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Text Box
Χαρακτηριστική είναι η παρουσία και ενός φουστανελοφόρου δίπλα στον τότε Πρόεδρο της Επιτροπής ανέγερσης του ναού ιατρό Γεώργιο Χρ. Καλκάνη (με λευκό καλοκαιρινό σακάκι) και τον ιερέα παπα-Νικολή Παπαστράτη. 
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Γεωργίου Θεοφ. Καλκάνη   

Έργα στους Γοράνους από την Αδελφότητα Γορανιτών  
της Αμερικής στις αρχές του περασμένου αιώνα  

 
 

          Όταν διαβάσαμε και για πρώτη φορά συζητήσαμε – ο δάσκαλος Παναγιώτης 
Γ. Ρηγάκος και ο υπογράφων – τα κείμενα που ψηφιοποιημένα εικονίζονται 
επιλεκτικά στις επόμενες σελίδες (και δημοσιεύονται όλα στη διαδικτυακή έκδοση 
του περιοδικού μας), εκφράσαμε και οι δύο απέραντο θαυμασμό. Θαυμασμό για 
τους ανθρώπους που έζησαν στις αρχές του περασμένου αιώνα στον τόπο μας αλλά 
και για αυτούς που μετανάστευσαν μακριά του για να ζήσουν καλύτερα αλλά 
άφησαν την καρδιά τους εδώ. Οι κάτοικοι των Γοράνων της εποχής ζητούν 
βοήθεια, σχεδιάζουν και πραγματοποιούν έργα – εκκλησία, σχολείο, δρόμους –  για 
το χωριό τους. Οι συμπατριώτες τους μετανάστες στην Αμερική 
συμπαραστέκονται, συμμετέχουν και χρηματοδοτούν αυτά τα έργα.  
          Ο θαυμασμός μας οφείλεται όχι μόνο στο μεγάλο ενδιαφέρον όλων για τα 
κοινά, στις προτεραιότητες που θέτουν – μια εκκλησία, ένα σύγχρονο σχολείο, 
αμαξιτούς δρόμους – και την αποτελεσματικότητά τους, αλλά και στον 
ορθολογισμό των επιχειρημάτων τους προς την πολιτεία, την ποιότητα της 
γλώσσας που χρησιμοποιούν, την πολύχρονη εμμονή στους στόχους τους, τη 
συνέπεια των ενεργειών τους και, κυρίως, τις συνεχείς «λογοδοσίες» (!) των 
υπευθύνων επιτροπών της κοινότητας προς τους κατοίκους και τους μετανάστες. 
Τα κείμενα που διασώθηκαν (κυρίως σε ομογενειακά έντυπα της εποχής) τέθηκαν 
στη διάθεση του περιοδικού από τον Χρήστο Π. Καψάλη μέσω του δασκάλου 
Παναγιώτη Γ. Ρηγάκου. 
          Στην πρώτη εικόνα φαίνεται το 
εξώφυλλο ενός φυλλαδίου, το οποίο 
τυπώθηκε το 1909 και κοινοποιεί τη 
«λογοδοσία» της Επιτροπής της 
Κοινότητας Γοράνων για τη διαχείριση των 
χρημάτων που συγκέντρωσε από το 1904 
έως το 1909. Επίσης περιγράφει τις 
ενέργειές της για την ανέγερση του νέου 
μεγάλου ναού του Αγίου Γεωργίου στους 
Γοράνους.  
          Η λογοδοσία αυτή, που έγινε «επ’ 
εκκλησίας» την 9η Αυγούστου 1909, 
προεβλέπετο από το καταστατικό της 
Επιτροπής, αφού (αντιγράφοντας από το 
φυλλάδιο χωρίς όμως όλα τα σημεία στίξης 
για πρακτικούς λόγους) πληροφορούμεθα 
ότι «κατά το 17ον άρθρον του καταστατικού 
της επιτροπής της κοινότητος αύτη είναι 
υπόχρεως κατ’ έτος να λογοδοτή, την δε λογοδοσίαν αυτής αναγιγνωσκομένην 
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ενώπιον των κατοίκων και είτα δημιοσιευομένην να αποστέλλη εις πάσας τας 
οικογενείας εν φυλλαδίω ως και εις αυτούς ακόμη τους αποδημούντες (στο 
εξωτερικό)».  
          Στη δεύτερη εικόνα φαίνονται τα ονόματα της Επιτροπής της Κοινότητας 
Γοράνων για την ανέγερση του ναού. Επισημαίνεται ότι η λογοδοσία αναγνώσθηκε 
«επ’εκκλησίας από του άμβωνος υπό του προέδρου της επιτροπής της κοινότητας 
περιστοιχιζομένου υπό του ταμίου της επιτροπής και των μελών αυτής ίνα ούτως 
εκδηλωθεί ενώπιον του κοινού η σύμπνοια και η ειλικρινής συνεργασία τους». 

 

 
 

          Στις ενδιάμεσες δεκαπέντε σελίδες του φυλλαδίου εκτίθενται καταστάσεις 
των εξόδων και εσόδων της επιτροπής από το 1904 έως το 1909, η λεπτομερής 
αιτιολόγηση των εξόδων και ονομαστικοί κατάλογοι πάρα πολλών συμπατριωτών 
(με πατρώνυμα, τόπο διαμονής και ακριβή ποσά) που συνεισέφεραν. Αυτές οι 
σελίδες, μετά από ψηφιακή επεξεργασία τους και καθαρισμό τους από τα 
αποτυπώματα του χρόνου, έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του περιοδικού 
(http://micro-kosmos.uoa.gr  η Φάρις  τ. 57) και ίσως ενδιαφέρουν πολλούς για 
την αποτύπωση της ανθρωπογεωγραφίας των μεταναστών και των οικογενειών 
τους.  
          Στην τρίτη εικόνα αυτού του σημειώματος – στην επόμενη σελίδα – φαίνεται 
επιστολή της Επιτροπής της Κοινότητας Γοράνων για την ανέγερση του ναού του 
Αγίου Γεωργίου προς την Αδελφότητα των «εν Αμερική» Γορανιτών Άγιος 
Γεώργιος. Η Επιτροπή με αυτή την επιστολή αναγγέλλει το 1924 την 
αποπεράτωση, τον εγκαινιασμό (την 22α Αυγούστου 1923) και τη λειτουργία της 
εκκλησίας, ενός «κολοσσιαίου έργου» (όπως αναφέρει) και μόνο «στόλισμα» του 
χωριού αλλά και «καύχημα» των Γορανιτών και «δη των εν Αμερική». Σε 
δημοσιεύματα της εποχής αναφέρεται ότι ο ναός στοίχισε περί τις είκοσι χιλιάδες 
δολάρια. Η Επιτροπή ζητά και πάλι τον «οβολόν» των αποδήμων για την ανέγερση 
του «δευτέρου στολίσματος» του χωριού, ενός νέου εξαταξίου σχολείου 
«περιλαμβάνον πρώτην και δευτέραν τάξιν Ελληνικού» σε αντικατάσταση του 
μικρού, παλαιού, ετοιμόρροπου και «εν γένει εντελώς ακατάλληλου» σχολείου «διά 
την τελειοτέραν ανάπτυξιν της νεολαίας μας».     
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          Στην παρακάτω τέταρτη εικόνα φαίνεται επιστολή της Αδελφότητος προς τα 
μέλη της. Αξιοσημείωτη είναι η ταύτιση των περισσοτέρων επωνύμων καθώς και η 
ομοιότητα στη γλώσσα των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Αδελφότητος 
και των μελών της Επιτροπής της Κοινότητας, που προδίδουν κοινή οικογενειακή 
καταγωγή αλλά και κοινή εκπαίδευση (στο ίδιο μικρό, παλαιό και ετοιμόρροπο 
σχολείο τους).  
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          Η Αδελφότης Γορανιτών ανταποκρίνεται και «συναισθανθείσα την ανάγκην 
ταύτην έταξε ως πρώτον και κύριον σκοπόν της την συμπλήρωσιν του κενού τούτου, 
δηλαδή την όσο το δυνατόν ταχυτέραν ίδρυσιν του νέου Σχολικού κτιρίου», ζητά δε 
από τα μέλη της «να έλθωσιν εις συνάφειαν με το γραφείον της Αδελφότητος, ίνα 
όλοι από κοινού φροντίσωμεν και φέρομεν εις πέρας το αναληφθέν έργον». 
          Στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού έχει αναρτηθεί και επιστολή της 
Αδελφότητας προς το Υπουργείο Παιδείας (το 1936) στην οποία αναγγέλλεται η 
απόκτηση γηπέδου  και η συγκέντρωση επαρκούς ποσού «διά την ίδρυσιν του νέου 
σχολικού κτιρίου, συμφώνως με τας ανάγκας του χωριού και τα σχέδια των ειδικών 
του Υπουργείου», ζητείται δε από το Υπουργείο η αποστολή σχεδίων και οδηγιών. 
Επίσης έχει αναρτηθεί η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας (το 1937) προς την 
Αδελφότητα με την οποία το Υπουργείο συγχαίρει, ευχαριστεί και συναινεί «διά 
την σύνταξιν της μελέτης του ανεγερθεισομένου διδακτηρίου». 
          Έχουν αναρτηθεί επίσης μερικά δημοσιεύματα του ομογενειακού τύπου της 
Αμερικής, στα οποία προβάλλονται τα αιτήματα όχι μόνο για την ανέγερση 
σύγχρονου σχολείου στους Γοράνους αλλά και για την κατασκευή αμαξιτών 
δρόμων που θα συνέδεαν το χωριό με το αμαξιτό δίκτυο της εποχής. Τα 
δημοσιεύματα αναφέρονται και στις προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων, 
περιλαμβάνουν δε ονομαστικές καταστάσεις δωρητών, με ιδιαίτερη μνεία στους 
κατά καιρούς Προέδρους και Μεγάλους Ευεργέτες της Αδελφότητος (ιδίως στον 
Παναγιώτη Τσάμπιρα, ο οποίος κατέβαλε το μεγαλύτερο ποσό). Αναφορές 
υπάρχουν και στην προσωπική εργασία των κατοίκων καθώς και σε παραιτηθείσες 
αποζημιώσεις «διά τας κτηματικάς των ζημίας τας οποίας επέφερεν η δίοδος των 
δρόμων». Ενδεικτικό της επιθυμίας και της ανάγκης για αμαξιτούς δρόμους είναι το 
δημοσίευμα όπου διαβάζουμε: «το όνειρο τούτο εισέρχεται εις τον κύκλον της 
πραγματικότητος και πολύ συντόμως η σφυρίκτρα του αυτοκινήτου θα αντηχεί εις 
τους γραφικούς λόφους και τας πυκνάς χαράδρας».     
          Στα επιχειρήματα για την κατασκευή αμαξιτών δρόμων που αναφέρονται στη 
λογοδοσία του 1909 διαβάζουμε ότι η Επιτροπή της Κοινότητας περιλαμβάνει και 
τη δυνατότητα της βέλτιστης εμπορικής αξιοποίησης των μαρμάρων του αρχαίου 
λατομείου «Γυναίκα» στη Γόλα. Πρώτο μέλημα της Επιτροπής ήταν η κατασκευή 
αμαξιτού δρόμου που συνέδεσε το λατομείο με τους Γοράνους για τη μεταφορά 
«μαρμάρων και λίθων» στον ανεγειρόμενο ναό. Η Επιτροπή προτείνει και 
υποστηρίζει, το 1909, ότι «αύτη η οδός προεκτεινομένη εις λίαν προσεχές μέλλον 
μέχρι Ποταμιάς και ενουμένη μετά της δημοσίας οδού Σπάρτης – Γυθείου διά τε του 
Ξηροκαμπίου και της Βίγλας θα εξυπηρετήσει σημαντικώς τα συμφέροντα της 
Κοινότητος Γοράνων, ήτις εκ του από αμνημονεύτων χρόνων αφιερουμένου εις την 
Εκκλησίαν μας μοναδικού υπό πάσαν έποψιν λατομείου πωλούσα μάρμαρα θα 
προσπορίζηται ουκ ευκαταφρόνητα κέρδη».  
          Η Επιτροπή κάνει επίσης και γενικότερες προτάσεις κατά τη λογοδοσία του 
έτους 1909. Προτείνει την πρόσκληση «επιστήμονος γεωπόνου», ο οποίος «θα 
διδάξει την καλλιέργειαν διαφόρων οπωροφόρων δέντρων, θα διδάξει την ανάπτυξιν 
της κτηνοτροφίας διά της διατροφής ευγενεστέρων ειδών ζώων, θα διδάξει την 
μελισσοκομίαν και την προμήθειαν ευθηνών λιπασμάτων ινά μη εξαντλήτε το 
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καλλιεργήσιμον έδαφος και (…) επιστημονικώς  τον εγκεντρισμόν (…) των αγρίων 
δένδρων». Συνεχίζει δε η Επιτροπή: «Ελπίζομεν ότι τοιουτοτρόπως θα αποδίδονται 
αρκετοί πόροι προς ευζωίαν εις τους κατοίκους, οπότε και θα ανακοπεί ο 
εκπατρισμός και η ερήμωσης διά της μεταναστεύσεως» (!).    

 
 

Δημήτρη Γ. Πρέβα 

Τοπωνύμια της Παλαιοπαναγιάς  
 

          Η ενασχόληση με τα τοπωνύμια είναι από πολλές πλευρές επωφελής, διότι τα 
τοπωνύμια παρέχουν πληροφορίες ιστορικές, γλωσσικές κ.ά. Φυσικά είναι δύσκολο 
όσο και αντιεπιστημονικό, βασιζόμενος κάποιος σε ένα τοπωνύμιο να βγάλει 
συμπεράσματα απόλυτα και καθοριστικά. Τα οποιαδήποτε συμπεράσματα καλό 
είναι να συνάγονται βάσει περισσότερων ιστορικών μαρτυριών. Στην περιοχή της 
Παλαιοπαναγιάς υπάρχουν πολλά τοπωνύμια, τα οποία πρέπει να καταγραφούν και 
να μελετηθούν. Καλύπτουν ευρύ φάσμα της ιστορικής ζωής του τόπου. Στο παρόν 
σημείωμα θα περιοριστώ στην αναφορά μερικών εξ αυτών. 
          Και πρώτα πρώτα το τοπωνύμιο Παλαιοπαναγιά πρέπει να συνδέεται με 
κάποια εκκλησία της Παναγίας. Το μοναστήρι του Κούμπαρη είναι γνωστό από το 
1602. Η Τρουλοκλησιά βορειοανατολικά της Παναγιάς δηλώνει εκκλησία με 
τρούλο. Άγιος Θεόδωρος και Άγιος Λιας ανατολικά του χωριού και Ασώματος 
δυτικά του χωριού. 
          Σλάβικα τοπωνύμια είναι η (Μ)ολιάνα, ο Σφεντονίκος, η Αμπροβίτσα και 
πιθανώς η Γκλέζαινα. Αλβανικά η (Ν)τόριζα, η Πλάκιζα και το Σκίμπι. 
          Τοπωνύμια της Τόριζας: Ντούμα Κοτρώνια, Βελανιδιά, Κρυολίκι (πηγή), 
Φράγκου (πηγή), Βαρδινάς, Παναΐτσα.  
          Τοπωνύμια της Μπολιάνας: Μαγγανιάρη νερό (απ’ αυτόν που χρησιμοποιεί 
μαγκάνι, χειροκίνητο ή υδροκίνητο μηχάνημα), Αλευρού (από το χαρακτηριστικό 
του χώματος), Τρίβουνα, Κρυονέρι, Κερατάκια (νερό), Βάρδα (δυτικά της 
Μπολιάνας), Γρηγορόπουλου, Κλήδωνας (κεφαλάρι), Τρίποδας (νερό), Λάκα 
Μπολιάνας. 
          Τοπωνύμια του Νιχωριού: Νιχωρίτικη ράχη, Τουρκόβρυση, Διασέλι (δρόμος 
ανάμεσα σε λόφους), Παλιόχωρα (κέντρο της γύρω περιοχής), Καλλιγωτή 
(παλιότερα καλντιρίμι), Ασφακόραχη, Σκάμνα, Βορός, Μακριά Λάκα, Σπήλια (τα), 
Τούρλα (η), Κωσταίικα, Τσαγκαρόραχη, Τσαραβούνα (η), Βεροιόπουλου, Βατιάς, 
Παλιάμπελα, Παλιόμυλας, Ροδάφινα, Ρουσάκια, Κοτσιλιάνες, Ποντικόραχη, 
Μπαλής, Τροχαλιάς, Ζαϊμάκη («Ζαϊμάκι, Κάκκαρη καλό κονάκι»), Ροδαφινάκι, 
Τούρλα, Τσακανοχώρι (από την εγκατάσταση Τσακώνων), Τούρλια. 
          Τοπωνύμια της Τραπεζοντής: Μουσκίνη Τούφα, Τουρλοβούνι, Αι-Νικόλας, 
Κουρούπι, Αχετος (αυλάκι που φέρει νερό), Γεφύρι, Καπετανόραχη (χωράφια που 
πήραν αγωνιστές του 1821), Σαλίμια, Νησί, Τεμάχια Ροδαφινάκι, Μπαμπακιές, 
Κρέμασμα του Λια Πρέβα (είχε νερό και έβαζαν παλιά κήπους οι Πρεβαίοι, 
Παπαδάκος κ.ά. στης εκκλησιάς τα χωράφια που χάρισε ο Παναγιώτης Πρέβας 
στην Αγία Τριάδα Τραπεζοντής). 
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Ηλία Γ. Μανιατάκου 

Η βόλτα του Ξηροκαμπίου  
 

          Η βόλτα του Ξηροκαμπίου έπιανε από το σπίτι μου, το οποίο βρίσκεται 
διακόσια περίπου μέτρα βόρεια της πλατείας στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στην 
Παλιοπαναγιά, μέχρι τα Μυλοβάγενα. Εγώ το θυμάμαι από τις αρχές της δεκαετίας 
του ’60 αλλά γινόταν και πιο παλιά, όπως μου έλεγε η μητέρα μου. Από τον Απρίλη 
μέχρι και το Σεπτέμβρη παρέες έκαναν αυτήν τη διαδρομή περπατώντας πάνω 
κάτω αρκετές φορές τις βραδινές ώρες. Τότε υπήρχε κόσμος πολύς στο χωριό και 
οι στρατιώτες από το ΚΕΕΜ έβγαιναν στο χωριό, αφού απαγορευόταν να πάνε στη 
Σπάρτη. Οι παρέες περπατούσαν και συζητούσαν. Πότε πότε η βόλτα λειτουργούσε 
και σαν ένα είδος νυφοπάζαρου, αφού δινόταν η ευκαιρία στους νεαρούς και τις 
νεαρούς να ανταλλάξουν ματιές και δειλά δειλά και κάποιες κουβέντες. Τότε ο 
κόσμος περπάταγε. Τα αυτοκίνητα ήταν λιγοστά. Στη χάση και στη φέξη να 
περνούσε κάποιο. Και, όποτε συνέβαινε αυτό, κόρναρε για να μεριάσει ο κόσμος, 
γεγονός που προκαλούσε την αντίδραση κάποιων, οι οποίοι αγανακτούσαν με την 
εμφάνιση του αυτοκινήτου και φώναζαν: Τώρα σου ’ρθε και σένα να περάσεις και 
άλλα παρόμοια. Η βόλτα άρχισε να σπάζει στα μέσα της δεκαετίας του ’70. Τα 
δεδομένα είχαν πλέον αλλάξει. Πολύς κόσμος είχε φύγει για τις μεγάλες πόλεις και 
το εξωτερικό, η τηλεόραση είχε κάνει την εμφάνισή της στα σπίτια και τα καφενεία 
της πλατείας, τα αυτοκίνητα είχαν αρχίσει να αυξάνονται. Η βόλτα έσβησε προς τα 
τέλη της δεκαετίας του ’80. 

 
 
 

Παναγιώτη Κ. Κούρταλη  
Ελλάδα και Λακεδαίμονα στις αρχές του 20ού αιώνα. 
Οι δημοτικές εκλογές του 1903 στο Δήμο Φάριδος  

και η εφημερίδα «Ηώς» 
 

Οικονομικά και πολιτικά προβλήματα της εποχής 
          Η αυγή του 20ού αιώνα βρίσκει το μικρό σε έκταση και πληθυσμό ελληνικό 
κράτος να αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα. Στον οικονομικό τομέα η 
χρεοκοπία του 1893, ο Ατυχής Πόλεμος του 1897, η επιβολή του Διεθνούς 
Οικονομικού Ελέγχου, η σταφιδική κρίση και η βαριά φορολογία δημιουργούν 
συνθήκες ασφυξίας. Στον κοινωνικό τομέα οι αυξημένες πιέσεις, που προκαλούν τα 
οξύτατα οικονομικά προβλήματα, η μετανάστευση, οι κινητοποιήσεις των 
φοιτητών για το γλωσσικό ζήτημα με αποκορύφωμα τα «Ευαγγελικά» και η 
εμπρηστική αρθρογραφία του τύπου, δημιουργούν συνθήκες αναταραχής. Στον 
τομέα της διαχείρισης των εθνικών θεμάτων τα ανοιχτά μέτωπα του Μακεδονικού 
και του Κρητικού ζητήματος δημιουργούν συνθήκες πολιτικής αστάθειας1.  
                                                           
1 Γ. Δερτιλή, Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική εισβολή (1880-1909), Αθήνα 
σελ. 200-202. 
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Δικομματισμός και βασιλιάς Γεώργιος Α΄ 
          Τη χώρα κυβερνά ο πρωθυπουργός «ειδικών αποστολών» Αλέξανδρος 
Ζαΐμης, ο οποίος στηρίζεται στις ευκαιριακές ψήφους των εκπροσώπων του 
δικομματισμού και  συγκεκριμένα των «Δηλιγιαννικών» και των «Θεοτοκικών», 
όπου οι μεν «Δηλιγιανικοί» τον υπονομεύουν διαρκώς, επιδιώκοντας τη διαδοχή 
του από τον αρχηγό τους Θεόδωρο Δηλιγιάννη, οι δε «Θεοτοκικοί» εξαρτούν την 
υποστήριξή τους προς αυτόν ανάλογα με τα ρουσφέτια και τις διευκολύνσεις που 
τους παρέχει. Ο Ζαΐμης μη μπορώντας ουσιαστικά να κυβερνήσει ζητά από το 
βασιλιά Γεώργιο Α' τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη εκλογών. Ο 
ανώτατος άρχοντας συναινεί, και από την Κοπεγχάγη, όπου βρίσκεται για 
διακοπές!, υπογράφει το διάταγμα διάλυσης της Βουλής στις 12 Σεπτεμβρίου του 
1902.  

 
Οι βουλευτικές εκλογές του 1902 και τα «Σανιδικά» 

           Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 17η Νοεμβρίου 1902. 
Οι εκλογές διεξάγονται με βάση τα άρθρα 66 και 68 του Συντάγματος του 1864 και 
το εκλογικό σύστημα που εφαρμόζεται είναι το πλειοψηφικό με στενή και ευρεία 
περιφέρεια. Το λευκό σφαιρίδιο των πολιτών ζητούν οι δύο μεγάλοι πολιτικοί 
σχηματισμοί της εποχής: Το «Εθνικόν Κόμμα» με αρχηγό το λαϊκιστή Θεόδωρο 
Δηλιγιάννη και το «Νεωτερικόν Κόμμα» με αρχηγό το μετριοπαθή Γεώργιο 
Θεοτόκη, κληρονόμο της παράταξης και της πολιτικής του Χαρίλαου Τρικούπη.  
          Στις εκλογές αυτές, τις πρώτες του 20ού αιώνα για την Ελλάδα, 
παρατηρούνται νέα πολιτικά ήθη. Οι υποψήφιοι βουλευτές, επιδιώκοντας το 
προσωπικό τους συμφέρον, καταφεύγουν σε συναλλαγές με τους υποψηφίους των 
αντιπάλων κομμάτων και σχηματίζουν μεικτούς τοπικούς συνδυασμούς. Η ημέρα 
των εκλογών λαμβάνει χαρακτήρα λαϊκής γιορτής, με τους αποκλεισμένους της 
κάλπης –τις γυναίκες δηλαδή και τα παιδιά– να δίνουν τον τόνο της πανηγυρικής 
ατμόσφαιρας κουνώντας με ενθουσιασμό χρωματιστά μαντήλια, τις χάρτινες 
εικόνες των δύο αρχηγών και τα σύμβολα των κομμάτων, την «ελιά» για το 
Νεωτερικό Κόμμα και το «κορδόνι» για το Εθνικό. Στον αντίποδα, αντίπαλες 
πολιτικές ομάδες ανταλλάσσουν υβριστικές φράσεις και άσεμνες χειρονομίες, ενώ 
δεν λείπουν επεισόδια με πυροβολισμούς και μικροσυμπλοκές που καταλήγουν σε 
τραυματισμούς και συλλήψεις των πρωταγωνιστών. Τα αποτελέσματα δείχνουν 
έντονο αντιδηλιγιαννισμό στις Επαρχίες σε αντίθεση με την Αττική, όπου είναι 
καθαρή η νίκη των οπαδών του κορδονίου2. 
          Στην Επαρχία Λακεδαίμονος βουλευτές εκλέγονται: ο Δηλιγιαννικός 
Γεώργιος Π. Μαυρομιχάλης με 5.801 ψήφους, ο ανεξάρτητος Ιωάννης 
Μελετόπουλος με 5.693 ψήφους, ο Θεοτοκικός Π. Βαρβιτσιώτης με 5.672 ψήφους, 
ο Ζαϊμικός Στέφανος Κοπανίτσας με 5.616 ψήφους και ο Δραγουμικός Γεώργιος Δ. 
Φικιώρης με 5.474 ψήφους3. 

                                                           
2 Εφημερίδα «Σκριπ», Αρ. Φύλ. 2000 (18/11/1902), σελ. 1-3. 
3 Εφημερίδα «Ηώς», Αρ. Φύλ. 446 (30/11/1902), σελ. 4 & Εφημερίδα «Σκριπ», Αρ. Φύλ. 
2000 (18/11/1902), σελ. 4. 
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Ο αριθμός των εδρών που καταλαμβάνουν τελικά στη Βουλή τα τέσσερα κόμματα: Εθνικόν 
Κόμμα  (Θεόδωρος Δηλιγιάννης) - 102 έδρες, Νεωτερικόν Κόμμα (Γεώργιος Θεοτόκης) - 
102 έδρες, Κόμμα Ζαΐμη (Αλέξανδρος Ζαΐμης) - 19 έδρες, Νεοελληνικόν Κόμμα 
(Δημήτριος Ράλλης) – 11. 
          Όπως είναι φανερό η κάλπη όχι μόνο δεν δίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά 
αναδεικνύει ισόπαλες τις δύο μεγάλες πολιτικές παρατάξεις. Στο δίλημμα σε ποιον από τους 
δύο πολιτικούς αρχηγούς πρέπει να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης ο 
βασιλιάς Γεώργιος αποφασίζει να διορίσει υπηρεσιακή κυβέρνηση. Αρχικά απευθύνεται 
στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου Ιωάννη Σημαντήρα, ο οποίος αρνείται. Στη συνέχεια 
στρέφεται προς τον υπασπιστή του Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλο, αλλά η αντίδραση του 
γηραιού πολιτικού Θεόδωρου Δηλιγιάννη είναι άμεση και δυναμική. Με τη βοήθεια του 
αρχηγού του Νεοελληνικού Κόμματος Δημητρίου Ράλλη και του Προέδρου των Συντεχνιών 
της Αθήνας Αλέξανδρου Σκουζέ κατεβάζει στο κέντρο της πρωτεύουσας εκατοντάδες 
οπαδούς του που επί 6 ολόκληρες ημέρες χρησιμοποιώντας σανίδες από παρακείμενες 
οικοδομές χτυπούν και σπάζουν οτιδήποτε συναντούν στο διάβα τους.  Πρόκειται για τα 
αιματηρά επεισόδια, που θα μείνουν στην ιστορία ως «Σανιδικά». Στις 23 Νοεμβρίου 1902 
ο βασιλιάς ενδίδει και ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης σχηματίζει βραχύβια κυβέρνηση από τις 
24/11/1902 έως τις 14/6/1903. Στην πρωθυπουργία της χώρας τον διαδέχεται αρχικά ο 
πολιτικός του αντίπαλος Γεώργιος Θεοτόκης (14/6/1903 – 28/6/1903) και στη συνέχεια ο 
φίλος του Δημήτριος Ράλλης (28/6/1903 – 6/12/1903).  

 
Τοπικοί κομματάρχες και εκλογικοί κατάλογοι 

Στον απόηχο των γεγονότων της κεντρικής πολιτικής σκηνής και επί 
κυβερνήσεως Ράλλη πραγματοποιήθηκαν οι δημοτικές εκλογές της 7ης 
Σεπτεμβρίου 1903. Εννέα μήνες πριν την διεξαγωγή των εκλογών οι κομματάρχες 
της Επαρχίας Λακεδαίμονος με ανακοινώσεις τους στον τοπικό τύπο καλούν τους 
άρρενες πολίτες άνω των 21 ετών καθώς και τους πλέον των 50 να εγγραφούν με 
αίτησή τους στον εκλογικό κατάλογο. Η εφημερίδα «Ηώς» που εκδίδει στη Σπάρτη 
ο Μιχαήλ Ι. Παπαγιαννόπουλος γράφει σχετικά τα εξής :  

Προκειμένου να ενεργηθώσι κατά το τρέχον έτος Δημοτικαί εκλογαί οι 
διάφοροι κομματάρχαι της Επαρχίας μας προτρέπουσι τους εγγεγραμμένους εις τα 
μητρώα των αρρένων και ιδία τους συμπληρώσαντας το 21 έτος της ηλικίας των, και 
τους μη εγγεγραμμένους, αλλ’ άγοντας ηλικίαν πλέον των 50 ετών δι’ αιτήσεώς των 
να ζητήσωσι την εγγραφήν των εις τον εκλογικόν κατάλογον4. 

 
Η εφημερίδα «Ηώς» και οι υποψήφιοι Δήμαρχοι Φάριδος 

Στο Ξηροκάμπι η ενιαία δημοτική παράταξη των παλαιών υποψηφίων 
Δημάρχων Φάριδος Κυριακάκου, Κομνηνού, Κωνσταντόπουλου, Σολωμού και 
Κουμουστιώτη διαλύεται στα εξ ων συνετέθη και στον πολιτικό αγώνα κατέρχονται 
για πρώτη φορά δύο νέοι υποψήφιοι. Ο δικηγόρος και μετέπειτα δικαστικός5 
Ευστράτιος Δημ. Βολτής, ανεψιός του πρώτου επιστήμονος ιατρού του 
Ξηροκαμπίου Γεωργίου Βολτή, και ο κτηματίας Αθανάσιος Δρομπάρης. Σε σχετική 
ανταπόκρισή της η εφημερίδα «Ηώς» αναφέρεται στις εξελίξεις αυτές και 

                                                           
4 Εφημερίδα «Ηώς», Αρ. Φύλ. 450 (25/1/1903), σελ. 3. 
5 Δημητρίου Γ. Λάσκαρι, Το Ξηροκάμπι της Λακεδαίμονος, Αθήνα 2002, σελ. 255. 
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καλωσορίζει την κάθοδο στον πολιτικό στίβο των δύο νέων υποψηφίων Δημάρχων 
με τα ακόλουθα δημοσιεύματα:  
Ανταπόκρισις εκ Ξηροκαμπίου 

Επικρατεί εισέτι η διάσπασις των άλλοτε συμμαχούντων και ήδη διηρημένων 
υποψηφίων, Κυριακάκου, Κομνηνού, Κωνσταντοπούλου. Πεποίθησις γενική υπάρχει 
ότι ο κ. Κωνσταντόπουλος θέλει υποστηρίξη τον κ. Κομνηνόν, του κ. Κυριακάκου 
υποστηρίζοντος την υποψηφιότητά του.  

Ευρύ έδαφος κατακτά καθ’εκάστην η υποψηφιότης του λαοφιλούς 
υποψηφίου κ. Αθαν. Δρομπάρη. Ο κ. Δρομπάρης έχων ως εφόδια την τιμιότητα, 
ειλικρίνειαν, φιλοπατρίαν και τον αδαμάντινον αυτού χαρακτήραν κατέρχεται εις τον 
Δημοτικόν αγώνα φιλοδοξών ίνα δυνηθή να υπηρετήση τον τόπον του αφιλοκερδώς, 
αντιπαλαίων μετά μεγάλων ελπίδων επιτυχίας προς τους ισχυροτέρους των 
εκτιθεμένων υποψηφίων. 
Εις υποψήφιος 

Μετά πολλής ευχαριστήσεως πληροφορούμεθα ότι εν Φάριδι εις τας 
προσεχείς Δημοτικάς Εκλογάς εκτίθεται ως υποψήφιος Δήμαρχος και ο άριστα 
μεμορφωμένος και διαπρεπής δικηγόρος κ. Ευστράτιος Δ. Βολτής. Ο κ. Βολτής 
συνεχίζων την πολιτικήν πορείαν του αειμνήστου θείου του και εξόχου ιατρού κ. 
Γεωργίου Βολτή φέρει ως εφόδια τα κάλλιστα εκείνων άπερ δέον να κοσμώσι πάντα 
ζηλούντα το του Δημάρχου αξίωμα, ήτοι δραστηριότητα, ευρυμάθειαν, ειλικρίνειαν, 
φιλοπατρίαν διάπυρον. Ο κ. Βολτής είναι εκ των σπανίων εκείνων νέων οίτινες 
κατακτώσι τας των ανθρώπων ψυχάς ευθύς άμα τη πρώτη συναντήσει. Ευγενέστατος, 
ομιλιτικότατος, ευφυέστατος, με χρυσήν την καρδίαν, με την ψυχήν άνευ δόλου και 
πονηρίας έχει προ αυτού ήδη διανοιγόμενον στάδιον λαμπρόν προόδου, τιμής και 
δόξης. Είναι τιμή διά την Φάριδα ότι έχει να επιδείξει τοιούτον υποψήφιον, 
υποψήφιον όνπερ δεν κοσμεί μεν το χρυσίον και αι της καταγωγής περγαμηναί, αλλά 
η ατομική ικανότης του, η λαμπρά κοινωνική του θέσις και η γενική εκτίμησις και 
αγάπη, ων παρά πάντων απολαύει6. 

 
Ο εκλεγείς δήμαρχος Αθανάσιος Δρομπάρης και οι αιτίες της επιτυχίας του 

 Η υποψηφιότητα του Αθανασίου Δρομπάρη συνδύαζε πλεονεκτήματα που 
δεν διέθετε κανένας από τους ανθυποψηφίους του. Ήταν νέος σε ηλικία (μόλις 35 
ετών), πολιτικά άφθαρτος, υπερκομματικός, μορφωμένος για τα δεδομένα της 
εποχής (απόφοιτος του Β΄ Ελληνικού Σχολείου και του Γυμνασίου Αρρένων 
Σπάρτης7) αλλά όχι επιστήμονας, δεν ανήκε σε κάποιο από τα λεγόμενα «παλαιά 
τζάκια» του χωριού, έχαιρε της εκτίμησης των απλών ανθρώπων και 
υποστηριζόταν από τη λεγόμενη Αρίσταινα, τη γνωστή στους παλαιότερους 
συντοπίτες μας γιάτρισσα του Ξηροκαμπίου, η οποία με πρακτικά μέσα και βότανα 
θεράπευε αφιλοκερδώς τα κατάγματα και τις ασθένειες των κατοίκων. Στο 
πρόσωπο του Αθανασίου Δρομπάρη οι δημότες της Φάριδος φαίνεται ότι τελικά 
επιβράβευσαν την εντιμότητα, την απλότητα, την ειλικρίνεια και το ήθος ενός νέου, 
                                                           
6 Εφημερίδα «Ηώς» Αρ. Φύλ. 466 (4/9/1903), σελ. 2 
7 Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Λακωνίας, Μαθητολόγιο Γυμνασίου Αρρένων Σπάρτης (ΕΚΠ 
104.1.1), σελ. 274-275, 280-281, 290-291, 302-303 και 320-321  
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σκληρά εργαζόμενου οικογενειάρχη, ο οποίος σε μια εποχή δύσκολη τους 
υποσχόταν ότι θα έκανε το καλύτερο δυνατό για τον τόπο του.  

Δείγμα ανώτερης κοινωνικής συμπεριφοράς και πολιτικού πολιτισμού του 
νεοεκλεγέντος Δημάρχου Φάριδος αποτελεί το γεγονός ότι «αυθημερόν επεσκέφθη 
πάντας τους συναδέλφους του υποψηφίους Δημάρχους, ιδία ένα έκαστον, 
ευχαριστήσας θερμώς αυτούς διά την θερμήν υποστήριξιν, ην τω παρέσχον», όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει η «Ηώς» στην ανταπόκριση που ακολουθεί. 
Ανταπόκρισις εκ Ξηροκαμπίου 

Αληθής αποθέωσις του λαοφιλούς μας Δημάρχου κ. Δρομπάρη δύναται να 
ονομασθή ο πανηγυρισμός της επιτυχίας αυτού κατά την παρελθούσαν Δευτέραν. 
Πασών των τάξεων και των πολιτικών αποχρώσεων άνθρωποι πλείστοι 
συρρεύσαντες ήγαγον εις τας αγκάλας αυτών, εκ του τόπου της εκλογής εις την 
αγοράν τον εκλεγέντα Δήμαρχον κ. Τρομπάρην ενθουσιωδώς επευφημούντες, 
χορεύοντες, ασπαζόμενοι αλλήλους, κλαίοντες οι περισσότεροι εκ χαράς και 
συγκινήσεως. Γενικώς η εκλογή του κ. Τρομπάρη επροξένησε την αρίστην εντύπωσιν 
παρά πάσι, καταδείξασα ότι ο λαός της Φάριδος και φιλελεύθερος λίαν τυγχάνει και 
κάλλιστα γιγνώσκει να ανταμείβη την τιμιότητα, την ειλικρίνειαν και την 
φιλοπατρίαν, έστω και αν αύται κατασκηνώσιν εις την ψυχήν και την καρδίαν 
πτωχών και ασήμων οικογενειαρχών. Ο κ. Τρομπάρης ευθύς άμα τη αγγελία της 
επιτυχίας του ανελθών εν τη αγορά επί του εξώστου μιάς των οικιών εχαιρέτισεν 
ευγνωμονών δημοσία, διά λαμπράς προσλαλιάς το αμέτρητον πλήθος όπερ 
συρρεύσαν τον επευφήμει, υποσχεθείς ότι θέλει πάση θυσία αγωνισθή αφιλοκερδώς 
υπέρ του τόπου ού έσχε την τιμήν να εκλεχθή Δημοτικός άρχων. Αυθημερόν δ’ 
επεσκέφθη πάντας τους συναδέλφους του υποψηφίους Δημάρχους, ιδία ένα έκαστον, 
ευχαριστήσας θερμώς αυτούς διά την θερμήν υποστήριξιν, ην τω παρέσχον. Μέγιστον 
μέρος της επιτυχίας του κ. Τρομπάρη οφείλεται εις τας ενεργείας της σεβαστής 
αξιολόγου Δεσποίνης Ελένης συζύγου Αριστείδου Σολωμού, το γένος Πετροπουλάκη, 
ως και εις τας αόκνους φροντίδας του λαμπρού και δραστηριωτάτου συζύγου της κ. 
Αριστείδου Σολωμού. Η εν λόγω Δέσποινα Ελένη Αριστείδου Σολωμού, απολαύουσα 
συμπαθειών απείρων και ευγνωμοσύνης εκδηλώσεων αμέτρων, διά την ευεργετικήν 
της δράσιν, παρ’ άπαντι τω λαώ της Φάριδος, ον εκάστοτε ευεργετεί, θεραπεύουσα 
εκάστοτε, δι’ ιδίας πατροπαραδότου μεθόδου ανίατα χειρουργικά νοσήματα 
αφιλοκερδώς, δύναταί τις ειπείν ότι υπήρξεν ο κυριώτερος μοχλός της επιτυχίας του 
κ. Τρομπάρη. Την γενικήν επευφημίαν διεγείρει εκάστοτε η εμφάνισις του μικρού υιού 
του κ. Τρομπάρη, του επταετούς Γιάγκου. Ο ευφυέστατος αυτός μικρός ηγρύπνησεν 
ως αντιπρόσωπος του πατρός του ιστάμενος ολόκληρον την νύκτα της παρελθούσης 
Κυριακής παρά την κάλπην του πατρός του μέχρι της δεκάτης ώρας της πρωίας της 
Δευτέρας, ότε επί τω ακούσματι της επιτυχίας του πατρός του ανελθών περιχαρής και 
φαιδρότατος, ώσπερ πετεινάριον επί ενός ξυλίνου κιβωτίου, υψηλά εκίνει το μικρόν 
του καπέλλον και τα μικρά του χεράκια αναφωνών «Ζήτω ο λαός της Φάριδος». 
Συγκινητική ήτο η στιγμή καθ’ ήν ο εκλεγείς Δήμαρχος κ. Τρομπάρης ιδών το 
προσελθόν ευφυέστατον τούτο τέκνον του το έλαβε και το κατησπάσθη. Ο κ. 
Τρομπάρης αυθημερόν περιήλθεν, υπό πλήθους λαού συνοδευόμενος, τα διάφορα 
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χωρία του Δήμου ευχαριστών αυτοπροσώπως τον τιμήσαντα αυτόν λαόν και μετ’ 
απεριγράπτου ενθουσιασμού πανταχού δεκτός γενόμενος υπό πάντων8. 

 
Οι πολιτικές φιλοδοξίες και το «χουνέρι» του γηραιού φουστανελοφόρου  

Παναγή Σολωμού  
 «Πρώτα πεθαίνει ο πολιτικός και μετά το μικρόβιο της πολιτικής». Την 
αλήθεια του αποφθέγματος αυτού επαληθεύει για μία ακόμα φορά η συμπεριφορά 
ενός τοπικού κομματάρχη, του γηραιού φουστανελοφόρου Παναγή Σολωμού, ο 
οποίος στα ογδόντα του φαίνεται ότι συνέχιζε ακάθεκτος την ενασχόλησή του με τα 
κοινά εκτιθέμενος για πολλοστή φορά με το συνδυασμό του ως υποψήφιος 
Δήμαρχος Φάριδος. Θεμιτές οι φιλοδοξίες του πρεσβύτη μόνο που λογάριαζε χωρίς 
τον ξενοδόχο, γιατί εκτός του ότι ήρθε τελευταίος επιλαχών υπέστη από τους 
συντοπίτες του και ένα φοβερό «χουνέρι», που μάλλον θα του έμεινε αξέχαστο.  

Άπειρα και κωμικότατα επεισόδια έλαβον χώραν κατά την διεξαγωγήν της 
Δημοτικής εκλογής εν τω Δήμω Φάριδος, σημειώνει η εφημερίδα «Ηώς». Πριν ή 
εισέτι γνωσθή το αποτέλεσμα το ακριβές της κάλπης του υποψηφίου κ. Παναγή 
Σολωμού, αγγελιαφόροι τινές σπεύσαντες πληροφορούσι τους εν τω οίκω του κ. 
Σολωμού συνηγμένους ότι ο γηραιός των φίλος ήρχετο επιτυχών με καταπληκτικήν 
πλειοψηφίαν. Αυθωρεί προσελθόντες πλείστοι των φίλων του γηραιού πολιτευτού 
έλαβον αυτόν εις τας αγκάλας των και περιήγον αυτόν εν θριάμβω έξωθι της οικίας 
του. Ενθουσιασθείς ο γηραιός ογδοηκοντούτης πολιτευτής λέγεται ότι επέταξεν υψηλά 
το φέσιον όπερ εφόρει, ησπάζετο δε περιχαρής δεξιά και αριστερά ένα έκαστον των 
πολυτίμων φίλων του. Εσείετο δε ο τόπος εκ των επευφημιών και των πυροβολισμών 
και εκ των παραθύρων της οικίας του παλαιμάχου γηραιού πολιτευτού άπειρον 
πλήθος γυναικών ιστάμενον έσειε περιχαρές λευκά και ερυθρά μανδήλια χαιρετίζον 
τον θαλλερόν πρεσβύτην. Αιφνιδίως όμως, ώσπερ δεινή ψυχρολουσία ενσκήπτει η 
είδησις ότι ο γηραιός πολιτευτής πολύ οπίσω υπελείπετο των πλείστων συναδέλφων 
του υποψηφίων, πέμπτος ερχόμενος κατά σειράν. Και τότε δη τότε! Ως εκ μαγείας το 
ηθροισμένον πλήθος διαλυθέν εσκορπίσθη καθ’ απάσας τας διευθύνσεις. Ο δε 
γηραιός πολιτευτής από του θριάμβου εξαίφνης εις την αποτυχίαν μεταπεσών 
εκομίσθη οίκαδε καταρώμενος τους κομίσαντας την απαισίαν είδησιν9.  

 
Η πολιτική δυναμική των συνδυασμών και οι λαθροχειρίες 

Σε άλλο σχόλιό της για την πολιτική δυναμική των δημοτικών συνδυασμών 
η εφημερίδα «Ηώς» εκτιμά ότι δεδομένης της συντριπτικής υπεροχής του 
συνδυασμού Δρομπάρη μόνον οι συνδυασμοί των Π. Κομνηνού και Α. 
Κουμουστιώτη μπορεί να έχουν μέλλον στα πολιτικά πράγματα του δήμου 
Φάριδος. Αξιοσημείωτη είναι και η αναφορά της εφημερίδας στο δημοδιδάσκαλο 
Ηλία Ματθαίο, ο οποίος ως διοικητικός (εκλογικός θα λέγαμε σήμερα) 
αντιπρόσωπος φαίνεται πως προέβη σε λαθροχειρίες κατά τη διαλογή των καλπών 
των δημοτικών συμβούλων ευνοώντας σκανδαλωδώς τους υποψηφίους των 

                                                           
8 Εφημερίδα «Ηώς» Αρ. Φύλ. 467 (14/9/1903), σελ. 1-2. 
9 Εφημερίδα «Ηώς» Αρ. Φύλ. 467 (14/9/1903), σελ. 2. 
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συνδυασμών Σολωμού και Κυριακάκου σε μία προσυνεννοημένη απ’ ότι φαίνεται 
μεταξύ τους προσπάθεια ανταλλαγής ψήφων. 

Η διεξαχθείσα δημοτική εκλογή Φάριδος κατέδειξεν αριδήλως την 
κομματικήν υπεροχήν και δύναμιν του κ. Κομνηνού ιδία δε και του κ. 
Κουμουστιώτου. Καθόσον αμφότεροι ούτοι (καίπερ λυσσωδώς πολεμούμενοι παρά 
πάντων) ήλθον ο μεν κ. Κομνηνός πρώτος επιλαχών ο δε κ. Κουμουστιώτης 
δεύτερος10. Δεν λαμβάνονται βεβαίως υπ’ όψει αι εκ κακοήθους και ατίμου χειρός 
ριφθείσαι άφθονοι μέλαναι ψήφοι, εις την κάλπην του κ. Κομνηνού, αίτινες βεβαίως 
αφαιρεθείσαι κατά την διαλογήν, παρουσίασαν το ποσόν των εις το λευκόν ριφθεισών 
ψήφων του κ. Κομνηνού έλαττον του πραγματικού. Αριδήλως κατεδείχθη ότι οι μόνοι 
οίτινες έχουσι ζωήν πολιτικήν εν τω δήμω Φάριδος εν τω μέλλοντι εισί μόνον οι κ. κ. 
Κομνηνός και Κουμουστιώτης. Καταρρέουν δε οσημέραι επιφαίνεται το κόμμα του κ. 
Παναγή Σολωμού, καθόσον καίτοι κατά την διεξαχθείσαν εκλογήν, πάντα τα άλλοτε 
συμμαχούντα κόμματα Κομνηνού, Κυριακάκου, Κωνσταντοπούλου, Κουμουστιώτου 
ευρίσκοντο διηρημένα και αυτοτελώς ενεργούντα εν τούτοις ο κ. Παναγής Σολωμός 
πέμπτος ήλθεν κατά σειράν επιτυχίας, καίπερ τυχών και της συνδρομής του κ. 
Κυριακάκου ενώ άλλοτε μόνος αντεπάλαιε τελεσφόρως προς πάντα τα εν λόγω 
κόμματα συνησπισμένα εναντίον του. Φαίνεται ότι πέπρωται ο γηραιός πολιτευτής 
συν τη επερχομένη του βίου του τελευτή να ίδη και το άλλοτε κραταιόν του κόμμα 
διαλυόμενον, διασπώμενον, εκλείπον. 

Σκανδαλώδης εις άκρον υπήρξεν η διαγωγή κατά την διεξαχθείσαν 
δημοτικήν εκλογήν του δημοδιδασκάλου και διοικητικού αντιπροσώπου κ. Ηλία 
Ματθαίου. Πλείστα εις βάρος του διαδίδονται λαβόντα χώραν ιδία κατά την διαλογήν 
των καλπών των δημοτικών συμβούλων. Τα κακά στόματα διέσπειραν ότι ο εν λόγω 
δημοδιδάσκαλος  κ. Ηλίας Ματθαίος τα εθαλάσσωσε κυριολεκτικώς κατά την εν 
λόγω διαλογήν, γενόμενος πρόξενος να εκλεγώσι σύμβουλοι μόνον υποψήφιοι του 
Σολωμικού κόμματος εις ο ανήκεν ούτος και του κόμματος του κ. Κυριακάκου υπέρ 
ου συνεπάθει ένεκεν του ότι κατά την ημέραν της εκλογής συνεννοήσεως επελθούσης 
μεταξύ Σολωμού και Κυριακάκου αντηλλάγησαν μεταξύ των δύο κομμάτων 
πάμπολλαι ψήφοι.  

Πλείστα άλλα επεισόδια και όργια διεδραματίσθησαν κατά την διεξαχθείσαν 
εκλογήν, περί α εν εκτάσει επιφυλασσόμεθα εις το προσεχές φύλλον να 
ενδιατρίψωμεν11. 

 
Τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών στην Επαρχία  Λακεδαίμονος 

Με τα Β.Δ. της 28/12/1836, 27/11/1840 30/5/1842 και 27/11/1855 η 
Επαρχία Λακεδαίμονος στις αρχές του 20ού αιώνα αποτελούνταν από 14 δήμους. 
Ένα δήμο α΄ τάξεως (Σπάρτης με έδρα τη Σπάρτη) και 13 δήμους β΄ τάξεως 
(Βρυσεών με έδρα την Αναβρυτή, Πελλάνης με έδρα το Γεωργίτσι, Θεραπνών με 
έδρα τη Γκοριτσά, Γερονθρών με έδρα το Γεράκι, Μελιτίνης με έδρα τον Άγιο 
Νικόλαο, Καστορίου με έδρα το Καστόρι, Τρινάσου με έδρα τη Σκάλα, Σελλασίας 
                                                           
10 Με βάση τα επίσημα αποτελέσματα πρώτος επιλαχών ήρθε τελικά ο συνδυασμός του Α. 
Κουμουστιώτη και δεύτερος επιλαχών ο συνδυασμός του Π. Κομνηνού. 
11 Εφημερίδα «Ηώς» Αρ. Φύλ. 467 (14/9/1903), σελ. 2. 
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με έδρα το Βρουλιά, Παραποταμίων με έδρα τη Σκούρα, Κροκεών με έδρα τα 
Λεβέτσοβα, Φελλίας με έδρα τους Γοράνους, Φάριδος με έδρα το Ξηροκάμπι και 
Οινούντος με έδρα τα Βρέσθενα12. 

Στο φύλλο της 14/9/1903 η «Ηώς» δημοσιεύει τα αποτελέσματα των 
δημοτικών εκλογών της 7/9/1903 σε όλη την Επαρχία Λακεδαίμονος13 
Τ’ αποτελέσματα των Δημοτικών ολοκλήρου του Νομού Λακεδαίμονος 
Σπάρτης: Μιχ. Λυμπερόπουλος ψήφ. 982, Ηλ. Κοπανίτσας επιλαχών ψήφ. 971, 
Βρυσεών: Γεώργιος Λουμάκης, πλειοψηφήσας του Αθαν. Γεωργοπούλου κατά 7 
ψήφους, Πελλάνης: Δ. Γκουζούλης, πλειοψηφήσας του κ. Δ. Αλούπη κατά ψήφους 
104, Θεραπνών: Π. Μ. Γεράσιμος, υπερτερήσας τον κ. Βαλασάκην κατά ψήφους 
137, Γερονθρών: Γ. Παπανικολάου, υπερτερήσας τον κ. Μοιρόπουλον κατά ψήφους 
17, Μελιτίνης: Κλεομένης Μιχαήλος, υπερτερήσας τον κ. Β. Γιαννακούρον κατά 
ψήφους 115, Καστορίου: Γ. Θεοφιλόπουλος, υπερτερήσας τον κ. Παν. Τζωρτζάκην 
κατά ψήφους 4, Τρινάσου: Πουλίκος Δ. Πουλικάκος, υπερτερήσας τον κ. Δ. 
Πουλικάκον κατά ψήφους 43, Σελλασίας: Γεώργ. Οικονομόπουλος, υπερτερήσας τον 
κ. Σταύρον Ξύδην κατά ψήφους 36, Παραποταμίων: Κωνστ. Βαρβιτσιώτης, 
υπερτερήσας τον κ. Δ. Αναγνωστόπουλον κατά ψήφους 64, Κροκεών: Γεώργ. 
Στρατηγάκης, υπερτερήσας τον κ. Νικόλ. Κοντοβουνήσιον κατά ψήφους 281, 
Φελλίας: Σπυρίδων Ξανθάκος, υπερτερήσας του κ. Δούκα κατά ψήφους 28, 
Φάριδος: Αθ. Τρομπάρης, υπερτερήσας τον πρώτον επιλαχόντα Δ. Κουμουστιώτην 
κατά ψήφους 21, Οινούντος: Π. Δαμάσκος, υπερτερήσας τον κ. Λεβέντην κατά 
ψήφους 31. 
 

 Πολιτικές φιλίες και κομματικές προσχωρήσεις  
 Στα πλαίσια του συστήματος της πολιτικής πατρωνίας οι τοπικοί βουλευτές 
στις αρχές του 20ού αιώνα έσπευδαν να εντάξουν – ακόμα και τους ανεξάρτητους – 
νεοεκλεγέντες δημάρχους στη σφαίρα της κομματικής τους επιρροής. 
Χαρακτηριστική είναι η πληροφορία της εφημερίδας «Ηώς» ότι μεταξύ άλλων και 
ο «λαϊκός» Δήμαρχος Φάριδος Αθανάσιος Δρομπάρης προσχώρησε στη «φιλία» 
του Δηλιγιαννικού βουλευτή Λακεδαίμονος Γεωργίου Μαυρομιχάλη. 

Εκ των εκλεγέντων 14 Δημάρχων ανά την επαρχίαν μας οι 8 ανήκουσιν εις 
την φιλίαν του Βουλευτού κ. Γεωργίου Μαυρομιχάλη, εις την φιλίαν του οποίου 
λέγεται ότι προσεχώρησε και ο εκλεγείς εν Φάριδι λαϊκός Δήμαρχος κ. Αθ. 
Τρομπάρης14. 

                                                           
12 Ιωάννου Εμ. Νουχάκη, Ελληνική Χωρογραφία, Εν Αθήναις 1901, σελ. 719-740. 
13 Εφημερίδα «Ηώς» Αρ. Φύλ. 467 (14/9/1903), σελ. 3 
14 Εφημερίδα «Ηώς» Αρ. Φύλ. 467 (14/9/1903), σελ. 3 
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Γεωργίου Π. Καλκάνη 

Η άμυνα των Γοράνων την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου 
 

          Η Φάρις συνεχίζει τη δημοσίευση αφηγήσεων από την ταραγμένη εποχή της 
Κατοχής και του Εμφυλίου Πολέμου στην περιοχή μας ανθρώπων που είτε έλαβαν 
μέρος είτε υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες στα γεγονότα. Στο παρόν τεύχος συνεχίζουμε 
με αυτήν του Γεωργίου Καλκάνη του Πέτρου, η οποία παρουσιάζει ιστορικό, τεχνικό 
αλλά και κοινωνικό ενδιαφέρον.      
          Στα χρόνια αυτά δεν υπήρχε κανείς αριστερός στο χωριό. Είχανε φύγει όλοι. 
Όσοι είχανε μείνει στο χωριό μπορεί να μην ήτανε όλοι δεξιοί. Μπορεί κάποιοι να 
ψήφιζαν το Σοφούλη ή το γερο-Παπανδρέου, πάντως δεν ήτανε κουμμουνιστές. 
Όπλα πήγανε και αγοράσανε από την Αθήνα ο Άγις ο Κοκκορός, ο Λιας ο Βλάχος 
και δεν ξέρω και ποιος άλλος ακόμα. Τους έδωσε και από τη Σπάρτη η Ταξιαρχία. 
Είχαμε περίπου εκατό όπλα ατομικά, ένα μυδράλιο, αυτόματα καμιά δεκαριά. 
Περίστροφα είχαμε σχεδόν όλοι. Τα είχαμε πριν από τον πόλεμο. Σφαίρες είχαμε 
σωρό. Είχαμε και χειροβομβίδες. Τέλος, σε κάθε σπίτι υπήρχε τουλάχιστον ένα 
κυνηγητικό όπλο. Εμείς στο σπίτι είχαμε δυο κυνηγητικά. 
          Κάθε βράδυ βγάναμε φυλάκια. Πήγαινα κι εγώ. Πολλές φορές καθόμουνα 
στου Αηδόνη (Μπομπότση) το σπίτι, στην άκρη του χωριού που βλέπουμε την 
Άρνα και την Αρκίνα. Ήμασταν τέσσερις – πέντε σε κάθε φυλάκιο. Δεν είχαμε 
μόνιμα φυλάκια. Πιάναμε άλλα σπίτια κάθε φορά. Μέναμε και όξω σε χωράφια το 
καλοκαίρι. Και βγάναμε σκοπό. Ολόγυρα το χωριό ήτανε εφτά – οχτώ φυλάκια. 
Στην Πάνω Χώρα, προς την Άρνα, προς τη Γόλα και αλλού.  Ξέραμε πού θα πάει ο 
καθένας. Προφορικά μεταξύ μας τα κανονίζαμε.  
          Πηγαίναμε πρόθυμα στα φυλάκια. Ήτανε για την ασφάλεια του χωριού. 
Κάποιους, μεγαλύτερους στην ηλικία,  που δεν είχαν πολεμικό όπλο μερικές φορές 
τους παίρναμε με το ζόρι στα φυλάκια για να φυλάξουνε σκοποί.  Αυτοί, θέλανε δε 
θέλανε, πηγαίνανε. Τους δίναμε ένα όπλο για το βράδυ ή είχανε το πισωγιομί το 
δικό τους. Υπήρχαν δικοί μας τη νύχτα που γυρίζανε και πήγαιναν στα φυλάκια να 
δουν αν έχουν πάει αυτοί που έπρεπε να πάνε, κοιμούνται δεν κοιμούνται, αν έχει 
συμβεί κάτι. Από μέσα από το χωριό έρχονταν. Φωνάζανε τα ονόματά μας. 
Καταλαβαίναμε ότι ήτανε δικοί μας. Ο Άγις ο Κοκκορός ήτανε συνήθως, ο 
Γιώργης ο Σουλεϊδής.  
          Έξω από το χωριό έβγαιναν δικοί μας ένοπλοι. Μια ομάδα μπορεί να έβγαινε 
στην Πέρα Μεριά, άλλη ομάδα στη Γόλα, άλλη στους Βλογιάνους (πέντε 
άνθρωποι). Γυρίζανε τέσσερα – πέντε χιλιόμετρα έξω από το χωριό. Και ρίνανε 
ντουφεκιές άσκοπες – σφαίρες είχαμε σωρό – για να μην ξέρουν οι αντάρτες πού 
θα μας βρούνε. Φυλάκιο κει πέρα, φυλάκιο κει, φυλάκιο δω. Σου λέει: Πού θα τους 
βρούμε; Οι δικοί μας μένανε πολλές φορές τη νύχτα εκεί.  
          Την ημέρα δεν υπήρχαν φυλάκια. Οι άνθρωποι πηγαίνανε στις δουλειές τους 
στα χωράφια γύρω από το χωριό ή όπου αλλού. Κάποιοι μπορεί να ντουφεκορίνανε 
δω, να ντουφεκορίνανε κει. Υπήρχε μόνο ένα παρατηρητήριο στα Σαχαναίικα, στο 
πάνω μέρος του χωριού, πιο πάνω από τα σπίτια. Τηράγανε προς την Άρνα, προς τη 
Γόλα μη δούνε καμιά κίνηση και μας ειδοποιήσουνε. 
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          Οι αντάρτες που ήτανε ψηλά στο βουνό τα ακούγανε αυτά και γι’ αυτό δε 
μας χτυπήσανε. Δεν μπορούσανε να μας βρούνε. Αργότερα έμαθα ότι το είχε πει 
και ο Καστάνης ότι δεν μπορούσανε να μας βρούνε. Αν είχαμε μόνιμα φυλάκια, θα 
μας σκοτώνανε όλους, όπως έγινε στην Άρνα. Η ιδέα για τα κρυφά φυλάκια ήταν 
συλλογική. Καταλήξαμε σε αυτήν την απόφαση, ύστερα από συνεννόηση, όλοι οι 
χωριανοί. 
 
 
 

Πανωραίας Α. Νικολακάκου 

Οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού   
 
          Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξηροκαμπίου με 
θέμα «Κάλεσμα στον Ταΰγετο» στέφτηκαν για μία ακόμη χρονιά με επιτυχία τόσο 
από την άποψη της συμμετοχής του κόσμου όσο και από την ψυχαγωγία που 
προσέφεραν. Η συμμετοχή του κόσμου από ολόκληρο το νομό, ομογενών αλλά και 
επισκεπτών από άλλα μέρη της Ελλάδας ήταν συγκινητική παρόλη την οικονομική 
κρίση που βιώνει η χώρα μας. Ο ενθουσιασμός και οι καλές κριτικές όχι μόνο 
δικαιώνουν τον αγώνα των μελών του συλλόγου μας, αλλά και μας οπλίζουν με 
θάρρος και δύναμη ώστε να τον συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο, καθώς 
και συναίσθηση ευθύνης. 
          Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις του 2012 για 7η χρονιά στηρίχθηκαν στην 
εθελοντική προσπάθεια και την συμμετοχή μελών και φίλων. Με την 
συμπαράσταση του Ν.Π. Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και του 
Δήμου Σπάρτης κάναμε μια προσπάθεια να δείξουμε ότι η τέχνη δεν είναι 
πολυτέλεια και ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος από την οικονομική κατάρρευση είναι η 
πνευματική. 
          Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στους καλλιτέχνες που στηρίζουν αυτή τη γιορτή 
και στο Νίκο Παπαδάκο (Σκούρμπο) για όσα μας έχει χαρίσει. 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2012 
 
Σάββατο 23 Ιουνίου  
Ενημερωτική ομιλία από την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία στην αίθουσα 
Γυμνασίου Ξηροκαμπίου  
Συναυλία του Ωδείου Αθηνών στο Αμφιθέατρο Ξηροκαμπίου. Συμμετείχε και η 
χορωδία του Παιδαγωγικού Φιλότεχνου Ομίλου Φάριδος με καθηγητή το Δημήτρη 
Πάντο.  
Κυριακή 24 Ιουνίου  
Πρώτο χοροστασιό παιδικού παραδοσιακού χορού στο Αμφιθέατρο Ξηροκαμπίου. 
Συμμετείαχαν: το Λαογραφικό Συγκρότημα Μεγάρων, ο Όμιλος Διάδοσης 
Παραδοσιακών Χορών – Εθίμων «Η Πυρρίχη», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βατίκων, 
το χορευτικό συγκρότημα «Αρκαδιανή», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ξηροκαμπίου 
και ο Παιδαγωγικός Φιλότεχνος Όμιλος Φάριδος. Από τους ξηροκαμπίτικους 
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συλλόγους, με δασκάλες τη Βασιλική Βορβή και την Πολυτίμη Σταθάκου, χόρεψαν 
οι: Ηλίας Αραχωβίτης, Αλεξάνδρα Χρυσικάκη – Αραχωβίτη, Γεωργία Καργάκου, 
Πέτρος Καρράς, Κυριάκος Κωτσάκης, Αδριάνα Κώτση, Μαριάννα Λάτση, 
Γιώργος Μούτουλας, Πανωραία Νικολακάκου, Λίνα Ξανθάκου – Εξαρχάκου, 
Αθανασία Παπαπολυχρονίου, Κώστας Ρηγάκος, Χριστίνα Σπυράκη, Ευαγγελία 
Τσολάκη, Φωτεινή Χαντζάκου, Δημήτρης Χριστοφιλάκος, Παναγιώτα 
Αναστασοπούλου – Χριστοφιλάκου, Σοφία Μητροπούλου, Δήμητρα Μπαϊμά, 
Ελένη Χριστοπούλου, Γεωργία Γραμματικάκη, Αντώνης Φουντάς, Ελένη 
Κουντούρη, Κική Ρηγάκου, Ευανθία Τεκόση, Ρούλα Λιντζέρη, Κωντσαντίνος 
Κουμουστιώτης, Κορίνα Σπανάκου – Κουμουστιώτη, Σοφία Δρογκάρη – Κονίδη, 
Βούλα Δρογκάρη – Αθανασάκου, Γιώργος Σμυρνιός, Γιάννης Παρηγόρης.  

 
 
 
Τετάρτη 4 Ιουλίου  
Εκδήλωση στον Αρχαιολογικό Χώρο του Αγίου Βασιλείου 
Ξηροκαμπίου, όπου η επίτιμη Εφόρος Αρχαιοτήτων και Διευθύντρια της 
συστηματικής ανασκαφής του χώρου Αδαμαντία Βασιλογάμβρου μίλησε 
για τα σπουδαία ευρήματα στο χώρο αυτό και την πρόοδο των 
ανασκαφών. Παράλληλα, προβλήθηκε η ταινία «TO.RA.KE.» (2008, 
22΄) του Φίλιππου Κουτσαφτή.                                                                              
Σάββατο 4 Αυγούστου  
Θερινός κινηματογράφος στην αυλή του Πολιτιστικού συλλόγου 
Ξηροκαμπίου. Προβλήθηκε η ελληνική ταινία «Ησαΐα χόρευε». Ως 

Οι χορευτές με παραδοσιακές φορεσιές 
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οθόνη χρησιμοποιήθηκε ένα τεντωμένο κομμάτι λευκό ύφασμα 
στηριγμένο από τις δύο πλευρές σε δύο πασσάλους, όπως γινόταν στο 
παρελθόν. Χειριστής της κινηματογραφικής μηχανής ήταν ο 
Παναγιώτης Καλότυχος.  
Δευτέρα 6 Αυγούστου  
Συναυλία στο χώρο δίπλα στη Ρασίνα με το σχήμα «Στροβίλι». Στροβιλίζοντας από 
την jazz στη λαϊκή και την παραδοσιακή μουσική με τους Γιάννη Χούλη (κιθάρα), 
Δημήτρη Χιώτη (κρητική λύρα), Χρυσόστομο Μπουκάλη (κόντρα μπάσο), Γιάννη 
Ηλιάκη (ντράμς και πλήκτρα), Γιάννη Κινινή (σαξόφωνο-φλάουτο) και Αθηνά 
Χιώτη (φωνή). 
Τρίτη 7 Αυγούστου  
Παράσταση θεάτρου σκιών του Ιάσονα Μελισσηνού στην πλατεία 
Ομογενών (πρώην Δημαρχείο) στο Ξηροκάμπι. Ο χώρος γέμισε με 
πολλά παιδάκια, τα οποία παρακολούθησαν με προσήλωση την 
παράσταση.                                 
Πέμπτη 9 Αυγούστου  
Θεατρική παράσταση ο «Πλούτος» του Αριστοφάνη από τη θεατρική 
ομάδα «Πείρα(γ)μα» στο Αμφιθέατρο Ξηροκαμπίου. Η 
μουσικοθεατρική κωμωδία για δίκαιη αναδιανομή του πλούτου 
απέσπασε τον ενθουσιασμό θεατών. Μετάφραση: Ειρήνη Μελά. 
Σκηνοθεσία: Αγγελική Κασόλα, ηθοποιοί: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος 
(Πλούτος), Δημήτρης Καμπίτσης (Χρεμύλος), Γιάννης Καρούνης 
(Καρίωνας), Ειρήνη Μελά (Πενία, Γριά, Ιερέας), Γιώργος Αραχωβίτης 
(Βλεψίδημος, Συκοφάντης), Έλλη Καμπίτση (Γυναίκα Χρεμύλου), 
Κώστας Πέτρου (Δίκαιος), Γιάννης Μίνως (Νέος, Συνοδός). Στην 
παράσταση συμμετείχαν ως μουσικοί οι: Παναγιώτης Μανδραπήλιας 
(μπουζούκι), Γιάννης Σταθάκος (κιθάρα), Παναγιώτης Αγγελάκος 
(κλαρίνο), Λεωνίδας Κατσούλης (τύμπανο), ως Χορός οι: Πανωραία 
Νικολακάκου, Λίνα Ξανθάκου – Εξαρχάκου, Αλεξάνδρα Χρυσικάκη – 
Αραχωβίτη, Γεωργία Καργάκου, Κυριάκος Κωτσάκης, Γιώργος 
Μούτουλας, Κώστας Ρηγάκος, Σταύρος Αραχωβίτης, Γιώτα 
Φουσκετάκη, ως ομάδα capoeira οι: Μαριάννα Μπαγιαμπού, Μαρσέλο 
Μπενεβίντεζ, Κατερίνα Κουλουμπή, Ντενίζ Χουντίτα, Οδυσσέας 
Ραυτόπουλος. Μέρος των εσόδων της παράστασης διατέθηκαν για τα 
ανασκαφικά έργα στον Άγιο Βασίλειο στο Ξηροκάμπι. 
Παρασκευή 10 Αυγούστου  
Συναυλία του μουσικού σχήματος «Ιστορίες για κρουστά» με μουσική & τραγούδια 
από την ελληνική και βαλκανική παράδοση σ’ ένα ξέφρενο και γιορτινό πανηγύρι 
στην Πλατεία Ξηροκαμπίου. Ξεδιπλώνοντας το νήμα της ελληνικής παράδοσης, σε 
διαρκή συνομιλία με τη βαλκανική, την έθνικ και τη τζαζ μουσική σκηνή, ο 
Βασίλης Βασιλάτος και οι «Ιστορίες για κρουστά» μετέφεραν το κοινό στο 
μοναδικό τους μουσικό σύμπαν. Συμμετείχαν και οι: Γιάννης Χατζηγεωργίου και 
Νίκος Λιάπης.                      
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Σάββατο 11 Αυγούστου  
Πεζοπορία «Κουμουστά – Γόλα». Οι πεζοπόροι μαγεύτηκαν από τη διαδρομή μέσα 
στο φαράγγι της Ρασίνας, το γάργαρο νερό του ποταμού και το περιβαλλόμενο από 
πυκνή βλάστηση ανηφορικό μονοπάτι προς τη Γόλα. 
Συναυλία με τον Σωκράτη Μάλαμα στο Αμφιθέατρο Ξηροκαμπίου. Ο χώρος ήταν 
ασφυκτικά γεμάτος και η συναυλία διήρκεσε σχεδόν τέσσερις ώρες. 
Κυριακή 19 Αυγούστου  
Συναυλία με την Ελένη Βιτάλη στο Αμφιθέατρο Ξηροκαμπίου. Με τη συναυλία 
αυτή έκλεισαν οι εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού.  
          Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από εκθέσεις και σεμιναρίων, 
στα οποία υπήρξε σημαντική προσέλευση κόσμου: έκθεση με δημιουργίες ντόπιων 
καλλιτεχνών (5-11 Αυγούστου),  σεμινάρια θεάτρου σκιών από τον Ιάσονα 
Μελισσηνό (6-7 Αυγούστου), σεμινάρια κρουστών  από το Βασίλη Βασιλάτο και 
την ομάδα «percussion system» (6 -10 Αυγούστου), σεμινάρια Capoeira (11-14 
Αυγούστου). Η έκθεση έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού 
συμβουλίου (πρώην ΚΕΠ) και τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στο Γυμνάσιο 
Ξηροκαμπίου. 
 
 
 
 

Ποταμίτη 

Τα Τροχάλια  
 

          Σε διάφορες τοποθεσίες γειτονικές στο χωριό της Ποταμιάς ανέκαθεν είχαμε 
ενδείξεις ότι υπήρχανε κάποτε κατοικίες. Μια περιοχή που έχει γίνει πολλές φορές 
σημείο αναφοράς ήτανε η περιοχή Τροχάλια. Ανατολικά του χωριού, και 
συγκεκριμένα στη διασταύρωση της επαρχιακής οδού με την εθνική Σπάρτης-
Γυθείου, κάποτε υπήρχε ένας οικισμός με το όνομα Τροχάλια. Σύμφωνα με τους 
πιο παλιούς αυτή η περιοχή κατοικήθηκε πριν από την Ποταμιά. Η γεωγραφική 
θέση της είναι τέτοια που λογικά έχει σχέση με τη Βίγλα. Στη Βίγλα να τονίσουμε 
την ύπαρξη της εκκλησίας του Αη –Γιαννάκη, μιας εκκλησίας η οποία είχε αρχαίες 
μαρμάρινες πλάκες. Ακόμα, πρέπει να δούμε τις κοντινές αποστάσεις με βάση την 
εθνική οδό με τα Χάνια της Τάραψας και με τον Άγιο Βασίλη Ξηροκαμπίου. Οι 
αποδείξεις ότι κάποτε στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχανε κατοικίες είναι ότι, όταν 
ξεκίνησαν να καλλιεργούν συστηματικά τα χωράφια, όταν καμάτευαν, συνέχεια 
έβγαζαν σπασμένα κεραμίδια και διάφορα πήλινα αγγεία. Στις μέρες μας μια 
ενδιαφέρουσα ανακάλυψη έγινε στο χωράφι του Γιάννη Κ. Κουρνιώτη. Κατά τις 
εργασίες που έγιναν για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών βρέθηκαν κάποια κτίσματα, 
τα οποία δεν ήτανε κάτι το σημαντικό· όμως είναι μία ακόμα απόδειξη. 
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Τάσου Δ. Βολτή 

Με μια κριτική ματιά 
«Η Κουμουστά της Λακεδαίμονος»  

 
          Με ιδιαίτερη αδημονία, ενδιαφέρον και συγκίνηση διεξήλθα το πνευματικό 
δημιούργημα των Θεοδώρου Κατσουλάκου και Παναγιώτη Στούμπου «Η 
Κουμουστά της Λακεδαίμονος», για το οποίο εκφράζω το θαυμασμό μου και την 
υπερηφάνειά μου ως ένας από τους πολλούς παλιούς παραθεριστές της αγαπημένης 
Κουμουστάς, καθώς δέθηκε αναπόσπαστα με τις αναμνήσεις και τα βιώματα της 
παιδικής μας ηλικίας.  
          Μια μακρόχρονη και διεξοδική έρευνα απέφερε μεστό καρπό που είναι η 
συγγραφή αυτού του πονήματος, καθώς απαίτησε και χρόνο πολύ και μόχθο 
πνευματικό. Για τούτο η όλη παρουσίαση του έργου καταξιώνει τους συγγραφείς 
και τους καθιστά άξιους κάθε τιμής.  
          Δεν είναι εύκολο να ανατρέξει κανείς στα βάθη του χρόνου, να αναζητήσει, 
να καταγράψει και να τεκμηριώσει με αντικειμενικότητα και αληθινή αγάπη το 
παρελθόν ενός τόπου μεστού από ιστορικές μνήμες αγώνων και αγωνιών, όπως με 
ενάργεια αποτυπώνονται στην όλη συγγραφή. Μνήμες ενός άλλου κόσμου, που 
πέρασε πολλές δοκιμασίες στην μακρόχρονη πορεία του, καθώς έζησε κατά 
καιρούς μια σκληρή πραγματικότητα και άντεξε κάτω από αντίξοες συνθήκες. 
          Διαβάζοντας το βιβλίο ή καλύτερα μελετώντας το, ακόμη κι ένας ξένος ως 
προς τον τόπο μας αναγνώστης, θα βιώσει γεγονότα και καταστάσεις σαν ένας από 
εμάς τους ντόπιους, που δέθηκε ζωντανά με τον τόπο εκείνον. Ο γλαφυρός τρόπος 
γραφής μαζί με το προσεκτικό κριτικό πνεύμα των συγγραφέων για τον τόπο που κι 
οι ίδιοι αγάπησαν κι έζησαν σ’ αυτόν προβάλλεται σαν σε κινηματογραφική ταινία 
μεγάλου μήκους, καθώς μέσα από τις 450 περίπου σελίδες του βιβλίου 
προσεγγίζεται με μια διαύγεια πνευματικής προσπάθειας η ιστορική πορεία της 
Κουμουστάς, δοσμένη με γλαφυρότητα, όμοια με το κελάρυσμα των κρυστάλλινων 
νερών από τις βρύσες της Κουμουστάς. 
          Το παρελθόν ενός κόσμου – για πολλούς άγνωστο – ζωντανεύει μέσα από τα 
ήθη, τα έθιμα και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, με ιστορικές μνήμες μαζί, 
γραπτές ή μεταφερμένες από στόμα σε στόμα. Και είναι σημαντική η παράθεση 
όλων εκείνων των στοιχείων που διέσωσε η γραπτή ή προφορική παράδοση, καθώς 
η Κουμουστά διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο γενικότερο λακωνικό γίγνεσθαι 
μαζί με την ευρύτερη περιοχή της Λακεδαίμονος. 
          Όσοι εκ των παλιών Κουμουστιωτών της νεότερης περιόδου ζουν σήμερα 
και πεισματικά αντιμάχονται τον πανδαμάτορα χρόνο θα πρέπει να αισθάνονται 
υπερήφανοι για τον τόπο τους, τους προγόνους τους και την ανεκτίμητη 
πνευματική κληρονομιά των δημιουργών της ιστορίας αυτού του τόπου. Και τούτο 
ενέχει αξία γιατί με το δικό τους ακατάβλητο σθένος έγραψαν την ιστορία τους.  
          Το δέσιμο με την ιδιαίτερη πατρίδα παραμένει πάντα ο ισχυρός συνδετικός 
κρίκος στη ζωή και μετουσιώνεται σε τρόπο ύπαρξης από γενιά σε γενιά. 
          Ευχή όλων είναι – πιστεύω – το βιβλίο αυτό να προκαλέσει το έναυσμα για 
ιδιαίτερη προσοχή μελέτης του από τους ιστοριογράφους και να πάρει τη θέση που 
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του αξίζει ανάμεσα σε τόσα άλλα λαογραφικά κείμενα γιατί « το βιβλίο αυτό 
γράφτηκε με αγάπη και κόπο. Η συγγραφή του κράτησε πολλά χρόνια. 
Ερευνήθηκαν όλες οι διαθέσιμες πηγές και αξιοποιήθηκε κάθε είδους γραπτή και 
προφορική μαρτυρία», όπως επισημαίνει ο Θεόδωρος Κατσουλάκος στον πρόλογο 
του βιβλίου.  
          Και πάλι ένα μεγάλο εύγε μαζί με τις πολλές ευχαριστίες για την χαρά που 
προσέδωσε σε όλους εμάς να αντλήσουμε γνώσεις και πληροφορίες και να 
γνωρίσουμε πληρέστερα την αγαπημένη γη της Κουμουστάς.    
 
 
 
 

Γιάννη Γ. Παρηγόρη 

1ο Χοροστασιό  
 

Το τριήμερο από 22 μέχρι και 24 Ιουνίου 2012 φιλοξενήσαμε μουσικούς και 
χορευτικά συγκροτήματα σχετικά με την παραδοσιακή μουσική και το χορό. Στις 
22 Ιουνίου έφτασε το μαθητικό τμήμα του τμήματος ελληνικής παραδοσιακής 
μουσικής του Ωδείου Αθηνών μαζί με τους καθηγητές τους και τον υπεύθυνο 
ορχήστρας. Συγκεκριμένα φιλοξενήσαμε περίπου 30 μαθητές με τους δασκάλους 
τους Χρίστο Τσιαμούλη, Κατερίνα Παπαδοπούλου, Κυριάκο Γκουβέντα και τον 
διευθυντή ορχήστρας Ανδρέα Τσεκούρα. Στις 22 και 23 Ιουνίου οργανώθηκαν 
σεμινάρια για παραδοσιακά όργανα στο χώρο του γυμνασίου Ξηροκαμπίου και το 
Σάββατο το βράδυ δόθηκε συναυλία στο θέατρο. Στη συναυλία συμμετείχε και η 
χορωδία μας, καθώς και τοπικοί οργανοπαίχτες και τραγουδιστές, ο Γιάννης 
Σταθάκος, ο Παναγιώτης Κονίδης, ο Παναγιώτης Αγγελάκος.  

Την Κυριακή 23 Ιουνίου είχαμε το 1ο Χοροστασιό. Η εκδήλωση 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Ξηροκαμπίου στις 8 το βράδυ. Ήταν  μια 
γιορτή χορού για παιδικά χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα. Είχαμε 
καλέσει και χόρεψαν μαζί μας το παιδικό χορευτικό συγκρότημα από το 
Λαογραφικό Συγκρότημα Μεγάρων, το χορευτικό του  ομίλου διάδοσης 
παραδοσιακών χορών και εθίμων ΠΥΡΡΙΧΗ από τη Σπάρτη, το χορευτικό του 
πολιτιστικού συλλόγου Βατίκων από τη Νεάπολη, το παιδικό τμήμα της 
Αρκαδιανής από την Τρίπολη και φυσικά το παιδικό τμήμα του Παιδαγωγικού 
Φιλότεχνου Ομίλου Φάριδος, του συλλόγου μας. Την εκδήλωση άνοιξαν τα 
χορευτικά συγκροτήματα ενηλίκων με χορούς από τη Θεσσαλία. Η μουσική ήταν 
ζωντανή με τον Γιώργο Κωτσίνη στο κλαρίνο, τον Μανώλη Κόττορο στο βιολί, τον 
Θωμά Κωνσταντίνου στο λαούτο και το Βασίλη Γαλάνη στα κρουστά. Ηχητική 
κάλυψη από το Μιχάλη Αλεξάκη με πολύ μεράκι και αφιλοκερδώς. 

Οι εκδηλώσεις αυτού του είδους έχουν μεγάλη σημασία, καθώς συμβάλλουν 
στη διατήρηση της παράδοσης στα παιδιά μας μέσα από τη μουσική και το χορό 
και στην καθιέρωση τους ως θεσμού, που  κάθε χρόνο με την συνεργασία του 
Ωδείου Αθηνών θα αποτελούν ένα πολιτιστικό γεγονός πανελλήνιας εμβέλειας, με 
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ότι αυτό συνεπάγεται για την προώθηση του πολιτισμού στον τόπο μας και την 
τόνωση της τοπικής οικονομίας.  

Η εκδηλώσεις οργανώθηκαν από τον Παιδαγωγικό Φιλότεχνο Όμιλο Φάριδος 
με τη χορηγία του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού Αθλητισμού και 
Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης. 
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Εκ της Φάριδος  

To «Αντάμωμα» του 2012 έγινε με επιτυχία  
 

 
 

          Ήταν ευτυχισμένες ημέρες για το χωριό μας οι ημέρες του φετινού 
καλοκαιριού, από τις 16 έως τις 19 του Αυγούστου, λίγο μετά της Παναγίας. 
Άνθρωποί μας, που έλειπαν χρόνια, γύρισαν για λίγο, συγγενείς ξαναβρέθηκαν, 
συμμαθητές ξαναθυμήθηκαν, μνήμες αυτών που λείψανε για πάντα 
ξαναζωντάνεψαν, ελπίδες και δύναμη για να συνεχίσουμε εκεί όπου ζούμε 
ανατροφοδοτήθηκαν, ήρθαμε πιο κοντά όλοι μας. Όμως, αν αφήσουμε τους 
συναισθηματισμούς που μας πλημμύρισαν, οι ημέρες εκείνες ήταν γεμάτες για 
όλους μας. Η οργάνωση και η στοχοθεσία ήταν δεδομένες. Την πρωτοβουλία είχαν 
οι συμπατριώτες μας που ζουν στο Τορόντο του Καναδά. Υπήρξαν, βέβαια 
δυσκολίες, παρόλη τη μακρά προετοιμασία από μακριά και επιτόπου. Όμως για την 
κλίμακα και τον στόχο του εγχειρήματος ήταν φυσιολογικές θα λέγαμε. Οι 
πρωτεργάτες, στο Τορόντο και στο χωριό, τα κατάφεραν με τον καλύτερο τρόπο. 
Όλοι εμείς οι άλλοι τους ευχαριστούμε.  
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          Όλα ξεκίνησαν με μια μαγική βραδιά στην πλατεία, όπου έγινε η πρώτη 
συνάντηση. Με προσπάθειες να αναγνωρίσουμε πρόσωπα που ξέραμε με μακριά 
μαλλιά που τώρα άσπρισαν. Με αγκαλιές και γνωριμίες με νέα παιδιά που βλέπαμε 
για πρώτη φορά. Με κουβέντες στα όρθια. Με μεζεδάκια και μουσική από ντόπια 
συγκροτήματα και χορωδίες. Τη δεύτερη βραδιά μαζευτήκαμε εκατοντάδες στην 
πλατεία και καθίσαμε στα τραπέζια που ήταν στρωμένα. Τόσο γεμάτη σπάνια 
βλέπουμε την πλατεία μας. Φάγαμε όλοι μαζί σε παρέες. Χορέψαμε παλιοί και νέοι 
μέχρι αργά. Τα νέα παιδιά που μεγαλώνουν μακριά απέδειξαν με το χορό και τους 
τρόπους τους ότι η συνέχεια είναι εξασφαλισμένη.  
 

 
Την τρίτη μέρα το πρωί είχαμε επίσκεψη στην Κουμουστά με παραδοσιακά 

μεζεδάκια από τις νοικοκυρές, όπως παλιά, με νερό από τη βρύση, με κουβέντες 
στο μαγαζάκι και περπάτημα στα παλιά μονοπάτια. Την τελευταία μέρα έγινε 
μνημόσυνο στην ΑγιαΤριάδα για αυτούς που έχουν φύγει –μια καταπληκτική ιδέα 
των οργανωτών– με συγκίνηση και δάκρυα, με υποσχέσεις για να το 
ξανακάνουμε…  
          (Και) θα το ξανακάνουμε το αντάμωμα (μακάρι να είναι κάθε χρόνο ή κάθε 
δύο, όποτε μπορούμε), συχνά όμως γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη δύναμη που πήραμε 
όλοι μας.  

 

Η νέα γενιά πρωτοπόρα στο χορό 
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Για το Αντάμωμα ήρθαν στο Ξηροκάμπι από το εξωτερικό οι: 
 

ΑΤΟΜΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 
ΑΝΔΡΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΑ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟ  ΓΕΝΟΣ 

     

Ι  ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΝΙΔΗ ΣΥΖΥΓΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΗ  ΚΟΝΙΔΗ 

2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         
& 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΝΙΔΗΣ  ΤΟΥ  ΠΑΝΤΕΛΗ & ΕΥΓΕΝΙΑΣ 

2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ    & ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΝΙΔΗΣ ΤΟΥ  ΠΑΝΤΕΛΗ & ΕΥΓΕΝΙΑΣ 

1 ΠΑΝΤΕΛΗΣ             ΚΟΝΙΔΗΣ ΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΗ & ΙΩΑΝΝΑΣ 

2 ΗΛΙΑΣ             & ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΙΔΗΣ ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ 

1  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΗ  ΚΟΝΙΔΗ 

1  ΑΜΑΛΙΑ ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ  ΝΙΚΟΥ  ΣΤΑΡΟΓΓΙΑΝΗ 

2 ΣΩΤΗΡΗΣ    & ΚΑΣΙΑΝΗ ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ & ΕΥΝΟΜΙΑΣ 

2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   & ΚΕΤΗ ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ & ΕΥΝΟΜΙΑΣ 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ & ΕΥΝΟΜΙΑΣ 

2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΕΥΝΟΜΙΑΣ 

2 ΛΟΥΗΣ        & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  
ΚΑΡΚΑΜΠΑΣΗ 

 

Το τρισάγιο 

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



 27 

2 ΓΙΑΝΝΗΣ        & ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΣ ΤΟΥ  ΗΛΙΑ & ΧΡΗΣΤΙΝΑΣ 

2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  & ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΡΗΣΤΕΑΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ  ΗΡΑΚΛΗ  ΣΤΟΥΜΠΟΥ 

1 ΗΡΑΚΛΗΣ  ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΟΣ  ΤΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΑΣ  ΗΡΑΚΛΗ  
ΣΤΟΥΜΠΟΥ 

2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ     & ΡΕΝΑ ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

2 ΓΙΑΝΝΗΣ     & ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΜΑΡΘΑΣ 

2 ΗΛΙΑΣ    & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ  & ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΩΜΟΣ ΤΟΥ  ΗΛΙΑ 

2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ   & ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΟΡΟΣ ΤΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ 

2 ΓΙΑΝΝΗΣ    & ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΤΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

2 ΚΩΣΤΑΣ    & ΝΙΚΗ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΤΟΥ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 

Ι  ΓΚΟΛΦΩ ΤΑΣΟΣ ΑΝΗΨΙΑ  ΤΟΥ  ΚΩΣΤΑ  ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ 

2 ΑΛΕΚΟΣ     & ΕΛΕΝΑ ΤΑΣΟΣ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ ΓΚΟΛΦΩ  ΤΑΣΟΣ 

2 ΠΕΤΡΟΣ    & ΒΙΚΥ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΤΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΥ & EΛΕΝΗΣ 
ΑΝΔΡΕΑΚΟΥΤΟΥ  

3 ΧΡΗΣΤΟΣ   & ΕΛΕΝΗ & 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ & ΒΙΚΥΣ 

2 ΑΝΤΩΝΗΣ   & ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΟΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ 

3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ   & ΧΡΥΣΑΝΘΗ & 
ΕΛΕΝΗ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ  ΑΝΤΩΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

1  ΑΜΑΛΙΑ ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ 

2 ΓΙΑΝΝΗΣ     & ΕΛΕΝΗ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ  ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ 

2 ΣΤΑΥΡΟΣ         & ΒΟΥΛΑ ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ 

2 ΝΙΚΟΣ              & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑ  ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ (ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ) 
ΠΑΡΗΓΟΡΗ 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΝΙΚΟΥ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

2 ΣΑΚΗΣ     & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΖΑΣ ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ 

3 ΓΙΑΝΝΗΣ      & ΣΤΑΜΑΤΙΑ & 
ΜΑΡΙΑ 

ΜΠΟΥΖΑΣ ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ  ΣΑΚΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 

1  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ  ΓΙΑΝΝΑΚΑ 

1  ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΛΑΧΟΧΡΗΣΤΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ  ΓΙΑΝΝΑΚΑ 

2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΓΙΟΣ  ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΑΝΤΡΕΑΚΟΥ 

2 ΑΛΚΗΣ             & ΚΑΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΜΑΡΙΓΩΣ  

1 ΓΙΑΝΝΗΣ  ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΤΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΕΤΗΣ 

2 ΚΩΣΤΑΣ          & ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΤΟΥ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 

2 ΠΕΤΡΟΣ          & ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

2 ΣΤΡΑΤΗΣ        & ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

1  ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΗ ΘΥΓΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΗ  ΟΡΦΑΝΑΚΟΥ 

1  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΜΠΙΡΑ ΘΥΓΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΗ  ΟΡΦΑΝΑΚΟΥ 

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



 28 

1  ΜΙΜΙΚΟ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΘΥΓΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ  ΚΩΣΤΑ  ΜΑΚΡΗ 

2  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  & ΕΛΣΗ ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

2 ΚΩΣΤΑΣ           & ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΤΟΥ  ΠΑΝΤΕΛΗ 

1  ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ  
ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑ 

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΗ & ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ 

2  MARK              & ΧΡΙΣΤΙΝΑ TURNER ΘΥΓΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΗ  
ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑ 

1  ΑΛΕΞΩ ΟΡΦΑΝΑΚΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  
ΟΡΦΑΝΑΚΟΥ 

1  ΠΙΤΣΑ ΜΠΑΛΟΜΑ ΘΥΓ. ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΗ & ΑΛΕΞΩΣ  
ΟΡΦΑΝΑΚΟΥ 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ     & ΒΙΒΙΑΝ ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ ΤΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΟΥΣΑΛΗΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ  ΚΩΣΤΑ  
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 

2 ΒΑΣΙΛΗΣ      & ΝΙΚΗ ΤΣΙΑΝΟΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΗ  ΚΑΣΙΜΟΥ 

2 ΓΙΑΝΝΗΣ         & ΚΙΚΗ ΚΑΛΑΝΔΕΡΟΠΟΥΛΟ
Σ 

ΘΥΓΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΗ  ΚΑΣΙΜΟΥ 

2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  & ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΔΡΑΠΗΛΙΑΣ ΤΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

2 ΒΑΣΙΛΗΣ          & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  & ΟΛΓΑ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ  ΝΙΚΟΥ  ΜΗΧΑΝΟΥ 

1  ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΛΙΔΟΝΙΩΤΗ ΘΥΓΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ  ΛΕΩΝΙΔΑ  ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ 

2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  & GERi ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 

1  ΑΛΕΚΑ ΣΟΛΩΜΟΥ ΣΥΖΥΓΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ  ΣΟΛΩΜΟΥ 

2 ΣΤΡΑΤΗΣ       &      ΜΑΡΙΚΑ ΣΟΛΩΜΟΣ ΤΟΥ  ΑΛΕΚΟΥ & ΜΑΡΙΑΣ  ΣΟΛΩΜΟΥ 

1  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΟΛΩΜΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗ & ΜΑΡΙΚΑΣ  

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ       & ΝΙΚΗ ΛΕΩΝ. 
ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ 

ΣΟΛΩΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΔΗΜΗΤΡΑΣ 
ΣΟΛΩΜΟΥ 

3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ   &  

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΝΙΚΗΣ 
ΣΟΛΩΜΟΥ 

2 ΓEΩΡΓiΟΣ        & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑ  ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΟΡΦΑΝΑΚΟΥ 

2 ΓΕΩΡΓiΟΣ      & ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΗΣ ΤΟΥ  ΠΑΝΤΕΛΗ 

2 ΠΑΝΤΕΛΗΣ  & ΣΟΥΖΑΝΑ ΦΡΑΓΚΗΣ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ  ΦΡΑΓΚΗ 

2  MEGAN & 
KAYLA 

ΦΡΑΓΚΗ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ  ΤΟΥ  ΠΑΝΤΕΛΗ & 
ΣΟΥΖΑΝΑΣ 

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ      & ΟΛΓΑ ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ 
ΦΡΑΓΚΗ 

2  ΝΑΤΑΣΑ  &  
ΜΑΡΙΛΕΝΑ 

ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ  Γ. ΦΡΑΓΚΗ 

2 ΓΙΑΝΝΗΣ    & ΜΙΜΙΚΑ ΧΑΡΒΟΥΡΟΣ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ Π. 
ΦΡΑΓΚΗ 

1  ΜΑΡΙΑ ΣΚΙΑΔΑ ΘΥΓΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ Π. 
ΦΡΑΓΚΗ 

1  ΝΤΙΝΑ ΦΕΓΓΑΡΑ - ΡΑΛΛΗ  ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ 
ΦΕΓΓΑΡΑ 

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







 31 

Γιάννακα, Απόστολο Καρβούνη, Γιώργο Mανδραπήλια, Χρήστο Μιχαλάκο και 
Παναγιώτη Mανδραπήλια. Οι στόχοι τους ήταν επικεντρωμένοι στη διευκόλυνση 
της ένταξης των ατόμων ελληνικής καταγωγής στην καναδική κοινωνία, καθώς και 
στην προώθηση της διατήρησης και της ανάπτυξης της πολιτιστικής και γλωσσικής 
κληρονομιάς, στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας.  Ο σύλλογος ανέπτυξε 
σημαντική δράση σχετικά με την προώθηση της καλής θέλησης και αμοιβαίας 
συνεργασίας μεταξύ Eλληνο-Καναδών και άλλων πολιτών διαφόρων προελεύσεων, 
την υποστήριξη και τη συμμετοχή στην κοινωνική, πολιτιστική και φιλανθρωπική 
δραστηριότητα με άλλους δημοτικούς, επαρχιακούς και ομοσπονδιακούς 
συλλόγους στον Καναδά, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στους φτωχούς και 
άπορους και την προώθηση και ενθάρρυνση  κάθε δραστηριότητας που θα 
προωθήσει τους στόχους του συλλόγου στο μέλλον. 
          Στα 50 χρόνια ύπαρξής του ο Σύλλογος των Ξηροκαμπιτών του Τορόντο 
πέτυχε όλους τους στόχους αυτούς, συμμετέχοντας σε ευρύ φάσμα των 
φιλανθρωπικών εργασιών στην ελληνική κοινότητα του Τορόντο, καθώς και στην 
πατρίδα, στο Ξηροκάμπι, και στη Σπάρτη.  
Ο σύλλογος  έχει στο ενεργητικό του αξιοσημείωτο έργο, όπως: 
• Χρηματοδότηση εικονογραφήσεων της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας στο 
Ξηροκάμπι 
• Σημαντική συμβολή στην αρχική χρηματοδότηση για το δρόμο προς την 
Κουμουστά 
• Πολλές δωρεές στην ποδοσφαιρική ομάδα Απόλλων Ξηροκαμπίου  
• Αγορά και δωρεά οικοπέδου δίπλα στη δεξαμενή του Ξηροκαμπίου (ιδιοκτησίας 
Γιάννη Συκιώτη) με σκοπό τη μελλοντική δημιουργία ψυχαγωγικών 
εγκαταστάσεων και  πάρκου 
• Σημαντική συμβολή στην αγορά της οικίας του Δημήτρη Φεγγαρά, η οποία τελικά 
κατεδαφίστηκε και έγινε ένα πάρκο που συνδέει το πρώην δημαρχείο με την 
πλατεία του χωριού 
• Εισφορά χρημάτων και οργάνωση εκδήλωσης με το Σύλλογο Γορανιτών για 
συγκέντρωση χρηματικού ποσού για την αποκατάσταση του μοναστηριού της 
Γόλας 
• Δωρεά στο νοσοκομείο της Σπάρτης (μέσω της Παλλακωνικής Ομοσπονδίας) 
• Αρωγός και ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Σπιτιού για τους ηλικιωμένους στο 
Τορόντο 
• Οικονομική ενίσχυση στην Ελληνική Κοινότητα του Μητροπολιτικού Τορόντο 
για το κτίσιμο της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη στο 
Scarborough 
• Μέλος με ενεργό συμμετοχή στην Παλλακωνική Ομοσπονδία του Οντάριο. 
           Πενήντα χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2011, ο Σύλλογος των 
Ξηροκαμπιτών του Τορόντο  αναζωογονήθηκε με ένα ολοκαίνουργιο διοικητικό 
συμβούλιο με στόχο να φτάσει σε νέα ύψη στον 21ο αιώνα. Γιάννης Χριστόπουλος 
- πρόεδρος, Πέτρος Ανδρεάκος - αντιπρόεδρος, Γεωργία (Παρηγόρη) Μερκούρη -
2η αντιπρόεδρος, Παναγιώτης Μιχάλακος - ταμίας, Γεωργία (Ανδρεάκου) 
Παπανάστου - γραμματέας, Γεωργία (Ανδρεάκου) Σπυράκου, Mαγδαλινή Ζάικου - 
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γραμματέας, και σύμβουλοι: Παναγιώτης Κονίδης, Γεωργία Χαραμή, Γκόλφω 
Τάσιου, Αντώνης Κοκκορός, Γιώργος Παπαδημητρίου, Δήμητρα Καλογερά (του 
Κωνσταντίνου) και Χρήστος Μιχαλάκος είναι η νέα δυναμική ομάδα που έχει 
αναλάβει με σκληρή δουλειά και με όρεξη να συνεχίσει τη φλόγα, την οποία οι 
πρόγονοί τους έχουν φέρει έως εδώ.  Αυτή η ομάδα έβαλε μπρος και 
πραγματοποίησε με επιτυχία μια σειρά από εκδηλώσεις, όπως την ανοιξιάτικη 
γιορτή  με καταγραφή 450 συμμετεχόντων.   
          Το Αντάμωμα στο Ξηροκάμπι τον περασμένο Αύγουστο του 2012 ήταν ένα  
αξέχαστο ιστορικό γεγονός. Ήταν μια πρωτοβουλία του Συλλόγου των 
Ξηροκαμπιτών του Τορόντο για να συγκεντρώσουν τους συγχωριανούς μετανάστες 
από όλα τα μέρη της γης. Έγιναν τεράστιες προσπάθειες για αυτό το συμπόσιο και 
από τις δύο πλευρές του πλανήτη.  Οι Ξηροκαμπίτες του Τορόντο φρόντισαν για τη 
χρηματοδότηση και την ατζέντα του τετραήμερου συνεδρίου και οι συμπατριώτες 
μας από το Ξηροκάμπι και τη Σπάρτη βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι ο σύλλογος του Τορόντο δεν είχε κανένα κέρδος από την 
τετραήμερη αυτή εκδήλωση - όπως ήταν και η πρόθεσή του από την αρχή.  

 
Ο σύλλογος διέθεσε το χρηματικό ποσό των 7000$ με αποκλειστικό σκοπό 

τη χρηματοδότηση αυτής της εκδήλωσης. Τα έξοδα του δείπνου/χορού την 
Παρασκευή το βράδυ καλύφθηκαν με την τιμή του εισιτηρίου (τιμή κόστους). Με 
τη λαχειοφόρο αγορά (που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 17 Αυγούστου) και 
δωρεές από Ξηροκαμπίτες και φίλους της διασποράς, συγκεντρώθηκε ένα 

Η Αρετή, θυγατέρα του Πέτρου Βατικιώτη, και ο αδερφός του Γιάννης 
παραλαμβάνουν τιμητική πλακέτα για την πολύχρονη προσφορά 

 του εκλιπόντος στο σύλλογο. 
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σημαντικό ποσό, το οποίο προσφέρθηκε στον καθένα από τους παρακάτω 
συλλόγους:  Στο Σύλλογο Κυριών, τον Πολιτιστικό Σύλλογο, την ποδοσφαιρική 
ομάδα Απόλλων και ένα σημαντικό ποσό για τους φτωχούς και τους άπορους στο 
Ξηροκάμπι (που θα διανεμηθεί από το Σύλλογο Κυριών και τον ιερέα Γεώργιο). Οι 
τοπικές αρχές, όπως ο αντιδήμαρχος του Δήμου Σπάρτης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Ξηροκαμπίου, ο Σύλλογος Κυριών Ξηροκαμπίου, ο Πατέρας Γεώργιος της Αγίας 
Τριάδας, και οι έμποροι του χωριού εργάστηκαν σκληρά με την Επιτροπή Reunion 
των Ξηροκαμπιτών του Τορόντο για μια επιτυχή επανένωση. Η επιτροπή του 
Τορόντο αποτελείτο από τους Δημήτρη Κοκκορό, Γιάννη Χριστόπουλο, Δημήτρη 
Χριστάκο, Γεωργία Ορφανάκου - Χαραμή, Παναγιώτη Κονίδη και Παναγιώτη 
Μιχαλάκο. 
          Η τελετή υποδοχής, που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία του χωριού, ήταν 
πράγματι  συναισθηματικά φορτισμένη. Πολλοί ομιλητές τόνισαν τους κοινούς 
δεσμούς που ενώνουν τη διασπορά με τους ντόπιους, ενώ η χορωδία του 
Ξηροκαμπίου  με τα τραγούδια της γλύκανε την ατμόσφαιρα. Πάνω από 600 άτομα 
από τον Καναδά, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, την Ευρώπη και την 
Ελλάδα παρευρέθηκαν στην αξέχαστη αυτή  βραδιά στις 17 Αυγούστου, όπου 
ολόκληρη η πλατεία του χωριού μετατράπηκε σε έναν κομψό χώρο να 
εξυπηρετήσει τον επίσημο δείπνο. Παραχωρήθηκαν τιμητικές πλακέτες σε 
Ξηροκαμπίτες για τη σημαντική προσφορά τους στο σύλλογο. Ακολούθησε γλέντι 
με ορχήστρα και παραδοσιακούς χορούς για να ολοκληρωθεί η άψογη βράδια. Το 
Σάββατο 18 Αυγούστου 75 άτομα συμμετείχαν στην εκδρομή στην Κουμουστά και 
100 άτομα τις απογευματινές ώρες περιόδευσαν στον αρχαιολογικό χώρο του 
Αγίου Βασιλείου. Την Κυριακή 19 Αυγούστου τελέστηκε στην εκκλησία της Αγίας 
Τριάδας επιμνημόσυνη δέηση για όλους τους αποβιώσαντες Ξηροκαμπίτες. Ένα 
μέρος των εκδηλώσεων καλύφθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό της Σπάρτης. 
 

 
Στον Αγιο-Βασίλη 
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          Τη Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2012 o σύλλογος οργάνωσε ένα ανεπίσημο Τσάι 
Χριστουγέννων στην αίθουσα του Αγίου Νικολάου για τον εορτασμό της 50ης 
επετείου του συλλόγου, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δείξει την εκτίμησή του 
προς όλους τους συμπατριώτες μας και τα μέλη του. 
          Μετά την επιτυχία που είχε το Αντάμωμα του καλοκαιριού ο Σύλλογος των 
Ξηροκαμπιτών του Τορόντο οργανώνει ένα Gala για να εορτάσει τα 50 χρόνια 
ύπαρξής του στις 2 Φεβρουαρίου 2013 στην αίθουσα δεξιώσεων Crystal Fountain 
στο Τορόντο. Αναμένεται ότι πάνω από 700 άτομα θα συμμετάσχουν από το 
Τορόντο, τις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Θα είναι μια μοναδική ευκαιρία για να 
γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 50 χρυσά χρόνια του συλλόγου μας. 
           Εύγε, Ξηροκαμπιτες! Τι απέραντο επίτευγμα. Άξιοι για άλλα 50 χρόνια 
έντονης ενίσχυσης της κοινότητας. Απεριόριστη ευγνωμοσύνη πρέπει να ειπωθεί: 
πρώτα απ’ όλα σε όλα τα μέλη που υποστηρίζουν πιστά το Σύλλογο των 
Ξηροκαμπιτών του Τορόντο και, φυσικά, στα διοικητικά συμβούλια του 
παρελθόντος και του παρόντος. Υπάρχει ένα αφρικανικό ρητό: Χρειάζεται ένα 
χωριό για να μεγαλώσει ένα παιδί. Αν μπορούμε να το παραφράσουμε, θα λέγαμε: 
Χρειάζεται ένα χωριό να μεγαλώσει έναν δυνατό σύλλογο Ξηροκαμπιτών. 
 

 

Ο σύλλογος 

ευεργέτης στο 

Ελληνικό 

Γηροκομείο  

του Τορόντο 
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Σωτήρη Ι. Βατικιώτη 

Η καταγωγή της οικογένειας Βατικιώτη από τα 
Κατσουλαίικα  

 
          Ένα καλοκαίρι που είχα έρθει για διακοπές στην Ελλάδα (μένω στο Τορόντο) 
– ήμουν τότε 14-15 χρονών – ο  παππούς μου, Σωτήρης Βατικιώτης του Πέτρου 
(1907-1995), μου είπε πώς η οικογένειά μας πήρε το επώνυμο «Βατικιώτης». Μου 
είπε ότι το αρχικό επώνυμο της οικογένειάς μας ήταν «Μουτσάτσος». Λίγο μετά 
την ελληνική ανεξαρτησία ο πρώτος «Βατικιώτης», του οποίου το μικρό όνομα 
ήταν Κυριάκης, ερχόμενος από τα Βάτικα, εγκαταστάθηκε στα Κατσουλαίικα. 
Έμεινε πλέον γνωστός με το επώνυμο «Βατικιώτης», το οποίο φανέρωνε τον τόπο 
καταγωγής του. Από τότε η οικογένειά μου έχει αυτό το επώνυμο. 
 
 

Κουμουστιώτισσας 

Εδώ στην ξενιτειά  
 

Πού είναι τα χρόνια τα παλιά, καλά κι ευλογημένα 

που ζούσαμε όλοι μαζί απλά, καλά και μονιασμένα. 

Μικροί, μεγάλοι στη δουλειά, χωρίς πολλές σκοτούρες. 

Η μάνα μας στο μαγεριό για το φαΐ της μέρας 

κι έτρωγε όλη η φαμελιά μες στο σοφρά τριγύρω.                           5 

Το βράδυ έχοντας για φως λυχνάρι ή λαμπάδα 

γύρω ’πό τη φωτιά ακούγαμε ’πό γέρους παραμύθια 

για τα στοιχειά, τις μάγισσες, φαντάσματα, δαιμόνους 

κι εμείς μικρά φοβόμαστε να βγούμε απ’ το σπίτι. 

Στο λάλημα του σφυριχτή όλοι ήταν στο πόδι                              10 

Για τον αγώνα της δουλειάς, χωρίς να βαργομάμε. 

Και τις γιορτές όλοι μαζί πηγαίναμε στα σπίτια 

να ευχηθούμε με χαρά και αληθινή αγάπη· 

ένα πιρούνι για μεζέ, με δυο ποτήρια όλοι 

κι ευχές, τραγούδια και χοροί ως να τελειώσει η νύχτα.               15 

Τώρα τα πέταλα δεν χτυπούν πάνω στο καλντερίμι, 

Οι δρόμοι έγιναν δημοσιά, το φως φωτάει στις νύχτες, 

μα το χωριό ερήμωσε, τα σπίτια εγκρεμιστήκαν. 

Αυτά φέρνω στο νου στον Καναδά τα βράδυα 

και η ψυχή μου θλίβεται, κλαίω καθώς θυμάμαι                          20 

την ερημιά της Κουμουστάς, τον κόσμο που ’χει φύγει…    
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Ιωάννας Εξαρχάκου – Ρηγάκου  

Το τρίτο αντάμωμα των Γορανιτών (25/8/2012)  
 

          Το καλοκαίρι που πέρασε έγινε στην πλατεία των Γοράνων στις 25/8/2012 το 
τρίτο ανταμωμα των απανταχού Γορανιτών. Το αντάμωμα οφείλεται στην 
πρωτοβουλία του δραστήριου προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Γοράνων, του 
κ. Παναγιώτη Γ. Στρατάκου, ο οποίος, αν και μόνιμος κάτοικος Η.Π.Α., λόγω της 
μεγάλης του αγάπης για τον τόπο γέννησής του διαμένει σχεδόν 4-5 μήνες το χρόνο 
στους Γοράνους. Ως εκπρόσωπος των εν Αμερική Γορανιτών και με τη βοήθεια του 
προέδρου του Συλλόγου Γορανιτών Καναδά κ. Στέλιου Π.Στρατάκου κατάφερε να 
οργανώσει τη λαμπρή αυτή εκδήλωση. Η συμμετοχή στη γιορτή των μονίμων 
κατοίκων ήταν καθολική. Πολλοί, επίσης, προσκυνητές του πάτριου εδάφους είχαν 
έρθει από τον Καναδά και τις Η.Π.Α., όπως η οικογένεια Στ. Στρατάκου – παιδιά 
και εγγόνια επτά άτομα. Η πλατεία του χωριού ήταν ασφυκτικά γεμάτη, η μουσική 
ζωντανή και τα εδέσματα του κ. Γεωργίου Κοκκορού εξαιρετικά.  
          Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο σεβασμιότατος 
μητροπολίτης μας κ. Ευστάθιος, ο οποίος μίλησε με αγάπη για όλους τους 
ξενιτεμένους και τους ντόπιους και ευλόγησε τη συνεστίαση. Παραβρέθηκαν, 
επίσης, ο δήμαρχος Σπαρτιατών κ. Σταύρος Αργειτάκος, ο αντιδήμαρχος κ. 
Νικήτας Βλάχος, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου κ. Γεώργιος Κριτσιμηλιός, ο 
δημοτικός σύμβουλος κ. Ευστράτιος Κοκκορός, πολλοί άλλοι δημοτικοί 
σύμβουλοι, πολιτικά πρόσωπα, πρόεδροι συλλόγων που χαιρέτισαν το αντάμωμα 
και έδωσαν τις γνωστές υποσχέσεις.  
          Στην εκδήλωση ο ομογενής συγχωριανός μας, αντισυνταγματάρχης του 
αμερικανικού στρατού, κ. Κώστας Σ. Πλαγιάννης παρουσίασε και διέθεσε το 
βιβλίο που έγραψε για το χωριό με τίτλο «Αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια 
στους Γοράνους 1933-1946». 
          Επίσης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γοράνων διέθεσε άλμπουμ με φωτογραφίες 
και βιογραφικά Γορανιτών που επιμελήθηκε και φρόντισε για την ολοκλήρωσή του 
η κυρία Χριστίνα Στρατάκου (σύζυγος Π. Στρατάκου), την οποία συγχαίρουμε και 
ευχαριστούμε. 
          Θα ήταν παράλειψή μου αν δεν αναφερόμουν στις δύο άλλες εκδηλώσεις του 
χωριού μου. Στις 20/7/2012, του Προφήτη Ηλία, έγινε το πρώτο πανηγύρι του 
χωριού με μεγάλη επιτυχία, με πολύ κόσμο από όλα τα γύρω χωριά. Η νεολαία 
χόρεψε και ξεφάντωσε με δημοτικά και ζεϊμπέκικα. Στις 17/8 2012 ο Αγροτικός 
Συνεταιρισμός Γοράνων με πρόεδρο τον κ. Ανδρέα Δημητρακάκο και τους 
συνεργάτες του πραγματοποίησε το δεύτερο πανηγύρι στην πλατεία του χωριού με 
ψητά αρνιά, γίδα βραστή, σουβλάκια, μπύρα και κρασί. Η πλατεία γεμάτη κόσμο. 
Οι κυρίες πουλούσαν τοπικά αγροτικά προϊόντα (βότανα, μέλι, ζυμαρικά). Στη 
λαχειοφόρο ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γοράνων είχε για δώρα γεωργικά εργαλεία 
(λιόπανα, ψεκαστικό, αλυσοπρίονα, τεπόζιτα).  
          Και στις τρεις εκδηλώσεις ήταν όλα πολύ όμορφα και χαρούμενα. Όλοι 
χάρηκαν και διασκέδασαν. Τέλος, ευχόμαστε πάντα τέτοια να γίνονται, να σμίγουν 
οι συγγενείς, οι φίλοι, οι χωριανοί και οι κοντοχωριανοί. 
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Πανωραίας Α. Νικολακάκου 

Μια φιλανθρωπική εκδήλωση 
 
          Στις 22 Σεπτεμβρίου 2012 & ώρα έναρξης 9 μ.μ. διοργανώθηκε με επιτυχία 
εκδήλωση για φιλανθρωπικό σκοπό στο καφενείο του Πολύδωρου Ιππιώτη στο 
Ξηροκάμπι. Η προσέλευση του κόσμου ήταν συγκινητική από πολλούς 
συγχωριανούς & φίλους του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού, οι οποίοι 
στήριξαν έτσι με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθειά μας. Ευχαριστούμε όλους 
όσους παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, αλλά & αυτούς οι οποίοι βρίσκονταν στα 
άλλα καφενεία της πλατείας Ξηροκαμπίου & την ενίσχυσαν.  Η οικονομική 
ενίσχυση-είσοδος ήταν 5€. Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν στο φιλόπτωχο 
ταμείο Αγίας Τριάδος Ξηροκαμπίου & ένα σεβαστό ποσό διατέθηκε στο ταμείο 
ευαγών ιδρυμάτων της Ιεράς Μητρόπολης Μονεμβασίας & Σπάρτης. 
          Έπαιξαν οι μουσικοί: Παναγιώτης Μανδραπήλιας (μπουζούκι-φωνή), Νίκος 
Μανδραπήλιας (τουμπερλέκι), Νίκος Λιάπης (κρουστά), Παναγιώτης Αγγελάκος 
(κλαρίνο), Γιώργος Σκιαδάς (κιθάρα-φωνή) & Λεωνίδας Σταρόγιαννης (φωνή)  
αφιλοκερδώς. 
          Σε ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι μετατράπηκε η όμορφη εκδήλωση με 
πολύ κέφι, χορό & τραγούδι. Ο χορός συνεχίστηκε αμείωτος για μεγάλο χρονικό 
διάστημα & κάποια στιγμή οι χορευτές χόρεψαν στο δρόμο, στη γραφική κεντρική 
πλατεία του χωριού. 
 
 
 
 

Δημήτρη Π. Κουντούρη 

Ένας φίλος από τα παλιά  
 

          Το καλοκαίρι που μας πέρασε ήρθε από τον Καναδά, όπου διαμένει μόνιμα από 
πολλών ετών, και έμεινε αρκετό καιρό στο Ξηροκάμπι, ο Γιάννης Σ. Βατικώτης. Σε νεαρή 
ηλικία, προτού μεταναστεύσει στον Καναδά, δούλευε στο τσαγκάρικο του Γιώργη 
Σταρόγιαννη, δίπλα στο σημερινό ταχυδρομείο. Οι συνομήλικοί μου κι εγώ, μικρά παιδιά 
τότε, πηγαίναμε και του ζητάγαμε να μας φτιάξει από δέρμα τις απαραίτητες φόλες για τις 
σφεντόνες μας. Ο Γιάννης, όταν μας έβλεπε, μας έκανε νόημα να πάμε από την πίσω 
(ανατολική) πόρτα και μας έδινε τις φόλες με προσοχή, για να μη μας βλέπει το αφεντικό. 
Ήτανε τότε ο Γιάννης ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο στους μικρούς κυνηγούς πουλιών. Ας 
είναι καλά ο άνθρωπος.  
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Γεωργίας Πολίτη – Αποστολάκου 

Τα λιοτρίβια στα Καμίνια 
 
          Τα Καμίνια διέθεταν δύο λιοτρίβια που εξυπηρετούσαν τους κατοίκους στην 
παραγωγή του ελαιόλαδου. Και τα δύο βρίσκονταν στο κέντρο περίπου του χωριού 
σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα το ένα βρισκόταν 
παραπλεύρως της σημερινής οικίας του Θεοδόση του Λαγάκου . Ήταν ιδιοκτησία 
του Συκιώτη του Γιατρού. Το οίκημα όπου στεγαζόταν το λιοτρίβι υπάρχει και 
σήμερα ως χάλασμα. Λίγο πιο κάτω, 150 περίπου μέτρα ανατολικά από τον 
κεντρικό δρόμο, κοντά στην σημερινή οικία των παιδιών του Γεώργιου 
Θεοφιλόπουλου βρισκόταν και το άλλο το οποίο άνηκε στον Μανώλη το Γάββαρη.  
          Του Συκιώτη ξεκίνησε πρώτο τη λειτουργία του, ενώ το δεύτερο ήρθε να 
προστεθεί πολύ αργότερα και ήταν πιο εξελιγμένο. Συγκεκριμένα, του Συκιώτη 
ξεκίνησε τη λειτουργία του με μουλάρια και στην πορεία χρησιμοποίησε μηχανή 
για την εξαγωγή του λαδιού, ενώ του Γάββαρη εξαρχής λειτουργούσε με μηχανή. 
Και τα δυο χρησιμοποιούσαν τσαντίλες. Σταμάτησαν να λειτουργούν λίγο πριν από 
τη Χούντα. 
          Τις ελιές σε αυτά τις μετέφεραν με μουλάρια και με κάρα με σούστα, ενώ 
καθένα από αυτά είχε και ένα με δυο άλογα ιδιόκτητα για να εξυπηρετούν τους 
πελάτες που δεν είχαν δικά τους. Επίσης, ο Συκιώτης είχε και πηγάδι υπό την 
ιδιοκτησία του σε διπλανή απόσταση από το λιοτρίβι που εξυπηρετούσε και τις 
ανάγκες του λιοτριβιού σε νερό.  Λειτουργούσαν μερικούς μήνες το χρόνο και ανά 
περίοδο, ανάλογα με τις ανάγκες, απασχολούσαν έως οκτώ άτομα προσωπικό το 
καθένα. Η αμοιβή που έπαιρναν για τις υπηρεσίες τους ήταν ένα ποσοστό από το 
παραγόμενο ελαιόλαδο. Κάθε λιοτρίβι μπορούσε να παράγει έως και δυο τόνους 
ελαιόλαδο την ημέρα. Κάλυπταν τις ανάγκες των Καμινιών, όχι όμως 
αποκλειστικά, καθώς έφερναν ελιές και από τα γύρω χωριά, Ποταμιά, Πολοβίτσα 
και Παλιοχώρι. 
          Τις πληροφορίες πήρα απ’ τον παππού μου Γεώργιο Πολίτη του Ευαγγέλου 
ετών 85. 
 
 
 

Εκ της Φάριδος 

Μια διόρθωση  
 

          Στο προηγούμενο τεύχος στη σελίδα 33 δημοσιεύτηκε το κείμενο με τον 
τίτλο «Στην μνήμη του Ηλία Π. Ματθαίου». Εκ παραδρομής γράφτηκε ότι 
συντάκτης του κειμένου είναι η αδερφή του εκλιπόντος Μπέλλα. Το κείμενο αυτό 
είναι του ίδιου του Ηλία. Είναι ένα απόσπασμα από ένα άρθρο του, το οποίο είχε 
δημοσιευτεί παλαιότερα σε εφημερίδα. Η Φάρις ζητά συγγνώμη για το λάθος της. 

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



 39 

Παναγιώτας Λαμπριανάκου –Βορβή  

Στον Παναγιώτη Κυνηγό (Ι) 
 

Ήρθε τ’ αγέρι από ψηλά κι έφερε τα μαντάτα,  
τον Παναγή τον έπιασε ο Χάροντας στη στράτα, 
ύπουλα τον τραυμάτισε βαθειά στα σωθικά του, 
στον κάτω κόσμο τον τραβά, μεγάλη είν’ η χαρά του. 
 
Τ’ άκουσαν οι ψηλές κορφές, τ’ αντήχησαν με κλάμα 
στης Ασωπίας τα βουνά, ρέματα και λαγγάδια,  
που αρματωμένος κυνηγός αλαφροπερπατούσε, 
δρασκέλιζε όρη και βουνά, κούραση δε μετρούσε.  
 
Αναστενάζει η μαύρη γη, βογκάει ο Κιθαιρώνας 
αγριοκτυπιούνται τα δεντρά σαν να ’πιασε χειμώνας. 
Σκοτείνιασε ο ουρανός, μαύρα τα σύννεφά του, 
πικρόχολα ο Ασωπός κυλάει τα νερά του. 
 
Τον Παναγή τον χάσαμε, δεν θα τον ξαναδούμε, 
τα σύδεντρα βουίζουνε, μα θα τον τραγουδούμε,  
όταν οι πρώτες ντουφεκιές πέφτουνε στον αέρα 
η αντρειωμένη του ψυχή θα τριγυρνά εδώ πέρα. 

                                                                                Σεπτέμβρης 2011 
 
 
 

Ηλία Γ. Μανιατάκου 

Αντιπραγματισμός  
 

           Σημεία των καιρών. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας της περιοχής μας 
ανέλαβε μια δουλειά σε ένα σπίτι. Οι εργασίες πήγαν καλά και έφτασαν στο τέλος 
τους. Ήρθε πια η ώρα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού να πληρώσει την αμοιβή στον 
ελεύθερο επαγγελματία. Δύσκολοι καιροί όμως και εκείνη την ώρα δεν μπορούσε 
να καταβάλει ολόκληρο το ποσό. Έμεινε ένα υπόλοιπο 100€, το οποίο είπε ότι θα 
πληρώσει σύντομα. Ο ελεύθερος επαγγελματίας έδειξε κατανόηση και συμφώνησε. 
Μετά από μερικές μέρες ο ιδιοκτήτης του σπιτιού έπρεπε να δώσει και το υπόλοιπο 
ποσό. Επειδή όμως δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει τα χρήματα, πήγε στον ελεύθερο 
επαγγελματία και του έδωσε ένα κουτάβι, το οποίο είχε γεννήσει η σκύλα του! Έτσι 
εξόφλησε το χρέος του. 
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Μαρίας Γ. Δούσμανη 

Η αναστήλωση του Αγίου Νικολάου στην Κουμουστά  
 

          Επιθυμία μιας ολόκληρης ζωής ήταν για τον παππού μου Δημήτρη Κονίδη η 
αναστήλωση του Αγίου Νικολάου της Κουμουστάς, που το είχε τάμα από τα νιάτα 
του. 
          Είχε πει πολλές φορές στα παιδιά του για το θαύμα που έζησε μία νύχτα, 
όταν νεαρός – αμούστακο παιδί ακόμα – ανέβαινε με το μουλάρι από το Ξηροκάμπι 
προς την Κουμουστά. Ξεκίνησε αργά το απόγευμα από το Ξηροκάμπι, αφού 
ψώνισε και τακτοποίησε ό,τι δουλειές τον είχαν στείλει οι γονείς του να κάνει. Τον 
πήρε η νύχτα στο δρόμο. Κόντευε να φτάσει στο χωριό, όταν ξαφνικά το μουλάρι 
σταμάτησε να προχωράει. Το παιδί το χτύπησε, το ξαναχτύπησε, δεν κατάφερε 
τίποτα. Το μουλάρι δεν έκανε ούτε βήμα. Πήδηξε κάτω, το τράβαγε αλλά μάταια. 
Το ζώο οπισθοχωρούσε τρομαγμένο. Κοίταξε γύρω του να δει τι ήταν αυτό που το 
φόβιζε και τότε είδε μια μαύρη σκιά στη μέση του δρόμου. Ανατρίχιασε… Είχε 
περάσει αυτό το δρόμο νύχτα πολλές φορές και ποτέ δεν είχε τρομάξει με κάτι. Δεν 
ήξερε τι να κάνει… Τότε θυμήθηκε πως λίγο πιο πάνω, μέσα στα χωράφια, ήταν τα 
ερείπια της εκκλησούλας του Αη-Νικόλα. «Άγιε μου Νικόλαε – είπε – βοήθα με να 
περάσω το δρόμο και, όταν μπορέσω, θα σου αναστηλώσω το εκκλησάκι σου». Για 
μιας η σκιά χάθηκε, το μουλάρι ηρέμησε και συνέχισε το δρόμο του σαν να μη 
συνέβη τίποτα. 
          Τα χρόνια πέρασαν. Το αμούστακο παιδί μεγάλωσε, παντρεύτηκε και κάποια 
στιγμή κατέβηκε με τα αδέρφια του και τις οικογένειές τους κάτω στον κάμπο, στο 
Πυρί, που εκεί έχτισαν σιγά σιγά τα σπίτια τους και ζούσαν και δούλευαν όλοι μαζί 
αγαπημένοι. Ποτέ όμως δεν ξέχασε το τάμα που είχε κάνει. Κάθε φορά που 
ανέβαινε στην Κουμουστά στο πατρικό του και περνούσε από αυτό το σημείο του 
δρόμου έλεγε: «Θα το αναστηλώσω! Θα μαζέψω λεφτά και θα το αναστηλώσω». 
          Όμως ήρθε ο πόλεμος και έφυγε για την Αλβανία. Ύστερα η Κατοχή. Ήρθαν 
χρόνια δύστυχα… Η επιθυμία του σαν άσβηστη φλόγα κρυφόκαιγε στο μυαλό του. 
Μα η ζωή τού έφερε άλλες προτεραιότητες. Τα παιδιά μεγάλωσαν. Έπρεπε να 
προικίσει τις κόρες, να αποκαταστήσει τους γιούς. Πάλι ο Άγιος έπρεπε να 
περιμένει. 
          Τα χρόνια περνούσαν. Η μεγάλη του αγωνία ήταν μην πεθάνει πριν προλάβει 
να πραγματοποιήσει το τάμα του. Και ο θεός τού έκανε τη χάρη. Του επέτρεψε να 
ζήσει σε βαθιά γεράματα και λίγα χρόνια πριν πεθάνει τον αξίωσε – με τις μικρές 
του οικονομίες από τη σύνταξή του και με τη βοήθεια κάποιων δωρητών – να 
χτίσει το εκκλησάκι το 2005. Η συγκίνηση του παππού-Δημήτρη ήταν μεγάλη, 
όταν προσκυνούσε για πρώτη φορά την εικόνα του Αγίου Νικολάου στην πρώτη 
λειτουργία του αγιασμού. 
          Κατόρθωσε και ξαναπήγε και άλλη χρονιά. Σηκωτό με την καρέκλα τον 
κατέβασαν τα εγγόνια γιατί τα πόδια του δεν βαστούσαν το βάρος των 100 χρόνων 
του. «Τώρα - είπε ο παππούς – μπορώ να πεθάνω ήσυχος». Έφυγε στις 11 Απριλίου 
2009 στα 103 του χρόνια σε πλήρη πνευματική διαύγεια, με τη συνείδησή του 
αναπαυμένη, έχοντας εκπληρώσει το τάμα του.     
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Σύμμικτα  
 

… για τον κλίτσικα  
          Με αφορμή το άρθρο για τον κλίτσικα που διαβάσαμε στο προηγούμενο 
τεύχος της Φάριδος, θυμήθηκα μια σχολική εκδρομή στο Μοναστήρι της 
Ζερμπίτσας. Ήταν νομίζω μια μέρα του 1963 ή 1964 όταν φτάσαμε όλοι οι μαθητές 
του σχολείου στη Ζερμπίτσα. Η εκδρομή ήταν προγραμματισμένη και οι 
περισσότεροι είχαμε μαζί μας τρόφιμα, κεφτεδάκια και τέτοια. Στο μοναστήρι δεν 
υπήρχαν μοναχοί παρά μόνον ο ηγούμενος, ο αρχιμανδρίτης Θεόφιλος Σιμόπουλος, 
που ανέλαβε τη διοίκησή του το 1962, μετά την αποχώρηση της προηγούμενης 
γυναικείας ομάδας μοναχών. Όταν οι καθηγητές πήγαν στην τραπεζαρία του 
μοναστηριού και συζητούσαν με τον ηγούμενο, αφού φιλεύτηκαν λουκούμι και 
καφέ, κάποιοι από μας, αγόρια και κορίτσια, κλειστήκαμε σε ένα από τα κελιά για 
τους επισκέπτες που ήταν στον πρώτο όροφο (στα άνω δώματα) του χωρίς 
μοναχούς μοναστηριού. Ο Γιώργος Καλκάνης έπαιζε ακορντεόν, ο Γιώργος 
Πλαϊνός κιθάρα, αγόρια και κορίτσια χορεύαμε αγκαλιαστά ταγκό και μπλουζ, 
μερικοί μάλιστα καπνίζαμε. Η κατάσταση ήταν προχωρημένη για τα ήθη της 
εποχής αλλά και για το χώρο που στήθηκε το πάρτι. Ευτυχώς μας ανακάλυψε 
πρώτος ο γυμναστής του σχολείου, ο Βασίλης Αλεξόπουλος, που ήταν «δικός μας» 
και μας έβγαλε από το κελί μόνο με ήπιες παρατηρήσεις και λίγα μπατσάκια. 
Κάποιοι βέβαια είχαν προλάβει να πηδήξουν στεγνά από τα παράθυρα του πρώτου 
ορόφου, όπου ήταν το κελί, όπως ο Δημήτρης (ή Μήτσος) Σολωμός και εγώ. Ο 
κίνδυνος της αποβολής ήταν μεγάλος αν το πάρτι καταγγελλόταν στον θεολόγο 
διευθυντή του σχολείου, τον Τριλιούρη. Αυτό μας επεσήμανε και ο γυμναστής μετά 
από το σχετικό μάλωμα για το ανοίκειο πάρτι. Εμείς του αντιτείναμε: «και τι να 
κάνουμε εδώ που μας φέρατε;». Αυτός μας απάντησε λίγο ειρωνικά: «ξέρω και 
’γώ; παίξτε κλίτσικα …». Και έτσι παίξαμε κλίτσικα αυτή την ημέρα εκδρομής του 
σχολείου μας στο μοναστήρι της Ζερμπίτσας.  

Ο Παρτάκιας   
 

… για τον κινηματογράφο  
          Στα εξαιρετικά στοιχεία –πληροφοριακά, τεχνολογικά, πολιτιστικά, 
πολιτισμικά, ηθογραφικά, …–  του πολύ καλού σημειώματος του Παναγ. Χ. 
Καλότυχου για τον «κινηματογράφο στο Ξηροκάμπι» που δημοσιεύτηκε στο 
προηγούμενο τεύχος του περιοδικού μας, προσθέτουμε μερικές μαρτυρίες. Αυτές 
έχουν σχέση με τον κινηματογράφο στο χωριό μας τις δεκαετίες 50 έως 80, 
συμπληρώνουν δε την περιγραφή και την κατανόηση των συνθηκών και των μέσων 
που υπήρχαν αυτή την εποχή.  

     Πέραν των συγχωριανών μας που είχαν κυριαρχική δραστηριότητα σε όλη 
την περιοχή αυτή την περίοδο, υπήρχε και κινηματογραφιστής – ο Χρήστος 
Χονδρόπουλος από τη Σκούρα; – που μετέφερε τις μηχανές του στα διάφορα χωριά  
– και στο Ξηροκάμπι – με τρακτέρ(!). Η χρήση του τρακτέρ και στην υπηρεσία του 
κινηματογράφου είναι ενδεικτική των συνθηκών και των διατιθέμενων μέσων της 
εποχής. Υπήρχε και άλλος – ο Λακιώτης από τη Σπάρτη – που χρησιμοποιούσε 
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τρίκυκλο μηχανάκι. Αυτοί οι «ξένοι»  κινηματογραφιστές πραγματοποιούσαν – 
όπως και οι «ντόπιοι» – τις προβολές τους το χειμώνα στη χειμερινή αίθουσα 
«Κουλεμπένη». Υπήρχε πρόταση και προσπάθεια βελτίωσης της ακουστικής αυτής 
της αίθουσας. Η πρόταση αφορούσε στην τοποθέτηση αβγοθηκών (καρτελών) από 
πορώδες φθηνό υλικό στους τοίχους. Ήταν μια λύση φθηνή, εύκολη, συνηθισμένη 
εκείνη την εποχή και δοκιμασμένη, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν ευδοκίμησε σε αυτόν 
τον χώρο.  

Σε μια από τις προβολές στον θερινό κινηματογράφο «Κουλεμπένη» –πίσω από 
τη χειμερινή αίθουσα – διακόπηκε η προβολή ένα βράδυ από τη φωνή του Γιώργου 
Σολωμού – ένρινη μέσα από το μεγάφωνο – που πληροφορούσε: «ο Πότης 
Μιχαλάκος να πάει για πότισμα». Τέτοιες αναγγελίες ήταν συχνές τα καλοκαίρια, 
αφού τότε οι οικογένειες που είχαν μπαξέδες ή που έβαζαν κήπους ήταν σε 
επιφυλακή όλο το εικοσιτετράωρο τους θερινούς μήνες περιμένοντας τον 
«νεροφόρο» (δηλαδή τον υδρονομέα), που θα έβαζε το νερό από τα κεντρικά 
αυλάκια του χωριού στον μπαξέ ή στον κήπο για πότισμα και έπρεπε να 
ειδοποιηθεί ακόμη και στον κινηματογράφο.   

     Βέβαια, εκτός από τις κανονικές βραδινές προβολές – όποτε υπήρχε ταινία – 
γινόντουσαν και απογευματινές προβολές ειδικά για μαθητές στις οποίες δεν 
έπρεπε να υπάρχουν (ή έπρεπε να σκιάζονται από το δάχτυλο του μηχανικού) 
ερωτικά φιλιά. Σε προβολές για φαντάρους αντίστοιχες σκηνές προκαλούσαν 
δαιμονιώδη σφυρίγματα ή χαρακτηριστικούς συριγμούς με παρατεταμένη εισπνοή. 
Για το λόγο αυτό οι μαθητές έβλεπαν θρησκευτικά ή ιστορικά έργα, κυρίως όμως 
έβλεπαν ινδικά έργα, συνήθως με την Ναργκίς, τα οποία επίσης δεν είχαν ερωτικά 
φιλιά ή επίμαχες σκηνές. Γενικότερα, ινδικά κινηματογραφικά έργα και ινδικά 
τραγούδια κυριαρχούσαν στην ελληνική αγορά, μάλιστα μερικοί Έλληνες 
«συνθέτες» είχαν οικειοποιηθεί πολλά ινδικά τραγούδια. Παρακολουθούσαμε 
λοιπόν με τον συμμαθητή μου Στράτη Συκιώτη ένα ινδικό έργο, όταν 
συνειδητοποιήσαμε ότι σιγοτραγουδούσαμε, μαζί με τη Ναργκίς, τους στίχους: 
«σαν τ’ άγρια θηρία με μίσος μας κοιτούν, μας κλέβουν τη χαρά μας και λύπη μας 
κερνούν», συνειδητοποιώντας ότι, εκτός από την υποκλοπή της μουσικής, ο 
Μπάμπης Μπακάλης (που φέρεται σαν «συνθέτης» και «στιχουργός» στο 45ράκι) 
είχε μεταφράσει ακριβώς και τους στίχους, όπως διαβάζαμε στους υπότιτλους της 
ταινίας (…)      

Γ. Θ. Κ.  
 

          Νεαρός από την περιοχή μας, άνθρωπος της πιάτσας, συμμετέχοντας σε μια 
κουβέντα για την παρούσα οικονομική κρίση και  για τα δύσκολα χρόνια που θα 
ακολουθήσουν, είπε: Τελειώσανε τα μυαλά. Από δω και πέρα θα μιλήσουνε τα 
μπράτσα! 

                                                                                               Δ.Θ.Κ.  
 

          Ο Νοέμβριος πέρασε χωρίς βροχές. Το χώμα ήταν ξερό. Μόνο τις δύο 
τελευταίες μέρες του μήνα  πέσανε οι πρώτες βροχές. Ο Δεκέμβρης μπήκε με 
έντονες βροχές, κρύο και δυνατούς αέρηδες, οι οποίοι έριξαν αρκετές ελιές, 
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έσπασαν κλαδιά από δέντρα και ξεμπάσκωσαν μέχρι και στέγες από καλύβια. Τα 
πρώτα χιόνια έπεσαν στον Ταΰγετο στις 4 Δεκεμβρίου. Οι χιονοπτώσεις στο βουνό 
συνεχίστηκαν και τις επόμενες μέρες. Στις 9 Δεκεμβρίου το ξημέρωμα η Ρασίνα 
κατέβασε για πρώτη φορά πολύ, ορμητικό και θολό νερό. 

                                                                                                      Ν.Π.Σ. 
 
 
 

Της αγοράς  
 

          Νεαρός της περιοχής μας πήγε στο σπίτι ενός φίλου του για να κόψει τα φύλλα 
μιας μουριάς. Πήγε όμως κατά τις 4.30 το μεσημέρι και οι γονείς του φίλου του 
κοιμόντουσαν. Το αλυσοπρίονο θα έκανε θόρυβο και θα τους ξυπνούσε. Να 
πήγαινε άλλη ώρα δεν προλάβαινε. Οπότε ο φίλος του τού πρότεινε: Δεν το βάνεις 
στο αθόρυβο; 

Ν.Π.Σ. 
 

          Μια παρέα Ξηροκαμπιτών πήγαινε σε μια βάφτιση που θα γινόταν στη Γόλα. 
Καλοκαίρι, 5.30 το απόγευμα, ντάλα ο ήλιος. Έκανε ζέστη αρκετή. Μαζί τους 
πήραν και έναν μεγαλύτερης ηλικίας συγχωριανό. Όπως ήταν φυσικό, λόγω της 
ζέστης, άναψαν στο αυτοκίνητο το κλιματιστικό. Μέχρι όμως αυτό να πιάσει την 
επιθυμητή απόδοση και να παγώσει η καμπίνα του αυτοκινήτου, οι Ξηροκαμπίτες 
είχαν φτάσει στην Πολοβίτσα. Τότε ο μεγαλύτερης ηλικίας Ξηροκαμπίτης, μη 
αντιλαμβανόμενος τη λειτουργία του κλιματιστικού, σχολίασε: Γιάει δροσιά που 
έχει δω πάνου! 

Σ.Δ.Σ.     
 

          Μέσα χειμώνα. Ο κόσμος είχε βγει για ελιές. Ένας νεαρός Ξηροκαμπίτης 
πήγε να δουλέψει στα χωράφια ενός φίλου του. Εννιά το πρωί φτάνει στο χωράφι. 
Τότε του λέει ο φίλος του: Πάω να φέρω τα κουπεπέ από το αυτοκίνητο.  Ωραία, 
σκέφτηκε ο νεαρός, έχουμε και σύγχρονα εργαλεία και θα βγει γρήγορα και 
ξεκούραστα η δουλειά. Σε μια στιγμή βλέπει το φίλο του να έρχεται κρατώντας δύο 
τέμπλες στα χέρια του, μια στο αριστερό και μία στο δεξί. Όταν ο φίλος του έφτασε 
κοντά του, τον ρωτάει: Ποιο κουπεπέ θέλεις, το ελίσιο ή το μουρίσιο; 

Η.Γ Α. 
 

          Μια μέρα του καλοκαιριού, γύρω στη 1.30 τη νύχτα, καθώς είχαν φύγει και 
οι τελευταίοι πελάτες από την ταβέρνα, ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας ετοιμαζόταν να 
κλείσει. Εκείνη την ώρα εμφανίστηκαν στην αυλή της ταβέρνας τρεις άνθρωποι, οι 
οποίοι τον ρώτησαν αν μπορεί να τους φτιάξει κάτι να φάνε. Εκείνος ήταν 
κουρασμένος και ονειρευόταν το κρεβάτι του. Τι να κάνει όμως: Έπρεπε να τους 
εξυπηρετήσει. Τότε τους ρώτησε: Πόσοι είστε; Τρεις; Εκείνοι απάντησαν: Όχι 
πέντε. Και ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας τους είπε: Ακόμα χειρότερα! 

Κ.Μ.Κ.   
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          Πριν από πολλά χρόνια καιγόταν ένα χωράφι με ελιές. Έτρεξε ο κόσμος να 
σβήσει τη φωτιά. Από τους πρώτους πού πήγαν ήταν φυσικά και ο ιδιοκτήτης. 
Μετά από κάμποσο έφτασε στο σημείο και ο γιος του ιδιοκτήτη, ο οποίος ρώτησε 
τον πατέρα του: Ρε πατέρα, τίνος κακομοίρη είναι αυτό το χτήμα; Ο πατέρας του 
τότε, αγανακτισμένος, άρχισε να τον σιχτιρίζει και του είπε: Καλά, ρε κ….., δε 
γνωρίζεις ούτε το χτήμα σου; 

Η.Γ.Μ. 
           
Τέλη Οκτώβρη. Πλησίαζε ο καιρός για το ελαιομάζωμα. Και είχε και λαδιά αρκετή. 
Αποτελούσε συχνό θέμα συζήτησης στις παρέες για το πότε θα ξεκινήσουν. Πάνω 
στην κουβέντα ένας είπε χαρακτηριστικά: Την άλλη Δευτέρα απλώνω τα λιόπανα 
για το μαύρο χρυσό. 

Δ.Θ.Κ.  
 
 

Συνδρομές  
 

          Για τη συνέχιση της έκδοσης της Φάριδος: Ελένη Παναγιωτοπούλου 100$ 
Καναδά στην μνήμη του πατέρα της Χρήστου Παναγιωτόπουλου και του θείου της 
Πέτρου Βατικιώτη, οικογένεια Βασίλη Πανουτσάκου στην μνήμη του πατέρα της 
Βασίλη 20€, Θανάσης Μιχαλάκος 20€, Μίτσα Καπετανάκου 50€, Αγγελική 
Ματθαίου 25€, Ευάγγελος Καπετανάκος 25€, Γιώργος Μούτουλας 10€, Γιώργος Ε. 
Καράμπελας 10€, Παναγιώτα Λαμπριανάκου – Βορβή 20€ στην μνήμη του 
συζύγου της Παναγιώτη Βορβή, Μαρία Δούσμανη 20€, Παντελής Χριστάκος 50€, 
Παναγιώτης Καλότυχος 25€, Ματίνα Πουλακάκου 10€, Τούλα Σολωμού 10€, 
Δημήτριος Ξανθάκος 10€, Αναστάσιος Βολτής 10€, Ηλιάνα Περλίγκα 10€, 
Γεώργιος Νικολακάκος 10€, Ιωάννης Η. Κονίδης 5€, Βούλα Ρουσάκου 5€, 
Δημήτιος Κουντούρης 5€, Δημήτριος Μανιάτης 10€, Αντωνία Φόρτσα 20€, 
Ιωάννης Ι. Κονίδης 50€, Σούλα Παναγάκου 20€, Παναγιώτης Δούκας 5€, Ηλίας 
Μανιατάκος 10€, Στράτης Μανιάτης 5€, Θανάσης Σολωμός 10€, Γεωργία Τάρταρη 
5€, Γεώργιος Χαρτουλάρος 5€, Καλλιόπη Παπαδάκου 5€, Βασιλική Κονίδη 50$ 
Καναδά, Γιάννης Βλάχος 50$ ΗΠΑ, Σταυρούλα Δριμπέλα 15€, Πέτρος Εξαρχάκος 
5€, Ευδοκία Διαμαντάκου 10€, Λούλα Κοκκορού-Δούκα 5€, Αναστάσιος Κονίδης 
20€, Νέλη Σακελλαριάδη 50€, Ματίνα Δουκόγιαννη 10€, Νούλα Ξηροπόδη 20€, 
Δημήτριος Κ. Χριστάκος 20€, Ελένη Παπαδάκου 20€, Μενέλαος Αλειφέρης 5€, 
Χαρίκλεια Αποστολίδη 10€, Γεώργιος Αρμπούζης 10€, Παναγιώτης Στρατάκος 
15€, Πίτσα Τεκόση 5€, Ζηνοβία Προκοπίδη 10€, Γεώργιος Παπαδάκος 15€, 
Ηλιάνα Περλίγκα20€, Δημήτριος Αμοιρίδης 20€, Κασσιανή Ηλιοπούλου 10€, 
Χριστίνα Λιαρομάτη 20€, Μαριάννα Κιούση 20€, Βούλα Φραγκή-
Παπαγιαννοπούλου 100€, Δημήτριος Η. Σολωμός 10€, Πέτρος Χαρίση 70$ 
Καναδά. Διόρθωση: Στο προηγούμενο τεύχος της Φάριδος είχα εκ παραδρομής 
γραφτεί στις συνδρομές Ηλίας Καρκαμπάσης 50€ αντί του ορθού Χρήστος 
Καρκαμπάσης 50€. 
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Πένθη 
Ηλίας Δ. Κονίδης (1939-2012) 

 
           Όταν κάποιος φεύγει για πάντα, 
μένουν μόνο οι αναμνήσεις να μας 
συντροφεύουν. Μα δεν κρατάμε όλες 
τις αναμνήσεις, παρά μόνο τις 
όμορφες. 
          Έφυγε ο θείος Λάκης για 
πάντα… Κι εμείς θα τον θυμόμαστε 
τότε που ερχόταν φορτωμένος 
σοκολάτες, γλειφιτζούρια και 
ζαχαρωτά και άδειαζε τις τσέπες του 
πάνω στο τζάκι για να γεμίσουμε τον 
κουμπαρά μας. ΘΑ τον θυμόμαστε και 
τώρα, το καλοκαίρι, που μας κέρναγε 
καφέ στην πλατεία όλος χαρά.  
          Ήταν αλλιώτικος φέτος ο θείος 
ο Λάκης, πιο απλός, πιο χαρούμενος. 
«Όποτε να ’ρθείτε, εδώ θα με βρείτε, 
βγαίνω συνέχεια, δεν με κρατάει το σπίτι», έλεγε. Σαν να είχε προαίσθημα ότι αυτό 
το καλοκαίρι θα ήταν το τελευταίο και ήθελε να προλάβει… 
          Ήθελε να κερνάει όλον τον κόσμο. «Να ξανάρθετε να πάμε να φάμε στην 
ταβέρνα», μας είπε. Δεν προλάβαμε να πάμε. Έφυγε εκείνο το πρωινό στις 10 
Σεπτέμβρη για να πάει στη δουλειά του, όπως κάθε μέρα. Μα ήταν της μοίρας του 
γραφτό να μην ξαναγυρίσει. Έφτασαν μόνο λίγα δευτερόλεπτα απροσεξίας… 
Πάλεψε 38 μέρες για να κρατηθεί στη ζωή, μα δεν τα κατάφερε. Έφυγε για πάντα 
στις 17 Οκτώβρη 2012.  
          Πήγαμε και φάγαμε στην ταβέρνα και ήταν όλοι εκεί, φίλοι και συγγενείς, 
για κείνον. Όμως εκείνος έλειπε και η καρδιά μας έγινε συντρίμμια σαν το τρακτέρι 
του στην άσφαλτο… 
         Αντίο, θείε, και καλό ταξίδι. 

Μαρία Γ. Δούσμανη   
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Τα νέα μας 
 
Ξηροκάμπι 
Γεννήσεις: Το ζεύγος Σάββα Καούρα του 
Αντωνίου και Κωνσταντίνας 
Παναγιωτουνάκου του Παναγιώτη 
απέκτησε αγόρι. Το ζεύγος Προκόπη 
Ρέβα του Παναγιώτη και Παναγιώτας 
Ζορμπά του Ηλία απέκτησε αγόρι. 
Γάμοι: Η Αικατερίνη Φραγκή του 
Δημητρίου παντρεύτηκε τον Ηλία 
Γκιόννα του Έλιο. Η Μαρία Φραγκή του 
Γεωργίου παντρεύτηκε τον Σταύρο 
Χατζάκο του Χρήστου. Η Ελευθερία 
Γραμματικάκη του Κυριακούλη 
παντρεύτηκε τον Ιωάννη Νιάτσο του 
Χρήστου. Η Βασιλική Ξηροπόδη του 
Δημητρίου παντρεύτηκε τον Ιωάννη 
Χρισταρά του Παναγιώτη. Η Νικολέτα 
Κυριακάκου του Σπύρου παντρεύτηκε 
τον Φώτιο Τσάκλα του Κωνσταντίνου.    
Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Ευαγγελία 
Χριστάκου του Παντελή ετών 89, 
Κωνσταντίνος Γενεράλης του Σωτηρίου 
ετών 91, Ευαγγελία Κουντούρη χήρα 
Παναγιώτη ετών 86, Μηλιά Χίου-
Χαρτουλάρου του Παναγιώτη ετών 90, 
Καλλιρόη-Κλαίρη Γεωργιτσανάκου χήρα 
Γεωργίου ετών 77, Κωνσταντίνος 
Μανδραπήλιας του Νικολάου ετών 74, 
Βικτωρία Συκιώτη χήρα Κυριάκου ετών 
96, Μαρία Τσοκούτου χήρα Ηλία ετών 
87, Αγγελική Δαρβίρη χήρα Παναγιώτη 

ετών 88, Παναγιώτης Μανδραπήλιας του 
Θεοδώρου ετών 62, Ηλία Κονίδης του 
Δημητρίου ετών 73, Σταύρος Ρηγάκος 
του Γεωργίου ετών 85, Σταυρούλα 
Πουλάκου χήρα Κωνσταντίνου ετών 93, 
Χαρίκλεια Μητροπούλου χήρα Ιωάννη 
ετών 91, Καλαποθαράκου Χρυσούλα 
χήρα Ευστρατίου ετών 84, Παναγιώτα 
Βολτή χήρα Γεωργίου ετών 81, Χρήστος 
Παναγιωτόπουλος του Αρτεμίου ετών 
77. 
 
Παλαιοπαναγιά 
Γεννήσεις: Το ζεύγος Ιωάννη Νιάτσου 
του Χρήστου και Ελευθερίας 
Γραμματικάκη του Κυριάκου απέκτησε 
κορίτσι. Το ζεύγος Νικόλαου Γαλατά του 
Ιωάννη και Βασιλικής Χατζάκου του 
Δημητρίου απέκτησε δίδυμα (αγόρι-
κορίτσι). 
Γάμος: Η Κωνσταντίνα Τέη του 
Θεοδώρου παντρεύτηκε τον Ευθύμιο 
Τζιμόπουλο του Κωνσταντίνου. 
Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Βασίλειος 
Ταμπάκης του Ιωάννη ετών 85, Γεώργιος 
Δογαντζής του Παναγιώτη ετών 85, 
Μαρία Τζανέτου χήρα Δημητρίου ετών 
87. 
 
Ανώγεια 
Γάμος: Η Αικατερίνη Μακρυκώστα του 
Κωνσταντίνου παντρεύτηκε τον 
Αναστάσιο Κανελλάκη του 
Κωνσταντίνου. 
Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Σταυρούλα 
Βελέντζα χήρα Ανδρέου ετών 84, Ειρήνη 
Λαμπράκου χήρα Γεωργίου ετών 85, 
Κωνσταντίνος Κόνιαρης του Ανδρέα 
ετών 82. 
 
Τραπεζοντή 
Θάνατος: Απεβίωσε η Παναγιώτα 
Παπαδάκου χήρα Νικολάου ετών 77.   
 
Κυδωνιά 
Θάνατος: Απεβίωσε ο Θεόδωρος 
Γριβογιάννης του Γεωργίου ετών 78. 
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Λευκόχωμα 
Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Παναγιώτης 
Κατσούλης του Ευστρατίου ετών 89, 
Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος του 
Βασιλείου ετών 54, Μελέτιος Ταμπάκης 
του Βασιλείου ετών 51, Ηλίας 
Παναγιωταράκος του Παναγιώτη ετών 
88, Γιαννούλα Καράμπελα χήρα 
Κωνσταντίνου ετών 85, Αθηνά 
Χάρμπαλα χήρα Γεωργίου ετών 100. 
 
Ποταμιά 
Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Παναγιώτα 
Ηλιοπούλου χήρα Χρήστου ετών 90, 
Λεωνίδας Ρέντζης του Παναγιώτη ετών 
87. 
 
Καμίνια 
Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Ευάγγελος 
Καππάκος του Νικολάου ετών 63, 
Φίλιππος Μήτσιος του Νικολάου ετών 
89, Ηλίας Πολίτης του Ευαγγέλου ετών 
80, Γεώργιος Σταρόγιαννης του 
Χαριλάου ετών 94, μοναχή 
Κουκουζέλισσα (κατά κόσμον 
Αδαμαντία Νιτσάκη του Χρήστου) ετών 
60.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λιαντίνα 
Θάνατος: Απεβίωσε η Δήμητρα Ατσαβέ 
χήρα Γργορίου ετών 88. 
 
Γοράνοι 
Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Κωνσταντίνος 
Κουκουλομάτης του Παναγιώτη ετών 82, 
Κωνσταντίνος Τσάμπηρας του Ηλία ετών 
61, Παναγιώτα Δάνου χήρα Γεωργίου 
ετών85, Μαρία Διαμαντάκου του 
Γεωργίου ετών 44. 
 
Άρνα 
Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Παναγιώτης 
Αθανασάκος του Ηλία ετών 83, 
Κωνσταντίνος Τροχάτος του Γεωργίου 
ετών 84, Κωνσταντίνος Δρογκάρης του 
Αντωνίου ετών 66. 
 
Κοτσαντίνα 
Θάνατος: Απεβίωσε ο Παναγιώτης 
Κουμπαράκος του Αντωνίου ετών 89. 

 
Βιβή Ξ. Κωτσιοτοπούλου 
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