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Γιώργου Κ. Γιαξόγλου 

Ο Ιερός Ναός του Προφήτη Ηλία  

στην Κουµουστά Ξηροκαµπίου 
 
          Ο Ιερός Ναός του Προφήτη Ηλία βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του 
οικισµού Κουµουστά Ξηροκαµπίου σε απόκρηµνη περιοχή. Η προσπέλαση σε αυτόν 
γίνεται µέσω ενός χωµατόδροµου, που ξεκινά από τον κεντρικό δρόµο του οικισµού 
και καταλήγει σε αυτό. 
          Ο οικισµός Κουµουστά βρίσκεται στον κεντρικό ανατολικό Ταϋγετο και η 
προσπέλαση σε αυτόν, που απέχει περί τα 6,00 χλµ. από το Ξηροκάµπι), γίνεται µε 
δρόµο, που έχει ασφάλτινο οδόστρωµα µέχρι το κέντρο του οικισµού. 
          Η παρουσίαση αυτή διαρθρώνεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος δίνονται 
πληροφορίες για τον ευρύτερο Πριν µιλήσουµε για τον Ιερό Ναό θα δώσουµε µερικές 
πληροφορίες για τον ευρύτερο χώρο της Κουµουστάς και δεύτερο µέρος πληροφορίες 
για τον Ιερό Ναό. 
 
Ο ευρύτερος χώρος

1
 

          «….Ο ορεινός όγκος του Ταΰγετου, µε τη σειρά των χαµηλών όγκων απ’ τη µια 
πλευρά όπου κυριαρχεί το Κάστρο του Μυστρά και ο οφιοειδής δρόµος της 
Αναβρυτής, και  µε τον µεγαλοπρεπή Πενταδάκτυλο απ’ την άλλη, δεσπόζει στην 
πεδιάδα της Σπάρτης και αποτελεί ένα κυρίαρχο  τοπόσηµο της περιοχής   Η πεδιάδα 
της Σπάρτης εκτείνεται ανατολικά των παρυφών των ορεινών όγκων και διασχίζεται 
από τον ποταµό Ευρώτα. Ανάµεσα στον Ευρώτα και στον Ταΰγετο αναπτύσσεται το 
πολεοδοµικό συγκρότηµα της Σπάρτης και µια σειρά οικισµών διαµορφωµένων 
ανάµεσα στους χαρακτηριστικούς ελαιώνες και πορτοκαλεώνες της περιοχής». 
          Οι πεδινοί αυτοί οικισµοί, απ’ τους οποίους οι περισσότεροι αναπτύσσονται 
στους πρόποδες του Ταϋγέτου είναι: η Σπάρτη, η Μαγούλα, ο Μυστράς, το Παρόρι, ο 
Άγιος Ιωάννης, οι Αµύκλες, τα Καλύβια της Σοχάς, τα Ανώγεια, η Παλαιοπαναγιά και 
το Ξηροκάµπι, 
          Στις βορειοανατολικές υπώρειες του ορεινού όγκου, βόρεια του κάστρου του 
Μυστρά, και µε µέτωπο προς την πεδιάδα αναπτύσσονται οι οικισµοί: Τρύπη

2
 και 

Πικουλιάνικα. 
          Στον κύριο ορεινό όγκο του Ταϋγέτου, κρυµµένοι πίσω από τα πρόβουνά του 
αναπτύσσονται οι οικισµοί: Βλαχοχώρι, Ταϋγέτη (Μπαρσινίκος), Περγανταίϊκα, Ανα-
βρυτή, Σοχά, Σωτήρα, ∆ιπόταµα, Κρυονέρι (Πολιάνα), Νιχώρι, Τόριζα και Κουµουστά. 
          Οι οικισµοί που αναπτύχθηκαν στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου δηµιουργήθηκαν 
µετά τον 13

ο
 αιώνα και οπωσδήποτε µετά την επικράτηση των Τούρκων στην 

Πελοπόννησο. Από τα στοιχεία της απογραφής του 1700 του Grimani  φαίνεται ότι 

                                                           
1 Καταγράφονται αποσπάσµατα από την µελέτη «Ολοκληρωµένη παρέµβαση ανάδειξης ευρύτερης 
περιοχής Αναβρυτής Ταϋγέτου» - ΕΤΒΑ/ΠΤΙ-ΕΤΒΑ (συντονιστής: Γιώργος Γιαξόγλου – 
Αρχιτέκτονας) 
2   Κατά τον βιογράφο του Οσίου Νίκωνα στην Τρύπη µετοίκησαν οι Εβραίοι από την Σπάρτη, όταν ο 
Όσιος Νίκων (περί τον 10 αιώνα, όταν είχε εγκατασταθεί πλέον στην Σπάρτη) απαίτησε την εκδίωξή 
τους προκειµένου να παράσχει την βοήθεια του προς τους Σπαρτιάτες για την αντιµετώπιση 
επιδηµίας. Στην περιοχή του Σταυρού και των Πικουλιανίκων έχουν βρεθεί και βρίσκονται ακόµη 
πλάκες από εβραϊκά νεκροταφεία. 
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στους οικισµούς αυτούς υπήρχε ένας σηµαντικός αριθµός κατοίκων (περίπου 2.800 
κάτοικοι), µεµεγαλύτερους πληθυσµιακά τους οικισµούς: Αναβρυτή 

3
 (708 κάτοικοι), 

Κουµουστά 
4
 (628 κάτοικοι), Σοχά (335 κάτοικοι) και Τόριζα 

5
 (414 κάτοικοι). 

          Οι πεδινοί οικισµοί που είναι αναπτυγµένοι στο νοτιοδυτικό άκρο της περιοχής 
µελέτης δηµιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν κατά τον 19ο αιώνα (µετά την 
απελευθέρωση) κυρίως από τους κατοίκους των υπερκείµενων ορεινών οικισµών. Οι 
κάτοικοι της Σοχάς µετακινήθηκαν προς τα Καλύβια Σοχάς, από την Σωτήρα, τα 
∆ιπόταµα και το Κρυονέρι προς τα Ανώγεια, από το Νιχώρι και την Τόριζα πήγαν στην 
Παλαιοπαναγιά και από την Κουµουστά στο Ξηροκάµπι.  
          Οι ορεινοί οικισµοί λειτουργούσαν ως οικιστικές ενότητες ως εξής: 

• Η Ταϋγέτη,  το Βλαχοχώρι και τα Πικουλιάνικα αποτελούσαν µία ενότητα οικισµών 
που ήταν πάντοτε διασυνδεδεµένη µε τον οικισµό του Μυστρά, και αποτελούσε τον 
χώρο κατοικίας κυρίως κτηνοτρόφων. 

• Η Αναβρυτή, η Σοχά και τα Περγαντέϊκα αποτελούσαν µια ιδιαίτερη οικιστική ενό-
τητα, µε σηµείο αναφοράς την Αναβρυτή, λόγω της µεγαλύτερης συγκέντρωσης 
πληθυσµού και των έντονων βιοτεχνικών δραστηριοτήτων που είχαν αναπτυχθεί σε 
αυτήν. Στους υπόλοιπους οικισµούς της ενότητας αυτής η κύρια δραστηριότητα των 
κατοίκων ήταν η κτηνοτροφία. 

• Η Τόριζα αποτελούσε το κέντρο της οικιστικής ενότητας που απαρτιζόταν από τους 
οικισµούς Τόριζα - Νιχώρι - Κρυονέρι (Πολιάνα), ∆ιπόταµα, Σωτήρα. Οι κάτοικοι 
της ενότητας αυτής ασχολούνταν κυρίως µε την κτηνοτροφία, ενώ στην Τόριζα είχε 
αναπτυχθεί και η επεξεργασία της µετάξης και η κηροπλαστική. 

          Η Κουµουστά αποτελούσε έναν αυτόνοµο οικισµό. Οι κάτοικοι της ασχολούνταν 
µε την κτηνοτροφία και είχαν αναπτύξει την βιοτεχνία παραγωγής κουµπιών. 
          Σήµερα, µε την απερήµωση των  ορεινών οικισµών, οι ενότητες αυτές δεν 
λειτουργούν πλέον και απλά ο κάθε ορεινός οικισµός εξαρτάται από τον αντίστοιχο 
πεδινό οικισµό προς τον οποίο έχει µετακινηθεί ο πληθυσµός του. Στους περισσότερους 
οικισµούς του ορεινού όγκου έχουν αποµείνει ελάχιστοι κάτοικοι (ο πληθυσµός που 
αναφέρεται στην απογραφή του 1991 είναι πλασµατικός) που ασχολούνται κυρίως µε 

                                                           
3 Η Αναβρυτή, αποτελούσε και σηµαντικό βιοτεχνικό κέντρο, όπου οι κάτοικοι ασχολούνταν µε την 

επεξεργασία του δέρµατος, την σχοινοπλοκία και την κηροπλαστική. Περισσότερα στοιχεία για τον 
οικισµό αυτό δίνονται στο ιδιαίτερο κεφάλαιο που αναφέρεται στην Αναβρυτή. 
4 Η Κουµουστά πρέπει να πρωτοκατοικήθηκε περί τον 12ο αιώνα, η ανάπτυξη της όµως ξεκίνησε µετά 
τον 15ο αιώνα, όταν εκεί βρήκαν καταφύγιο βυζαντινές οικογένειες από την Πόλη και κορυφώθηκε 
τον 18ο αιώνα. Η κύρια απασχόληση των κατοίκων της ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία αλλά και η 
κατασκευή κουµπιών (τέχνη που έφεραν µαζί τους οι πρόσφυγες από την Πόλη). Κατά µία άποψη το 
όνοµα του οικισµού προέρχεται από παραφθορά της λέξης «Κουµπουστιώτες» - «Κουµουστιώτες» – 
«Κουµουστά». Συνδεδεµένο µε την Κουµουστά ήταν και το Μοναστήρι της Γόλας (που κατά την 
Τουρκοκρατία εθεωρείτο ενοριακή της Μονή). 
5 Η Τόριζα (Ντόριζα) κτισµένη σε υψόµετρο 840µ. αποτελούσε κατά την περίοδο ακµής του (τον 18° 
αιώνα) το κέντρο οικιστικού συνόλου που απαρτιζόταν από τους οικισµούς ∆ιπόταµα, Σωτήρα, 
Νιχώρι και φυσικά την Τόριζα. Ο παλαιός οικισµός είχε έκταση πολύ µεγαλύτερη από αυτήν που 

καλύπτει σήµερα. Κατά τον ∆ηµ. Κατσαφάνα ο οικισµός πρέπει να δηµιουργήθηκε κατά τον 9° 
αιώνα, όταν αποκαταστάθηκε πλήρως η βυζαντινή κυριαρχία στην Πελοπόννησο και οι Σλάβοι 
αναγκάστηκαν να καταφύγουν στα ορεινά µέρη (τα τοπωνύµια Πολιάνα, Ντόριζα κλπ. µαρτυρούν το 
πέρασµα των φύλων αυτών από την περιοχή). Οι κάτοικοι εκτός από την κτηνοτροφία και την 
γεωργία, ασχολιόνταν µε την κηροπλαστική, την επεξεργασία της µετάξης και την συλλογή και 
εµπορία του βελανιδιού. 
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την κτηνοτροφία
6
. Τελευταία, χάρη στην κατασκευή των δρόµων προσπέλασης και την 

εν γένει βελτίωση των τεχνικών υποδοµών, έχει αρχίσει  σταδιακά η επανοίκηση, ως β 
κατοικία των κατοίκων του κάµπου, αλλά και άλλων µακρινότερων περιοχών. Σε 
ορισµένους οικισµούς (κυρίως στα Πικουλιάνικα, την Αναβρυτή και την Κουµουστά) 
παρατηρείται και τάση επανοίκησης από κατοίκους που δεν έλκουν την καταγωγή τους 
από αυτούς, γεγονός που οφείλεται στην ιδιαιτερότητα των οικισµών αυτών όσον 
αφορά την θέση τους και το φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον τους. 
 
Η περιγραφή του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία 

          Ο ναός έχει κτιστεί σε µία απόκρηµνη, βραχώδη πλαγιά, που έχει διαµορφωθεί 
σε δύο επί µέρους επίπεδα, µε την κατασκευή αναλειµµατικών τοίχων από τοιχοποιίες 
λιθοδοµής. 
          Στο ανώτερο επίπεδο έχει διαµορφωθεί το νεκροταφείο του οικισµού. Η 
προσπέλαση σε αυτό γίνεται µέσω µιας λίθινης κλίµακας, που βρίσκεται στο 
βορειοδυτικό άκρο του ναού και ένα χωµάτινο µονοπάτι. 
          Στο κατώτερο επίπεδο, που βρίσκεται περί το 1,50 µ. χαµηλότερα από την 
στάθµη του δαπέδου του κυρίως ναού, αναπτύσσεται το κτίριο του Ιερού Ναού. Για την 
διαµόρφωση του επιπέδου αυτού έχει κατασκευαστεί στο νότιο άκρο του 
αναλειµµατικός τοίχος από τοιχοποιία λιθοδοµής, µέσου ύψους περί τα 5,00 µ. 
          Ο Ιερός ναός του Προφήτη Ηλία, πρόκειται για ναό, τετράστυλο σταυροειδή 
εγγεγραµµένο µε ψευδοτρούλο και (µεταγενέστερο) πρόναο. 
          Το κτίσµα του ναού έχει εξωτερικές διαστάσεις 19,30Χ7,40 µ. και συνίσταται 
από δύο επιµέρους χώρους, χώρους που έχουν κτιστεί σε διαφορετικές χρονικές 
περιόδους: 

• Τον κυρίως ναό, που αποτελεί και το αρχικό κτίσµα, µε εξωτερικές διαστάσεις 
περίπου 13,50Χ7,40 µ. 

• Το προς δυσµάς πρόναο, που αποτελεί µεταγενέστερη προσθήκη, διαστάσεων 
περίπου 5,80Χ 7,40 µ. 

          Ο τρούλος, του ναού είναι χαµηλός (αποτελεί τµήµα σφαίρας αντί µισής 
σφαίρας), προεξέχει της διαµήκους και της εγκάρσιας καµάρας, και καλύπτεται µε 
απλή τετράριχτη, κεραµοσκεπή, στέγη.  
         Οι εγκάρσιες καµάρες, καλύπτονται µε δίρριχτες κεραµοσκεπείς στέγες. Η 
µεταβίβαση των φορτίων προς τους κεντρικούς, κυλινδρικούς, στύλους και τους 
εξωτερικούς τοίχους γίνεται µέσω τόξων. 
         Στην δυτική διαµήκη καµάρα η µεταβίβαση των φορτίων γίνεται µέσω τόξου που 
ανατολικά καταλήγει στους κεντρικούς στύλους και δυτικά στους εξωτερικούς τοίχους. 
Η ανατολική διαµήκης καµάρα διασπάται σε δύο επί µέρους τµήµατα. Το δυτικό της 
τµήµα, στο ίδιο επίπεδο µε την έναντι του τρούλου (δυτική) καµάρα κάθεται σε τόξα, 
που δυτικά καταλήγουν στους κεντρικούς στύλους και ανατολικά στους πεσσούς, οι 
οποίοι και καλύπτουν όλη την έκταση του ιερού. Το ανατολικό της τµήµα, που 
αντιστοιχεί στο ιερό, είναι χαµηλότερο και εδράζεται απ’ ευθείας στους πεσσούς. 
          Τα δυτικά πλευρικά κλίτη, διαµορφώνονται µε χαµηλές καµάρες, οι οποίες 
εξωτερικά καλύπτονται µε µονόριχτες, κεραµοσκεπείς, στέγες. Τα ανατολικά πλευρικά 

                                                           
6 Το γεγονός αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν στα όποια µέτρα προστασίας του χώρου, που 
θα πρέπει να επιτρέπουν την ταυτόχρονη λειτουργία της κτηνοτροφίας, που αποτελούσε και αποτελεί 
παραδοσιακή παραγωγική δραστηριότητα στην περιοχή. 
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κλίτη, που αντιστοιχούν στον κυρίως ναό, διαµορφώνονται µε ορθογωνικής κάτοψης 
σταυροθόλια και οµοίως εξωτερικά καλύπτονται µε µονόριχτες, κεραµοσκεπείς, στέγες. 
          Το Ιερό καλύπτεται µε µικρού ύψους καµάρες, που αναπτύσσονται, στην 
συνέχεια των κλιτών του κυρίως ναού, αλλά σε χαµηλότερη στάθµη, όπως φαίνεται και 
εξωτερικά. Οι καµάρες εσωτερικά εδράζονται σε λίθινους πεσσούς, που καλύπτουν όλο 
το µήκος του ιερού και έχουν από ένα τοξωτό, χαµηλού ύψους, άνοιγµα, προκειµένου 
να είναι δυνατή η κυκλοφορία µέσα στον χώρο του ιερού. Η κεντρική πρόσθεση 
διαµορφώνεται µε ηµικυκλικής κάτοψης κόγχη, που προεξέχει του κυρίως σώµατος του 
ναού, ενώ οι πλευρικές προθέσεις διαµορφώνονται µε κόγχες µέσα στο σώµα του 
ανατολικού τοίχου. 
          Οι δυτικοί τοίχοι που αντιστοιχούν στο κεντρικό (δυτικό) κλίτος και στο 
νοτιοδυτικό πλευρικό κλίτος έχουν καθαιρεθεί σε µεταγενέστερη φάση, προκειµένου 
να υπάρξει επικοινωνία µε τον χώρο του πρόναου. 
          Ο πρόναος, του οποίου το δάπεδο βρίσκεται περί τα 40  εκ. ψηλότερα από την 
στάθµη του δαπέδου του κυρίως ναού, έχει σαφώς κατασκευαστεί σε µεταγενέστερη 
φάση και σε κάτοψη έχει σχήµα τραπεζίου. Καλύπτεται µε προχειροφτιαγµένη ξύλινη 
στέγη, ενώ στο βορεινό τοίχου φαίνεται η απαρχή καµάρας

7
 . 

          Στο κτίσµα του κυρίως ναού η προσπέλαση γίνεται µέσω µιας δίφυλλης ξύλινης 
θύρας που βρίσκεται στο δυτικό άκρο του νοτιοδυτικού πλευρικού κλίτους, ενώ 
υπάρχει και µία δεύτερη θύρα που βρίσκεται στον δυτικό τοίχο του πρόναου.  
          Ο ναός φωτίζεται από δύο µεγάλα ορθογώνια παράθυρα, ένα που βρίσκεται στο 
ανατολικό άκρο του νότιου κεντρικού κλίτους, και ένα άλλο που βρίσκεται στο κέντρο 
σχεδόν του νότιου τοίχου του πρόναου. ∆ευτερευόντως ο ναός φωτίζεται από ένα µικρό 
άνοιγµα που υπάρχει ψηλά στο κεντρικό νότιο κλίτος. Τέλος στοιχειώδης φωτισµός του 
Ιερού επιτυγχάνεται από τα τρία µικρά ανοίγµατα που υπάρχουν στις αντίστοιχες 
κόγχες του. 
          Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι τόσο στην νότια όψη του ναού και στον βορεινό 
τοίχο του πρόναου εµφανίζονται τα ίχνη παλαιότερων (λόγω της µορφής τους) 
κλεισµένων ανοιγµάτων. 
          Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τα ίχνη τοίχου, έξω από το περίγραµµα της 
κεντρικής και εξέχουσας κόγχης του Ιερού αλλά και τα ίχνη της απαρχής καµάρας στον 
βορεινό τοίχο του πρόναου, µας οδηγεί στην σκέψη µήπως στην θέση αυτή υπήρχε 
παλαιότερος ναός. 
          Νότια από τον ναό υπάρχει πλάτωµα, πλάτους περί τα 3,00 µ. που βρίσκεται περί 
τα 40 εκ. χαµηλότερα από την στάθµη του δαπέδου του κυρίως ναού. Το πλάτωµα αυτό 
οριοθετείται µε χαµηλό τοίχο λιθοδοµής που στο µεγαλύτερο τµήµα έχει διαµορφωθεί 
σε παγκάκι. Η προσπέλαση σε αυτό γίνεται µέσω λίθινης κλίµακας που αναπτύσσεται 
ακριβώς απέναντι από την κεντρική είσοδο του ναού. Εξ άλλου ένα µικρό πλάτωµα, 
πλατύσκαλο µάλλον, έχει διαµορφωθεί έξω από την δυτική είσοδο του Ιερού Ναού. 
          Στο ανατολικό άκρο του νότιου πλατώµατος και επί του τοίχου που το οριοθετεί, 
παράλληλα στον νότιο τοίχο του ναού, υπάρχει κωδωνοστάσιο που είναι διαµορφωµένο 
από τοίχο λιθοδοµής πλάτους 1,90Χ0,70 µ. στην ανώτερη στάθµη του οποίου έχει 
διαµορφωθεί µία καµάρα, για την τοποθέτηση της καµπάνας. Το κωδωνοστάσιο 

                                                           
7    Ίσως είχαν ξεκινήσει να στεγάσουν τον χώρο του πρόναου µε καµάρα ή όπως αναφέρω και 
παρακάτω αποτελούσε τµήµα παλαιότερου κτίσµατος. 



 7 

ολοκληρώνεται στο άνω του άκρο µε µία δίρριχτη απόληξη, ενώ από την βάση της 
καµάρας και πάνω έχει διακοσµηθεί µε κατασκευές από συµπαγείς οπτόπλινθους.   
          Ο ναός σήµερα παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα στατικής φύσης που 
σίγουρα καθιστούν αναγκαίο το να γίνουν επεµβάσεις για την αποκατάσταση της 
στατικής επάρκειας του ναού και την εκτέλεση εργασιών για την ανάδειξη του 
µνηµείου. Η σχετική µελέτη έχει ήδη ολοκληρωθεί και έχει κατ’ αρχήν εγκριθεί από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.  
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Νότια όψη 

 

∆υτική όψη 

Η ανατολική όψη 

 

Το τέµπλο 

Εσωτερικό του κυρίως ναού 

         Η (κύρια) νότια θύρα  
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Γεωργίου Θεοφ. Καλκάνη 

Επιγραφές και Επιγραφοποιοί του παρελθόντος –  

– Ο Γιώργης ∆ηµ. Ορφανάκος 
 

          Μεγάλες επιγραφές έξω από τα καταστήµατα των χωριών µας ή µεγάλες γραπτές 
διαφηµίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών σε ανοιχτούς χώρους ήταν σπάνιες τις 
προηγούµενες δεκαετίες. Όµως αυτές οι λιγοστές επιγραφές και γραπτές διαφηµίσεις –
συνήθως από ντόπιους καλλιτέχνες– έµεναν για πολύ καιρό µπροστά στα µάτια µας 
άρα και στη µνήµη µας, αφού δεν είχε εισβάλει ακόµη στη ζωή µας η ηλεκτρονική 
πληροφόρηση µε την ποσότητα και την καταπληκτική ποικιλία της, τις εναλλαγές της 
και τους καταιγιστικούς ρυθµούς της.  
          Μια τέτοια διαφήµιση, γραµµένη σε τοίχο στο Ξηροκάµπι, πιθανότατα τη 
δεκαετία του 1950, διασώζεται έως σήµερα. Αυτή η διαφήµιση, µάλιστα, έχει έναν 
πρωτότυπο, διττό χαρακτήρα. Άµεσο, αφού ανήγγειλε τότε ότι υπάρχουν –«σήµερον»– 
ασυναγώνιστες τιµές σε κατάστηµα υποδηµάτων στο Ξηροκάµπι, συγχρόνως όµως έχει 
και διαχρονικό χαρακτήρα, αφού η διαφήµιση διαβάζεται ακόµη(!) πολλές δεκαετίες 
µετά, και όταν ακόµη η διαφηµιζόµενη επιχείρηση έχει πάψει προ πολλού να υπάρχει. 
Η διαφήµιση έχει γραφεί µε µαύρο χρώµα σε σοβατισµένο, λευκό κοµµάτι (1m x 1m) 
ενός πέτρινου τοίχου του σπιτιού –τότε– του Σωτήρη Παπαδάκου (ή Κόκκινου), στο 
δρόµο για το σχολείο κοντά στο σηµερινό κοινοτικό κατάστηµα. 

        

          Η διαφήµιση προτρέπει την προµήθεια υποδηµάτων «σήµερον» από τον 
Παναγέα. Επρόκειτο για τον υποδηµατοποιό Ιωάννη Παναγέα που –αρχικά µε τα 
αδέρφια του στη Σπάρτη και µετά µόνος του στο Ξηροκάµπι– κατασκεύαζε και 
πουλούσε παπούτσια. Το εργαστήριο και κατάστηµά του ήταν στο δρόµο προς την 
Παλαιοπαναγιά, στο σπίτι –τώρα– του Μήτσου Σολωµού. Φαίνεται ότι ο ανώνυµος 
επιγραφοποιός είχε γράψει και σε άλλα σηµεία του χωριού την ίδια διαφήµιση. Εκτός 
από τον τοίχο του σπιτιού του Κόκκινου, την είχε γράψει ακόµη έξω από το κατάστηµα 
Παναγέα, στο καµένο Ιατριδαίικο και στο σπίτι του Μήτσου Φεγγαρά (ή 
Μπαλασόπουλου) που δεν υπάρχει πια για να διευρυνθεί η πλατεία του νέου 
∆ηµαρχιακού κτιρίου. Ο επιγραφοποιός βέβαια δεν είχε κάνει ιδιαίτερη προετοιµασία 
για τη θέση και τις συµµετρίες των γραµµάτων, ίσως υπό την πίεση του χρόνου, αλλά 
και γιατί δεν θα φανταζόταν ότι η εφήµερη διαφήµιση θα διαβαζόταν και µετά από 
τόσα χρόνια.  
          Στα καταστήµατα –και τότε– υπήρχαν επιγραφές ή, όπως τις λέγαµε όλοι, 
«ταµπέλες». Λίγες παλιές επιγραφές καταστηµάτων έχουν διασωθεί και αυτές σε 
φωτογραφίες. ∆ιασώζονται σε φωτογραφία η επιγραφή του παντοπωλείου του Ι. 
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Κακαγιάννη, η ανάγλυφη επιγραφή της Λακωνικής Τράπεζας που στεγαζόταν για 
µερικά χρόνια στο Ξανθαίικο σπίτι, η επιγραφή του καφ(φ)ενείου «το Κέντρον» των Σ. 
Παπαδάκου και ∆. Πουλακάκου και η επιγραφή του υποδηµατοποιείου «το Σικ» του Γ. 
Η. Σταρόγιαννη. Πολλές επιγραφές ξεχώριζαν για τις έξυπνες ή περίεργες ονοµασίες 
των καταστηµάτων (όπως «η καλή καρδιά» για την ταβέρνα του ∆ηµ. Μαστοράκου και 
«η Ανώτερη Τάξη» για το κουρείο του Γιάννη και Πέτρου Συκιώτη, που παρέµεινε 
µόνο για λίγες µέρες γραµµένη από φίλους τους για πλάκα).  

 

          Υπήρχαν –θυµούνται αρκετοί– και ατυχείς επιγραφές όπως αυτή του 
φωτογραφείου «ΦωτοΚαλιτεχνικόν» που είχε λειτουργήσει για λίγα χρόνια στις αρχές 
της δεκαετίας του ’80 επίσης στο Ξανθαίικο σπίτι. Η επιγραφή είχε προκαλέσει σχόλια 
και αντιδράσεις για τον ανορθόγραφο –ξένο, µη ντόπιο– δηµιουργό της, αλλά και λόγω 
των φωτογράφων που ήταν επίσης ξένοι και έπαιρναν τη «δουλειά» –της 
φωτογράφησης των πολλών νεοσύλλεκτων στρατιωτών του γειτονικού κέντρου 
εκπαίδευση– από τους ντόπιους φωτογράφους, όπως του Καµίτση (από την Ποταµιά) 
και του Τάκη Χριστοδουλόπουλου (που είχε πάρει γυναίκα από τους Γοράνους). Τις 
γραµµατοσειρές συνήθως τις επέλεγαν ή και τις συνέθεταν οι επιγραφοποιοί οι οποίοι 
τουλάχιστον για τις παραπάνω επιγραφές είναι άγνωστοι.  
          Χαρακτηριστική επιγραφή που σώζεται σε φωτογραφία, επίσης, ήταν και αυτή 
του φαρµακείου του Θεοφάνη Καλκάνη. Ζωγραφισµένη το 1945 περίπου από έναν 
εξαίρετο ντόπιο καλλιτέχνη / επιγραφοποιό, τον Γιώργη Ορφανάκο, έµεινε κρεµασµένη 
έξω από το φαρµακείο για δεκαετίες. Η προηγούµενη επιγραφή έξω από αυτό το 
φαρµακείο, το οποίο αρχικά ήταν του Αλέξανδρου Σκουριώτη αλλά στη συνέχεια –για 
λίγα χρόνια– ανήκε και στους δύο φαρµακοποιούς, έγραφε «Φαρµακεµπορείον». Ο 
ίδιος καλλιτέχνης είχε γράψει –µε στενό πινέλο και εξαιρετική γραµµατοσειρά– 
γράµµατα και αριθµούς στις γυάλινες προθήκες του φαρµακείου αλλά και πάνω στα 
βάζα που περιείχαν δρόγες ή άλλες φαρµακευτικές ουσίες.  
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          Ο Γιώργης ∆ηµ. Ορφανάκος ήταν ένας πραγµατικός καλλιτέχνης, πρωτοπόρος 
για την εποχή του στη δηµιουργία γραµµατοσειρών και σε χρωµατισµούς. Με 
περιορισµένη κινητικότητα, λόγω προβληµάτων που είχε στα πόδια του, πανύψηλος και 
µε έµφυτη ευγένεια, αφιέρωνε ώρες καθισµένος στην αυλή του για να ολοκληρώνει τις 
παραγγελίες του έως τα µέσα του ’70, οπότε έφυγε αθόρυβα όπως έζησε. Το σπίτι του 
ήταν στο στενό δροµάκι που οδηγούσε από το τότε φαρµακείο και το Συκιωταίικο σπίτι 
στα Σολωµαίικα.  
          Φαίνεται ότι είχε ζήσει αρκετά χρόνια στην Αµερική µε τον πατέρα του ∆ηµήτρη 
(ή Τίτη) και είχε µαθητεύσει για µερικά χρόνια στο χρωµατοποιείο / χρωµατοπωλείο 
του Μιχαήλ Π. Κατσουλάκου στο Γύθειο, όπου έµαθε τις τεχνικές της σύνθεσης και 
επεξεργασίας χρωµάτων. Είχε αναπτύξει δικές του πρωτότυπες τεχνικές όχι µόνο για 
τις επιγραφές του που ήταν εξαιρετικά φροντισµένες, αλλά και σε χρωµατισµούς ή/και 
διακοσµήσεις επίπλων, όπως των προθηκών του προαναφερθέντος φαρµακείου. Τις 
προθήκες αυτές, παρότι κατασκευασµένες από απλό ξύλο και βαµµένες µε απλό, καφέ 
ελαιόχρωµα, ο Τίτης µε τη χρήση ειδικού πινέλου που το περιέστρεφε –όπως µου είχε 
πει ο πατέρας µου– επάνω στην επιφάνεια του ξύλου πριν το στέγνωµα του 
ελαιοχρώµατος, τις έκανε να µοιάζουν ακριβές και ξεχωριστές ακόµη και σήµερα.  
          Επίσης είχε ειδικευθεί και στις αποµιµήσεις –µε χρώµατα και τα πινέλα του– 
µαρµάρων που διακοσµούσαν τζάκια ή εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους σπιτιών 
και εκκλησιών. (Και) Βέβαια είχε γράψει στην εποχή του τα περισσότερα ονόµατα 
στους ξύλινους σταυρούς του κοιµητηρίου του χωριού µας. Πιθανότατα είχε επιγράψει 
και µερικές από τις προαναφερθείσες επιγραφές, σίγουρα όµως αυτή του φαρµακείου. 
∆υστυχώς δεν σώζονται –ή τουλάχιστον δεν είναι γνωστά ή δεν αποδίδονται σε αυτόν 
µε βεβαιότητα– παρά ελάχιστα έργα του.   

 
          Ο Γιώργης Ορφανάκος, µε µεγάλη παρέα, φαίνεται στη φωτογραφία, τρίτος από δεξιά. 

Η παρέα αποτελείται (από αριστερά προς τα δεξιά) από τους: Σωτήρη Παπαδάκο, Ηλία Βασ. 

Χριστόπουλο, άγνωστο, Βαγγέλη Παπαδάκο, Κώστα Πέτρ. Ιατρίδη (όρθιος), Κώστα Βασ. 
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Παπαδάκο (ή Αέλη), Κώστα Παπαδάκο,  Γιώργη ∆ηµ. Ορφανάκο (ή Τίτη), Ηλ. Σταρόγιαννη, 

Αριστείδη Αρ. Σκουριώτη (ή Πατσά) και τον µικρό Μελέτη Παπαδάκο (του Βαγγέλη ή Φέρε). 

Η φωτογράφηση φαίνεται να έχει γίνει στην αυλή καφενείου ή σπιτιού. Όλοι είναι 

καλοντυµένοι (σηµάδι ότι ήταν γιορτινή µέρα ή αργία) και έχουν ποτήρια στα χέρια ή µπροστά 

τους στο τραπέζι. Τα περίεργα καπέλα που φορούν µερικοί (όπως ο Γιώργης Ορφανάκος) και 

κυρίως το ότι έχουν ζωγραφισµένα µε κάρβουνο µουστάκια (ακόµη και ο µικρός) 

παραπέµπουν σε περίοδο Αποκριάς και ειδικότερα Καθαρο(ή Μουτζουρο-)∆ευτέρας. Η 

φωτογραφία παραχωρήθηκε από τον Βασ. Ηλ. Χριστόπουλο.  

          Την φωτογραφία της διαφήµισης Παναγέα τράβηξε το 2012 ο Ι. Χ. Σπυρόπουλος. Τις 

φωτογραφίες των επιγραφών του Ι. Κακαγιάννη, των Παπαδάκου-Πουλακάκου και της 

Τράπεζας της Λακωνίας αναδηµοσιεύουµε από το Ηµερολόγιο 2009 των Φίλων 

Φωτογραφίας Φάριδος, ενώ της επιγραφής του Σταρόγιαννη από το βιβλίο «το Ξηροκάµπι 

της Λακεδαίµονος» του ∆ηµ. Λάσκαρη. Οι φωτογραφίες από το φαρµακείο Καλκάνη ανήκουν 

στο αρχείο της οικογένειας.  

 
 
 

 

Μαρίας Γ. ∆ούσµανη 

Η καινούρια φορεσιά 
 

          Εκείνα τα χρόνια µετά την Κατοχή, το 45-50, (όπως µας τα µολογούν οι 
παππούδες µας και οι γονείς µας που τα έζησαν) υπήρχε µεγάλη φτώχεια. Όποιος είχε 
κάποιον δικό του στο εξωτερικό και του έστελνε κανένα δέµα µε ρούχα ήταν πολύ 
τυχερός. Έτσι και η θεία-Καλλιόπη στην Κουµουστά έλαβε ένα µπαούλο ρούχα από 
τους συγγενείς της στην Αµερική. Αφού διάλεξε όσα ήθελε για την οικογένειά της -ένα 
τσούρµο παιδιά- φώναξε και την ανιψιά της την Ελένη να της δώσει µια φούστα που 
ήταν στα µέτρα της. Η µικρή Ελένη, χαρούµενη, τρέχει στη µάνα της. -Μάνα, η θεια-
Καλλιόπη µού έδωσε αυτή τη φούστα! Και η µάνα της της λέει µε σοβαρό ύφος 
αστειευόµενη: -Και πως θα τη φορέσεις ε; Να πας να της πεις, εσύ που µου έδωσες τη 
φούστα, να µου δώσεις και µια µπλούζα… Η Ελένη, 9-10 χρονών τότε, πήρε σοβαρά 
τα λόγια της µάνας της, και µια και δυο πάει στη θεία της. -Θεια-Καλλιόπη, µου είπε η 
µάνα µου, αφού µου έδωσες τη φούστα, να µου δώσεις και µια µπλούζα… -Πω πω 
παιδάκι µου, δεν ξέρω αν θα βρω! Να κοιτάξω. Είπε ξαφνιασµένη η γυναίκα, που δεν 
είχε υπολογίσει ότι θα της συµβεί κάτι τέτοιο. Κύλισε, ξανακύλισε το µπαούλο η θεια-
Καλλιόπη αλλά µπλούζα δεν βρήκε. Βρήκε όµως µια µαξιλαροθήκη. -Να, πάρε αυτή τη 
µαξιλαροθήκη και πήγαινε στη µάνα σου που ξέρει να ράβει, να σου φτιάξει µπλούζα, 
της είπε φουσκωµένη από το ψάξιµο. Έτσι και έγινε. Μοδίστρα πρώτη η κυρα-Μαρίκα 
-έπιαναν τα χέρια της- την έφτιαξε τη µπλούζα και έγινε και ωραία… Έτσι λοιπόν στα 
ξαφνικά, βρέθηκε η Ελένη µε καινούρια φορεσιά!!!    
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Παναγιώτη Γ. Σταθάκου* 

Στα χρόνια της Κατοχής 
 
          Το καλοκαίρι του 1944 ο Βασίλειος ∆. Σολωµός (Τουρκοβασίλης), οµαδάρχης 
του ΕΛΑΣ, µου ζήτησε να µεταφέρω ένα κλειστό σηµείωµα στον Ντίνο Ξανθό, 
οµαδάρχη και αυτόν του ΕΛΑΣ, που έδρευε στη Σωτήρα. ∆ιάλεξε εµένα, γιατί ένα 
οχτάχρονο παιδί, όπως ήµουν εγώ, δύσκολα θα το υποψιαζόταν κάποιος. Τα κατατόπια 
τα ήξερα. Εµείς τότε στην Κουµουστά, µε τις δουλειές που κάναµε, λόγω των σκληρών 
αναγκών της επιβίωσης, µεγαλώναµε γρήγορα. Η ευθύνη σου, µου είπε, είναι µεγάλη. 
Αν σε πιάσουν να µεταφέρεις το σηµείωµα,  θα σε σκοτώσουν. Και, για να µε δελεάσει, 
συµπλήρωσε, θα σε κάνουµε αητόπουλο. 
          Η µητέρα µου στενοχωρήθηκε πολύ. Έβαλε στο νου της τον κίνδυνο και δεν 
µπορούσε να ησυχάσει. Αλλά τι να κάνει; Πήρε το κλειστό σηµείωµα και το έραψε στη 
φόδρα στο εσωτερικού ενός µαθητικού καπέλου (κουκουβάγιας). Μου φόρεσε το 
καπέλο κλαίγοντας και µε συµβούλεψε λέγοντας: Αν συναντήσεις Γερµανούς και σε 
ρωτήσουν που πας, να πεις ότι βόσκεις τα γίδια εκεί κοντά. 
          Ακολούθησα το δροµολόγιο που ήξερα: Κουµουστά, Βελανιδιά, Τόριζα, αυλάκι 
για ∆ιπόταµα. Από µακριά είδα στα ∆ιπόταµα Γερµανούς και οπλοφόρους των 
Ταγµάτων Ασφαλείας που πλένονταν. ∆εν µε είδαν. Έκαµα πίσω, έχοντας στο νου µου 
να σηκώσω τα χέρια ψηλά αν µε ιδούν. ∆εν µε είδαν. Από το Νιχώρι βρέθηκα στη σάρα 
της Καταφυώτισσας και από εκεί κατευθείαν στη Σωτήρα. Έφτασα στη Σωτήρα, όπου 
κάτω από τις καστανιές βρήκα τους αντάρτες να κοιµούνται ανέµελοι. Ήταν καµιά 
δεκαπενταριά. Ρωτάω ποιος είναι ο Ντίνος ο Ξανθός και µου έδειξαν έναν ψηλό 
γεροδεµένο άντρα. Τρέχω κοντά του και του δίνω το καπέλο που περιείχε το σηµείωµα. 
Ξήλωσε γρήγορα τη φόδρα και διάβασε προσεχτικά το περιεχόµενο. Άµεσως µε τη 
σφυρίχτρα έδωσε το σύνθηµα και αναχώρησαν για ψηλότερα, όταν µάλιστα τους είπα 
ότι οι Γερµανοί είναι κάτω στα ∆ιπόταµα. Λίγο ακόµα και θα τους πιάνανε στον ύπνο. 
          Στην επιστροφή ακολούθησα το ίδιο δροµολόγιο: ∆ιπόταµα, Τόριζα, Βελανιδιά, 
Κουµουστά. Μόλις έφτασα στην Κουµουστά, παρουσιάστηκα στον Τουρκοβασίλη, ο 
οποίος µε διαβεβαίωσε ότι θα µε κάνανε αητόπουλο. 
          Την άλλη µέρα, έχοντας κρεµασµένο κάπως χαµηλά, θυµάµαι, το αυτόµατο, ήρθε 
σπίτι µας συνοδευόµενος από τον Ρέτζη (Παναγιώτη Λιακάκο) και µερικούς άλλους. 
Είδε στο ράφι εφτά καρβέλια ψωµί και λέει: Πάρτε τα πέντε καρβέλια και αφήστε τα 
δύο. Η µάνα µου, αναλογιζόµενη την οχταµελή µας οικογένεια, διαµαρτυρήθηκε: Πώς 
θα ζήσουµε εµείς, τι θα φάµε; Πάρτε λιγότερα. Ο Τουρκοβασίλης τη διέκοψε απότοµα 
και λέει στους αντάρτες που τον συνόδευαν: Πάρτε τα όλα! 
          Στο σπίτι µείναµε χωρίς ψωµιά, ούτε κι εγώ έγινα αητόπουλο… 
 
*Ο Παναγιώτης Γ. Σταθάκος ζει µόνιµα στις Η.Π.Α.   
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Ηλία Ν. Βλάχου 

Ο Αϊ-∆ηµήτρης του Παλιοχωριού (Ι) 
 

          Ανάµεσα σε πολλά ξωκκλήσια τα οποία ανακαινίστηκαν την τελευταία δεκαετία 
στο Παλιοχώρι ανακαινίστηκε άλλο ένα, ο Αϊ-∆ηµήτρης. Το κτίσιµό του το ξεκίνησε ο 
Παναγιώτης Μπιταξής του Ευαγγέλου πριν από ένα χρόνο περίπου και το ολοκλήρωσε 
φέτος. Για να γίνει όµως όλη αυτή η διαδικασία, συνέβαλαν αρκετοί άνθρωποι, άλλοι 
οικονοµικά και άλλη µε την προσφορά διαφόρων ιερών αντικειµένων για το εσωτερικό 
του ναΐσκου, όπως εικόνες, ψαλτήρι, προσευχητάρι, µανουάλι, καντηλάκια, τραπέζια 
κ.ά. 
          Το ξωκκλήσι αυτό βρίσκεται βορειοανατολικά της Μονής Ζερµπίτσας και 
συγκεκριµένα σ’ ένα µονοπάτι µε το οποίο συνδεόταν από παλιά το Μοναστήρι µε το 
Παλιοχώρι. Για άγνωστους λόγους είχε ερειπωθεί και απ’ ότι λένε µερικοί είχε να 
λειτουργηθεί περίπου 120 χρόνια. Ξανά λειτούργησε ύστερα από τόσα χρόνια την 1

η
 

Νοεµβρίου του 2014 µε ιερέα τον πατέρα-Γεώργιο Λάτση. Εκκλησιάστηκαν περίπου 
πενήντα άτοµα. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας προσφέρθηκαν γλυκίσµατα, 
καφές, λαλάγγια από διάφορους ανθρώπους και γίδα βραστή από τον ∆ηµήτριο 
Αποστολάκο του Γεωργίου λόγω της εορτής του. Κάθε χρόνο θα λειτουργείται την ίδια 
περίπου χρονική περίοδο. 
 
 
 
 

Χαριλάου Ν. Σταρόγιαννη 

Ο Αϊ-∆ηµήτρης του Παλιοχωριού (ΙΙ) 
 

          Νοτιοανατολικά από το Παλιοχώρι υπάρχει µια κτηµατική περιοχή, η οποία 
ονοµάζεται Αϊ-∆ηµήτρης από το οµώνυµο κατεδαφισµένο από τα πολλά χρόνια µικρό 
εκκλησάκι. Είναι δε σε ιδιοκτησία του Νικήτα Βλάχου. Πλησιέστερη περιοχή 
ανατολικότερα και εν συνεχεία είναι η Ρουπακιά και στο τέλος αυτής λίγα σπίτια, τα 
λεγόµενα Λαγαίικα. 
          Ερευνώντας για το προαναφερθέν εκκλησάκι από πολλούς βαθιά γηρασµένους 
Παλιοχωρίτες δεν µπόρεσα βρω καµιά σχεδόν πληροφορία. Έτσι, κατέφυγα στον 
∆ηµήτριο Λαγάκο του Θεοδοσίου, πάρα πολλά χρόνια πριν αποβιώσει, ο οποίος έζησε 
τα νεανικά του χρόνια στον ως άνω µικρό οικισµό, τα Λαγαίικα, τα οποία είναι 
πλησιέστερα στον Αϊ-∆ηµήτρη απ’ ό,τι είναι το Παλιοχώρι. Τον ρώτησα αν γνωρίζει 
κάτι για τον Αϊ-∆ηµήτρη από τον πατέρα του ή τον παππού του κι εκείνος µου ανέφερε 
κάτι πολύ σηµαντικό: Όταν µεταφερθήκαµε στα Καµίνια, ο Κωνσταντίνος Συκιώτης, 
γεννηθείς το 1872, ο οποίος ετύγχανε πλέον και νέος γείτονάς µου, µου είπε ότι, όταν 
ήταν µικρό παιδί, είχε παραστεί σε λειτουργία του Αϊ-∆ηµήτρη (26

η
 Οκτωβρίου). 

          Με πρωτοβουλία της Παναγιώτας Μπιταξή και την οικονοµική βοήθεια πολλών 
ευσεβών χριστιανών από τον Καναδά, τις ΗΠΑ και ενταύθα, που κατάγονται από το 
Παλιοχώρι, το εκκλησάκι του Αϊ-∆ηµήτρη πετροεκτίσθη εκ νέου πάνω στα παλιά 
θεµέλιά του, όπως ακριβώς ήταν και τότε.  
          Την 1

η
 Νοεµβρίου 2014, µια πραγµατικά θαυµάσια και ηλιόλουστη ηµέρα, 

ετελέσθη θεία λειτουργία από τον ιερέα του Ξηροκαµπίου πρωτοπρεσβύτερο της 
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περιοχής Γεώργιο Λάτση. Παρευρέθησαν και παρακολούθησαν ύστερα από πολλές 
δεκαετίες τη θεία λειτουργία του µεγαλοµάρτυρα Αγίου ∆ηµητρίου περισσότερα από 
πενήντα άτοµα. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας µετά αρτοκλασίας 
προσεφέρθησαν από ορισµένους πιστούς καφές, διάφορα νόστιµα εδέσµατα και 
γλυκίσµατα. 
 
 
 

Σταύρου Η. Χαντζάκου 

Παλιοχωρίτες που ξενιτεύτηκαν 
 

          Μετά τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο πολλοί Παλιοχωρίτες ακολούθησαν τον δρόµο 
για την ξενιτειά. Τον ίδιο δρόµο πήραν και κάτοικοι των άλλων χωριών. Γενικός 
ξεσηκωµός. Θυµάµαι την αγωνία για το άγνωστο, τη συγκίνηση του αποχωρισµού και 
την ελπίδα για τον γυρισµό, που δεν πραγµατοποιήθηκε όµως. Το Παλιοχώρι ρήµαξε. 
Έτσι για την ιστορία παραθέτω τα ονόµατα των συγχωριανών µου. Πιστεύω να µην 
έχω ξεχάσει κανέναν. Όλοι σχεδόν πήγαν στο Τορόντο: Γεωργία Καππάκου (1948), 
Βασίλειος Μπιταξής του ∆ηµητρίου (1952), Γεώργιος Σταρόγιαννης του Χαριλάου 
(1952), Ευγενία Μπιταξή του ∆ηµητρίου (1952), Νικόλαος Μπιταξής του ∆ηµητρίου 
(1952;), Γεώργιος Καππάκος του Κωνσταντίνου (1955), Σαράντος Καππάκος του 
Κωνσταντίνου, Γεώργιος Καππάκος του Νικολάου, Σαράντος Καππάκος του 
Νικολάου, Παναγιώτα Καππάκου του Κωνσταντίνου, ∆ηµήτριος Ρουσσάκος του 
Ευαγγέλου (Μόντρεαλ), Νικόλαος Ρουσσάκος του Ευαγγέλου, Βασίλειος Ρουσσάκος 
του Ευαγγέλου (Μόντρεαλ), Σταύρος Χαντζάκος του Ηλία (1956), Παναγιώτης 
Χαντζάκος του Ηλία (1958), Πέτρος Χαντζάκος του Ηλία (1960), Κώστας Χαντζάκος 
του Ηλία (1964), Σταύρος Σταρόγιαννης του Γεωργίου, Βάσω Σταρόγιαννη του 
Γεωργίου, Γιαννούλα Σταρόγιαννη του Γεωργίου, Σοφία Σταρόγιαννη του Λεωνίδα, 
Νικόλαος Τσαρπαλής (Μελβούρνη Αυστραλίας), Γεώργιος Μπιταξής (Μελβούρνη 
Αυστραλίας), ∆ηµήτριος Βουραζέλης, Βούλα Βουραζέλη του Γεωργίου, Μαρία 
Μπόµπορα, Τάσος Μπόµπορας, Βασίλειος Καππάκος του Παναγιώτη, Γεώργιος 
Καππάκος του Παναγιώτη, Θεώνη Καππάκου του Παναγιώτη, Γεωργία Καππάκου του 
Παναγιώτη, Βασιλική Καππάκου του Παναγιώτη, Παναγιώτης Ρηγάκος του 
Ευστρατίου, Ιωάννης Ρηγάκος του Ευστρατίου, Μαρία Ρηγάκου του Ευστρατίου, 
∆ηµήτριος Παναγιωταράκος, Γεώργιος Παναγιωταράκος, Μαρία Παναγιωταράκου, 
Νικόλαος Αποστολάκος του Ηλία (Μόντρεαλ), Γεωργία Αποστολάκου του Ηλία 
(Μόντρεαλ), Μαρία ∆αριώτη του Σταύρου, Τασία ∆αριώτη του Σταύρου, Ιωάννης 
∆αριώτης του Σταύρου, Βασίλειος ∆αριώτης του Σταύρου. 
          Στον Καναδά δεν χαθήκαµε. Τηλεφωνιόµαστε συχνά και βλεπόµαστε αραιά σε 
χαρές, γάµους και βαφτίσια. Το εστιατόριο Sky Ranch Restaurant, που ανοίξαµε στο 
Τορόντο οι: Παναγιώτης Ρηγάκος (µάγειρας), Γιάννης Ρηγάκος (σερβιτόρος), Σταύρος 
Χαντζάκος (σερβιτόρος), Κώστας Χαντζάκος (σερβιτόρος), αποτέλεσε για πολλά 
χρόνια σηµείο όπου συναντιόµαστε. Το εστιατόριο λειτουργούσε όλο το 
εικοσιτετράωρο. 
          ∆ύο Παλιοχωρίτες που πέθαναν στο Τορόντο, ο Γεώργιος Σταρόγιαννης και η 
Ευγενία Μπιταξή, τους έφεραν τα παιδιά τους στο Παλιοχώρι, όπου τους ενταφίασαν, 
όπως το είχαν ζητήσει οι ίδιοι.  
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Εκ της Φάριδος 

Αρχαιρεσίες του ∆ικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης 
 

          Στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου προεδρείου του ∆ικηγορικού Συλλόγου 
Σπάρτης, οι οποίες έγιναν την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014, πρόεδρος αναδείχτηκε ο 
Παναγιώτης Η. Κοµνηνός από το Ξηροκάµπι, προς τον οποίο απευθύνονται και τα 
θερµά µας συγχαρητήρια. 

 
 
 

Παναγιώτη ∆. Χριστοφιλάκου 

Η Καθαρά ∆ευτέρα στα Ανώγεια 
 

          Με την Καθαρά ∆ευτέρα ξεκινά η Σαρακοστή για την Ορθόδοξη Εκκλησία, ενώ 
ταυτόχρονα σηµαίνει και το τέλος των Αποκριών. Η Καθαρά ∆ευτέρα ονοµάστηκε έτσι 
γιατί οι χριστιανοί «καθαρίζονται» πνευµατικά και σωµατικά. Είναι ηµέρα αργίας και 
νηστείας για τους χριστιανούς αλλά και χαράς για τους λάτρεις της Αποκριάς. Αυτή την 
ηµέρα διάλεξαν από παλιά οι Ανωγειάτες γα να διοργανώνουν το παραδοσιακό 
Αποκριάτικο καρναβάλι τους. 
          Ας ρίξουµε µια µατιά στο τι γινόταν παλιά. Το καρναβάλι γινόταν -όπως και 
σήµερα- την Καθαρά ∆ευτέρα, ενώ τα γύρω χωριά πραγµατοποιούσαν -και 
πραγµατοποιούν- το καρναβάλι τους τις δύο προηγούµενες Κυριακές. 
          Έτσι λοιπόν οι νέοι του χωριού και όσοι µεγαλύτεροι ένιωθαν ακόµη νέοι 
µαζεύονταν στο σπίτι του Κώστα Αϊβαλιώτη (Μάστορα) και ετοιµάζονταν για το 
καρναβάλι. Εκεί φορούσαν παλιά ρούχα, καπέλα, µουτζούρωναν τα πρόσωπά τους και 
κρεµούσαν πάνω τους κουδούνια και τροκάνια. Από εκεί ξεκινούσαν για να κάνουν το 
γύρο του χωριού. Ένα ανέµελο µπουλούκι καρναβαλιστών που κατέληγε στην πλατεία 
του χωριού. Κατά τη διάρκεια της γύρας οι καρναβαλιστές τραγουδούσαν και χόρευαν 
υπό τη συνοδεία ντόπιων οργανοπαικτών. 
          Τέλος, στην πλατεία τούς περίµενε µια πολύ µεγάλη φωτιά (τα Ανώγεια είχαν τα 
πρωτεία στην περιοχή όσον αφορά το µέγεθος της φωτιάς, γεγονός που ισχύει και στις 
µέρες µας) µαζί µε άφθονο κρασί και λόγω της ηµέρας, φρέσκος ταραµάς και χταπόδι, 
συνοδευόµενο από λίγες φέτες ψωµί. 
          Το γλέντι του καρναβαλιού κρατούσε µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες οπότε και οι 
αντοχές ακόµη και των πιο φανατικών καρναβαλιστών κάµπτονταν υπό το βάρος του 
κρασιού. Βέβαια το γλέντι δεν τελείωνε εκεί καθώς τις επόµενες µέρες τα κάρβουνα 
της φωτιάς χρησίµευαν ως θράκα για να ψήνουν οι καρναβαλιστές τις κότες που 
έκλεβαν· γιατί η παράδοση επέβαλε την κλοπή της καθιερωµένης κότας την επόµενη 
ηµέρα. Σε αρκετές περιπτώσεις λόγω βαριάς οινοποσίας η κλοπή γινόταν από τα 
κοτέτσια των ίδιων των συµµετεχόντων. Αυτό το έθιµο στις µέρες µας έχει εκλείψει και 
µόνο η ανάµνηση του έχει µείνει σαν ιστορία από τους παλιότερους. 
          Σήµερα το καρναβάλι γίνεται µε πιο σύγχρονα µέσα, τρακτέρ, πλατφόρµες κτλ. 
Οι νέοι καρναβαλιστές γλεντούν και αυτοί µε την ψυχή τους µαζί µε το πλήθος του 
κόσµου που δίνει το παρόν και συνεχίζουν την παράδοση του Ανωγειάτικου 
καρναβαλιού της Καθαράς ∆ευτέρας. 
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Βασίλη Η. Χριστόπουλου 

Ο εξoπλισµός ενός µουλαριού ή ενός γαϊδάρου 
 
          Η καπιστράδα πιάνει όλο το κεφάλι του ζώου µε στενά  λουριά, και  καταλήγει 
στο κάτω και πίσω µέρος του στόµατος σε έναν οχτάρι κρίκο, τον γιορντανέ. Ο 
γιορντανές είναι φτιαγµένος έτσι που να περιστρέφεται ο ένας κρίκος ανεξάρτητα από 
τον άλλον και έτσι δεν στρίβεται το σχοινί, µε το οποίο δένεται το ζώο σε ένα δένδρο ή 
και στο παλούκι στο χώµα. 
          Το σαµάρι αποτελείται από τις σαµαροπαϊδες, το σαµαροσκούτι, τα  κολιτσάκια 
βιδωµένα επάνω στους καβαλάρηδες (καβαλάρηδες είναι δυο χοντρά σε πάχος ξύλα 
από οξιά ή πλάτανο µε τρύπες και περνούν οι σαµαροπαΐδες και ενώνουν τον 
µπροστινό καβαλάρη µε τον πίσω) και τις τριχιές δεµένες, στο πίσω κολιτσάκι,µία 
δεξιά και µία αριστερά για να δένονται τα πράγµατα προς µεταφορά (το να φορτώσει 
κάποιος στο ζώο τα πράγµατα στις µεγάλες κοφίνες ή και τσουβάλια µε καρπό έπρεπε 
να είναι γνώστης των δεσιµάτων). Σχετικά έλεγαν: «Χαµηλοφόρτωνε και ψηλά 
τραγούδα». 
          Η µπροστελίνα είναι ένα φαρδύτερο δερµάτινο λουρί, δεµένο στην µία άκρη τού 
µπροστινού καβαλάρη και περνά κάτω από τον λαιµό του ζώου και καταλήγει στην 
απέναντι µεριά του καβαλάρη, για να περάσει σε µία εγκράφα και να σφίξει για να µην 
είναι χαλαρή. Έτσι στις ανηφόρες το σαµάρι δεν φεύγει  προς τα πίσω. 
          Η ίγγλα ένα φαρδύ δερµάτινο λουρί που είναι δεµένο στο πίσω µέρος του 
µπροστινού καβαλάρη. Περνά κάτω από την κοιλιά, και κοντά στις µασχάλες των 
µπροστινών  ποδιών του ζώου και καταλήγει στην απέναντι µεριά του καβαλάρη σε µια 
µεγαλύτερη εγκράφα για να  σφίγγει  γερά. 
          Τα µπαλντούµια είναι µια φαρδιά λουρίδα δερµάτινη προσαρµοσµένη στο 
σαµάρι στο πίσω µέρος στον πίσω καβαλάρη και περνά κάτω από την ουρά του  
µουλαριού και δένεται στην άλλη πλευρά του πίσω καβαλάρη· έτσι στις κατηφοριές δεν 
φεύγει το σαµάρι προς τα εµπρός µε φορτωµένα τα πράγµατα. 
          Ο ντορβάς ήταν ένας µικρός σάκκος υφαντός από λινάρι για να είναι ανθεκτικός· 
εκεί έβαζαν την τροφή του ζώου. Τον κρέµαγαν στο κεφάλι του ζώου µε κριθάρι ή 
βρώµη και το ζώο έτρωγε µέχρι να το ξεφορτώσουν. 
          Το κουδούνι, ένα ορειχάλκινο κουδούνι, το κρεµούσαν στο λαιµό του ζώου για 
να ξέρει το αφεντικό πού βρίσκεται το ζώο. 
          Οι χάντρες, όστρακα, και οι φούντες από τρίχες διακοσµούσαν τις δερµάτινες 
λωρίδες της λαιµαριάς και τα µπαλντούµια του ζώου. 
          Τα πέταλα ήταν µέταλλα στο σχήµα των νυχιών του ζώου µε τρύπες κατά 
διαστήµατα, και τοποθετούνταν µε καρφιά στο νύχι του ζώου από ειδικό άνθρωπο, τον 
πεταλωτή. Έτσι, µε αυτόν τον τρόπο δεν έσπαγαν τα νύχια του ζώου από το βάρος των 
φορτίων και δεν υπέφερε το ζώο από πόνους. 
          Στο κενό που άφηναν τα φορτωµένα στα πλάγια αντικείµενα µπορούσε 
πανωσάµαρα να καθίσει ένα παιδί. Αν στη θέση αυτή τοποθετούσαν κάποιο 
αντικείµενο, το έλεγαν πανωγόµι.    
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Ιωάννας Εξαρχάκου - Ρηγάκου 

Γοράνοι - Καλοκαίρι 2014 
                                                    
          Θέρος – Τρύγος – Πόλεµος, διαβάζαµε παλιά στα αναγνωστικά του ∆ηµοτικού 
Σχολείου. Μπήκε ο Θεριστής. Τα στάχυα µέστωσαν, κιτρίνισαν, έγειραν τα κεφαλάκια 
τους. Ήρθε η ώρα του θερισµού. Όλη η οικογένεια στο πόδι… Ο πρόεδρος του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Γοράνων κ. Παναγιώτης Στρατάκος καθώς και τα µέλη του 
Συλλόγου πραγµατοποίησαν και εφέτος τη σπορά, το θερισµό και το αλώνισµα του 
σταριού. Ο ίδιος ο πρόεδρος διέθεσε σπόρους, χωράφια, αλώνι, άλογα κτλ. Η σπορά 
έγινε το φθινόπωρο στην περιοχή «Λάκα» του χωριού. Το Θεριστή έγινε ο θερισµός µε 
τον παραδοσιακό τρόπο: δρεπάνια, χειρόβολα, σκουλίδες, θηµωνιά. Μεταφέρθηκαν 
απέναντι από το χωριό στην περιοχή «Πέρα Μεριά» στο ανακαινισµένο αλώνι των 
Στρατακαίων. Μπήκε ο Αλωνάρης. Τα δεµάτια στοιβάχτηκαν στο αλώνι. Στις 5 Ιουλίου 
έγινε το αλώνισµα µε δύο άλογα. Την άλλη µέρα έγινε µε ευνοϊκό αεράκι το λίχνισµα 
µε ξύλινα δικράνια. Μετά το στάρι το πέρασαν και από το δρυµόνι, ώσπου καθαρό 
µπήκε στα σακιά. Τόσο στο θέρισµα όσο και στο αλώνισµα ήταν αρκετοί οι επισκέπτες. 
Ο Μάκης ο Κρητικός έψηνε σουβλάκια και τηγανόψωµα στον όµορφο και 
περιποιηµένο χώρο του αλωνιού. Τα παιδιά του Π.Σ.Γ. πουλούσαν βαλσαµόλαδο, 
σαπούνι, ρίγανη, τσάι, τραχανά, κοµπόστες. Ο Λευτέρης ο Βλογιαννίτης είχε βράσει 
γλυκό τραχανά για όλους. Έφτιαχνε, επίσης, περίτεχνους σταυρούς µε δώδεκα στάχυα 
(12 Απόστολοι). Έτσι γινόταν παλιά, πρώτα ο σταυρός και µετά ο θερισµός. 
          Στις 20 Ιουλίου, του Προφήτη Ηλία, έγινε ξανά το πανηγύρι στην πλατεία 
Γοράνων µε αρκετό κόσµο, µπουζοπούλα και καλή µουσική. Είχε αρκετό κόσµο, πολύ 
κέφι και χορό µέχρι πρωίας.  
          Στις 27 Αυγούστου έγινε το 4

ο
 αντάµωµα των Απανταχού Γορανιτών µε µεγάλη, 

όπως πάντα, επιτυχία. Πολλοί συγχωριανοί από τον Καναδά, την Αµερική και την 
Αυστραλία είχαν έρθει για το Αντάµωµα και µαζί µε τους συγγενείς και φίλους 
συνέφαγαν και διασκέδασαν. Τιµώµενο πρόσωπο ήταν ο κ Πέτρος ∆ούκας, Γορανίτης 
στην καταγωγή, ο οποίος διέθεσε αρκετά χρήµατα και έγινε η ανακαίνιση της βρύσης 
«Τσαρκολάγκαδο», που βρίσκεται πλησίον του πατρικού του σπιτιού. Έγινε στη βρύση 
µια µικρή τελετή (αγιασµός και προσφορά γλυκισµάτων, αναψυκτικών). Στο αντάµωµα 
παραβρέθηκαν πάνω από σαράντα κάτοικοι του Λαµπόκαµπου Ζάρακος, οι οποίοι 
έχουν καταγωγή από τους Γοράνους (από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας). Πολλοί µε το 
επώνυµο ∆ούκας. Τίµησαν µε την παρουσία τους ο πρόεδρος του Π.Σ.Λ. Βασίλης 
∆ούκας, ο επιχειρηµατίας Ηλίας ∆ούκας µε τη σύζυγό του, ο Παναγιώτης Τζώρτζης, ο 
Τάσος ∆ούκας κ. ά.  
          Τέλος ο Π.Σ.Γ. πραγµατοποίησε στις 12 Σεπτεµβρίου ηµερήσια εκδροµή στο 
µοναστήρι του Γέρακα και µετά στην Πλύτρα για µπάνιο και φαγητό.   
          Ευχόµαστε σε όλους υγεία και καλό χειµώνα και πάντα να ανταµώνουµε και να 
ξεφαντώνουµε, που λέει και γνωστός αοιδός. 



 19 

Μαρίας - Άννας Γ. Λάτση 

Εκκλησιαστικά νέα 
 

1.Εργασίες στο νέο Ιερό Ναό στο Ξηροκάµπι 
 Συνεχίζονται οι εργασίες αποπεράτωσης στον νέο Ι. Ν. Τιµίου Σταυρού – Αγ. Φα-
νουρίου – Αγ. Αναστασίου του Πέρση, στη θέση «Τριανταφυλλιά» 150µ. από το 
γήπεδο «Νίκος Παπαδάκος». Από δωρεές έχουν µέχρι στιγµή δαπανηθεί 30.000 € και 
ελπίζουµε ότι σύντοµα θα ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες εργασίες, χάρη στην 
οικονοµική ενίσχυση των χριστιανών µας. 

Ο υπό ανέγερση ναός 
 

2.Έγκριση µελέτης επισκευής Ι. Ν. Προφήτη Ηλία Κουµουστάς 
 Εγκρίθηκε η τελική µελέτη επισκευής και αναστήλωσης του Ι. Ν. Προφήτη Ηλία 
Κουµουστάς από το Τµήµα Μελετών Μεταβυζαντινών Μνηµείων της ∆ιεύθυνσης 
 Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων του Υπουργείου 
Πολιτισµού και Αθλητισµού. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την άνοιξη και καλούµε τους 
απανταχού Κουµουστιώτες να συνεισφέρουν σε αυτή την σηµαντική προσπάθεια. 
 
3.Εκδηµία καθηγουµένης και εκλογή-ενθρόνιση νέας ηγουµένης στην Ι. Μ. 

Ζερµπίτσης 
Αιωνία της η µνήµη. 
 Εκοιµήθη στις 6 Οκτωβρίου 2014 σε ηλικία 79 ετών, µετά από πολύµηνη µάχη µε 
την επάρατο νόσο, η πολυσέβαστη γερόντισσα και καθηγουµένη της Ι. Μ. Ζερµπίτσης 
Παρθενία µοναχή (Αικατερίνη Βασιλάκη). Γεννήθηκε στα Χανιά το 1935. Εκάρη 
µοναχή το 1956, µεγαλόσχηµος το 1959 και το 1965 µεταβαίνει στην Ι. Μ. Ζερµπίτσης 
την οποία θα αναστηλώσει και θα καλλωπίσει. Συµµετείχε στα κατηχητικά σχολειά της 
ευρύτερης περιοχής του Ξηροκαµπίου, καθώς και στις κατασκηνώσεις κοριτσιών της 
Ιεράς Μητροπόλεως µας στην Ι. Μ. Αγίων Αναργύρων Πάρνωνος. 
Άξια η νέα καθηγουµένη. 
 Εξελέγη στις 13 Οκτωβρίου 2014 και ενθρονίσθη στις 21 Νοεµβρίου 2014 νέα 
ηγουµένη Μακαριώτισσα µοναχή (Μαρία Σουρλά). Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1952 
και σπούδασε µαθηµατικός. Το 1974 προσήλθε στην Ι. Μ. Ζερµπίτσης. Εκάρη µοναχή 
το 1977 και µεγαλόσχηµος το 1988. 
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Ιωάννη Γ. Παρηγόρη 

3
ο
 Χοροστασιό παραδοσιακής µουσικής και χορού 

 
 
          Μετά την εκδήλωση, την οποία πραγµατοποίησε στη Θεολογική Σχολή της 
Χάλκης σε συνεργασία µε το Τµήµα Ελληνικής Μουσικής του Ωδείου Αθηνών (1871), 
ο Παιδαγωγικός Φιλότεχνος Όµιλος Φάριδος, συνεχίζοντας την παράδοση των 
προηγούµενων ετών, διοργάνωσε το 3

ο
 Χοροστασιό «Πέτρος Πελοποννήσιος» στις 18 

Αυγούστου στο Αµφιθέατρο του Ξηροκαµπίου. Το φετινό Χοροστασιό, µε τον τίτλο 
«Μουσικές στράτες στον Μοριά», ήταν αφιερωµένο στα ακούσµατα και τους χορούς 
του Μοριά. Στην εκδήλωση αυτή συναντήθηκαν ο παπα - Χρίστος Κυριακόπουλος και 
ο Χρίστος Τσιαµούλης για να τιµήσουν τον µελωδό Πέτρο Πελοποννήσιο στην 
ιδιαίτερη πατρίδα του. Τραγούδησαν: οι παπα - Χρίστος Κυριακόπουλος και Χρίστος 
Τσιαµούλης. Έπαιξαν οι: Χρίστος Τσιαµούλης ούτι, Κώστας Γεωργούλης βιολί, 
Κώστας Γιαννακόπουλος κλαρίνο, Νίκος Αγγελόπουλος λαούτο, Ανδρέας Νιάρχος 
φλογέρα, Ανδρέας Παπάς κρουστό. Συµµετείχαν η χορωδία και το χορευτικό του 
Παιδαγωγικού Φιλότεχνου Οµίλου Φάριδος. 
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Εκ της Φάριδος 

∆ιάκριση αθλητή από το Ξηροκάµπι 
 

          Στο πανελλήνιο πρω-
τάθληµα στίβου παίδων και 
κορασίδων, το οποίο διεξήχθη 
στις 13 Ιουλίου 2014, ο 
Γεώργιος Χριστακάκος του 
Παναγιώτη από το Ξηροκάµπι 
κατέλαβε στο ακόντιο την 4

η
 

θέση µε επίδοση 58,55 µ. Ο 
προσοντούχος αθλητής προπο-
νείται εντατικά µε προπονητή 
τον Μιχάλη Καλοµοίρη µε 
στόχο το παγκόσµιο πρωτά-
θληµα που θα διεξαχθεί στην 
Κολοµβία τον Ιούλιο του 2015. 
 
 
 
 
 
 

Λεωνίδα Χ. Βλογιαννίτη 

Παιδιά µου, εγώ δεν έχω τίποτα 
 

Παιδιά µου, µη στεναχωριόσαστε, εγώ δεν έχω τίποτα 
µικρό είναι το λάβωµά µου, φαρµακερό το βόλι. 

Πιάστε µε, λεβέντες µου, να σηκωθώ και βάλτε µε να κάτσω 
για να αγναντέψω γύρω µου, για να αγναντέψω τον Ταΰγετο,  
τον Αη Λιά της Μάνης και ύστερα τα µάτια µου να κλείσω. 

 
          Αυτό είναι ένα παλιό κλέφτικο τραγούδι, το οποίο άκουγα να τραγουδάνε οι 
µεγαλύτεροι στις ταβέρνες στο χωριό µου τους Γοράνους, όταν ήµουν µικρό παιδί· 
τώρα είµαι 82. Το τραγουδούσαν και όταν κατέβαιναν στο πανηγύρι των Αγίων 
Τεσσαράκοντα που γινόταν στο Ξηροκάµπι. 
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Σύµµεικτα 
 
          Παραµονές τ’ Αϊ-∆ηµητριού έκανε λίγο κρύο και έριξε λίγες βροχές. Στις 24 
Οκτώβρη κατέβασαν η Ρασίνα και η Κωλοπάνα βουρκονέρι και όχι πολύ νερό για µια-
δυο µέρες. Την επόµενη µέρα, στις 25, έπεσε η πρώτη πασπάλα ψηλά στο βουνό. Ο 
Νοέµβρης κύλησε καλός. Στις αρχές ∆εκέµβρη άρχισαν οι βροχές. Στις 8 ∆εκεµβρίου η 
Ρασίνα κατέβασε και το χιόνι στον Ταΰγετο έφτασε µέχρι τις Γούβες. 

Ηλίας Γ. Αποστολάκος 

  
  

          Στις 23 Σεπτεµβρίου γιόρτασε ο Αϊ-Γιώργης στο Παλιοχώρι για δεύτερη 
συνεχόµενη χρονιά. Στη λειτουργία ήταν εικοσιπέντε άτοµα, Παλιοχωρίτες οι 
περισσότεροι. Μετά τη λειτουργία προσφέρθηκαν λαγάνα, λαλάγγια και τυρί. Στο 
τέλος είχε και γλυκό.  

Νίκος Π. Σταρόγιαννης 

 
 
          ∆εν µε καλλιάζεις εµένα έτσι! (∆εν µε καλοπιάνεις εµένα έτσι!) 

Ευστάθιος Χ. Βασιλείου 

 

 

Παροιµίες 

• Ό, τι σπείρεις θα θερίσεις. 

• Από το θέρο στις ελιές δεν απολείπουν οι δουλειές. 

• Όποιος κουράζεται το χειµώνα χαίρεται τον Αλωνάρη. 

Ιωάννα Εξαρχάκου-Ρηγάκου 

 
 

Συνδροµές 
 

          Για τη συνέχιση της έκδοσης της «Φάριδος»: Γεώργιος Μούτουλας 10€, 
Αθανάσιος Μιχαλάκος 20€, Σταύρος Σταρόγιαννης 20€, Ανώνυµος 20€, Γιάννης 
Νικολακάκος 10€, Μαρία ∆ούσµανη 10€, ∆ηµήτριος Κουντούρης 5€, Γεώργιος Ευστ. 
Μανιάτης 10€, Γιάννης Ηλ. Κονίδης 5€, Γιάννης Κουντούρης 5€, Καλλιόπη 
Παπαδάκου 10€, Παναγιώτης Σαραντάκος 10€, ∆ηµήτριος Μανιάτης 20€, Γεωργία 
Τάρταρη 5€, Ηρακλής Παπαστράτης 10€, Σπύρος ∆ουκόγιαννης 5€, Ξανθή Κοκκορού 
5€, Βούλα Β. Ρουσάκου 10€, Νίκος Καπετανάκος 5€, Ζηνοβία Προκοπίδου 10€, 
Χρήστος Στούµπος 20€, Χρήστος Κ. Κονίδης 10€, Ιωάννης Π. Κονίδης 10€, Τασία 
Παραµυθιώτη 20€, Έλενα Παπαδάκου 20€, Καµαρινόπουλος ∆ηµήτριος 5€, ∆ηµήτρης 
Χ. Αµοιρίδης 20€, Κασσιανή Ηλιοπούλου 10€, Σταυρούλα ∆ριµπέλα 10€, Βούλα 
Φεγγαρά-Παπαγιανοπούλου 100€, Παιδικός Φιλοτεχνικός Όµιλος Φάριδος 40€, 
Αγγελική Ματθαίου 25€, Αικατερίνη Κριτσηµιλιού-Ζαρουλέα 20€, Παναγιώτης 
Καλότυχος 20€, Γεωργία Σπαθανά 20€, Τάκης και Πάτρα Γιαννοπούλου 25$, Βασιλική 
Χαρίση 40$. 
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Της αγοράς 
 
          Από τη φετινή χρονιά οι πολίτες κλήθηκαν να πληρώσουν έναν νέο φόρο, τον 
ΕΝΦΙΑ. Αγροτική περιοχή η δική µας. Οι συντοπίτες µας πλήρωσαν όχι µόνο για τα 
σπίτια τους αλλά και για τα χωράφια τους. Ένας αγρότης από την περιοχή µας, ο οποίος 
έχει στην κυριότητά του αρκετά στρέµµατα, ρωτήθηκε από έναν φίλο του: Πόσο σου 
ήρθε ο φόρος; Κι εκείνος απάντησε: Άσε, µε ζεµατίσανε! Μου φορολογήσανε και τη 
φάρµα στην Αυστραλία! Να σηµειωθεί ότι ο εν λόγω συντοπίτης µας έχει 
κληρονοµήσει και µια έκταση στην Αυστραλία από τον πατέρα του, ο οποίος ήταν πριν 
από πολλά χρόνια µετανάστης στην ήπειρο αυτή.  

Κ.Μ.Κ. 

 
 
          Στην περιοχή µας στα χρόνια του Εµφυλίου Πολέµου αναπτύχθηκαν οµάδες ενό-
πλων (ΜΑΥ). Μία από αυτές ήταν πολυµελής και δραστήρια. Σε ένα βιβλίο, το οποίο 
κυκλοφόρησε πρόσφατα, υπάρχει η συνέντευξη ενός καπετάνιου της ίδιας πολιτικής 
πλευράς, ο οποίος έδρασε σε άλλη περιοχή της Λακωνίας. Σε ένα σηµείο της συνέντευ-
ξής του αναφέρεται στην ως άνω οµάδα ΜΑΥ και λέει: Σε αυτή υπήρχαν αρκετοί κα-
τσικοκλέφτες. Ένας νεαρός της περιοχής µας, θέλοντας να πειράξει έναν φίλο του, ο 
οποίος κατάγεται από αυτό το χωριό, του ανέφερε το σχετικό χωρίο. Και εκείνος του 
απάντησε αφοπλιστικά: Και τι ήθελες να φάνε; Κονσέρβα;! 

∆.Θ.Κ. 

 

 

          Τον περασµένο χειµώνα οι αγρότες προχώρησαν σε κινητοποιήσεις για να 
διεκδικήσουν κάποια αιτήµατά τους. Κάποια στιγµή, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων 
αυτών, αποφάσισαν να κάνουν ένα παναγροτικό συλλαλητήριο στα διόδια της 
Νεστάνης. Από την περιοχή µας αποφάσισαν να βάλουν λεωφορεία για να µεταβούν 
στη Νεστάνη. Την ώρα που ήταν να µαζευτούν για να φύγουν ρώτησαν ένα αγρότη από 
την περιοχή µας: ∆εν θα έρθεις µαζί; Κι εκείνος απάντησε: Πού να έρθω; Έχω τρία 
παιδιά, θα µας πελεκήσουν οι αστυνόµοι! 

Η.Γ.Α. 

 

 

          Συζητούσαν σε µια παρέα από την περιοχή µας για κάποιον. Σε µια στιγµή ένας 
ρώτησε: Με τι ασχολείται; Κι ένας άλλος του απάντησε: Έχει κάτι ανώµαλες εταιρείες! 
Προφανώς εννοούσε ανώνυµες εταιρείες.  

 Ε.Α.Κ. 
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Παναγιώτη Η. Κοµνηνού 

Εις µνηµόσυνον 
 
          Μέσα σε µία εβδοµάδα περίπου δύο ξεχωριστές και αξιοσέβαστες κυρίες του 
χωριού µας κίνησαν για το ανεπίστροφο ταξίδι προς την άλλη άκρη της ανθρώπινης 
µοίρας, αφήνοντας σε µας ακριβά ενθυµήµατα· µια ιστορία αναµνήσεων, διακριτικού 
ανθρώπινου χρόνου και πολιτισµού. 
          Η µία απ’ αυτές, η Ελένη σύζυγος εν ζωή του συγχωριανού µας Αριστείδη 
Παπαδάκου, το γένος Γ. Ξηροπόδη, αδελφή των αρχι-τραγουδιστάδων του τόπου µας 
Σταύρου και Κωνσταντίνου Ξηροπόδη έφυγε σε ηλικία 92 ετών στις 13 Ιουλίου 2014. 
          Η Ελένη Ξηροπόδη. Η τοπική µούσα του τραγουδιού. Η γυναίκα µε την σπάνια 
και συγκλονιστική φωνή. Η οποία, όταν έπιανε το τραγούδι ακόµη και τα πουλιά 
σιωπούσαν, ενώ τα αερικά κοντοστέκονταν στο άκουσµα και ηµέρευαν κι αυτά. Και 
όταν το τραγούδι τελείωνε και χανόταν ταξιδεύοντας στο άπειρο, ο µακρινός απόηχός 
του γινόταν γνώριµη µουσική αφήγηση, που συνόδευε τις άσβεστες θύµησες στους 
χρόνους και στους τόπους των τραγουδιών. Και πιο κει, κοντά στον ίδιο χρόνο τα 
αδέλφια της οι τραγουδιστάδες, ο Κώστας και ο Σταύρος. Μάστορες στο τραγούδι και 
αξεπέραστοι µελωδοί των ήχων των λατρευτικών της χαράς και του γλεντιού, που 
λυτρώνουν τα ανθρώπινα χαρίσµατα από τα µύχια της πεζής καθηµερινότητας και 
δυναµώνουν τις αντοχές του βιαστικού χρόνου. Και που στο άκουσµά τους φούντωναν 
οι χάρες της ψυχής και ανάλαφρες έσµιγαν µε τους αέρινους µουσικούς φθόγγους σε 
ένα ταξίδι ξεγνοιασιάς και ευεξίας, πότε από το διαρκές πήγαινε - έλα του 
φτερουγίσµατος της τρυγόνας, «που έφτιαξε τη φωλιά στου βαρελιού τον πίρο» και 
πότε από το πρωινό της δροσιάς αδιάκοπο σεργιάνι της «Βαγγελιώς µε το άσπρο το 
φουστάνι … και µε τα δυο µάτια σαν ελιές», που κάποιοι γητευµένοι από τις χάρες της, 
ακολουθούσαν παθιασµένοι κατόπι της, έχοντας στήσει «βρόχια στα στενά και ξόβεργα 
στις βρύσες». 
          Αυτούς τους ανθρώπους ο τοπικός ιστορικός δεν πρέπει να τους αγνοήσει. 
Υπήρξαν ένα ζωντανό κοµµάτι της τοπικής ιστορίας και του πολιτισµού µας. Ας είναι 
αιώνια η µνήµη τους. 
          Η άλλη κυρία, που σήµερα οδεύει στο ίδιο µονοπάτι αµέτρητων άλλων ήδη 
φευγάτων συγχωριανών µας, η δικηγόρος Σταυρούλα Ιατρίδου, µας αποχαιρετάει κι 
αυτή τούτη την αποµεσήµερη ώρα των πονεµένων χαιρετισµών και αποχαιρετισµών 
της απουσίας και της γαλήνης, σε ηλικία 102 ετών. Αδελφή του ξεχωριστού 
συγχωριανού µας, του αείµνηστου ιατρού Εύνοµου Ιατρίδη, µαζί µε την 
προαποβιώσασα αδελφή της Έλλη, επίσης δικηγόρου, τόλµησαν ένα ασυνήθιστο 
τόλµηµα. Εισήλθαν και φοίτησαν στη νοµική σχολή Αθηνών, κάτι που για την εποχή 
εκείνη ήταν σχεδόν απαγορευτικό για γυναίκες. ∆έχτηκαν λοιδορίες και επιτιµητικές 
συµπεριφορές από τους τότε αρνητές της ισότητας των δύο φύλων, αλλά το φρόνηµά 
τους δεν κάµφθηκε. ∆εν υποχώρησαν. Και στο τέλος δικαιώθηκαν. Έγιναν δικηγορίνες 
στο Πρωτοδικείο της Αθήνας και από τότε συνέχισαν µία αταλάντευτη διαδροµή αρχών 
και ιδεών. Έντονα πολιτικοποιηµένες και φεµινίστριες αγωνίστηκαν µε πάθος για τα 
δικαιώµατα των γυναικών και των αδυνάτων, ακόµη και µε ίδιο κόστος ζωής ως τα 
βαθειά τους χρόνια. Ενώ η µόνιµη εγκατάστασή τους στο Ξηροκάµπι, µετά τη 
συνταξιοδότησή τους, και η διαµονή τους σε νεόδµητη ιδιόκτητη οικία, αποτέλεσε 
εκπλήρωση µιας παλιάς βαθειάς επιθυµίας τους, για επιστροφή στον τόπο όπου 
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γεννήθηκαν, το Ξηροκάµπι, όπως πριν απ’ αυτές είχε πράξει και ο αδελφός τους 
Εύνοµος. 
          Η Έλλη και η Σταυρούλα υπήρξαν γυναίκες της πολιτικής και κοινωνικής 
πρωτοπορίας της εποχής που έζησαν χωρίς κανένα ίδιο όφελος, αλλά κυρίως χάριν 
αξιών και δικαιωµάτων, που δυστυχώς από πολλούς σήµερα θεωρούνται απλώς 
αυτονόητα. 
          Αναµφισβήτητα, η µεταστάσα Σταυρούλα Ιατρίδου υπήρξε πρωτοπόρος 
δικηγορίνα. Και ορθώς στη λευκή κορδέλα του στεφάνου, που ο ∆ικηγορικός Σύλλογος 
Σπάρτης εναπόθεσε σήµερα προς τιµή της στην είσοδο του ναού, αναγράφεται 
υποµνηστικά «στην µνήµη της πρωτοπόρου Ξηροκαµπίτισσας δικηγόρου Σταυρούλας 
Ιατρίδου». Ανάλογη τοπική περίπτωση µε αναφορά σε «πρωτοπόρο δικηγόρο» µάλλον 
δεν έχει προκύψει στο παρελθόν. Ας είναι αιώνια η µνήµη της. 

 
Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Ξηροκαµπίου 

21 Ιουλίου 2014 
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Μαρίας Ν. Σωτηράκου 

Για την υστεροφηµία του Πατέρα… 
 
 
          Την 24 Νοεµβρίου 2014 σταµάτησε η πορεία ζωής του Νικολάου Σωτηράκου 
του Πολυζώη. 

          Του Ανθρώπου που συνταύτισε τη 
ζωή του µε ανιδιοτελή προσφορά κάθε 
δυνατής βοήθειας στο συνάνθρωπο  στα 
δύσκολα, πέτρινα  χρόνια που πέρασε ο 
τόπος µας. 
          Του ∆ασκάλου που αγάπησε τους 
µαθητές του σαν να ήταν παιδιά του. ∆εν 
αρκέστηκε  στα διδακτικά του 
καθήκοντα, ήταν κοντά τους όχι µόνο 
µέσα στην τάξη αλλά ζούσε µαζί τους τα 
προβλήµατά τους εµψυχώνοντας τα και 
δηµιουργώντας τους οράµατα για ένα 
καλύτερο αύριο. ∆εν φοβήθηκε ποτέ τον 
κίνδυνο και δεν δίστασε να 
ριψοκινδυνεύσει τη ζωή του για να σώσει 
ένα µικρό παιδί από το χωριό του που 
είχε ξεµείνει µόνο του µέσα σε 
καιγόµενη ξύλινη καλύβα. Όταν όλοι 
ήταν έξω φωνάζοντας για το παιδί ο 
Πατέρας όρµησε µέσα στην καλύβα 
άρπαξε το µικρό και βγαίνοντας έπεσε η 
οροφή της καλύβας…. Στιγµές θάρρους 
και ανθρωπιάς ανεξίτηλες στην µνήµη 
µου.   

          Του Πατέρα που µαζί µε την Μητέρα Ιφινόη Γεωργακούλια δίδαξαν τα τρία 
παιδιά τους να πορεύονται στη ζωή µε αξίες, στάσεις και συµπεριφορές προσφοράς και 
κατανόησης του ανθρώπινου πόνου. 
          Του δικού µου Πρότυπου ζωής που µε έµαθε να δουλεύω χωρίς να µιλάω. Να 
δηµιουργώ χωρίς να σχολιάζω. Να δακρύζω όταν ακούω τον Εθνικό Ύµνο και να 
πονάω για τον τόπο µου. 
          Από τις τελευταίες κουβέντες που είπε: «στην ηλικία που έφθασα είναι ντροπή 

να φοβάµαι το θάνατο». 
          Έφυγε όπως ακριβώς έζησε, µε θάρρος και γνώση. Τα λόγια και οι πράξεις του 
θα συνεχίζουν να επηρεάζουν και το υπόλοιπο της ζωής µου. 
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Χαριλάου Ν. Σταρογιάννη 

Εις µνήµη Νικολάου Ε. Ρηγάκου 
 
          Αγαπητέ Νίκο, την 4-12-2014 µας αποχαιρέτησες για το µακρινό ταξίδι, δύο 
µέρες ακριβώς πριν από την ονοµαστική σου εορτή. Νίκο, δεν έφυγες αλλά απλά µας 
λείπεις, όλοι σε νιώθουµε γύρω µας. Από το 1929 που γεννήθηκες ποτέ δεν 
εγκατέλειψες το Παλιοχώρι παρά µόνο τα δύο χρόνια της στρατιωτικής σου θητείας µε 
την ειδικότητα του οδηγού αυτοκινήτου στο Σώµα Υλικού Πολέµου. Τα πέντε αδέρφια 
σου µετανάστευσαν στον Καναδά, αλλά εσύ πάντα παρών εκεί στο χωριό. ∆εν σε 
ξεχνώ σαν νεαρό τσοπανάκο που έβοσκες το κοπάδι των προβάτων σου στα λιβάδια 
της διαδροµής προς το ∆ηµοτικό Σχολείο Καµινίων που πήγαινα µικρό παιδί τότε. 
Είχες χάσει πρόωρα τον πατέρα σου και είχες αναλάβει τις ευθύνες της πολύτεκνης 
οικογένειάς σου ως µεγάλος αδερφός που ετύγχανες. 
          Μια παροιµία του λαού λέει «Κάλλιο τεχνεµένος παρά ανδρειωµένος». Εσύ τα 
διαθέτεις και δύο αυτά. Η ανδρεία σου απεδείχθη το 1956 όπου για την αποπεράτωση 
του υδραγωγείου του χωριού µας έκανες προσωπική εργασία 52 µεροκάµατα χωρίς 
αµοιβή, περισσότερα από τον κάθε συγχωριανό σου, έγινες πραγµατικός ήρωας. Η 
ευαισθησία, η καλοσύνη, το φιλότιµο, η εργατικότητα και η προσοχή συντέλεσαν να 
αντιµετωπίζεις και να λύνεις τα προβλήµατα της ζωής µε εξυπνάδα και σοφία. Ήσουν 
τέλειος κλαδευτής και καλλιεργητής ελαιοδέντρων, παρήγαγες το καλύτερο λάδι σε 
ποιότητα και σε απόδοση (2,8 κιλ. ελιές  µε ένα κιλό λάδι από οποιοδήποτε κτήµα σου, 
Αϊ-Γιώργη, Ράχη, Λεβερδίνα). Ήσουν, επίσης, άριστος αµπελουργός, ασυναγώνιστος 
κηπουρός και πραγµατικός νοικοκύρης σε όλα σου. 
          Ήξερες να µπολιάζεις µε µεγάλη δεξιοτεχνία πολλά είδη δένδρων µε πολλούς 
τρόπους, έναν από αυτούς µου τον δίδαξες και σε µένα και σε ευγνωµονώ. ∆εξιοτέχνης 
ακόµα σε συντήρηση και επισκευή γεωργικών εργαλείων, σου παρέδιναν ένα πλατύ 
πριόνι ξυλουργού και µε τα λίγα µέσα που διέθετες, κατόρθωνες µε την εµπειρία και 
την ευστροφία που σε διέκρινε να κατασκευάσεις δύο καινούρια πριόνια και µάλιστα 
µε καλλιτεχνικά χερούλια. Η αµοιβή σου; Μια µόνο λίµα για να λιµάρεις τα νέα δόντια 
των πριονιών. Έτσι ήταν ακριβώς ο Νίκος, αληθινός άνθρωπος. Τον ευχαριστούσε να 
βοηθά το συνάνθρωπό του. Πολύ χαιρόµασταν να σε ακούµε όταν µας έλεγε ιστορίες 
και γεγονότα του χωριού µας που στα είχε αφηγηθεί ο παππούς σου, ο Γερονικόλας.  
          Εκ µέρους όλου του χωριού µας σε αποχαιρετώ και υποσχόµαστε ότι δεν θα σε 
ξεχάσουµε ποτέ. Ας είναι το χώµα του Αϊ-Λιά ελαφρό που σε σκεπάζει. Αιωνία σου η 
µνήµη. 
                                                                                                           Ξηροκάµπι 6-12-14    
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Μαρίας Γ. ∆ούσµανη 

Βασίλειος Π. Κονίδης 
 
          Πέρασαν κιόλας έξι µήνες από την ηµέρα που αποχαιρετήσαµε άλλον έναν 
Κονίδη από τους µεγαλύτερους, τους τελευταίους που είχαν αποµείνει στο σόι. 
          Έφυγε το καµάρι της Κουµουστάς, το κρι-κρι του Ταϋγέτου, αφού δεν υπήρχε 
πλαγιά που να µην είχε σκαρφαλώσει κι ούτε βράχος που να µην είχε σταθεί. Παντού 
µπροστά ο µπαρµπα-Βασίλης. Πρώτος στις χαρές, πρώτος και στις λύπες. 
          Τον θυµάµαι του Σωτήρως εκείνα τα χρόνια στη Μπολιάνα, που γινόταν το 
γλέντι στην αυλή µας, να κατεβαίνει µε τη µακριά του γκλίτσα, το µαύρο τσιγκελωτό 
του µουστάκι, µε τα κόκκινα µάγουλα και τα µπιρµπιλωτά του µάτια που άστραφταν 
από το κρασάκι, να χαιρετάει όλον τον κόσµο κι ύστερα να ρίχνει µερικές 
«ζαλισµένες» στροφές γύρω από την καρυδιά.  
          Πέρασε φτώχεια, πόλεµο, Κατοχή και δούλεψε σκληρά όλη του τη ζωή µέχρι τα 
γεράµατα. Απέκτησε επτά παιδιά, πολλά εγγόνια και δισέγγονα και έφυγε ευτυχής σε 
ηλικία 93 χρονών στις 20 Ιουνίου 2014. 
          Ήταν λεβέντης και έτσι λεβέντικα τον αποχαιρέτησαν και οι γιοί του µε κλαρίνα 
και τραγούδια, όπως ακριβώς του έπρεπε. 
          Αντίο µπαρµπα-Βασίλη, αντίο παππού, κι έτσι πάντα να γλεντάς τη ζωή σου εκεί 
πάνω…   
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Πένθη 

 

∆ηµήτριος Γ. Πρέβας (1936-2014) 
 
          Πήρες, αγαπητέ φίλε, σχετικά 
γρήγορα το δρόµο που δεν έχει γυρισµό. 
Γνωρίζαµε το κακό που σε είχε βρει, 
αλλά προσδοκούσαµε το καλύτερο. 
∆υστυχώς όµως. 
          Κι όταν µάθαµε για ποιον χτυπάει 
η καµπάνα, δεν θέλαµε να το πιστέ-
ψουµε. Γιατί οι άνθρωποι δύο πράγµατα 
δεν µπορούν να κοιτάξουν κατάµατα, τον 
ήλιο και τον θάνατο. Φεύγεις, όπως 
λέγανε οι παλιές µοιρολογίστρες, «χωρίς 
δικό µας γνωµικό». 
          Η ευτυχία κάνει τους ανθρώπους 
να µοιάζουν. Η δυστυχία όµως βιώνεται 
διαφορετικά από τον καθένα. Κι αυτό 
γιατί ο θάνατος είναι οριστικό κακό και 
συµβαίνει µια φορά. Στους δικούς σου 
εύχοµαι να βρουν τη δύναµη να αντέξουν 
αυτό που δεν µπορούν να αλλάξουν. 
         Την ώρα αυτή του χωρισµού, 
µοιραία ο νους κάνει και τον απολογισµό 
του. Και δεν είναι και ευκαταφρόνητα τα 
έργα σου. Ευτύχησες να δεις άξιους απογόνους, παιδιά και αγγόνια. Αξιώθηκες να 
δηµιουργήσεις τις προϋποθέσεις, πνευµατικές προπάντων, να ζήσουν καλά. Κι όλα 
αυτά προϊόντα του έντιµου µόχθου σου. Τους συγχωριανούς σου επάξια εκπροσώπησες 
και την επιστήµη της ιστορίας µε έρωτα προσέγγισες. 
          Έτσι, ευνοηµένος από τη µοίρα, όταν βρεθείς «ενώπιος ενωπίω» µπροστά στο 
Θεό και σε ρωτήσει τι γύρευες εσύ εκεί κάτω, µε σεµνότητα θα έχεις να απολογηθείς: 
«∆εν έφαγα άδικα το ψωµί του κόσµου».   
 

Θεόδωρος Σ. Κατσουλάκος   
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Τα νέα µας 
 
Ξηροκάµπι 
Γεννήσεις: Το ζεύγος Παναγιώτη 
Μιχαλάκου του Γεωργίου και Μαρίας 
Παυλίδου του Εµµανουήλ απέκτησε 
δίδυµα (αγόρι - κορίτσι). Το ζεύγος 
Ευστρατίου ∆άνου του Γεωργίου και 
Παναγιώτα Βέργαδου του Αθανασίου 
απέκτησε αγόρι. Το ζεύγος Παντελή 
Σταρόγιαννη του Πανάγου και 
Αναστασίας Χριστοπούλου του 
Χρήστου απέκτησε αγόρι. Το ζεύγος 
Γεωργίου Λάσκαρη του Παναγιώτη και 
Άννας Τσοχαντάρη του Νικολάου 
απέκτησε αγόρι. Το ζεύγος Νικολάου 
Μανδραπήλια του Κωνσταντίνου και 
Αθανασίας Νταλιάνη του Ηλία 
απέκτησε αγόρι. Το ζεύγος Γεωργίου 
Λιντζέρη του Ευστρατίου και 
Αλεξάνδρας Αλέστα του Γεωργίου 
απέκτησε κορίτσι. Το ζεύγος Σταµάτη 
Κανελλόπουλου του Ανδρέα και 
Μαρίας Τεκόση του Σπυρίδωνα 
απέκτησε κορίτσι. Το ζεύγος 
Βασιλείου Καλογέρου του Παναγιώτη 
και Αφροδίτης Τεκόση του Σπυρίδωνα 
απέκτησε κορίτσι. Το ζεύγος Σάββα 
Κάουρα του Αντωνίου και 
Κωνσταντίνας Παναγιωτουνάκου του 

Παναγιώτη απέκτησε δίδυµα (αγόρι - 
κορίτσι). Το ζεύγος Σταύρου Τάρταρη 
του Παναγιώτη και Ηλιάνας Κάκουρα 
του Ιακώβου απέκτησε αγόρι. Το 
ζεύγος Νικολάου Μανιάτη του 
Χρήστου και Μαρίας - Κυριακής 
Μυλωνά του Λεωνίδα απέκτησε αγόρι. 
Το ζεύγος Ευστρατίου Κονίδη του 
Ιωάννη και Πατρούλας ∆ιονυσακο-
πούλου του Αθανασίου απέκτησε 
αγόρι. 
Γάµοι: Η Ευαγγελία Τσολάκη του 
Νικολάου παντρεύτηκε τον ∆ηµήτριο 
∆ικαίο του Χρήστου. Η Ευαγγελία 
Λαµπροπούλου του Αλεξάνδρου 
παντρεύτηκε τον Ηλία Φλώρο του 
Σπυρίδωνος. Η Παναγιώτα ∆ούκα του 
Παναγιώτη παντρεύτηκε τον Νικόλαο 
Αποστολάκο του Βασιλείου. Η 
Κωνσταντίνα Καρλάφτη του Ηλία 
παντρεύτηκε τον Αθανάσιο Φωτό-
πουλο του ∆ηµητρίου. Η ∆έσποινα 
Κοκκορού του Άγιδος παντρεύτηκε τον 
Κωνσταντίνο Γκουτζαµάνη του 
Ευαγγέλου. Η Αικατερίνη Μάλαµα του 
Στέργιου παντρεύτηκε τον ∆ηµήτριο 
Σταρόγιαννη του Νικολάου 
Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Σταυρούλα 
Ιατρίδη του Πέτρου ετών 100, Ελένη 
Παπαδάκου χήρα Αριστείδη ετών 91, 
Βασίλειος Κονίδης του Παναγιώτη 
ετών 92, Αγγελική Κοσσονάκου χήρα 
Πέτρου ετών 77, Πιπίτσα Πολίτου 
χήρα Γεωργίου ετών 99, Μινέρβα 
Στεργιανοπούλου του Μιχαήλ ετών 88, 
Ράντκα Τοντόροβα του Τοντόροβ ετών 
39, Λυκούργος Μούτουλας του Κων-
σταντίνου ετών 52, Σοφία Λάσκαρη 
του Ηλία ετών 81, Πίτσα Μπίσυλα 
σύζυγος Παναγιώτη Ανδρεάκου ετών 
92, Ευστάθιος Κρατηµένος του Ευαγ-
γέλου ετών 80, ιερέας Ιωάννης 
Ορφανάκος του Παναγιώτη ετών 84 
(ΗΠΑ). 
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Παλαιοπαναγιά  

Γάµοι: Η Αδαµαντία Πλαϊνού του 
Κωνσταντίνου παντρεύτηκε τον Πανα-
γιώτη Παινέση του Χαραλάµπους. Η 
Αγγελική Λαµπαδαρίου του Θεοδοσίου 
παντρεύτηκε τον Παναγιώτη Καρκα-
µπάση του Γεωργίου. Η Σπυριδούλα 
Λιούνη του Ιωάννη παντρεύτηκε τον 
Μιχαήλ Ναστάκο του Παναγιώτη.  
Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: ∆ηµήτριος 
Πρέβας του Γεωργίου ετών 78, 
Βασιλική Γκολέµη χήρα Χρήστου ετών 
92, Σταυρούλα Αναγνωστάκου χήρα 
Παναγιώτη ετών 92. 
 
Ανώγεια 

Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Ιωάννης 
Σταθάκος του Ηλία ετών 91, Γεώργιος 
Μενούτης του Ιωάννη ετών 87, 
Σταυρούλα Κατσουλέα χήρα Ηλία 
ετών 88. 
 
Λευκόχωµα 

Γάµος: Η Γεωργία ∆ηµακάκου του 
Γεωργίου παντρεύτηκε τον Πέτρο 
Νταλιάχη του Ηλία.  
Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Παναγιώτης 
Αναστασάκος του ∆ηµητρίου ετών 63, 
Κυριάκος ∆ηµακάκος του Γεωργίου 
ετών 87, Γεώργιος Τσαγγούρης του 
Εµµανουήλ ετών 78.  
 
Ποταµιά 

Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Ευαγγελία 
Μασούρα χήρα Χρήστου ετών 93, 
Μαριγώ Καµίτση χήρα Ηλία ετών 96, 
Νικόλαος Σωτηράκος του Πολυζώη 
ετών 94.  
 

Καµίνια 

Γέννηση: Το ζεύγος Λεωνίδα Μεζίνη 
του Σπυρίδωνος και Ευτυχίας Καµίτση 
του Παναγιώτη απέκτησε κορίτσι 
(2013). 
 
 

Γάµοι: Η Ευτυχία Καµίτση του 
Παναγιώτη παντρεύτηκε τον Λεωνίδα 
Μεζίνη του Σπυρίδωνος. Η Όλγα 
Αναστασάκου του Αναστασίου 
παντρεύτηκε τον Λεωνίδα ∆ιακουµάκο 
του Ευστρατίου. Η ∆ήµητρα Πολίτη 
του Νικολάου παντρεύτηκε τον 
Χρήστο Κουλούρη του Αθανασίου.  
Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: αρχιµανδρίτης 
Παύλος Ζησάκης του Βασιλείου ετών 
96, ηγουµένη Παρθενία (Αικατερίνη 
Βασιλάκη του Μιχαήλ) ετών 80, 
Νικόλαος Ρηγάκος του Ευστρατίου 
ετών 85, Ιωάννης Μαστοράκος του 
Θεοδώρου ετών 73. 
 
Πολοβίτσα 

Θάνατος: Απεβίωσε ο Νικόλαος 
Ξανθάκος του Γεωργίου ετών 87. 
 
Γοράνοι 
Γάµοι: Η Μαρία Τσάµπηρα του 
Κωνσταντίνου παντρεύτηκε τον Αλέξη 
Παναγιώτη του Γεωργίου. Η Σταυρού-
λα Ντάκο του Πετράκη παντρεύτηκε 
τον Σταύρο Λαµπρινό του Αντρέα. 
Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Πότα 
∆ηµητροπούλου του Σταύρου ετών 64, 
∆ηµήτριος Λαµπρινός του Γεωργίου 
ετών 91, Σταυρούλα Κοκκορού χήρα 
Άγιδος ετών 91. 
 
Άρνα 

Θάνατος: Απεβίωσε η Ευρύκλεια 
Λιούνη του Μενελάου ετών 84. 
 
Κοτσαντίνα 

Θάνατος: Απεβίωσε η Ελένη Ριζάκου 
χήρα Γεωργίου ετών 78. 
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