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ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΤΕΥΧΟΣ 20 IΟΥΛIΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1979

Η
ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥ ΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΑΡΙΔΟΣ

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ

Ή εκδοση του περιοδικοϋ «Η ΦΑ-
ΡΙΣ» έρχεται <hς συνέχεια καί συμπλή-
ρωση της προσπάθειαξ, που παλιότε-
ρα είχε ξεκινήσει με τήμικρή έφημε-
ρίδα μας «ΤΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ» καί,
δπως τότε, ετσι καί τώρα ό βασικόξ
στόχοι; παραμένει ό Ιδιοι;: ή Ιστορία,
ή λαογραφία καί ή άρχαιολογία της
περιοχή; μας.

Με τόν άρχικό τίτλο «ΤΟ ΞΗΡΟ-
ΚΑΜΠΙ» ή προσπάθειά μας περιοριζό-
τανε τοπικά σ' ενα συγκεκριμένο χώρο
καί μόνο, κάθε άναφορά, εξω άπό τό
χώρο τοϋτο, γινότανε δειλά καί με
έπιφυλάξεις, τόσο άπό μας, δσο και άπό
τουι; κατοίκου; των γύρω χωριών. "Ετσι .
οί δυνατότητες καί προοπτικέξ για πιό
πλατιά κα Ι σωστή δουλειά φτάνανε ως
τα δρια του περίγυρου,

Τώρα με τη νέα μας έκδοση φιλο-
δοξουμε να καλύψουμε'δλόκληρη την
περιοχή του κάποτε «Δήμου Φάριδοι;»,
άπό τ' Άνώγεια-Λευκόχωμα ως τα

Καμίνια καί πιό πέρα άκόμη, άπό την
Ποταμιά ως του; Γοράνους, όλόκληρη
δηλ. την «Κάτω Ρίζα», δπως λεγότανε
ή περιοχή αύτη κατά τα ~ρόνια της
Έπανάστασης του 1821.

ΚαΙ πέρα άπό την ίστορία-λαογραφία-
άρχαιολογία, θέλουμε να στραφοϋμε

. καί σε χώρους άλλους? που άπό άλλη
σκοπιά φαίνονται περισσότερο ζωτι-
κοΙ Θέλουμε ν' άσχοληθουμε'καΙ με
τό σήμερα και με τό αϋριο δλων των χω-
ριών της περιοχήξ μας. Γι' αύτό θέμα-
τα και προβλήματα με περιεχόμενο
γεωργικό, κτηνοτροφικό, δασονομικό,
πολιτιστικό, οίκιστικό, οίκολογικό,
προστασία; του περιβάλλοντος κ.λπ, θα
βροϋνε φιλόξενες τΙς σελίδες τοϋ πε-
ριοδικοϋ μας «Η ΦΑΡΙΣ), που άπό
δω καί μπρόι; φιλοδοξεϊ να προσφέ-
ρει περισσότερε; ϋπηρεσίεξ σ' όλό-
κληρη την «Κάτω Ρίζα».

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΕΝΑΣ ΑΦΑΝΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ

"Η παράδοση και όρισμένα τοπω-
νύμια πολλές φορέξ μας αποκαλύπτουν
αξιόλογα πολεμικά επεισόδια μιας πε-
ριοχήξ, δπωι; είναι το κατωτέρω ίστο-
ρούμενο συμβάν στην περιοχή της κοι-
νότητας Ξηροκαμπίου Σπάρτης κατά
την περίοδο της Έπανάστασης του 1821.
Τοϋτο τό περιγράφομεν από Ιστορική
ϋποχρέωση και δχι από οικογενειακή
επαρση.

•
Στις παραμονέξ της' Επανάστασης

του 1821 στην ήρωική Μάνη του Ταϋ-'
γέτου επικρατεί έπαναστατικόξ όργα-
σμόξ και εκεί εχουν συγκεντρωθή ολοι
οί Μεγάλοι της 'Επανάστασης. Μεγάλη
εξαρση πατριωτισμοϋ επικρατεί σε μι-
κροϋ; και μεγάλους, σε ανδρες, γυναϊ-
κες και παιδιά. Πυρετωδώξ έτοιμάζον-
ται τα. μπαρουτόβολα (φουσέκια), λα-
δώνονται τα καριοφίλια και άκονίζον-
ται τα γιαταγάνια,

Ό μπουρλοτιέρητ; των ψυχών Πα-
παφλέσσαξ εχει ανάψει πέρα εως πέ-
ρα φωτιά στί; ψυχέξ των Έλλήνων
και ενα σύνθημα έπικρατεϊ παντοϋ.
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ "Η ΘΑΝΑΤΟΣ» ..
Σε λίΎΟ θα σημάνει το έγερτήριο του
νΕθνους,. απ' τα. κακοτράχαλα βου-
να. της Μάνης και της Άγ. Λαύρας.

ι •.

Στην Καρδαμύλη εφθασεν από την
Ζάκυνθο ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνηξ,
στκ; 6 'Ιανουαρίου 1821 και φιλοξε-
νήθηκε στον πύΡΎΟ του Παν. Τρου-
πάκη (Μούρτζινου). 'Εκεί ήλθε σε
έπαφή και με άλλοι»; παράγοντεξ της
'Επανάσταση; και βραδύτερον δλοι μα-
ζι πήγαν στην 'Αρεόπολη πρόξ συ-
νάντηση του Πετρόμπεη και των άλ-
λων έπιφανών της Φιλικήτ; Έταιρείας.
'Εκεί έπίσηξ ήλθαν οί Παπαφλέσσαξ,
Νικηταράξ, Κυβέλος, 'Αναγνωσταράξ,
και πολλοί άλλοι,

Ή έκρηξη της επανάσταση; άρχι-
'κά είχεν όρισθη γιά την 6ην 'Απριλίου
1821, αλλό. ή φορά των πραγμάτων
επέβαλε την συντόμευσή της δια τήν
25 Μαρτίου, αλλό. και πάλιν ή κατά-
σταση επέβαλεν δπως συντομευθη κατα
δύο ήμέρες ακόμη.

την άλλαΎη αύτης της ήμερομηνίας
και μέ ιΊλλες δδηγίες, οί άρχηγοί έκοι-
νοποίησαν στ}; πλησιέστερες περιο-
χές με άποστολή άγγελιαφόρων. Στην
αδάμαστο και άνυπότακτο Βαρβίτσα του
Πάρνωνα απεστάλησαν ώς άγγελιαφό- .
ροι οί άδελφοί Δημήτριος και Γεώρ-
γιος Μαυροειδέας από το χωριό της
δυτικήξ Μάνης Θαλάμες (Κουτήφαρη),
γόνοι πολυμελοϋξ οίκογενείαξ.
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01. δυό αυτοί άδελφο], ,άφου -έβά-
δισαν μέρες καί νύκτες, έφεραν σε
πέρας την αποστολή τους, άλλα κα-
τα την έπιστροφή τουι; ' ήλθαν αίφνι-
δίως αντιμέτωποι με δύο ένοπλου; έφιπ-
πους Τούρκου; στη θέση «Ληνούλια»
Ξηροκαμπίου Σπάρτης. Ό ενας από
τα δύο άδέλφια, που έφερε βραχύ-
κανο άρχέγονο ντουφέκι (κουμπούρα),
ελαβεν άμέσως θέση άμυναξ πίσω άπό
μια αίωνόβια ελιά, ό δε άλλος, έπειδή
ήτο άοπλο«, καί με παρότρυνση του
πρώτου άπεσύρθη σε παρακείμενη θα-
μνώδη περιοχή.

01. δύο καβαλλαραϊοι Τοϋρκοι έβά-
δισαν εναντίον του καλυφθέντοξ πίσω
από την ελιά, όπότε ό Δημήτριοτ; από
έγγυτάτη άπόσταση έπυροβόλησε και
έφόνευσε τόν ενα από τους Τούρκους
καί άμέσως επετέθη εναντίον του αλ-
λου με μαχαίρι, δυστυχώ; δμως αύτότ;
τόν έπρόλαβε και τόν έφόνευσεν. 'Ακο-
λούθως ό Τοϋρκοτ; έφόρτωσεν τον φο-
νευθέντα συνάδελφόν του στό άλογό
του και άνεχώρησεν έσπευσμένα.

Τό επεισόδιο αυτό ελαβε χώραν
μεταξύ της 10-15 Μαρτίου 1821 και
άσφαλώι; ό φονευθείς αγωνιστή; Δη-
μήτριος Άθ. Μαυροειδέας (Ι 799-1821)
ήταν ό πρώτος νεκρόξ της 'Επανάστα-
σης του 1821.

<ο διασωθεί; Γεώργιος, άφ ου πεί-
σθηκε για την άπομάκρυνση του Τούρ-
κου, έπανήλθε και άφ ου έθαψεν εκεί
τόν άδελφόν του Δημήτριον, άνεχώ-
ρησε για την Μάνη, πρός συνέχιση

.του άγώνα έναντίον των τυράννων.

<Η πολυμελήτ; αυτών οικογένεια έδω-
σε πολλους αγωνιστές κατα την επα-
νάσταση 1769-1780 (Όρλωφικα), πολ-
λα δε μέλη αυτης τότε διωκόμενα διε-
σπάρησαν σε διάφορες περιοχέξ της
Πελοποννήσου, μάλιστα δέ ενα ση-

μαϊνον ήγετικό στέλεχοξ αύτης κατώρ-
θωσε να προσληφθή στα όρλωφικά
πλοία καί μετηνάστευσε στη Ρωσία,
οι άπόγονοι του όποιου μετά πάροδον
πολλών χρόνων επανήλθαν καί έγκα-
τεστάθησαν στην Άθήνα. 'Επίσης από
την οικογένεια αυτή προερχόταν ό
ένδοξοξ στρατηγό; Παναγιώτη; Άλεξ.
Μαυροειδήξ (1893-1974).

Εις τήν ' Επανάσταση 1821 έλαβε
μέρος και ό πατέραξ των ανωτέρω
άδελφών Άθανάσιος (1778-1822), που
σκοτώθηκε στα Δερβενάκια τήν 26.
7.1822. 'Επίσης ελαβον μέρος κα] πολ-
λα αλλα μέλη της αύτης οίκογένειαξ.

Μετά τήν 'Επανάσταση ό άγωνιστήξ
Γεώργιο; (1803-1872) ήλθε στην πε-
ριοχή Ξηροκαμπίου καί έφρόντισε για
τή μετακομιδή των όστών του φονευ-
θέντος άδελφοϋ του Δημητρίου στό
πλησιέστερο νεκροταφεϊο 'Αρκασά. Για
τήν ανεύρεση και μετακομιδή των οστών,
μεγάλως έβοήθησαν οι παλαίμαχοι άγω-
νιστέξ του Ξηροκαμπίου, οι. όποϊοι
μάλιστα εκαναν πάνδημο μνημόσυνο
του πεσόντοτ; καί επί πλέον έπεισαν
τόν Γεώργιον, δπως έγκατασταθή στό
χωριό των.

~Eτσι έγκατεστάθηκε ό Γεώργιο; Άθ.
Μαυροειδήξ στό Ξηροκάμπι καί άπέ-
κτησε δυο παιδιά τον 'Αθανάσιο (1832-
1894) καί τόν Δημήτριο (1835-1886).
Ό πρώτο.; μόνον άφησεν αρρενες άπο-
γόνους τού.; Γεώργιον (1864-1948) καί
τόν 'Αναστάσιον (1866-1948) και εκ
τούτων ό πρώτο ; αφησεν απογόνου;
τούξ : Δημήτριον (1897) Νικόλαον (1901)
καί Εύάγγελον (1910).

Την τοποθεσία, δπου έπεσεν ό άγω-
νιστήξ Δημήτριοξ τό 1821, οι παλαιό-
τεροι την ονόμαζαν «του Μαυροειδή
τό σκότωμα» καί ήμεϊξ , δταν διερχό-
με θα άπό τήν τοποθεσία αύτή, καταλαμ-
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βανόμεθα από ίερή συγκίνηση, δπωι;
συμβαίνει πάντοτε, Όταν εϋρισκόμεθα
σέ 'ίερους χώρου; καθαγιασθέντεξ με
αίμα ήρώων των έθνικών μας αγώνων.

'Υποχρέωση καί πρέπον είναι δπω;
11 Κοινότης Ξηροκαμπίου τοποθετήσει
ση'] τοποθεσία εκείνη πλάκα άπό μάρ-
μαρο στην όποία να άναγραφή: «Έ δ ω
ε π ε σ ε την 12 Μαρτίου 1821
δ - π Ρ ω τ ο ς τ η ς Έ λ-λ η ν ι κ η ς Έ-
π α ν ά σ τ α σ η ς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ ..
ΜΑ ΥΡΟΕΙΔΗΣ (l 7 9 9 - 1 8 2 1) ε κ

Θ α λ α μ ω ν-Κ α λ α μ ά τ α ς».

Θα πρέπει νά κατανοηθή Ότι μία
τοιαύτη έκδήλωση, καθώξ καί κάθε
αλλη παρομοία, δεν τιμά τό δνομα
τής οίκογένειω; του πεσόντος ήρωοτ,
άλλα αύτή την Πατρίδα και του; κα-
τοίκου; τής περιοχή; και έπ! πλέον
συντελεί στην αιωνία μνήμη των 'Α-
θανάτων νεκρών μας, δπωτ; τουι; αξί-
ζει.

ΕΥ ΑΓΓ. ΓΕΩΡΓ. ΜΑ ΥΡΟΕΙΔΗΣ.

ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ

Α
Μια λυγερή στούι; οϋρανού; μετάξι καλαμίζει-
στοϋ; ούρανού; διαζότανε, στούς κάμπου; τό τυλίγει
καί μές στην άκροθαλασσιά φτιάνει τόν άργαλειό της.
Πουλάκι πήγε κι εκατσε μες στο ξυλόχτενό της.
Δεν κελαϊδοϋσε σαν πουλί οϋτε σα χελιδόνι,
μόν' κελαϊδοϋσε κι ελεγε μ' άνθρώπινη λαλίτσα :

- Ύφαίνεις, ξυφαίνεις, λυγερή, αύτά δέ θα τα λειώσεις .
. - Και που τό ξέρεις, ρε πουλί, όπο» δε θα τα λειώσω ;
-Έχθες ήμουν στοϋ; οϋρανοϋ; ψηλά με του; άγγέλου;

κι είδα που σέ γράφανε με τοϋ; άποθαμένουξ.

Β
Στοϋ Χάρου τις λαβωματιέξ βοτάνια δεν περνάνε,
οϋτε γιατροί' γιατρεύουνε και DΑγιοι δε βοηθάνε.
"Οσοι 'ναι καλορρίζικοι, καλή {δρα γεννημένοι
βρίσκουνε στα χωριά γιατρού; και στα βουνά βοτάτια.
Κι αν άρρωστήσουν, ξαρρωστάν Κι αν πληγωθοϋν περνάνε,
αν πάνε καί στην ξενιτιά, καζαντισμέν' έρχοϋνται.
"Οσοι 'ναι κακορρίζικοι, κακιά ώρα γεννημένοι,
φαρμάκια εϊν' τα γιατρικά, φαρμάκια τα βοτάνια.
ΝΑν άρρωστήσουν δεν περνάν ΚΙ αν λαβωθοϋν πεθαίνουν
κι αν πάνε και στήν ξενιτιά, πάνε και δε γυρίζουν.

(Συλλογη Θ. Κ.)
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ΕΠΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Δημοσιεύουμε άπα- τα Γεν. 'Αρχεϊα του Κράτουξ , δπωο εχει, ένα

εγγραφο σχετικό με την ϊδρυση του πρώτου σχολείου της .Κάτω

Ρίζας. Τό εγγραφο τοϋτο, έκτό; πια άπό τό Ιστορικό ένδιαφέρον,

ϋπογραμμίζει καί τό ζήλο για μόρφωση των κατοίκων της πε-

ριοχή; μας.

Πρός τόν Προσωρινόν Διοι κητήν Λα-
κωνίας Κ. Γ. Βαλτινόν,

Ευγενέστατε,
Αί προτροπαί σαξ ελαβαν κατ' ευ-

χην άγαθήν εκβασιν. 'Αφ' ου δια τό
κοινωφελέξ τοϋτο εργον περιήλθον μό-
νος εις τα μέρη ταϋτα, είδον έπαινετήν
προθυμίαν. Ή έγκλειομένη άναφορά των
κατοίκων καί ό εν αυτΌ κατάλογοξ,
θέλει σας κάμνουν γνωστόν τον ζη-
λον τους, ελπίζω να συνεισφέρουν και
άλλοι πολλοί και θέλει καταγράφονται
εΙς χωριστόν κατάλογον. Ή φροντί; αϋ-
τη μένει εις έμέ και εν ώ προ τεσσάρων
χρόνων πληρώνω μόνος διδάσκαλον εις
"Αρναν πρός έκπαίδευσιν της νεολαίας
των κατοίκων, θέλει καταβάλω περισ-
σοτέ ρους κόπους και προσπάθειαν δια
την σχολήν ταύτην, ήτυ; θέλει φέρει
γενικωτέραν ώφέλειαν. Ή άνάγκη εΙ:.
ναι των διδασκάλων' της εϋρέσεωξ και
άποστολήξ τούτων την φροντίδα θαρ-
ρούντως έναπεθέμεθα εις την εϋμένειαν
της Α.Ε. του Σωτηροξ Κυβερνήτου.
Παρακαλώ να ενεργήσετε το δσον άνή-
κει χωρΙς βραδύτητοξ, δια να ίδώσιν οί
πολϊται πληρωμένα; εν όλίΥφ τας εp~

χάς των, καί να. δοξάσωσι τόν "Υψι-
στον δια. την πατρικήν κηδεμονίαν της
Α. 'Εξοχότητος.

'Υποσημειοϋμαι μ' δλον τό σέβας
Tij 30 Μαίου 1829

Ό εϋπειθή; πολίτης
Ν. Γ ι α τ Ρ ά κ ο ς

'Εκ των χωρίων της Κάτω Ρίζης
της έπαρχίαξ Μιστρά,

Κατάλογοι; των συνδρομητών τΊ'ίς
Γενικήξ σχολή; της Κάτω Ρίζης της
έπαρχίαξ Λακεδαίμονος καί Βαρδουνο-
χωρίων.
Καρυουπόλεως Δανιήλ τοποτ.

Λακωνία; 500
Ήγούμενος της Ζερμπίτζας Γρηγ.

κατ' ετος 1500
'Ηγούμενοξ Κούμαρη Γρηγ. κατ'

ετος 1000
Ήγούμενος της Ζωοδόχου Πηγή;

Γόλας Βησσαρίων κατ' ετος 600
Ήγούμενος Καταφυγιώτισσαξ πα-

πα. Πανάρετος κατ' ετος 200
Νικόλαος Γιατράκοι; 800
Μιχαήλ Γιατράκοι; 800
Ποϋλοξ παπα Παγγελάκο; 300
Σταμάτηξ Βοζάκοξ " 200
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'Ηλίας Γιατράκοξ
Δημήτριοξ Καπάκοξ
Θ. Λιακά κος
,Αντώνιος Κουμουστιώτης
Παναγιώτη; Καμίτζηξ
Στρατηγούλας Ξαθάκης
'Ιωάννη; Μενούτης
Παναγιώτη; Σολομός
Παναγιώτη; Καραδοτάκηξ
Γεώργιος Ξαθάκητ;
Παναγιώτης Σταματάκοξ
Σακελλάριος Γορανίτης
Σαράντος Στεφανάκοξ
'Ιωάννης Θεοφιλάκος
Θεόδωρος Χρυσικόξ
,Αναγνώστης Μανιατάκοξ
Δ. Σακελλαριάδη;
Νικόλαος Κουδούνης
Δ. Πολυχρονάκοξ

.Παναγιώτης Δημητράκοξ
'Ιωάννης Μιχαλακάκοξ
Κωνσταντϊνοξ Κουμούτζης
'Ιωάννης Πετράκος
Κωνσταντϊνοξ Μιχαλάκος
Ζαφείρης Καραμαλήξ
Γεώργιος Χαντζάκοξ
Γ. Μακογεωργάκος
Παναγιώτη; Τογατζάκος
'Ηλίας Ξυδιας
Γεώργιος Τζιμετδάρος
'Ιωάννης Σάλχατ;
'Αναγν. Μπακαγεωργάκος
'Ιωάννης Μιχαλακάκοτ;
'Αναγν. Κολεμάκηξ
Νικόλαοξ Πουλικάκοξ ίερεϋ;
'Ιωάννης ίερεϋ;
Παναγιώτη; Περβονάκοξ
Γεώργιοξ Καλεμάκος
Παναγιώτηξ Κατζαφάνας
'Ιωάννη;
Νάστος
,Αναστάσιοξ Κατζαφάνας
'Ιερεύ; Κουμουστά; Παπ. Παναγή;
'Αντώνιος ίερεϋ;

150
130
120
120
120
100
100
60
60
70
50
30
20
120
10
10
15
15
20
10
25
20
15
20
50
25
15
15
30
40
10
10
10
10
50
50
10
10
10
10
10
10
50
20

Γεώργιο; Κομινόξ
Γεώργιο; ,Αναστασάκοξ
Παναγή; Κομινός
Παναγήξ ,Αναστασάκοξ
Κωνσταντϊνοξ Μαφομιχαλάκοξ
Παναγης Ριζάκης
Θωμίiς Πουλακάκοξ
Π. Παπαδακάκος

Δημήτριο; Χριστάκοξ
Ήλίας Σαραντάκης
Γεώργιο'; Μιχαλάκοξ
Σταϋροξ 'Ορφανάκοξ
Νικόλαοξ Παπαδάκοξ
Γεώργ. Κυριακάκηξ
Στράτης Γάβαρηξ
'Ιωάννης Μανιατάκης

Β. Παπαδάκος
Βασίλειος Πουλάκος
Γεώργιος ,Αγριανιώτηξ
Θεόδωρος Καπάκος
Παναγιώτη; Πουλάκος
Βασίλειος Βαβούλας
Θεόδωρος Βαβούλαξ
,Αναστάσιοξ
Παναγιώτη; 'Ηλιακάκοξ
Β. 'Ηλιακάκοξ
Ήλίας Κολοκοτρωνάκοξ
Παναγιώτηξ Θωμάκοξ
Νικολοϋ Στρατηγόνυφη
'Αναστάσιο; 'Αλικάκηξ
Κυριακούληξ Άλικάκης
Σωτηροξ Γιακουμάκοξ
Ι. Παπαδάκος ,Αλικάκοξ
Παναγης Γεωργούλας
Κωνσταντϊνοξ Παπαδάκοξ
Γ. Βιτζάκηξ
Νικόλαοξ
'Αναστ. Παπαδάκοξ
Κυριάκης Κουντούρης
'Αθανάσιοξ Μανιάτης
Δημήτριοξ Κληρονόμος
Γεώργιος Κουντουράκοξ
Πέτροξ Βλαχογιάννηξ

25
30
40
30
30
25
10
20
10
10
25
15
10
]5
10
15
10
50
15
20
20
50
30
15
30
10
]5
15
15
]5
]5
15
15
10
25
10
10
15
10
30
15
10
15

26

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



Γ. Κοκκινάκος 10
Νικόλαοξ Πολύδωροξ 5
~άΡKoς 10
Τζανέτος Κουδουράξ 15
Νικοδημητράκηι; 5
'Ιωάννης Γάβαρης 15
'Ιωάννης 5
Νικολιάξ 5
Παναγιώτηξ Σταυράκος 1Ο
'Ιωάννης Καραχάλιοξ 10
'Ιωάννης Σταυράκοξ 5
Γ. Μαναριώτηξ 15
Γεώργιος 15
Στράτης Κάτζος 10
Γεώργιος Τζιριγώτηξ 10
Εύστράτιοι; Ταρταράκοξ 10
Κυριάκοξ Μακ ρυξ 15
Ξανθότ; Καπετανάκοτ; 30
Βενετζάνος Καπετανάκος 30
Ξάνθος Μουτζουράκοξ 50
Νικόλαος Καπετανάκος 10
Παναγιώτη; Ξανθάκοξ 20
Γερομανώλης 10
'Ιωάννηξ Μουτζουράκοξ 20
Παναγ. Καράμπελας 35
Σταυριανόξ Καράμπελας 6

Δ. Παιδαγωγός του χωρίου ~Αρνας 30
Εύστάθιοξ Τροχαντάκοξ 15
Νικόλαος Καράμπελας 10
Παναγήξ Δρογκάρας 40
Γεώργιος Παπαδάκος 25
Δημήτριο; Παπαδάκος 20
Παναγιώτη; Νικολακάκοξ 10
Δημήτριος Ζαχαράκοξ 10
Εύστράτιοξ 'Αθανασάκοξ 40
Κωνσταντϊνοξ Χριστάκοξ 30
Νικόλαος Γιαννάκης 30
Βασίλειο; Βαρβουνάκοξ 10
Εύστράτιοι; Μπακαγεώργιοξ 30
Μανώληξ 10
Νικόλαοξ Βαφάκοξ 25
Νικόλαος Βορβης 15
Πανάγοξ Tζ~ίντας" 10

'Ιωάννης Σαραντάκοξ
'Ηλίας 'Αντράκοξ
'Ιωάννης Πετράκηξ
,Αναγνωστάκια
Χριστόφιλος Καράμπελαξ
Παναγιώτηξ Κορκονάκος
'Αντώνιος Τροχάτος
Κωνσταντϊνοξ και Εύστράτιοξ

Γιαννακάκοξ
Κυριάκης Βλαχογιαννάκοξ
Β. Τζιμολογιαννάκοτ;
Πέτροξ Βορβη;
Εϋστράτιοξ
Εύστράτιοτ; Δημητράκος
Νικόλαος Κομνηνόξ
Νικόλαος Κομινάκοξ
Δημήτριος Δουκάκοξ
'Α ντώνιος Μαρι νάκοξ
Θεόδωρος Δημητράκος
Δημήτριος Λιντζιεράκοξ
Γεωργάκενα Πλαγιανόνυμφη
'Αθανάσιος Σουλελάκοξ
Εύστράτιοξ Σουλελάκος
'Ιωάννης Σουλελάκοξ
Μιχαή), Πλαγιανάκοξ
Γιατρός Καστανάκοξ
Μιχαήλ Πηγαδιώτηξ
Πνευματικό; Γεράσιμος
'Ιωάννης Στρατάκοξ
Γεώργιος 'Αναστασάκοξ
'Ιωάννης Σικιωτάκης
'Αθανάσιος Πλαγιάννη;
Νικόλαος Κόντος
Βασίλειοξ Πετράκηξ
Γεώργιος Παναγάκης
Κωνσταντϊνοξ Πανταζάκος
Γεώργιος Βελετάκος
Κωνσταντϊνοξ ΧϊΌς
'Ιωάννης Πανάκηξ
Νικόλαος Σταματάκος
Μητρο ; Κρητικό;

50
15
30
10
10
20
10
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10
5

10
35
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25
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15
15
15
15
15
45
40
10
15
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15
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5

20
5
5
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..και •ο rκαμπος

Στις δύο πρώτες δεκαετίες του αιω-
νος μας ή ΥΑρνα ήταν ακόμα ένα ορει-
νό, γεωργο-κτηνοτροφικό χωριό, απο-
μονωμένο και απομακρυσμένο από τα
κέντρα (Κάμποξ, Σπάρτη, Γύθειο), δπου
έπρεπε κανεκ; να φθάσει «ποδαρόδρο-
μο » 6 ώρετ; για Σπάρτη 11 Γύθειο και
τρεϊς ώρετ; για τον Κάμπο, συνήθως με
τα μουλάρια φορτωμένα.

Στη δεκαετία 1920- 1930 συνέβησαν
πολλά, που εδωσαν στην Υ Αρνα μια
νέα μορφή, και' κυρίως ή κατασκευή
(με χρήματα μεταναστών 'Αρνιωτών)
':"Ουδημοσίου δρόμου, που τη συνέδεσε
μέσω Πετρίνας, με τήν κεντρική αρ-
τηρία Σπάρτης - Γυθείου.

Κάμπος για την Υ Αρνα ήταν τόσο ή
γύρω από τό Ξηροκάμπι περιοχή, δσο
και τό ίδιο τό Ξηροκάμπι.

Με τον Κάμπο ϋπήρχαν πολλοί δε-
σμοί (συγγένειεξ, συμπεθεριά, κουμπα-
ριέξ) γιατί, μετά την άπελευθέρωση, από
την Υ Αρνα, που ήταν φτωχή και άρκετά ..:
πολυάνθρωπη, πολλοί κατέβηκαν στον
Κάμπο και έμειναν όριστικά έκεϊ, σαν
τις οϊκογένειεξ 'Αθανασάκου, Βενετσα-
νάκου, Γάβαρη, Καράμπελα, Λιούνη,
Πολυμενάκου, Προκοπίδη, ίσως και άλ-
λες, στα χωριά Ποταμιά, Καμίνια, Λια-
κέικα, Ξηροκάμπι,

"Ετσι ή έπαφή, σε διάφορεξ εύκαι-
ρίες, ήταν τακτική και στενή. 'Υπήρχαν
δμως και άλλοι λόγοι συχνήξ κατευθύν-
σεως 'Αρνιωτών πρός τόν Κάμπο'
προμήθεια μουρόφυλλων για τα κουκού-
λια, εργασία στο μάζεμα της ελίάς και
στα λιοτριβιά (και στίξ δύο αϋτέι; δου-
λειες φαίνεται δτι οί 'Αρνιώτεξ έργάτεξ,
άνδρες και γυναϊκεξ, ήσαν υποδειγματι-
κοί) στα «μοναστηριακά» 11 σε άλλα
μεγάλα κτήματα ιδιωτών, στό Ξηροκάμ-
πι, Κατσουλέικα 11 αλλου.

Για δλους αύτούξ τούτ; λόγουξ , δ
Κάμπος, για τον κάθε 'Αρνιώτη, ήταν
οίκεϊοξ κα ι εϋκολα «πεταγόταν» έκεϊ
σε κάθε περίπτωση. Είχε δικού; του αν-
θρώπους να συναντήση, μπορούσε να
διανυκτερεύση έκεϊ, αν χρειαζόταν, χω-
ρις δυσκολίες.

Είδικώτ; δμως για τό Ξηροκάμπι ϋπήρ-
χαν και άλλοι λόγοι ... ελξεως. 'Εκεϊ
ύπήρχε τό Σχολαρχεϊο (Σαλαμπσϋρδοξ)
τό Συμβολαιογραφεϊο (Σακελλαριάδηξ)
τό Εϊρηνοδικεϊο, οί γιατροί (Ξανθάκοξ,
Σκουριώτης, Κουμουστιώτης), καθώς ή
'Αρίσταινα Σολωμού, πρακτική γιατρός,
(θειά του γράφοντοξ από την μητέρα
του-- Πετροπουλάκη στη Ράχη Γυθεί-
ου-που ήταν κόρη Γιατράκου απ' την
Υ Αρνα), ή όποία είχε μάθει πολλά πρα-
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κτικά Ιατρικά μυστικά απ' τήν οίκογέ-
νεια των Γιατραίων, πού παρεδίδοντο
άπό γενεας εις γενεάν, και βοηθούσε
τσυς εχσντες ανάγκη.

"Ηταν το πανηγύρι των Άγίων Σα-
ράντα, κάθε χρόνο. στί; 9 Μαρτίου, ση-
μαντική συγκέντρωση, δπου οί 'Αρνιώ-
τες αγόραζαν πάντοτε, έκτόι; άπό πολλά
άλλα, κυρίως το «κοκκάρι» για την καλ-
λιέργεια κρεμμυδιών και τον «σπόρο»,
για. την έκτροφή κουκουλιοϋ,

"Ηταν η γερόντισσα Βορβή στα
Λιακέικα, μοναδική μεταξουργόξ, στην
όποία κατέφευγαν οί 'Αρνιώτεξ+-δπω;
και αλλσι-για. να. κάμουν το κουκούλι
μετάξι για. διάφορεξ οίκιακέξ χρήσειξ.

"Ηταν τα καλά=-γι« τήν επσχή-&ρ-
γανωμένα μαγαζιά 'Αρνιώτη (άργότερα
Τεκόση) Κοκκοροϋ, Πουλακάκου, Ψι-
νάκη, Καπετανάκου, τα έμπορικά των
άδελφών Λεονταρίτη, αργότερα Λιακά-
κου, Μπομπότση, Γενεράλη , από δπου
σι 'Αρνιώτεξ έψώνιζαν διάφορα είδη
πού δεν εϋρισκαν στα 'Αρνιώτικα φτω-
χικά μαγαζιά.

"Ηταν τα συγκοινωνιακά μέσα για.
τήν Σπάρτη-παλαιότερα οί καρρότσεξ
τοϋ Σαράντου Γάβαρη και ϋστερα τα
αύτοκίνητα άδελφών Γάβαρη, Κακα-
γιάννη, Μανιάτη και αλλων, - με τα.
όποϊα μπορούσαν να πηγαίνουν στή
Σπάρτη συντομώτερα και άνετώτερα.

'Ήταν η κάθε χρόνο. επίσκεψη στα
μοναστήρια Ζερμπίτσας, Καταφυγιώτι-
σας, Γόλας και "Ελωναξ, δπου πσλλες
'Αρνιώτισσες έπήγαιναν με τα. «τάμα-
τα» και πσυ πάντα συνδυαζόντσυσαν
με το Ξηροκάμπι.

"Ηταν τόσα πολλά, και κάπως θαυ-
μαστά και άγνωστα, για εμας τα παιδιά,
πού, άκούγονταξ για «Κάμπο», νοιώθαμε
ενα είδοι; θαυμασμοϋ και γσητείας, και
τον φανταζόμαστε σαν είδσς κάποιαξ ...
ξενητειάξ.

Δεν μπορεϊ να είναι βέβαιοι; ό γρά-
φων πότε έπεσκέφθη για πρώτη φορά
το Ξηροκάμπι. Θα πρέπει να ήμουν 9 η
] ο έτών, μαζί με τον πατέρα μου, ό όποϊοξ
είχε στενού; δεσμού; με πολλού; Ξε-
ρσκαμπίτες, καθώξ και Σπαρτιάτεξ, εκ
τοϋ δτι είχε φοιτήσει στο Γυμνάσιο
Σπάρτηξ; ενω έμεϊ«, αργότερα, είχαμε
κατεύθυνση πρόξ το Γύθειο.

Μοϋ μένει δμως ζωηρή ή άνάμνηση
άπό τις πρώτε; έντυπώσειξ : ή πεδιάδα-
το ίσιωμα - που άπλωνόταν μακριά, όμοι-
όμορφο, με τόσο. διαφορετική «έδαφική
μορφολογία », από τή δική μας τήν βου-
νίσια, με τις συνεχεϊξ πλαγιές, χαράδρεξ,
κορυφέξ. Οί παμπάλαιες έλέιτ, οί μπα-
ξέδες μέ τις πορτοκαλιέξ, ή Ρασίνα με
το γεφύρι της, ό καλογερικό; μύλοι; στήν
εϊσοδο τοϋ χωριοϋ, το έκφοβιστικό 'Ανά-
κωλο, με του; άπότομουξ βράχου; του,
και την Ιστορία με τα γίδια, πού ήταν
άποτυπωμένα σ' αύτούξ.

,Αλλά δεν ξεχνά ό γράφων δτι στο
παιδικό του μυαλό τριγύριζε έπίμονα ενα
ερώτημα, για το κάπως παράξενο. και
Όχι πολύ ... έλκυστικό δνομα «Ξεροκάμ-
πι», σε έναν εϋφορο και πράσινο. κάμπο,
πού δεν δικαιολογοϋσε αυτήν την όνο-
μασία.

Και επειτα τα σπίτια και τα μαγα-
ζιά στή σειρά, ή πλατεία, σι καρρότσεξ,
τα άλογα, πού στον δικό μας βουνίσιο
τόπο. δεν ϋπήρχαν, και τόσα άλλα,
αγνωστα και πρωτόφαντα για τα εκπλη-
κτα παιδικά μάτια.

'Εκεί, στην κεντρική πλατεία τοϋ
Ξεροκαμπιοϋ, εβλεπε κανεκ; νοικοκυ-
ραίσυς, άρκετοϋξ με φουστανέλλεξ και
άλλσυς με τα «φράγκικα», δπως ελεγαν
τότε τήν «ευρωπαϊκή» ένδυμασία, να
κυκλοφοροϋν η να κάθονται στα. μαγα-
ζιά η στο πλατάνι, πού δλα εδειχναν
μια είκόνα αρκετά εύημερούσηξ και
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προηγμένηξ, εν συγκρίσει με τα. όρει-
να. χωριά, κοινωνίαξ.

"Εκεί έκαμε άργότερα και ό γράφων,
με πολλήν ευχαρίστηση τις «βόλτετ;»
στην πλατεία, πολύ συχνά με τον συμ-
παθέστατο Βαγγέλη Σταυράκο, δικηγό-
ρο-σύζυγο της έξαδέλφηξ, της τόσο
όμορφης και σημαντικης τότε Ευρύ-
κλειας, κόρηξ της θείας 'Αρίσταινας
Σολωμοϋ-νάλλά έπίσηξ με παρέα και
άλλου; φίλους, Μαστοραίους, Π. Στα-
μέλο, Γ. Βενετσανάκο (Καμίνια), Κα-
τσουλαίους, Σολωμαίους, καθώι; με του;
γιατρού; Σκουριώτη, Φραγκή, Βολτή,
και τόσους άλλους.

Σήμερα τό Ξηροκάμπι-δπως τα πάν-
τα άλλωστε-είναι άλλοιώτικο, για μας
έντελώ.; άλλοιώτικο.... Πολλά σπίτια
και μαγαζιά είναι συγχρονισμένα, η

κίνησις σημαντική, fj ζωή αστική, "και
'τα γνωστά στον γράφοντα 'πρόσωπα
έλάχιστα (δπως ό άγαπητόξ παλαιό; φί-
λος φαρμακοποιόι; Θεοφ. Καλκάνης)
και οί εύκαιρίεξ έπισκέψεωξ στό Ξηρο-
κάμπι, είναι πολύ άραιέξ, με τις σύγ-
χρονες συνθήκεξ ζωης, που μας έχουν
δλους τυλίξει στη δίνη τους.

"Ομωτ; οί νοσταλγικέξ άναμνήσευ;
παραμένουν ζωηρές, η συμπάθεια αναλ-
λοίωτη, και σε κάθε επίσκεψη-έστω
και διέλευση -ή ηλικιωμένη πια καρδιά,
χτυπάει στόν ρυθμό της έπσχήτ; έκείνηξ.

Τό Ξηροκάμπι παραμένει πάντα στκ
άναμνήσειξ ό παλιός φανταστικόξ
«Κάμποξ », άκόμη και όταν βρίσκεται
κάνει; τόσο μακριά ....

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Α. ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ
Ζυρίχη, 'Ιανουάριος 1980

Παροιμίες
-Τό θηλυκό στα σπάργανα κι ή προίκα στην κασέλλα.
-' Από κακή κολοκυθιά οϋτε κολοκυθόσπορο.
_UΟποιος γέρος δεν κρατεί, θέλει μια με τό ραβδίο
-Κάλλιο πέντε κάρβουνα παρά δέκα γίδια.
-~ Άλλοι σκάφτουν και κλαδεύουν κι άλλοι πίνουν και μεθάνε.
-της καλή; κονόμα άντρα' η λωβή τον εχει.
-Κάλλιο νέο μ' ενα μάτι, παρά χήρο με παιδί.
-Μη δώσεις του φτωχοϋ πόρτα και πανεθύρι και πάπλωμα και

σκεπαστεϊ και σηκωθεί και φύγει.
Σ. Κ..

•••.. !
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σεμνός μαζί και μεγαλόστομοξ, άνθρω-
πος με τήν πιόπυρηνική εννοια της
λέξης-

και ή ψυχή του πάντοτε με της θα-
λάσσης τό λάχτισμα

πάνω στα. πόδια του δρους!
«Θέλει δουλειά πολλή» δ άγώναξ.

Και συνείδηση πώ; στή διάρκειά του
πολλοί 'Εφιάλτεξ θα. όδηγήσουν του;
Μήδους να. διαβοϋν, πολλέ; φορέξ δ
,Απόλλωνας θα. βοηθήση του; Τρώετ;
να. σκοτώσουν τόν 'Αχιλλέα. Γι' αυτό
κι δ δρόμος μακρύ; για.

Ν' ακουστεί ενα βήμα έλεύθερο
Ν' ανατείλει μια. φωνή ξεκούραστη

κι δ ποιητής, μνήμη τοϋ λαοϋ του, όμο-
λογεϊ :

Χρόνους πολλού; κι αν καρτερώ
γαληνεμό δεν ελαβα--

κι ανάλογα πράττει, «στηρίζονται; τό
άπειρο».

"Ωρει; μόλις μετά τή βράβευσή του,
ξένη έγκυρη έφημερίδα κόλλαγε στον
'Ελύτη τήν έτικέττα, που συνοδεύει τε-
λευταία κάθε έλληνική παρουσία στήν
Έσπερία : Ό Ποιητής της 'Αντίστασηξ
--προσπαθώντας στή συνέχεια νά . δι-
καιολογήση τόν άπορρακωμένο απ' τή
χρήση χαρακτηρισμό. "Ισωξ λοιπόν γλαϋ
κα κομίζω έπισημαίνονταξ πώτ; μόνος δ
ποιητή; δίνει την ταυτότητά του, απα-
ράλλαχτα σα.ν κάθε μεγάλον--σα.ν τόν
δάσκαλο εκείνο, που άλλο δεν εχει στό
νου «πάρεξ ελευθερία και γλώσσα» Τι
τόν άλλο πού, «γέρονται;», με λόγια
.λιγοστά προειδοποιεί: «Ζωή σου εί-
ναι δ.τι εδωσες»--και πάλι με τα. λό-
για του ψαλμωδοϋ :

...καί γάρ ουκ ήδυνήθησάν μοι.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΚΑΜΠΑΣΗΣ

«Πλεονοκις έπολέμησάν' με έκ νεότητός ~Ou».

Προτάσσω την προμετωπίδα του Υ Α-
ξ ι ο ν 'Ε σ τ ί, σ' αύτέτ; έδω τις λίγες
λέξεις για. τόν ποιητή. 'Εκείνον που
καί τυπικά τώρα έρχεται να. προστεθή
στό χορό' των άθανάτων, δίνοντας σε
,.ιια. διεθνή διάκριση «δνομα. πιό γλαυ-
κό », στόν τόπο μας--«στό σημάδι έτοϋ-
το που παλεύει πάντα κοντά στη θά-
λασσαε-+μιάν ακόμη ευκαιρία γ' απο-
τίμηση.

Ό ίδιος 6 ποιητήι; δε διστάζει «ένω-
ρις» να. προβή στην αποτίμησή του,
«νέοι; πολύ» :

"Εφερα τη ζωή μου ως έδω
χαρακιά πικρή στήν άμμο που θα.

σβήσει-
σκέψη που γυρνάει, χρόνια μετά, και
στό Υ Α ξ ι ο ν Ε σ τ ί :

Κοίταξα μες στο μέλλον του; μήνε.;
καί τα. χρόνια

που ξανά θα.γυρίσουνε χωρίς έμένα-
στό ίδιο έργο που απ' τήν προμετωπίδα
ως την τελευταία του λέξη καταφάσκει
τη ζωή, τό πάθοξ, τόν αγώνα-τό τέλος
δεν είναι εκείνο που μετράει, γιατί τό
τέλος, «μελανό άθροισμα», μα.ς ϋπερ-
βαίνει.

Ό 'Ελύτης, ενας από μας, τίποτε
πιό πολύ Τι πιό λίγο, ({6 ποιητήξ των
νεφών και των κυμάτων», 6 σουρρεαλι-
στήξ, τέλος 6 'Ελύτης per se αξιος φο-
ρέας της σκυτάλης: της παράδοσης
πού, θεμελιωμένη «στα. βουνά », είναι
φορέας της ευδοκίμου αλκης του κάθε
ανθρώπου, εκείνου που άρνεϊται ν' απο-
δεχθεί την ϋπαρξή του «σπορά της τύ-
χης». Κι 6 ποιητής, όπλίτηι; συνειδη-
τός--«6 καθεϋ; και τα. δπλα τουυ.μέ τό
λόγο του σημαία, τραβάει «ψηλά πο-
λυ ψηλά», των στοιχείων άντίμαχοξ,

1
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Ο. ΔΡ,ΟΜΟΣ :ΤΗΣ _ΚΟΥΜΟΥΣΤΑΣ ~

~Αρχισε το Σεπτέμβριο του 1978 με
συνδρομέξ των Ξηροκαμπιτών _που δια-
μένουν-στο Ξηροκάμπι, στην Άθήνα και
το εξωτερικό. .

. Οί έργασίεξ μέχρι τώρα έχουν γίνει
σε τρεις φάσειξ :

1. ΣΙβριος-Δεκέμβριος 1978: κατα-
σκευάστη κε δρόμος μέχρι την τοποθε-
σία «Γλιστρωπέξ Πέτρετ;», περίπου δυο
χιλιόμετρα.

οι έργασίεξ της φάσεως αύτήτ; ήταν
δύσκολες, γιατί στο πρώτο τμήμα αύ-
του του μέρους του δρόμου έγιναν πολ-
λο] έκβραχισμοί καί άναπόφευκτε ς ζη-
μιέ; στα δίκτυα άρδεύσεωξ και ϋδρεύ-
σεωξ; ή αποκατάσταση των όποίων απαί-
τησε και χρηματικό ποσό μεγαλύτερο
των πενήντα χιλιάδων και πολλή προ-
σωπική εργασία (Δαπάνη περίπου 450.000
δρχ.),

2) Μάιος-Ίούνιος 1979 :.
Κατασκευάστηκε δρόμος ενος χι-

λιομέτρου από «Γλιστρωπέξ Πέτρετ;» μέ-
χρι «Πετροκαμάρα» με ζημιέ.; 25.000 δρχ:
στα δίκτυα άρδεύσεωξ και ύδρεύσεωξ.
Δαπάνη συνολική 300.000 δρχ.

3. Σεπτέμβριος - 'Οκτώβρ ιοτ . 1979
Ό δρόμος συνεχίστηκε και δυτικό-

τερα της «Πετροκαμάραι;» πρόι; Κου-
μουστά, άφοϋ πέρασαν τα μηχανήματα
στην απέναντι δχθη (βόρεια δχθη της
Ρασίνας), προτοϋ κατασκευαστεί τό νέο
γεφύρι στήν Πετροκαμάρα, που εχει
δημοπρατηθεί καί εχει δοθεί για την
εκτέλεσή του στο τελευταίο μειοδότη
μηχανικό κ. Κων Ινο Λουμάκη.

Τό τρίτο αύτό τμήμα διακοσίων μέ-
τρων, που κατασκευάστηκε δυτικά της

Πετροκαμάραξ, ήταν πολύ δύσκολο,
γιατί κάτω άπό μία λεπτή . χωμάτινη
έπιφάνεια βρέθηκε σε 'μήκος 100 μ. δια-
κεκομμέν οτ; βραχισμότ, στον όποϊον οί
άνατινάξειξ δέν ήταν άποδοτικέξ λόγω
διαφυγήξ των αερίων.

Συνολική δαπάνη 200.000 δραχμών
περίπου.

'Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί ή συμ-
βολή ώρισμένων άνθρώπων, πού πρό-
σφεραν ποσά μεγαλύτερα των 30.000
δρχ. και τέτοιοι είναι οί :

1) Γεώργιοξ Κακαγιάννηξ τ. Πρόεδρος
2) Εύάγγελος Παπαδάκος
3) Παναγιώτη; Τεκόσης
4) Γεώργιος Σολωμός, Πρόεδρος Κοι-

νότητος
5) Παντελή; Κονίδης.

Είναι άξιοι επαίνου και ολοι οί άλ-
λοι που πρόσφεραν μικρότερα ποσά,
του; όποίους δέν άναφέρομε λόγω πλή-
θους, διότι ύπερβαίνουν τούξ διακοσίου;
πενήντα.
- 'Ακόμη τιμή ανήκει και σ' έκείνουξ
που εργάστηκαν άνιδιοτελώξ σε έργα-
σίες άποκαταστάσεω; των δικτύων ϋδρεύ-
σεωτ, που βλάπτονταν από τις άνατινά-
ξεις.

"Υστερα άπό δλα αυτά, που εγιναν
με . χρήματα ίδιωτικά των άπανταχοϋ
Ξηροκαμπιτών και Κουμουστιωτών και
συνθέτουν το 65 % του δλου εργου, νο-
μίζουμε δη το Κράτοξ πρέπει να ελθει
&ρωγός . στην προσπάθειά μας αύτή,
Ύια να συνεχιστεί στα σοβαρά ή κατα-
?κευη Τ9:Υ. δρόμού τήν προσεχή ·α.νοίξη.

Ν.π.
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ΠΩΣ ΓΙΟΡΤΑΖΟΤΑΝ Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ-
ΣΤΟ :ΕΗΡΟΚΑΜΠΙ

Τό 1927 Ιδρύθηκε στο Ξηροκάμπι
από μερικού; φιλοπρόοδους (κυρίω;
νέους) Ξηροκαμπίτεξ δ «Μουσικοαθλη-
τι κος Σύλλογος Ξηροκαμπίου». "Οπωξ
τό φανερώνει καί δ τίτλοι; του σκο-
πού; είχε δύο. Τον άθλητισμό και την
μουσική καλλιέργεια των νέων του χω-
ριοϋ μας. Φίλαθλοι, άλλά και άθλητέ;
πολλοί υπήρχαν πάντα στό Ξηροκάμπι,
Του; ελειπε μόνον ή σωστή κατεύθυν-
ση. Κι έγινε στον τομέα αυτό καλή
δουλειά. 'Αφοϋ και γυναικεία όμάδα εϊ-

χαμε φτιάσει στον κλασσικό άθλητι-
σμό και με άξιόλογη άπόδοση την εί-
χαμε έμφανίσει στοϋ; Παλλακωνικοϋ;
άγων ες μαζί με τοϋ; άρρενες άθλητέξ
μας. Και στη μουσική είχαμε προοδεύ-
σει πολύ. Συγκροτούσαμε όλόκληρεξ
όρχήστρεξ άπό νέους και νέες, που ε-
παιζαν σε δημόσιους 11 κατ' οίκον χο-
ρου; με θαυμαστή επιτυχία. Οί παλαιοί
Σπαρτιάτες θυμοϋνται με νοσταλγία
του; χορού; των Ξηροκαμπιτων. Άλλά
και πόσες θεατρικέ; παραστάσεις δεν
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είχαμε δ(οβγd~βεt 'μέσα' στά καλλιτε-
χνικά πλαίσια τοϋ συλλόγου αύτοϋ, Τε-
λευταία είχαμε και την ώραία μας Φι-
λαρμονική,
Ό Σύλλογός μας κάθε χρόνο την

Ιη του Μάη έκανε την γιορτή του. Αυ-
τό έσήμαινε ψησταριές στην δμορφη
Μπαρμπανίτσα, δίπλα στό ποτάμι, μέ
4 εως 5 αρνιά καλοδιαλεγμένα από του;
ειδικού; έπαγγελματίεξ και μέλη του
συλλόγου μας άδελφού; Γεωργόπου-
λους. Άπό μέρες πριν το συμβούλιο
του συλλόγου έφτιαχνε τό πρόγραμμα.
Κανόνιζε τό κόστοξ για. τη συμμετοχή.
Τόσο δ κάθε άνδραξ, τόσο ή κάθε γυ-
ναίκα. Μαζεύονταν τα χρήματα, άγο-
ράζονταν τ' άρνιά από το παζάρι, τα
έσφαζαν οί Γεωργόπουλοι, τα. εγδερναν
τα περνοϋσαν στίι; σοϋβλετ και τα το-
ποθετοϋσαν στη σειρά στό πεζοδρόμιο
εξω από το μαγαζί τουξ,

Τό τελευταίο πρωτομαγιάτικο γλέ-

ντι έγινε το 1940 (μετά μας βρήκε ό.. . .. \

πόλεμος, ή κατοχή κ.λ.π.) 'Υπάρχει
(σωζόμενος) ακόμη δ κατάλογοι; αϋτών
που πήραν μέρος στο 1940; γιατί είχα-
με την συνήθεια να. δημοσιεύουμε γρα-
φομηχανισμένα τα. όνόματα ·αυτων που
ελάβαιναν μέρος, πλάι το ποσόν πού
συνεισέφεραν καί τό γενικό σύνολο του
ποσοϋ Π0υ είσεπράχθη . Έπίσης τα έ·
ξοδα (λεπτομερέστατα δλα). Στον πί·
νακα του 1940 άναφέρεται και τό έξής:
«ύπόλοιπον δραχμαί 2».'

"Οταν κατά τό βραδυνό έπιστρέφα-
με από την Μπαρμπανίτσα τραγουδών-
τας, στήναμε χορό' στήν μεγάλη αϊθου-
σα (τώρα κέντρο ν Κυριακάκου) μέχρι
πρωίαξ. 'Εκεί δ καθ' ενας έκανε για.
λογαριασμό του τα. έξοδα. του.

Τό καλλίτερο πρωτομαγιάτικο γλέ-
ντι - ίσως γιατ' ήταν καί τό τελευταίο -
έγινε τό 1940. Θά θυμούμαστε πάντα
μέ νοσταλγία τις έποχέ; έκεϊνετ.

ΠαναΥιώτης Ήλ. Ματθαίος

Ο] φωτογραφίεξ, προσφορά του κ. Λ. Σακελλα-
ριάδη είναι άπό την Πρωτομαγιά του 1940.
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ΕΥθΥΜΑ ΣΤΙΓΜΙ{)ΤΥΠΑ

Ούδεμίον
,

σ υ γ γε ν ε ι .0 ν

'Εκείνη την «καλή» έποχή του με-
σοπολέμου στο Ειρηνοδικείο τοϋ χω-
ριοϋ+είχε τότε Εϊρηνοδικεϊο=συνέβαι-
ναν επεισόδια τέτοια, που εκαναν τον
κόσμο να γελάει, είτε είχε την .τύχη να
τα παρακολουθήσει είτε τα μάθαινε
κατόπιν.

Στ«; δικάσιμεξ του ΕΙρηνοδικείου, που
πάρα πολλές φορέξ είχε φωτισμένους
είρηνοδίκεξ , δπωξ τον μακαρίτη Άθαν.
Γεωργίου, που άνέβηκε δλα .τα σκαλο-
πάτια της Ιεραρχίαξ κι έγινε πρόεδροι;
του Άρείου Πάγου fι τόν, μακαρίτη
κι αυτόν, Καρδαρά, «φινετσάτο Πλα-
κιώτη », που το 1945 .εγινε κυβερνητι-
κότ; έπίτροπος δικαστηρίου δοσιλόγων
ϋπό τον αείμνηστο συμπατριώτη μας
εισαγγελέα έφετών Παναγ. Εύστ. Λα-
γάκο, που το Νοέμβριο του 1944 ανέ-
λαβε γενικόξ κυβερνητικόξ έπίτροποξ
διώξεως δοσιλόγων, πηγαίναμε άρκετοί
άπό την «παρέα της πλατάνας», για να
παρακολουθήσουμε, αν συνέβαινε, κα-
νένα εύτράπελο.

"Ενα τέτοιο λοιπόν επεισόδιο θα
προσπαθήσω να δώσω σήμερα, παραλ-
λάζοντας όνόματα, για να μη θιγοϋν
μνήμετ; πεθαμένων κι εύαισθησίεξ ζών-
των.

Δικάσιμοι; Πταισματοδικείου, το πι-
νάκιο με καμμιά εικοσαριά ϋποθέσειξ,
που ήταν συνήθως μηνύσεις για έξυβρί-
σεις fι στραβοκοιτάγματα fι κάτι τέτοια.
Οί περισσότερεξ δμω; μηνύσει; ήταν
άπό τουι; χωροφύλακεξ 'για μικροπαρα-
βάσεις της «έννόμου» τάξεως, Όπως δτι

Kά~oιo'Ύoυρoύνι κυκλοφοροϋσε ~τόδρό-
μο κάποιου χωριοϋ=τότε θρέφανε κα!
γουρούνια στα σπίτια=άλλά ή συνηθι-
σμένη κατηγορία της χωροφυλακης ή-
ταν ή διατάραξη της κοινης ήσυχίας,
έπειδή κάποια παρέα τραγούδαγε σε
περασμένη ώρα, άφοϋ οί άνθρωποι ευ-
κολα ερχονταν στο κέφι πίνοντας άπο
τα. τότε άγνά κρασιά, ετσι για ξεκούρα-
ση άπό το μόχθο της ήμέρας, εύθυμου
σαν και χαίρονταν, μια. και ή χαρά και
ή εύθυμία ήταν τότε πιο προσιτή σ'
όλουο, ένω σήμερα εχουμε εξέλιξη τε-
χνολογική, έχοομε πλούσια βιομηχανι-
κά προϊόντα, έχουμε φυτοφάρμακα, σκου-
πίδια, ρύπανση, καυσαέρια, βρώμισμα
της φύσης, έχουμε αγχος, εχουμε ...
εχουμε ... , χαρά δμως έχουμε ; Άλλα ας
γυρίσουμε στο θέμα μας. Στη δικάσιμο
αύτη λοιπόν ϋπήρχε και μήνυση του
Δ. Γιαννηράκου, που ήταν περισσότερο
γνωστόξ . στην περιφέρειά μας με το

παρατσούκλι του Γ ι ο Ρ ν τ α ν ά ς, κα-
τα του Η. Γιαννηράκου, που κι αύτότ;
είχε το δικό του παρατσούκλι, που ήταν
Ψ ι λ ό γ ε Ρ α ς. Κι οί δυο γνώριζαν τα.
παρατσούκλια .τους και τάχανε «κα-
μάρι» τους και δόξα τους, Γιορντανάξ ό
ενας, Ψιλόγερας ό αλλος. "Οταν τοϋ;
φώναξε ό είρηνοδίκηξ και του; ρώτη-
σε αν είχαν συγγένεια μεταξύ τους,
άφοϋ είχαν το ίδιο έπίθετο, ό κατηγο-
ρούμενος εσπευσε να δηλώση δτι δεν
εχουν συγγένεια, άλλά το ακροατήριο
φώναξε δτι είναι άδέλφια. Ό είρηνοδίκηξ

(Συνέχεια στη σελίδα 39) .

35

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



ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ

ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ των τελευ-. .,

ταίων χρόνων πού .συνεχίζονται, είναι
αλήθεια π~ς ή βατότητα τ&ν πιο πολλών
δρόμων μέσα στό χωριό εχει βελτιωθεί
σημαντικά, χω ρις δμως αυτό να σημαίνει
και πως δεν υπάρχει πρόβλημα δρόμων
για τό χωριό μας. ~EKει δμως που ή
άδιαφορία και ή προχειρότητα δίνουνε
και παίρνουνε είναι στοϋ; αγροτικού;
δρόμουξ. Καμμιά φορά άνύπαρκτοι, στε-
νοί, . καταπατημένοι, αλλοτε αυθαίρετα
κλεισμένοι, χωρί; καμιά συντήρηση,
παραμένουνε στό μεγαλύτερο μέρος τους
ετσι· δπως σχεδιαστήκανε αρχικά, τότε
που δλες οί άγροτικέξ δουλειέξ γινόν-
τουσαν με τα ζωα.

. "Ολοι οί άγροτικοί δρόμοι, δπως και
οί κοινοτικοί, άνήκουνε στην Κοινό-
τητα η στό Δήμο και από δω πρέπει να
ξεκινάει κάθε προσπάθεια σχεδιασμοϋ
του δικτύου τους. Ή Κοινότητα Τι ό
Δήμοξ, άρχικά, εχουνε δικαίωμα και
υποχρέωση για τή διάνοιξή τους, για
τη συντήρησή τους και για την προστα-
σία τους. Πρέπει, λοιπόν, ή Κοινότητα
να άσχοληθεϊ.καί με τό θέμα του άγρο-
τικοϋ άδικου δικτύου, να διαπλατύνει
τούξ δρόμου; που υπάρχουνε, να διανοί-
ξει νέους έκεϊ που χρειάζονται, να κο-
πουν διάφοροι φράχτες άπό βάτα και
θάμνους που θεριεύουνε στϋ; ακρες, να
φτιαχτοϋνε γεφύρια έκεϊ που υπάρχουνε
αυλάκια και να άποκατασταθοϋν παλιοί
δρόμοι, που τώρα με τις καταπατήσειξ
των παροδίων εχουνε αχρηστευθεί. Είδι-
κά γιά τό τελευταϊο, θυμίζουμε πώτ;

καταπάτηση (jε. βάρος .κοινοτικων και
άγροτικών δρόμων και γενικά ελεύθερων
κοινοτικών χώρων δεν μπορεί να γίνει.-ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
του ΚΤΕΛ, που κάνουνε δρομολόγια
από Σπάρτη για Ξηροκάμπι και αντίθετα,
στίξ πινακίδεξ του; που ύπάρχουνε στό
μπροστινό έπάνω μέρος του· πλαισίου
τους, "τό χωριό μας γράφεται, άντί: για
ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ που εχέι επικρατήσει σα.
σωστό (γιατί σωστό είναι μόνο τό
ΞΕΡΟΚΑΜΠΙ), αλλοτε ΞΥΡΟΚΑΜΠΙ,
αλλοτε ΞΥΡΟΚΑΜΠor και αλλοτε ΞΗ-
ΡΟΚ.Α.ΜΠΟΣ. Πιστεύουμε πώτ; ή λαθε-
μένη άναγραφή του όνόματος του χω-
ριοϋ μα; στίξ πινακίδεξ αυτες των λεω-
φορείων, δεν δημιουργεί μόνο σύγχυση
σ' δσους τις διαβάζουνε, αλλα δείχνει
και ελλειψη σεβασμοϋ από μέρους των
αρμοδίων του ΚΤΕΛ στου; κατοίκου;
ένό; όλόκληρου χωριοϋ. "Απορούμε πως
τόσο καιρό τώρα (ή κατάσταση αύτή
συνεχίζεται από πολλά χρόνια) κανείξ
άπό τοϋ; άρμόδιουξ του χωριοϋ μας δεν
διαμαρτυρήθηκε στό ΚΤΕΛ.-=

ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΛΉΣΑΜΕ πάρα πάνω
για τό δνομα του χωριοϋ μας, που, έπα-
ναλαμβάνουμε, τό σωστό είναι (ΞΕΡΟ-
ΚΑΜΠΙ) ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ, άποροϋμε άπό
που μας ήλθε έκεϊνο τό άπό παληά βέ-
βαια ... SHrOΚAMΠION . .Καί νάτανε
μόνο τοϋτο , Πρόσφατα ή .Κουμουστ.α
εγινε Πενταυλοί, τα. Καμίνια γίνανε
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άφνη, η, Μούσγα έγινε Κυδωνίτσα, τα
Κατσουλέικα γίνανε 'Ανθοχώριον . , :

'Αστεία πράγματα βέβαια δλα αυτά.
"Ο δημίουργός λαός δέν εχει ανάγκη
οϋτε τις καταλήξει; -ιον, οϋτε ζήτησε
ποτέ συνεπίκουρο τό λογιωτατισμό, οϋτε
βασίστηκε στί; ϋποπτες παραινέσει; καλ-
λωπτσμοϋ δήθεν της γλώσσας του. Στή
μακρόχρονη δημιουργική του' πορεία
αντεξε πολύχρονες είσβολές και ϋπο-
δουλώσεις από Ρωμαίου; - Σλαύους -
Τούρκου; και απ' δλου; αϋτοϋ; πήρε,
αλλα και πιό πολύ έδωσε. Τό να ερχό-
μαστε σήμερα και να -αρνούμαστε καμιά
φορά ξενικά τοπωνύμια και όνομασίεξ
χωριών 11να προσθέτουμε στο τέλος των
λέξεων διάφορες πρόσθετες καταλήξεις,
δπωτ; Ξηροκάμπι-ον 11 Δαφνί-ον κ.ά.
και δλα αυτα,για να ξεγελάσουμε τόν
έαυτόν μας και να άρνηθοϋμε τήν ίστο-
ρική πορεία μας, είναι μεγάλο λάθος.

Μέ αύτή τη λογική θάπρεπε και οι Γερ-
μανοί, για να άναφέρουμε ενα παράδει-
γμα, να άλλάξουνε τα ονόματα τών πό-
λεων Βερολίνο, Δρέσδη κ.ά. που είναι
σλαυικέξ λέξεις και να χρησιμοποιή-
σουνε δεν ξέρω καί 'γώ τί αλλα ονόματα.
Δέν τό κάνουνε δμως οί Γερμανοί, δπως
δεν τό κάνουνε και αλλοι ευρωπαϊκοί
λαοί, γιατί τα ονόματα των πόλεων,
χωριών και οικισμών καθιερωθήκανε και
έπιβληθήκανε στη συνείδησή τους και
έπ] πλέον άποτελοϋνε αναπόσπαστο μέ-
ρος της Ιστορική; τους και πολιτιστική;
τους κληρονομιάξ.

Ή πρόσθεση της βυζαντινή; κατάλη-
ξης -ιον, που εγινε στϋ; μέρΈς μας, στα
ονόματα χωριών και πόλεων είτε για
να προσδοθεϊ σ' αυτά, μέ τό έτσι θέλω,
η δήθεν βυζαντινή προέλευσή τους, είτε
για να άποδοθοϋνε αύτά στην καθαρεύου-
σα, είναι όπωσδήποτε δουλειές δχι και
τόσο σοβαρές, γιατί ή γλώσσα ένός

λαοϋ ποτέ δέν γυρίζει πίσω, αλλό. αντί-
θετα άκολουθεϊ από κοντά και παράλ-
ληλα την εξελικτική -της πορεία καί
διαμορφώνεται άνάλογα και σύμφωνα
μέ αυτή. ΥΑλλωστε ή προσθήκη του
-ον δέν σημαίνει και απόδοση στήν
καθαρεύουσα της συγκεκριμένη; λέξης,
δπω; Ξηροκάμπι-ον, Γεράκι-ον, Δαφνί-
ον κλπ.

Εύτυχώ.; δμως ό λαός μας δέν παγι-
δεύτηκε και ετσι στη γλώσσα του τό
Ξηροκάμπιον, τό Δαφνίον μείνανε σέ
πεϊσμα Όλων αυτών, που τολμήσανε αυτό
τό λάθος, Ξηροκάμπι, Δαφνί κλπ. Τώρα
δεν απομένει παρά να πάρει θέση και ή
Διοίκηση και να άποκαταστήση έπίσημα
πια τα ονόματα των χωριών και πόλεων
στα πραγματικά τους μέ τήν άφαίρεση
της κατάληξης -ον,

Άλλα ας επανέλθουμε πάλι στα χωριά
της περιοχήξ μας. Τό Κατσουλέικα
προέρχεται άπό τό δνομα του οίκιστή
της περιοχή; και επικράτησε εδώ καί
και χρόνια πολλά, χωρϋ; ποτέ να τύχη
άμφισβήτησηξ άπό κανένα. Αυτό είναι
συνηθισμένη περίπτωση όνοματοδοσίαξ
και γινότανε και γίνεται σ' δλα τα κράτη
του κόσμου από τα παληά χρόνια.
Σήμερα πολλές μεγάλες πόλεις, και οχι
μόνο χωριά, τόσο στην Έλλάδα δσο
και σ' ι'ίλλες χώρες, φέρνουνε τό δνομα
11 του οίκιστή τους 11 κάποιου αλλου
που πρόσφερε. ϋπηρεσίεξ σε κάποιο
τόπο. Τό δνομα Κατσουλέικα δχι μόνον
είχε επικρατήσει, άλλα τόνιζε και τήν
ιδιαιτερότητα της περιοχή; του χωριοϋ
αύτοϋ. Τώρα μέ τη λέξη 'Ανθο-χώριον
τί καλύτερο απέκτησε τό χωριό αυτό;
τίποτα για μας, άλλα άπλα εχασε την
ταυτότητά του. Εύτυχώι; κι έδώ ό κόσμοι;
τό Κατσουλέικα χρησιμοποιεί, Τό Άν-
θοχώριον είναι καταδικασμένο στη λαϊκή
συνείδηση. Καιρόξ να τό άντιληφθή και
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ή Διοίκηση. τα ίδια και γιά τ' άλλα χω"
ριάτη; περιοχή; μας. τα Καμίνια άπαν-
τοϋνε από τον 160ν αιώνα και σημαίνεί
περιοχή που' υπήρχανε πολλά καμίνια,
που φτιάχνανε άσβέστι και κάρβουνο.
Γνωστός και συνηθισμένος τρόπος κι
αϋτό; όνοματοδοσίατ σε χωριά και πό-
λεις. Ποιός ό λόγος λοιπόν για την αλ-
λαγή του όνόματος αϋτοϋ σε Δάφνη;

Ή Μούσγα, ξενική; προέλευσης, βέ-
βαια, λέξη καί σημαίνει περιοχή με βαλ-
τώδεις έπιφάνειεξ, με λάσπες. Πραγματι-
κά, ακριβή; απόδοση τής π ραγματικότη-
τας στην περιοχή αυτή. Λέξη - Όνομα' του
χωριοϋ που δημιουργήθηκε εκ:ει και που
χρησιμοποιεϊται από' τόν κόσμο εδω
καί. αίώνετ; με δύο χαρακτηριστικά, την
επικράτηση - καθιέρωσή της στη λαϊκή
συνείδηση και την ιδιαιτερότητά της.
Τώρα στα δημόσια εγγραφα και στοϋ;
νέους χάρτες την λένε Κυδωνίτσα ...

Και τελειώνουμε με την Κουμουστά,
για να μην άναφερθοϋμε και σ' άλλα
χωριά τής περιοχήξ μαξ,.' δπωτ; Κοτσαν-
τίνα (Σπαρτιά), Κουρτσούνα (Βασιλική)
κλπ. Ή Κουμουστά είναι από τα γνω-
στότερα χωριά του κεντρικού Ταϋγέτου.
Βυζαντινό χωριό πάνω από τό Ξηρο-
κάμπι, που είχε μεγάλη ανάπτυξη στού;
βενετικού; χρόνου; και στην περίοδο
τής Τουρκοκρατίαξ. Τό Κουμουστά απαν-
τάται από τόν 150ν αιώνα και από τότε,
ανεξάρτητα με τη προέλευση της λέξης,
τό χωριό αυτό με το Όνομα Κουμουστά
παίζει σπουδαϊο ρόλο στην περιοχή του
κεντρικοϋ Ταϋγέτου. Πριν άπό μερικά

χρόνια' ξαφνικά και χωρίι; να γνωρίζει
ό κόσμοξ τής περιοχή; μας τίποτα, τό
Κουμουστά καταργείται, χωρϋ; λόγο, σ-
πως εγινε και με τ' άλλα χωριά και τό
χωριό βαφτίζεται Πενταυλοί.:' Αλλά από
που ως που; Πάνω από την Κουμουστά
υπήρχε και υπάρχει παραθεριστικόξ και
κτηνοτροφικότ; οικισμό; με τό όνομα
Πενταυλοί, που και ή Μανιάτικη μυθο-
λογία ακόμη τον άναφέρει συχνά με το
Όνομα αυτό.' Τί νάγινε τώρα έδώ; μέποιά
λογική δώσανε τό ίδιο Όνομα και στό
χωριό .Κουμουστά; Καταργήθηκε τό πρα-
γματικό Πενταυλοί; Και αν ναί, πως λέ-
γεται τώρα ή περιοχή αυτή; "Αν πάλι
Όχι, τότε όπωσδήποτε θα υπάρχουνε δύο
οίκισμοί - περιοχέξ σε απόσταση 2 - 3
χιλιομέτρων με τό ίδιο Όνομα; Μήπως
πάλι οι άρμόδιοι παρασυρθήκανε από
του; αϋλοϋ; τής μεγάλης βρύσης τής
Κουμουστάξ; ,Αλλά κι ετσι νάναι, πάλι
δεν βγαίνει τίποτα, γιατί οι αύλοί είναι
έπτά και όχι πέντε ...
. Ή λέξη Κουμουστά εχει κι αύτή την
ιδιαιτερότητά της και μαζί εχει έπιβλη-
θή στη λαϊκή - τοπική συνείδηση και
εχει επικρατήσει και ίστορ.κά. Γιαυτό
κανείξ από την περιοχή μας δεν χρησι-
μοποίησε ποτέ άντί αυτής τη λέξη
Πενταυλοί.

Μετά από τα παραπάνω πιστεύουμε,
δτι ή Διοίκηση καιρός είναι να κατα-
λάβει τα λάθη της καί να αποκαταστήσει
τα πραγματικά ονόματα των χωριών
τής περιοχή; μας, που κάποτε τάλλαζε
αυθαίρετα.

Παναγιώτης Ήλία Κομνηνός
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ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ

ΘΑΝΑΤΟΙ
Πέθαναν οί: Γεώργιος Σταθάκος 73 χρονών,

ό Δημήτριος Μανδραπήλιαξ 96 χρονών και ό
Βαγγέλη; Π. Κυριακάκοτ; 65 χρονών.

ΓΑΜΟΙ
Παντρέυτηκαν οί: κ. Γιάννης Μηνακάκηξ μέ

την δίδα Γεωργία Χρυσικοϋ, ό κ. Κων/νος 'Αδα-
μόπουλος με την δ. Έλένη Συκιώτου, ό κ. Θα-
νάσης 'Ηλιόπουλο; μέ την δ. Σούλα Τσαρούχα,
ό κ. Πανάγος Φραγκήξ μέ τήν δ. Έλένη Κομνη-
νου, ό κ. Μάριος Μουστάρδα; με την δ. Σταυ-
ρούλα Γ. Μενούτη και ό κ. Παναγιώτη; Ρέββατ;
μέ την δ. 'Αλεξάνδρα Μέτσοβα.

(Συνέχεια .δ.πό τη σελίδα 35)
με κάποια απορία του; είπε: «'Ακού-
σατε τί λέει το ακροατήριο .». Όπότε
ό κατηγορούμενοι; ύψώνονταξ τή φωνή
του είπε το αμίμητο έκεϊνο : «Ψιλόγεραξ
καί Γιορντανάξ ούδεμίαν συγγένειαν ε-
χουν». Το ακροατήριο ξέσπασε σε τρα-
νταχτά γέλια, ή φράση δε του κατηγο-
ρουμένου καί σήμερα ακόμη μεταξύ
των εχόντων κάποια ήλικία εχει μείνει
παροιμιακή καί λέγεται, Όταν καί δπου
ταιριάζει' «Ψιλόγεραξ καί Γιορντανάξ
ούδεμίαν συγγένειαν εχουν».

Ρασίνας

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Ό κ. Χ Μπουμπουλούδης με τήν δ. Κατερίνα

Γ. Κονίδη έδωσαν υπόσχεση γάμου.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ή κ. Π. Α. Καπάκου απέκτησε κορίτσι, ή κ

Π. Γ. Κυριακάκου απέκτησε δύο κόρες, ή κ.
Καρκαμπάση απέκτησε αγόρι, ή κ.Όργφανάκου
απέκτησε αγόρι, ή κ. Τζανετάκου απέκτησε
αγόρι, ή κ. Γάβαρη απέκτησε κορίτσι, ή κ. 'Αγ.
Α. Φεγγαρά απέκτησε αγόρι, ή κ. Χ. Λ. Φεγ-
γαρά απέκτησε κορίτσι , ή κ. Μανδραπήλια
απέκτησε κορίτσι, ή κ. Δ. Νικολακάκου κορίτσι
και ή κ. 'Ελένη Σταυριανάκου απέκτησε δύο
κορίτσια.

ΚΑΤΣΟΥΛΑΙ+ΚΑ

Στό μικρό χωριό έγινε ένα σπουδαίο έργο.
Ό κεντρικό; του δρόμοι; άσφαλτοστρώθηκε. Γι'
αυτό τό σκοπό βοήθησαν ή Κοινότητα, οί κά-
τοικοί του και τά ξενητεμένα παιδιά του στόν
Καναδά.

ΘΑ ΑΤΟΙ
Ό Σωτήρης Κατσουλάκοξ 94 χρόνων και ό Π.
Καψάλης 70 χρόνων.

Μαρία Γ. Καράμπελα

ΚΑΜΙΝΙΑ

Κάτοικοι 288. Παλαιοχώριον 65 κάτοικοι.
Συνδέεται με άμαξιτό δρόμο 2.500 μέτρα από
Καμίνια. Συνδέεται μέ έπαρχιακή όδό άσφαλτο-
στρωμένη. Δίκτυο όδρεύσεως πληρες από .πη-
γαϊο νερό από έκτελεσθέν εργον καί άποπερατω-
θέντόν Άπρίλιο του 1978, αξίας 600 χιλ. δραχ
μών. "Εκταση γεωργική; γης της Κοινότητος
5.000 στρέμματα περίπου.

Κύριες άπασχολήσει; τών κατοίκων άγρο-
τικέτ; έργασίεξ.

Κύριο εισόδημα α) έλαιόλαδο β) έληέ; Κα-
λαμών γ) έσπεριδοειδή και δ) σιτηρά,

Τό αρχικό. όνομα Καμίνια πηγάζει από τά
πολλά άσβεστοκάμινα, με τα όποία άσχολοϋντο
οί κάΤΟΙΚΟΙ'ομωςτό 1956μετονομάσθη εις Δάφνη

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ό κ. Χρίστος Ραζέλος απέκτησε γυιό, όπωτ;

και ό κ. Πέτρος Πετράκος ό κ. Γιάννης Άπο-
στολάκοξ απέκτησε κόρη και δ κ. Νίκος Λια-
κάκος κόρη,

39

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



ΘΑΝΑΤΟΙ
Ή Δήμητρα Καράμπελα
Ή Παναγιώτα Κρητικοϋ
Ή Μαριγώ Χαλβατσιώτου
Ό Άντώνης Γαληνέας
Ό Παναγιώτης Ν. Βορβήτ;
Ό Σταμέλοτ; Δημήτριος
Ή Τριαντάφυλλη Βρέτου

86 ετών
80 ετών
85 ετών
9 ετών

21 ετών
69 ετών
68 ετών

ΓΑΜΟΙ
Έτέλεσαν του; γάμουξ τους ό κύριοτ; Σπύρος

Μεζίνης με τη δ. Ν Νικολακάκου,
Βαγγέλης Λιακάκος

ΑΝΩΓΕΙΑ

Κατά τή διάρκεια του 1979 αποπερατώθηκε
ή άσφαλτόστρωση όλων των κεντρικών δρόμων
τών 'Ανωγείων, Τό έργο έγινε με κρατική επι-
χορήγηση και με ανάλογη βοήθεια τόσο τών
όμογενών του Καναδά, δσο και τών κατοίκων.

ΓΑΜΟΙ
Έτέλεσαν του; γάμους τους οί έξης :

Ό Γ. Κονιδιτσώτης και ή Μαρία Καστρή.
Ό Κ. Δεμεζήτ; και ή Στρατηγούλα Σαχλά.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Άπέθαναν οί έξης :

'Ηλίας Φόρτσας 83 ετών, δ Κων/νος Γρίτης
75 ετών, ή Μαρία Σταθάκου 84 ετών, ή ΑΙμιλία
Τζανέτου 91 ετών, ό Σοφιανός Ρούτσης 87 ετών,
ή Παναγ. Ξυδιά 80 ετών, ό Γεώργιος Κουμου-
τσάκοτ; 80 ετών, ό Άνδρέας Κόνιαρης 83 ετών,
ή 'Αλεξάνδρα Δαρβίρη 74 ετών, ό Παναγιώτης
Δούκας 48 ετών και ή Κανέλλα' Λαμπράκου
85 ετών.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ή Τριαντάφυλλη, σύζυγος Παναγ. Άσημα-

κόπουλου έγέννησε κορίτσι, ή Δήμητρα σύζυγος
'Αναστασίου Καλαμαρά κορίτσι, ή Χριστίνα
σύζυγος Παναγ, Μιχαλακάκου άγόρι, ή Πο-
τούλα σύζυγος Παναγ. Θεοφιλάκου κορίτσι, ή
Σταυρούλα σύζυγος Παναγ. Σταθάκου άγόρι, ή
Βασιλική σύζυγος Π. Σαχλά άγόρι , ή Κατερίνα
σύζυγος Γ. Γρηγοριάδη άγόρι, ή Κων/να σύ-
ζυγος Δημητ. Καστρή άγόρι, ή Μαρία σύζυγος
Γεωργ, Τζανέτου κορίτσι, ή 'Αμαλία σύζυγο;
Κων/νου Τζανέτου κορίτσι.

Γεώργιος Νικολόποuλος

ΛΙΑΝΤΙΝΑ

Έτέλεσαν τους γάμους τους οί :
Δούκας Γεώργιος και Κουτσοβασίλη Γεωργία.
Παναγάκοξ Βασίλητ καί Κων/να Τζανετάκου.

Καλλιόπη Νικολακάκοu

*
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗ ΡΙΑ

"Επειτα από έπιτυχεϊξ έξετάσεις ει-
σήλθε στο διπλωματικό σώμα ό κ. Παν-
τελης Β. Καρκαμπάσης και ήδη φοιτά
στό νοεϊδρυθέν Κέντρο Διπλωματικών
Σπουδών.

Έπίσης στό διαγωνισμό για τήν
πρόσληψη 10 Γραμματέων Β' τάξεως
του Δ/κοl:> Κλάδου του ιδίου 'Υπουρ-
γείου, έπέτυχε ΚΌΙ ή δ. 'Ελπινίκη Β.
Καρκαμπάση, 2η μεταξύ 100 ύποψη-
φίων.

Τό περιοδικό μας του; απευθύνει τις
πιό θερμές του εϋχέ«.

*
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Εύχαριστοϋμε τό Σύλλογο Ξηροκαμπιτών
Τορόντο Καναδά «Ή Άγία Τριά;» για τή, με
200 δολλάρια, συμβολή του στην εκδοση του
Περιοδικοϋ μας.

.ΑΥαπητοι Φίλοι,

·Η συμπαράστασή σας στην
προσπάθειά μας εχει ώς άπο-
τέλεσμα την τακτική εκδοση
και εΥκαιρη άποστολη του πε-
ριοδικοθ μας.
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