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Δημητρίου Κ  Γιαννακόπουλου ∗  

Οι περιηγήσεις του Ιταλού Ciriaco de Pizzicoli  
στην υστεροβυζαντινή Λακωνική 

Περί τα μέσα του 150υ αιώνα η Πελοπόννησος είναι μία εδαφική έκταση  
κατανεμημένη στις δυνάμεις του Δεσποτάτου του Μορέως και της Γαληνοτάτης  
Δημοκρατίας της Βενετίας. Οι Έλληνες Δεσπότες έχουν κατορθώσει να  
ανακτήσουν από τους Φράγκους το μεγαλύτερο μέρος του εσωτερικού της  
Πελοποννήσου και τα βορειοδυτικά της παράλια, ενώ οι Βενετοί έχουν  
περιοριστεί στις νευραλγικές για την οικονομία τους θέσεις της Κορώνη ς, της  
Μεθώνης και της Αργοναυπλίας. Ταυτόχρονα η τουρκική πλημμυρίδα  
εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο απειλητική για το σύνολο των χριστιανικών  
κρατιδίων του ελλαδικού χώρου.  

Η Πελοπόννησος όμως αυτή την εποχή δεν αποτελεί μόνο πεδίο  
ανταγωνιστικής συνύπαρξης, πολιτικής έντασης και πολεμικής εγρήγορσης.  
Λειτουργεί και ως ο πόλος έλξης πολλών «Δυτικών» που επισκέπτονται την  
Αχαια ή τον Μορέα, όπως είναι σ' αυτούς γνωστή, από πολιτικό, οικονομικό και  
πνευματικό ενδιαφέρον. Η ιταλική χερσόνησος είναι ο κυριότερος χώρος  
προέλευσής τους. Η γεωγραφική γειτνίαση είχε ευνοήσει πολύπλευρε ς επαφές  
των κατοίκων της με τις πελοποννησιακές κτήσεις του βασιλείου της Νεαπόλεως  
κατά τη μακροχρόνια φραγκοκρατία, ενώ και ο αρχαιολατρικός ζήλος που  
αναπτύσσεται γοργά στην Ιταλία ως γενέτειρα τής Αναγέννησης, ωθεί όλο και  
περισσότερους Λατίνους να επισκεφτούν την Πελοπόννησο.  

Ο Ciriaco de Pizzicoli (ο Κυριακός ο Αγκωνίτης για τους Έλληνες ή ο εξ  
Αγκώνος, όπως αυτοαποκαλείται 1391-1452), αποτελεί την αντιπροσωπευτική  
περίπτωση Ιταλού εμπόρου και αρχαιολάτρη, που ενδιαφέρεται να γνωρίσει από  
κοντά τα υλικά κατάλοιπα της ελληνικής αρχαιότητας. Είναι ο πρώτος ξένος  
περιηγητής ο οποίος επισκέπτεται τον ελλαδικό χώρο με καθαρά αρχαιολογικό,  
ίσως και κερδοσκοπικό συλλεκτικό ενδιαφέρον. Κατά τη διάρκεια των πολλών  
ταξιδιών του καταγράφει και απεικονίζει τις διάφορες αρχαιότητες και  
φροντίζει να δώσει την εικόνα των συγχρόνων του Ελλήνων μέσα από το πρίσμα  
του ένδοξου ελληνικού παρελθόντος, που αναμφίβολα τον συγκινεί και τον  
εμπνέει1.  

Πέρα από το αρχαιολογικό της ενδιαφέρον, η περιοχή της Λακωνίας, με το  
Μυστρά ως διοικητικό, οικονομικό και στρατιωτικό κέντρο του ισχυρού  
Δεσποτάτου του Μορέως, ήταν αδύνατο να εξαιρεθεί και από τα δύο ταξίδια του  
Κυριακού στην Πελοπόννησο, στα 1437 και 1447. Οι Δεσπότες Παλαιολόγο ι,  
Θεόδωρος B’ και Κωνσταντίνος, συγκαταλέγονται ανάμεσα στους ηγέτες που  
φιλοξενούν τον Κυριακό, όπως οι Δεσπότες της Ηπείρου Tocco, ο δούκας των  
Αθηνών Nerio ΒΆccίaίuοlί και ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο Β΄. 
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∗ Δρ. Ευρωπαϊκής Ιστορίας 
1 Φ.Γρηγοροβίου, «Ιστορία της πόλεως των Αθηνών κατά τους μέοους αιώνας» μετ. Σπ.Λάμπρου, Βιβλιοθήκ-η  
Μαραολή, 1904, Β', 00.344-345. 
 



Μοναδική πηγή για τις επισκέψεις του Κυριακού στη Λακωνία αποτελεί το  
αυτόγραφο έργο του «Περιγραφή της Πελοποννήσου»2 Οι πληροφορίες που  
αντλούµε από την περιγραφή της πρώτης επίσκεψης του Κυριακού στην περιοχή  
της Σπάρτης το Σεπτέµβριο του 1437 είναι µηδαµινές. Ο Κυριακός αφηγείται  
πως έφτασε στη Λακωνική προερχόµενος από την Ήλιδα και αφού είχε  
προηγουµένως επισκεφτεί τα Κύθηρα και την επικράτεια των Tocco στα  
Επτάνησα. Ακολουθεί τη διαδροµή µέχρι το κέντρο της Πελοποννήσου, τη  
σηµερινή Μεγαλόπολη.  

Περιγράφει την άφιξή του στη Φαλαισία (όπου και οι εκβολές του Αλφειού)  
και την επικοινωνία του µε το Μέµνονα Tocco,.o οποίος τον καλοδέχτηκε και  
του έδωσε συνοδεία, προκειµένου να φτάσει στο κράτος των Παλαιολόγων. Η  
περιγραφή αυτή είναι αρκετά αποκαλυπτική για την πανίδα µιας περιοχής, η  
οποία πρέπει να ήταν πολύ πιο δασωµένη απ' ό,τι σήµερα. Ο Κυριακός  
βεβαιώνει ότι στα θηράµατα της ακολουθίας του Λατίνου άρχοντα  
περιλαµβάνονταν ελάφι, αρκούδα και ψάρια από τα νερά του Αλφειού3, ενώ  
αργότερα αναφέρει ως θήραµα στις παρυφές του Ταϋγετου (Αρκασάνα) ένα  
αγριογουρουνο4.  .  

Ως Δεσπότης του Μυστρά µνηµονεύεται ο Θεόδωρος ο Β', ενώ οι γύρω  
κάτοικοι αναφέρονται ως χωρικοί, που σηµαίνει ότι η Σπάρτη των χρόνων του  
Αγκωνίτη δεν πρέπει να ήταν παρά ένας µικρός οικισµός γύρω από τις παρυφές  
του Μυστρά, το µοναδικό, και λαµπρό, αστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής.  

Δεν πρέπει ο Αγκωνίτης τότε να προέβη σε εκτεταµένες αρχαιοδιφικές  
έρευνες, αλλά απλώς να ήρθε σε γνωριµία µε τον τόπο και τους ανθρώπους του.  
Το βέβαιο είναι ότι ξεναγήθηκε από τον πατέρα του ιστορικού Γεώργιο  
Χαλκοκονδύλη, µαζί ίσως και µε το γιο του Νικόλαο (Λαόνικο, όπως διασώθηκε  
αναγραµµατισµένο το όνοµα), για τους οποίους αφήνει να εννοηθεί ότι τον  
περιποιήθηκαν και τον διευκόλυναν ποικιλότροπα. Τότε πρέπει να γνώρισε για  
πρώτη φορά και τον Πλήθωνα.  

Το δεύτερο και πιο αποδοτικό ταξίδι του στη Λακωνία έκανε ο Κυριακός το  
καλοκαίρι του 1447, όταν το Θεόδωρο Β' είχε ήδη διαδεχθεί στο Δεσποτάτο ο  
µετέπειτα τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου Κων/νος ΙΑΌ Ξεκίνησε στις  
30 Ιουλίου από το Λεοντάρι της Αρκαδίας (Εχ Lαconicα Leontinarίa) και,  
ακολουθώντας την ίδια µε την προηγούµενη περιήγησή του διαδροµή, έφτασε  
στο «Σπαρτοβούνην (Ταύγετο) Μυσιστράτην τε (Μυστρά)» µάλλον την Ι"  
Αυγούστου. Στις 2 του µηνός έχουµε αναλυτική περιγραφή του από τη Σπάρτη  
για τα αρχαία, που γνώρισε συνοδευόµενος και πάλι από το Γεώργιο  
Χαλκοκονδύλη και το γιο του5. Βλέπει τα ερείπια της αρχαίας πόλης, αγάλµατα,  
θραύσµατα κιόνων και σκόρπια αρχιτεκτονικά µέλη ανά τους αγρούς.  
Μνηµονεύει ως καλά διατηρούµενο µνηµείο το Γυµναστήριο.  

Ο Αγκωνιτης κατά τη δεύτερη αυτή επίσκεψή του αναφέρεται εγκωµιαστικά  
στον Πλήθωνα. Δείχνει ενθουσιασµένος από τη γνωριµία του µε τον Έλληνα  
φιλόσοφο  (η  οποία  οπωσδήποτε  θα  ενισχύθηκε  από  τη  συµµετοχή  του  δεύτερου  
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2 Εκδόθηκε από τον Remigio Sabbatini µε τον τίτλο «ο εξ Αγκώνος Κυριάκος και η αυτάγραφος περιγραφή του  
της Πελοποννήσου, αποσταλείσα προς τον Λλεονάρδον Μπόττα» και περιλήφθηκε στο γενικότερο αφιέρωµά  
του στην 100/ ετηρίδα της Αµβροσιανής Βιβλιοθήκης "Miscellanea Ceriani", Milano 1910, Δ.Γρ.Καµπούρογλου,  
Οι Χαλκοκονδύλαι, ανατ. Χαρίσης 1996, σα. 119-120 
3 ΚΣιµόπουλου "Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα 333-1700 Α', Στάχυ, σ.308, Miller 487" 
4 Βλ, κατωτέρω. 
5 Λ.Χαλκοκονδύλη "ΒυζαντίαυΆλωσις», µε προλογικά Ν.Νικολούδη, Δηµιουργία 1997, σσ.14-15. 



στις εργασίες της Συνόδου της Φλωρεντίας το 1439, οπότε συναντήθηκε πάλι µε  
τον Κυριακό σε ιταλικό εδαφος)6.  

Ο Αγκωνίτης πρέπει να διαχείµασε στην επικράτεια των Παλαιολόγων,  
αφού στις 4 Φεβρουαρίου του 1448 και από την αυλή του Κων/νου Παλαιολόγου  
αφιερώνει στο Δεσπότη µία εργασία του για το ρωµαϊκό µηνολόγιο. Προορισµός  
του Ιταλού περιηγητή µετά τη Λακωνική ήταν τα βενετοκρατούµενα µέρη της  
Πελοποννήσου, Μεσσηνία και Αργοναυπλία, όπου διέµεινε µέχρι το φθινόπωρο  
του 14487.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κυριακός δεν αναφέρει τίποτε για το βιοτικό  
επίπεδο και τις κοινωνικές συνθήκες των κατοίκων της περιοχής, προφανώς  
λόγω αδιαφορίας, ίσως δε και απέχθειας για την κατάσταση των συγχρόνων του  
Λακώνων.  

Φτάνει µάλιστα να κατηγορήσει το Δεσπότη Κων/νο Παλαιολόγο σε ένα  
επίγραµµά του (1447) ως υπεύθυνο της κατάπτωσης που κατά τη γνώµη του  
διέρχονται οι απόγονοι των αρχαίων Σπαρτιατών, µια και το Δεσποτάτο µε έδρα  
το Μυστρά το θεωρεί ανάξιο της δόξας της Αρχαίας Σπαρτης8.  

Από την καθηµερινή ζωή των κατοίκων της Λακωνικής επιλέγει να  
καταγράψει µόνο ένα περιστατικό, επειδή ο πρωταγωνιστής του (αν και λα·ίκός  
τύπος και άσηµος χωρικός) θα του θύµισε τους αρχαίου ς Σπαρτιάτες, που  
φυσικά θαύµαζε ως φορείς του πνεύµατος της ηθικής αγνότητα ς και της  
σωµατικής ρώµης. Είναι µάλιστα αξιοσηµείωτο ότι το συγκεκριµένο πρόσωπο  
χαρακτηρίζεται από τον περιηγητή αρχαιοπρεπώς ως «Σπαρτιάτης».  

" ... Σήµερα (24 Σεπτεµβρίου 1437), ενώ βαδι1;αµε από την πόλη  
Αρκασάνα9 (Αρκασά, προφανώς) για το Μυστρά, βλέπουµε ένα νεαρό  
Σπαρτιάτη, ψηλόκορµο και πανέµορφο, που τον έλεγαν Γεώργιο Χοιρόδοντα.  
Λένε γι' αυτόν πως, ενώ κυνηγούσε στ:ους λόγγους µ' άλλους, βρέθηκε µπροστ:ά σ'  
ένα αγριογούρουνο. Και τότε ο νέος µ' ένα πήδηµα γατζώθηκε στη ράχη του  
θηρίου και το σκότωσε χτυπώντας το µε το ρωµαλέο του χέρι. Την άλλη φορά  
σήκωσε µε το ένα µπράτσο δύο άνδρες και τους µετέφερε κάµποσο στα αµπέλια.  

Και καθώς βρεθήκαµε στην όχθη ενός ποταµού ο νεαρός αυτός Σπαρτιάτης,  
για να βοηθήσει και να δείξει την καλή του καρδιά, µε πήρε κάτω από τη  
µασχάλη του και µε πέρασε αντίκρυ. Καθώς πλησιάζαµε στην πόλη, τον είδαµε να  
λυγι1;η και να κοµµατιάζει ένα σιδερόραβδο τρία δάχτυλα πάχος ... "10  

Κατά τα λοιπά από την περιοχή φαίνεται να προσελκύει την προσοχή τού  
Αγκωνίτη µόνο η ευφορία του εδάφους και ο φυσικός πλούτος της. Κάνει λόγο  
για τις καλλιέργειες µε οπωροφόρα δέντρα, αµπέλια και ελαιόδενδρα στην  
κοιλάδα του Ευρώτα.11 Δε φαίνεται να τον συγκινεί η αναγέννηση της βυζαντινής  
τέχνης,   όπως    αυτή   εκδηλώθηκε   στο   Μυστρά,   µε  σειρά   ολόκληρη   κοσµικών  
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6 Καµπούρογου, ό.π., σ.123·124, Miller 489, N.Nicoloudis "Laonikos Chalokondyles. Atranlation and  
Commentary of the Demonsιrations ο! Hi.stories", Books Ι-Η1, StoD.Basilopoulos, 1996, σ.70.  
7 γλου, ό.π., σ.123  Καµποϋρο8 " …των ηµετέρων γενεών η ανανδρία και ραfJυµία µεταβληθήναι παρεσκεύασαν εις Μυσιθραν υπ6  
Kωνσταvτίνoν ... " κ.Σιµόπουλου, ό.π., σ.313. Ωστόσο, η εύστοχη επισήµανση του Απ. Βακαλόπουλου ότι η  
γεωργική ανάπτυξη της εποχής, την οποία εξάλλου προβάλλει και ο Αγκωνίτης (βλ. κατωτέρω), ήταν  
αποτέλεσµα της επίδρασης στον Κων/νο Παλαιολόγο των µεταρρυθµιστικών ιδεών του Πλήθωνα, αποκαλύπτει  
την αντιφατικότητα της στάσης του περιηγητή απέναντι στον Έλληνα Δεσπότη (Ιστορία του Νέου Ελληνισµού,  
Αρχές και διαµόρφωσή του, Α', Θεσσαλονίκη 1974, σ.286).  
9 Η τοποθεσία ταυτίζεται µε την αρχαία Φάριδα. 
10 Σιµοπουλου, ό.π., σσ. 309-310.  
11 Βλ. υποσ.7. 



κτιρίων, περίτεχνων ναών και παοεκπλησιων.12 Η στάση αυτή του περιηγητή  
µπορεί να αποδοθεί και στην προκατάληψή του ως Λατίνου, απέναντι στους  
ορθόδοξους Έλληνες, πέρα από τον αρχαιολατρικό ζήλο που βαρύνει αυτή την  
εποχή στους Δυτικούς φιλότεχνους, όπως υποστηρίζει ο Miller13.  

Από τον Κυριακό τον Αγκωνίτη λοιπόν δεν περιµένουµε συγχρονική  
περιγραφή και αναλυτική έκθεση της καθηµερινής ζωής και του κοινωνικού  
επιπέδου των κατοίκων της Λακωνικής, ούτε και κάποιες κρίσεις του για την  
πολιτική κατάσταση στην περιοχή την εποχή που την επισκέφτηκε. Βέβαια  
τέτοιες πληροφορίες ως προερχόµενες από έναν αυτόπτη και αρκετά  
παρατηρητικό δυτικό επισκέπτη -όπως πρέπει να ήταν ο Κυριακός- θα  
αποτελούσαν ανεκτίµητη ιστορική πηγή για µία σκοτεινή περίοδο της λακωνικής  
ιστορίας.  

Παρ' όλ' αυτά, εξωτερικά στοιχεία πείθουν ότι ο ίδιος ο Ιταλός  
αρχαιολάτρης έδωσε πολύ µεγάλη σηµασία στις λακωνικές περιηγήσεις του. Η  
Λακωνία ήταν η περιοχή της Πελοποννήσου που επισκέφτηκε δύο φορές, όπως  
µόνο µε την περίπτωση του Δουκάτου Αθήνας εκανε14, αλλά και εκείνο το µέρος  
που παρέµεινε για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οπωσδήποτε το αυξηµένο  
ενδιαφέρον για την περιοχή σχετίζεται τόσο µε την ιστορία της, όσο και µε το  
γεγονός ότι αποτελούσε και τον τελευταίο πυρήνα της βυζαντινής περιφέρειας  
που επιβίωνε.  

Πρέπει να τονιστεί επίσης ότι η παρουσία του Κυριακού του Αγκωνίτη στη  
Λακωνία αποκτά ιδιαίτερη ιστορική σηµασία, γιατί συνδέεται µε την ταυτόχρονη  
πνευµατική -ίσως και πολιτική- δραστηριοτητα κορυφαίων εκπρoσώπων του  
Ελληνικού Ανθρωπισµού: του Πλήθωνα και των Χαλκοκονδυλων15, του πατέρα  
και πολιτικού Γεώργιου Χαλκοκονδύλη και του γιου του ιστορικού Λαόνικου.  

Πρόκειται για τρεις από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες του  
Ελληνισµού της εποχής, µε τις οποίες γνωρίστηκε ο Ιταλός περιηγητής στο  
Μυστρά, και αναµφίβολα επηρεάστηκε από αυτές στον τρόπο µε τον, οποίο  
προσέλαβε το ελληνικό παρόν ως επιβίωση του ένδοξου παρελθόντος.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Σιµοπουλου, ό.π., 0.310. 13 W.Miller, Η Φραγκοκρατία στην Ελλάδα 1204-1566, ελλ. µετ. Ελληνικά Γράµµατα 1960, 0.487. 14 Ο Κυριακός επισκεφτηκε την Αθήνα κατά τις ίδιες περίπου χρονικές περιόδους, το 1436 και το 1444. 
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15 Οι Αθηναίοι Χαλκοκονδύλες είχαν καταφύγει στο Μυστρά µετά την εξαιρετικά δυσµενή θέση στην οποία  
βρέθηκε ο Γ. Χαλκοκονδύλης το 1434. Ως επικεφαλής της αθηναϊκή; «εθνικής φατρίας» επιχείρησε να  
υφαρπάξει την εξουσία της Αθήνας από τους φλωρεντινούς AcciaiuoIi και για το σκοπό αυτό ήρθε σε  
συνεννόηση µε την Ελληνίδα χήρα του δούκα Ααιοηίο Α' AcciaiuoIi, Μαρία τη Μελισσηνή. Η συνωµοσία όµως  
αποκαλύφθηκε και προκάλεσε την εχθρότητα του Τούρκου Σουλτάνου, ο οποίος αποκατέστησε στο Δουκάτο  
των Αθηνών τον ανιψιό του άτεκνου Αατοαίο, Νετίο Β' Acciaiuoli (Βλ. σχετικά Δ.κ.Γιαννακόπουλου, Το  
Φλωρεντινοκρατούµενο Δουκάτο των Αθηνών, ανεκδ. Διδ.Διατριβή, Ε.κ.Τ.Ε.Ι.Ε., σσ.196-198. 



 

Παναγιώτη Ηλ. Κοµνηνού  

«Ευαγές ήι το ανελείν» ή τροµοκρατία;  
«Έχουµε ευνοµία, επειδή η ανατροφή µας δεν είναι  
εκλεπτυσµένη. Είναι όσο χρειάζεται σκληρή για να  

µας κάνει να σεβόµαστε τους νόµους. .. »  
Αρχίδαµος  

Σε σχέση µε το δηµοσίευµα του κ. Ιωάννου Ρουµελιώτη στο φύλλο της εφηµερίδας 
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΛΑΚ.ΩΝΙΑΣ» µε τον τίτλο «ΚΡΥΠΤΕΙΑ: Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ» θεωρώ αναγκαίο τον αντίλογο µε τη διατύπωση µιας  αντίθετης 
άποψης, όχι µόνο διότι κατά την άποψη µου πρέπει να είναι ορθή, αλλά και ως  δείγµα 
ελάχιστης συµβολής σε µια «απόπειρα» επανεξέτασης και επανεκτίµησης της  πλαστής 
εικόνας, που, λαθεµένα ή σκόπιµα κάποιοι Έλληνες  και ξένοι κατά καιρούς  συγγραφείς, 
έχουν προσδώσει στον πολιτειακό χαρακτήρα της αρχαίας Σπάρτης. Γράφει  ο κ. Ι. 
Ρουµελιώτης «Η τροµοκρατία, που τόσο έντονα ανησυχεί άτοµα και λαούς και  κυρίως τις 
κυβερνήσεις όλων των σηµερινών κρατών, γράφτηκε από Έλληνες και ξένους  σχολιαστές ότι 
έχει την αρχή της στη Γαλλική Επανάσταση. Αυτή η άποψη όµως είναι  λανθασµένη ... κυρίως 
ολοκληρωµένη µορφή κρατικής τροµοκρατίας απαντάµε στην  Αρχαία Σπάρτη µε τον 
καθιερωµένο θεσµό της ονοµαζόµενης «κρυπτείας»... Για την  αιτία, η οποία ανάγκασε τη 
στρατοκρατική  πολιτεία της αρχαίας Σπάρτης να  δηµιουργήσει τον τροµοκρατικό αυτό θεσµό 
της κρυπτείας και να τον εφαρµόσει επί  αιώνες, οι γνώµες των ιστορικών δεν συµφωνούν ... »  

Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω κάποιες απορίες µου. Σε µια περίοδο που τόσος  
λόγος γίνεται για την τροµοκρατία, δεν ξέρω σε τι εξυπηρετεί, εµείς και µάλιστα εµείς οι  
Σπαρτιάτες, να αναζητούµε την προέλευση της τροµοκρατίας στο καθεστώς της αρχαίας  
Σπάρτης. Και ακόµα γιατί, ας µου επιτραπεί αναντίρρητα και αβασάνιστα, αποδεχό-  
µαστε σαν ορθές τις θέσεις και τις αναφορές διαφόρων συγγραφέων ή ιστορικών, µηδέ  
εξαιρουµένων και των αρχαίων, όταν σήµερα στα χέρια µας βρίσκεται πλήθος στοιχείων,  
από τα οποία µπορούµε να ερευνήσουµε την πραγµατικότητα σε σχέση µε το σύστηµα  
διακυβέρνησης της αρχαίας Σπάρτης.  

Έχουµε εκτιµήσει σωστά τις ιστορικές συγκυρίες ή τις κατά καιρούς πολιτικές και  
ιστορικές σκοπιµότητες; Και ακόµα µας έχει απασχολήσει το ενδεχόµενο της έλλειψης  
επαρκών στοιχείων και γνώσεων, όπως εκ των υστέρων έχει αποδειχθεί για πολλούς από  
τους κατά καιρούς ερευνητές και ιστορικούς, οι οποίοι έχουν βάναυσα παραποιήσει την  
Ιστορία; Και φτάσαµε στο σηµείο να γιορτάζονται τα 2.500 χρόνια της αθηναϊκή;  
δηµοκρατίας του Κλεισθένη και η Σπάρτη, που επικεφαλής των Ελλήνων συνέβαλε  
αποφασιστικά στην αποτυχία της επέλαση ς των Μήδων προς την Ευρώπη, που δίδαξε το  
σεβασµό στους νόµους, που καθιέρωσε τη λιτότητα, τη δηµόσια εκπαίδευση, τη  
συστηµατική άθληση, την ισονοµία αντρών και γυναικών, που πρώτη ανέδειξε τις αρχές  
της δηµοκρατικής ιδεολογίας µε τα συλλογικά καταστατικά όργανα της απέλλας, της  
γερουσίας, των βασιλέων και των εφόρων, σήµερα ποικιλοτρόπως να αντιµετωπίζεται  
αλλά και να βάλλεται ως φορέας του ιστορικού στίγµατος των περί απολυταρχίας,  
τυραwίας, στρατοκρατίας, δικτατορίας, αφορισµών των κατά καιρούς ειδηµόνων,  
δικαιώνοντας έτσι τις υστερόβουλες σ' αυτήν αναφορές των ιστορικών του φασισµού και  
κάθε είδους ολοκληρωτισµού, µε πρώτο τη τάξει διάσηµο θαυµαστή τον Αδόλφο Χίτλερ.  

Και δεν είναι µόνο τούτο. Εξ ίσου σοβαρό ιστορικό ολίσθηµα σε βάρος της Σπάρτης  
είναι και η «σκόπιµη» παρασιώπηση του πρώτου γραπτού στην ιστορία  
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, του καταστατικού δηλαδή νόµου της πολιτείας της Σπάρτης (ηµερίδα: 
ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ, 10-2-2002, αιθ. τελετών Δηµαρχείου Σπάρτης, Αντρέας  
Δηµητρόπουλος, καθηγητής συνταγµατικού δικαίου Νοµικής Σχολής Αθηνών), που έτσι  
πρέπει  να   θεωρήσουµε  την  περίφηµη  ρήτρα  (ρήση-νόµος),  για  την  οποία  λέγεται  πως  ο  
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Λυκούργος εξασφάλισε την έγκριση του Μαντείου των Δελφών (Ηροδ.1.65.24,  
Ξεν.Λακ.Πολ.8.5) «Διός Συλλανίου και Αθηνάς Συλλανίας ιερόν ιδρυσάµενον φυλάς  
φυλάξαντα και ωβάς ωβάξαντα τριάκοντα γερουσίαν συν αρχαγέταις καταστήσαντα  
ώραις εξ ωράν απελλάζειν µεταξύ Βαβύκας τε και Κνακίωνος, ούτως εισφέρειν τε και  
αφίστασθαι + δαµωδανγοριανήµην και κράτος» (Πλουτ. Λυκ. 6.1-2, 7-8) µε αποδεκτή  
σήµερα µετά-φραση: «αφού ιδρύσεις ιερό του Δία Συλλανίου και Αθηνάς Συλλανίας  
(σωστότερον Ελλανίου και Ελλανίας, από τον Έλληνα που ήταν πατέρας του Δώρου),  
αφού οργανώσεις φυλές και ωβές και, αφού εγκαθιδρύσεις γερουσία από τριάντα άντρες  
και βασιλείς, από εποχή σε εποχή να συγκαλείς συνελεύσεις ανάµεσα Βαβύκας και  
Κνακίωνος κι' έτσι να εισάγεις (προτάσεις) και να διεκπεραιώνεις, ο δε δήµος να έχει  
συνέδριο και εξουσία». (Σηµείωση υπογράφοντοσ µήπως έφτασε ο καιρός να ξανα-  
δούµε την ιστορία της Σπάρτης ως προς τη µορφή του πολιτεύµατος και την ιδιαιτερότητα  
της ρήτρας του Λυκούργου µε πρωτοβουλία του Δήµου Σπάρτης και των ευαισθητοποι-  
ηµένων πολιτών Σπαρτιατών ή µη;). Είναι αλήθεια ότι πολλοί ιστορικοί και ερευνητές  
που έχουν ασχοληθεί µε το πολίτευµα της αρχαίας Σπάρτης, αναφέρονται στην κρυπτεία  
και προσπαθούν, ενίοτε µε διαµετρικά αντίθετες απόψεις, να προσεγγίσουν και να  
αποδώσουν τα χαρακτηριστικά της. Παρά όµως τις αντίθετες απόψεις, όλοι συγκλίνουν  
και δέχονται πως η «κρυπτεία» ήταν θεσµός του δηµόσιου δικαίου της Σπάρτης,  
σύµφωνα µε τον οποίο επιτρεπόταν εις τους δια του δεσµού του κοινού αίµατος  
συνδεόµενους (οµοίους) ο φόνος των ειλώτων (Ν. Πανταζόπουλος - Ρωµ. Δίκαιο).  

Και ακόµα συµφωνούν πως η Σπάρτη, ως «πολιτεία στρατοπέδου» και όχι  
«στρατοκρατική πολιτεία», υποχρεώθηκε εκ των πραγµάτων να καθιερώσει το θεσµό της  
«κρυπτείας», µε τον οποίο οι νεαροί ασφαλώς Σπαρτιάτες µε ενέδρα εφόνευαν τους  
είλωτες (Ι Σταµατάκος) «έτι δε και κρυπτεία τις ονοµάζεται θαυµαστώς πολύπονος προς  
τας καρτερήσεις» (Πλάτωνος νόµοι). Τούτο. γινόταν κατ' έτος, όταν οι έφοροι (5µελές  
σώµα που εκλεγόταν δηµοκρατικά από τους Σπαρτιάτες για ένα έτος, D. MAC-  
DOWELL, Σπαρτιατικό Δίκαιο 186-90) επέτρεπαν για λογαριασµό της πολιτείας ως  
συνόλου το φόνο ειλώτων που ήταν εξαιρετικά δυνατοί και επικίνδυνοι, κύρια για να  
αποτρέψουν εξεγέρσεις τούτων κατά της Σπάρτης, αλλά και χάρη σκληραγωγίας των  
νέων. «Αριστοτέλης δε µάλιστα φησί και τους εφόρους όταν εις την αρχήν καταστώσι  
πρώτον, τοις είλωσι καταγγέλειν πόλεµον, όπως ευαγές ή, το ανελείν (Πλόυτ, Λυκ. 28.7)  
«ο Αριστοτέλης ιδιαίτερα λέει επίσης ότι οι έφοροι µόλις αναλάµβαναν καθήκοντα,  
κηρύσσουν πόλεµο εναντίον των ειλώτων, ώστε ο σκοτωµός τους να µην είναι ανόσιος».  

Αφού η κρυπτεία αποωωπούσε στο φόνο των όσων είχαν κηρυχθεί εχθροί της  
πόλης, τούτο ασφαλώς θα είχε όχι µόνο θρησκευτική αλλά και νοµική σηµασία , έτσι  
ώστε αυτός που σκότωνε έναν εχθρό, δεν θα µιαινόταν µε τη θρησκευτική σηµασία του  
όρου, αλλ' ούτε θα είχε και ευθύνη για ανθρωποκτονία, (D. MACDOWELL ευθ Αν. 64-  
5), οπότε ο δικαιικός θεσµός της κρυπτείας, κάτω από αυτούς τους όρους, σε καµιά  
περίπτωση όχι µόνο δεν ήταν, αλλά ούτε και σήµερα είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως  
«ολοκληρωµένη µορφή κρατικής τροµοκρατίας», όπως ισχυρίζεται ο κ. Ιω. Ρουµελιώτης.  

Η παραπάνω άποψη πως η «κρυπτεία» όχι µόνο καµία σχέση δεν είχε µε την  
τροµοκρατία, αλλά ούτε και µε τα σηµερινά δεδοµένα µπορεί να της αποδοθεί τέτοια  
µοµφη, εκτός απ' όσα συνοπτικά αναφέρθηκαν, συνεπάγεται a contrario και από ότι  
σήµερα, παρά τις πιέσεις κάποιων χωρών και τις προσπάθειες κάποιων άλλων σε διεθνές  
επίπεδο (Ε.Ε. και σΗ.Ε.), δεν έχει υπάρξει συµφωνία για το τι είναι τροµοκρατία και  
ποιος είναι τροµοκράτης.  

Ας αφησουµε, λοιπόν, ήσυχη την του Λυκούργου πολιτεία. Αν δεν µπορούµε εµείς οι  
ιστορικοί επίγονοι των Ηρακλειδών της Λακωνικής να αναδείξουµε και να προβάλουµε  
το διαχρονικό µεγαλείο της αρχαίας Σπάρτης, τότε ας αρκεστούµε στο ελάχιστο. Ας µην  
τη χρεώνουµε ... επιπρόσθετα.  
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Στράτη Αλεξ. Σολωµού  

Ελαιοµανία 

Πριν από λίγο καιρό περιπατώντας στο κέντρο της Γενεύης, ανάµεσα στα  
πανάκριβα κοσµηµατοπωλεία και γκαλερί τέχνης, ανακάλυψα ένα νέο πολυτελές  
κατάστηµα. Τι πουλάει; Ελαιόλαδο και άλλα συναφή ποοϊόντα. Το λάδι  
συσκευασµένο σε διάφορα κοµψά µπουκαλάκια µοιάζει περισσότερο µε άρωµα.  
Και η τιµή επίσης µοιάζει µε τιµή αρώµατος, 30 έως 40 ΕΥΡΩ ανά λίτρο.  
 

 
Είναι προφανές ότι η «ελαιοµανϊα» της Αµερικής έφτασε τώρα στην  

Ευρώπη. Όλα άρχισαν πριν από µερικά χρόνια, όταν έγιναν γνωστά τα  
ευεργετικά αποτελέσµατα της µεσογειακής δίαιτας. Οι εύπορες και πλέον  
µορφωµένες τάξεις άρχισαν να βλέπουν το ελαιόλαδο σαν ένα είδος πανάκειας  
που προλαµβάνει όλες τις ασθένειες και προσφέρει αιωνία νεότητα. Στη Silicon  
Valley της Καλιφόρνιας σε ακριβά «µεσογειακά» εστιατόρια σε υποδέχονται,  
βάζοντας στο τραπέζι για ορεκτικό, φρέσκο ψωµί κι' ένα µπολ γεµάτο  
ελαιόλαδο. Τέτοιου είδους υπερβολές είναι συνήθεις στην Αµερική, όπου οι  
µόδεςέρχονταικαιπαρέρχονταιταχύτατα.  

Εκτός από το ελαιόλαδο, η µανία επεκτείνεται και σε άλλα παράγωγα  
προϊόντα της ελιάς, όπως:  

βρώσιµες ελιές και καρυκεύµατα από πολτό ελιάς (condiments),  
ελαιόλαδο αρωµατισµένο µε διάφορα βότανα,  
καλλυντικά µε βάση από ελαιόλαδο, όπως σαπούνια και διάφορεξ κρέµες για  
το σώµα,  
αρώµατα ατµοσφαίρας και  
διακοσµητικά φυτά που προέρχονται από παραλλαγές άγριας ή ήµερης  
ελιάς. (Για το τελευταίο αξίζει να αναφέρουµε ότι πέρυσι στην Γαλλία η  
ζήτηση δενδρυλλίων ήταν τόσο µεγάλη πού προκάλεσε συχνές κλοπές από  
καλλιέργειες και φυτώρια).  
Το ερώτηµα που θα πρέπει να απασχολεί την ελαιοπαραγωγό περιοχή µας  

είναι: Πόσο θα διαρκέσει αυτή η µόδα; Τι πρέπει να κάνουµε για να µην  
χάσουµε την µοναδική αναπτυξιακή ευκαιρία που προσφέρει στα χωριά µας;  
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Πιστεύω ότι δεν είµαι ο µόνος που έχει αυτές τις ανησυχίες. Σίγουρα υπάρχουν  
πολλοί ειδήµονες που ασχολούνται µε την οικονοµική πλευρά του θέµατος  
(παραγωγή, τιµές, επιδοτήσεις, κτλ.). Εγώ, ως µη ειδικός, θα ήθελα να προβάλω  
λίγες ιδέες από µία διαφορετική οπτική γωνία, την κοινωνική και πολιτισµική  
διάσταση του φαινοµένου.  

Πρώτα απ' όλα για το ερώτηµα αν η µόδα αυτή θα ξεθυµάνει σύντοµα. Δεν  
υπάρχει αµφιβολία ότι όλες οι µόδες παρέρχονται. Ιδίως εκείνες που αγγίζουν  
την υπερβολή ή που δεν έχουν κανένα απτό όφελος. Όµως οι ευεργετικές  
ιδιότητες του ελαιόλαδου ίσως να υπερβάλλονται, αλλά δεν αµφισβητούνται  
σήµερα από κανένα. Προ ετών διάβασα σε έγκυρο επιστηµονικό περιοδικό την  
γνώµη ενός µεγάλου επιδηµιολόγου για το ποία τροφή κάνει καλό και ποία κάνει  
κακό. Με έκπληξη έµαθα ότι διάφορα νέα που ακούγονται κατά καιρούς για το  
τάδε ή το δείνα προϊόν βασίζονται σε ατελείς έρευνες, µε µικρά στατιστικά  
δείγµατα, όπου συχνά η επιστηµονική δεοντολογία δεν τηρείται αυστηρά. Μόνο  
σε λίγες περιπτώσεις υπάρχει σχεδόν οµοφωνία. Μία από αυτές είναι το  
ελαιόλαδο και η µεσογειακή δίαιτα.  

 
 
 
 
 
 
 

Από καθαρά οικονοµικής πλευράς, οι δυνατότητες αυξήσεως της αγοράς του  
ελαιόλαδου είναι ίσως ακόµη πολύ µεγάλες. Στην παγκόσµια αγορά, το  
ελαιόλαδο αντιπροσωπεύει µόλις το 3% των φυτικών ελαίων. Η Ευρώπη  
καταναλώνει το 70% της ολικής παραγωγής ελαιολάδου, που είναι περίπου 2,5  
εκατοµµύρια τόνοι (βλ. εικόνα). Συνεπώς, η αγορά των άλλων ανεπτυγµένων  
κρατών όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία είναι ακόµη παρθένα.  

Τα πράγµατα όµως δεν είναι και τόσο εύκολα. Εάν υποθέσοµε ότι όντως η  
παγκόσµια ζήτηση µεγαλώσει, θα µεγαλώσει και ο ανταγωνισµός. Είναι η  
περιοχή µας έτοιµη ν' ανταποκριθεί σε µία αυξηµένη ζήτηση για φτηνό λάδι  
χαµηλής ποιότητος; Μπορεί ν' ανταγωνιστεί τη νότιο Ισπανία; Εκεί βλέπει  
κανείς συνεχείς φυτείες να εκτείνονται κατά δεκάδες χιλιόµετρα (δηλ. πολλά  
εκατοµµύρια στρέµµατα). Όλα σχεδόν τα δέντρα ποτίζονται. Είναι πολύ χαµηλά,  
µε τρεις κορµούς που αναπτύσσονται πλαγίως προς τα έξω, για να έχουν µεγίστη  
ηλιοφάνεια και εύκολη συλλογή του καρπού.  

Από την άλλη µεριά, το ελληνικό λάδι και ιδίως της Κρήτης και της  
Πελοποννήσου αρχίζει και αποκτά την φήµη ότι είναι το καλλίτερο του κόσµου.  
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Προσωπικά πιστεύω ότι οι µεγαλύτερες ευκαιρίες βρίσκονται στην ποιότητα και  
όχι στην ποσότητα. Βεβαίως η φράση «ποιότητα και όχι ποσότητα» µοιάζει σαν  
τις κοινοτοπίες που ακούγονται στα καφενεία της Αγοράς. Γι' αυτό θα  
προσπαθήσω παρακάτω να εξηγήσω γιατί πιστεύω ότι µόνο το καλό λάδι έχει  
µέλλον.  

Υπάρχει ένα παράδειγµα προϊόντοξ, αντιστοίχου του λαδιού, που είναι της  
µόδας πάνω από µισό αιώνα. Είναι το καλό κόκκινο κρασί. Όπως το ελαιόλαδο,  
το κρασί είναι φυσικό προϊόν που παρασκευάζεται σε χαµηλή θερµοκρασία και  
διατηρεί µία µεγάλη ποικιλία αρωµάτων και γεύσεων. Και αυτό έχει ιδιότητες  
ευεργετικές για την υγεία (όταν καταναλώνεται σε µικρές ποσότητες).  

Γύρω από το κρασί υπάρχει πλέον µία «κουλτούρα» που συντηρεί και  
επεκτείνει τη µόδα του. Το κρασί στηρίζει οικονοµικά ολόκληρες γεωγραφικές  
περιοχές (π.χ. Νότια Γαλλία, Ιταλία, Καλιφόρνια, Αυστραλία κ.α.). Εκτός από  
την παραγωγή και το εµπόριο, πολλές άλλες παράλληλες οικονοµικές  
δραστηριότητες βασίζονται στο κρασί. Είναι αµέτρητες οι εκδόσεις βιβλίων και  
περιοδικών που ασχολούνται µε τα διάφορα είδη κρασιού, τα έτη παραγωγής, τις  
περιοχές προελεύσεως και τις ποικιλίες των αµπελιών. Ένας ολόκληρος  
τουριστικός κλάδος έχει αναπτυχθεί και συντηρείται από το κρασί,  
προσφέροντας επισκέψεις δοκιµασίας, σεµινάρια γευσιγνωσίας και θεµατικά  
µουσεία. Τέλος, υπάρχουν επιστηµονικά ινστιτούτα πανεπιστηµιακού επιπέδου  
και κέντρα ερευνών που ασχολούνται µε την οινολογία και την αµπελουργία Δεν  
είναι τυχαίο ότι τις τελευταίες δεκαετίες τα πιο φηµισµένα αµπέλια αγοράζονται  
από επιφανείς δισεκατοµµυριούχους ή πολυεθνικές εταιρείες.  

Η αντίστοιχη «κουλτούρα» του ελαιόλαδου έχει ήδη αρχίσει. Όταν  
επισκέπτεσαι τα πολυτελή καταστήµατα που ανέφερα παραπάνω, σου µιλούν για  
«περιοχή προελεύσεως» του λαδιού, για «έτος παραγωγής», για γεύσεις και  
αρώµατα. Σου λένε για το ποιο λάδι πάει µε κάθε φαγητό και σου προτείνουν να  
δοκιµάσεις διάφορα είδη. Τα βιβλιοπωλεία παρουσιάζουν όλο και περισσότερα  
βιβλία για την µεσογειακή κουζίνα και την µαγειρική µε ελαιόλαδο.  

Πώς µπορεί να επωφεληθεί η περιοχή µας απ' αυτό τον συρµό; Είναι τώρα η  
στιγµή για τις τοπικές αρχές ν' αδράξουν την ευκαιρία, αρχίζοντας από την  
παιδεία. Η κατάλληλη «γευσιγνωσϊα» και «οσφρησιγνωσία» καλλιεργείται µόνο  
από την παιδική ηλικία (π.χ., σε µερικές ευρωπαϊκό; πόλεις που παράγουν  
αρώµατα οι συνεταιρισµοί κάνουν ειδικές εκδηλώσεις στα δηµοτικά σχολεία,  
όπου ψάχνουν για τα παιδιά που έχουν ταλέντο στην όσφρηση).  

Τα τοπικά τεχνικά και επαγγελµατικά σχολεία πρέπει να δώσουν  
µεγαλύτερη έµφαση στην ελαιοπαραγωγή και την ελαιοκαλλιέργεια. Οι τοπικοί  
παράγοντες (αυτοδιοίκηση και συνεταιρισµοί) να επιδοτήσουν ταξίδια για νέους  
σε άλλες πιο ανεπτυγµένες αγροτικές περιοχές της Ευρώπης. Η ιδιωτική  
πρωτοβουλία και η οικονοµία δεν θα αργήσουν ν' ακολουθήσουν, όταν οι σπόροι  
της παιδεία; αρχίζουν και βγάζουν τα πρώτα βλαστάρια.  
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Θεοδώρου Σ. Κατσουλάκου 

Η Παναγιώτα και ο Ηγούµενος 

Πριν από ενενήντα χρόνια περίπου η κοινωνία των χωριών µας συνταράχτηκε  
από ένα απροσδόκητο γεγονός. Ο ηγούµενος της Γόλας Ησαϊα; εγκατέλειψε το  
µοναστήρι16 και αποσχηµατίστηκε, γιατί έγιναν γνωστές οι σχέσεις του µε την  
Παναγιώτα, µια όµορφη νεαρή Κουµουστιώτισσα. .  

Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή. Το 1909 ηγούµενος στη Γόλα ήταν  
ο Ησαίας17 (κατά κόσµον Ηρακλής) Δ. Κυριακάκος, (έτος γεννήσεως: 1865)  
καταγόµενος από το Ξηροκάµπι. Τότε η πολυάνθρωπη Κουµουστά δεν είχε παπά και  
οι Κουµουστιώτες όλες τις λειτουργίες και όλα τα µυστήρια τα τελούσαν στη Γόλα.  
Το µοναστήρι βρισκόταν σε πλήρη ακµή. Στο τραπέζι για φαγητό καθόταν πολύς  
κόσµος και κάθε µέρα ο φούρνος έπρεπε να βγάζει ψωµί. Το µοναστήρι, εκτός από  
τα µουλάρια, απαραίτητα για τις µεταφορές και την επικοινωνία µε τα χωριά του  
βουνού και του κάµπου, είχε και δύο στάνες, γίδια και πρόβατα. Τα γίδια  
ξεχειµώνιαζαν στου Κούµπαρη και τα πρόβατα στα χειµαδιά του Πριτσιώτικου  
(κοντά στο Γύθειο), όπου το µοναστήρι είχε περιουσία και µετόχι. Πολλοί νέοι  
εύρισκαν δουλειά εκεί, καθώς τα χρόνια ήταν δύσκολα. Πολλοί, άλλωστε,  
Κουµουστιώτες και Γορανίτες, στο µοναστήρι έµαθαν την ψαλτική. Ακόµη και  
γυναίκες εξασφάλιζαν τον επιούσιο δουλεύοντας εκεί. Σκουπίζανε, µπαλώνανε,  
πλένανε, «νεροτριβιάζανε» τα χοντρόρουχα και τα πήγαιναν ύστερα στο µοναστήρι.  
Η αµοιβή γινόταν σε είδος, τυρί, γεwήµατα και σπανίως σε χρήµα.  

Οι γυναίκες που δούλευαν στο µοναστήρι ήταν σύνήθως «φαµελίτισσες», από  
πολυµελείς οικογένειες δηλαδή. Μια απ' αυτές ήταν η Γεωργίτσα σύζυγος  
Αθανασίου Καοκαµπάση18 από την Κουµουστά µε εφτά παιδιά, τέσσερα κορίτσια  
και τρία αγόρια. Για συντοοφιά της έπαιρνε και τη µικρή της κόρη, την Παναγιώτα, η  
οποία, καθώς µεγάλωνε, γινόταν και πιο όµορφη, Ο ηγούµενος, θέλοντας να  
βοηθήσει την οικογένεια, που αντιµετώπιζε προβλήµατα επιβίωσης, ποόσφερε  
χρήµατα, τα οποία όµως η Θασάναινα Καρκαµπάση δεν τα δεχόταν. Ο ηγούµενος  
επέµενε και κάποτε, λένε, τα έβαλε στον κόρφο του κοριτσιού. Και το κακό έγινε.  
«Τα µάτια τους κουβεντιάσανε», όπως χαρακτηριστικά είχε πει παλιός  
Κουµουστιώτης. Από τότε η Παναγιώτα ξεθάρρεψε και πήγαινε στο µοναστήρι µόνη  
της, χωρίς οι δικοί της να υποψιαστούν το παραµικρό. Το κελλί του Ησαϊα ήταν αυτό  
που βλέπει προς την Κουµουστά. Λέγανε τότε µάλιστα πως ο Ησαϊας άφηνε ένα  
φανάρι στο παράθυρο του κελλιού, δείγµα ότι η Παναγιώτα µπορούσε να πάει στο  
µοναστήρι. Κι εκείνη κινούσε νύχτα µέσα στις ερηµιές και τις κακοτοπιές και  
έφθανε στο µοναστήρι. Πριν ξηµερώσει, βρισκόταν πάλι σπίτι της.  

Ο Ησαϊας είχε τρεις αδελφές. Τη Σταυρούλα (παντρεύτηκε το Σταύρο Ρηγάκο),  
τη Βασιλική (παντρεύτηκε τον Παναγιώτη Μανιάτη) και την Πολυξένη (παντρεύτηκε  
Μαυρόγιαννη). Την πρώτη Πέµπτη της Σαρακοστής (1909) οι δυο αδελφές  
Σταυρούλα και Βασιλική πήγανε στο µοναστήρι να εξοµολογηθούν. Κατευθύνθηκαν  
προς  το  κελλί  του  αδελφού  τους,   µα  το  βρήκαν  κλειστό.  Ρώτησαν  δυο  καλογήρους   το  
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Νίκωνα (ή Αντώναρο Διαµαντάκο) και τον Ιωανίκιο (Κοκκορό) για τον ηγούµενο  

 
16 Θ. Κατσουλάκου - Β. Ασηµοµύτη, Το µοναστήρι Γόλας Λακωνίας, Αθήνα 1991, σ. 53, σηµ. 15 
17 Ο Σταύρος Ρηγάκος βεβαιώνει σήµερα ότι πάνω στο καµπαναριό και το θόλο, όπου βρίσκονται σταυροί,  
υπ ρχουν επιγραφές «επί ηγουµενίας Ησαϊα Κυριακάκου 1908». ά
18 Όπως συνάγεται από αναγραφή στον Κώδικα της Γόλας (σελ. 57) υπό ηµεροµηνία 12 Απριλίου 1895 η  
Γεωργίτσα ήταν χήρα έχοντας χάσει ακόµη ένα γιο, τον Πανάγο. Ακολουθώντας τη συνήθεια των πιστών  
αφιερώνει στο µοναστήρι µια ελιά στη θέση Κοµµατάς και ένα στρέµµα χωράφι στη θέση Μακριά Μούσγα για  
να µνηµονεύονται τα ονόµατα Αθανάσιο; και Πανάγος.  
 



και αυτοί δήλωσαν πως δεν ήξεραν. Πήγαν οι γυναίκες στην εκκλησιά και στη  
συνέχεια ξαναπήγαν στο κελλί, το οποίο βρήκαν αυτή τη φορά ανοιχτό. Σ' ένα  
συρτάρι µάλιστα βρήκαν τσίχλες ψητές. Το παιδί της Μανιάταινας, που ήταν µαζί  
τους, είδε το φουστάνι της Παναγιώτας να προεξέχει από το κρεβάτι και φώναξε: «ο  
παππούς µου έχει µια γυναίκα κάτω από το κρεβάτι». Τα 'χασαν οι αδελφές και σε  
έξαλλη κατάσταση πέταξαν την Παναγιώτα έξω από το κελλί. Στη συνέχεια  
τράβηξαν για την εκκλησία, βρήκαν τον Ησαϊα, από τον οποίο ζήτησαν να τις  
εξοµολογήσει. Όταν τέλειωσε η εξοµολόγηση, βγήκαν έξω, όπου η µεγαλύτερη  
αδελφή η Βασιλική, είπε στον αδελφό της: «τωρα θα σε εξοµολογήσω εγώ. Την  
Καρκαµπασίτσα τι την ήθελες στο κελλί σου;» Κι εκείνος αποκρίθηκε: «µην κοιτάς τι  
κάνω, να κοιτάς τι λέω»19.  

Το γεγονός ήταν αδύνατο να κρατηθεί µυστικό. Ο Ησαϊα; φοβήθηκε ότι ο  
Ανδρέας Λαµπρινός, που βρισκόταν εκεί κοντά, και µε τον οποίο το µοναστήρι είχε  
κτηµατικές διαφορές, θα διέδιδε τα διαδραµατιθέντα στον κόσµο γύρω. Έτσι ο  
Ησαϊαξ µετά από πολλή σκέψη εγκατέλειψε νύχτα το µοναστήρι και πήγε στο σπίτι  
της αδελφής του στους Γοράνους. Εκεί ξυρίστηκε, φόρεσε κάτι ρούχα του γαµπρού  
του και κίνησε για το Γύθειο. Με πολλές προσπάθειες βρήκε καράβι και ξεκίνησε  
για τις ΗΠΑ, όπου βρίσκονταν και πολλοί συµπατριώτες εργαζόµενοι. Πριν  
ξεκινήσει όµως, φρόντισε να στείλει δικό του άνθρωπο στην Παναγιώτα και της  
µήνυσε να περιµένει γράµµα του.  

Το γεγονός απλώθηκε γρήγορα σ' όλη τη την περιφέρεια. Μοναδικό θέµα τα  
βράδια στις ρούγες των χωριών το κατόρθωµα του ηγούµενου. Στο µοναστήρι µετέβη  
αµέσως ο δεσπότης, για να ενηµερωθεί και να λύσει ένα πρόβληµα που έγινε  
αφορµή να σκανδαλισθεί το χριστεπώνυµο πλήρωµα. Μια πρώτη ενέργεια ήταν να  
ανατεθεί η ηγουµενία στον ιεροµόναχο Ιερόθεο Σαραντάκο από την Παλιοπαναγιά,  
άνθρωπο ακέραιο και θεοσεβή. Οι συζητήσεις όµως έδιναν και έπαιρναν. Ως και  
τραγούδια για την περίπτωση συντέθηκαν:  

«Σύρε, σταυρέ, στους ουρανούς µαζί µε τους αγγέλους  
κι εγώ θα πάω να παντρευτώ, να πάρω την Ποτούλα.»  
Ακόµη και ανέκδοτα, πολλά και τολµηρά ανέκδοτα κυκλοφόρησαν, που δεν  

πρέπει όµως να έχουν σχέση µε την αλήθεια.  
Η Παναγιώτα έµεινε στην Κουµουστά µόνη να αντιµετωπίσει την κατακραυγή  

του κόσµου. Και αντιστάθηκε. Στις κατηγορίες και τις κακόβουλες συζητήσεις  
απαντούσε µε πείσµα και περιφρόνηση. Ο καιρός όµως περνούσε κι όλη η  
οικογένειά της δοκίµαζε την πίκρα και τη λαϊκή αποδοκιµασία: «η Παναγιώτα είχε  
ξεγουµενίσει γούµενο», ήταν «κουβεντιασµένη», «συγκιουλισµένη». Μετά από µήνες  
πολλούς έφτασε από τη Νέα Υόρκη ένα γράµµα µε πρόσκληση του Ησαϊα προς την  
Παναγιώτα να φύγει για την Αµερική. Τα χαρτιά ετοιµάστηκαν γρήγορα και η  
Παναγιώτα µ' ένα µικρό µπόγο ρούχα και τις ευχές των δικών της ξεκίνησε για το  
Ξηροκάµπι κι απ' εκεί µε τη σούστα για το Γύθειο, απ' όπου επρόκειτο να  
αναχωρήσει για τη µεγάλη χώρα πέρα από τον Ατλαντικό. Αυτά έγιναν το 1910.  

Στη Νέα Υόρκη η Παναγιώτα παντρεύτηκε τον Ησαϊα µε δόξα και τιµή.  
Απέκτησαν πέντε παιδιά, το Δηµήτρη, τη Βασιλική, την Αθηνά, το Γιώργη και το  
Νίκο. Την Κουµουστά, τη Γόλα και όσους τους συµπαραστάθηκαν δεν τους ξέχασαν.  
Πάντοτε έστελναν χρήµατα και δέµατα µε ρουχισµό, την εποχή που οι εδώ άνθρωποι  
είχαν ανάγκη. Τα παιδιά τους µεγάλωσαν µέσα στις ζωηρές αναµνήσεις από τον  
ταραχώδη    βίο     της   οικογένειας.     Το    1936    η    µεγαλύτερη    κόρη    της   οικογένειας,  

 
επιτυχηµένη κιόλας δηµοσιογράφος, ήρθε στο Ξηροκάµπι, πήγε στην Κουµουστά κι  
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19 Την αυθεντικότητα του διαλόγου εγγυάται η Ελένη Μανιάτη, ανιψιά του Ησαϊα, που ζει σήµερα στον  
Αρκασά. Η Ελένη Μανιάτη γνώρισε τον Ησαϊα και την Παναγιώτα στην Αµερική 



απ' εκεί στη Γόλα. Βρήκε τον ηγούµενο Ιερόθεο και του ανακοίνωσε ότι ο πατέρας  
της ήθελε να κάµει µια µεγάλη δωρεά στο µοναστήρι. Ο Ιερόθεος, αυστηρός καθώς  
ήταν, σήκωσε το µπαστούνι του, το χτύπησε στη γη και της απάντησε: «να' ρθει ο  
ίδιος να βγάλει εδώ το διάβολο από µέσα του»! Το 1965 ήλθε κι άλλη κόρη, κι ένας  
γιος. Είδαν συγγενείς και φίλους. Το 1990 ήλθε η εγγονή που δε γνώριζε ελληνικά.  
Πήγε όµως στη Γόλα. Η Παναγιώτα δεν έπαψε να ενδιαφέρεται για τους εδώ  
συγγενείς και για κάθε Έλληνα που έφτανε στην περιοχή της, χωρίς να έχει στον  
ήλιο µοίρα. Να τον ταϊσει, να τον ποτίσει, να νοιαστεί να του βρει δουλειά. Κάποτε ο  
παπα - Πάνος Ορφανάκος της ζήτησε χρήµατα για τις εκκλησιές που έχτιζε ο ίδιος  
στον Αρκασά. «Θα στείλω, αν τα χρήµατα πάνε στις εκκλησιές της Κουµουστάς που  
κινδυνεύουν να πέσουν», είχε απαντήσει20.  
 
 

Ο Ησαίας, η «θρυλική» Παναγιώτα και τα πέντε παιδιά τους  
 

Πριν από κάποια χρόνια, µια Γορανίτισσα, η Δηµήτρω Ρηγάκου, όταν είδε ότι το  
µοναστήρι της Γόλας είχε αρχίσει να αναστηλώνεται, έβαλε τις φωνές: «φωτιά και  
κατάρα θα πέσει στο µοναστήρι, από του Ησαϊα το κελλί αρχίσανε... ». Έτσι είχε  
βιώσει τότε ο πιστός κόσµος την περιπέτεια της Παναγιώτας και του Ησαϊα.21  
 
 
 
 
 
 
 

Ευγενίας Ιω. Κονίδη 
                                                 
20 Αυτά από επιστολή της Παναγιώτας στο Γιάννη Χοισταεάκο. 
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21 Τη φωτογραφία εξασφάλισε για τις ανάγκες του δηµοσιεύµατος ο Πέτρος Σ. Ρηγάκος, τον οποίο και για  
πολλά άλλα ευχαριστώ 



Ο γάµος στα µέσα του προηγούµενου αιώνα 

Στο τέλος της τέταρτης δεκαετίας του 200υ αιώνα ο γάµος γινόταν κατά κύριο  
λόγο µε προξενιό. Το ρόλο της προξενήτρας αναλάµβανε µια συγγένισσα, µια  
γειτόνισσα ή ακόµα και κάποια ξένη. Η προξενήτρα φρόντιζε να φέρει σε επαφή  
τις δύο ενδιαφερόµενες οικογένειες, αφού τις ενηµέρωνε για την «κατάσταση»,  
δηλαδή τις οικονοµικές απαιτήσεις. Σε κάποια γιορτή, πανηγύρι ή σε κάποιο  
συγγενικό σπίτι συναντιόνταν οι γονείς ή κάποιοι στενοί συγγενείς και, αν  
δέχονταν τους όρους, πήγαιναν στη συνάντηση αυτή ο γαµπρός και η νύφη: εκεί  
τα «πιονανε», τα «τελειωνανε».  

Ακολουθούσαν σε σύντοµο, συνήθως, χρονικό διάστηµα οι αρραβώνες. Την  
Κυριακή που θα οριζόταν, µετά την εκκλησία γίνονταν τα αρραβωνιάσµατα. Στο  
τραπέζι υπήρχε σφαχτό και άφθονο κρασί και το γλέντι συνοδευόταν από χορό,  
πολλά αστεία και ευχές.  

Στη συνέχεια ακολουθούσαν οι προετοιµασίες για το γάµο. Έπρεπε να  
αγοραστούν τα ρούχα της νύφης και του γαµπρού, να ετοιµαστούν τα γλυκά, να  
αγοραστούν τα δαχτυλίδια. Η οικονοµική κατάσταση της εποχής δεν επέτρεπε  
την αγορά και άλλων κοσµηµάτων ως δώρο για τη νύφη. Εν τω µεταξύ φρόντιζαν  
µέχρι την ηµέρα του γάµου να συµπληρώσουν, αν κάτι έλειπε από την προίκα,  
µαξιλάρια, πατανίες, κουβέρτες, κάποιο κεντητό ή υφαντό.  

Όταν ήταν όλα έτοιµα και από την πλευρά τής νύφης και του γαµπρού,  
οριζόταν ο γάµος. Οι γάµοι γίνονταν πάντα Κυριακή και ποτέ Σάββατο. Η  
Κυριακή ήταν µέρα αφιερωµένη στο Θεό και δεν επιτρεπόταν να έρθει σε  
επαφή το ζευγάρι Σαββατόβραδο.  

Οι συγγενείς, «το ψίκι», συνόδευαν το γαµπρό και τη νύφη στην εκκλησία µε,  
στολισµένα άλογα. Όµως, αρκετοί έµεναν στο σπίτι και δεν παρακολουθούσαν  
την τελετή, ώστε να βοηθήσουν στην προετοιµασία για το τραπέζι που θα  
ακολουθούσε. Τα σφαχτά ετοιµάζονταν από το Σάββατο. Συνήθως το γαµήλιο  
τραπέζι είχε κρέας µε πατάτες στο φούρνο ή καπαµά. Το κρέας το καπαµίζανε  
σε µεγάλα ταψιά. Τα µακαρόνια έβραζαν σε γανωµένα χαρανιά. Αφού τα  
τύρωναν, τα τοποθετούσανε σε πιατέλες, από όπου έτρωγαν όλοι µε τη σειρά µε  
το ίδιο πιρούνι. Στο γλέντι χόρευαν τραγουδώντας µε το στόµα πολλά τραγούδια.  
Κατά κανόνα η οικονοµική κατάσταση της εποχής δεν επέτρεπε την παρουσία  
µουσικών που θα συνόδευαν το τραγούδι. Χόρευαν συρτά, τσάµικα, αλλά και  
τσάρλεστον και φοξ. Το γλέντι συνόδευαν πολλά πειράγµατα, αλλά και ευχές για  
το ζευγάρι. Στο µεταξύ κάποιος άντρας µε την µπουκάλα στο χέρι κερνούσε  
κρασί' όλοι έπίναν µε το ίδιο ποτήρι. Το γλέντι κρατούσε µέχρι πρωίας.  
Υπήρχαν και πολλά γλυκά, συνήθως κουραµπιέδες, αλλά και κουλούρες ψηµένες  
στο φούρνο, στολισµένες. Αυτές τις πετούσε στον αέρα η νύφη για να τις πιάσουν  
οι ανύπαντρες. Όποια έπιανε κουλούρα, πίστευαν ότι θα παντρευόταν γρήγορα.  

Μετά το γλέντι τα νιογάµπρια πήγαιναν στο σπίτι του γαµπρού ή στη Σπάρτη  
σε ξενοδοχείο και µερικές φορές στην Τρίπολη, όπου έµεναν λίγες µέρες. Στη  
συνέχεια πήγαιναν στο σπίτι των πεθερικών, όπου µαζεύονταν οι συγγενείς για  
να  δουν  την  «τιµή»  της  νύφης.  Γλένταγαν  και  έριχναν  ντουφεκιές  από  τη  χαρά  
 
 
 
 
τους. Αν η νύφη δεν είχε την «τιµή» της, την έδιωχναν ή έπαιρναν πανωπροίκι,  
αν δεχόταν ο γαµπρός.  
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Μια δεκαετία αργότερα, η βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης οδήγησε  
σε µια διαφοροποίηση, όχι πάντως στην ουσία τους, των εθίµων του γάµου. Όταν  
"έκλεινε" το συµπεθεριό, γράφανε -όχι πάντα- το προικοσύµφωνο στο σπίτι της  
νύφης και το κερνούσαν µε χρήµατα. Στους αρραβώνες η νύφη έπαιρνε εκτός  
από το δαχτυλίδι και επιπλέον χρυσαφικά, αν υπήρχε η δυνατότητα. Η συνοδεία  
του γαµπρού και της νύφης γινόταν µε επαγγελµατίες µουσικούς, τους οποίους  
νοίκιαζαν και από την πλευρά του γαµπρού και της νύφης και παρέµεναν και στο  
γλέντι, όπως ενδεικτικά αναφέρει το ζεύγος Βασιλικής και Γιάννη Πουλάκου  
από τη Μούσγα.• Το ψίκι του γαµπρού είχε 98 άλογα. Οι καλεσµένοι δεν  
πήγαιναν πια στους νεόνυµφους µόνο σφαχτά, αλλά και είδη νοικοκυριού -  
υαλικά, πιάτα, ποτήρια.  

Η καλύτερη οικονοµική κατάσταση ωστόσο δεν απαλλάσσει από προλήψεις  
και έτσι συντηρεί όµορφα και ενδιαφέροντα γαµήλια έθιµα προηγουµένων  
δεκαετιών. Η νύφη έπρεπε να πάει στη βρύση να φέρει νερό συνοδευόµενη από  
ένα µικρό παιδί, του οποίου να ζουν και οι δύο γονείς και να ασηµώσει τη βρύση.  
Το έθιµο αυτό πιθανότατα σχετίζεται µε την τεκνοποιία. Στην εκκλησία η νύφη  
πήγαινε έχοντας στη µέση της το κλειδί της εκκλησίας και ένα µαυροµάνικο  
µαχαίρι που θα την προστάτευαν από τα µάγια. Όταν θα πήγαινε στο σπίτι του  
γαµπρού, θα έπρεπε να ξάπλωνε µε ένα µικρό αγόρι για να κάνει γερά παιδιά.  
Στην είσοδο της πόρτας έπρεπε να φάει µέλι που της έδινε η πεθερά, για να έχει  
γλυκιά ζωή. Επίσης, µέλωναν τρεις φορές την πόρτα και το ζευγάρι έµπαινε στο  
σπίτι κουκουλωµένο µε ένα µαντήλι.  
Τραγούδι που λεγόταν, όταν η νύφη ξεκινούσε για το στεφάνωµα:  

Ξέβγιαινε, νύφη, ξέβγιαινε από τα γονικά σου'  
ευτού που πας, νυφούλα µου, στης πεθερογενιάς σου  
σαν κυπαρίσσι να σταθείς, σαν δέντρο να ριζώσεις  
σαν µια µηλιά γλυκοµηλιά νανθϊσεκ, να καρπίσεις, 

να κάνεις τους εννέα γιους και θυγατέρα µία. 
Μαρτυρίες: 

Ευγενία Κονίδη Ευγενία, ετών 87. Έχει τελειώσει το δηµοτικό και τις 2  
τάξεις του Ελληνικού σχολείου. Παντρεύτηκε στις 22/10/1939.  
Βασιλική Ιωαν. Πουλάκου. Γεννήθηκε στις 20/7/1922. Έχει τελειώσει το  
δηµοτικό. Παντρεύτηκε στις 21/8/1949.  

Το προικοσύµφωνο 
Εις το όνοµα του Πατρός και του Υιού και του αγίου Προκοπίου Αµήν.  
Εγώ ο εκ Γοράνων Γεώργιος Αθ. Ρηγάκος υπανδρεύω την κόρην µου  

Βασιλικήν Γεωρ. Ρηγάκου εις τον εκ Μούσγας Ιωάννην Παν. Πουλάκον  
προικοδοτών αυτήν µε τα κάτωθι είδη:  

Έλαιον οκάδες 1.400 (χιλίας τετρακοσίας) - {Είδη Ρουχισµού}.  
1ον) 15 χονδρόρουχα. 2ον) 3 κιλίµια. 3ον) 2 σαλίσµατα. 4ον) 2 βελέτζια.  
5ον) 1 λιοπάνα. 6ον) 3 παντανίες. 7ον) 1 πάπλωµα. 8ον) 1 στρώµα  
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• Ο γάµος τους ήταν ο τελευταίος στην περιοχή, όπου οι καλεσµένοι είχαν πάει καβαλικεύοντας άλογα και  
µουλάρια. 
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Σταυρούλας Δ. Ορφανάκου 

Κωνσταντίνος Γεωργ. Λαμπράκος 

Έφυγε και ο τρίτος της παρέας. Ο γνω-  
στός σε όλους ως ο Κώτσος ο Λαμπράκος,  
γεννήθηκε στους Γοράνους στις 29 
Φεβρου-  
αρίου 1914.  
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έρας του γυρνούσε από τα κτήματα, τον  

 έπαιζε πολύ καλά. Όταν μπήκε μέ-  
 

ι κρυφά το βιολί. Ο πατέρας του  

Στα ι το ανε του. έστη ν π  το
άμο στ αψα. ιξε μα την κομπανία τ  του, 

Βαγγέλης ο Ρήγας. Τα κατάφερε πολύ καλά και  
από

ή

  α  
  

τους χορούς  
αυτ

ν

ιατί αρκετές φορές  
βοή , 

Ήταν σπουδαίος και αυτοδίδακτος  
βιολιστής όπως και ο πατέρας του. Από  
μικρός, όταν άκουγε τον πατέρα του να  
παίζει σε γάμους και σε πανηγύρια, του  
άρεσε πάρα πολύ κι ήθελε και αυτός να  
μάθει να παίζει βιολί. Ο πατέρας του όμως  
δεν τον άφηνε να παίρνει το βιολί μήπως 
και του το χαλάσει.  

Έτσι, όταν ο πατέρας του έλειπε στα  
κτήματα, αυτός κατέβαζε το βιολί και προ-  
σπαθούσε να παίξει. Κάποια μέρα, καθώς ο  
πατ
άκουσε να παίζει. Ενθουσιάστηκε, γιατί ο  
γιος του
σα, έκανε πως δήθεν δεν τον είχε ακούσει
να παίζει και ούτε τον μάλωσε που του είχε  
πάρε
κατάλαβε πως είχε μεγάλο ταλέντο.  

δεκαέξ υ έκ το ντεμπούτο Αντικατ σε το ατέρα υ α'  
ένα γ ην Τάρ Έπα ζί με ου θείου του  
Βαγγέλη Ρηγάκου γνωστού ως ο 

 τότε τον έπαιρναν πάντα μαζί τους. Αργότερα έφτιαξε μια μικρή ορχήστρα  
με τον Κώστα Σουλεϊδή στο κλαρίνο και τον Ηλία Εξαρχάκο  «Τσαγγαράκο»  
που έπαιζε λαούτο. Για πολλά χρόνια έπαιζαν μαζί σε γάμους, αρραβώνες και  
πανηγύρια. Έπαιζαν τις απόκριες και σε άλλα γλέντια στην πλατεία των  
Γοράνων καθώς και στην Κουμουστά. Όταν ο Κώστας Σουλεϊδη; έφυγε στην  
Αμερική, τον αντικατέστησε ο Γεώργιος Μητράκος από την Άρνα. Πολλές φορές  
έπαιζαν μαζί με τον Νίκο Φωτάκο και τον Γεώργιο Σαχλά πό τα Ανώγεια. 

Στους γάμους και στα διάφορα πανηγύρια και γλέντια τις πιο πολλές φορές  
τους καλούσαν. Αν θα πληρώνονταν ή όχι, γινόταν συμφωνία από την αρχή.  
Έτσι άλλοι τους πλήρωναν ή αλλιώς ό,τι έβγαζαν από τα τυχερά. Σ

ός που χόρευε μπροστά έριχνε χρήματα στα όργανα πάνω στην καρέκλα.  
Ζητούσε «παραγγελιές» και πολλές φορές τους κολλούσαν χαρτονομίσματα στο  
κούτελο, τη γνωστή «χαρτούρα», απ'όπου έβγαζαν και τα πιο πολλά!  

Όταν πήγε στο στρατό έκανε το νοσοκόμο. Μετά πήγε στη  Αθήνα, όπου  
δούλεψε σε μια αποθήκη με φάρμακα, για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό  
ήταν κάτι που τον βοηθούσε, όταν γύρισε στους Γοράνους, γ

θησε κάποιους αρρώστους. Εκτός από καλός βιολιστής ήταν και καλός  
αμπελουργός. Είχε πολλά αμπέλια και έφτιαχνε μόνος του το κρασί, αρίστης  
ποιότητας.     Επίσης     ήταν     καλός     οικογενειάρχης.     Παντρεύτηκε     την    Ουρανία  
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α α
 α ν  κ κ

Παναγάκου και απέκτησε δυο κόρες, την Β σιλική και την Χριστίν , η οποία  
ακολουθεί τα βήμ τά του και εί αι μια πολύ καλή δασ άλα μουσι ής. Ο  
Κωνσταντίνος Λαμπράκος απεβίωσε στις 14 Σεπτεμβρίου 2001.  

 

 
'Ορθιοι: Κωστας Λαμπράκος, Γιώργος Μητράκος και Ηλίας Εξαρχάκος. Καθιστοί: Νίκος Φωτάκος, Γιώργος.,  

Σαχλάς. Από το γάμο του Κων/νου Δούκα με τη Βασιλική Παναγάκου. 

Γιατί λέμε: «ο Χάρος κο
Κάποτε ένας έπιασε κουμ  έγινε η κουμπαριά, φάγανε  

ήπιανε και, όταν έφευγε ο Χά : «Θέλω, κουμπάρε Χάρε, μια  
χάρ οιήσεις ενωρίτερα για να προε-  
τοιμ

υ
ωνήσει, ότι θα με ειδοποιούσες ενωρίτερα, γιατί δεν το  

έκα
α

σ σ

ο ή υ

Ιωάννας Εξαρχάκου-Ρηγάκου  
Λαϊκή παράδοση 

υμπάρος δεν πιάνεταt»;  
πάρο το Χάρο, Αφού
ρος, του είπε ο άλλος 

η, Θέλω, προτού με πάρεις, να με ειδοπ
αστω». «Εντάξει».  
Πέρασαν αρκετά χρόνια. Μια βραδιά ξαφνικά ο Χάρος εμφανίστηκε με το  

δρεπάνι του στον κο μπάρο του. «Τι θες, κουμπάρε;», «Ήρθα να σε πάρω».  
«Μα τι είχαμε συμφ

νες;» «Τι λες, κουμπάρε; Σε ειδοποίησα πολλές φορές». «Πότε;», «Πριν από  
καιρό δεν σε πονούσαν τα πόδια σου, μετά δεν είχες τσιμπήματ  στην καρδιά,  
πόνους το στήθος, έπειτα κάτι ζαλάδες, (χοληστερίνη, ζάχαρο, πίε η), δε  
φούσκωνες; Τι ήταν όλα αυτά, δεν ήταν προειδοποιήσεις, κουμπάρε; » 

Έτσι λοιπόν, όταν κανείς νιώθει κάτι τέτοια, λέει: «Είναι παραγγελιές του  
κουμπάρ υ του Χάρου»,  « Ο Χάρος κο μπάρος δεν πιάνεται». 
 
 

 



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

30

Χρήστου Λ. Καπετανάκου 

Γράμμα από ην Αμερική 
Ελληνισμός, μια λέξη, ός που στο πέρασμα των  

αιώνων όλοι οι άλλοι πο Έλληνες, ένας λαός με  
προτερήματα, αντίληψη, ετοιμότητα. Έλληνες, περήφανος, φιλότιμος λαός, μερακλής, με  
καη

εις μας.  
Είμ

ούν  
από

ς εκκλησίες  
εψά

ς. Μια βέργα μόνη της  
σπά

νά δίμηνο στην Ελλάδα.  

«Απ ιο» 
Αν και μικρό παιδί τότε,  που μάθαινα μαζί με τη  

μητρική, ήταν εκείνη των πουλιώ
Το μεγάλο πάθος μου για τον μαγικό κόσμο της φύσης, το διαισθανόμουν, με  

οδηγούσ
ρο, χειμώνα, άνοιξη ή καλοκαίρι, οι  

ψίθυ ν μ

 τ
μια φυλή, μια ιστορία. Ένας πολιτισμ
λιτισμοί υποκλίθηκαν μπροστά του. 

μούς, συμπόνια, αγάπη, ένας λαός που στις δύσκολες στιγμές της ιστορίας του κρατά  
ο ένας τον άλλον και προχωρούν σαν ένας. Και εμείς εδώ σε τούτη τη μεγάλη χώρα, την  
χώρα της Δημοκρατίας, μιας δημοκρατίας βγαλμένης από τα σπλάχνα των Ελλήνων.  

Δεν είμαστε δύο και τρεις, μετράμε πολλές γενιές σ' αυτή τη χώρα που ζούμε,  
κάμποσα εκατομμύρια. Είμαστε μια μειονότητα με ζηλευτή θέση σε τούτη την χώρα,  
είμαστε μια εργατική κοινότητα, με τις εκκλησίες, τα σχολεία και ΤΙζ επιχειρήσ

αστε μια μειονότητα με επιστήμονες, μηχανικούς, τραπεζικούς, εκπαιδευτικούς,  
επιχειρηματίες, εμπόρους και κάθε άλλο επάγγελμα που βοηθά στην πρόοδο της ζωής.  

Έχουμε πλούσιους, μεσαίους, εργάτες, ανθρώπους που δούλεψαν και δεν μπόρεσαν  
να κάνουν κάτι, γιατί τους βρήκαν αρρώστιες, ατυχίες και έμειναν φτωχοί και με  
δυσκολία τα καταφέρνουν. Αυτοί οι Έλληνες που έχουν κάποια άνεση να μην κοιτ

 ψηλά τους φτωχού ς συμπατριώτες μας, σαν να θέλουν να τους τιμωρήσουν.  
Έχουμε τις εκκλησίες μας που μας άφησαν οι παλαιότεροι. Σ' αυτές οι ιερείς μας  

μάς βάφτισαν, μας μύρωσαν, μαζί με τους δασκάλους μας μάς έμαθαν τα πρώτα  
γράμματα. Σ' αυτές μας πάντρεψαν, βάφτισαν τα παιδιά μας, σ' αυτές τι

λη ο τελευταίος ασπασμός στους ηλικιωμένους, ακουμπήσαμε ένα λουλούδι πάνω  
στους δικούς μας νεκρούς να το πάρουν μαζί τους στην αιωνιότητα.  

Τώρα εμείς ως Έλληνες πρέπει να αφήσουμε στα παιδιά μας τη γλώσσα μας, τα ήθη  
και έθιμά μας, τον δικό μας πολιτισμό. Κανένας δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο  
Έλληνας. Όλοι είμαστε Έλληνες χωρίς μικρότητες και εγωισμού

ει εύκολα, ένα μάτσο από βέργες είναι δύσκολο να σπάσει. Η πίστη στη ζωή, στην  
προκοπή, στην αλληλεγγύη πρέπει να είναι ο δρόμος μας και το φωτεινό αστέρι που θα  
φωτίζει το δρόμο των παιδιών μας, για να ακολουθούν σωστά το μάλλον τους.  

Ένας μετανάστης από τα Καμίνια που διαμένει στις USA  
Υ.Γ. Φίλτατε Θόδωρε, το ατύχημα του αρχιτέκτονα Λεωνίδα Στ. Μυλωνάκου με λύπησε  
ιδιαίτερα. Με τον Αντώνη Σ. Λάσκαρη μπήκαμε στο σχολικό χώρο το 1931 -'32. Έφυγε  
κι αυτός σαν τα άστρα που χάνονται την αυγή.  

Έχουμε δορυφορικά κανάλια (ΕΡΤ, Antena, Mega) και είμαστε ενήμεροι για τα εν  
Ελλάδι: γκρίνιες στη Βουλή, Αλβανοί στα δικαστήρια, δυστυχήματα με αυτοκίνητα. Η  
Μίτσα, η γυναίκα μου, ξύνει τα νύχια της για κα

Αυτά.  
 

Τάσου Δ. Βολτή 
 

ό ένα ημερολόγ
 

θυμάμαι καλά πως η πρώτη γλώσσα
ν και των δέντρων.  

 
ε αλάθητα σε γνωριμία μαζί της. Ζούσα τότε στη γήινη Εδέμ του χωριού μας,  

στα πόδια του περίφημου Ταϋγετου. Φθινόπω
ροι   της   ζωής   ξεχύνοντα    από   μύρια   στό ατα.   Καθόμουν   στις   όχθες   με   τις   πυκνές  
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λυγαριές εκεί δίπλα από το ποτάμι μας και κάρφωνα αμίλητος το βλέμμα,  
αρατηρώντας επάνω στο διάφανο νερό τα πεσμένα φύλλα των πλατανιών, έτσι όπως τα  
αράσερνε στο διάβα του το ήρεμο ρεύμα, πιασμένα λες το ένα από τ' άλλο, να  
ταξιδεύουν.  

Να πω ότι άκουγα και τον σιγαλό ψίθυρο του αποχαιρετισμού, δεν θα είναι της  
φαντασίας μου. Μαγνήτιζε αυτός ο ψίθυρος την ψυχή, το είναι μου. Έμοιαζε με γλυκό  
νανούρισμα, καθώς το τραγουδούν καλόγνωμα αερικά. Έτσι γίνεται! Όταν είσαι παιδί,  

ν ά ο

ζωντανά και άψυχα, φανερώνει την πλημμυρίδα της καρδιάς και τη λαχτάρα  
για 

 

ν και  
πολ

μορφιά.  
Ήλθ

κ  
ν τ ε μ

ι τ κ α σ
 

 

 

α
π
π

όλα, μα όλα, φαντάζου  χαρούμενα, μαγικ , αμόλυντα. Πλημμυρίζει μέσα σ υ η ζωή και  
ξεχύνονται μπρος στα παιδικά μάτια οι ομορφιές του κόσμου. Και μόνο αυτές βλέπεις.  

Η παιδική αθωότητα ξεχειλίζει από απλά αισθήματα. Γιατί η επικοινωνία της ψυχής  
με τη φύση, 

τη ζωή. Νιώθεις την εσωτερική ανάγκη ν' αγκαλιάσεις όσα περισσότερα γίνεται. Τα  
παιδικά μάτια βλέπουν στον καθρέφτη της φύσης μόνον τη χαρά της ζωής. Απουσιάζει  
από τις παιδικές ψυχές ο πόνος. Αυτός ο αιώνιος δημιουργός της τέχνης, της ηθικής και  
της θρησκείας. Άγνωστο; σε μας, δεν ερχόταν τότε να θυμίσει το φθαρτό της πρόσκαιρης  
ύπαρξής μας. Γιατί ήταν η ηλικία, που ακόμη δεν την είχε αγγίξει το σπέρμα του κακού. 

Αλίμονο! Δεν μένουμε πάντα παιδιά! Και το μεγάλωμα ακολουθεί διαφορετική  
πορεία. Έρχεται η σκληρή πραγματικότητα, η διαφορετική όψη του κόσμου. Και παύεις  
να είσαι παιδί. Μα και τότε ακόμη, όχι λες, δεν έχουν χαθεί τα πάντα. Κι όπως  
σκέπτεσαι διαφορετικά, οι παιδικές αναμνήσεις περνούν από το χωνευτήρι της μνήμης  
και, ευτυχώς, διαπιστώνεις με ανακούφιση πως όχι, δεν έσβησαν όλα όσα αγάπησες. Και  
είναι αρκετά εκείνα που μένουν αναλλοίωτα, για να θυμίζουν τα μαγικά, τα ευτυχισμένα  
χρόνια της αλλοτινής εκείνης αναζήτησης. Και τότε θυμάσαι. Βιώματα μοναδικά, α

λά σαν σε μυθοπλασίες της παιδικής φαντασίας, ζωντανεύουν, παίρνουν υπόσταση  
και τα ζεις ως πραγματικά. Γιατί δεν στέργεις ν' αποχωριστείς την παιδικότητά σου. Και  
γίνεσαι το παιδί εκείνο του τότε, όπου δεν γνώριζε τι είναι φθαρτό, αφού κι ο θάνατος  
ως έwοια στην παιδική σκέψη ήταν άγνωστος! Το ότι υπήρχε, το θύμιζε που και που η  
αναχώρηση του εκατοχρονίτη παππούλη, που ως γεγονός γρήγορα ξεχνιόταν κι αυτό!  

Και ξαναφέρνω στη μνήμη το ποτάμι μας, τη Ρασίνα, τις δασωμένες πλαγιές του  
βουνού μας, τα πλάσματα της δημιουργίας. Όλα, μα όλα, τα νιώθαμε τότε να κυλούν στον  
ακατάληπτο χρόνο, σε μια αδιάκοπη ροή, όπως το αίμα στις αρτηρίες μας. Η σκέψη  
απέρριπτε τους συμβιβασμούς. Ήταν αδύνατον να δεχτείς -γιατί δε θα το άντεχες- πως  
κάποτε αυτός ο μαγικός κόσμος θα άλλαζε. Πού καιρός για τέτοιες ανασφάλειες!  

Μα πέρασαν τα όμορφα χρόνια. Ήλθε κάποτε και το απρόσμενο. Άλλαξε το μαγικό  
πρόσωπο του κόσμου εκείνου και μαζί του άλλαξε η απλότητα και η φυσική ο

ε ο πόλεμος. Χάνονταν οι άνθρωποι και μαζί τους λες και η ίδια η φύση  
ακολουθούσε τη μοίρα της φθοράς. Και σαν αντικρίζεις μια τέτοια σκληρή  
πραγματικότητα μέσα από τη σύνθεση ενός κόσμου διαφορετικού από εκείνον που  
έζησες, ε, τότε είναι που στέκεσαι βουβός και ξαφνιασμένος. Γιατί το έργο αυτό είναι  
δικό σου, είναι από τον ίδιο τον άνθρωπο.  

Χάνονται λες τα λευκά πουλιά των παιδικών σου χρόνων. Και τι απομένει πλέον; Η  
σκέψη τυραννική, να παλεύει βουβά, σπαραχτικά για να δεχτεί αυτό, το τόσο  
διαφορετι ό! Και σκέπτεσαι: Λοιπόν! Χάθηκαν τα πάντα; Προφτάνουμε άραγε να  
σώσουμε ό,τι απομέ ει από ον απ ρχόμενο αφανισ ό;  

Μήπως δεν φτάνει ως εμάς η λαχανιασμένη φωνή της φύσης, που απεγνωσμένα  
καλεί πριν από τον χαμό της;  

Υπάρχει ακόμη ελπίδα;  
Αυτό το χρέος της αναζήτησης και της ευθύνης σου θυμίζει κάθε τι ωραίο που  

κάποτε αγάπησες. Γ ατί α παιδικά βιώματα, και τότε α όμη, γίνονται η ντίστα η και σε  
καλούν να τολμήσεις. Έχεις μια υποχρέωση. Ν' αντισταθείς. Να βρουν και τα παιδιά που  
έρχονται τη χαρά της ζωής.  

 



Παναγιώτη Γεωργ. Μανδραπήλια 

Πεζοί ρυθμοί, «Για το ΝΑΙΡΩ» 
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Η πρόταση ιδιώτη για κατασκευή υδροηλεκτρικού εργoσrασίoυ σrη Ρασίνα  
ίνησε το ενδιαφέρον του κοινού και εκφράσrηκαν απόψεις, άλλες θετικές κι άλλες  

ές. Στον απόηχο του

Κ ία,  
γιατί ία. 

ό κ ρ

 νερό,  
είναι κάτι το απίστευτο, κάτι το τρομερό. 

Υ
όχι ό όλα. 
Το νερό τική, 
αλ . 

Είμαι σίγου οκαμπίτες  
κα . 

Ό λίες  
στο νε στίες. 
Να ς,  
ήγο ς. 

Η απόφαση το ήτανε σωστή  
. και πρέπ οτηθεί. 

 Οκτωβρίου 2002 

 

κ
αρνητικ  γεγονότος κινείται και η σάτιρα. 

αταλαβαίνω, φίλοι μου, την εύλογή σας απορ
 το συντακτικό εκακοποίησα και την ορθογραφ
Αυτ  το μηχανεύτηκα αι τό 'βαλα σ' ενέ γεια,  

για να κεντρίσω τη δική σας περιέργεια. 
Γιατί η αδιαφορία μας για το

Φαίνεται όμως ότι αρχίσαμε να βάζουμε μυαλό  
αφού τα πόδια στηλώσαμε στο υδροηλεκτρικό. 
δροηλεκτρικό και φράγματα αυτά να γίνουν όλα,  
μως εν στενώ, στο γόνατο και στ' άρπα - κ

 φαίνεται ότι δεν μπήκε μόνο στην πολι
λά και αίτηση έκανε να μπει στην διαπλοκή

ρος ότι λευκή νερο-επιταγή δεν θα δώσουν οι Ξηρ
ι γενικότερα όλοι οι ορθώς σκεπτόμενοι Φαρίτες
Αν αδιαφορήσουμε και πούμε δεν μας μέλει  

τον Δήμο μας θα κάνουμε 'να ξέφραγο αμπέλι. 
Ο ακρογωνιαίος λίθος σε μια δημοκρατία  

είναι η ελεύθερη έκφραση και η πολυφωνία. 
Σοβαρές πρέπει να γίνουν δημόσιες συζητήσεις,  
ν' ακουστούν προτάσεις, να γίνουν ερωτήσεις 
Και οι κάτοικοι απ' όλου του Δήμου τα χωριά  

τις απόψεις τους να πουν για τα νερά. 
λοι οι υποψήφιοι στις προεκλογικές τους ομι
ρό ν' αναφερθούν συγκεκριμένα κι όχι μ' αορι

 μας πουν τις νεροσκεψει; τους, τα νερο-σχέδιά του
υν να μας εκθέσουνε τα νερο-προγράμματά του
υ Δημοτικού Συμβουλίου για το υδροηλεκτρικό 

ει απ' όλους τους καλόπιστους να χειροκρ
Πολύ δε περισσότερο που ήταν παμψηφεί  

και ελπίζω ότι δεν ήτανε φούσκα προεκλογική. 
Εγώ σοβαρό θέμα έθιξα μ' ένα αστείο τρόπο  

και ελπίζω τα γραφόμενα να πιάσουν λίγο τόπο. 

20
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Της Αγοράς  
Σάββατο βράδυ άρμεξε για τελευταία φορά τα γίδια. Κυριακή πρωί στο

Ξηροκάμπι και απ' εκεί με το αυτοκίνητο του Γεωργιλή κατ' ευθείαν στο  
αεροδρόμιο της Αθήνας για τις ΗΠΑ. Για να μην τα πολυλογάμε, τρίτη μεσημέρι  
βρέθηκε στο εστιατόριο, ρέστο εκεί, ενός γνωστού καταγόμενου  
από την Καλαμάτα. Στο υπ  μαγαζιού θα έπιανε δουλειά  
πλένοντας πιάτα. Μια σερβιτόρα Αμερικανίδα τον λιμπίστηκε και ζήτησε από τ'  
αφε

 

ε

ωτάκουστο  
 ιδιοκτήτης του ρέστοραντ,  

άνθρωπο

ό, στην αγορά, στο σπίτι,  
στο

Β Η

                                                

  

ραντ το λέγανε 
όγειο αυτού του

ντικό, τον μπόση δηλαδή, να της επιτρέψει να φιλοξενήσει το ωραίο  
εικοσάχρονο παλικάρι από την Ελλάδα σπίτι της ..... .  

Την άλλη μέρα η κοπέλα ρωτήθηκε πώς πέρασε, κι εκείνη στάθηκε και τα  
εξιστόρησε με το νι και με το σίγμα. Περίεργα πράγματα δηλαδή είπε η κοπέλα.  
Δεν μπορούσε να το ξηγήσει. Συμπεριφορές αλλόκοτες. Το και το. Ο νεαρός,  
πέρα από την επίδοση του που μετρήθηκε σε δεκάδες, έκανε περίεργες κινήσεις  
μορφασμούς αλλιώτικους. Κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει το πρ
γεγονός. Τα χάσανε όλοι. Μυστήρια πράγματα. Ο

ς που του αρέσανε τα αστεία, βάλθηκε να εξιχνιάσει το θέμα. Πήρε στο  
τηλέφωνο το συγχωριανό του νεαρού μετανάστη, αυτόν δηλαδή που έφερε το  
νεαρό στο μαγαζί να δουλέψει. Και το μυστήριο λύθηκε αμέσως. Ο συγχωριανός  
του λεβέντη λοιπόν, που και αυτός είχε γίδια στην Ελλάδα, άκουσε με προσοχή  
όλα τα διατρέξαντα και, με όλη τη σοβαρότητα που απαιτούσε το θέμα,  
απεφάνθη κατηγορηματικά: «Μουκούραε ο κερατάς»!!∗  

Στο Τορόντο, πριν από τριάντα χρόνια περίπου. Όπως παλιά λέγαμε στην  
Τρίπολη λόγου χάρη' τόσο μίκρυνε ο κόσμος. Ένας συγχωριανός μας είχε πάει  
να δει τα αδέλφια του και, αν μπορέσει, να μείνει και αυτός εκεί να δουλέψει.  
Τις πρώτες μέρες τα αδέλφια του τον πήγανε να δει τους συγγενείς και τα  
αξιοθέατα. Αυτός όμως δεν έμεινε ικανοποιημένος. Αλλιώς ήταν μαθημένος. Δεν  
ευχαριστιόταν με τίποτα. Ο νους του ήταν στο χωρι

υς γνωστούς ανθρώπους που τους καταλάβαινε και τον καταλαβαίνανε. Τι  
δεν κάνανε τα αδέλφια του να τον πείσουν. Αδύνατον όμως. Τέλος, πήγανε σε  
μια ψησταριά ενός συγχωριανού, ο οποίος είχε κιόλας προκόψει, για να του  
εξηγήσει. Και αυτός, αντί να του τα πει μαλακά, να τα φέρει ρόδινα, στάθηκε και  
του 'πε όλη την αλήθεια.: «Εδώ χρειάζεται πολλή δουλειά. Νύχτα μέρα, αλλιώς  
δεν κάνεις χαίρι και προκοπή». «Εγώ», του λέει ο αθεόφοβος, «δεν έχω  
σταματήσει από τότε που πάτησα το πόδι στον Κάναδα». Έτσι πρόφερε την λέξη  
και συνέχισε: «δεν έχω κάτσει ούτε Χριστού, ούτε Λαμπρή, ούτε Αε Λιός». Αυτό  
ήτανε. Αυτό το τελευταίο αναστάτωσε τον συγχωριανό μας, ο οποίος  
μονολόγησε: «Ούτε Αε Λιός! Τι είναι εδώ, ρε; Σε τι Θεό πιστεύουνε;» Και πήρε  
την απόφαση να γυρίσει πίσω στο χωριό.  

Μας το 'λεγε προχτές κάτω από την πλατάνα στην πλατεία, πίνοντας το  
καφεδάκι του και συμπλήρωσε: «γύρισα πίσω και δεν το μετάνιωσα ποτές».  

. Η. Χ + . Γ Μ .  
 

 

 

 
∗ Η κατανόηση της συμπεριφοράς του νεαρού συμπατριώτη, ο οποίος τίμησε το ελληνικό όνομα στην ξένη,  
απαιτεί γνώση του γλωσσικού ιδιώματος της περιοχή 



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

34

. Στο αγαπημένο μου παιδί 

Παιδάκι ου,  
Μέρα και νύχτ  περπατώ  

Όσ η,  
δεν είδα το παι παρηγορήσει. 

Μες στη φτ ίχες μόνο,  
που κράτησες  τον πόνο. 

τ

Δε ,  
το . 

μό . 

Θα σε αγαπώ πάντα  
 µανούλα σου Α. Χ 

Συνδρομές 

Για τη συνέχιση της έκδοσης της «Φάριδος»: Σταύρ. Καλκάνης 40 €, Δημ. Μανιάτης  
5€, Παναγ. Σταρόγιαννης 3€, Σπ. Τεκόσης 5€, Πέτρ. Εξαρχάκος 5€, Παναγ. Δούκας  
5€, Σούλα Παναγάκου 5€, Γεώργ. Μεροπούλης 5€, Ευδ. Διαμαντάκου 10€, Παναγ.  
Μανδραπήλιας 5€, Γεώργ. Νικολακ Αλεξάκης 5€, lωάν. Νικολακάκος  
5€, Γεώργ. Νικολακάκος 5€, Γεω €, Τάσος Τζαwέτος 5€, Παναγ.  
Χριστακάκος 4€, Ηλ. Μανιάτης 5€, Βασ. ξαρχάκος 5€, Δημ. Ξηροπόδης 5€, Παναγ.  

 
 

 μ
α

και τη φωνή σου δεν ακώ. 
ες ραχούλες κοίταξα, σ' Ανατολή και Δύσ

δάκι μου να με 
ωχή καρδούλα σου αγάπη ε
 σαν τον Χριστό την πίκρα και

Απόστολο σε λέγανε και πάντα θα σε λένε 
α βουρκωμένα μάτια μου που κάθε μέρα κλαίνε. 
Αγόρι μου, λεβέντη μου, μικρό μου αγγελούδι,  
ο πόνος μου και η χαρά δεν γίνονται λουλούδι. 
Πολύ μικρό μου έφυγες από την αγκαλιά μου 

όσο ψηλά κι αν βρίσκεσαι θα σε θωρώ κοντά μου. 
 σκέφτηκες τα αδέλφια σου, τη μάνα, τον πατέρα
υς άφησες ολομόναχους και κλαίνε νύχτα - μέρα

 Τέσσερα χρόνια πέρασαν, και δε σε ξαναείδα· 
νο στα όνειρά μου έρχεσαι, και φεύγεις μ' ένα βήμα
Κανένας δε σε ξέχασε κι όλοι σε θυμούνται, 

τη ραγωμένη τους καρδιά την κάνεις και λυπούνται. 

Η
 

 

άκος 5€, Μιχ. 
ργ. Τάρταρη 5

Ε
Κονίδης 5€, Ζώης Πήλιας 5€, Χρήστ. Κονίδης 5€, Γεώργ. Μιχαλάκος 10€, Σούλης  
Μαστοράκος 5€, Παναγ. Αρμπούζης 10€, Ηλ. Μανιατάκος 5€, Αριστέα  
Κατσουλάκου 5€, Χρήστ. Παπαδάκος - Σταύρ. Παπαδάκος - Ελ. Παραμυθιώτη 30€,  
Αιδεσ. Γεώργ. Λάτσης 10€, Ξανθή Κοκκορού 5€, Σταύρ. Σαραντάκος 8€, Χρήστ.  
Φεγγαράς 20€, Αντ. Κανελλής 5€, Σταύρ. Μυλωνάκος 10€, Παν. Καψάλη - Δογατζή  
10€, Στρατής Σταρόγιαννης 15€, Γεωργ. Δριμπέλας 10€, Δημ. Βουραζέλης 1O€, Παν.  
Καλότυχος 20€, Ελένη Χρυσικού 1O€, Λάμπρος Σακελλαριάδης 30€, Δήμητρα  
Σταθοπούλου 20€, Ευγ. Κονίδη σύζυγος Παντελή 20€, Ματίνα Πουλακάκου 1O€,  
Γεωργία Σπαθανά 20€, Νέλλη Αγγελάκου 50€. 
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