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Σοφίας Βουτσάκη 

Ανθρώπινες ιστορίες από το παρελθόν: Το Βόρειο 

Νεκροταφείο στον Άγιο Βασίλειο Ξηροκαµπίου 
 

Όλοι οι κάτοικοι στο Ξηροκάµπι, την Τραπεζοντή, την Παλαιοπαναγιά και τα 

γύρω χωριά το γνωρίζουν πια: Κοντά στον δρόµο προς το Γύθειο, δίπλα στην εκκλησία 

του Αγίου Βασίλειου, έγινε µία από τις πιο σηµαντικές αρχαιολογικές ανακαλύψεις των 

τελευταίων δεκαετιών. Στις ανασκαφές που γίνονται από το 2008 µε διευθύντρια την 

Αδαµαντία Βασιλογάµβρου, επίτιµη διευθύντρια Αρχαιοτήτων
1
, βρέθηκαν 

µεγαλόπρεπα κτίρια και πολλά πλούσια ευρήµατα – χάλκινα σπαθιά και αγγεία, 

αγαλµατάκια από ελεφαντοστό, εκατοντάδες κοµµάτια από τοιχογραφίες (δηλαδή 

ζωγραφιές που στόλιζαν τους τοίχους του παλατιού) και κυρίως, το πιο σηµαντικό, 

πήλινες πινακίδες όπου γράφανε οι αξιωµατούχοι του παλατιού τους λογαριασµούς 

τους.  Οι αρχαιολόγοι σε όλον τον κόσµο  συµφώνησαν ότι στον Άγιο Βασίλειο 

βρέθηκε το παλάτι της µυκηναϊκής Λακωνίας, το παλάτι που ψάχνουµε από το 1876, 

τότε που ο Ερρίκος Σλήµαν ανακάλυψε τις Μυκήνες. Ένα τέτοιο παλάτι  περιέγραψε ο 

Όµηρος, όταν τραγούδησε την ιστορία – ή ίσως καλλίτερα να πούµε, το παραµύθι – του 
Μενέλαου και της Ωραίας Ελένης, που η αρπαγή της από τον Πάρι, τον πρίγκιπα της 

Τροίας, στάθηκε η αφορµή για τον Τρωικό πόλεµο. Για τον λόγο αυτό το  

Αρχαιολογικό Φόρουµ της Σαγκάης, ένας διεθνής οργανισµός µε έδρα στην Κίνα, 

επέλεξε ήδη από το 2013 τον Άγιο Βασίλειο ανάµεσα στις 10 πιο σηµαντικές 

ανασκαφές σε όλον τον κόσµο.  

Κοντά στα κτίρια του παλατιού, στην βόρεια άκρη του λόφου, βρέθηκε κάτι 

άλλο, ίσως όχι εντυπωσιακό, αλλά και αυτό µε τον τρόπο του σηµαντικό: Ένα 

νεκροταφείο, που το ονοµάζουµε λόγω της θέσης του το Βόρειο Νεκροταφείο.  

 

 
 

Το Βόρειο Νεκροταφείο στον Αγιο Βασίλειο (φωτ. Β. Γεωργιάδης) 

                                                           
1 Η ανασκαφή γίνεται από την Αρχαιολογική Εταιρεία και χρηµατοδοτείται από ξένα και ελληνικά  

επιστηµονικά ιδρύµατα, αλλά και µε τη στήριξη ντόπιων συλλόγων και συλλόγων Ελλήνων στον 

Καναδά.  
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Μην πάει ο νους σας σε πλούσιους τάφους, βασιλιάδες, χρυσοποίκιλτα ξίφη 

και χρυσές κορώνες – αυτά που  ονειρευόµασταν (ή ονειρεύτηκαν κάποιοι) στην 

Αµφίπολη και, όταν δεν τα βρήκαν, απογοητεύτηκαν και σταµάτησαν να ασχολούνται 

... Αλλά παρασύροµαι και βγαίνω από το θέµα, ας επιστρέψουµε στον Άγιο Βασίλειο 
και στο  Βόρειο Νεκροταφείο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ένα µνηµείο,  ένα 

νεκροταφείο, ένας τάφος δεν είναι σηµαντικά µόνον όταν είναι πλούσια ή όταν 

κρύβουν µέσα τους ένα σηµαντικό πρόσωπο, έναν βασιλιά, µια βασίλισσα ή έναν 

αρχιστράτηγο, αλλά και όταν µας δίνουν πληροφορίες για όλη την κοινωνία.  

Να το δηλώσουµε λοιπόν από τη αρχή: στο Βόρειο Νεκροταφείο δεν είναι 

θαµµένος ο βασιλιάς του παλατιού. Πρώτον, διότι το νεκροταφείο είναι παλαιότερο 

από το παλάτι. ∆εύτερον, γιατί οι τάφοι δεν είναι πλούσιοι.  

Ας τα πάρουµε ένα-ένα. Το παλάτι χρονολογείται (σύµφωνα µε τις τελευταίες  

ενδείξεις, αλλά βέβαια µην ξεχνάµε ότι τα συµπεράσµατα µπορεί να αλλάξουν, γιατί τα 

κτίρια ακόµη ανασκάπτονται και η µελέτη των ευρηµάτων δεν έχει τελειώσει) γύρω 

στο 1450-1375 π.Χ., ενώ το νεκροταφείο χρονολογείται περίπου διακόσια χρόνια πριν, 

γύρω στο 1700-1600 π.Χ. Πώς το ξέρουµε αυτό;;; Στην αρχαιολογία χρονολογούµε 

κυρίως µε βάση τα σπασµένα κοµµάτια από κεραµεική, από τα πιατικά και τις στάµνες  
που βρίσκουµε  στα αρχαιολογικά στρώµατα. Τα κεραµεικά σπάνε εύκολα και πρέπει 

να αντικατασταθούν γρήγορα, ενώ συγχρόνως ο τρόπος που τα διακοσµούσαν άλλαζε 

γρήγορα. Όπως όλοι, εάν δούµε ένα αυτοκίνητο ή ένα φουστάνι, µπορούµε αµέσως να 

πούµε «Τέτοιο φορούσε η µητέρα µου, όταν ήµουν παιδί τη δεκαετία του ’60» ή «Αυτό 

µοιάζει µε τα αυτοκίνητα που βλέπουµε στις ταινίες µε τον Ελβις Πρίσλεϋ, άρα είναι 

αυτοκίνητο του ’50», όπως τα παιδιά µας, όταν δουν ένα κινητό τηλέφωνο, µπορούν να 

σου πουν ποια χρονιά ακριβώς κατασκευάστηκε  («Πωπώ – έτσι ήταν τα κινητά όταν 

ήµουν µωρό;; Μεγάλα σαν ψυγεία;;;») – έτσι και εµείς οι αρχαιολόγοι µπορούµε να 

χρονολογήσουµε ένα δάπεδο σπιτιού, ή έναν τάφο από τα αγγεία που βρίσκουµε πάνω 

στο δάπεδο ή µέσα στον τάφο. Μ’ αυτόν τον τρόπο διαπιστώσαµε ότι το νεκροταφείο 

χρησιµοποιήθηκε περίπου διακόσια χρόνια πριν χτιστεί το παλάτι. Και γι’ αυτόν 

ακριβώς τον λόγο είναι το νεκροταφείο σηµαντικό: γιατί µας βοηθάει να καταλάβουµε 

πώς ήταν οργανωµένη και πώς εξελίχτηκε η κοινωνία την περίοδο πριν από την ίδρυση 

του παλατιού. 

Εδώ πρέπει να πούµε δυο λόγια εισαγωγικά για να καταλάβουµε καλλίτερα 

αυτό που λέω. Η εποχή στην οποία ανήκει το νεκροταφείο, οι αιώνες γύρω στο 1700-

1600 π.Χ., είναι µια µεταβατική περίοδος µε γοργές και σηµαντικές κοινωνικές 

εξελίξεις. Μέχρι τότε, στη νότια Ελλάδα ο κόσµος ζούσε σε µικρά χωριά, µεγάλες 

κοινωνικές διαφορές δεν υπήρχαν, οι άνθρωποι φτωχοί αγρότες, οι ορίζοντες 

περιορισµένοι, η κοινωνία συντηρητική και κλειστή. Όλα αυτά τα βλέπουµε στα 

αρχαιολογικά ευρήµατα: Οι άνθρωποι ζούσαν σε µικρά σπίτια, όλα σχεδόν, µε λίγες 

εξαιρέσεις, παρόµοια, µε 1-2 δωµάτια, µε µέσα τα βασικά σκεύη και εργαλεία, χωρίς 

πολυτέλειες και πολύτιµα αντικείµενα. Τους νεκρούς τούς έθαβαν ανάµεσα στα σπίτια, 

πότε-πότε και κάτω από το δάπεδο του σπιτιού, σε µικρούς ρηχούς τάφους, είτε απλούς 

λάκκους είτε χτιστούς (που τους λέµε κιβωτιόσχηµους). Τους έβαζαν 

κουλουριασµένους, σαν να κοιµούνται (άραγε πίστευαν και τότε – όπως και οι αρχαίοι 

Έλληνες, όπως κι εµείς – ότι ο θάνατος είναι κάτι σαν τον ύπνο;;). Σπάνια βρίσκουµε 

στους τάφους  ένα µικρό κυπελλάκι ή ένα απλό εργαλείο, κι ακόµη πιο σπάνια ένα 

χάλκινο µαχαίρι, σπάνια φοράει ο νεκρός ή η νεκρή ένα βραχιόλι φτιαγµένο από 
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φτηνές χάντρες ή µια καρφίτσα κοκκάλινη που θα κρατούσε ένα απλό ρούχο  – εκείνη 

την εποχή  οι άνθρωποι ήταν ολιγαρκείς και στην ζωή και στον θάνατο.  Και ο θάνατος 

ήταν καθηµερινή πραγµατικότητα, τα πιο πολλά µωρά πέθαιναν στην γέννα ή λίγους 

µήνες αργότερα, και οι µεγάλοι ζούσαν τριάντα-σαράντα χρόνια, και σπάνια φτάναν τα 
πενήντα ή τα εξήντα.  

Κι όµως κάποια στιγµή φύσηξε ένας αέρας αλλαγής, η ζωή και η κοινωνία 

άλλαξε. Πώς και γιατί συνέβη αυτό, δεν µπορούµε εύκολα να το εξηγήσουµε, και 

σίγουρα όχι σε ένα σύντοµο άρθρο – εµείς οι αρχαιολόγοι έχουµε γράψει πολλά βιβλία 

γι’ αυτό το θέµα, και έχουµε διατυπώσει  πολλές θεωρίες. Ίσως ο καλλίτερος τρόπος να 

το καταλάβουµε είναι να σκεφτούµε πώς άλλαξε ο κόσµος στην εποχή µας µέσα σε 

λίγες γενιές. Οι γιαγιάδες  µας µεγάλωσαν σε µικρά χωριά ή κωµοπόλεις, οι 

περισσότεροι Έλληνες ήταν γεωργοί, η ζωή ήταν απλή, οι ρυθµοί αργοί, τα µέσα 

λιγοστά – ενώ τα παιδιά µας µεγαλώνουν σε πολύβουες πόλεις, οι ορίζοντές µας έχουν 

πλατύνει µε την τηλεόραση και το διαδίκτυο, όλο τρέχουµε και βιαζόµαστε, και 

ξοδεύουµε τα λεφτά µας να αγοράσουµε πράγµατα που λίγα χρόνια πριν ούτε ξέραµε 

την ύπαρξή τους ούτε τα χρειαζόµασταν (όλα αυτά βέβαια πριν από την κρίση που µάς 

κατατρέχει τα τελευταία χρόνια ...).  Η ελληνική κοινωνία εξελίχτηκε και συνεχίζει να 
αλλάζει καθώς κι ο κόσµος γύρω µας αλλάζει.  

Για να ξαναγυρίσουµε στο 1700 π.Χ.: Τα χωριά µεγαλώνουν σε µέγεθος, 

κάποιες οικογένειες µένουν τώρα σε σπίτια πιο µεγάλα, µε πιο πολλά δωµάτια, αλλά 

και οι τάφοι  είναι πιο µεγάλοι και πιο πλούσιοι, τους νεκρούς τους θάβουνε µε τα 

εργαλεία τους, τα χάλκινα όπλα τους (το σίδερο δεν υπήρχε ακόµη) και τα κοσµήµατά 

τους. Αυτή την εποχή είναι πιο συνηθισµένο να βρεις αντικείµενα από άλλες περιοχές 

του Αιγαίου – από την Κρήτη, όπου τότε µεσουρανούσε το παλάτι της Κνωσού, αλλά 

και από τις νησιωτικές πολιτείες, όπως το Ακρωτήρι στη Σαντορίνη. Οι ορίζοντες 

πλάταιναν, οι άνθρωποι δεν αρκούνταν σ’ αυτά που είχαν, λαχταρούσαν να 

αποκτήσουν αυτά που είχαν οι γείτονές τους, οι κοινωνικές διαφορές γίνονταν πιο 

βαθειές. (Μήπως µας θυµίζουν όλα αυτά την Ελλάδα του 80 και του 90, τότε που έρρεε 

το χρήµα – ή νοµίζαµε ότι έρρεε ....;;;).  Και όλα αυτά, ο κοινωνικός ανταγωνισµός, η 

τάση επίδειξης, φαίνονται πολύ καθαρά στους τάφους της εποχής. Όσοι έχετε πάει στο 

Εθνικό Μουσείο στην Αθήνα
2
, θα θυµόσαστε ότι το πρώτο πράγµα που βλέπουµε όταν 

µπαίνουµε είναι τα χρυσά κοσµήµατα που βρέθηκαν στους τάφους των Μυκηνών. Οι 

τάφοι αυτοί, που θάµπωσαν όλον τον κόσµο, όταν τους ανακάλυψε ο Σλήµαν το 1876, 

ανήκουν ακριβώς στην ίδια εποχή µε τους τάφους του Βόρειου Νεκροταφείου στον 

Άγιο Βασίλειο.  Τώρα πια γνωρίζουµε ότι δυο αιώνες αργότερα και στις Μυκήνες και 

στον Άγιο Βασίλειο ορθώνονταν µεγαλοπρεπή παλάτια.  

Μα τότε – θα µε ρωτήσετε – γιατί είναι φτωχοί οι τάφοι στον Άγιο Βασίλειο;;; 

Ποιοί είναι θαµµένοι στο νεκροταφείο;; Όντως αυτό είναι ένα σηµαντικό ερώτηµα, και 

µάς απασχολεί πολύ. ∆ύο πιθανότητες υπάρχουν: Η πρώτη είναι ότι έτυχε να ανακαλύ-

ψουµε το νεκροταφείο των φτωχών και ταπεινών ανθρώπων, οπότε σ’ αυτή την περί-

πτωση οι πλούσιοι ή οι άρχοντες έχουν ταφεί αλλού – ή, το πιο πιθανό, οι τάφοι τους 

καταστράφηκαν όταν χτίστηκε το βυζαντινό χωριό πάνω στον λόφο τον 9ο ή 10ο αιώνα 

µ.Χ.. Η δεύτερη ερµηνεία είναι πιο τολµηρή: Είναι πιθανό το Βόρειο Νεκροταφείο να 

ανήκε όντως στις πιο σηµαντικές οικογένειες της ντόπιας κοινωνίας, κι ας είναι φτωχοί 

                                                           
2 Και όσοι δεν έχετε πάει, σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα – είναι ένα από τα ωραιότερα µουσεία του 

κόσµου!! 
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οι τάφοι. Όσο κι αν ακούγεται αυτό αντιφατικό, έχουµε κάποιες ενδείξεις  που ενισχύ-

ουν αυτή τη θεωρία. 

Πρώτα-πρώτα είναι η τοποθεσία, η θέση του νεκροταφείου στο βόρειο άκρο 

του λόφου, στο σηµείο όπου βλέπει κανείς όλη την κοιλάδα του Ευρώτα προς τα 
βόρεια, αλλά και σηµαντικά περάσµατα προς τον Ταΰγετο και τον Πάρνωνα. Αυτό 

σηµαίνει και ότι το νεκροταφείο θα ήταν ορατό από όλη την κοιλάδα, ειδικά εάν οι 

τάφοι καλύπτονταν από κάποιο "τύµβο", δηλαδή ένα βουναλάκι από χώµα
3
.  

∆εύτερον, οι τάφοι είναι µεγάλοι, βαθιοί και πολύ καλά χτισµένοι – µε πέτρες 

ποταµίσιες που τις πιο µικρές τις κουβάλησαν από το ρέµα στα ριζά του λόφου, αλλά 

τις µεγάλες τις φέραν από πολύ πιο µακριά, περίπου από το µέρος όπου είναι τώρα το  

Ξηροκάµπι. Μερικοί τάφοι είναι ακόµη πιο καλοχτισµένοι και φροντισµένοι: Πάνω-

πάνω, εκεί όπου ακουµπάνε οι βαρειές πλάκες που τους σκέπαζαν, έχουν µια στρώση 

από λεπτές σχιστόπλακες, κοµµένες ακριβώς στο πλάτος του τοίχου – και τον 

σχιστόλιθο τον πήραν από µακριά, από ψηλά στον Ταΰγετο ή ακόµη και από την 

περιοχή των Κροκεών. Ένας τάφος µάλιστα είναι φτιαγµένος ολόκληρος από λεπτές, 

καλοκοµµένες σχιστόπλακες. ∆ηλαδή οι τάφοι αυτοί  φτιάχτηκαν µε φροντίδα και 

κόπο. Άλλοι τάφοι σαν κι αυτούς δεν έχουν βρεθεί στην Λακωνία αυτή την εποχή. Ο 
µεγάλος θολωτός τάφος στο κοντινό Βαφειό – που είναι βέβαια ασύγκριτα πιο µεγάλος 

και εντυπωσιακός – έχει χτιστεί περίπου έναν αιώνα αργότερα, όταν οι ντόπιοι 

άρχοντες ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον και η τάση επίδειξης φτάνει στο 

αποκορύφωµά της.  

Τρίτον, οι άνθρωποι θάφτηκαν στο Βόρειο Νεκροταφείο µε έναν τρόπο που 

ήδη ακολουθεί τα έθιµα της νέας εποχής: Σε οργανωµένο νεκροταφείο, και όχι πια 

ανάµεσα στα σπίτια·  σε µεγάλους και βαθείς τάφους που χρησιµοποιούνται ξανά και 

ξανά – συνήθως δύο µε πέντε φορές, αλλά σε έναν τάφο, τον µεγαλύτερο απ’ όλους 

έχουν θαφτεί γύρω στους τριάντα ανθρώπους.  Οι τάφοι του Βόρειου Νεκροταφείου 

αποτελούν κατά κάποιο τρόπο τον συνδετικό κρίκο ανάµεσα στους µικρούς λάκκους 

της προηγούµενης περιόδου και στους µεγάλους, οικογενειακούς τάφους της 

µυκηναϊκής εποχής – σαν τον θολωτό του Βαφειού, ή τους  θαλαµωτούς
4
 που έχουν 

βρεθεί σε πολλά µέρη της νότιας Ελλάδας.  

Όµως οι τάφοι του Βόρειου Νεκροταφείου είναι φτωχοί – µερικοί περιέχουν 

ένα-δυο κυπελλάκια, αλλά οι πιο πολλοί είναι άδειοι. Όπως είπαµε παραπάνω, αυτό 

είναι το κύριο ερώτηµα που πρέπει να ερµηνεύσουµε. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι 

οικογένειες που χρησιµοποιούσαν το νεκροταφείο, ακολουθούν το πνεύµα της εποχής, 

υιοθετούν τα νέα ήθη και έθιµα – αλλά όχι την επίδειξη πλούτου. Είναι αλήθεια ότι 

στον 17
ο
 αιώνα, στην αρχή-αρχή της µυκηναϊκής εποχής, δεν έχουµε πλούσιους τάφους 

στην Λακωνία, πράγµα λίγο παράξενο, αφού η περιοχή είναι πλούσια και εύφορη, και 

έχει πολλές διασυνδέσεις και επιρροές από το Αιγαίο και την Κρήτη. Ίσως λοιπόν οι 

Λάκωνες της προϊστορικής εποχής να µοιάζαν µε τους Σπαρτιάτες της κλασικής 

                                                           
3 Αυτό είναι  πιθανό για λόγους πρακτικούς – γιατί το χώµα που αφαιρείται για να γίνει ο λάκκος 

πιθανόν σωρευόταν πάλι πάνω από τον τάφο. Να προσθέσω ότι αυτό δεν είναι µια απλή θεωρία, στην 

ανασκαφή χρησιµοποιήσαµε µια ειδική µέθοδο, που ονοµάζεται «µικροµορφολογία του εδάφους» 

(soil micromorphology) που µας επιτρέπει να διαπιστώσουµε ότι σε ορισµένα σηµεία έχουν όντως 

σωρευτεί χώµατα πάνω από τους τάφους.  
4 Οι θαλαµωτοί είναι απλώς σκαµµένοι στον βράχο, ενώ οι θολωτοί είναι χτιστοί και η στέγη τους 

σχηµατίζει θόλο. 
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Ελλάδας, να ήταν αυστηροί και λιτοί. Αλλά εάν όντως ισχύει αυτό – και πρέπει να 

παραδεχτούµε ότι για την ώρα πρόκειται µόνο για µία θεωρία και τίποτα παραπάνω – 

αυτό δεν κράτησε για πολύ: Γύρω στα εκατό χρόνια αργότερα, κάποιος τοπικός 

άρχοντας χτίζει τον εντυπωσιακό θολωτό τάφο στο Βαφειό, όπου βρέθηκαν τα 
περίφηµα χρυσά κύπελλα που µπορούµε να  θαυµάσουµε  στο Εθνικό Μουσείο στην 

Αθήνα, κοντά στα χρυσά κοσµήµατα των Μυκηνών. 

Αυτός, λοιπόν, είναι ο πρώτος λόγος που το Βόρειο Νεκροταφείο είναι 

σηµαντικό: Είναι πιθανόν οι άνθρωποι που θάφτηκαν σ’ αυτό να είχαν µια σηµαντική 

θέση στην κοινωνία. Αν ισχύει όντως αυτό, τότε µπορεί να έχουν κάποια σχέση µε την 

βασιλική οικογένεια που ζούσε στο παλάτι περίπου δυο αιώνες αργότερα – να είναι, να 

το πούµε απλά, οι προ-προ-προ- ... παππούδες τους .... 

Τι άλλο ξέρουµε, και τι άλλο µπορούµε να πούµε γι’ αυτούς τους ανθρώπους; 

Χρησιµοποιώντας νέες επιστηµονικές µεθόδους µπορούµε να µάθουµε πολλά 

πράγµατα. Εδώ βλέπουµε πόσο έχει αλλάξει η αρχαιολογία τα τελευταία χρόνια. Εµείς 

οι αρχαιολόγοι δεν ασχολούµαστε µόνο µε πανέµορφα µαρµάρινα αγάλµατα ή 

βυζαντινές εικόνες. Τώρα πια στην αρχαιολογία χρησιµοποιούµε πολλές διαφορετικές 

µεθόδους, που τις δανειζόµαστε από τις θετικές επιστήµες, από τη φυσική, τη χηµεία, 
τη βιολογία. Ας δούµε, λοιπόν, τι µπορούµε να διαπιστώσουµε εξετάζοντας προσεκτικά 

τους σκελετούς που βρίσκουµε στους τάφους. Πρώτον, βλέπουµε ότι στο νεκροταφείο 

θάφτηκαν οικογένειες, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Αλλά µε µία διαφορά: τα µικρά 

παιδιά και τα µωρά είναι πολύ λίγα – φαίνεται λοιπόν ότι στο οργανωµένο νεκροταφείο 

θάβανε τους µεγάλους, ενώ τα ανήλικα παιδιά τα θάβανε ακόµη ανάµεσα στα σπίτια ή 

κάτω από το δάπεδο του σπιτιού – όπως κάνανε παλιά. Τα λίγα παιδάκια που βρήκαµε 

είναι θαµµένα κουλουριασµένα, σαν να κοιµούνται – πάλι σύµφωνα µε τα παλιά, 

παραδοσιακά έθιµα – ενώ οι µεγάλοι είναι συνήθως ξαπλωµένοι σε ύπτια θέση. 

Μπορούµε σχεδόν να διαβάσουµε την σκέψη των ανθρώπων της εποχής – ίσως για 

τους συγγενείς τους, τον πατέρα ή την µητέρα τους, να ακολουθούν τις νέες συνήθειες, 

αλλά για τα παιδιά τους διαλέγουν αυτό που ξέρουν, αυτό που αισθάνονται  πιο δικό 

τους, πιο γνώριµο και παρηγορητικό.  

Μπορούµε όµως να µάθουµε και πολλά άλλα πράγµατα εξετάζοντας ή 

κάνοντας χηµικές αναλύσεις στα ανθρώπινα κόκκαλα: Πρώτα απ’ όλα, µπορούµε να τα 

χρονολογήσουµε µε ακρίβεια χρησιµοποιώντας την µέθοδο του ραδιάνθρακα – κι αυτό 

είναι απολύτως απαραίτητο  στους τάφους που δεν περιέχουν κύπελλα ή κανάτες (που 

όπως είδαµε παραπάνω µας βοηθάνε στην χρονολόγηση). ∆εύτερον, παρατηρώντας 

προσεχτικά τους σκελετούς µπορούµε να διαπιστώσουµε εάν οι άνθρωποι είχαν 

προβλήµατα υγείας ή εάν υπέφεραν από κάποιες αρρώστιες, όπως π.χ. ραχίτιδα, 

αναιµία, ελονοσία, κλπ. (αν και βέβαια δεν αφήνουν όλες οι αρρώστιες ίχνη στον 

σκελετό).  Επίσης, στον σκελετό φαίνεται εάν ο άνθρωπος δούλευε σκληρά όσο ζούσε, 

εάν κουβαλούσε βάρη ή έτρεχε, γιατί η έντονη σωµατική προσπάθεια αφήνει ίχνη στον 

σκελετό. Μπορούµε να µάθουµε επίσης αν έτρωγαν καλά ή αντίθετα εάν υποσιτίζονταν 

(πράγµα όχι ασυνήθιστο στις προϊστορικές κοινωνίες). Μάλιστα, µε µία ειδική µέθοδο 

που ονοµάζεται «ανάλυση των σταθερών ισότοπων» (stable isotope analysis) µπορούµε 

να διαπιστώσουµε και τι έτρωγαν – π.χ. εάν τρώγανε κυρίως λαχανικά ή δηµητριακά, 

ακόµη κι αν έτρωγαν συγκεκριµένα βρώµη – ή αντίθετα, εάν έτρωγαν κρέας και 

γαλακτοκοµικά προϊόντα ή ψάρια και θαλασσινά.  Η ανάλυση του DNA µάς επιτρέπει 

να καταλάβουµε επίσης εάν οι άνθρωποι που θάφτηκαν στον ίδιο τάφο, ή σε 
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γειτονικούς τάφους ήταν συγγενείς, αλλά και αν ήταν ντόπιοι ή ήρθαν από άλλες 

περιοχές. Βέβαια όλες αυτές οι αναλύσεις παίρνουν χρόνο και κοστίζουν πολύ – η 

αρχαιολογία είναι ακριβή επιστήµη ...
5
 Σε λίγο καιρό, µέχρι το τέλος του 2016, 

ελπίζουµε να έχουν ολοκληρωθεί όλες αυτές οι αναλύσεις  – και τότε θα µπορούµε να 
αναπαραστήσουµε την ζωή και τον θάνατο των ογδόντα περίπου ανθρώπων που είναι 

θαµµένοι στο νεκροταφείο. Αυτός είναι λοιπόν ο δεύτερος λόγος που είναι σηµαντική η 

ανασκαφή του Βόρειου Νεκροταφείου στον Άγιο Βασίλειο: γιατί γίνεται σύµφωνα µε 

τις τελευταίες επιστηµονικές µεθόδους, γιατί µπορούµε να µάθουµε πράγµατα που πριν 

από λίγα χρόνια δεν µπορούσαµε να τα φανταστούµε – και γιατί µας δείχνει πόσο έχει 

η αλλάξει η αρχαιολογία τις τελευταίες δεκαετίες. 

Τέλος, υπάρχει άλλος ένας λόγος που η ανασκαφή του Βόρειου Νεκροταφείου 

είναι σηµαντική: Σε ένα αρχαίο νεκροταφείο βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε το παρελθόν, 

µπορούµε να  αγγίξουµε ανθρώπους που ζήσανε τρισήµιση χιλιάδες χρόνια πριν και να 

φανταστούµε τα αισθήµατα, τις αγωνίες και τον πόνο τους. ∆εν χρειάζεται να είναι 

κανείς αρχαιολόγος, ή να έχει ειδικές γνώσεις για να συγκινηθεί, όταν βλέπει ένα 

µικροσκοπικό λάκκο µε ένα µωρό προσεχτικά ακουµπισµένο στο έδαφος, σκεπασµένο 

µε µια µικρή πλάκα και ένα κυπελλάκι τοποθετηµένο ανάποδα πάνω της - σαν αυτός 
που το έβαλε εκεί (η µητέρα; ο πατέρας;) να ήθελε να πει  ότι δεν θα χρησιµοποιηθεί 

ποτέ πια. Κάποιες ταφές µάς προβληµατίζουν και µας γεµίζουν ερωτήµατα: Σε έναν 

µεγάλο λάκκο βρήκαµε ένα ζευγάρι, έναν άνδρα και µια γυναίκα, γύρω στα σαράντα
6
, 

σφιχταγκαλιασµένους, µε το κεφάλι της γυναίκας να γέρνει απαλά στην παλάµη του 

άντρα. Είναι βέβαιο ότι πέθαναν την ίδια στιγµή – πώς συνέβη όµως αυτό και γιατί; 

Και γιατί τους θάψανε µαζί; Μπορεί η µελέτη των σκελετών να µας δώσει την 

απάντηση, µπορεί όµως και να µην το µάθουµε ποτέ µε απόλυτη βεβαιότητα. ∆εν 

πειράζει, κάτι από το παρελθόν θα µας ξεφεύγει πάντα. Ίσως αυτό είναι και η γοητεία 

του.  

 

 
 

Το αγκαλιασµένο ζευγάρι (φωτ. Β. Γεωργιάδης) 

                                                           
5 Ευτυχώς τα έξοδα τα καλύπτει το ολλανδικό ίδρυµα Ammodo, που δίνει ερευνητικές υποτροφίες σε 

επιστήµονες. 
6 ∆ηλαδή για την εποχή, ηλικιωµένοι – όπως είπαµε παραπάνω, οι άνθρωποι τότε ζούσανε κατά µέσο 

όρο 35 χρόνια, καθώς δεν υπήρχαν φάρµακα και αντιβιοτικά.  
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Η ανασκαφή του νεκροταφείου τώρα τέλειωσε, και ο χώρος σκεπάστηκε. 

Τώρα θα µελετήσουµε τα ευρήµατα, θα εξετάσουµε προσεχτικά τους σκελετούς, θα 

κάνουµε τις αναλύσεις, θα κάνουµε οµιλίες σε συνέδρια σε όλον τον κόσµο, θα 

γράψουµε άρθρα και ένα ολόκληρο βιβλίο για το νεκροταφείο. Ελπίζουµε όµως στο 
µέλλον να οργανώσουµε µια έκθεση στο Ξηροκάµπι για να σας δείξουµε τα 

αποτελέσµατα της δουλειάς µας! 

 

 

 

 

Θεοδώρου Σ. Κατσουλάκου 

Ιστορικά τοπωνύµια της περιοχής µας 
 

Καστράκι, το· ονοµασία θέσης πάνω σε λόφο δυτικά του Ξηροκαµπίου. Το µικρό 

αυτό οχύρωµα χρησίµευε ως παρατηρητήριο κυρίως και συνδυαζόταν µε το Καταφύγι 

(µικρό φρούριο) στη χαράδρα του Ανακώλου πάνω από το Ξηροκάµπι. Τέτοια 

καταφύγια είχαν χτιστεί στα περάσµατα του Ταϋγέτου και του Πάρνωνα, µε επίνευση 

των Βενετών, στο πλαίσιο λήψης µέτρων προστασίας των κτήσεών τους, στη διάρκεια 

του Α΄ Βενετοτουρκικού πολέµου (1463-1479)
1
.
7
.Σήµερα το Καστράκι δεν υπάρχει. Το 

κατεδάφισαν οι κάτοικοι για να στηρίξουν µε επιχωµάτωση τα ελαιόδεντρά τους
2
.
8
Το 

Καστράκι ήλεγχε οπτικά την περιοχή Αρκασά – Αγίου Βασιλείου. Το 1941, όταν 

έφτασαν οι Γερµανοί στη Σπάρτη, οι Ξηροκαµπίτες εγκατέλειψαν το χωριό. Νέοι, αυτοί 

κυρίως που είχαν πολεµήσει στην Αλβανία, στάθηκαν στο Καστράκι παρατηρώντας 

την πεδιάδα. Ένα µικρό παιδί, ενηµερωµένο σχετικά, είχε ανεβεί στο καµπαναριό της 
Αγίας Τριάδας και, όταν είδε το σήµα που έκαναν αυτοί που ήταν στο Καστράκι, 

άρχισε να χτυπά την καµπάνα. Κάπως έτσι είχε αρχίσει η Κατοχή στο Ξηροκάµπι. 

Σταυροπήρι (αντί Σταυροπήγι), το· όνοµα θέσης δυτικά της Κουµουστάς, σε 

µικρή απόσταση από το χωριό. Η λ. είναι µεσαιωνική (σταυροπήγιον) και σηµαίνει 

στερέωση σταυρού στο έδαφος (σταυρός – πήγνυµι)
3
,
9
στο σηµείο όπου επρόκειτο να 

χτιστεί εκκλησία. Τον σταυρό στέλνει ο Πατριάρχης για να τοποθετηθεί στα θεµέλια 

ναού, κυρίως µοναστηριακού, ως ένδειξη ότι αυτός υπάγεται στη δικαιοδοσία του 

Πατριαρχείου και όχι του επιχώριου µητροπολίτη. Σταυροπηγιακό ήταν το µοναστήρι 

της Ζερµπίτσας. Σε σιγίλλιο του 1799 ο Οικουµενικός Πατριάρχης επιβεβαιώνει: «την 

πατριαρχικήν και σταυροπηγιακήν αξίαν του ηµετέρου σταυροπηγιακού µοναστηρίου 

τούτου» 4,
10

Εδώ ασφαλώς  δεν πρόκειται για ναό. Το τοπωνύµιο πρέπει να συνδυαστεί 

µε τοποθέτηση σταυρού προς αποτροπή κάποιου κακού, που µπορούσε να προκληθεί 

από µεταδοτική νόσο, φονικό κ.ά.  
 

 

 

                                                           
1 Θ. Σ. Κατσουλάκου, Τα Καταφύγια του δήµου Φάριδος και η σηµασία τους στον Α΄ 

Βενετοτουρκικό πόλεµο (1763-1479), Η Φάρις 2 (1979) 25-27. 
2 Μαρτυρία Π. Η. Κοµνηνού (2015). 
3 Βλ. Λεξικό ∆ουκάγγιου (Du Cange). 
4 Θ. Ν. Σιµόπουλου, Η ιερά Μονή Ζερµπίτσης, Εκδ. Γρηγόρη, Αθήναι 1966, σ. 44. 
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Γεωργίου Θεοφ. Καλκάνη 

Η Πλατεία 25ης Μαρτίου 
 

          Η κεντρική πλατεία του Ξηροκαµπίου, που λίγοι θυµούνται ή γνωρίζουν ότι 

ονοµάζεται Πλατεία 25ης Μαρτίου, µετασκευάζεται και µεταµορφώνεται αυτή την 

εποχή µετά από πολλούς σχεδιασµούς, προτάσεις και συζητήσεις. Η αισθητική και η 

λειτουργικότητά της στην νέα της µορφή θα συζητηθούν και θα κριθούν µετά από 

καιρό.  

          Μια άποψη της Πλατείας 25ης Μαρτίου, όπως ήταν το 1966, φαίνεται στην 

παρακάτω φωτογραφία. 

 

 
 

          Στη φωτογραφία αυτή που "τράβηξε" ο µαθητής –τότε– Γ. Θ. Καλκάνης από το 

σπίτι του Ηλία Καπετανάκου, φαίνεται ο µοναδικός τότε πλάτανος, οι νεραντζιές και η 

µουριά –στο βάθος– που δεν υπάρχουν πια, ένα ταξί από τα πολλά που υπήρχαν τότε, 

το περίπτερο µπροστά και το φαρµακείο στο βάθος, καθώς και πλήθος χωριανών µας 

που βολτάρουν ή κάθονται στα τραπεζάκια των καφενείων. Όλοι "µε τα καλά τους". Η 

φωτογραφία στην έντυπη εκδοχή της εφηµερίδας είναι ελαφρά επεξεργασµένη, όµως 

στην ηλεκτρονική της έκδοση έχει αναρτηθεί όπως τραβήχτηκε µε τη φωτογραφική 

µηχανή instamatic της εποχής.  

          Ήταν Μεγάλη Παρασκευή, όταν έγινε η φωτογράφιση, και κατά την παράδοση 

αυτή την ηµέρα γινόταν µεγάλο παζάρι στην πλατεία. Ντόπια οπωροκηπευτικά 

microkosmos
Text Box
(βλ. σελ. 33)
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προϊόντα ήταν τοποθετηµένα από τους παραγωγούς τους κάτω από τις νεραντζιές στην 

ανατολική πλευρά της πλατείας καθώς και στο δρόµο προς την ΑγιαΤριάδα. Πολλοί 

αγοραστές ή απλώς περίεργοι φαίνονται στη φωτογραφία να είναι συγκεντρωµένοι 

γύρω από τους αυτοσχέδιους πάγκους. Παράλληλα, αυτή την ηµέρα οργανωνόταν και 
αγοροπωλησία ζώων – η ζωοπανήγυρις– στην πλατεία του τωρινού κοινοτικού κτιρίου.   

          Παζάρι (ή "λαϊκή αγορά" όπως θα λέγαµε σήµερα) γινόταν κάθε Παρασκευή, 

όµως αυτό της Μεγάλης Παρασκευής ήταν το µεγαλύτερο. Εκτός της αγοράς και 

πώλησης προϊόντων ή ζώων, αλλά και προµηθειών των οικογενειών ή και δώρων για το 

Πάσχα, το παζάρι της Μεγάλης Παρασκευής ήταν και µια ευκαιρία συνάντησης των 

κατοίκων του χωριού αλλά και των κατοίκων των γύρω χωριών.  

          Σε µια άλλη φωτογραφία φαίνεται η 

αποκάλυψη της σχετικής µαρµάρινης πλάκας µε το 

όνοµα της πλατείας, το 1963 ή 1964. Η πλάκα 

υπάρχει ακόµη στον τοίχο του Καπεταναίικου 

σπιτιού στην πλατεία, απέναντι στο περίπτερο. Την 

αποκάλυψη της πλάκας κάνει σε ειδική τελετή ο 

τότε πρόεδρος της Κοινότητας Νικόλαος Κουµου-
στιώτης. Προφανώς η τελετή θα οργανώθηκε την 

ηµέρα της επετείου της 25ης Μαρτίου αυτής της 

χρονιάς, όπως διαπιστώνεται και από την αφίσα µε 

τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη που έχει κολληθεί 

στον τοίχο, αλλά και τα εορταστικά σηµαιάκια που 

φαίνονται στην πλατεία.  

          Θα είχαν ασφαλώς προηγηθεί της αποκά-

λυψης της πλάκας λειτουργία και δοξολογία στην 

ΑγιαΤριάδα, καταθέσεις στεφανιών και απαγγελίες 

ποιηµάτων στο µνηµείο των πεσόντων έξω από την 

εκκλησία, οµιλίες από τους εκπαιδευτικούς και η 

καθιερωµένη παρέλαση των µαθητών στον 

κεντρικό δρόµο.   

          Σχετικά µε το όνοµα της πλατείας, είναι γεγονός ότι αυτό δε χρησιµοποιείται από 

τους κατοίκους, ούτε τώρα αλλά ούτε και στο παρελθόν. Συνήθως –κυρίως 

παλαιότερα– την αποκαλούσαµε "αγορά" γιατί πάντα σε αυτήν ήταν συγκεντρωµένη η 

εµπορική δραστηριότητα του χωριού.  

          Τα καταστήµατα που λειτουργούσαν στην "αγορά" κατά τη δεκαετία του 1970 

είχαν καταγραφεί και περιγραφεί ένα προς ένα στα πρώτα τεύχη (1ο, 2ο και 3ο) της 

εφηµερίδας Το Ξηροκάµπι (βλ. http://micro-kosmos.uoa.gr � η Φάρις), του έτους 

1966. Εκεί έχουν καταγραφεί και οι ιδιοκτήτες των καταστηµάτων, µε τις 

δραστηριότητες και τις ιδιαιτερότητές τους, για να διασωθεί η ιστορία της πλατείας. 

          Από τη µελέτη αυτής της καταγραφής, διαπιστώνεται ότι οι εµπορικές 

δραστηριότητες στην πλατεία τότε δεν περιορίζονταν µόνο σε καφενεία ή εστιατόρια 

και ταβέρνες. Υπήρχαν και πολλά εµπορικά καταστήµατα πώλησης ενδυµάτων και 

υποδηµάτων, παντοπωλεία, αλλά και παραγωγικές βιοτεχνίες, όπως ραφτάδικα, 

τσαγκάρικα, φαναρτζίδικα, ξυλουργεία … Ακόµη και το φαρµακείο της εποχής ήταν 

(και) φαρµακοποιείο, όπως και σε πολλά υπόγεια µπακάλικων ή καφενείων γινόταν 

ζύµωση και ωρίµανση κρασιών. Μια αντίστοιχη συγκριτική καταγραφή τώρα των 
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σηµερινών καταστηµάτων της αγοράς –µετά από 50 χρόνια– θα ήταν ενδιαφέρουσα και 

αποκαλυπτική της πορείας της οικονοµίας του χωριού, αλλά και χρήσιµη (…)  

          Όµως η Πλατεία της 25ης Μαρτίου δεν ήταν πάντα "πλατεία". Μέχρι 

τουλάχιστον το 1924, η πλατεία ήταν ένα αδιαµόρφωτο χωράφι µε δέντρα και ελάχιστα 
κτίρια, όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.   

 

 
 

          Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί τον Μάιο του 1924, πιθανότατα από τον εξώστη µε 

τις καµάρες που τώρα στεγάζει το καφενείο Λαµπρινού στα ανατολικά της σηµερινής 

πλατείας, κατά την κηδεία της Σταυρούλας Λάσκαρη, χήρας Νικολάου Π. Κονίδη και 

γιαγιάς του Θεόδωρου Κατσουλάκου. Βλέπουµε στη φωτογραφία το βόρειο µέρος της 

σηµερινής πλατείας, αδιαµόρφωτο µε ελιές και µουριές. ∆εξιά φαίνεται το 

Κοµνηναίικο σπίτι. Και σε αυτή τη φωτογραφία έχει γίνει ελαφρά επεξεργασία για την 

έντυπη εκδοχή της εφηµερίδας, ώστε να γίνονται διακριτές οι λεπτοµέρειες, όµως στην 

ηλεκτρονική εκδοχή της η φωτογραφία έχει αναρτηθεί όπως "τραβήχτηκε" µε 

φωτογραφική µηχανή µε πλάκα, στερεωµένη σε τρίποδο.  

          Στη φωτογραφία φαίνεται πολύς κόσµος, αφού οι Λασκαραίοι και οι Κονιδαίοι 
ήταν σόγια µεγάλα. Όλοι "µε τα καλά τους". ∆ιακρίνονται πέντε ιερείς, εξαπτέρυγα και 

εκκλησιαστικά φανάρια, τρεις τουλάχιστον φουστανελοφόροι, γυναίκες που σχεδόν 

όλες φορούν µαντίλες στο κεφάλι, µία µε οµπρελίνο, πάρα πολλοί άντρες µε γαλλικά 

ψαθάκια και πολλοί µε τραγιάσκες ή "κούκους", µαθητές µε "κουκουβάγιες" (κάτω 

δεξιά), η δασκάλα τους που τους προσέχει (επίσης κάτω δεξιά), ένας µουσικός µε 

σουσόφωνο –µεγάλο χάλκινο πνευστό µουσικό όργανο που αγκαλιάζει το σώµα του 

µουσικού– (κάτω στο κέντρο) και ένα παλιό, µικρό φορτηγό αυτοκίνητο της εποχής 

(στο βάθος αριστερά) …  

 

microkosmos
Text Box
(βλ. σελ. 33)
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Παναγιώτη Η. Κοµνηνού 

Το σπίτι στην πάνω στροφή του δρόµου 
 

  Μια µέρα, πριν από λίγους µήνες, επ’ ευκαιρία µιάς µνηµόσυνης τελετής, 

βρέθηκα στο µικρό κοιµητήριο του Ιερού Ναού της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος στα 

Κατσουλαίικα Ξηροκαµπίου. Και ενώ προσπαθούσα να µετρήσω τις γνωστές και 

άγνωστες απουσίες από τα ονόµατα και τις φωτογραφίες, που υπήρχαν πάνω στις 

µαρµάρινες πλάκες των µνηµάτων, η µατιά µου έπεσε σε µία φωτογραφία γυναίκας, 

που υπήρχε σ’ ένα από αυτά. 

  Η γυναίκα της φωτογραφίας µού ήταν άγνωστη. Μόνο το χαραγµένο στο 

µάρµαρο ονοµατεπώνυµό της παρέπεµπε σε γνωστή τοπική οικογένεια. Μου έκανε 

όµως εντύπωση αυτή η µορφή. Είχε κάτι ξεχωριστό, έτσι όπως το πρόσωπό της σε 

νεαρή ηλικία είχε αποτυπωθεί στο χαρτί της φωτογραφίας. Εξέπεµπε µια ζεστή 

αίσθηση γυναικείας λάµψης και οµορφιάς, που σαν µαγνήτης τραβούσε την περαστική 

µατιά πάνω της. Έχει και ο χρόνος τις καλές του στιγµές, σκέφτηκα, αρκεί µόνο να 

δούµε ή και να κατανοήσουµε πόσα και πόσα από τα όµορφα και τα σηµαντικά του 

κόσµου, είναι κάποιες µικρές στιγµές µιάς αιωνιότητας
1
.
11

. 

Έτσι και η γυναίκα της φωτογραφίας. Μπορεί να έφυγε από τη ζωή, όταν 

πλέον συµπληρώθηκαν τα περασµένα χρόνια της ανθρώπινης αντοχής της, αλλά ο 

χρόνος τής φέρθηκε γενναιόδωρα. Είχε, φαίνεται, την εύνοιά του. ∆εν την εγκατέλειψε 

στη λήθη, όπως σε κάποιες άλλες ανάλογες περιπτώσεις, ίσως να φάνηκε απρόσεκτος ή 

ακόµη και άδικος. Την άφησε σαν µια ξεχωριστή γυναικεία παρουσία, να εκπέµπει 

αυτό που µοιάζει µε φως, όπως συµβαίνει γύρω από τα πρόσωπα εκείνων, που τους 

έλαχε να αξιωθούν κάτι παραπάνω από τους άλλους. 
Και την έβαλε µέσα σε µια παλιά φωτογραφία νέα και ωραία, σαν να ’τανε από 

τότε που µέσα σε ξύλινο κάδρο στόλιζε κάποιο δωµάτιο του σπιτιού της στην Αµερική. 

∆ίπλα σε άλλες φωτογραφίες αγαπηµένων προσώπων. Όλοι µαζί, παρόντες και 

απόντες, στον ίδιο οικείο χώρο του ίδιου ακίνητου χρόνου. Όπως κάποτε που όλοι µαζί 

χωρούσαν στο πατρικό σπίτι στα Κατσουλαίικα και όπου νοερά κάθε βράδυ γύριζαν 

και τριγύριζαν µέσα – έξω, λες και ποτέ δεν είχαν φύγει απ’ αυτό. Και οι φευγάτοι όλο 

πήγαιναν και όλο γύριζαν, µηδενίζοντας τις αποστάσεις µέσα από µια αέναη 

εξακτίνωση της αναπόλησης και της βαθειάς πίστης στο όνειρο της γλυκειάς επανόδου. 

Το «νόστιµον ήµαρ» πάντα είναι κοντά για τον ονειροπόλο ταξιδευτή. Αυτό το 

γνώριζε πολύ καλά η Αµαλία, η κόρη του Χρήστου Λιντζέρη από τα Κατσουλαίικα. 

Πάντως η σκέψη είναι πιο γρήγορη για όλα τα ταξίδια. Και σε κάθε περίπτωση είναι 

µια λύση ανάγκης. Φτάνει και γυρίζει στον προορισµό σε ελάχιστο χρόνο. Όµως το 

διαρκές πήγαινε – έλα του µυαλού την είχε αποκάµει. Ο νους κρατούσε γερά, αλλά ο 
χρόνος έφευγε. Άλλο πράγµα είναι να ταξιδεύεις νοερά, σε κάτι που θυµάσαι. Και άλλο 

είναι το ταξίδι της επιστροφής, που σε φτάνει σε όλα εκεί, απ’ όπου έφυγες. 

Το ισόγειο µικρό σπίτι στην πάνω στροφή του Αρκασά
212

είχε παλιώσει. 

Φαινόταν εγκαταλειµµένο. Τα κεραµίδια της σκεπής είχαν χορταριάσει. Οι τοίχοι είχαν 

                                                           
1 «Μια µικρή στιγµή, µία αιωνιότητα»: παράφραση τίτλου κινηµατογραφικής ταινίας του 1998 µε τον 

τίτλο «Μία αιωνιότητα και µία ηµέρα» του διεθνούς φήµης αείµνηστου Έλληνα σκηνοθέτη Θεοδώρου 

Αγγελόπουλου. 
2 Αρκασάς: µικρός ιστορικός οικισµός της Τοπικής Κοινότητας Ξηροκαµπίου του ∆ήµου Σπάρτης.              



 14 

ξεφτίσει και ήταν πράσινοι από την υγρασία. Και η οµίχλη έµπαινε παντού από τα 

ξεµανταλωµένα πορτοπαράθυρα. 

Λίγοι γνώριζαν, πως ήταν Κουντουραίικο από την µητρική ρίζα και ίσως κι 

αυτοί να αγνοούσαν, πως τούτο είχε δοθεί από την οικογένεια στην Αµαλία, που µε τον 
αδελφό και την µία από τις τρεις αδελφές της είχε φύγει για την Αµερική στα χρόνια 

της µεγάλης φυγής. Τότε που τα νέα παιδιά του τόπου µας στοιβάζοντας τα νιάτα και 

τις χάρες τους σε φτωχές ταξιδιωτικές αποσκευές, έφευγαν σε άγνωστους τόπους σαν 

τους αρχαίους ταξιδευτές των µακρινών λιµανιών για αναζήτηση µιάς νέας τύχης. 

Το σπίτι µπορεί να ήταν µικρό, αλλά σίγουρα µπορούσε να χωρέσει την 

Αµαλία µε τις προηγούµενες και τις επόµενες µέρες της. Το είχε αποφασίσει. Ναι, ο 

νους κρατούσε ακόµη, ο χρόνος όµως βάραινε. Εδώ θα ζούσε, για όσο ακόµη θα 

µπορούσε να σηκώνει το βάρος του. Μαζί µε όσα της είχαν λείψει στην ξενιτειά και µε 

όσα είχε ξεχάσει πως υπήρξαν. Και όσο πιο κοντά ερχόταν η «νόστιµη» ηµέρα, άλλο 

τόσο το µικρό σπίτι τής πάνω στροφής του Αρκασά ετοιµαζόταν. 

Άλλαζε και στολιζόταν για την υποδοχή. Νέα σκεπή µε κόκκινα κεραµίδια. 

Σοφατισµένο και φρεσκοασπρισµένο. Παράθυρα έτοιµα να ανοίξουν. Περίφραξη 

ζυγισµένη. Αυλόγυρος ανοικτός και λουλουδιασµένος. Και µέσα οι τοίχοι φωτεινοί στα 
γυναικεία χρώµατα τα απαλά, που ξεκουράζουν τα αποσταµένα µάτια και γαληνεύουν 

τον ανήσυχο νου. Και στην καθιστική γωνιά δίπλα στην πόρτα της εισόδου τα 

εικονίσµατα της προσευχής του όρθρου και του εσπερινού, κάτω από το ακοίµητο 

καντήλι των φυλαγµένων από την πατροµητρική πίστη παρακλήσεων και ευχαριστιών. 

Και αντικριστά η θέση για τα κάδρα µε τις φωτογραφίες. Των γονέων, των αδελφών 

και ένα µε την ίδια µέσα, φυλακτό από τον χρόνο, ο οποίος προνόησε για µια τέτοια 

µεγάλη ώρα, όµοια µε µια µικρή στιγµή αιωνιότητας. 

Και το σπίτι όλο και περίµενε να φτάσει ο χρόνος και να ανοίξει η εξώπορτα. 

Αφουγκραζόταν για κάποιο άκουσµα καλωσορίσµατος. Κοιτούσε τριγύρω για κάποιο 

σηµάδι. Ρωτούσε ακόµη και κάποια από τα πουλιά, εκείνα που από παλιά έφερναν τις 

καλές ειδήσεις. Τίποτα. Κανένα ταξίδι δεν φάνηκε. Καµιά είδηση ερχοµού δεν 

ακούστηκε. Μόνο ο ταχυδρόµος άνεµος θα µπορούσε, κάτι να πει στο διάβα του. Αλλά 

ούτε κι αυτός τόλµησε. Η είδηση του θανάτου είναι σκληρή. Ορφανεύει ακόµη και τα 

σπίτια. Και όποιος δεν ξέρει … από ορφάνια. Καλό είναι τέτοια είδηση να µη φτάσει 

ποτέ. Ας µένει έτσι πάντα να περιµένει, έτοιµο να ανοίξει για να υποδεχθεί κάποιον 

άλλον µακρινό ή και κοντινό ερχοµό, που τίποτα αυτή τη φορά να µην µπορέσει να τον 

εµποδίσει. 

Το ταξίδι της Αµαλίας έµεινε εκεί, απ’ όπου έµελλε να κινήσει. Έµεινε δίχως 

καν να αρχίσει. Το πρόλαβε ο απρόβλεπτος θάνατος. Που µπήκε µπροστά και ξεγέλασε 

το όνειρο της επιστροφής. Έµεινε όµως σαν ένα σηµάδι πάνω σε παλιό χάρτη ακριβών 

προορισµών, που οι ταξιδιωτικές συντεταγµένες του έδειχναν τον δρόµο της 

επιστροφής στο µικρό σπίτι της πάνω στροφής του Αρκασά, όπου και θα τελείωνε και 

το ταξίδι και το όνειρο. Και ο παλιός αυτός χάρτης υπάρχει. Φυλάσσεται καλά στις 

ψυχές των επιστροφών των όπου γης ταξιδευτών. Είναι σίγουρο πως οι ευχές αυτών 

που περιµένουν, προεξοφλούν το αντάµωµα µε το όνειρο, όµοια σαν ευλογηµένη 

ηµέρα αιωνιότητας. 

Το όνειρο µε τα χίλια πρόσωπα. Αυτή η εσώτερη ανθρώπινη λειτουργία του 

διαρκούς πόθου. Της ελπίδας. Και της επιθυµίας. Που άλλοτε έρχεται και µένει. Και 

                                                                                                                                                     

 



 15 

άλλοτε γίνεται άφαντο και χάνεται. Που οµορφαίνει τη ζωή και κρατά ψηλά το νου. 

Και ας µη γνωρίζουµε που πάει µετά, αν συµβεί και κάπου χαθεί στον δρόµο του. Αλλά 

και τότε, κάπου πρέπει να πλανιέται σαν µία αµυδρή σκιά ανθρώπινης επιβεβαίωσης. 

Και ίσως κάποτε και ως διακριτική εναλλαγή συνειρµών προς µια νοητή κατεύθυνση 
µεταλλαγής και µετάστασης. 

Η Αµαλία δεν έφτασε ποτέ στο σπίτι της πάνω στροφής. Το όνειρό της όµως 

κράτησε. ∆εν έσβησε στο άγνωστο. Έγινε το ίδιο ταξίδι ερχοµού και, περνώντας πάνω 

από πλατειές θάλασσες, ψηλά βουνά κι απέραντες πεδιάδες έφτασε ως εδώ. Ήταν αυτό 

που επιθυµούσε να κάνει γι’ αυτήν, ώστε να την διαφυλάξει από την ανυπαρξία. Από 

ολόκληρο τον θάνατό της. Και έγινε έτσι, σαν κάτι που φαντάζει αλλόκοτο και ξένο µε 

τα ανθρώπινα. Σαν αόρατη λάµψη έκ-στασης µιας άτυχης απουσίας για την οποία ο 

χρόνος ευτυχώς είχε προνοήσει, και από πριν την είχε βάλει µέσα στην παλιά 

φωτογραφία της. Τότε που ήταν νέα στα χρόνια και ωραία στον φακό των αισθήσεων 

και παραισθήσεων. 

Και φαίνεται σαν µακρινή αλήθεια, πως η φωτογραφία, έστω και στο 

κενοτάφιο του κοιµητηρίου στα Κατσουλαίικα, ίσως να είναι και κάτι παραπάνω από 

µια απλή φωτογραφία. Ίσως να είναι και µια µεταλλαγµένη εικόνα του ονείρου της, 
που δεν είχε την τύχη να ταξιδέψει αυτούσιο µαζί της στον επιθυµητό προορισµό τους. 

Έστω και έτσι. Έγινε και αυτό µια αόρατη διακριτή φωτογραφία. Και θα υπάρχει εκεί 

στο µνήµα, όσο ο επισκέπτης του κοιµητηρίου στα Κατσουλαίικα θα µπορεί, κοιτώντας 

τη φωτογραφία της Αµαλίας, να βλέπει µέσα σ’ αυτήν τόσο την ίδια όσο και το όνειρό 

της. 

Το σπίτι στη πάνω στροφή του Αρκασά. Η ξενιτειά. Το ταξίδι. Το όνειρο. Η 

φωτογραφία. Ο θάνατος. Κάθε λέξη και όλες µαζί µια αφήγηση για την Αµαλία. Για τη 

µούσα του µικρού κοιµητηρίου στα Κατσουλαίκα. Για τη µούσα της γραφής. Μια 

µικρή ιστορία στη µνήµη της ιδίας. Και στη µνήµη του ολόκληρου ονείρου της. 

 

Ξηροκάµπι, 15 ∆εκεµβρίου 2015 
 

 

 

 

Παναγιώτη Ι. Κονίδη 

Η ίδρυση της Αθλητικής Ένωσης Φάριδος 
 

          Η δηµιουργία της  Α.Ε.Φ. ήταν µια ιδέα που ωρίµαζε για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα στις σκέψεις συνδηµοτών µας, ανθρώπων κυρίως από το Ξηροκάµπι, µε 

αγάπη για τον τόπο και ενδιαφέρον για τα παιδιά όλης της Φάριδας. Με σκοπό την 

προώθηση του αθλητικού ιδεώδους και της άµιλλας και µε βασική φιλοσοφία τη 

διαφάνεια σε κάθε δραστηριότητα, η αρχική ιδέα έπρεπε να πάρει το δρόµο της 

υλοποίησης. Έτσι, τον Ιούνιο του 2015 έγινε η πρώτη συγκέντρωση µε συµπολίτες που 

πίστεψαν στην ιδέα αυτή και τον Ιούλιο εγκρίθηκε το καταστατικό µε προσωρινό 

συµβούλιο. Η Αθλητική Ένωση Φάριδος εντάχθηκε ως νεοΐδρυθείς σύλλογος στην 

Ελληνική Οµοσπονδία Πετοσφαίρισης και σήµερα αριθµεί 65 εγγεγραµµένους αθλητές 

από 4 ως 16 χρονών, ενώ έχουν ήδη δηµιουργηθεί τµήµατα ακαδηµιών παίδων, 

παµπαίδων, κορασίδων, πανκορασίδων. 
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          Οι οµάδες παίδων, παµπαίδων, κορασίδων, πανκορασίδων συµµετέχουν στο 

πρωτάθληµα της Ένωσης Σωµατείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου (Ε.Σ.ΠΕ.Π.) για 

την αγωνιστική περίοδο 2015-2016, που έχει ήδη ξεκινήσει, µε πολύ όρεξη και θετικά 

αποτελέσµατα. Οι προπονήσεις για τις οµάδες της πετοσφαίρισης πραγµατοποιούνται 
στις εγκαταστάσεις του Γυµνασίου Ξηροκαµπίου από τον πρωτεργάτη της σύστασης 

της Α.Ε.Φ. και προπονητή πετοσφαίρισης, γυµναστή Κο Παπαδάκο Π. Κωνσταντίνο. 

Οι εγκαταστάσεις έχουν ήδη αναβαθµιστεί µε την βοήθεια συµπολιτών µας και του 

∆ήµου Σπάρτης. Εργασίες για την βελτίωση των αντίστοιχων γηπέδων έχουν 

δροµολογηθεί και στις υπόλοιπες περιοχές του ∆ήµου.  

          Η τοπική κοινωνία δείχνει να αγκαλιάζει και να εµπιστεύεται την προσπάθεια 

αυτή και πιστεύουµε πως η στήριξη αυτή θα είναι διαρκής. Ευχαριστούµε τους 

συµπολίτες µας γονείς, που µας εµπιστεύονται τα παιδιά τους, τους τοπικούς  

επαγγελµατίες και µη, χορηγούς για την οικονοµική τους στήριξη σε αυτή τη δύσκολη 

περίοδο και φυσικά τους παλαίµαχους του βόλλεϋ στο Ξηροκάµπι, που 

συµπαραστάθηκαν µε κάθε τρόπο στην κίνηση αυτή. Το πρώτο συµβούλιο του 

συλλόγου προέκυψε µετά από αρχαιρεσίες, είναι διετούς θητείας και έχει ως εξής: 

• Πρόεδρος Καραµπούλας Στέφανος 

• Αντιπρόεδρος Εξαρχάκος Ηλίας 

• Γραµµατέας ∆ιαµαντάκου Ευγενία 

• Γενικός αρχηγός αθλητικών τµηµάτων Ρηγάκος Ηλίας 

          Το ∆.Σ. της Α.Ε.Φ., αφότου πάρει και την άδεια προβολής φωτογραφιών των 

ανήλικων µαθητών από τους κηδεµόνες, θα ενεργοποιήσει την επίσηµη ιστοσελίδα του 

Συλλόγου, όπου θα µπορούµε όλοι να ενηµερωνόµαστε για τις δράσεις, τα 

προγράµµατα των πρωταθληµάτων και τους νέους αθλητές. Επίσης, θα είναι στη 

διάθεση οποιουδήποτε και οι οικονοµικοί απολογισµοί κάθε έτους. 
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Παναγιώτη ∆. Χριστοφιλάκου 

Μια θαρραλέα διαφυγή 
 

          Η ιστορία µας είναι γεµάτη από ηρωικά παραδείγµατα ανδρείας των Ελλήνων 

που  αρνήθηκαν να σκύψουν το κεφάλι στη δύναµη των πολυάριθµων κατακτητών, που 

βεβήλωσαν τα ιερά χώµατα της πατρίδος µας. Με Έλληνες, που δεν άντεχαν να  

υποκύπτουν στις επιθυµίες των «βαρβάρων». Ένα τέτοιο παράδειγµα Έλληνα  

παρουσιάζεται στο παρακάτω άρθρο. Αναφέροµαι στον Ιωάννη Τσιρίµπα κάτοικο των 

Ανωγείων, ο οποίος αρνήθηκε να υπακούει στις διαταγές των Ιταλών, σηκώνοντας  έτσι 

το ανάστηµά του ενάντια στους κατακτητές. Όσο και αν ακουστεί παράξενο, ο 

µπάρµπα-Γιάννης κατάφερε να το σκάσει κυριολεκτικά µέσα από τα χέρια των Ιταλών, 

οι οποίοι ποτέ δεν κατάφεραν να τον συλλάβουνε. Καλύτερα όµως να διαβάσουµε τη 

σύντοµη, µα συναρπαστική ιστορία.                                      

          Οι Ιταλοί, τα µαύρα χρόνια της Κατοχής δεν ήταν ανελέητοι όπως οι Γερµανοί, 

αντίθετα όµως δεν έπρεπε κανένας Έλληνας να έχει περισσότερα αγαθά από αυτούς. 

Εάν κάποιος είχε περισσότερα, το αποτέλεσµα ήταν να εισβάλλουν στα σπίτια, να  

κλέβουν και πολλές φορές να κακοποιούν τις οικογένειες. Συνήθιζαν, επίσης, να 

µαζεύουν από τις πόλεις και τα χωριά, νέους άνδρες που λανθασµένα ή σωστά ήταν 

ύποπτοι για αντιστασιακές ενέργειες. Με λίγα λόγια, έπιασαν και τον µπάρµπα-Γιάννη 

µαζί µε πολλούς άλλους, ως κρατούµενους. Συνήθως τους χρησιµοποιούσαν ως απλούς 

εργάτες και µετά από κάποιο διάστηµα τους άφηναν ελεύθερους. Είναι, επίσης, άξιο να 

σηµειωθεί πώς ο µπάρµπα-Γιάννης, όπως µας είπε, πήγαινε, πάντα πρώτος στις 

αγγαρείες, για να έχει την ευκαιρία να το σκάσει. Ας αφήσουµε όµως τον µπάρµπα-

Γιάννη να µας διηγηθεί. 
          «Εκείνη λοιπόν την ηµέρα ξεφορτώναµε κιβώτια στο Μενελάιον (ξενοδοχείο), το 

οποίο εκείνη την εποχή ήταν το αρχηγείο των Ιταλών στη Σπάρτη. Εκεί υπήρχε µία 

µονάδα στρατού µε έναν Ιταλό επικεφαλής, που επέβλεπε την όλη διαδικασία. Έτσι,  

ξεχνώντας τελείως το ενδεχόµενο πως µπορούν ακόµη και να µε σκοτώσουν, ούτε καν 

που το σκέφτηκα, ενώ µεταφέραµε κουτιά στον τρίτο όροφο, ξαφνικά ανοίγω το  

παράθυρο και δίνω ένα δυνατό σάλτο. Για καλή µου τύχη έπεσα πάνω στη χαµοκέλλα 

του αρχηγείου, όπως το είχα σχεδιάσει. Η σκεπή της χαµοκέλλας έσπασε και  χτύπησα  

το πόδι µου. Όσο κι αν ήταν ο πόνος που ένοιωθα αφόρητος, δεν ήταν τόσο δυνατός  

για να µε νικήσει. Συνέχισα και κατάφερα να κρυφτώ σε ένα σπίτι πάνω από το  παζάρι 

(λαϊκή). Ενώ περίµενα εκεί αρκετή ώρα, αποφάσισα πως έπρεπε να πάρω τον δρόµο 

της επιστροφής προς τα Ανώγεια. Μόνος, τραυµατισµένος µα περήφανος, περπατούσα 

τον ανηφορικό δρόµο µιας ηρωικής επιστροφής, νοιώθοντας πως ο  κατακτητής δεν 

είναι παντοδύναµος όπως παρουσιαζόταν».  
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Η.Γ.Μ. 

Ξηροκαµπίτες που ξενιτεύτηκαν  

µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο 
 

          Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος προκάλεσε πολλά δεινά στον τόπο µας. Πολλοί ήταν 

αυτοί που αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν. Το φαινόµενο αυτό κράτησε περίπου τριάντα 

χρόνια (αρχές δεκαετίας του 1950 – τέλη δεκαετίας 1970). Από το Ξηροκάµπι έφυγαν 

πολλοί· άλλοι για τις ΗΠΑ, άλλοι για τον Καναδά και άλλοι για την Αυστραλία. 

Μερικοί από αυτούς µε τα χρόνια επέστρεψαν στην πατρίδα. Στο παρόν δηµοσίευµα θα 

κάνουµε µια προσπάθεια καταγραφής όσων Ξηροκαµπιτών έφυγαν και τον τόπο στον 

οποίο πήγαν. Στην παρούσα καταγραφή πιθανόν να έχουν λησµονηθεί κάποιοι εκ 

παραδροµής. Θα τους καταγράψουµε σε µια νέα προσπάθεια. Όσοι σηµειώνονται µε 

αστερίσκο έχουν επιστρέψει στο χωριό. 

          Παναγιώτης Ανδρεάκος του Πέτρου (Καναδάς), Παναγιώτης Αθανασάκος του 

Ηλία (Τορόντο), Ιωάννης Αθανασάκος του Ηλία (Τορόντο), Σπύρος Αθανασάκος του 

Ηλία (Τορόντο), Γεώργιος Αθανασάκος του Ηλία (Τορόντο), Γεώργιος Αλιφέρης του 

Παναγιώτη (Καναδάς), *∆ηµήτριος Αποστολάκος του Σπύρου (Τορόντο), Ιωάννης 
Αποστολάκος του Σπύρου (Τορόντο), Νικόλαος Αποστολάκος του ∆ηµητρίου 

(Τορόντο), Σταυρούλα Γαβριηλίδη του Ιωάννη (Καναδάς), Βασίλειος Γιάννακας του 

Γεωργίου (Τορόντο), Σοφία Γιάννακα του Γεωργίου (Τορόντο), Παντελής Γιάννακας 

του Παναγιώτη (Τορόντο), Παντελής Γιάννακας του Θεοδόση (ΗΠΑ), Παναγιώτης 

Γιάννακας του Παντελή (Τορόντο), Θεοδόσης Γιάννακας του Παντελή (ΗΠΑ), 

Αντώνιος Γιάννακας του Χρήστου (Τορόντο), *Αναστάσιος Γιάννακας του Χρήστου 

(Τορόντο), *Γεώργιος Γιάννακας του Χρήστου (Τορόντο), Γεώργιος Καρκαµπάσης του 

Νικολάου (Τορόντο), Ευστράτιος Καρούντζος του Κωνσταντίνου (Καναδά), 

Ευστράτιος Κατσαρός του ∆ηµητρίου (∆υτική Γερµανία), Ιωάννης Κατσαρός του 

∆ηµητρίου (∆υτική Γερµανία), Ματούλα Καψάλη του ∆ηµητρίου (ΗΠΑ), Γεώργιος 

Κιάµος του Παναγιώτη (Τορόντο), *Γεώργιος Κληρονόµος του Παναγιώτη (Τορόντο), 

*∆ηµήτριος Κληρονόµος του Ευαγγέλου (Τορόντο), *Σωτήριος Κληρονόµος του 

Βασιλείου (Αυστραλία), Παναγιώτης Κληρονόµος του Ευαγγέλου (Τορόντο), 
Παναγιώτης Κληρονόµος του Ιωάννη (Καναδά), Παναγιώτης Κληρονόµος του 

Βασιλείου  (Αυστραλία), ∆ηµήτριος Κοκκορός του Σταύρου (Τορόντο), *Ελένη 

Κοκκορού του Σταύρου (Τορόντο), Γεωργία Κοκκορού του Σταύρου (Τορόντο), Νίκος 

Κοκκορός του Σταύρου (Τορόντο), Γεώργιος Κοκκορός του Σταύρου (Τορόντο), 

Ευστράτιος Κουµουστιώτης του Γεωργίου (Τορόντο), ∆ηµήτριος Κουµουστιώτης του 

Νικολάου (Τορόντο), ∆ηµήτριος Κουρκουτάς του ∆ηµητρίου (ΗΠΑ), *Ευστάθιος 

Κρατηµένος του Ευαγγέλου (Καναδάς), Ποτίτσα Κρατηµένου του Ευαγγέλου 

(Καναδάς), *Κωνσταντίνος Κρατηµένος του Παναγιώτη (ΗΠΑ), Ευστάθιος 

Κρατηµένος του Παναγιώτη (Καναδάς), Γεώργιος Κρατηµένος του Παναγιώτη 

(Καναδάς), Ευθύµιος Κρατηµένος του Παναγιώτη (Καναδάς), Πολυτίµη Κρατηµένου 

του Παναγιώτη (Καναδάς), *Παναγιώτης Κυριακάκος του Παναγιώτη (Τορόντο), 

Νίκος Κυριακάκος του Παναγιώτη (Τορόντο), Μαρία Κυριακάκου του Παναγιώτη 

(Τορόντο), Αθανάσιος Λαζαρίδης του Κωνσταντίνου (Κάλγκαρι), Κωνσταντίνος 
Λαζαρίδης του Ιωάννη (Καναδάς), Παναγιώτα Λαζαρίδη του Ιωάννη (Καναδάς), 

∆ηµητρούλα Λαζαρίδη του Ιωάννη (Καναδάς), *Ευάγγελος Λάσκαρης του Σταύρου 

(Καναδάς), Γεώργιος Λεονταρίτης του Σταύρου (Καναδάς), *Ηλίας Μανιάτης του 
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Νικολάου (ΗΠΑ), *Χρήστος Μανιάτης του Νικολάου (ΗΠΑ), ∆ηµήτριος Μανιάτης 

του Νικολάου (ΗΠΑ), *Ευστράτιος Μανιάτης του Σταύρου (Τορόντο), *Γεώργιος 

Μανιάτης του Ανδρέα (Τορόντο), *Κώστας Μανδραπήλιας του Παναγιώτη (Καναδάς), 

*Ηλίας Μανδραπήλιας του ∆ηµητρίου (Καναδάς), Κωνσταντίνος Μανδραπήλιας του 
∆ηµητρίου (Καναδάς), *Παναγιώτης Μανδραπήλιας του ∆ηµητρίου (Καναδάς), Άγης 

Μανδραπήλιας του Αποστόλου (Καναδάς), Κώστας Μανδραπήλιας του Αποστόλου 

(Καναδάς), Γεώργιος Μανωλάκος του Ηλία (Κάλγκαρι), Βασίλειος Μανωλάκος του 

Ηλία (Κάλγκαρι), Καλλιόπη Μανωλάκου του Ηλία (Κάλγκαρι), ∆ηµήτριος 

Μανωλάκος του Ηλία (Τορόντο), Κωνσταντίνος Μαυροειδής του Νικολάου 

(Καναδάς), Γεώργιος Μαυροειδής του Νικολάου (Καναδάς), Παναγιώτης Μαυροειδής 

του Νικολάου (Καναδάς), Ευάγγελος Μαυροειδής του Νικολάου (Καναδάς), Μαρία 

Μαυροειδή του Νικολάου (Καναδάς), Παναγιώτα Μαυροειδή του Νικολάου 

(Καναδάς), Αναστάσιος Μιχαηλίδης του Γεωργίου (Καναδάς), Γιάννης Μιχαηλίδης του 

Γεωργίου (Καναδάς), Βασίλης Μιχαλακάκος του Γεωργίου (Τορόντο), Σταύρος 

Μιχαλακάκος του Γεωργίου (Τορόντο), Ελένη Μιχαλακάκου του Θεµιστοκλή (ΗΠΑ), 

Σωτήρης Μιχαλακάκος του Κωνσταντίνου (Καναδάς), Κωνσταντίνος Μιχαλακάκος 

του Θεµιστοκλή (Καναδάς), Παρασκευή Μιχαλακάκου του Ευστρατίου (ΗΠΑ/1922), 
*Ευστράτιος Μιχαλακάκος του Νικολάου (ΗΠΑ/1890), Σωτήριος Μιχαλάκος του 

Χρήστου (Τορόντο), Αναστάσιος Μιχαλάκος του Χρήστου (Τορόντο), Αριστείδης 

Μιχαλάκος του Χρήστου (Τορόντο), Κωνσταντίνος Μιχαλάκος του Χρήστου 

(Τορόντο), Παναγιώτης Μιχαλάκος του Χρήστου (Τορόντο), Ιωάννης Μιχαλάκος του 

Χρήστου (Τορόντο), Λεωνίδας Μιχαλάκος του Νικολάου (Καναδά), Σταύρος 

Μιχαλάκος του Νικολάου (Καναδά), *Μιχάλης Μιχαλάκος του Παναγιώτη (Τορόντο), 

*Ελένη Μιχαλάκου του Μιχάλη (Τορόντο), Παναγιώτης Μιχαλάκος του Μιχάλη 

(Τορόντο), Σπύρος Μιχαλάκος του Αθανασίου (Μόντρεαλ), Ευάγγελος Μιχαλάκος του 

∆ηµητρίου (Καναδάς), Μάρθα Μιχαλάκου του ∆ηµητρίου (Καναδάς), Μαρίνη 

Μιχαλάκου του ∆ηµητρίου (Καναδάς), *Σταυρούλα Μιχαλάκου του ∆ηµητρίου 

(Καναδάς), *Κωνσταντίνος Μούτουλας του Ευαγγέλου (Τορόντο), Παναγιώτης 

Μούτουλας του Ευαγγέλου (Τορόντο), Γεώργιος Μούτουλας του Ευαγγέλου 

(Τορόντο), Παναγιώτα Μούτουλα του Ευαγγέλου (Τορόντο), Χριστίνα Μούτουλα του 

Ευαγγέλου (Τορόντο), Ευάγγελος Μούτουλας του Λυκούργου (Τορόντο), Αγγελική 

συζ. Ευαγγέλου Μούτουλα (Τορόντο), Ηλίας Μούτουλας του Παντελή (Τορόντο), 

Κωνσταντίνος Μούτουλας του Παντελή (Γερµανία), Ευάγγελος Μούτουλας του 

Παντελή (Τορόντο), Γεώργιος Ξηροπόδης του Σταύρου (Τορόντο), *Κωνσταντίνος 

Ξηροπόδης του Σταύρου (Τορόντο), *∆ιαµάντω συζ. Κωνσταντίνου Ξηροπόδη 

(Τορόντο), Βασίλειος Ορφανάκος του ∆ηµητρίου (Τορόντο), Ευστράτιος Ορφανάκος 

του ∆ηµητρίου (Τορόντο), Γεώργιος Ορφανάκος του ∆ηµητρίου (Τορόντο), 

Ευστράτιος Ορφανάκος του Βασιλείου (Καναδάς), Σωτήριος Ορφανάκος του 

Βασιλείου (Καναδάς), Θέµης Ορφανάκος του Σαράντου (Καναδάς), *Ηλίας 

Ορφανάκος του Μελετίου (Μόντρεαλ), Σταυρούλα Ορφανάκου του Μελετίου 

(Μόντρεαλ), Κατερίνα Ορφανάκου του Μελετίου (Μόντρεαλ), Νίκος Παναγέας του 

Ιωάννη (Καναδάς), Ηλίας Παναγέας του Ιωάννη (Καναδάς), Άλκης Παπαδάκος του 

Παναγιώτη (ΗΠΑ), Καλλιόπη Παπαδάκου και οι τρεις κόρες (ΗΠΑ), Χρήστος 

Παπαδάκος του Σωτηρίου (Λόντον Καναδά), Αθηνά Παπαδάκου του Σωτηρίου 

(Λόντον Καναδά), Γεώργιος Παπαδάκος του Νικολάου (Τορόντο), Κωνσταντίνος 

Παπαδάκος του Νικολάου (Τορόντο), *Νικόλαος Παπαδάκος του Μελετίου (Τορόντο), 
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Γεώργιος Παπαδηµητρίου του Ευστρατίου (ΗΠΑ), Μαρία Παπαδηµητρίου του 

Ευστρατίου (ΗΠΑ), Κωνσταντίνος Παπαδηµητρίου του Γεωργίου (Καναδάς), 

*Κωνσταντίνος Πήλιας του Παύλου (Τορόντο), Πίτσα Πολυµενάκου του Νικολάου 

(Καναδάς), Χαρίλαος Πουλακάκος του Γεωργίου (Νέα Υόρκη), Ελένη Πουλακάκου 
του Γεωργίου (ΗΠΑ), Μαρία Πουλακάκου του ∆ηµητρίου (ΗΠΑ), Σταύρος Ρουσάκος 

του ∆ηµητρίου (Καναδάς), ∆ηµήτριος Ρουσάκος του Σταύρου (Καναδάς), Βασιλική 

Ρουσάκου του ∆ηµητρίου (Καναδάς), Καλλιόπη Ρουσάκου του ∆ηµητρίου (Καναδάς), 

Ελένη Ρουσάκου του ∆ηµητρίου (Καναδάς), Παναγιώτης Ρουσάκος του Προκοπίου 

(Καναδάς), ∆ηµήτριος Σολωµός του Ηλία (Τορόντο), Μαρία Σολωµού του Ηλία 

(Τορόντο), ∆ηµήτριος Σολωµός του Ευστρατίου (Τορόντο), Γεώργιος Σολωµός του 

Ευστρατίου (Τορόντο), *∆ηµήτριος Σταθάκος του Γεωργίου (Τορόντο), Παναγιώτης 

Σταθάκος του Γεωργίου (Τορόντο), Ευστράτιος Σταµάτης του Πέτρου (Αυστραλία), 

Νούλα Σταρόγιαννη του Γεωργίου (Καναδάς), *Παναγιώτης Στούµπος του Χρήστου 

(Καναδάς), Πέτρος Συκιώτης του Παναγιώτη (Καναδάς), Παναγιώτης Συµεωνίδης του 

Γεωργίου (Καναδάς), *Σταύρος Τεκόσης του Παναγιώτη (Καναδά), Μαρία Τεκόση του 

∆ηµητρίου (Καναδάς), Πίτσα Τεκόση του ∆ηµητρίου (Καναδάς), Πόπη Τεκόση του 

∆ηµητρίου (Καναδάς), *Λεωνίδας Φεγγαράς του Αθανασίου (Καναδάς), *Αλέξης 
Φεγγαράς του Αθανασίου (Καναδάς), Ελένη Φεγγαρά του Αθανασίου (Καναδάς), 

Γεώργιος Φεγγαράς του ∆ηµητρίου (Καναδάς), *∆ηµήτριος Φραγκής του Αναστασίου 

(Καναδάς), Χρήστος Φραγκής του Αναστασίου (Καναδάς), Νίκος Φραγκής του 

Αναστασίου (Καναδάς), Γεώργιος Φραγκής του Παντελή (Καναδάς), Σταυρούλα 

Φραγκή του Πανάγου (Καναδάς), *Αφροδίτη Φραγκή του Πανάγου (Καναδάς), 

Γεωργία Φραγκή του Πανάγου (Καναδάς), Γεώργιος Χατζηγεωργίου του Ιωάννη 

(Τορόντο), Μαρία Χατζηγεωργίου του Ιωάννη (Τορόντο), Κατερίνα Χατζηγεωργίου 

του Σάββα (Καναδάς), Σοφία Χατζηγεωργίου του Σάββα (Καναδάς), Πίτσα 

Χριστακάκου του Ιωάννη (ΗΠΑ), *Ηλίας Χριστάκος του Παναγιώτη (Τορόντο), 

∆ηµήτριος Χριστάκος του Γεωργίου (Καναδάς), ∆ηµήτριος Χριστάκος του 

Κωνσταντίνου (Καναδάς), Παναγιώτα Χριστάκου του Κωνσταντίνου (Καναδάς), 

Στέλλα Χριστάκου του Κωνσταντίνου (Καναδάς), Μαρία Χριστοπούλου του Σωτηρίου 

(Τορόντο), Γώγα Χριστοπούλου του Γεωργίου (Τορόντο), Τζίνα Χριστοπούλου του 

Γεωργίου (Τορόντο), Χριστίνα Χριστοπούλου του Ιωάννη (ΗΠΑ), Χρίστος 

Χριστόπουλος του Ιωάννη (ΗΠΑ), Βασίλειος Χριστόπουλος του Σωτηρίου (Τορόντο), 

Λουκάς Χριστόπουλος του Λουκά (ΗΠΑ), Βασίλειος Χριστόπουλος του Λουκά 

(Τορόντο), Λουκάς Χριστόπουλος του Βασιλείου (Τορόντο), Παναγιώτης 

Χριστόπουλος του Ιωάννη (Τορόντο), Παναγιώτης Χρυσικός του Κωνσταντίνου 

(Αυστραλία), Χριστίνα Χρυσικού του Κωνσταντίνου (Αυστραλία), Βαρβάρα Ψιλάκου 

του Νικολάου (Καναδάς), Ποτίτσα Ψιλάκου του Νικολάου (Καναδάς). 
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Χαρίλαου Ν. Σταρόγιαννη 

Παλιοχωρίτικες ιστορίες 
 

Ο Παναγιώτης ∆ούκας του Σταύρου γεννήθηκε στο Παλιοχώρι το έτος 1889. Στο 

σχολείο δεν πήγε καθόλου και έτσι έµεινε ένα χωριατόπουλο τελείως αγράµµατο, ούτε 

την υπογραφή του δεν κατόρθωνε να γράψει.  

Αρκετά νεαρός έφυγε µετανάστης στην Αµερική. Σαν αγράµµατος που ήταν δεν 

µπορούσε να µάθει ούτε µία ξένη λέξη µε αποτέλεσµα να δυσκολευτεί προς ανεύρεση 

εργασίας. Εν τω µεταξύ την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν ακόµη ελληνικές επιχειρήσεις 

για να δουλέψει τουλάχιστον για πατριώτη. Έτσι στεναχωρηµένος αποφάσισε να 

επιστρέψει πάλι στο χωριό του. 

 Όταν ήταν σε ηλικία γάµου, του έκαναν προξενιό µε µία νεαρά από το ∆αφνί 

ονόµατι Ευθαλία Χαλούλου. Τώρα όµως άρχισαν τα δύσκολα για τον Παναγιώτη, 

ακόµη χειρότερα από την πικρή δοκιµασία της Αµερικής. Σκέφθηκε λοιπόν να πάρει 

µαζί του κάποιον συνοδό για να τον βγάλει ασπροπρόσωπο, αφού ήταν αγράµµατος και 

δίσταζε πολύ για την πρώτη ηµέρα γνωριµίας. Αναζήτησε λοιπόν κάποιον για βοήθεια 

να τον έχει ως συνοδό και να τον βγάλει από το αδιέξοδο που ένιωθε. ∆ηλαδή ένα 

άτοµο µορφωµένο, καλοντυµένο και εµφανίσιµο, όπως δάσκαλο ή δικηγόρο, αλλά όχι 

µόνο στο χωριό του, ούτε και στα άλλα χωριά της περιοχής δεν κατόρθωσε  να εύρει.  

Την προσεχή Κυριακή που ακολουθούσε τότε πήγε στην Εκκλησία του χωριού 

του και βλέπει στο εκκλησίασµα τον ∆ηµήτριο Βουραζέλη του Γεωργίου, που µόλις 

είχε επιστρέψει από την Αµερική, αφράτον και καλοντυµένον µε ωραίο κοστούµι, 

καπέλο ρεµπούµπλικα, παπούτσια λουστρίνια και λουλουδάκι στο πέτο του σακακιού 

του και είπε µέσα του: Ιδού αυτός είναι ο άνθρωπος που θα µε συνοδεύσει, µοιάζει 
πολύ καλύτερος από δάσκαλο ή δικηγόρο και µάλιστα, αφού είναι συγχωριανός µου, 

θα τον παρουσιάσω και ως συγγενή µου πρώτου βαθµού.  

Κάποιο καλοκαιρινό πρωινό του 1922, αφού τοποθέτησαν τα ωραιότερα και 

φανταχτερά βυσινοκεραµιδί κιλίµια στα σαµάρια των αλόγων τους, ξεκίνησαν για 

δροµολόγιο περισσότερο των δυόµιση ωρών που θα τους οδηγούσε στο ∆αφνί. 

Έφθασαν στο σπίτι της νεαράς Ευθαλίας, η οποία µαζί µε τους γονείς της υποδέχθηκε 

τον υποψήφιο γαµπρό και τον συνοδό του.  Εκάθησαν όλοι µαζί στην αυλή του σπιτιού 

τους κάτω από το δροσερό ίσκιο της κληµαταριάς, άλλωστε καλοκαίρι ήταν και έτσι 

συνηθιζόταν τότε. Αφού µίλησαν, γνωρίστηκαν, τους πρόσφεραν κεράσµατα και 

ευόδωσε το προξενιό. Ήρθε και η στιγµή του φρούτου, το οποίο ήταν το καλοκαιρινό 

δροσερό και γνήσιο καρπούζι της εποχής εκείνης.   

Το εν λόγω καρπούζι είχε κοπεί σε µεγάλες φέτες και µέσα σε µεγάλο ταψί 

τοποθετήθηκε στο τραπέζι της αυλής. Ο Αµερικάνος, που είχε ζήσει αρκετά χρόνια 
στην Αµερική, γνώριζε πώς τρώγεται το καρπούζι. ∆εν θα ξεχάσω ν’ αναφέρω εκτός 

από τέλεια καλοντυµένος ήταν και καλά οργανωµένος· δηλαδή είχε ρολόι τσέπης µε 

αλυσίδα και χρυσή καδένα δεµένη από την ζώνη του, ασηµένια ταµπακιέρα και 

επίχρυσο αναπτήρα, στυλό στο τσεπάκι του σακακιού του και το σπουδαιότερο όλων 

σουγιά είδος πολυεργαλείου. Γνωρίζοντας καλά τον συγχωριανό του, για να τον 

αποτρέψει από το λάθος που θα έκανε όσον αφορά το καρπούζι, του λέει: Παναγιώτη 

όποιος έχει µαχαίρι τρώει καρπούζι. ∆εν είχαν τοποθετήσει στο τραπέζι 
µαχαιροπήρουνα, ίσως να µην τα συνήθιζαν τότε, αλλά ο Παναγιώτης δεν κατάλαβε, 

άρχισε σιγά-σιγά ν’ απλώνει τα χέρια προς το καρπούζι. Ο Αµερικάνος του έδειξε το 
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σουγιά του που έβγαλε αστραπιαία από την τσέπη του και επανάλαβε την ίδια φράση, 

αλλά µάταιος κόπος. Ο Παναγιώτης µε τα δυο του χέρια έπιασε την φέτα το καρπούζι 

και την έφερε προς το στόµα του, τρώγοντάς την σε στυλ φυσαρµόνικας και γεµίζοντας 

τα πηγούνια του καρπουζοχυµούς. Η ατάκα αυτή «όποιος έχει µαχαίρι τρώει καρπούζι» 
λέγεται από τότε µέχρι σήµερα από τους Παλιοχωρίτες για διάφορους λόγους µιας και 

το καρπούζι έγραψε την δική του ιστορία.  

 

 

 

 

Σταύρου Η. Χαντζάκου 

Οι συµµαθητές µου στο ∆ηµοτικό Σχολείο Καµινίων 
 

Από την Ελλάδα έφυγα το 1956· πάνε δηλαδή κάπου εξήντα χρόνια. Στον 

Καναδά που ήρθα έπιασα αµέσως δουλειά. Από κει και πέρα ο αγώνας για την 

επιβίωση κυριάρχησε. Σπίτι και δουλειά. Πού να περισσέψει χρόνος. Η οικογένεια που 

στο µεταξύ δηµιουργήθηκε κυριάρχησε στη ζωή µου. Οι σχέσεις µε τους γνωστούς και 

συµπατριώτες αραίωσαν. Που και που σε καµιά γιορτή και στους θανάτους.  

Το Παλιοχώρι, το χωριό µου, τό ’φερνα στο νου µου. Θυµάµαι τα παιδικά µου 

χρόνια, όσα βέβαια κράτησα ζωντανά στη µνήµη µου. Προπάντων το σπίτι µου και 

τους δικούς µου. ∆έκα καρβέλια ζύµωνε η µάνα µου κάθε ∆ευτέρα· πώς να χορτάσουν 

έντεκα άτοµα. Θυµάµαι τα πρωινά που κατεβαίναµε από το χωριό για το σχολείο 

παιδιά, πρόβατα και γίδια µαζί. Ακόµη και αντάρτες βλέπαµε µε κουρελιασµένα ρούχα.  

Πάντα θυµόµουνα ότι στο σχολείο είχαµε βγάλει µια φωτογραφία. Αυτή έψαχνα 
για καιρό. Στο περιοδικό «Η Φάρις» δηµοσίευσε µία ο Μίµης Πέτρου Φραγκής, 

κάτοικος Sarnia του Καναδά. Τον πήρα τηλέφωνο και τον ρώτησα γιατί δεν ήµουν κι 

εγώ στη φωτογραφία. Πού να ήξερε κι αυτός. Σκέφτηκα ότι µπορεί να είχα πάει στο 

παζάρι που γινότανε κάθε Παρασκευή στο Ξηροκάµπι.  

Από την απορία µ’ έβγαλε ο συµµαθητής µου και καλός µου φίλος ο Θόδωρος 

Κατσουλάκος, που τον βλέπω µε χαρά κάθε καλοκαίρι και πίνουµε συχνά µαζί καφέ 

στο ντονατσάδικο στη Σπάρτη. Τη φωτογραφία, κειµήλιο σωστό, την κρατούσε 

φυλαγµένη αυτός. Τότε σκέφτηκα ότι ο Μίµης Φραγκής ήταν ένα χρόνο µικρότερος. 

Χαρά και συγκίνηση ένιωσα, όταν είδα τα πρόσωπα αγαπηµένων συµµαθητών 

(Πέµπτης και Έκτης), γιατί γινόταν τότε συνδιδασκαλία (1948-1949, αν θυµάµαι καλά).   

Πρώτη σειρά: η Πίτσα Παστελάκου, δασκάλα από την περιοχή Γυθείου 

καταγοµένη.  

∆εύτερη σειρά (από αριστερά): Αντωνία ∆. Πουλάκου, Ευανθία Γ. Βρεττού, 
Χρυσούλα Π. Καλαντζάκου, Νίτσα Η. Λιακάκου, Άρτεµη Η. Αγγελάκου, Ντίνα Χ. 

Κρητικού, Βίλλη Ε. Λιακάκου, Ελένη ∆. Μαστοράκου, Ευγενία Σ. Βενεστανάκου.  

Τρίτη σειρά: Στρατηγούλα Η. Γαληνέα (όρθια), Παναγιώτης Γ. Μέτσοβας, 

∆ηµήτρης Π. Καψάλης, Σταύρος Η. Χαντζάκος, Νικόλαος ∆. Μέστσοβας, Θεόδωρος 

Σ. Κατσουλάκος, Αντώνιος Α. Μακράκος, Ηλίας Ε. Πολίτης.  

Τέταρτη σειρά: Απόστολος Π. Καλαντζάκος, Κώστας Γ. Ρηγάκος, Γιάννης Χ. 

Κυριακόπουλος, Τάκης Β. Θεοφιλόπουλος, Παναγιώτης Τζαβαλέρης, Γεώργιος Π. 
Καπάκος, Παναγιώτης Ε. Ρηγάκος, Κωνσταντίνος Γ. Χίος και Βασίλης Π. Καπάκος. 
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Από τη φωτογραφία, λείπουν ο Παναγιώτης Σωτ. Κατσουλάκος και ο Πέτρος Ν. 

Κυπραίος.  

Από τα 26 παιδιά της φωτογραφίας και 2 απόντα, 28 στο σύνολο, τα 23 

µετανάστευσαν! Στην Ελλάδα παρέµειναν τα εξής: Βίλλη Λιακάκου, Ελένη 
Μαστοράκου, Θεόδωρος Κατσουλάκος, ∆ηµητράκης Καψάλης και Παναγιώτης 

Τζαβαλέρης (είχε έλθει από την Αθήνα στα χρόνια της Κατοχής και έµεινε λίγα χρόνια 

στα Καµίνια). 

Από τις λίγες στιγµές της ζωής µου στην Ελλάδα, που έρχονται στο νου µου, 

ολοζώντανη παραµένει η εικόνα της µάνας µου που µε συνόδεψε τραβώντας το άλογο 

µέχρι το Ξηροκάµπι στο πρακτορείο του λεωφορείου, που θα µε πήγαινε στη Σπάρτη κι 

απ’ εκεί στην Αθήνα για την ξενιτιά.  Έκλαιγε και τρέµανε τα χείλη της καθώς µου 

ευχότανε: «χώµα να πιάνει και χρυσάφι να γίνεται».  Κι ο λόγος της έπιασε!  

Τα ονόµατα τα συµπλήρωσα µε τη βοήθεια του Θόδωρου Κατσουλάκου, που τα 

θυµόταν καλύτερα.  
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Ιωάννη Γ. Παρηγόρη 

4
ο
 Μουσικό Χοροστασιό «Πέτρος ο Πελοποννήσιος» 

 

          Στις 28, 29 και 30 Αυγούστου 2015 πραγµατοποιήθηκε από τον Παιδαγωγικό 

Φιλότεχνο Όµιλο Φάριδος στο Ξηροκάµπι ένα τριήµερο αφιερωµένο στην ελληνική 

µουσική παράδοση µε την ονοµασία 4
ο
 Μουσικό Χοροστασιό «Πέτρος ο 

Πελλοπονήσιος», το οποίο περιελάµβανε εργαστήρια ελληνικής παραδοσιακής 

µουσικής και χορού. Τα εργαστήρια στεγάστηκαν στις αίθουσες του Γυµνασίου 

Ξηροκαµπίου και του πνευµατικού κέντρου της Αγίας Τριάδος και σε αυτά  δίδαξαν 

ξεχωριστοί δάσκαλοι και µουσικοί παραδοσιακά όργανα και τραγούδι. Συµµετείχαν 

πενήντα µαθητές από όλη την Ελλάδα, µε αρκετούς  επαγγελµατίες µουσικούς ανάµεσα 

τους, οι οποίοι ήθελαν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους και την µουσική τους εµπειρία. 

Στο τέλος του τριηµέρου µε µια απλή συναυλία στο Θέατρο του Ξηροκαµπίου 

αποχαιρετίσαµε και τιµήσαµε τους µαθητές και τους δασκάλους. 

          Την επιµέλεια των εργαστηρίων είχε ο Χρίστος Τσιαµούλης. ∆ίδαξαν οι: 

Χρίστος Τσιαµούλης - θεωρία µακάµ, ούτι· Νικόλας Παλαιολόγος - ταµπουρά, 

µαντολίνο· Βαγγέλης Καρύπης - κρουστά· Κατερίνα Παπαδοπούλου - τραγούδι· 

Γεώργιος Μαρινάκης - βιολί· Σταυρούλα ∆αλιάνη - κλέφτικα τραγούδια· Παναγιώτης 

∆ηµητρακόπουλος - κανονάκι· Θοδωρής Τασούλας - κλαρίνο, φλογέρα· Στέλιος 

Κατσάνης - λαούτο. 

          Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και τα επόµενα χρόνια. Σκοπός της είναι το 

Ξηροκάµπι να γίνει ένας τόπος, όπου θα διδάσκεται, θα καταγράφεται και θα διαδίδεται 

η ελληνική µουσική παράδοση. Από την επόµενη φορά θα αρχίσει και η µελέτη της 

ζωής και του µουσικού έργου του Πέτρου Πελοποννησίου, στον οποίον είναι 
αφιερωµένα τα εργαστήρια. Τα πρώτα συµπεράσµατα µας δείχνουν την µεγάλη 

δυναµική των εργαστηρίων και την ευρεία απήχησή τους.  

 

 

 

 
Νίτσας Χριστοπούλου 

 Η Στέλλα Μαρκάκου αναβίωσε τον άθλο του Φειδιππίδη 
           

          «Η πρώτη γυναίκα και η πέµπτη συµµετοχή που ολοκλήρωσε τον υπεραγώνα σε 

106 ώρες και 45 λεπτά». Η Στέλλα Μαρκάκου ολοκλήρωσε µια µοναδική, τιτάνια 

υπερπροσπάθεια σε συνθήκες καύσωνα, γράφοντας µε χρυσά γράµµατα το όνοµά της 
στην ιστορία! Έγινε η πρώτη Ελληνίδα που το πετυχαίνει αυτό, και ο 5ος άνθρωπος 

που το κάνει, µετά τον Σκουλή, τον Κούρο, τον Σπυρόπουλο και τον Ζαχαριάδη. Η 

Στέλλα Μαρκάκου τερµάτισε τις πρώτες πρωινές ώρες τον διπλό Φειδιππίδειο αγώνα 

των 500 χλµ στην διαδροµή Αθήνα-Σπάρτη-Αθήνα, καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ σε 

γυναίκες στην Ελλάδα.  ∆ιένυσε συνολικά από την Παρασκευή 4/9/2015 στις 14:00 

µ.µ. µε αφετηρία την Αθήνα την διαδροµή των 500 χιλιοµέτρων  (Αθήνα-Σπάρτη-

Αθήνα) σε 106 ώρες και 45’’. 

          Συγκινητικές στιγµές εκτυλίχθηκαν στην Αρχαία Αγορά στο Θησείο µε την 

άφιξη της Στέλλας Μαρκάκου, όταν εκείνη έπεσε κατά κυριολεξία στην αγκαλιά του 

«δάσκαλου» Τάκη Σκουλή (είναι προπονητής της), τυλιγµένοι και οι δυο τους µε την 
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Ελληνική σηµαία. Είχε πλέον ολοκληρώσει τον διπλό Φειδιππίδειο ∆ρόµο, 

µετατρέποντάς τον πια σε προσωπικό της άθλο, µέσα σε 106 ώρες και 45 λεπτά που 

αποτελεί νέα επίδοση κατηγορίας γυναικών, συµπεριλαµβάνοντας και τις 13 ώρες 

παραµονής της στη Σπάρτη.  
          Η Στέλλα Μαρκάκου µακριά από κάθε αµετροεπή πανηγυρισµό, µε 

χαρακτηριστική ψυχραιµία, αξιοπρέπεια και υψηλό αθλητικό ήθος, ευχαρίστησε όλους 

τους παρευρισκόµενους φανερά ικανοποιηµένη και µε διάθεση που έδειχνε σαν να µην 

είχε τρέξει ούτε ένα χιλιόµετρο. 

          Η Στέλλα Μαρκάκου µιλάει για την αναβίωση του άθλου του Φειδιππίδη: «O 

Φειδιππίδειος Άθλος για εµένα προσωπικά είναι ένα πνευµατικό και αθλητικό γεγονός. 

Έτσι λοιπόν ως αθλήτρια και ως Ελληνίδα, εµπνεόµενη από τον συγκλονιστικό άθλο 

του αρχαίου προγόνου µας, θέλησα να πραγµατοποιήσω την αναβίωσή του τις αρχές 

του Σεπτέµβρη 2015. Η αναβίωση του άθλου αυτού έχει ιδιαίτερη σηµασία και ο δικός 

µου σκοπός είναι να αναπαραχθούν πανανθρώπινης σηµασίας αξίες και ιδανικά, να 

ενισχυθεί η διαχρονικότητα της ελληνικής ψυχής και η εθνική µας συνείδηση. Όταν ο 

αθλητής είναι γνήσιος και τρέχει για τα ιδανικά, τότε οι ψυχικές δυνάµεις του είναι 

απεριόριστες». 
 

 

 

Πανωραίας Α. Νικολακάκου 

Μια εκδήλωση παραδοσιακού  

τραγουδιού και χορού στο Ξηροκάµπι 
 

          Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ξηροκαµπίου. στο πλαίσιο των 10 χρόνων του 

φεστιβάλ «Κάλεσµα στον Ταΰγετο»,  πραγµατοποίησε στις 9 Σεπτεµβρίου 2015 µια 

βραδιά αφιερωµένη στην παράδοση και σε εκείνους  που µε την αγάπη και το µεράκι 

τους την κρατούν ακόµη ζωντανή. Μια βραδιά κατά την οποία τιµήθηκαν όλοι οι 

χοροδιδάσκαλοι που άφησαν το στίγµα τους τα τελευταία 35 χρόνια. Κεντρικά 

τιµώµενα πρόσωπα ήταν ο εκ Βρεσθένων πανεπιστηµιακός κ. Σταύρος Σπηλιάκος και ο 
πανελληνίως γνωστός οργανοπαίχτης  του κλαρίνου Νίκος Φιλιππίδης.  

          Ο κ. Σταύρος Σπηλιάκος γεννήθηκε το Μάρτη του 1952 στη Σπάρτη. Το 1977 

διορίσθηκε ως καθηγητής Φυσικής Αγωγής στο Γυµνάσιο Ξηροκαµπίου. Ένα χρόνο 

αργότερα δηµιούργησε την πρώτη στην Πελοπόννησο, αν εξαιρέσουµε το Λύκειο 

Ελληνίδων της Καλαµάτας, χορευτική οµάδα µε πρώτα µέλη τις µαθήτριες και τους 

µαθητές του Γυµνασίου και Λυκείου. Η χορευτική οµάδα έλαβε µέρος σε εκδηλώσεις 

όχι µόνο στο Ξηροκάµπι, αλλά σε χωριά και πόλεις του νοµού µας. Το 1980 ίδρυσε 

τµήµα ελληνικού χορού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σπάρτης, στον οποίο και δίδαξε. 

Από το 1984 έως και το 2013, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε, δίδαξε το µάθηµα των 

Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών στο Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισµού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Πανεπιστηµίου Αθηνών στα εξάµηνα, αλλά και στην 

ειδικότητα. Το 1998 απέκτησε τον διδακτορικό του τίτλο στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.  

          Ο κ. Νίκος Φιλιππίδης, γεννήθηκε στο Κεράσοβο της Κόνιτσας του νοµού Ιωαν-
νίνων και προέρχεται από µουσική οικογένεια. Παίζει κυρίως κλαρίνο. Από µικρή ηλι-

κία έπαιζε φλογέρα, σαντούρι, βιολί και δεύτερο κλαρίνο σε περιοδείες που έκανε µε 

τον πατέρα του σε διάφορα πανηγύρια της Ελλάδας. Στα δεκαέξι του µετακόµισε στην 
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Αθήνα όπου συνέχισε τις σπουδές του, ενώ παράλληλα εµφανιζόταν σε διάφορες συ-

ναυλίες. Έχει συνεργαστεί επί µακρόν µε το θέατρο «∆ώρα Στράτου» και µε το συ-

γκρότηµά του έχει συµµετάσχει σε πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρι-

κές, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκποµπές και ηχογραφήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό. 

          Για την πολύτιµη προσφορά τους στη διάδοση της παράδοσης έλαβαν την τιµη-

τική πλακέτα οι κάτωθι καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής και χοροδιδάσκαλοι: Η αείµνη-

στη Τάρταρη - Φραγκή Ντιάνα, η κ
α
 Κοµνηνού - Φραγκή Ελένη, η κ

α
 Ρηγάκου Καλ-

λιόπη, η κ
α
 Σταθάκου Πολυτίµη και η κ

α
 Βορβή Βασιλική, οι οποίες άξια όλα αυτά τα 

χρόνια απέδειξαν πως ο σπόρος που έσπειρε ο ιδρυτής του πρώτου χορευτικού τµήµα-

τος, όχι απλά βλάστησε αλλά συνεχίζει να ανθίζει και να καρποφορεί µέχρι και σήµερα. 

          Τέλος, τιµητική πλακέτα έλαβε η κ
α
 Σταµατίνα Μπογέα για την πολυετή της 

προσφορά στην παράδοση, που µέσω της κατασκευής παραδοσιακών στολών συµβάλει 

στην διάδοση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.  

          Μετά τις  βραβεύσεις, η χορευτική οµάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Ξηροκα-

µπίου υπό την καθοδήγηση της χοροδιδασκάλου κ
ας

 Βορβή Βασιλικής, παρουσίασε στο 

γεµάτο αµφιθέατρο, χορούς από την περιοχή της Κόνιτσας Ηπείρου και της Θράκης.  
          Οι χορευτές ήταν οι εξής: Αλ Χουκαΐλ Νάντια, Αναστασοπούλου - Χριστοφιλά-

κου Παναγιώτα, Βορβή Βασιλική, Λαµπρινού Ευθυµία, Λαµπροπούλου Γεωργία, Λα-

µπροπούλου - Φλώρου Ευαγγελία, Λάτση Μαρία-Άννα, Νικολακάκου Πανωραία, 

Ξανθάκου - Εξαρχάκου Σταυρούλα, Πρόγγα Βασιλική, Σταθάκου Πολυτίµη, Χαντζά-

κου Φωτεινή, Ανδρώνης Βασίλης, Καρβούνης ∆ηµήτρης, Κωτσάκης Κυριάκος, Κο-

τσώνης Κώστας, Λιάσκος Νίκος, Μούτουλας Γιώργος και Χριστοφιλάκος ∆ηµήτρης. 

          Αποκορύφωµα της όµορφης αυτής εκδήλωσης ήταν η στιγµή όπου τα πρώτα µέ-

λη της χορευτικής οµάδας, ενήλικες πια,  πιασµένοι σε κύκλο,  σαν να µην πέρασε µια 

µέρα από τότε, χόρεψαν και πάλι όλοι µαζί µε πρωτοχορευτή το δάσκαλό τους.  

          Στην εορταστική – µουσική βραδιά έδωσε το παρόν ο Λεωνίδας Σταρόγιαννης 

που συνόδευσε µουσικά την ορχήστρα του κ
ου

 Νίκου Φιλιππίδη.  

 

 

 

 

∆ηµήτρη Π. Κοµνηνού 

Μουσικογυµναστικός σύλλογος Ξηροκαµπίου «Απόλλων» 
 

 Φίλες και φίλοι, ο µουσικο-γυµναστικός σύλλογος «ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑ-

ΜΠΙΟΥ» συµπληρώνει  φέτος  51 χρόνια ζωής. Πενήντα ένα χρόνια από τότε που ο 
Νικόλαος Παπαδάκος (Σκούρµπος) µαζί µε αρκετούς Ξηροκαµπίτες έκανε πράξη την 

ίδρυση ενός συλλόγου που, πέρα από τα αθλητικά δρώµενα, σκοπό είχε την προαγωγή 

του ήθους και του πολιτισµού. Η ποδοσφαιρική οµάδα συµµετείχε και συµµετέχει 

ανελλιπώς στις υψηλότερες κατηγορίες των τοπικών πρωταθληµάτων.  

 Την παρούσα στιγµή η ποδοσφαιρική µας οµάδα αντιµετωπίζει σηµαντικές 

δυσκολίες (οικονοµικές, οργανωτικές). Φέτος αποφασίστηκε την τελευταία στιγµή η 

συνέχεια της ύπαρξή της. Ύστερα από διοικητικές αλλαγές και την αποχώρηση 
αρκετών ποδοσφαιριστών το ανανεωµένο ∆.Σ σε συνεργασία µε αρκετούς συγχωρια-

νούς µας αποφάσισε αυτό που κάθε Ξηροκαµπίτης είχε και έχει στο µυαλό του, τη 
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στήριξη της οµάδας µε κάθε τρόπο. Και αυτό έγινε. Μας γέµισε χαρά και µας έδωσε 

κουράγιο και αισιοδοξία για να συνεχίσουµε αυτό που οραµατίστηκε ο αείµνηστος Ν. 

Παπαδάκος. Ήδη έχουµε ξεκινήσει τον σχεδιασµό της νέας χρονιάς από την 20
η
 

Ιουλίου του 2015 και την ενίσχυση της οµάδας µε αθλητές κατά κύριο λόγο συντοπίτες 
µας. Προσεγγίσαµε ανθρώπους, που απείχαν από τον χώρο, και δέχτηκαν να 

προσφέρουν την όποια βοήθειά τους σε θέµατα οικονοµικής και τεχνικής φύσης. 

Προχωράµε σε αλλαγές του καταστατικού, ώστε να προσαρµοστούµε ευκολότερα στις 

απαιτήσεις του συλλόγου. Προγραµµατίζουµε µια σειρά πολιτιστικών και αθλητικών 

εκδηλώσεων και πλέον αναζητούµε µέλη - φίλους και χορηγούς που θα στηρίξουν 

αυτήν την ιδέα και κατ’ επέκταση την οµάδα και το χωριό µας. 

Σίγουρα τα οικονοµικά δεδοµένα της εποχής καθιστούν δύσκολη την όποια 

προσπάθεια, όµως δεν παύει µέσα µας να υπάρχει η αισιοδοξία του απλού: ότι όλοι 

µαζί µπορούµε! Εν όψει των νέων διοικητικών εκλογών το καλοκαίρι του 2016 τα µέλη 

του ∆.Σ. του ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ προχωρούν όχι µόνο στην ανανέωση 

των µελών του συλλόγου, αλλά και στη σύσφιξη των σχέσεών του µε πολιτιστικούς 

φορείς του τόπου, µε σκοπό τη δηµιουργία ενός συλλόγου που θα συνεχίσει να προάγει 

τον πολιτισµό και τον αθλητισµό, βασιζόµενος όµως στις αρχές του εθελοντισµού και 
στην αγάπη µας για όλα τα παραπάνω. 

Ζητάµε την βοήθεια του καθενός ξεχωριστά, ώστε ο «ΑΠΟΛΛΩΝΑΚΟΣ 

ΜΑΣ» να συνεχίσει να είναι ένας σύλλογος υγιής. Να συνεχίσει να είναι παραγωγικός 

και να µας αντιπροσωπεύει όσο καλύτερα γίνεται στη Λακωνία.  

Σε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος θα ήθελε να βοηθήσει, 

διατηρούµε τραπεζικό λογαριασµό στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος µε αριθµό 

468/480364-74. Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε αποκλειστικά και µόνο στα 

παρακάτω τηλέφωνα. Επικοινωνήστε µαζί µας στο Facebook στη σελίδα «ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ 2015-2016» και στο e-mail apollonxirokambiou@gmail.com 

6979008544 – Ροδόµανθος Εξαρχάκος 

6945549030 – ∆ηµήτριος Κοµνηνός 

Το ∆.Σ του συλλόγου: 

Ηλίας Μανιάτης – Πρόεδρος 

Γεώργιος Χ. Χατζηγεωργίου – Αντιπρόεδρος 

∆ηµήτριος Π. Στούµπος – Γραµµατέας 

Ροδόµανθος Β. Εξαρχάκος – Ταµίας 

Παναγιώτης ∆. Λαµπρινός – Έφορος Επιτροπής 

Παρασκευή Ξ. Κωτσιοτοπούλου – Μέλος 

Κωνσταντίνος Β. Χρυσικός – Μέλος 

∆ηµήτριος Π. Κοµνηνός – Μέλος 

Χρήστος – Ανδρέας Α. Κοκκορός – Μέλος 

          Σας ευχαριστούµε για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσµά µας και την πολύτιµη 

βοήθειά σας. 

                                   

Ξηροκάµπι 

Αύγουστος 2015 
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Της αγοράς 
 

∆εκαετία του 1970. Ζωσµένος τη δερµάτινη τσάντα του πάνω σ’ ένα παλιό 

µοτοσακό που αγκοµαχούσε στον ανήφορο εκτελούσε το υπηρεσιακό του καθήκον ο 

ταχυδροµικός διανοµέας της ιστορίας µας.  

Σε κάθε χωριό σταµατούσε, άφηνε τη λιγοστή αλληλογραφία στο ταβερνάκι, 

έπαιρνε ένα καθαρό κρασοπότηρο από το ράφι και καθόταν δίπλα στα γεροντάκια που 

κουτσόπιναν. Το γέµιζε  από το µισόκιλο της παρέας, το ξαναγέµιζε, τσούγκριζε στην 

υγειά όλων και συνέχιζε στο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, τελευταίο χωριό της διαδροµής 

του αναψοκοκκινισµένος, σχεδόν µεθυσµένος.  

Ετούτος εδώ, ρε, που µας συγκολλήθηκε δε θα κεράσει ποτέ; Ψιθύρισε στην 

παρέα ο γεροντότερος. Καβούρια έχει η τσέπη του; Και αποφάσισαν να του τη 

φτιάξουν στο επόµενο δροµολόγιο.  

Τον περίµεναν. Τον άκουσαν ν’ ανεβαίνει από µακριά. Γέµισαν τα ποτήρια τους 

κρασί και το µισόκιλο µε ξίδι. Ξίδι «τούρκος», δεν έµπαινε στο στόµα. Έφτασε ο 

αναβάτης, ξεπέζεψε, πήρε το άδειο ποτήρι απ’ τό ράφι, όπως συνήθιζε, καλοκάθησε, 

είδε τα ποτήρια γεµάτα, γέµισε και το δικό του. Άντε, γεια µας, µουρµούρισε. Το ήπιε 

µονορούφι. Σαν κάτι να κατάλαβε. Έριξε λίγο ακόµη, το κύλησε στο στόµα του, το 

ξανακύλησε, το κατάπιε. Ανέβηκε στο µηχανάκι του και το άφησε στον κατήφορο. 

Σταµάτησε λίγα µέτρα πιο κάτω και φώναξε τον ταβερνιάρη που πλησίασε πρόθυµα. 

Έσκυψε στ’ αυτί του και του είπε χαµηλόφωνα, σχεδόν συνωµοτικά: «Μπάρµπα 

Γιάννη, το κρασάκι σου κλώτσησε, κοίταξε να το διώξεις το συντοµότερο» κι έλυσε το 

χειρόφρενο.  

Γύρισε ο µπάρµπα Γιάννης στην παρέα του και γελούν ακόµη.  
Υ.Γ. Ονόµατα δε λέµε, «εν ζωή γαρ».  

Ι.Π.Κ. 

 

 

 

 

Συνδροµές 
 

          Για τη συνέχιση της έκδοσης της Φάριδος: Κωνσταντίνος Κουµουστιώτης 25€, 

Νικόλαος Παπαδάκος 50€, Αριστοµένης Κατσιώλης 10€, ∆ηµήτριος Αµοιρίδης 20€, 

Κωνσταντίνος Αραχωβίτης 10€, Χρήστος Στούµπος 10€, Ηλίας Μανιατάκος 10€, 

∆ηµήτριος Κ. Χριστάκος 20€, Ιωάννης Π. Κονίδης 10€, Γεωργία Τάρταρη 5€, 

∆ήµητρα Ανδρεάκου-Ψωµά 5€, Πίτσα Παναγέα 5€, Μιχάλης Αλεξάκης 5€, 

Παναγιώτης Καλότυχος 20€, Αγγελική Ματθαίου 25€, Ευάγγελος Καπετανάκος 25€, 

Ιωάννης Κοµνηνός 10€, Νούλα Ξηροπόδη 20€, Θέµης Γ. Μιχαλάκος 10€, Σπάρτη 

Καλογεροπούλου 15€, Σοφία Ιατρίδου 5€, Πάνος Ραζέλος 20€, Λίλιαν Αγγελάκου 20€, 

Αικατερίνη Κριτσιµηλιού 20€, Νέλλη Σακελαριάδη 60€, Άλκης Ξανθάκης 10€, Τασία 

Παραµυθιώτη 20€, Σταύρος-Έλενα Παπαδάκου 20€, Μαρία Αλεξάκη 20€, Παναγιώτης 

Παπαδάκος 50€, Ηλιάνα Περλίγκα 20€, Χρήστος Η.  Καρκαµπάσης 20€, Σταύρος Η. 
Χαντζάκος 20 δολ. Καναδά, Χαρίλαος Σταρόγιαννης 10€. 
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Βιβής Ξ. Κωτσιοτοπούλου 

Ευαγγελία Κωτσιοτοπούλου – Γαληνέα (1939-2015)  
 

Γεννηµένη το 1939 στο Εξωχώριον 

Καρδαµύλης. Το 1961 µετέβη στην Αθήνα 

όπου διορίζεται στο ∆ηµόσιο Παιδιατρικό 

Νευροψυχιατρικό Νοσοκοµείο Νταού Πεντέ-

λης ως µόνιµος νοσοκόµα. Έως ότου ήρθε να 

σε συναντήσει η µοίρα σου. Μια µοίρα που 

την γνώριζαν όλοι γύρω σου εκτός από εσένα. 

Μια µοίρα που έπρεπε και ήθελε να συν-

αντηθεί µε τον πατέρα µου. Που στις πλάτες 

σου έπρεπε να πάρεις τρεις γενιές για να τις 

φτάσεις εκεί που είσαι τώρα. Που γι’ αυτό το 

βάρος δεν ερωτήθηκες, αλλά που στο ’δωσε, ο 

Θεός εσένα την «ταπεινή και ασήµαντη» 

γυναικούλα, όπως έλεγες. Σε διάλεξε Εκείνος 

όπου πριν χρόνια µέσα στην θλίψη σου και 

την πίκρα σου αναφώνησες: Θεέ µου γιατί µε 

εγκατέλειψες; Και ο Θεός απεκρίθη: Ακούω και περιµένω… 

Είναι εκείνα τα µυστικά και ανεξήγητα που γίνονται και συµβαίνουν, που, όταν 

στα λένε, εσύ προσπαθείς να τα µεταφράσεις ως παράλογα, αλλά στο βάθος της ψυχής 

σου γνωρίζεις πως είναι µια αλήθεια· που λίγοι άνθρωποι κατέχουν και µπορούν µε τα 

µάτια της ψυχής τους να δουν όπως εσύ, καλή µου Μάννα.  
Ήσουν µια ύπαρξη τόσο διαφορετική, µε µια αποστολή πολύ µεγάλη –και  

διάχυτη µέσα στο Σύµπαν– µπορούσες να δεις κάποια από τα µυστικά του κόσµου. 

Ήσουν εκείνη που στεκόσουν µπροστά στην εικόνα της Παναγίας στο καντήλι 

του σπιτιού µας και προσευχόσουν πρώτα για όλο τον κόσµο και ύστερα για το δικό 

σου σπίτι και τελευταία έβαζες τον εαυτό σου. Ήσουν εκείνη που ακόµα τις δύσκολες 

ώρες προτού φύγεις στις 56 συνολικά µέρες στο νοσοκοµείο είπες και έδωσες στον 

καθένα µας ξεχωριστά αυτό που είχαµε ανάγκη. Ήσουν καλή ως Μάννα, ως σύζυγος, 

ως νύφη, ως γειτόνισσα. 

Εσύ που οραµατίστηκες στην ουράνια Βασιλεία Του τον ναό του Σωτήρος και 

τον ναό της Αγίας Τριάδας, θα µπεις και θα προσκυνήσεις, Μάννα, και θα σκύψεις να 

φιλήσεις τα πόδια του Χριστού που πάντα παρακαλούσες και προσευχόσουν στον Θεό. 

Σε άκουγε τόσα χρόνια ο Ουράνιος Πατέρας και έστειλε έναν από τους άξιους 

εκπροσώπους του τον Άγιο Νεκτάριο να παραλάβει την ψυχή σου. Πέθανες ανήµερα 
στην µνήµη του. ∆εν υπάρχει αγωνία και φόβος στους λογισµούς σου, έπαψαν πια. 

Τώρα στην θέση τους είναι η γαλήνη και το φως που έβλεπες µερικές µέρες προτού 

αποχωρήσεις. Τώρα πια είσαι µε τον Πατέρα σου που τόσο αγαπούσες και στερήθηκες 

και που όλες αυτές τις µέρες τον φώναζες. Συγγνώµη που υπήρξαν φορές που σε 

πλήγωσα. ∆εν έπρεπε. Όλα αυτά που µου είπες θα τα διαφυλάξω ως «κόρην 

οφθαλµού».  

Όσο περνάνε οι µέρες για όλους µας είναι πολύ δύσκολο, θα µας λείψει ο καλός 
σου λόγος και οι ευχές που πάντα µας έδινες. Ευχόµαστε κάποτε ν’ ανταµώσουµε και 

να σε σφίξουµε στην αγκαλιά µας. Τι θυσίες γίνονται καθηµερινά στον κόσµο όλο. 
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Πόσοι άνθρωποι θυσιάζονται για σένα. Πόσοι άνθρωποι προσεύχονται για σένα 

µυστικά. Ο φίλος σου, ο αδερφός σου, ο πατέρας σου, η µάννα σου, ο ιερέας του 

χωριού σου, ο γείτονάς σου. Μυστικά όχι φανερά, τούτο έχει αξία. Και τι καλό έκανες 

Μάννα που προσευχόσουν για το σπίτι σου και για τον κόσµο όλον. Αρκεί ένας 
άνθρωπος, µα ένας µόνο άνθρωπος να κρατάει την σύνδεση µε τον απάνω κόσµο, σαν 

µια κλωστούλα. Να κρατιέται αιώνες τώρα αυτός ο πλανήτης από µια καλοσύνη, από 

τόσες καλοσύνες… 

Σε ευχαριστούµε, Θεέ µου, που διάλεξες αυτήν την γυναίκα για δική µας Μάννα, 

που την έβαλες σ’ αυτήν την θέση και που την βοήθησες µέχρι το τέλος. Άλλωστε όπου 

ο Θεός βάζει τελεία, εµείς δεν πρέπει να βάζουµε ερωτηµατικό. Ο Θεός ξέρει τι είναι 

καλύτερο για την ψυχή του καθενός µας. 

Καλό ταξίδι να έχεις Μαννούλα.  

Αιωνία σου η Μνήµη. 

Τεθλιµένη η οδός του Κυρίου, που κάποιοι άνθρωποι κατακτούν τον Παράδεισο 

µε πόνο και δάκρυ… 

12/11/2015 

Η κόρη σου Παρασκευή 
 

 

Καλλιόπης Ρηγάκου – Κριτσιµηλιού 

Αντωνία Ε. Ρηγάκου (1920-2015) 
 

Μάννα, τι υπέροχη λέξη. Μάννα, µια ιερή ύπαρξη. Όµως εµείς σε χάσαµε, 

µάννα, για πάντα. Όλοι µας κάποια στιγµή θα φύγουµε από αυτή την πρόσκαιρη ζωή. 
Είναι απώλεια για µας, µάννα.  

Από τή στιγµή που κατάλαβα τον εαυτό µου, ήσουν ένα στήριγµα για µας. 

Έδινες µεγάλο αγώνα για να µας µεγαλώσεις µε τον αδελφό µου και αργότερα για τα 

εγγόνια σου. Πέρασες πολλές στερήσεις και στενοχώριες. Στάθηκες όµως στυλοβάτης 

γενναίος ως τα ενενήντα πέντε χρόνια σου. Γεύτηκες πολύ ευχάριστες στιγµές, όταν 

παντρεύτηκαν τα εγγόνια σου· είδες και δισέγγονα. Είχες πολλή αδυναµία στον Λια µας 

και πάντα ανησυχούσες υπερβολικά. Αλλά αυτός δουλεύει και είναι µια χαρά· µόνο 

που στενοχωριέται αφάνταστα για τον χωρισµό µας.  

Πάντα φοβόµουν αυτή τη θλιβερή στιγµή που θα έφευγες από κοντά µας και 

προσευχόµουν στον Θεό να σου έδινε µακροζωία, γιατί είναι πολύ πικρός ο χωρισµός 

και αβάσταχτος ο χάρος. Μάννα, είναι πολύ δύσκολη αυτή η στιγµή· θα κάνουµε όµως 

κουράγιο. Εσύ τώρα είσαι µε άλλη συντροφιά. Έχεις κοντά σου τον πατέρα µου, τον 

αδελφό σου τον Γιάννη, την αδελφή σου τη Μαρία που ήσασταν πολύ αγαπηµένες, τη 
γιαγιά µου την Καλλιόπη κι άλλους πολλούς συγγενείς.   

∆εν φθάνει ένα ευχαριστώ για όλα όσα έκανες για µας. Η καρδιά µας και το 

µυαλό µας θα είναι πάντα κοντά σου. Χίλια ευχαριστώ για τις θυσίες σου, για την 

αγωνία και τη βοήθεια στα παιδιά σου και τα εγγόνια σου. Ευχαριστώ και όλους τους 

συγγενείς και τους συγχωριανούς που παρευρέθηκαν στον πόνο µας.  

Εύχοµαι ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα σου, να σε κατατάξει στα δεξιά του. 

Καλό παράδεισο, µάννα. Χαιρετίσµατα σε όλες τις ψυχές του άλλου κόσµου και 
ιδιαίτερα στον πατέρα µου.  

Γειά σου για πάντα, καλή µου µάννα.  
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Τα νέα µας 
 

Ξηροκάµπι 
Γεννήσεις: Το ζεύγος Αθανασίου Βατι-

κιώτη του Ιωάννη και Sonia Tarantino 

του Nicolas απέκτησε κορίτσι 

(Τορόντο). Το ζεύγος ∆ηµητρίου 

Κουντούρη του Κυριάκου και Λίνας-

Μαρκέλλας ∆ασκαλοπούλου του 

Νικολάου απέκτησε κορίτσι. Το ζεύγος 

Νικολάου Αποστολάκου του Βασιλείου 

και Παναγιώτας ∆ούκα του Παναγιώτη 

απέκτησε αγόρι. Το ζεύγος Ιωάννη 

Ζάβαλη του Κωνσταντίνου και Ζωής 

Λιακάκου του Νικολάου απέκτησε 

αγόρι. Το ζεύγος ∆ηµητρίου ∆ικαίου 

του Χρήστου και Ευαγγελίας Τσολάκη 

του Νικολάου απέκτησε αγόρι. Το 

ζεύγος Αθανασίου Καρκαµπάση του 

Παναγιώτη και Ευθυµίας Κουτσοβίτη 

του Σταύρου απέκτησε αγόρι.  
Γάµοι: Η Αιµιλία Χίου-Χαρτουλάρου 

του Γεωργίου παντρεύτηκε τον Βασί-

λειο Ευθυµίου του Αγγέλου. Η Κων-

σταντίνα Γεωργοπούλου του Νικολάου 

παντρεύτηκε τον Σωτήριο Κωτσιοτό-

πουλο του Ξενοφώντα. Η Αγαθή 

Ρηγάκου του Πέτρου παντρεύτηκε τον 

Ιωάννη Φλουρή του Γεωργίου. Η 

Άναµαρία-Ελένη Πρέντα του Κων-

σταντίν παντρεύτηκε τον Νικόλαο 

Λιντζέρη του Χρήστου. Η Μαρία 

Κοκκορού του Ηλία παντρεύτηκε τον 

Ευστράτιο Τριανταφυλλόπουλο του 

Γεωργίου. Η Χριστίνα Σταυροπούλου 

του Παντελή παντρεύτηκε τον Νικόλαο 

Κωτσή του Μιλτιάδη. Η Λίνα-

Μαρκέλλα ∆ασκαλοπούλου του Νικο-

λάου παντρεύτηκε τον ∆ηµήτριο Κουν-

τούρη του Κυριάκου. Η Μαρία Καλ-

κάνη του Παναγιώτη παντρεύτηκε τον 

Ιωάννη Χατζηγεωργίου του Χρήστου. 
Η Γεωργία Μπέµπη του Εµµανουήλ 

παντρεύτηκε τον Βασίλειο Χριστάκο 

του Παναγιώτη. Η Μαρία Θεοδωρα-

κάκου του Ηλία παντρεύτηκε τον 

Μηνά Σταρόγιαννη του Ηλία. Η 

Ευθυµία Κουτσοβίτη του Σταύρου 

παντρεύτηκε τον Αθανάσιο Καρκα-

µπάση του Παναγιώτη. 

Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Μενέλαος 

Κονίδης του Παναγιώτη ετών 98, 

Αντιγόνη Ρέβα χήρα Προκοπίου ετών 

84, ∆ήµητρα Κρατηµένου χήρα ∆ηµη-

τρίου ετών 84, Αντρέ-Ντουµίτρου 

Μπαµπινεάκ του Πέτρου ετών 29, 

Ευαγγελία Κωτσιοτοπούλου του Πανα-

γιώτη των 76, Γεωργία Ρουσάκου του 

Γεωργίου ετών 84, Βασίλης Χριστό-

πουλος του Λουκά ετών 64 (Καναδάς), 

Ηλίας Καλδής του Γεωργίου ετών 77 

(Καναδάς), ∆ηµήτριος Φωτόπουλος 

του Αθανασίου ετών 60, Παναγιώτα 
Γάββαρη χήρα Σταύρου ετών 89. 

 

Παλαιοπαναγιά 

Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Σοφία Σαρα-

ντοπούλου χήρα Ευαγγέλου ετών 91, 

Αντώνιος Αρνιώτης του Ηλία ετών 85, 

Ιωάννης Γκουβάτσος του Παναγιώτη 

ετών 72. 

 

Ανώγεια 

Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Αγγελική Πρι-

στούρη του Νικολάου ετών 92, 

Ιωάννης Κουράκος του Παναγιώτη 
ετών 84. 

 



 

 

Τραπεζοντή 

Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: ∆ηµήτριος 

Βαλκανάς του Λεωνίδα ετών 86, 
Γεώργιος Μανίκας του ∆ηµητρίου 

ετών 70. 

 

Κυδωνιά: 

Θάνατος: Απεβίωσε ο Γεώργιος Ηλιό-

πουλος του Νικολάου ετών 81. 

 

Λευκόχωµα: 

Γάµοι: Η ∆ήµητρα Πριστούρη του 

Νικολάου παντρεύτηκε τον Κωνστα-

ντίνο ∆ασκαλόπουλο του Ηλία.  

Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Βασίλειος 

Παναγιωταράκος του Κωνσταντίνου 
ετών 88, Παναγιώτα Νικόλαρου του 

Εµµανουήλ ετών 76, Ηλίας Βασιλάκος 

του ∆ηµητρίου ετών 90. 

 

Ποταµιά: 

Γάµοι: Η Όλγα Ηλιοπούλου του 

Πέτρου παντρεύτηκε τον Σπυρίδωνα 

Χαραµή του Γεωργίου. Η Μαρία 

Λαµπρινού του Γεωργίου παντρεύτηκε 

τον Στυλιανό Μασούρα του Γεωργίου.  

Θάνατος: Απεβίωσε ο Γεώργιος Αρα-

χωβίτης του Κωνσταντίνου ετών 63.  

 

Καµίνια  

Γέννηση: Το ζεύγος Γεωργίου Αποστο-

λάκου του ∆ηµητρίου και Μαρίας 

Αλαφόγιαννη του Νικήτα απέκτησε 

κορίτσι. Το ζεύγος Λεωνίδα ∆ιακου-

µάκου του Ευστρατίου και Όλγας 

Αναστασάκου του Αναστασίου απέ-

κτησαν δίδυµα (αγόρι και κορίτσι). 

Θάνατος: Απεβίωσε η Μαρία Καπ-

πάκου χήρα Νικολάου ετών 99. 

 

 

 

 

 

 

 

Πολοβίτσα 

Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Παναγιώτα 

Νικολακάκου του Γεωργίου ετών 84, 
Νικόλαος Νικολακάκος του Γεωργίου 

ετών 81. 

 

Λιαντίνα 

Θάνατος: Απεβίωσε ο Παναγιώτης 

∆ούκας του Σταύρου ετών 86. 

 

Γοράνοι 
Θάνατος: Απεβίωσε η Αντωνία 

Ρηγάκου χήρα Ευστρατίου ετών 95. 

 

Κουρτσούνα 

Θάνατος: Απεβίωσε ο Γεώργιος 
Πατσάκος του ∆ηµητρίου ετών 76. 

 

Άρνα 

Θάνατοι: Απεβίωσαν οι: Αθανάσιος 

Προκοπίδης του Αντωνίου ετών 101,  

Ελένη  Ατσαβέ  χήρα  Επαµεινώνδα  

ετών 90. 

Βιβή Ξ. Κωστιοτοπούλου 
 

microkosmos
Text Box
32



33 
 

Η Πλατεία 25ης Μαρτίου 

φωτογραφία του έτους 1966 

 

 

φωτογραφία του έτους 1924 
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