
 

Στα κατάλοιπα του αλησµόνητου Παναγιώτη Ηλία Ματθαίου (1910-1983) 

βρέθηκαν και ορισµένες επιστολές, που είχε λάβει ο ίδιος από τους στρατιώτες µας που 

πολεµούσαν τους Ιταλούς στο αλβανικό µέτωπο. Η πρώτη, κατά χρονολογική σειρά, 

έχει σταλεί (4 Φεβρουαρίου 1941) από τον Αλέκο Ε. Σολωµό (1911-1993), αγαπητό 

δάσκαλο, γνωστό για τις πρωτοποριακές µεθόδους που εφάρµοζε στη διδασκαλία του 

και τη συγγραφική του δράση. Η δεύτερη επιστολή (25 Μαρτίου 1941) έχει συνταχθεί 

από τον Βασίλειο Π. Καρκαµπάση (1918-1985) που µαχόταν τότε στην πρώτη γραµµή 

του µετώπου. Ο Βασίλειος Καρκαµπάσης µετά τον πόλεµο µετανάστευσε στις 

Ηνωµένες Πολιτείες. Μετά τον θάνατό του η σορός του µετεφέρθη στο Ξηροκάµπι όπου 

και ετάφη. Από την ανάγνωση των επιστολών αυτών αναδύεται το υψηλό φρόνηµα του 

στρατού µας και η πίστη στη νίκη.  

 

Εν Τ. Τ. 161 τη 4 Φεβρουαρίου 1941 

              Αγαπητό µου Κουµπαράκι
1
,  

Προχθές έλαβα το γράµµα σου, αλλά 

σήµερα µου δίδεται η ευκαιρία να σου 

απαντήσω. Πολύ συγκινήθηκα, Κουµπαράκι 

µου, απ’ όλα τα νέα που µου γράφεις. 

∆ιαβάζοντας το γράµµα σου και φέρνοντας 

στη φαντασία µου το ωραίο µας Ξηροκάµπι 

µε τους καλούς µου πατριώτες και 

πατριώτισσες που τόσο δραστήρια εργάζονται 

για τον ιερό αγώνα
2
 µας, δεν µπόρεσα να 

συγκρατήσω τα δάκρυα. Ήταν µια από τις 

θείες εκείνες στιγµές που νιώθει κανείς εις τα 

κατάβαθα της ψυχής του την υπέροχη έννοια 

της πατρίδας. Γλυκειά µας, αθάνατη Ελλάδα
3
, 

αξίζει να πεθάνει κανείς για σένα.  

Κουµπαράκι µου, είµαι πολύ 

περήφανος και συγχαίρω τους πατριώτες µου 

όλους για την τόσο εξαιρετική τους συµβολή 

εις τον κοινόν αγώνα
4
. ∆ιαβίβασε τα θερµά 

µου συγχαρητήρια εις όλα τα παιδιά και τα 

                                                           
1
 Φιλική προσφώνηση προς τον Παναγιώτη Ματθαίο, συνήθεια που συνεχίστηκε και µετά 

τον πόλεµο. 
2
 Ο αγώνας χαρακτηρίζεται ιερός, γιατί γινόταν για την υπεράσπιση της πατρίδας, η οποία 

δέχτηκε µιαν άδικη επίθεση. Κι αυτή η αδικία δηµιούργησε το αγωνιστικό φρόνηµα. 
3
 Τα λόγια του στρατιώτη, που διατρέχει τον έσχατο κίνδυνο, αποκτούν ειδική βαρύτητα 

4
 Είναι γνωστό ότι, όσο διαρκούσε ο πόλεµος, οι γυναίκες συγκεντρώνονταν σε διάφορα 

σηµεία του χωριού και έπλεκαν µάλλινα ρούχα, τα οποία µε γρήγορους ρυθµούς 

προωθούνταν στο µέτωπο. 

 

Ο Αλέκος Ε. Σολωµός 
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κορίτσια που έλαβαν µέρος στην θεατρική παράσταση
5
. Ιδιαίτερα εγκάρδια 

συγχαρητήρια στο Βασιλάκη µου
6
 και στον αγαπητό µου Βασιλάκη Καρκαµπάση

7
 για 

τη συγγραφική τους δηµιουργία και τα πατριωτικά τους αισθήµατα.  

Προ δέκα και πλέον ηµερών έγραψα στο Στράτη καθώς και στον Χαρίλαο
8
 που 

µου είχαν γράψει. Γράψετέ µου εάν έλαβαν τα γράµµατά µου. Επίσης, εάν η Π.Υ.ΑΜ 

έλαβε την απάντησή µου.  

Χαιρετισµούς εις όλους. Ιδιαιτέρως εις τα πιο προσφιλή µου πρόσωπα. Το 

δελτάριό σου δεν το έλαβα. Σ’ ευχαριστώ όµως για τις ευχές σου. Σου εύχοµαι οµοίως.  

Τίποτε άλλο 

Σε φιλώ 

Αλέκος 

 

Από το Μέτωπο
9
 τη 25–3–1941

10
  

Αγαπητέ µου Πότη, χαίρε.  

Σήµερα, ηµέρα της εθνικής µας 

παλιγγενεσίας, έλαβα το γράµµα σου µε τα 

χαρτοφάκελα και η χαρά µου είναι µεγάλη. 

Βέβαια, πριν ακόµα λάβω σήµερα το 

γράµµα σου, η χαρά µου και η υπερηφάνειά 

µου ήτο αρκετά µεγάλη και όταν έλαβα το 

γράµµα σου, καθώς και δελτάριο του θείου 

µου Γιώργου του Ψηλού, τότε πλέον η χαρά 

µου έφθασε στο κατακόρυφον. 

Πότη, φέτος την εθνική µας εορτή 

εµείς εδώ του Μετώπου την εορτάζοµε όχι 

µε παρελάσεις, µε σάλπιγκες, µε ύµνους και 

µουσικές και µε υποσχέσεις στους 

Αθάνατους Ήρωες προγόνους µας. Η εθνική 

µας εορτή εορτάζεται φέτο µε 

πραγµατικότητα· αντί σάλπιγκας ηχεί το 

πολυβόλο και αντί µουσικούς ύµνους κροτεί 

το αθάνατο κανόνι. Και έτσι απεδείξαµε και 

µεις στους ηρωικούς προγόνους ότι είµεθα 

αντάξια αυτών εγγόνια και διετηρήσαµεν την 

ιεράν των παρακαταθήκη της ελευθερίας 

                                                           
5
Ο Παναγιώτης Ματθαίος, αξιοποιώντας το υψηλό φρόνηµα των κατοίκων οργάνωνε 

θεατρικές παραστάσεις επιθεωρησιακού χαρακτήρα. Σε ένα θεατρικό στιγµιότυπο ο ίδιος 

υποδυόταν τον Μουσολίνι και του έµεινε από τότε το παρωνύµιο Ντούτσε!  
6
Εννοεί τον αδελφό του δικηγόρο Βασίλειο Σολωµό.  

7
 Γνωστός Ξηροκαµπίτης· έζησε στην Καβάλα, όπου και απεβίωσε. 

8
 Πρόκειται για τον Χαρίλαο Π. Αλιφέρη, µετέπειτα γυναικάδελφο του Αλέκου Σολωµού. 

9
 Λόγω του πολέµου και της λογοκρισίας που είχε επιβληθεί από το καθεστώς Μεταξά, ο 

στρατιώτης αποφεύγει να σηµειώσει τον τόπο όπου βρισκόταν η µονάδα του. 
10

 Το γράµµα συντάσσεται στις 25 Μαρτίου 1941. Στη σκέψη του στρατιώτη έρχεται ο 

συµβολισµός των δύο στιγµών από την ιστορία του έθνους, γεγονός που τον καθιστά διπλά 

υπερήφανο. 

 

Ο Βασίλειος  Π. Καρκαµπάσης 
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αµείωτον και ότι και µεις θα την διαιωνίσωµεν εις τους µεταγενέστερους µας όπως και 

αυτοί µάς την εκληροδότησαν. 

Πότη, πολύ σε παρακαλώ όπως, άµα λάβεις γράµµα του Βενιζέλου
11

, να µου 

στείλεις την σύστασή του· ακόµα δεν έλαβα γράµµα του και ανησυχώ. Και σε 

παρακαλώ να µου γράφεις εσύ τακτικά και κάτι φήµες που κυκλοφορούν ευτού περί 

δήθεν τραυµατισµού µου να µην τα πιστεύετε. Σου γράφω αυτό, διότι έτσι έµαθα ότι 

κυκλοφόρησε µια τέτοια φήµη. Μου το είπε ο Λύσανδρος Καψάλης
12

 που συνάντησα 

εδώ. Και έχω  ηµέρες να πάρω γράµµα της αδελφής µου
13

 και φοβάµαι µήπως της είπαν 

τίποτε και γι’ αυτό δε λαβαίνω πια γράµµα της, ενώ πριν είχα  3-4 φορές την εβδοµάδα.  

Πολλούς χαιρετισµούς στη µητέρα (σου), Αλεξάνδρα, Γιώργο, Κώστα και 

Ευγενία
14

. Έχεις χαιρετισµούς από το Γιάννη Κωνστανταρόγιαννη
15

˙ είναι στο  2
ο
 λόχο 

του ιδίου συντάγµατος και τον βλέπω τακτικά.  

Χαιρέτισε όλο το χωριό 

µε άπειρη αγάπη 

Βασιλάκης 

Υ.Γ. Χαιρετισµούς και στην κουµπαρούλα µου τη ∆ηµητρούλα
16

 και της έγραψα δύο 

γράµµατα πες της.  

 

                                                           
11

 Ο Βενιζέλος (1916-1990) ήταν αδελφός του πολεµιστή, για τον οποίο είχε διαδοθεί ότι 

είχε τραυµατιστεί.  
12

 Ο Λύσανδρος Καψάλης (1909-1957) συµπολεµούσε στην πρώτη γραµµή. 
13

 Πρόκειται για την Αλφουρέσα (γεν. 1921) που µακροηµερεύει στην Κύπρο, κοντά στη 

παντρεµένη εκεί κόρη της.  
14

 Αδέλφια του Παναγιώτη Ματθαίου· η Ευγενία είναι η σύζυγος του αδελφού του Κώστα. 
15

 Ο Γιάννης Κωνστανταρόγιαννης (1907-1996), φιλόλογος Λυκειάρχης, ήταν γνωστός στη 

Λακωνία για την αρχαιοµάθειά του και την αφοσίωσή του στα εθνικο-θρησκευτικά 

ιδανικά.  
16

 Πρόκειται, πιθανώς, για τη ∆ηµητρούλα ∆. Παναγέα, εξαδέλφη του Π. Ματθαίου. 
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Θεοφάνη  Γ. Καλκάνη 

Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιοχής Φάριδος 

 Οι  «κύκλοι» και οι  «διαδροµές» της 
 

Η Φάρις, η περιοχή της Νότιας Κοίλης Λακεδαίµονος που οριοθετείται προς τη 

∆ύση από την υψηλότερη κορυφή του Ταϋγέτου, το Ταλετόν, έχει µοναδικά συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα που δεν είναι δυνατόν να αγνοηθούν από τους «εν δυνάµει» επισκέπτες 

της, ούτε να αφεθούν ανεκµετάλλευτα από τους κατοίκους και φίλους της.  

Τα συγκριτικά αυτά πλεονεκτήµατα καλύπτουν πολλούς πιθανούς «κύκλους» 

ενδιαφερόντων ενός σύγχρονου επισκέπτη για τον τόπο και τους ανθρώπους του. 

Τέτοιοι κύκλοι ενδιαφέροντος είναι η φυσιολατρία, η πεζοπορία, η ορειβασία, η 

ιστορία, ο πολιτισµός, τα ήθη και τα έθιµα, οι γιορτές και η διασκέδαση, τα τραγούδια 

και οι χοροί, το κρασί και το τσίπουρο, η αρχαιολογία, οι εκκλησίες και τα µοναστήρια, 

η χλωρίδα και η πανίδα, η µελισσοκοµία, η γαστρονοµία (…). Ένας νέος κύκλος 

ενδιαφέροντος που έχει αναδειχθεί πρόσφατα είναι η ιχνηλάτηση και αναγνώριση της 

διαδροµής «Βρυσέαι, Ευόρας, ∆έρειον, Άρπλεια, τέµενος ∆ιός Μεσαπέως» του 

περιηγητή ιστορικού Παυσανία, του 2
ου

 αι. µ. Χ., στην περιοχή όπου «Φάρις πόλις ποτέ 

ωκείτο».  

Η περιοχή έχει κι ένα πρόσθετο συγκριτικό πλεονέκτηµα. Είναι µικρή σε έκταση 

και  εύκολα  επισκέψιµη,  αφού  διαθέτει  ένα  πυκνό  δίκτυο  δρόµων  και  µονοπατιών 

που –µε αυτοκίνητο, ποδήλατο ή πεζοπορώντας– οι επισκέπτες µπορούν να φτάσουν 

στα χωριά της και στα αξιοθέατα. Αυτό διευκολύνεται από την επισήµανση στους 

χάρτες πολλών «διαδροµών», τις οποίες οι επισκέπτες / περιηγητές / περιπατητές / 

ορειβάτες µπορούν να ακολουθούν, απολαµβάνοντας συγχρόνως τη θέα. Στον 

παρακείµενο αυτοσχέδιο χάρτη, ο οποίος παρέχει και αδρές πληροφορίες για τη 

µορφολογία του αναγλύφου της περιοχής, φαίνονται µερικά από τα χωριά και µερικές 

τοποθεσίες. 

Η περιοχή είναι προικισµένη µε ένα εξαιρετικό φυσικό κάλλος µε εντυπωσιακά 

βαθύ ανάγλυφο, από τα 2.406 µέτρα της υψηλότερης κορυφής του Ταϋγέτου ως τα 

βαθιά φαράγγια της και τους πεδινούς τόπους της. Ακόµη είναι προικισµένη µε σπήλαια 

και βάραθρα στον κύριο κορµό του βουνού, όπου –σε µια πλαγιά του, το Κακοχιόνι–  

συντηρείται ολοχρονίς χιόνι. Εκτός του χιονιού, οι βροχές είναι πολλές (και) σε αυτήν 

την ανατολική πλευρά του Ταϋγέτου και τροφοδοτούν τα επιφανειακά και υπόγεια νερά, 

τις πηγές και τα πολλά πηγάδια, εξασφαλίζοντας την αειφορία της περιοχής. Η περιοχή 

έχει ένα χαρακτηριστικά ελληνικό κλίµα, σε κάθε εποχή του έτους, που ευνοεί την 

πλούσια άγρια χλωρίδα, από έλατα, κέδρους, πεύκα, καστανιές, καρυδιές αλλά και 

σπάνια βότανα και µανιτάρια.  

Το µεγάλο δάσος της Βασιλικής, στο νοτιοδυτικό άκρο της περιοχής, οφείλει το 

όνοµά του στη «βασιλική οδό» που, περνώντας πάνω από τον Ταΰγετο, συνέδεε την 

αρχαία Σπάρτη µε τη θάλασσα, στην Καρδαµύλη, στον µεσσηνιακό κόλπο. Βορειότερα, 

στεφανώνοντας τη µεγάλη κορυφή του βουνού, επεκτείνεται το πυκνό δάσος 

διακοπτόµενο από µεγάλες «σάρες». Αυτές είναι κοίτες χειµάρρων που κατεβάζουν από 

την κορυφή τα νερά από τα χιόνια που λιώνουν την άνοιξη και που προσφέρονται το 

καλοκαίρι για ορειβατικές διαδροµές και περιπέτειες. Εντυπωσιάζουν οι πολλές πηγές 

που υπάρχουν παντού µέσα στο δάσος και διευκολύνουν τους περιπατητές.  
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Όµως, εκτός του φυσικού κάλλους, η περιοχή είναι και διάσπαρτη από τα έργα 

(παλάτια, πύργους, µοναστήρια, εκκλησίες,  κατοικίες, γεφύρια, καλλιέργειες ελιάς και 

πορτοκαλιάς, …) των ανθρώπων που έζησαν σε αυτήν αδιάλειπτα, από τους 

µυκηναϊκούς έως τους κλασικούς χρόνους, τους χρόνους των Βυζαντινών, των Ενετών 

και της Τουρκοκρατίας έως σήµερα. Ο κύκλος της ιστορίας για τους επισκέπτες είναι 

ιδιαίτερα βαθύς στον χρόνο γι’ αυτή την περιοχή.  

 

Είναι η περιοχή όπου η αρχαιολογική σκαπάνη αποκαλύπτει τώρα –στη θέση 

Άγιος Βασίλειος, στα ανατολικά της περιοχής– παλάτι των αχαϊκών / µυκηναϊκών 

χρόνων. Στους ίδιους χρόνους παραπέµπουν και οι Βρυσεές –στα βορειοανατολικά–  

καθώς και –στα νότια– οι Αρκίνες. Στην περιοχή υπάρχει και το «διαβολαύλακο» –στη 

χαράδρα του Ανακώλου– σκαµµένο στον βράχο για την ύδρευση της πεδιάδας. 

Υπάρχει, βέβαια, και το περίφηµο «ελληνικό» γεφύρι –στο τέλος της χαράδρας– που 

συνέδεε την αρχαία Σπάρτη µε τη θάλασσα µέσω της «βασιλικής οδού» που διέσχιζε 

τον Ταΰγετο.          

Αυτή είναι η περιοχή (µοναδική στην Πελοπόννησο) που σε βυζαντινή εκκλησία 

του 1632 –στο µοναστήρι της Γόλας– εικονογραφούνται φιλόσοφοι της αρχαιότητας 

(1674), όπως ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων (…). Είναι η περιοχή που στο κέντρο της 

βρίσκεται ο οικισµός της Κουµουστάς, ένα φυσικό φρούριο κατά την τουρκική κατοχή 

που ιδρύθηκε από βυζαντινούς εποίκους από την Πόλη και κατοικείται από τον 15
ο
 

αιώνα. Ακόµη, είναι η περιοχή που φιλοξενεί τα µοναστήρια της Ζερµπίτσας και του 

Κούµπαρη, του 17
ου

 αιώνα επίσης, αλλά και το µοναστήρι τις Καφυγιώτισσας, του 
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οποίου το όνοµα φανερώνει και έναν άλλο ρόλο των µοναστηριών στα δύσκολα χρόνια. 

Υπάρχουν παλιές εκκλησίες διάσπαρτες παντού, µε τοιχογραφίες που είναι µοναδικές, 

θρησκειολογικά και καλλιτεχνικά.  

 Η περιοχή ελευθερώθηκε πρώτη –και αναίµακτα– τον Μάρτιο του 1821, όταν οι 

τουρκαλβανοί φύλακες της Μάνης εγκατέλειψαν τροµοκρατηµένοι τους πύργους τους 

στα Βαρδουνοχώρια –στα νότια όρια της Φάριδος– και κατέφυγαν στην Τριπολιτσά. 

Τα πεδινά χωριά της –στα ανατολικά– είναι πνιγµένα µέσα σε αιωνόβιους 

ελαιώνες και νεώτερους «µπαξέδες» µε πορτοκαλιές, ενώ τα ορεινά χωριά της –στο 

βορειοδυτικά– όπως η Τόριζα και η Πολιάνα (τα λεγόµενα «εαρινά») προσφέρονται για 

παραθερισµό, αφού είναι πνιγµένα µέσα σε δάση από έλατα και πεύκα. Σε πολλά από τα 

χωριά της υπάρχουν ακόµη πετρόχτιστα σπίτια και λιθόστρωτα καλντερίµια. Σε µερικά 

από αυτά τα χωριά και σε µακρινές ορεινές τοποθεσίες λειτουργούν ξενοδοχεία, 

ταβέρνες και καταλύµατα ή ιδιωτικοί ξενώνες. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο κύκλος της 

γαστρονοµίας είναι ισχυρός στην περιοχή, αφού σε κάθε µέρος της προσφέρονται 

τοπικά φαγητά µοναδικά σε όλη την Ελλάδα και γλυκά από παραδοσιακές συνταγές και 

ντόπιο µέλι. 

Οι τολµηροί  επισκέπτες µπορούν να µείνουν και στο ορειβατικό καταφύγιο του 

Ταϋγέτου του ΕΟΣ –στη θέση Βαρβάρα, σε υψόµετρο 1500 µέτρα– και να ανεβούν 

πεζοπορώντας στην κορυφή του Ταϋγέτου, το καλοκαίρι ή και το φθινόπωρο. Εκεί, του 

Αϊ-Λιος, λειτουργιέται η λιτότερη και ωραιότερη εκκλησία του κόσµου –µε τη 

λιθόγλυφη εικόνα του Προφήτη Ηλία– συνεχίζοντας την αρχαία λατρεία του Ήλιου / 

Απόλλωνα µε κάψιµο λιβανιού όλη τη νύχτα, αλλά και µε τραγούδι και χορό. Γλέντια 

γίνονται και στις γιορτές των εκκλησιών όλων των χωριών.  

Όµως, η πληροφόρηση των «εν δυνάµει» Ελλήνων και ξένων επισκεπτών για την 

περιοχή της Φάριδος και τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα γίνεται µέχρι τώρα 

αποσπασµατικά από µεµονωµένους µονοθεµατικούς διαδικτυακούς τόπους, από µη 

ενηµερωµένους έντυπους τουριστικούς οδηγούς ή συγκυριακά από παλαιότερους 

επισκέπτες της περιοχής.  

Μια, κατά το δυνατόν, πλήρης και «ολιστική» (µε όλα τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατά της: ιστορικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, φιλοξενίας, …) 

παρουσίασή της επιχειρείται τώρα µέσω του διαδικτυακού τόπου http://efaris.gr. 

Ακριβέστερα, επιχειρείται µια διαθεµατική, βήµα – βήµα, «περιήγηση» στην περιοχή. 

Ο ιστότοπος αυτός, που είναι υπό διαµόρφωση τώρα, εκτός από όλα τα 

ψηφιοποιηµένα τεύχη της εφηµερίδας / περιοδικού «Η Φάρις», φιλοδοξεί να έχει 

αναρτηµένες και πολλές διαθεµατικές πληροφορίες (ιστορικές, πολιτιστικές, …, 

τοπολογικές, …) για κάθε χωριό ή κάθε τοποθεσία, στην ελληνική ή και άλλες, ξένες 

γλώσσες. Αυτές οι πληροφορίες, που συνεχώς θα ενηµερώνονται, θα παρέχονται µε 

σύντοµα κείµενα και παραποµπές σε βιβλία ή άρθρα, αλλά και µε φωτογραφίες ή 

εικονοσκοπήσεις. Επίσης µε χάρτες της περιοχής, όπου θα απεικονίζεται το ανάγλυφό 

της και θα σηµειώνονται οι τοποθεσίες, οι δρόµοι και τα µονοπάτια. Ακόµη, θα 

παρέχονται διασυνδέσεις µε τους διαδικτυακούς χάρτες της Google. Η ενηµέρωση ή και 

διεύρυνση των πληροφοριών θα εξασφαλίζεται από εθελοντές συνεργάτες, κατοίκους 

και φίλους ή επισκέπτες της περιοχής που θα συνεισφέρουν µε προτάσεις, προσθήκες, 

διορθώσεις, φωτογραφίες (…).   

Η πρόσβαση στον http://efaris.gr θα είναι ελεύθερη, χωρίς η χρήση του να 

συνεπάγεται οποιαδήποτε οικονοµική χρέωση ή άλλη υποχρέωση. Συγχρόνως όµως 



 9

 

Από αριστερά προς τα δεξιά: 

Σταύρος Η. Χατζάκος, Γιάννης Ε. Ρηγάκος, 

Γιώργης Κ. Καπάκος, Θανάσης Π. Καπάκος. 

στον διαδικτυακό τόπο efaris θα είναι αναρτηµένες, επίσης χωρίς χρέωση, και οι 

διευθύνσεις όλων των άλλων τοπικών ιστοτόπων, είτε ανήκουν σε φίλους, σε οµίλους, 

σε κοινότητες ή σε επιχειρηµατίες της περιοχής. Την ευθύνη των περιεχοµένων και της 

ενηµέρωσης αυτών των επιµέρους ιστοτόπων θα έχουν οι επώνυµοι διαχειριστές τους.  

Οι «κύκλοι» ενδιαφέροντος για τη Φάριδα και οι «διαδροµές» που προσφέρονται 

(ή που θα σχεδιαστούν στο µέλλον) στην περιοχή της Φάριδος ελπίζουµε να γίνονται 

γνωστοί (και) µέσω του efaris.gr στους «εν δυνάµει» επισκέπτες της, αλλά και να τους 

φέρνουν «in situ» σε επαφή µε τους ανθρώπους της.  

 

 

 

Σταύρου Η. Χατζάκου 

Παλιοχωρίτες µαθητές 
 

Με το τέλος του Εµφυλίου 

πολέµου τέσσερις µαθητές από το 

Παλιοχώρι ξεκινήσαµε τη 

φοίτησή µας στο Γυµνάσιο 

Αρρένων Σπάρτης. Φύγαµε από 

το χωριό µας µε την ελπίδα και 

την ευχή των γονιών µας να 

µάθουµε γράµµατα. Να γίνουµε 

καλοί πολίτες, να ξεφύγουµε από 

τη ζωή του χωριού, να ζήσουµε 

καλύτερα. Πήγαµε στη Σπάρτη, 

νοικιάσαµε δωµάτιο κι αρχίσαµε 

να διαβάζουµε. Οι γονείς µας 

ανελλιπώς µάς τροφοδοτούσαν µε 

σακούλια, που έφταναν µέρα 

παρ’ ηµέρα στη Σπάρτη. 

 Φοράγαµε καπέλο, τη γνωστή 

κουκουβάγια, κοιταζόµαστε και 

στον καθρέφτη και καµαρώναµε. 

Πιστεύαµε ότι θα σπουδάσουµε 

και ότι θα καλυτερέψουµε τη ζωή 

µας αλλά και των γονιών µας.  

Τα πράγµατα όµως άλλαζαν. 

Είχε αρχίσει και η µετανάστευση. 

Τα χωριά άδειαζαν. Αφήσαµε και µεις το σχολειό και πήραµε το δρόµο της ξενιτιάς. 

Από τη µια στιγµή στην άλλη άλλαξε η ζωή µας. Ριχτήκαµε µε τα µούτρα στη δουλειά 

να καζαντίσουµε. Η πολύωρη δουλειά, η κούραση δεν µας άφηναν πια περιθώρια για 

επαφές και συναναστροφή. Ξένοι ανάµεσα σε ξένους λιγοστέψαµε και τις επαφές 

µεταξύ µας. Σε καµιά γιορτή βλεπόµαστε και αργότερα σε καµιά κηδεία. Το Παλιοχώρι, 

σχεδόν έρηµο τώρα, δεν το ξεχάσαµε. Ζει συνεχώς στην ψυχή µας και στα όνειρά µας.  
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Παναγιώτη Η. Κοµνηνού 

Οκτώ συν έξι 
 

Τα τελευταία χρόνια η κοινωνική, οικονοµική και αξιακή συνοχή της χώρας µας 

δοκιµάζεται σκληρά, στη δίνη µιας κρίσης που δεν έχει προηγούµενο. Ο πολιτισµός, η 

οικονοµία, οι αρχές και τα ήθη µας σύρονται και φέρονται σαν πούπουλα στον άνεµο. 

Οι περισσότερες ειδήσεις της ηµέρας είναι πονεµένες και η βουβή θλίψη γίνεται 

απελπισία. Το κακό πάει κι έρχεται από παντού και φτάνει ως τα εσώτερα ανθρώπινα. Η 

νευρικότητα είναι διάχυτη και οι αντοχές έχουν κουραστεί. Φαίνεται στα χλωµά 

πρόσωπα, που µιλάνε από µόνα τους. Και ας µοιάζει πως γελάνε και δείχνουν αδιάφορα. 

∆εν πείθουν. Οι περισσότεροι υποφέρουν γελώντας. Οι σοφοί µας σιωπούν κι αυτοί. 

Και, αν νωχελικά θελήσουν να αρθρώσουν κάποιο λόγο, η φωνή τους δεν έχει ήχο. ∆εν 

ακούγονται 

Κάποιοι φεύγουν γι’ αλλού, χωρίς γυρισµό. Κάποιοι άλλοι, αµέτρητοι απ’ 

αυτούς,  έρχονται  απ’ αλλού. Να κάνουν τι; Οι αποθήκες γέµισαν. Η Μόρια δεν χωράει 

άλλους. Πώς να τους αγκαλιάσεις όλους; Οι αγκαλιές είναι κι αυτές γεµάτες. 

Αλλά και έξω από τη Μόρια και τις αγκαλιές η Ελλάδα µοιάζει µε τοπίο στην 

οµίχλη. Ένας τόπος παραλλαγών της σύγχυσης και του παραλογισµού, που 

υπονοµεύουν όχι µόνο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια αλλά και κάθε τι το Ωραίο, το 

Όµορφο και το Μοναδικό αυτής της χώρας· που κι αυτή επίσης συµπάσχει σαν Ιδέα, 

αλλά και σαν Οικουµενική και Ανθρωπιστική Αντίληψη και Εξαιρετικότητα. Κι ας 

καγχάζουν κάποιοι ειρωνικά στο άκουσµα ιστορικών αναφορών για τις ζώσες 

παρακαταθήκες του χαρισµατικού στο βάθος-βάθος λαού µας. ∆ικό τους το πρόβληµα... 

Αργήσαµε πολύ να µάθουµε πολλά, απ’ όσα αγνοούσαµε. Αργήσαµε να 

ξαναθυµηθούµε και όσα είχαµε ξεχάσει. Μπορεί και να συνηθίσαµε και ίσως να µας 

αρέσει κι έτσι. Αλλοίµονο όµως αν συµβαίνει κάτι τέτοιο. Τότε θα χαθούµε ολότελα. 

Και δεν µας πρέπει τέτοια  απώλεια. 

Κάτι πρέπει να κάνουµε. Ίσως πρώτα να ξεφυλλίσουµε τα σκονισµένα  λεξικά 

της γνώσης  και να σταθούµε στα αρχαία λήµµατα: ταπεινός, λογικός, νοµιµόφρων. 

Είναι αρετές, που διαπλάθουν πολίτες και πολιτείες. Ίσως ακόµη θα πρέπει να ψάξουµε 

για «να βρούµε την ψυχή µας, το τετράφυλλο δάκρυ», σαν µέσα από συλλογική αλλά 

και προσωπική εξοµολόγηση και εξιλέωση. Και µετά µε νύχια και µε δόντια να 

σηκώσουµε ψηλά το µέλλον µας, στη θέση που του πρέπει. 

Επείγουν τα µεγάλα και τα σηµαντικά. Να δούµε όµως και όσα θεωρούσαµε 

δευτερεύοντα. Να ανοίξουµε  δρόµους για τους νέους, όχι για έξω αλλά για µέσα. Να 

φέρουµε πίσω όσους έφυγαν γι’ αλλού. Να µιλήσουµε για τα χωριά µας, για τις 

εκκλησιές µας, για τα χωράφια µας και για τα πατρογονικά µας. Ακόµη ακόµη «να µη 

ξεχάσουµε και τον καλό µας φίλο, το σκύλο µας το Ντικ…», όπως λέει και ο ποιητής σε 
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µια τρυφερή ποιητική του αποστροφή για την υπεροχή της ανθρώπινης αυτογνωσίας, 

ακόµη και ως µέσα στα όρια της συνύπαρξης και σεβασµού των Πάντων της Πλάσης
1
. 

Και για να τελειώσει το παρόν σηµείωµα πόνου και αγωνίας, ας σταθούµε 

ενδεικτικά και κατά τοπική αναγωγή σε κάποιες γνωστικές αναφορές, που όσο κι αν 

φαίνονται κατανοητές, άλλο τόσο είναι και ακατανόητες. 

Φέτος στην πρώτη τάξη του πρότυπου δηµοτικού σχολείου Ξηροκαµπίου -του 

χωριού µου- που εξυπηρετεί τα δέκα τρία χωριά του τέως ∆ήµου Φάριδος,  µε µόνιµο 

πληθυσµό τουλάχιστον 3.000 κατοίκους, γράφτηκαν και ήδη φοιτούν µόνο ΟΚΤΩ 

ελληνόπουλα και άλλα ΕΞΙ παιδιά µεταναστών (δικά µας όµως κι αυτά). Στην ίδια 

περιοχή οι θάνατοι είναι τριπλάσιοι των γεννήσεων. Οι γάµοι είναι ελάχιστοι και ακόµη 

πιο λίγες οι γεννήσεις παιδιών. 

Στο Ξηροκάµπι αλλά και στα υπόλοιπα χωριά τα 2/3 των σπιτιών είναι κλειστά 

και ακατοίκητα.  Οι µόνιµοι κάτοικοι  γίνονται όλο και πιο λίγοι από πριν. Οι νόµοι 

παραβιάζονται στο φως της ηµέρας. Τα έννοµα αγαθά των πολιτών βρίσκονται υπό 

διαρκή διακινδύνευση. 

∆εν υπάρχουν κίνητρα για την εγκατάσταση νέων σε µια ευλογηµένη περιοχή, 

που µπορεί να θρέψει  χιλιάδες ανθρώπους. Στους µικρούς οικισµούς σε λίγο δεν θα 

κατοικεί κανείς. Τώρα κινδυνεύουν και τα κεφαλοχώρια, όπου τις περισσότερες ώρες 

της ηµέρας σε κάποιες περιόδους δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Ερηµιά, θλίψη και 

νευρικότητα παντού
2
. 

Αν και σε άλλες περιοχές της χώρας συµβαίνει, πέρα από τ’ άλλα, ό,τι και στην 

περιοχή του τέως ∆ήµου Φάριδος, τότε σύµπασες οι καµπάνες της Επικράτειας θα 

πρέπει να ηχήσουν σε προσκλητήριο εθνικής σωτηρίας και ανάτασης. Με 

εγκαταλειµµένη ύπαιθρο και χωρίς ζωντανά χωριά η Ελλάδα κινδυνεύει  να χάσει το 

διαχρονικό βιοτικό της κορµό και ίσως µακροπρόθεσµα, αν υπολογίσουµε κι όλα τ’ 

άλλα, κινδυνεύει ως εθνική οντότητα να χαθεί και η ίδια
3
.  

 

                Σπάρτη, 26-10-2018 

                                                           
1 Παρεµπιπτόντως: Τον αδέσποτο µικρό σκύλο µε τα µελαγχολικά µάτια που  αµέριµνος γυρόφερνε τα 

βράδια στα τραπεζοκαθίσµατα της πλατείας Ξηροκαµπίου, πριν από λίγες µέρες, κάποιος ή κάποιοι 

άγνωστοι µε πυροβόλο όπλο τον «δολοφόνησαν», µεσάνυχτα και κάτι, µέσα στην πλατεία. Μας πρέπει 

η ντροπή……. Ο νόµος 4039/2012 για την προστασία των δεσποζοµένων και αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς σχεδόν είναι ανενεργός. Μήπως άλλωστε, είναι και ο µόνος; 
2 Το επίκαιρο και ιστορικό άρθρο του Παναγιότατου Μητροπολίτη µας κ. Ευσταθίου είναι συναφές 

(Λακωνικός Τύπος, 19-10-2018). 
3 Το έτος 2050 ο πληθυσµός της χώρας µας, αν τα πράγµατα δεν αλλάξουν, θα έχει µειωθεί κατά 

2.500.000 κατοίκους (εφηµερίδες και ηλεκτρονικά ΜΜΕ τελευταίων ηµερών). 
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Ελένης Κ. Αϊβαλιώτη  

Αποκριάτικα έθιµα στα Ανώγεια  

Οι Τσάµηδες  

 

  Το αποκριάτικο έθιµο των Τσάµηδων στα Ανώγεια, όπως µου το διηγείται ο 

πεθερός µου Νίκος Φόρτσας του ∆ηµοσθένη, έρχεται από πολύ παλιά. Γεννηθείς το 

1929, από µικρός θυµάται τους συγχωριανούς του να ντύνονται και να γλεντάνε µε 

αυτόν τον τρόπο τις πρώτες Απόκριες και την Καθαρά ∆ευτέρα. Ειδικά την Καθαρά 

∆ευτέρα οι χωριανοί, αν βρίσκανε κάποιον να δουλεύει στο χωράφι, πηγαίνανε και τον 

φέρνανε πίσω στο χωριό˙ να σταµατήσει τη δουλειά και να γιορτάσει, να γλεντήσει. 

Εκείνες τις ηµέρες µαζευόντουσαν οι συγγενείς στο σπίτι του µεγαλύτερου και τρώγανε 

χυλοπίτες. Σταυροπόδι όλοι στο πάτωµα γύρω γύρω τρώγανε τις χυλοπίτες, τις οποίες 

πλάθανε εκείνη την ώρα, τις κόβανε και τις έβραζαν.  

   Από µια βδοµάδα νωρίτερα άρχιζαν τις προετοιµασίες. Έπρεπε να δανειστούν 

τροκάνια από γίδια και πρόβατα και διπλοκούδουνα από τα µουλάρια. Έφταναν µέχρι 

τους Γοράνους και την Κουµουστά για να τα βρουν. Την Κυριακή µαζευόντουσαν στου 

γερο-Κουτσικόγιαννη (Γιάννης Κούτσικας) το σπίτι ή τη χαµωκέλλα του Μήτσου 

Καρακίτσου και φορούσαν τις στολές που είχε επιµεληθεί από µέρες πριν ο Γιώργος 

Μακρυκώστας. Ντυνόντουσαν τσάµηδες, γριές, γέροι, γαµπροί και νύφες. Συνήθως 

τσάµηδες ντύνονταν οι: Παναγιώτης Τόµπρος, Βασίλης Κουµούτσος, Λεωνίδας Γρίτης, 

Λεωνίδας Λαµπράκος, Τάσος Παναγάκος, Θεόδωρος Παναγάκος. Γέροι, γριές, γαµπροί 

και νύφες ντυνόντουσαν οι: Λεωνίδας Κούµαρης, Ηλίας Κατσουλέας, Βασίλης 

Σελµπενιάρης, και Γιάννης Αϊβαλιώτης. Οι τσάµηδες, που πήραν την ονοµασία τους 

από το καπέλο που φορούσαν σε σχήµα κώνου, φορούσαν ψηλό σκουφούνι στο κεφάλι 

που στη κορυφή είχε χρωµατιστές χάρτινες κορδέλες, πουκαµίσα κόκκινη µε άσπρες 

ρίγες, τσαρούχια και µπαρµπούτα (µάσκα από λιωµένο µε κόλλα χαρτί). Από πάνω 

φορούσαν τα διπλοκούδουνα που είχαν πάρει από µουλάρια. Σκοπός των τσάµηδων 

είναι να προκαλούν τον τρόµο. Όσοι ντυνόντουσαν γέροι, γριές, γαµπροί, νύφες 

προκαλούσαν το γέλιο µε τα αυτοσχέδια σκέρτσα τους  και φορούσαν τροκάνια από 

γίδια και πρόβατα. Άλλοι ντύνονταν µε προβιές από ζώα (τραγιά, πρόβατα, γουρούνια). 

Φορούσαν και κέρατα και από πάνω όλοι κρεµάγανε τροκάνια. Όλοι µαζί γύριζαν το 

χωριό και προκαλούσαν φασαρία. Την Κυριακή το απόγευµα µε τα πόδια γυρνούσαν τα 

χωριά µέχρι το Ξηροκάµπι. Μερικές φορές φτάνανε και µέχρι τη Σπάρτη. Η Πίτσα η 

Μανιάτη µικρό κορίτσι στο Ξηροκάµπι, θυµάται να έρχονται οι Ανωγειάτες µε τα 

τροκάνια και τις προβιές και να τρέχει να κρυφτεί από τον φόβο της. Αφού έκαναν τον 

κόσµο άνω κάτω, επέστρεφαν στα Ανώγεια, όπου τους περίµεναν στην πλατεία του 

χωριού οι αυτοδίδακτοι µουσικοί του χωριού για να αρχίσει το γλέντι. Ο Ηλίας 

Τζανέτος έπαιζε κλαρίνο, ο Γιώργος  Λαµπράκος τούµπανο, ο Γιάννης Γρίτης λαούτο, ο 

Θόδωρος ο ∆ιακουµάκος βιολί και ο ∆ηµήτρης Νικολόπουλος κιθάρα. Οι πλησιέστερες 

στην πλατεία ταβέρνες κερνούσαν κρασί. Το χορό έσερνε πρώτος ο παππάς του χωριού 

και το γλέντι κρατούσε µέχρι το πρωί. 
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Ανωγειάτες µε τις παραδοσιακές φορεσιές τη δεκαετία του 1960 
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Παναγιώτη ∆. Χριστοφιλάκου 

Τ’ «αηδόνια» των Ανωγείων 
 

Η µουσική παράδοση ενός τόπου είναι κάτι παραπάνω  από ένα απλό µουσικό 

µέλος, είναι ένα όµορφο άκουσµα που σαγηνεύει τον άνθρωπο. Αποτελεί ανεξίτηλο 

πολιτισµικό αποτύπωµα, ένα ζωντανό  και αναπόσπαστο µέλος της  παράδοσής του. 

Ιδιαίτερα στη χώρα µας η ιστορία της µουσικής, που θεωρείται ιερή και θεόπνευστη, 

χάνεται µέσα στους αρχαίους αιώνες, των θεών και των µύθων. Ήδη από την 5
η
 χιλιετία 

π.Χ. στους νεολιθικούς οικισµούς του Σέσκλου και του ∆ισπηλιού συναντούµε τους 

πρώτους οστέινους αυλούς, γεγονός που µαρτυρά όχι µόνο τη σχέση  των ανθρώπων 

εκείνων µε τη µουσική, αλλά ακόµη και τη γνώση που είχαν σε µία τόσο πρώιµη 

πολιτιστικά και τεχνολογικά εποχή. 

Η µουσική, επίσης, είναι γέννηµα θρέµµα της ζωής. Η ζωή του ανθρώπου σε 

κάθε έκφανσή της. Η διαφορετικότητα µέσα στην οµοιογένεια. Ζωτικό µέλος της ζωής 

του. Το «θεϊκό» χέρι που πλάθει τον πηλό της προσωπικότητας του. Ο µεγάλος, 

άλλωστε, αρχαίος Έλληνας τραγικός Ευριπίδης (480-406 π.Χ.) έγραφε στην τραγωδία 

του «Ηρακλής Μαινόµενος»: «Μ� ζ�ην µετ’ �µουσίας», επιβεβαιώνοντας έτσι τη 

βαθυστόχαστη  φιλοσοφική σκέψη των αρχαίων Ελλήνων πως η µουσική ταυτίζεται µε 

την παιδεία και µαζί διαµορφώνουν το «είναι» του ανθρώπου. Η µουσική, όµως, 

χρειάζεται συνεργασία. Χρειάζεται τον άνθρωπο, που θα καταθέσει την ψυχή του, για 

να την υπηρετήσει µε τον καλύτερο τρόπο και να της δώσει το κατάλληλο νόηµα.  

Τα παλιά τα χρόνια κάθε χωριό είχε και τους δικούς του µουσικούς. Τους 

ανθρώπους εκείνους, που, χωρίς να έχουν τη θεωρητική γνώση της µουσικής, µόνο την 

πρακτική, ήταν ασυναγώνιστοι στο όργανο και στο τραγούδι. Και αυτό διότι είχαν 

µεγάλη θέληση, ασφαλώς ταλέντο, µα προπάντων απεριόριστη και υπέρµετρη αγάπη 

για τη µουσική, την παράδοση του τόπου, τη ζωή.  

Έτσι λοιπόν και στα Ανώγεια υπήρξαν οι µουσικοί που κράτησαν αναµµένη τη 

φλόγα της  παράδοσης και προσέφεραν ξεχωριστές στιγµές στη ζωή του χωριού. 

Προπολεµικά ο πιο παλιός ήταν ο Ευάγγελος Γ. Λαµπράκος που έπαιζε τύµπανο. 

Αργότερα και άλλοι Ανωγειάτες άρχισαν να ασχολούνται µε τη µουσική. Οι αδελφοί 

Γεώργιος (1920-2009) και ∆ηµήτρης (1912-1968) Ν. Νικολόπουλοι, που τραγουδούσαν 

και έπαιζαν βιολί, κιθάρα, φλάουτο και ακορντεόν. Ακόµα οι: Λεωνίδας (1920-2008) 

και ∆ηµήτριος (1917-;) Κ. Μενούτης, ο ∆ηµήτριος Λ. Κούµαρης (1919-;), ο Γεώργιος 

Η. Κοτταράς (1922-1977), ο Κωνσταντίνος Ευστ. Μανωλακέλης, που καταγόταν από τη 

Μικρά Ασία και πέθανε στις Η.Π.Α. µε το πάντσο, ο Γιάννης Γ. Ξανθάκος (1917-2010) 

µε την κιθάρα, ο Παναγιώτης Ρουµελιώτης από τη Σπάρτη (είχε παντρευτεί 

Ανωγειάτισσα)  µε  την κορνέτα και το φλάουτο, ο Γεώργιος ∆. Παναγάκος (1920-

1996), ο Χαρίλαος Χ. Χριστοφιλάκος (1920-2016) και ο Αθανάσιος Α. Πιτσούλης 

(1928-2000). Αυτοί πάνω κάτω ήταν συνοµήλικοι, γεννηµένοι τη δεκαετία του ’20 και 

µαζί έκαναν πολύ όµορφες καντάδες, που τα καλοκαιρινά βράδια αντηχούσαν µελωδικά 

σε όλο το  χωριό.  

Μετά το τέλος του πολέµου το 1945 ο Ηλίας Β. Τζανέτος (1897-1982) µε το 

µοναδικό κλαρίνο του και ο Γεώργιος Ε. Λαµπράκος (1909-1997) µε το δυναµικό του 

τούµπανο, ο Γιάννης Α. Γρίτης (1913-2007) µε το βιολί και το λαούτο του, οι αδελφοί 

Θεόδωρος (1911-1986) και Κωνσταντίνος (1914-θάνατος Η.Π.Α.) Γ. ∆ιακουµάκος µε 
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το βιολί και ο Γεώργιος Κ. Γούτος (1928) µε τη φωνή του έδωσαν και αυτοί όµορφες 

στιγµές στο χωριό.  

Μετά το 1955 προστέθηκαν ο Ιωάννης Καραµατζάνης,  φούρναρης, που έπαιζε 

κλαρίνο, καταγόµενος από τον Άγιο Πέτρο και κατοικούσε στα Ανώγεια, ο Σταύρος  

Κουρούπης από τη Νεµέα µε το βιολί του (και αυτός έµενε στα Ανώγεια τότε) και ο 

∆ηµήτριος Θ. Λαµπράκος (1928-1995) µε το µαντολίνο. 

Οι µουσικοί έδιναν µια χαρµόσυνη νότα και έκαναν ξεχωριστές τις συναθροίσεις 

του χωριού µας, είτε ο καθένας µόνος είτε παρέα, ανάλογα µε τα κέφια, την όρεξη, το 

κρασί… τραγουδώντας παλιά αστικά, αποκριάτικα, παραδοσιακά τραγούδια για 

όµορφες κοπελιές του χωριού, αλλά και παραδοσιακά τραγούδια του γάµου, αφού δεν 

είναι λίγες οι φορές που συνόδευαν τη νύφη στην εκκλησιά και  έπαιζαν στο γλέντι.  

Οι µουσικοί µας συµµετείχαν σε όλα τα γλέντια του χωριού: Στο πανηγύρι του 

χωριού την Παρασκευή της Λαµπρής. Την Καθαρά ∆ευτέρα στο παραδοσιακό γλέντι 

έπαιζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη Σωτήρα, 

στο χωριό των  Ανωγειατών, στις 6 Αυγούστου, στο µικρό γλέντι που στηνόταν κάτω 

από τους αιωνόβιους πλατάνους του οικισµού µετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, 

δίπλα στο δροσερό τρεχούµενο νερό. 

 

 
Ο µπάρµπα Λιάς (δεξιά) µε το κλαρίνο του 

και ο  Γεώργιος Λαµπράκος (αριστερά) µε το τούµπανο 

την Καθαρά ∆ευτέρα στο χωριό. 
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Τα χρόνια πέρασαν…  Οι µουσικοί γεράσανε…  φύγανε. Όµως η παράδοση 

συνεχίζεται. Το παράδειγµά τους δεν πήγε χαµένο. Πολλά νέα παιδιά του χωριού 

αγαπούν τη µουσική και συνεχίζουν τη µουσική παράδοση του χωριού, είτε στη χώρα 

µας είτε στο εξωτερικό, µε µεγάλο ζήλο και θέληση. 

Σήµερα ο µπάρµπα Γιώργης ο Γούτος, «ο τελευταίος των µουσικών», έχει να 

θυµάται αξέχαστες στιγµές και  όµορφα  τραγούδια.  

 

 
Το κλαρίνο του Ηλία Τζανέτου 

 

Ευχαριστώ την οικογένεια του κ. Κωνσταντίνου  Η. Βαλκανά, για την ευγενική 

άδειά του, να φωτογραφίσω το κλαρίνο του Ηλία Τζανέτου. 

 

 

 

 

Παναγιώτη Γ. Λαµπρινού 

Βροχές 
 

Στα τέλη Σεπτεµβρίου χτύπησε τη χώρα ο τυφώνας Ζορµπάς. Από τις  27 το 

βράδυ άρχισε να βρέχει στα χωριά µας. Στις 28 από τις 5.00 το απόγευµα άρχισε να 

ρίχνει δυνατά. Ο δήµος τέθηκε σε επιφυλακή. Και στις 29 όλη µέρα έριχνε δυνατή 

βροχή µε αποτέλεσµα να κατεβάσουν η Ρασίνα και η Κωλοπάνα. Η Ρασίνα µετά από 

τρεις τέσσερις µέρες έστιψε. Τον Νοέµβρη από τις 16 µέχρι τις 18 έβρεχε συνεχόµενα. 

Έπεσαν στο βουνό τα πρώτα χιόνια και κατέβασαν τα ποτάµια για τα καλά. Ακόµη ένα 

τριήµερο βροχών στο Νοέµβρη από τις 25 µέχρι τις 28 µε χιόνια στο βουνό. Η Ρασίνα 

πάει ακόµα. 
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Εκ της Φάριδος  

Νέος υπουργός 
 

Κατά τον τελευταίο κυβερνητικό ανασχηµατισµό (19/8/2018) ο συµπατριώτης 

µας Σταύρος Γ. Αραχωβίτης ανέλαβε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Φάρις χαίρει 

και συγχαίρει.  

 

 

 

 

Μαρίας Γ. Καράµπελα 

Ο παπα-Γιώργης Κολλινιάτης 
 

Χρόνια βλέπω τη φωτογραφία του πάνω 

στο τζάκι στο πατρικό µου σπίτι. Ήξερα ότι 

είναι ο παπα-Κολλινιάτης, πρώτος θείος της 

γιαγιάς µου από την πλευρά της µητέρας της. 

Ποτέ όµως δεν είχα µάθει περισσότερα από 

αυτά που µου διηγήθηκαν πρόσφατα οι γονείς 

µου.  

Από την µια πλευρά συγγενής του 

πατέρα µου, αλλά από την άλλη έµενε στο 

χωριό της µάνας µου, τα Κατσουλαίικα. Ήταν 

ιερέας των εκκλησιών στα Κατσουλαίικα, στη 

Μούσγα και στο Παλιοχώρι. 

Το σπίτι του ήταν στην πλατεία του 

χωριού, ιδιοκτησία σήµερα των απογόνων του 

Παναγιώτη ∆. Λιντζέρη. Ήταν πολύ καλός 

ιερέας, γλεντζές αλλά και παληκάρι. Οι γονείς 

µου τον θυµούνται πάντα µε ένα κεχριµπαρένιο 

κοµπολόι στο χέρι, το περίστροφο στη µέση, το δυνατό γέλιο του και τις ιστορίες που 

διηγείτο τα βράδια είτε στην ρούγα της αυλής του είτε στις γειτονικές. Είχε χάρισµα στο 

να λέει παλιές ιστορίες.  

Από τον γάµο του είχε ένα γιο, τον Νικόλαο, ο οποίος έφυγε για την Αµερική και 

δεν επέστρεψε ποτέ. Εκεί πούλησε και το σπίτι του πατέρα του στην οικογένεια 

Λιντζέρη. Ο παπα-Κολλινιάτης είχε τρεις αδερφές, την Παναγιώτα, την προγιαγιά µου, 

την Ευγενία  και την Αφροδίτη, την αγαπηµένη του Κροκρό. Η γυναίκα του πέθανε 

πρώτη και στα τελευταία του ζούσε µε την ανύπαντρη αδερφή του, την Αφροδίτη, η 

οποία ήταν πολύ καλός άνθρωπος και άριστη µαγείρισσα.  

Θυµάται η µάνα µου ότι την ηµέρα του θανάτου του (το 1942;) είχαν το φέρετρο 

στην αυλή του σπιτιού του. Ο κόσµος πολύς και εκείνη, µικρό κοριτσάκι τότε, του 

έβαλε στα χέρια ένα µπουκέτο από κόκκινες παπαρούνες. 
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Τάσου ∆. Βολτή 

Εκείνα που αγάπησα 
 

Πως πέρασαν τα χρόνια! Σαν το φύσηµα τ’ αγέρα προσπέρασαν οι καιροί εδώ 

στην ξενιτιά. Τι κι αν διάβηκα όµως κι εγώ στο πέρασµά τους; 

Το πατρικό µου σπίτι και το χωριουδάκι µου ποτέ δεν τα λησµόνησα. Όπως δεν 

λησµόνησα κι εκείνη τη σηµαδιακή και καθοριστική για µένα µέρα που πήρα τη µεγάλη 

απόφαση:  

           - Θα φύγω, µάνα, θα πάω στα ξένα, τόλµησα να σηκώσω λόγο εκείνο το πρωινό. 

Κι αµέσως χαµήλωσα τα µάτια κοιτώντας ντροπαλά καταγής. 

           - Σε καλό σου, γιόκα µου! Τι είπες; Τι να κάνεις εσύ µια σταλιά άνθρωπος στην 

άχαρη ξενιτιά; Έλα στα συγκαλά σου και µη µατακούσω να σηκώσεις τέτοιον 

αστόχαστο λόγο. Μη µαταπείς τέτοια κουβέντα. 

         - Θα πάω, µάνα, να βρω την τύχη µου. Προκοπή να κάνω. Θα µε προστατέψει ο 

ίσκιος του συγχωρεµένου του πατέρα. ∆ε µπορώ να σε βλέπω έτσι να υποφέρεις. Να 

βασανίζεσαι καθηµερινά να τα προλάβεις όλα. Ούτε τις αδερφές µου· ενώ θα ’πρεπε να 

’ναι τα µάγουλά τους σαν τα ρόδα της άνοιξης, δες τες τώρα που µαραίνονται. Κοίταξε 

την Ανθούλα µας. Εφτά χρονώ είναι. ∆εν παίζει, δε γελά σαν παιδί. Συννεφιασµένο 

µοιάζει το προσωπάκι της. Μη µου φέρνεις εµπόδια! Το σκέφτηκα σοβαρά· θα 

ξενιτευτώ, µάνα, προκοπή να κάνω. Θα δεις, µάνα· θα βγάλω λεφτά. Το πήρα πια 

απόφαση.  

 Το ’πα και το ’κανα. ∆εκαεξάχρονο αγόρι ήµουν. Με την καρδιά βαριά σ’ αυτή 

µου την απόφαση, συµφώνησε και η ψυχή µου. Τελευταίο δειλινό. Σηµαντική στάθηκε 

η µέρα εκείνη, καθώς έπεφτε το σουρούπωµα και ησύχαζε το χωριό. Ανέβηκα στο 

ψήλωµα κατά το Ανάκωλο. Μέσα από θαµπάδα, η µατιά µου βάλθηκε να ξανοίξει 

εµπρός µου, µα τα µάτια µ’ εµπόδιζαν. Έδιωξα τη θαµπάδα µε την ανάστροφη του 

χεριού µου. Τα ισιώµατα, οι λόφοι, η ήµερη απλωµένη εµπρός µου γη µε τις ραχούλες, 

τα δέντρα στην πυκνή τους βλάστηση, οι απέραντοι ελαιώνες και τα 

πορτοκαλοπερίβολα, το καµπαναριό της Αγίας-Τριάδας και το πέτρινο σχολείο µας, όλα 

φάνταζαν σαν µια εξαίσια µαγική εικόνα ενός µεγάλου τεχνίτη δηµιουργού. 

 Εικόνες περίχαρες που τότε φάνταζαν στο νου µου απλές, µα τόσο αγαπηµένες. Η 

Ρασίνα στο βάθος της χαράδρας µε το παλιό γεφύρι και τα καµπουριασµένα 

εκατοχρονίτικα πλατάνια. Αυτόµατα η σκέψη µου τα συνέδεσε µε τα πλατάνια της 

πλατείας µας, που δρόσιζαν κάτω από τον ίσκιο τους τους συγχωριανούς µου, εκεί στον 

ανοικτό χώρο της αγοράς. Πόσα σκαρώνει η σκέψη!  

 Κι εκείνο το γλυκοχάραµα! Στο άκουσµα του ντελάλη της χαραυγής, του 

καλογιάννου το γλυκό µα τόσο απαλό κελάδηµα, τι αρµονία σκορπούσε. Το ασήµαντο 

φτωχικό παιδί της λυγαριάς, το τόσο µικρό µπροστά στ’ άλλα πουλάκι, µε τη 

µαλαµοκέντητη στην τραχηλιά του χλαµύδα, να ξεκινά τον όρθρο µε το αιώνιο τραγούδι 

της δηµιουργίας και της ζωής. Μαζί του ξύπναγε κι η φύση µε µύρια στόµατα που 

αργοσάλευε τον πρωινό ανασασµό της. 

 Εικόνες και ακούσµατα που χάραξε ανεξίτηλα στο νου µου ο χρόνος και δε θα 

σβήσουν, όσο κι αν τα πνιγηρά νέφη του καπνού που στέλνουν τα εργοστάσια, εδώ στην 

ξενιτιά, µε πνίγουν και µου κόβουν την ανάσα. Από την Ρασίνα επάνω, οι δασωµένες 

πλαγιές του Μύτικα, το αρσενικό περήφανο βουνό µας, ο Ταΰγετος, τα πλάσµατα που 

πλάνταζαν από ζωή γύρω µου στον ανασασµό αυτόν της φύσης όλα µαζί διαλαλούσαν 
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την αδάµαστη δύναµη της δηµιουργίας. Όλα, µα όλα, τα ξανανιώθω να κυλούν σαν τότε 

σε µιαν αδιάκοπη ροή µέσα µου, όµοια µε το αίµα στις αρτηρίες µου. Εικόνες και 

βιώµατα παιδικά, που µήτε ο χρόνος, ούτε η µνήµη, όσο και αν αµβλύνεται, δε λένε να 

σβήσουν ριζωµένα στην ψυχή µου, εδώ στα ξένα.  

 Τόπος άχαρος εδώ. Χωρίς ψυχή! Πού τ’ αηδονιού οι κελαδισµοί, πού η χλωρασιά 

που, όταν θρασοµανούσε στολισµένη µε τ’ ανοιξιάτικα αγριολούλουδα στις πλαγιές, 

σου δρόσιζε την ψυχή! Και τώρα ακόµη τα νιώθω λες να µυροβολούν εντός µου, καθώς 

η ανάµνησή τους κάνει πιο αισθητή την έλλειψή τους εδώ και µου στερεί αυτό που ο 

τόπος µου µου χάριζε ολοχρονίς. Το όργωµα µε το υνί και το ζευγάρι των βοδιών 

πνιγµένα στον ιδρώ, του ζευγολάτη η σκληρή ορµή, οι αυλακιές µε τις κουρούνες πίσω, 

πώς τα θυµάµαι τώρα, καθώς οι σκέψεις πετούν σαν ξαφνιασµένες νυχτερίδες που τις 

πρόλαβε το φως της ηµέρας. Όλα αυτά, τα τόσο απλά µα τόσο αγαπηµένα, κεντούν τα 

φυλλοκάρδια µου και ξυπνούν τον πόθο και την ελπίδα ν’ αξιωθώ να τα ξαναδώ και να 

τα ζήσω· να φιλήσω τ’ αγαπηµένα µε τον τίµιο ιδρώτα χώµατά µας. Η ροδιά, η 

αλυγαριά, τα σκίνα και η βρυσούλα στην πλαγιά και τώρα ακόµη τα νιώθω να 

σταλάζουν το αψύ άρωµά τους και τη δροσιά τους στην ψυχή µου. 

 Φέρνω στο νου µου τους αναστεναγµούς του γκιώνη και των γρύλλων το 

νυκτιάτικο µοιρολόι, κάθε που πλαγιάζω να κοιµηθώ. Τίποτε, µα τίποτε δε µπορεί να 

σκεπάσει και να θαµπώσει αυτές τις θύµησες! Τι κι αν η σκληρή ζωή στα δύσκολα 

εκείνα χρόνια, έµοιαζε βάρος ασήκωτο. Ήταν όλα τόσο αγαπηµένα κι ας µας πονούσαν 

κάπου-κάπου!  

 Όλες οι πίκρες, οι στερήσεις, οι στεναχώριες και ο µόχθος της µέρας ξεχνιούνταν, 

όταν τα χειµωνιάτικα βράδια ο γερο-παππούς και η καλόγνωµη κυρούλα µας, µας 

διηγούνταν και µας τραγουδούσαν κοντά στην πυρωστιά, καθώς λαµπάδιαζαν οι φλόγες 

στο τζάκι µε τα κούτσουρα της ελιάς, τραγούδια της παλικαριάς και της αγάπης. Κι ας 

σύριζε ο άγριος βοριάς κι ας έδερνε µε τις λούρες της µουριάς τα κεραµίδια! Κι ας 

έπεφταν αστροπελέκια. Εµείς δεν τα λογαριάζαµε, µέχρι που ο ύπνος να έλθει να 

σφαλίσει τα βλέφαρά µας και να µας κοιµήσει µε το γέλιο ακόµη στα χείλη, έτσι 

γυρµένοι που αποκοιµηθήκαµε στο λιγνό γόνυ του παππού. Κι εκείνες οι Κυριακές, οι 

τόσο ξεχωριστές, µας έβρισκαν µπρος από τις ξυλένιες εικόνες του Αϊ-∆ηµήτρη, τις 

φτωχικές ζωγραφισµένες· κι ένα µικρό κεράκι αρκούσε να µας ηµερώσει την ψυχή! 

 Όσο κι αν πάσχισα στην ξένη γη, δεν ένιωσα να µου µιλάει µέσα µου κάτι απ’ 

όλα αυτά, στον άχαρο ετούτο τόπο, όπως τα ένιωσα παιδί τότε στα φυλλοκάρδια µου, 

εκεί στον βασανισµένο και αγιασµένο τόπο µου. 

 Πόσο πικρές γίνονται οι θύµησες, σαν σκέπτεσαι όλα αυτά. Αχ, ξενιτιά! Τις 

πίκρες εδώ γλυκαίνουν µόνον οι αναµνήσεις σαν φέρνουν τις γεύσεις αναλλοίωτες του 

µοσχοστάφυλου που µένει λες ακόµη στα χείλη, τότε που κρεµαστάρια στη γρια-

κληµαταριά τα κόβαµε στο πρώτο τους γυάλισµα και τα µελωµένα σύκα της καµπούρας 

συκιάς µας. 

 Τι συµβαίνει αλήθεια; Νιώθω απόψε κάπως να ηµέρεψε ο νους µου, στις 

νοσταλγίες που έφεραν οι αλλοτινές εικόνες της αυλής µας και του κήπου µας στο 

πατρικό µου. Νιώθω το αχνό χαµόγελο, αφηµένος στη νοσταλγία που ζωντανεύει τα 

παλιά και τα φέρνει εµπρός µου να τα ζήσω νοερά. Και πρώτη - πρώτη να προβάλλει 

εµπρός µου η µηλιά που είχε φυτέψει ο παππούς στην αυλή του φτωχικού µας. 
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 «Να’χα µηλιά απ’ τον τόπο µου και µήλο απ’ τη µηλιά µου! 

Να’χα και µοσχοστάφυλο απ’ την κληµαταριά µου….» 

Ο ύπνος ήλθε απρόσκλητος και παρήγορος και λούφαξε ανάµεσα στις µνήµες 

µου. Βρέθηκα στ’ όνειρό µου και πάλι ευτυχισµένος στο χωριό  µου.  

«∆ώδεκα και τριάντα· 

πώς πέρασεν η ώρα;  

∆ώδεκα και τριάντα· 

πώς πέρασαν τα χρόνια!» 

Μέσα από εκείνο τ’ όνειρο, ο ξενιτεµένος ξανάζησε την πραγµατικότητα των πα-

ιδικών του χρόνων κι ας ήταν παιχνίδι της φαντασίας. Ήταν γεµάτο από γλυκιές γεύσεις 

της πρωτινής αλλοτινής ζωής του στον ευλογηµένο τόπο του.  

Μπορεί να τον πλάνεψε το άλλο όνειρο, εκείνο που έπλασε στον ξυπνητό του· το 

όνειρο του ξενιτεµένου. Μα την ψυχή του δεν την έχασε. 

 

 

 

 

Ηλία Γ. Μανιατάκου 

Επαγγέλµατα που έχουν χαθεί από την αγορά του 

Ξηροκαµπίου 
 

Ο καιρός περνάει. Ο τεχνικός πολιτισµός µε σαρωτική κίνηση αλλάζει τη ζωή 

µας. Πολλά επαγγέλµατα έχουν ήδη χαθεί, θυσία στον βωµό της προόδου. Το σηµείωµα 

που ακολουθεί φιλοδοξεί να κρατηθούν στην ιστορική µνήµη, εκτός από τα 

παραδοσιακά επαγγέλµατα, και τα ονόµατα αυτών που τα άσκησαν κατά τη διάρκεια 

του εικοστού αιώνα.  

 

Τσαγγάρης: Γεώργιος Σταρόγιαννης, Αργύρης Καλιανιώτης, Ιωάννης Παναγέας, 

Παναγιώτης Καλιανιώτης, Ευάγγελος Κρητικός, Παναγιώτης Χριστόπουλος 

(Κουτσούµπης), Ιωάννης Αλεξάκης του Μιχαήλ, Ιωάννης Φιλόσοφος, Ηρακλής 

Κοµνηνός του Νικολάου, Παντελής Φραγκής του Αντωνίου 

Στιλβωτής (λούστρος): Ιωάννης Καρούτζος, ∆ηµήτρης Γραµµατικάκης  

Σαγµατοποιός – πεταλωτής: Γεώργιος Γεωργίτσος, ∆ηµήτριος Γεωργίτσος, Αντώνης 

Καρούνης 

Σιδεράς – πεταλωτής: Ιωάννης Χατζηγεωργίου του Παύλου, Ηλίας Τσοράκος 

Τυροκοµείο: Αφοι Παπακωνσταντίνου, Αφοι ∆ελαπόρτα 

Φανοποιός: Κωνσταντίνος Μηνόπετρας του Αποστόλου, ∆ηµήτρης Κορωναίος 

Παραδοσιακά µπακάλικα: Νικόλαος Ψινάκης, Παναγιώτης Τεκόσης, Γεώργιος 

∆ούκας, Αφοι Καπετανάκου (Αναστάσιος και Ηλίας του Χρήστου), Σταύρος 

Καπετανάκος του Αναστασίου, Γεώργιος Μανιατάκος του Ηλία, ∆ηµήτριος ∆ικαιάκος, 

Κυριάκος Συκιώτης του Σταύρου 

Ανθοπωλείο: Παναγιώτης Παναγέας του Αναστασίου 

Βιβλιοχαρτοπωλείο: Κλεοµένης Κοκκορός, Νικόλαος Μιχαλακάκος, Κωνσταντίνος 

Πήλιας του Παύλου,    ;  Αποστόλου 
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Μονοπώλιο (Μπάλτος – Πώληση τεσσάρων ειδών: αλάτι χοντρό, σπίρτα, 

τράπουλες, πετρέλαιο καθαρό): Ελισάβετ Βρεττάκου, Γεώργιος Βλογιαννίτης του 

Ιωάννη 

Ποδοσφαιράκια: ∆ηµήτριος Μηνόπετρας του Κωνσταντίνου, ∆ηµήτριος Ορφανάκος 

του Γεωργίου, Παναγιώτης Μανδραπήλιας του Βασιλείου 

Ποδήλατα (πωλήσεις, επισκευές, ενοικιάσεις): ∆ηµήτριος Μηνόπετρας του 

Κωνσταντίνου, ∆ηµήτριος Κοκκορός 

Παγοπώλης: ∆ηµήτριος Μηνόπετρας του Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνος 

Παπαδηµητρίου του Γεωργίου 

Ράφτης: Παναγιώτης Κουντούρης, Χαρίλαος Αραµπατζίδης, Αναστάσιος Παναγέας 

του Ιωάννη, Θεόδωρος Ηλιάδης  

Καµπανοκρούστης: Βασίλειος Παπαδάκος, ∆ηµήτριος Προκοπίδης  

Κασσιτερωτής (Καλατζής, Γανωµατής): Ιωάννης Γαβριηλίδης του Σάββα, Ιωάννης 

Μητρόπουλος 

Χασαποταβέρνα: Ευστράτιος Παπαδηµητρίου του Γεωργίου, Αφοι Γεωργόπουλοι 

(Κωνσταντίνος και Λεωνίδας), ∆ηµήτριος Ανδρεάκος του Λεωνίδα, Αφοι Μανδραπήλια 

Εµπόριο υφασµάτων, ετοίµων ενδυµάτων, ειδών ραπτικής, ειδών προικός: Ηλίας 

Λιακάκος, Κωνσταντίνος Αραχωβίτης του Σταύρου, Αφοι Λιακάκου του Ηλία 

Ηλεκτρικά είδη – έπιπλα: Γεώργιος Λεονταρίτης, Γεώργιος Στεργιανόπουλος 

Ωρολογοποιός: Γεώργιος Στεργιανόπουλος 

 

 

 

 

 

Γιώργη Π. Λαµπρινού 

Σανίδα σωτηρίας 
 

Θυµάµαι µε συγκίνηση τον καθηγητή µου Νίκο Παπαδάκο. Κάποτε, µας δίδασκε 

το ρήµα λύω και µας παρότρυνε να δείξουµε ιδιαίτερη προσοχή. Προσέχετε, µας έλεγε, 

γιατί το ρήµα αυτό θα σας σώσει. Με βάση αυτό θα κλίνετε τα πιο πολλά ρήµατα. Το 

λύω είναι µια σανίδα σωτηρίας. Είσαι, συνέχιζε, στη θάλασσα ναυαγός και ξαφνικά 

βλέπεις δίπλα σου µια σανίδα. ∆εν θα την πιάσεις για να σωθείς; Αυτό είναι το λύω στη 

θάλασσα της γραµµατικής. Και µεις σκάζαµε στα γέλια και ψάχναµε στα διαγωνίσµατα 

για τη σανίδα. Θεός σχωρέσ’ τον. 
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Βιβής Ξ. Κωτσιοτοπούλου 

3
η
 Συνάντηση δηµοτικής και παραδοσιακής 

 µουσικής στο Ξηροκάµπι 
 

Στις 31 Ιουλίου πραγµατοποιήθηκε η 3
η
 Συνάντηση ∆ηµοτικής και 

Παραδοσιακής Μουσικής στο χωριό µας. Τρεις χορωδίες πλαισίωσαν την εκδήλωση. 

Πρώτη χορωδία: «Μουσικό Εργαστήρι Γυθείου – Ενοριακή χορωδία Ανωγείων». 

Μαέστρος η κα Χρυσάνθη Μάνδρου-Φιλιππάκου, καθηγήτρια µουσικής και θεολογίας. 

Οι µουσικοί που συνόδευσαν: Κέλυ Καραµουσαλή (πιάνο), Ερικαίτη Φιλιπποπούλου 

(µαντολίνο), Τασία Λιαράκου (ακορντεόν), Σπύρος Τσεφεράκος (κιθάρα), Φώτης Βαρ-

ναβίδης (µπουζούκι). Αξιόλογη η ερµηνεία ως µονωδός ο Φώτιος Βαρναβίδης. 

∆εύτερη χορωδία: «Σύνδεσµος Ιεροψαλτών – Θρασύβουλος Στανίτσας». Μαέσ-

τρος ο κ. Θεόδωρος Τσαγκαρούλης, τέως καθηγητής µουσικής της δευτεροβαθµίου εκ-

παίδευσης. Οι µουσικοί που συνόδευσαν: Κατερίνα Πάτσιου (κανονάκι), Νίκος Παπαη-

λίου (κιθάρα), Παναγιώτης Ρουσάκος (λαούτο). Έξοχη η ερµηνεία -και έκπληξη για 

µας-  του συγχωριανού µας Παναγιώτη Ρουσάκου. 

Τρίτη χορωδία: Οι οικοδεσπότες «Κ.Α.Π.Η. Ξηροκαµπίου». Μαέστρος η καθη-

γήτρια µουσικής κα Κατερίνα Πάτσιου. Οι µουσικοί που συνόδευσαν: Κατερίνα Πάτσι-

ου (κανονάκι), Νίκος Παπαηλίου (κλαρίνο), Παναγιώτης Ρουσάκος (λαούτο). Αξιόλογη 

ερµηνεία του συγχωριανού µας Λεωνίδα Σταρόγιαννη. Μια ελπιδοφόρα παρουσία υ-

πήρξε η µικρή Ζαχαρούλα Σταρόγιαννη (κόρη του Λεωνίδα Σταρόγιαννη), η οποία 

συµµετείχε µε τη χορωδία µας˙ και αυτό σηµαίνει πως η παράδοσή µας καλά κρατεί.  

Σε κλίµα συγκίνησης πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση, καθώς έγινε µερικές µέρες 

µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στο Μάτι, όπου θρηνήσαµε δεκάδες συνανθρώπους 

µας. Η βραδιά αφιερώθηκε στη µνήµη τους, ως το ελάχιστο γι’αυτούς.  

Ο πρόεδρος των Κ.Α.Π.Η. κ. Θέµης Πατσιλίβας στον χαιρετισµό του αναφέρθη-

κε: «Τούτη η βραδιά είναι αφιερωµένη στη µνήµη των συµπολιτών µας θυµάτων της 

πρόσφατης πυρκαγιάς. Είναι ήχος και φως στο κατάφωτο σκοτάδι της θλίψης των επι-

ζώντων συγγενών και φίλων». Επίσης αναφέρθηκε: «Ο χώρος του θεάτρου που µας φι-

λοξενεί, είναι προϊόν µόχθου προγενέστερων αυτοδιοικητικών και ντόπιων  πολιτισµι-

κών φορέων και τους ευχαριστούµε». Τελειώνοντας, είπε: «Το τραγούδι είναι τροφή και 

βάλσαµο  της  ψυχής,  είναι  το  παραµύθι  που  ανοίγει  δρόµους  πνευµατικότητας  και 

αισθητικής δηµιουργίας». Η βραδιά έκλεισε µε τις τρεις χορωδίες µαζί να τραγουδούν 

το παραδοσιακό τραγούδι: Απάνω στην τριανταφυλλιά.  

Το καλωσόρισµα και την παρουσίαση έκανε η συγχωριανή µας κα Ελένη Φραγ-

κή, τεως καθηγήτρια φυσικής αγωγής της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µέλος του πα-

ραρτήµατος Κ.Α.Π.Η. Ξηροκαµπίου και µέλος της χορωδίας. ∆όθηκαν τιµητικές πλακέ-

τες στις χορωδίες και ευχαριστούµε θερµά όλους όσους αποδέχθηκαν την πρόσκληση 

της κας Πάτσιου. Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση. Για µια ακόµη 

φορά ευχαριστούµε τον πρόεδρο του Κ.Α.Π.Η. Σπάρτης καθώς και τη δηµοτική αρχή, 

που ήταν αρωγοί αυτής της σηµαντικής εκδήλωσης, και ασφαλώς τον κόσµο που ήρθε 

και µας τίµησε µε την παρουσία του.  
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1
η
 Συνάντηση Χορωδιών,  

Σύλλογος ∆ιάδοσης Παραδοσιακής Μουσικής «Ιωνία»  

 

Στις 24 Νοεµβρίου η χορωδία του Κ.Α.Π.Η. Ξηροκαµπίου συµµετείχε στην 1
η
 

Συνάντηση Χορωδιών στο συνεδριακό κέντρο Θεσσαλίας, καλεσµένοι του Συλλόγου 

∆ιάδοσης Παραδοσιακής Μουσικής «Ιωνία». Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα της Ιε-

ράς Μητρόπολης ∆ηµητριάδος και Αλµυρού.  

Πέντε χορωδίες πλαισίωσαν την εκδήλωση µε την δική µας να ξεκινά πρώτη. Ρε-

περτόριο: Τι καλά τα λέει το αηδόνι, Κουκουνούδα, Απάνω στην τριανταφυλλιά, Με 

γελάσανε τα πουλιά, το Μαργούδι και ο Αλεξανδρής. Συνόδευσαν οι µουσικοί: Η µαέσ-

τρος µας Κατερίνια Πάτσιου (κανονάκι), Νίκος Παπαηλίου (κλαρίνο), Αγγελική Ξεκα-

λάκη (παραδοσιακά κρουστά), Παναγιώτης Ρουσάκος (λαούτο). 

 

Η χορωδία του Κ.Α.Π.Η. Ξηροκαµπίου 

 

∆εύτερη χορωδία Π. Σ. Βραγκανιωτίκων Κερκύρας, µια µικτή τετράφωνη χορω-

δία που απαρτίζεται από 28 χορωδούς µε µαέστρο την καθηγήτρια µουσικής κα Ειρήνη 

Πολίτη. Ρεπερτόριο: Άρνηση, Μια βαρκούλα, Θ’ αρµατώσω, Χρυσοπράσινο φύλλο, Το 

καράβι, Κέρκυρα. Την χορωδία συνόδευσε στο πιάνο η κα Ναταλία Μπογέα.  

Τρίτη χορωδία η γυναικεία - νεανική χορωδία Πολιτιστικού Συλλόγου «Μέγας 

Αλέξανδρος Σταυρού». Η χορωδία ιδρύθηκε το 2003 µε πολλές εµφανίσεις στο ενεργη-

τικό της εντός και εκτός Ελλάδος. ∆ιδάσκει και διευθύνει η κα Μαρία Κουβουκλή. Την 

χορωδία συνόδευσε στο πιάνο ο κ. Πάνος Κοσµίδης.  

Τέταρτη χορωδία Μουσικός Πολιτιστικός Σύλλογος, «Άξιον Εστί» Αξιούπολης. 

Η Μικτή χορωδία ιδρύθηκε το 2001 ως Ενοριακή χορωδία και στη συνέχεια εντάχθηκε 

στην αντιδηµαρχία πολιτισµού ως χορωδία Κ.Α.Π.Η. Αξιούπολης. Έχει συµµετάσχει σε 

πλήθος συναντήσεων εντός και εκτός Ελλάδος. Ρεπερτόριο: Εξοµολογείσθε τω Κυρίω, 

Sinior abate (Μπετόβεν), Άσµα ασµάτων, Το γιασεµί, Μακεδονία. Χοράρχης, ο οποίος 

συνόδευσε µε ακορντεόν, ο κ. Αντώνης Παπαδόπουλος.  
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Τελευταία χορωδία οι οικοδεσπότες, ο Σύλλογος ∆ιάδοσης Παραδοσιακής Μου-

σικής «Ιωνία». Η χορωδία συστάθηκε το 2016. Έχει συµµετάσχει σε φεστιβάλ χορωδι-

ών ανά την Ελλάδα και η ίδια έχει διοργανώσει συναυλίες - αφιερώµατα σε σπουδαίους 

συνθέτες (Θεοδωράκη, Χατζιδάκι, Πλέσσα, Λοϊζο κ.ά.). Μαέστρος της χορωδίας η κα 

Κορνηλία Φραγκόγιαννη, καθηγήτρια βυζαντινής µουσικής, ανωτέρων θεωρητικών και 

καθηγήτρια στο Μουσικό Σχολείο Βόλου. Ρεπερτόριο: Αχ Περιστέρι µου, Που θα πάει 

που θα  βγει, Το πέλαγο είναι βαθύ, Μενεξέδες και ζουµπούλια, Απρίλης. Στο πιάνο 

συνόδευσε η κα Κασσιανή Αµυγδαλίτση.  

Στο τέλος της εκδήλωσης δόθηκαν τιµητικές αναµνηστικές πλακέτες. Η εκπρό-

σωπος Κ.Α.Π.Η. Ξηροκαµπίου κα Ελένη Κοµνηνού-Φραγκή δώρισε αναµνηστική φω-

τογραφία του Ελληνιστικού Γεφυριού του χωριού µας, ευχαρίστησε για τη φιλοξενία 

τους οικοδεσπότες και προσκάλεσε τα µέλη των χορωδιών να επισκεφτούν τον τόπο 

µας.  

 

 

 

Λούη Γ. Σταρόγιαννη 

Υπουργός µε ξηροκαµπίτικη καταγωγή  
 

Στη φωτογραφία εικονίζονται ο µητροπολίτης Σωτήριος µε τον κ. Λάµπη 

Κουσούλη, υπουργό εργασίας και ανωτάτης εκπαίδευσης της Nova Scotia Καναδά. Ο 

Λάµπης Κουσούλης είναι γιος της Μαρίνης Μιχαλακάκου από το Ξηροκάµπι. Η 

φωτογραφία έχει ληφθεί στη διάρκεια τελετής στην Πατριαρχική Ορθόδοξη Θεολογική 

Ακαδηµία του Toronto Καναδά, όπου ο κ. Λάµπης Κουσούλης υπήρξε ο κύριος 

οµιλητής της τελετής.  
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Αντώνη Η. ∆ουκόγιαννη 

30 Χρόνια Ποδηλατικής Σπαρτακιάδας 

29 Χρόνια Ποδηλατικού Αγώνα Σπάρτη - Ξηροκάµπι    
 

Στις 6/10/2018 έκλεισαν 30 χρόνια ποδηλατικής Σπαρτακιάδας που έγινε πλέον 

θεσµός, όχι µόνο πανελλήνιος αλλά διεθνής τα τελευταία 10 χρόνια. Οι 19 ποδηλάτες 

της πρώτης Σπαρτακιάδας του 1988 έγιναν 378 ποδηλάτες και ποδηλάτισσες το 2018. 

Μεταξύ τους και ο Πρέσβης των ΗΠΑ, που τερµάτισε µαζί µε άλλους 350. Ανάµεσά 

τους και ο συγχωριανός µας γιατρός Σταύρος Καλκάνης, που είναι ο µόνος που 

συµπλήρωσε φέτος 30 συνεχείς συµµετοχές, αλλά και ο µόνος που έχει και 30 

τερµατισµούς. Ο Σταύρος ήταν και αυτός που εµπνεύστηκε τη Σπαρτακιάδα.  

Ήταν Σεπτέµβριος του 1987, πριν 31 χρόνια, όταν σε µια οικογενειακή εκδροµή 

µε αυτοκίνητο από την Αθήνα στο χωριό µας, κατά τη διάρκεια της διαδροµής, ο 

Σταύρος προσπέρασε τους δροµείς που έπαιρναν µέρος στον αγώνα δρόµου 

Σπάρταθλον. Τότε αναρωτήθηκε φωναχτά στη σύζυγό του: «Γιατί όχι κι εµείς, οι 

ποδηλάτες;». Έτσι γεννήθηκε η δεύτερη «κόρη» του, που έγινε «ανιψιά» των φίλων του, 

όπως οι ίδιοι λένε, και που τον ακολούθησαν στην πρώτη βόλτα-τρέλα τον Οκτώβριο 

του 1988. 

  

            
 

Ήταν τρέλα, αφού κανείς δεν είχε κάνει µέχρι τότε τη διαδροµή Αθήνα-Σπάρτη 

µε ποδήλατο. Είναι χαρακτηριστική η αδυναµία του σχεδιαστή της αφίσας της πρώτης 

Σπαρτακιάδας (τότε µε το όνοµα Σπάρταθλο) να γράψει την προβλεπόµενη ώρα άφιξης 

των ποδηλατών στη Σπάρτη, αφού κανείς δεν µπορούσε να την εκτιµήσει. Τελικά, 

απεδείχθη ότι οι πιο πολλοί από τους µετέχοντες στον 257 χλµ. αγώνα, πάντα από τον 

παλιό δρόµο, χρειάζονται περισσότερες από 10 ώρες. Όµως οι ποδηλάτες και 

ποδηλάτισσες που παίρνουν µέρος κυνηγούν µόνο το όνειρο της συµµετοχής και ο 

τερµατισµός σε αυτόν τον επίπονο και απαιτητικό αγώνα, που διοργανώνει πλέον η 

Ποδηλατική Ένωση Παλαιµάχων Αθλητών (ΠΕΠΑ), είναι το µόνο που επιδιώκουν.  

Όπως κάθε χρόνο και φέτος στη Σπάρτη, µετά τον τερµατισµό, έγιναν απονοµές 

µεταλλίων αλλά και εκδηλώσεις, στις οποίες, εκτός από την ΠΕΠΑ, συµµετείχαν 

εκπρόσωποι του ∆ήµου Σπάρτης, η Φιλαρµονική του ∆ήµου και πλήθος ανθρώπων 
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µεταξύ των οποίων και πολλοί συγχωριανοί µας. Ο Σταύρος έλαβε και αναµνηστικό 

κύπελλο για την καθιέρωση του αγώνα πριν 30 χρόνια και για τους 30 τερµατισµούς 

του.  

Όµως, από το 1989 και για 29 χρόνια συνεχώς οι Σπαρτακιάδες συνεχίζονται την 

επόµενη µέρα της διεξαγωγής τους µε τον ποδηλατικό αγώνα Σπάρτη - Μυστράς - 

Ξηροκάµπι. Είναι όλα αυτά τα χρόνια µια ξεχωριστή ηµέρα για το χωριό µας, γιατί στο 

τέλος του ποδηλατικού αγώνα διοργανώνονται και αγώνες δρόµου για µικρούς και 

µεγάλους µαθητές. Την ίδια αυτή ηµέρα κάθε χρόνο τιµώνται από τους κατοίκους οι 

µεγάλοι ευεργέτες της Κοινότητάς µας. Όλο το χωριό συµµετέχει και το αθλητικό 

γεγονός φέρνει όλους στην πλατεία για να καµαρώσουν παιδιά, ανίψια και εγγόνια, 

αλλά και να τιµήσουν επίσης τους ποδηλάτες. Το Κοινοτικό ∆ιαµέρισµα Ξηροκαµπίου, 

ο Αθλητικός Όµιλος Απόλλων, η Οµάδα Βόλεϊ του χωριού µας και ο Σύλλογος Κυριών 

και ∆εσποινίδων βοηθούν στη διοργάνωση. Από φέτος, µε απόφαση της ΠΕΠΑ, οι 

αγώνες αυτοί θα ονοµάζονται «Σταύρος Καλκάνης». 

Στα 30 αυτά χρόνια, πολλοί παροτρύνθηκαν και ασχολήθηκαν συστηµατικά µε το 

ποδήλατο, κυρίως όµως το ποδήλατο έγινε για πολλούς νέους (που κάθε χρόνο θα 

γίνονται περισσότεροι) ένας υγιής τρόπος έκφρασης και διεξόδου της ενεργητικότητάς 

τους.  
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Ιωάννη Γ. Παρηγόρη 

7
ο
 Μουσικό Χοροστασιό «Πέτρος ο Πελοποννήσιος» 

 

 Για τέταρτη χρονιά πραγµατοποιήθηκε και φέτος το 7
ο
 Μουσικό Χοροστασιό 

«Πέτρος ο Πελοποννήσιος», εργαστήρια ελληνικής παραδοσιακής µουσικής και χορού. 

Την διοργάνωση είχε ο Παιδαγωγικός Φιλότεχνος Όµιλος Φάριδος. Συνδιοργανωτές 

ήταν το Νοµικό Πρόσωπο Πολιτισµού και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Σπάρτης, η 

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γοράνων. Την 

επιµέλεια των εργαστηρίων είχε ο Χρίστος Τσιαµούλης. Μαθητές από όλη την Ελλάδα 

ήρθαν στο Ξηροκάµπι από τις 12 έως τις 15 Ιουλίου 2018 για να παρακολουθήσουν 

µαθήµατα παραδοσιακών οργάνων, θεωρίας τροπικής µουσικής (µακάµ), παραδοσιακού 

τραγουδιού και χορού. Ιδιαίτερη παρουσία είχαν και φέτος οι µαθητές του Μουσικού 

Σχολείου Παλλήνης που ήρθαν µε τους καθηγητές τους. Τα µαθήµατα, που 

περιελάµβαναν τρεις ώρες διδασκαλίας ανά αντικείµενο κάθε ηµέρα, έγιναν στο κτήριο 

του Γυµνασίου Ξηροκαµπίου, στο πνευµατικό κέντρο της Αγίας Τριάδος, στον 1
ο
 όροφο 

του Κοινοτικού Κτιρίου και στο Αµφιθέατρο του χωριού. Και φέτος συνεχίστηκε η 

µελέτη του έργου του Πέτρου του Πελοποννησίου και κατά εργαστήριο αλλά και 

οµαδικά από το σύνολο των µαθητών των εργαστηρίων.  

Τα εργαστήρια άρχισαν την Πέµπτη 12 Ιουλίου 2018 στο Γυµνάσιο µε τον 

αγιασµό και την ευλογία του ιερέα των Ανωγείων Ανδρέα Κόνιαρη. Το βράδυ της ίδιας 

µέρας ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γοράνων, από όπου κατάγεται ο Πέτρος 

Πελοποννήσιος, παρέθεσε δείπνο στους καθηγητές στην πλατεία των χωριού. Την 

Παρασκευή 13 Ιουλίου 2018, στις 21.00, πραγµατοποιήθηκε στο Αµφιθέατρο 

Ξηροκαµπίου µεγάλη συναυλία µε τη συµµετοχή των καθηγητών των εργαστηρίων, των 

χορωδιών της σχολής βυζαντινής µουσικής της Μητρόπολης Μονεµβασίας και 

Σπάρτης, του Λυκείου Ελληνίδων Καλαµάτας και του Παιδαγωγικού Φιλοτέχνου 

Οµίλου Φάριδος. Τίτλος της συναυλίας ήταν «Στα βήµατα του Πέτρου, µουσικό 

οδοιπορικό από τους Γοράνους στη Σµύρνη και την Κωνσταντινούπολη». Πριν από τη 

συναυλία, στις 19.00, διεξήχθη µε επιτυχία παιδικός αγώνας δρόµου 1400µ. µε τίτλο 

«στα βήµατα του Πέτρου». Η εκκίνηση και ο τερµατισµός έγινε στην πλατεία του 

χωριού. ∆ιοργανωτής του παιδικού αγώνα δρόµου ήταν ο Παιδαγωγικός Φιλότεχνος 

Όµιλος Φάριδος, µε συνδιοργανωτές την Αθλητική Ένωση Φάριδος και τους 

Σπαρτιάτες ∆ροµείς. Το βράδυ της Παρασκευής παρατέθηκε δείπνο στη χορωδία του 

Λυκείου Ελληνίδων Καλαµάτας στην ταβέρνα του Γιάννακα.  

Την κυριακάτικη πρωινή λειτουργία της 15ης Ιουλίου 2018 τίµησαν µε την 

συµµετοχή τους στο ψαλτήρι οι Χρίστος Τσιαµούλης, Στέλιος Κατσιάνης, Στέφανος 

∆ορµπαράκης και Κώστας Γεωργούλης. Τα εργαστήρια την Κυριακή µεταφέρθηκαν 

στην Κουµουστά. Από την πλατεία της Κουµουστάς ξεκίνησε µια µικρή περιπατητική 

διαδροµή µέχρι του Τσιτσή τη λούµπα, όπου οι πιο θαρραλέοι βούτηξαν στα ολοκάθαρα 

κρύα νερά της Ρασίνας. Ο Γιώργος Κονίδης µαζί µε τον Χρίστο Στούµπο, τον Πέτρο 

Ηλιόπουλο, τον Κώστα Κουµουστιώτη και τον Γιάννη Σταθάκο ήδη έβραζαν από το 

πρωί µια προβατίνα και έψηναν τα σουβλάκια για τα παιδιά. Αµέσως στήθηκε γλέντι 

στον πλάτανο της Κουµουστάς, όπως παλιά, µε τραγούδι και χορό. 

Έτσι έπεσε η αυλαία των φετινών εργαστηρίων µε τους καθηγητές και τους 

µαθητές να επιστρέφουν στα σπίτια τους σοφότεροι και µε τις πιο καλές εντυπώσεις από 

το τετραήµερο που πέρασαν στο Ξηροκάµπι.  
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Τα εργαστήρια έχουν γίνει ήδη θεσµός στα µουσικά δρώµενα της Ελλάδος και 

του εξωτερικού. Στόχος µας είναι να συνεχίσουµε την προσπάθειά µας και σταδιακά να 

τη διευρύνουµε. Τα εργαστήρια, εκτός της µεγάλης εκπαιδευτικής αξίας που έχουν, 

συµβάλλουν και στην ανάδειξη του τόπου µας.  Φέτος διέµειναν εβδοµήντα άτοµα στο 

Ξηροκάµπι για τέσσερις ηµέρες. Οι επαγγελµατίες αλλά και ο υπόλοιπος κόσµος του 

χωριού αγκάλιασαν µε αγάπη τους επισκέπτες, που µόνο καλά λόγια είχαν να πουν για 

τη φιλοξενία που γνώρισαν. Σηµαντική ήταν και η συµβολή της δηµόσιας τηλεόρασης, 

που βρέθηκε στο χωριό µας και παρουσίασε στην ΕΤ1 εκτενές ρεπορτάζ µε θέµα τα 

εργαστήρια.  

 

Επιµέλεια εργαστηρίων: Χρίστος Τσιαµούλης 
  

Χρίστος Τσιαµούλης: θεωρία τροπικού συστήµατος 

(ήχος - µακάµ) - ορχήστρα   

Κατερίνα Παπαδοπούλου: τραγούδι 

Στέλιος Κατσιάνης: ταµπουράς - λαούτο  

Χάρης Λαµπράκης: νέι 

Χρίστος Τσιαµούλης, Νικόλας Παλαιολόγος: ούτι 

Βαγγέλης Καρίπης: κρουστά  

Κώστας Γεωργούλης: βιολί  

Στέφανος ∆ορµπαράκης: κανονάκι  

Θοδωρής Τασούλας: κλαρίνο  

Μαρία Θεοφανίδου: πολίτικο λαούτο (λάφτα) 

Κώστας Παπαδόπουλος: µπουζούκι 

Ανδρέας Νιάρχος: φλογέρα  

Χρήστος Θεολόγος: χοροί των Ελλήνων της Ανατολής 

 

 
Οι µαθητές και οι καθηγητές παίζουν στην Κουµουστά.
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Καλοµοίρας Κουτσουµπού - Κονίδη  

Γεώργιος Π. Λάσκαρης (1961-2018)  
 

Τούτος ο χρόνος, το 2018, υπήρξε για το 

Ξηροκάµπι χρόνος θλίψης. Έφυγαν για πάντα 

από κοντά µας άνθρωποι νέοι, στη δηµιουργική 

ηλικία τους, παιδιά που ζούσαν στο χωριό για 

το χωριό και πολύ αγαπητοί σε όλους. Άφατος 

ο πόνος για τις οικογένειές τους και η απουσία 

συνεχώς αισθητή. 

Προς το τέλος του Αυγούστου χάσαµε 

και τον φαρµακοποιό Γιώργο Λάσκαρη. Ο 

Γιώργος, αφού τελείωσε τις σπουδές του, 

επέστρεψε στο Ξηροκάµπι για να προσφέρει ως 

επαγγελµατίας πλέον ό,τι χρωστούσε  στον 

τόπο.  

Σαν άτοµο και φαρµακοποιό τον 

διέκρινε η ηρεµία, η ποιότητα του χαρακτήρα 

του, η υπευθυνότητα και η προθυµία να 

εξυπηρετήσει, και εκτός ωραρίου συχνά, τους 

έχοντες ανάγκη. Άνοιξε το πρώτο φαρµακείο 

δίπλα απ’ το σπίτι µας. Έτσι παρακολουθούσαµε βήµα-βήµα την προσπάθειά του και 

την πρόοδό του. Αποκτήσαµε σχέσεις καλής γειτονίας. Μας εξυπηρέτησε αγόγγυστα σε 

δύσκολες στιγµές για τους ηλικιωµένους.  

Οι επισκέψεις στο ιδιόκτητο πια φαρµακείο δεν ήταν στεγνά επαγγελµατικές. 

Λέγαµε τα αστεία µας, ανακατεύαµε τα Λατινικά µε τα Ιταλικά και γενικώς τα φάρµακα 

γίνονταν λιγότερο πικρά. Χαρήκαµε ιδιαίτερα όταν πια δηµιούργησε και τη δική του 

οικογένεια.  

Κατά τον πρώτο µήνα του θέρους, περιµένοντας στο Αγρο-ιατρείο, χαράχτηκε 

στο µυαλό µου η εικόνα του Γιώργου να κρατά τον Ιανό απ’ το χέρι και να τον οδηγεί 

στον Παιδικό Σταθµό. «Οποία ευτυχία»! Αυτό όµως το ανύπαρκτο πουλί, η ευτυχία, 

προς το τέλος του καλοκαιριού ξέφυγε απότοµα απ’ την παλάµη του παιδιού και της 

Άννας και πέταξε ποιος ξέρει για πού. Το αστέρι του Γιώργου Λάσκαρη έσµιξε µε τ’ 

αστέρια των άλλων παιδιών εκεί ψηλά. Πολύ ψηλά όµως. 

Πάντως, επειδή κάποιες συνήθειες αργούν να σβήσουν, συχνά τα βράδια κοιτάω 

στο πλατύσκαλο αν άφησε ο Γιώργος τα φάρµακα, κλείνοντας το φαρµακείο. 
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Κωντσαντίνας Χριστοδουλάκου - Χριστακάκου 

Γιάννης Χριστακάκος (1928-2018) 
 

           Έφυγε τη χρονιά που περνάµε από 

τη ζωή ο Γιάννης Χριστακάκος. Είχε την 

ατυχία από πολύ µικρός στην ηλικία να 

χάσει τη µητέρα του και τελικά να 

µεγαλώσει χωρίς πατέρα στην 

Κουµουστά κοντά στη γιαγιά του, τη 

θεια-Πετρού Κονίδη. Η γιαγιά του τού 

έδειξε µεγάλη καλοσύνη και τον 

ανέθρεψε µε πολλή στοργή. Οι εποχές 

άλλαξαν και ο Γιάννης Χριστακάκος 

εγκατέλειψε την Κουµουστά, ήρθε στο 

Ξηροκάµπι, όπου απέκτησε σπίτι και 

έκανε οικογένεια. Έζησε, στηριζόµενος 

στις δυνάµεις του, έντιµα χωρίς να 

βλάψει κανένα. Κι έλαχε η µοίρα σε 

µένα να τον αποχαιρετήσω µε 

πραγµατική θλίψη, αποδίδοντας τιµή στο 

πρόσωπό του, για την αγάπη που έδειξε σε όλους µας και ειδικά σε µένα, τη νύφη του. 

 

 



 

 
 

Τα νέα µας 
 

Ξηροκάµπι 
Γάµοι: Η ∆ήµητρα-Παυλίνα Φουν-

τούκη παντρεύτηκε τον Παναγιώτη 

∆ηµακάκο του Γεωργίου. Η Σοφία 

Ζώρη του Παντελή παντρεύτηκε τον 

∆ηµήτριο Τάρταρη του Παναγιώτη. Η 

Μπεατρίς Αντελίνα Γκούτσα του 

Ιλιούτσα παντρεύτηκε τον Παντελή 

Ζορµπά του Αποστόλου. Η Παυλίνα 

Μίτεβα του Βασιλείου παντρεύτηκε 

τον Γεώργιο Μιχαλόπουλο του 

Παρασκευά.  

Γεννήσεις: Το ζεύγος Χρήστου Κου-

τσουµπού του Κωνσταντίνου και 

Γιούλας Λαµπροπούλου του Αλε-

ξάνδρου απέκτησε αγόρι. Το ζεύγος 

Κωνσταντίνου Μανιφάβα του 

Λάµπρου και Ευγενίας Ιππιώτη του 

Μιχαήλ απέκτησε αγόρι. Το ζεύγος 

Παναγιώτη Νικολακάκου του 

Νικολάου και Χριστίνας Ίβατσικ του 

Ροµάν απέκτησε κορίτσι. Το ζεύγος 

Νικολάου Σταρόγιαννη του Χαριλάου 

και ∆ήµητρας Λινάρδου του Νικολάου 

απέκτησε κορίτσι. Το ζεύγος David 

Lawrie του Richard και Γεωργίας 

Πατριανάκου του Κωνσταντίνου απέ-

κτησε αγόρι (Τορόντο). 

Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Λουκία Νίκου 

- Ευθυµίου του Νικηφόρου ετών 49, 

Βασιλική Πουλάκου χήρα Ιωάννη ετών 

95, Άρτεµις Τάρταρη χήρα Θεοδώρου 

ετών 93, Γεώργιος Λάσκαρης του 

Παναγιώτη ετών 56, Μαρία Χριστο-

ποπούλου - Σταµάτη χήρα Ιωάννη ετών 

82, Ηλίας Αποστολάκος του Σταύρου 

ετών 63, Γεώργιος Αραχωβίτης του 

Σταύρου ετών 80, Αθηνά Λαµπρινού 

του Παναγιώτη ετών 84, Κληµεντίνη 

Βλάχου του Παναγιώτη ετών 68 

(ΗΠΑ), Βασιλική Γιάννακα του 

Πέτρου ετών 76 (Βραζιλία), Ευγενία 

Μεροπούλη του Ιωάννη ετών 75, Άγις 

Αµοιρίδης του Χρήστου ετών 68, 

Γεωργία Βαφάκου χήρα Σωκράτη ετών 

94. 

 

Παλαιοπαναγιά 

Γάµοι: Η Ελένη Αρφάνη του Γεωργίου 

παντρεύτηκε τον Γεώργιο Μεροπούλη 

του Κωνσταντίνου. Η Κάντις Γουώλ 

του Θεοδώρου παντρεύτηκε τον 

Παναγιώτη - Λόρενς Καππάκο του 

∆ηµητρίου.    

Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Αναστασία 

Κουµουτσίδη χήρα Στεφάνου ετών 90, 

Ιωάννης Τσίτσος του Γρηγορίου ετών 

79, Ευαγγελία Ναστακου χήρα 

Γεωργίου ετών 92 

 

Ανώγεια 

Γάµος: Η Κυριακούλα Παινέση του 

Αναστασίου παντρεύτηκε τον Νικόλαο 

Μηνακάκη του Ιωάννη. Η Τσέλσε - 

Ρενέ Ντόλαν παντρεύτηκε τον Γεώργιο 

- Στήβεν Γρίτη του Αναστασίου. 

Θάνατος: Απεβίωσε ο Γεώργιος 

Κατσούλης του Παναγιώτη ετών 62. 

 

Λευκόχωµα   

Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Ευστράτιος 

Παύλου του Ιωάννη ετών 88, Γεώργιος 

Γεωργόπουλος του Νικολάου ετών 83, 

Αρτέµιος Παναγιωτόπουλος του 

Νικολάου ετών 61, Γεώργιος Μακρής 

του Κυριάκου ετών 86. 

 



 

Ποταµιά  

Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Κυριάκος Πα-

παδάκος του Γεωργίου ετών 98, 

∆ήµητρα Ρέντζη χήρα Αθανασίου ετών 

86. 

 

Πολοβίτσα 

Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Νικόλαος 

Χίος του Ιωάννη ετών 70, Ιωάννης 

Χίος του Νικολάου ετών 42. 

 

Λιαντίνα 

Θάνατος: Απεβίωσε ο Παναγιώτης 

Νικολακάκος του Γεωργίου ετών 89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γοράνοι 
Θάνατος: Απεβίωσε ο Μιχάλης 

Καλκάνης του Πέτρου. 

 

Κουρτσούνα 

Θάνατος: Απεβίωσε ο Φώτιος 

Βαρυµποµπιώτης του Αγαθοκλή ετών 

85. 

 

Βιβή Ξ. Κωτσιοτοπούλου 

 


