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«Εκείνος που δεν ασχολείται με τα κοινά είναι καταδικασμένος να κυβερνάται από τους κατωτέρους του» Αριστοτέλης 

Εκδρομή στην Παναγία 
την Προυσιώτισσα

Ο ξενώνας  του  χωριού  μας 

Ο ΞΕΝΩΝΑΣ λειτουργεί και εξυπηρετεί 

πλήρως όλους όσους θελήσουν 

να δοκιμάσουν τη φιλοξενία του. 

Υπεύθυνη λειτουργίας του ξενώνα 

η κ. Δήμητρα Ρόκκα 

Τηλ.: 27960-61154 και 27960-61145 

Ο ξενώνας μας στο όμορφο χωριό μας 

σας περιμένει να σας ξεκουράσει. 

Κλείστε εγκαίρως δωμάτια. 

Σ
τις 15 Μαΐου 2010, ο Σύλλογος
Αθηνών οργάνωσε διήμερη εκ-
δρομή στην Παναγία την 

Προυσιώτισσα, στο Καρπενήσι του νο-
μού Ευρυτανίας. «Το τερπνόν μετά του
ωφελίμου» έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοί
μας. Με τη διήμερη αυτή εκδρομή ικα-
νοποιήσαμε το θρησκευτικό μας συναί-
σθημα, ψυχαγωγηθήκαμε και γνωρίσα-
με και άλλα μέρη της πατρίδας. Η εκ-
δρομή ψυχαγωγεί, χαλαρώνει και μορ-
φώνει. Μας βοηθά να ξεχάσουμε για
λίγο τα προβλήματα και να περάσουμε
ξένοιαστα και ωραία. Καλό θα είναι, όταν
μας δίνεται η ευκαιρία και μπορούμε, να
συμμετέχουμε. 

Η συγκεκριμένη εκδρομή θα μας
μείνει αξέχαστη, γιατί ήταν εξαιρετική.
Το τοπίο μαγευτικό. Τα βουνά κατάφυ-
τα με όλες τις αποχρώσεις του πράσι-
νου. Ποτάμια και πηγές να τρέχουν. Το
μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώ-
τισσας εντυπωσιακό. Η άγρια φύση και
οι γκρεμοί σου προκαλούν δέος. Αξιό-
λογο και το Μουσείο της Μονής. Είδα-
με το καριοφύλι και το γιαταγάνι του Κα-
ραϊσκάκη και άλλα ιστορικά αντικείμενα.
Στο Κεφαλόβρυσο, ένα γειτονικό χωριό,
σκοτώθηκε ο Μάρκος Μπότσαρης. Εκεί,
σ’ εκείνα τα βουνά, τα απόκρημνα και τα
απάτητα, είχαν μεγάλη δράση πολλοί
οπλαρχηγοί μας.

Επισκεφτήκαμε την Ιερά Μονή Αγά-
θωνος, στην Υπάτη, που παρουσιάζει
πολύ ενδιαφέρον. Πολύ περιποιημένη
Μονή και με καταπληκτική θέα. Εκεί προ-
σκυνήσαμε και το σκήνωμα του Βησσα-
ρίωνα, για το οποίο έγινε πολύς λόγος
πριν δύο χρόνια περίπου.

Διανυκτερεύσαμε στο Καρπενήσι σ’
ένα πολύ καλό ξενοδοχείο μ’ ένα πλού-
σιο πρωινό. Τα κέντρα στα οποία φάγα-

με, ήταν σε ωραίες καταπράσινες το-
ποθεσίες με νερά. Φαγητά καλομαγει-
ρεμένα και σε πολύ καλή τιμή.

Μετά τα Λουτρά Υπάτης σταματή-
σαμε στο Γοργοπόταμο, το ιστορικό
του οποίου μας ανέπτυξε ο Γ. Ρόκκας.
Σταματήσαμε και θαυμάσαμε την τερά-
στια αυτή γέφυρα από την οποία οι Γερ-
μανοί μετέφεραν όπλα και πολεμοφόδια
από την Θεσσαλονίκη στην Αφρική και
από ’κεί Ιταλία, Σικελία κ.λ.π.

Το Νοέμβριο του 1942 οι πατριώτες
μας ανατίναξαν μέρος της γέφυρας, με
αποτέλεσμα να εμποδίσουν τους Γερ-
μανούς να συνεχίσουν τον ανεφοδιασμό
τους από ξηράς. Μ’ αυτό τον τρόπο ανα-
τράπηκαν τα σχέδια των Γερμανών.
Συγκινηθήκαμε πολύ, όταν μας είπε η
Μαργαρίτα, ότι στην ανατίναξη της γέ-
φυρας είχε λάβει μέρος ο κουνιάδος της
Βασίλης Ρόκκας (Μπαρουτάς).

Οι ώρες που περάσαμε στο πούλμαν
ήταν αρκετές, αλλά δεν κουραστήκαμε,
γιατί περνούσαμε ωραία. Ανέκδοτα, πει-
ράγματα και τραγούδια. Στο τραγούδι ξε-
χώρισαν η κ. Ελένη, συμπεθέρα της Κα-
τερίνας Σταθούλη και η Μαρία του Τσι-
ρίκου. Η Μαρία, εκτός από το τραγούδι,
χόρευε πολύ ωραίο τσάμικο. Τη θυμό-
μαστε όλοι να χορεύει στου Παπαθό-
δωρα το αλώνι την «αγκινάρα», που
έπαιζε με το κλαρίνο ο Φώτης ο Τριαν-
τάφυλλος.

Η έκπληξη για μας ήταν η Ρήνα
Κολλιοπούλου με την καταπληκτική
φωνή που διαθέτει και μας τραγούδησε
δύο-τρία πολύ ωραία τραγούδια. Το ένα
το αφιέρωσε στον αδερφό της και μας
έκανε να κλάψουμε. Τέλος η Αγγελικώ
Χριστοπούλου μας έψαλλε τους Ύμνους
της Παναγίας.

Συνέχεια στη σελ. 4

Συνέχεια στη σελ. 6

Κακουραίοι, Αγκαλιάστε στοργικά την εφημερίδα των Αρτεμισιωτών, το ΚΑΚΟΥΡΙ. 
Αυτή μας αδελφώνει, μας ταξιδεύει στ’ όμορφο χωριό μας και κάνει τη φωνή μας ν’ ακούγεται μακρύτερα και περισσότερο.

Μ
ε απόλυτη επιτυχία πραγμα-

τοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 2010

στην αίθουσα του Συλλόγου

μια όμορφη τρυφερή γιορτή - ύμνος στη

μητέρα, που διοργάνωσε το νέο Δ.Σ του

Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτεμισίου «Η

Άρτεμις».

Η εκδήλωση ήταν προγραμματι-

σμένη για τις 5 μ.μ. Από τις 4:30 μ.μ. ξε-

κίνησε η προσέλευση του κόσμου, η

οποία πρέπει να σημειωθεί  ότι ήταν

αθρόα. Αφού συγκεντρώθηκε ο κό-

σμος  ξεκίνησε η εκδήλωση με ομιλία

της προέδρου κ. Ελένης Κέζα, η οποία

αφού καλωσόρισε τον κόσμο και ευ-

χήθηκε μέσα από το λόγο της χρόνια

πολλά σε όλες τις μητέρες, κάλεσε για

έναν σύντομο χαιρετισμό τον αιδεσι-

μότατο π. Νικόλαο Κουτρουμπή, το Δή-

μαρχο Μαντινείας κ. Γεώργιο Τσαγ-

γούρη και τον εκπρόσωπο του Δ.Σ του

Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής κ.

Ιωάννη Σταματόπουλο. Στη συνέχεια

ακολούθησε ενημέρωση σε θέματα

υγείας και πρόληψης, που αφορούν τη

γυναίκα από την ιατρό γυναικολόγο κ.

Κωνσταντίνα Σώτηρα .

Η ατμόσφαιρα  άλλαξε και έγινε ζε-

στή και συγκινητική όταν άρχισαν να αν-

τηχούν  οι γλυκές νότες του πρώτου

Γιορτή  της  Μητέρας  στο  Κακούρι

«Δική μου, ξέχωρη από σας, ζωή δεν έχω, 

ξοπίσω σας, με τη δική σας πάντα συλλογή, σαν ίσκιος σας, παιδιά μου, τρέχω»

Γιορτή  της  Ανάληψης

Ό
πως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, της Ανάληψης

το χωριό μας γιόρτασε στο εκκλησάκι που έχει

χτιστεί  σχεδόν στην κορφή του όρους Αρτεμι-

σίου. Μια ομάδα συγχωριανών μας (περίπου 20 άτομα)

πήγε από την προηγούμενη ημέρα, για προετοιμασία του

χώρου αλλά και για μια πραγματική ξεχωριστή εμπειρία

διανυκτέρευσης. Το πρωί άρχισαν να καταφτάνουν ομά-

δες- ομάδες προσκυνητών από διαφορετικούς δρό-

μους. Κάποιοι επέλεξαν το δρόμο από το Κατσιούμπι, κά-

ποιοι άλλοι από του Φρουσιούνα, ενώ άλλοι από Αγ. Δη-

μήτρη. Μια ορειβασία περίπου δύο ωρών. Για όποιο την

έχει κάνει την ημέρα αυτή είναι μια αληθινή εμπειρία. Ένα

πανηγύρι οδοιπορικού. Άνδρες, γυναίκες, μικροί μεγάλοι,

ο ιερέας Νικόλαος Κουτρουμπής, όλοι να ανηφορίζουν

τον δύσκολο δρόμο προς την κορυφή, στο εκκλησάκι της

Ανάληψης. Κάθε χρόνο πηγαίνουν 60-70 άτομα. Στην Ανά-

ληψη δεν έρχονται μόνο Κακουραίοι, αλλά και άνθρωποι

που έχουν μαγευτεί από την εμπερία αυτή και την επι-

σκέπτονται κάθε χρόνο.

Βεβαίως το εκκλησάκι είναι μικρό για να χωρέσει τόσο

Συνέχεια στη σελ. 4
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
― Ο Χρήστος Κουκουβίνος και η σύζυγός

του Αλεξάνδρα Δούρου (κόρη του Κώ-

στα Ι. Δούρου) βάπτισαν στον Άγιο Δη-

μήτριο Ασπροπύργου τον γιό τους.

Το όνομα αυτού Ηλίας.

Ευχόμαστε να τους ζήσει και να τον κα-

μαρώσουν όπως επιθυμούν.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
― Ο Δημήτρης Φιλ. Ζιωτόπουλος και η

Αναστασία Χαρμάνη, από τη Λάρισα,

πτυχιούχος Οικονομικών, έδωσαν

αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

― Η Νίκη Αγγελοπούλου (κόρη της Γε-

ωργίας Κ. Δούρου), καθηγήτρια Μα-

θηματικών και ο Δημήτρης Γαργαλέ-

τσιος, καθηγητής Φυσικής Αγωγής

έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

― Ο Παρασκευάς Φωτ. Γκόνος και η

Πόπη Φάνου έδωσαν στις 23-1-2010

αμοιβαία υπόσχεση γάμου. 

Τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε

καλά στέφανα. 

ΘΑΝΑΤΟΙ

― Απεβίωσε ο Νάγος Κων/νος του Δη-

μητρίου στην Τρίπολη στις 5-3-2010,

σε ηλικία 80 ετών.

― Απεβίωσε ο Διονύσιος Μπουρτσου-

κλής του Γεωργίου στο Αρτεμίσιο

στις 29-3-2010, σε ηλικία 89 ετών.

― Απεβίωσε ο Γεώργιος Σιοροβίγκας

του Νικολάου στο Αρτεμίσιο στις 31-

3-2010, σε ηλικία 98 ετών.

― Απεβίωσε ο Ηλίας Τριαντάφυλλος

στις 11-4-2010 στην Τρίπολη σε ηλικία

82 ετών. 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους

τους. 

Τριμηνιαίο δελτίο 

Ιδιοκτησία 

Σύλλογος Αρτεμισιωτών 

Αττικής 

Γλάδστωνος 10 Αθήνα 10677 

Τηλ.: 210 6231889 

Εκδότης - Δ/ντής: 

Ι. Δ. Σταματόπουλος 

Τηλ.: 210 6231889 

Κιν.: 6977 286581

Ετήσιες συνδρομές: 30 €

Εξωτερικού: . 50 €

Συντακτική Επιτροπή:
Παπαθεοδώρου - Καραγιάννη 

Γωγώ 

Ελένη Δάμη - Ζαρόκωστα 

Σταματόπουλος Γιάννης Δημ. 

Ρόκκας Γιώργος Ηλ. 

Μπενεχούτσου Κωστούλα

Μπρότση -Αλωνιστιώτη Ειρήνη 

••• 

Ηλεκτρονική Σχεδίαση - Εκτύπωση: 

Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες 

Αριστέα Καρπούζη 

Θεοδοσίου 21 Ίλιον (Ν. Λιόσια) 

Τηλ.:-Fax: 210 2619003

e-mail:karpouzi@otenet.gr

Στις 29 Μαΐου 2010, έφυ-

γε από τη ζωή η Ελένη, σύ-

ζυγος του Κωστή Δάμη, γνω-

στού με το όνομα Γιαγκούλας.

Ακόμη θυμούνται στο χω-

ριό τον ψηλό, μελαχρινό,

πολύ αρρενωπό άντρα με τα

μαύρα ίσια μαλλιά και τα πρά-

σινα μάτια. Αγαπητός σε

όλους γιατί ήταν φιλότιμος,

ανοιχτοχέρης, γλετζές, πει-

ραχτήρι και με ανεξάντλητο

χιούμορ. Στις αρχές του ’40

ερωτεύτηκε και παντρεύτη-

κε την Ελενίτσα, όπως την αποκαλούσε.

Ο Χρήστος ο Δάμης πολύ συχνά έλεγε ότι

ο Γιαγκούλας και ο αδερφός του ο Νικόλας

έφεραν στο χωριό τις πιο όμορφες γυναίκες.

― Η Γιαγκούλαινα, όπως ήθελε και της

άρεσε να την λένε, καταγόταν από ευκατά-

στατη οικογένεια. Πήρε μαθήματα ραπτικής

στο γνωστό τότε οίκο Τσοπανέλλη και εξε-

λίχθηκε σε πολύ καλή μοδίστρα.

Τη μοδιστρική δεν την άσκησε για βιοπο-

ριστικούς λόγους μέχρι τα δύσκολα χρόνια

της Κατοχής, όπως λέει μια λαϊκή παροιμία:

«Μάθε τέχνη κι άστηνε κι όταν πεινάσεις πιά-

στηνε».

Τότε, επειδή η ζωή στην

Αθήνα ήταν δύσκολη, αναγ-

κάστηκε να καταφύγει στο

χωριό. Εκεί ασχολήθηκε συ-

στηματικά με το επάγγελμα

και κοντά της μαθήτευσαν

πολλές κοπέλες του χωριού.

Μετά την Κατοχή δεν ξέ-

χασε το χωριό, το οποίο αγά-

πησε πολύ και περνούσε σ’

αυτό τα καλοκαίρια με την οι-

κογένειά της. Ακόμη και τον

τελευταίο καιρό που ήταν άρ-

ρωστη, νοσταλγούσε κι επισκεπτόταν το Κα-

κούρι.

Ήταν όμορφη, ευγενική, σοβαρή και πολύ

καλή νοικοκυρά. Τη χαρακτήριζε ιδιαίτερα η

φιλαρέσκεια και της άρεσαν τα κοπλιμάν.

Ο θείος μου και νονός μου έφυγε σε ηλι-

κία 58 ετών. Η θεία όμως ευλογήθηκε και

έφθασε τα 90. Στις 17 Ιανουαρίου, γιόρτασε

με τις κόρες της Βασούλα και Δήμητρα και τα

εγγόνια της τα τελευταία γενέθλια.

«Καλό ταξίδι» θεία!

Θα σε θυμόμαστε πάντα.

Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα

Ελένη  Κ.  Δάμη

Αγαπημένε μας παππού, 
πριν λίγες ημέρες έφυγες από κοντά μας

και ήμασταν όλοι εκεί για να σε αποχαιρε-
τήσουμε στο τελευταίο σου αυτό ταξίδι. Από
τη μία η θλίψη μας ήταν με-
γάλη για το χαμό σου,από
την άλλη όμως ήρθε η ώρα
να ξεκουραστείς κι εσύ από
τα ψυχικά και σωματικά βά-
σανα της ζωής πάνω στη γη.
Εμείς,τα εγγόνια σου, από το
μεγαλύτερο έως το μικρότε-
ρο είχαμε την τύχη να σε
γνωρίσουμε και να ζήσουμε
μαζί σου ωραίες στιγμές! Με
όλους μας έπαιζες, μας πή-
γαινες βόλτες με το τρα-
κτέρ, μας έλεγες αστεία,
ιστορίες και φυσικά μας τρα-
γουδούσες! Καθένας από εμάς έχει να διη-
γηθεί μια ωραία, μια χαρούμενη στιγμή μαζί
σου. Συνολικά εννέα εγγόνια, όλοι προλά-
βαμε να σε ζήσουμε παππού και έτσι όλοι
έχουμε αναμνήσεις από εσένα. Θα θυμό-
μαστε λοιπόν έναν πρόσχαρο άνθρωπο,χω-
ρίς κακία και μίσος για κανέναν, έναν καλο-
συνάτο γέροντα που ποτέ δεν άφηνε το άγ-
χος και τη στενοχώρια να σβήσουν από τα
χείλη του το χαμόγελο. Πέρασες δύσκολα
στη ζωή σου παππού, εργάστηκες πολύ
σκληρά για να επιβιώσεις εσύ και η οικογέ-
νειά σου. Για το λόγο αυτό σου οφείλουμε
ευγνωμοσύνη! Δεν κλαίμε για το χαμό σου,
γιατί δεν ταιριάζουν τα κλάματα σ’ έναν άν-

θρωπο, ο οποίος ποτέ δεν λύγισε στον
πόνο και στις δυσκολίες, ποτέ δεν έκλαψε
μπροστά μας και ποτέ δεν μας στενοχώρη-
σε για κάτι. Ευχόμαστε μόνο εκεί που πας

να είσαι ευτυχισμένος, να
μας προσέχεις κι εμείς θα
προσπαθήσουμε να σε κά-
νουμε υπερήφανο διατηρών-
τας ζωντανή,όσο ζούμε, την
ανάμνησή σου! Καλό ταξίδι
παππού! 

Με αγάπη, 
Τα εγγόνια σου 

Είμαστε τα εγγόνια του
αειμνήστου Διονύση Μπουρ-
τσουκλή, που πρόσφατα έφυ-
γε από κοντά μας. Μετά από
συζήτηση, αποφασίσαμε να

γράψουμε ένα γράμμα στη μνήμη του παπ-
πού μας και να σας το στείλουμε προκειμέ-
νου να δημοσιευθεί. Είναι το λιγότερο που
μπορούμε να κάνουμε για τον αγαπημένο
μας παππού. Θα ήμασταν ευγνώμονες αν
αυτό γινόταν πραγματικότητα! Σας απο-
στέλλουμε λοιπόν το γράμμα και μια φωτο-
γραφία του παππού.

Σας ευχαριστούμε,
Τα εγγόνια

ΥΓ: Στη συγκεκριμένη φωτογραφία ο
παππούς είναι πολλά χρόνια νεότερος,αλλά
εμείς επιλέξαμε αυτή γιατί έτσι θέλουμε να
τον θυμόμαστε.

Διονύσης  Μπουρτσουκλής

Έφυγαν για πάντα  από  κοντά  μας

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Ψαρράς Θεόδωρος (Αυστραλία)...........

..................................50 δολ. Αυστρ.

Ψαρράς Παναγιώτης (Αυστραλία).........

..................................50 δολ. Αυστρ.

Χριστοπούλου Δήμητρα..................20€

Σταματόπουλος Χρήστος του Χαρ. 50€

Βλάχου Ευσταθία ............................30€

Σχίζας Ιωάννης................................30€

Μάγκλαρης Γιώργος .......................20€

Κακαρίκου-Κουτσάκου 

Παναγιώτα.......................................20€

Λυκουρέτζου Ελένη........................10€

Βλάχου Τρισεύγενη.........................30€

Ψαρράς Γιάννης του Δημ................50€

Κουσιάκη Έλλη................................50€

Χριστοπούλου Αγγελική .................10€

Σιοροβίγκα Ευανθία.........................20€

Ρόκκα Μαργαρίτα............................20€

Σταυρόπουλος Κώστας ...................40€

Σταυρόπουλος Βαγγέλης ...............40€

Μπασιώτη Μαρία .............................20€

Ρόκκας Θεόδωρος του Χρ. ............20 €

Κωτσιοβού-Λάππα Μαρία.............150 € 

Λαγούσης Γεώργιος .....100 δολ .U.S.A.

Συμπόνη Μποντιώτου Ευδοκία ......30 €

Παπαδημητρίου-Περδίου Γιάννα ...........

...................................70 δολ. U.S.A.

Κοτσιάνη Ντίνα .............................50 € 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

― Στη μνήμη Μπουρτσουκλή Διονυσίου:

Αντωνοπούλου-Καζά Αναστασία 50€

Μπουρτσουκλή-Μπράμη Μαρία ...25€

Μπουρτσουκλή-Κακκαβάνου 

Παρασκευή ...................................25€

Μπουρτσουκλή-Γαλαζούλα 

Γεωργία.........................................25€

Μπουρτσουκλή Παναγιώτα 

του Διον. .......................................25€

Αντωνοπούλου-Ρόκκα Δήμητρα ..50€

Αντωνοπούλου Αγλαΐα.................50€

Αντωνόπουλος Βασίλης (Αυστραλία)50€

Αντωνοπούλου -Καρζή Γιάννα............

.....................................100 δολ Αυστ.

― Στη μνήμη Γιαννιώση Χριστίτσας

Γιαννιώση-Ηλιοπούλου Βασιλική 50€

― Στη μνήμη Γαρμπή Χαράλαμπου

Για τη συμπλήρωση πέντε (5) χρόνων 

από το θάνατό του, στη μνήμη του 

η σύζυγός του Παναγιώτα ...........70€

― Στη μνήμη Ηλιόπουλου Κώστα

Η σύζυγός του Ευαγγελία.........380 €

― Στη μνήμη Τσαγκαλάκη Σωτήριου του

Ι. 

Ο Τσαγκαλάκης Δημήτρης 

του Σπύρου .................................100€

Διορθώσεις

1) Ο Δούρος Θεόδωρος προσέφερε το ποσό των 40€ στη μνήμη της γιαγιάς του

Αικατερίνης Δούρου και του αδελφού του Θεοδοσίου.

2) Το ποσό των 100€ του Τσαγκαλάκη Δημήτρη ήταν στην μνήμη του ξαδέλ-

φου του Τσαγκαλάκη Σωτήρη.

Η συντακτική επιτροπή ζητά συγνώμη.

Πέρασε περίπου ένας χρόνος από τότε που έφυγες πο-
λυαγαπημένη μου ξαδέλφη Σοφία και ακόμη δεν μπορώ να
το πιστέψω.

Κάθε μέρα μας λείπεις και περισσότερο σε όλους εμάς
που σε αγαπήσαμε.

Για μένα Σοφία που δεν μπόρεσα να σε συνοδεύσω στο
τελευταίο σου ταξίδι, στην αγαπημένη σου Απείρανθο, ο
πόνος είναι βαρύς και αβάσταχτος.

Πάντα θα θυμάμαι την τελευταία σκηνή αποχαιρετισμού
στο Νοσοκομείο, που τίποτα δεν προμήνυε τη φυγή σου για
το μεγάλο ταξίδι. Σοφία σ’ ευχαριστώ για ότι έκανες για
μένα, εσύ κι ο Γιώργος και ήταν πολλά. Πάντα θα είσαι στην
ψυχή και στην καρδιά μου.

Ο ξάδελφός σου
Γιάννης Δ. Σταματόπουλος

Σοφία Μπενεχούτσου-Ζευγώλη
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Ένας ευπατρίδης Κακουραίος, ο Γιώργης

Ν. Σιοροβίγκας, έφυγε πλήρης ημερών από
τη ζωή, σε ηλικία 98 ετών. Ήταν από τα πρό-
σωπα που σφράγισαν με τη συμβολή τους την
πορεία του χωριού μας τα
τελευταία χρόνια, αφού η
παρουσία του ήταν έντονη
στα κοινωνικά δρώμενα του
τόπου μας.

Ήταν από τα ενεργά και
δραστήρια μέλη του Αγρο-
τικού Συνεταιρισμού του
χωριού μας, άριστος καλ-
λιεργητής με απόψεις και
θέσεις πρωτοποριακές για
την εποχή του.

Υπήρξε πολεμιστής στο
έπος του ’40, στα βουνά της
Αλβανίας και μάλιστα στην πρώτη γραμμή και
ήταν υπερήφανος για τα τραύματα που έφε-
ρε στα πόδια του.

Παντρεμένος με την Κωνσταντίνα Κολ-
λιοπούλου πάνω από 60 χρόνια, έζησαν αρ-
μονικά με αλληλοσεβασμό και αγάπη, αν και
δεν απέκτησαν παιδιά, αφού έχασαν το πρώ-
το τους παιδί στη γέννα.

Ψηλός και ευθαλής μέχρι το τέλος του,
που ούτε η πολύχρονη αρρώστια του δεν τον
λύγισε, απεναντίας την πολέμησε με θάρρος
και τόλμη.

Άνθρωπος που δεν μάσαγε τα λόγια του
και πάντα ευθαρσώς εξέφραζε την άποψή του
αν πίστευε ότι ήταν σωστή.

Η ιστορία που είχα ακούσει από συγχω-
ριανούς για τον Σιοροβίγκα δείχνει το χαρα-
κτήρα του. Βρισκόμαστε στα μέσα του Εμ-

φυλίου Πολέμου (1948-49) και ο στρατός κά-
ποια μέρα είχε συγκεντρώσει τους Κακου-
ραίους στο σχολείο του χωριού.

Ο Διοικητής του Λόχου σε μια ομιλία του
προς τους συγχωριανούς
μας, που ήταν ένα παρα-
λήρημα εθνικοφροσύνης,
τους αποκάλεσε “εχθρούς

του έθνους’’ και άλλα κο-
σμητικά επίθετα.

Ο Γιώργος Σιοροβίγκας
ήταν ο μοναδικός άνδρας,
σε μια εποχή που τα έσκια-
ζε ο φόβος, που βγήκε
μπροστά και απευθυνόμε-
νος στον Διοικητή, αφού
πρώτα σήκωσε τα πατζάκια
του παντελονιού του, ώστε

να φανούν τα τραύματα που έφερε από το Αλ-
βανικό μέτωπο να του πει: 

“Κύριε Διοικητά δεν σας επιτρέπω, αυ-
τούς τους χαρακτηρισμούς, σε μας που χύ-
σαμε το αίμα μας στα βουνά της Αλβανίας για
την πατρίδα’’.

Αυτή του η στάση, έβαλε στη θέση του το
Διοικητή.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Σιοροβίγκας.
Γεννήθηκε με τη λεβεντιά και υπηρέτησε

την αλήθεια, την πρόοδο και την κοινωνική δι-
καιοσύνη.

Ο μεγαλοδύναμος Θεός, ας αναπαύσει την
ψυχή του και ας είναι ελαφρύ το Κακουραί-
ϊκο χώμα που τον σκέπασε για πάντα.

Καλό σου ταξίδι θείε Γιώργο.

Ι.Δ. Σταματόπουλος

Γεώργιος Ν. Σιοροβίγκας

Έφυγαν για πάντα  από  κοντά  μας
Το παρακάτω κείμενο δημοσίευσε η

εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» και το αναδημο-
σίευσαν πολλές εφημερίδες Συλλόγων.
Το αναδημοσιεύουμε και εμείς, γιατί πρέ-
πει να γνωρίζουμε τα διαλαμβανόμενα
και να κάνουμε σκεπτικισμούς γύρω
από τις σατανικές συμπτώσεις που μέ-
νουν ανεξήγητες...

Υπάρχουν νόμοι στην Ιστορία, κα-
νόνες που διέπουν την αλληλουχία των
γεγονότων;

Το θέμα απασχόλησε ερευνητές στο
Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, στην Κα-
λιφόρνια, καθώς και σε άλλα ιδρύματα
μελετών στις ΗΠΑ, όπου έχει αναζω-
πυρωθεί το ενδιαφέρον για τη «μοίρα
του ανθρώπου» με αφορμή και τη νέα χι-
λιετία που διανύουμε...

Οι περισσότεροι ερευνητές συμφω-
νούν ότι ορισμένα γεγονότα είναι προ-
βλέψιμα, πολλά όμως ανήκουν στη
σφαίρα του τυχαίου έως μεταφυσικού.
Δεν μπορούν να εξηγηθούν με τίποτε.

Η πιο εντυπωσιακή περίπτωση «ιστο-
ρικού αινίγματος» είναι οι πραγματικά
απίστευτες αναλογίες που αποκαλύ-
φθηκαν ανάμεσα στους δύο διασημό-
τερους Προέδρους των Ηνωμένων Πο-
λιτειών, τον Λίνκολν και τον Κέννεντυ.
Για όσους αγαπούν τα «ανεξήγητα»,
ιδού οι περίεργες αυτές λεπτομέρειες,
όπως τις επιβεβαίωσε η ιστορική έρευ-
να...

ΛΙΝΚΟΛΝ ΚΑΙ ΚΕΝΝΕΝΤΥ
➤ Ο Αβραάμ Λίνκολν μπήκε στο Κογ-

κρέσο το 1846.
➤ Ο Τζων Κέννεντυ το 1946.
➤ Ο Λίνκολν εξελέγη Πρόεδρος το

1860. Ο Κέννεντυ το 1960.
➤ Και οι δυο Πρόεδροι αγωνίστηκαν για

τα πολιτικά δικαιώματα.

➤ Και των δύο οι γυναίκες απέβαλαν
στη διάρκεια της προεδρίας.

➤ Και οι δύο σκοτώθηκαν Παρασκευή.
➤ Και οι δύο πυροβολήθηκαν στο κε-

φάλι.
➤ Και οι δύο δέχθηκαν την επίθεση πα-

ρουσία των συζύγων τους.
➤ Και των δύο οι γραμματείς τους εί-

χαν πει ότι εκείνη την ημέρα θα κιν-
δύνευαν.

➤ Ο γραμματέας του Λίνκολν λεγόταν
Κέννεντυ.

➤ Ο γραμματέας του Κέννεντυ λεγό-
ταν Λίνκολν.

➤ Και οι δύο σκοτώθηκαν από Νότιους.
➤ Και τους δύο τους διαδέχθηκαν Νό-

τιοι.
➤ Και των δύο οι διάδοχοι ονομάζον-

ταν Τζόνσον.
➤ Ο Άντριου Τζόνσον, που διαδέχθηκε

τον Λίνκολν γεννήθηκε το 1808.
➤ Ο Λίντον Τζόνσον, που διαδέχθηκε

τον Κέννεντυ, γεννήθηκε το 1908.
➤ Ο δολοφόνος του Λίνκολν, Τζον

Ουίλς Μπουθ, γεννήθηκε το 1839.
➤ Ο δολοφόνος του Κέννεντυ, Λι Χάρ-

βεϊ Όσβαλντ, γεννήθηκε το 1939.
➤ Και οι δύο δολοφόνοι είναι γνωστοί

με τριπλό όνομα.
➤ Και των δύο τα ονόματα έχουν από

15 γράμματα.
➤ Ο Μπουθ πυροβόλησε σε θέατρο και

συνελήφθη σε αποθήκη.
➤ Ο Όσβαλντ πυροβόλησε από απο-

θήκη και συνελήφθη σε θέατρο.
➤ Και οι δύο δολοφόνοι δολοφονήθη-

καν πριν δικαστούν.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα
«ΑΡΚΑΔΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Για την αντιγραφή
Ι.Δ. Σταματόπουλος

Συμπτώσεις  ανεξήγητων  γεγονότων

Πριν λίγο καιρό έφυγε από κοντά μας ο
παππούς μου. 

Ο μπαρμπα - Κωνσταντής ο βαρελάς.

‘Ολοι τον γνώριζαν και όλοι τον σέβονταν
στο χωριό, και σχεδόν σ’ όλη την Πελοπόν-
νησο που πήγαινε φτιάχνον-
τας βαρέλια. 

Σε κάθε σπίτι του χωριού
ο παππούς μου έχει φτιάξει
και ένα βαρέλι να πίνουν οι
χωριανοί στην υγειά του και
να τον θυμούνται. 

Του άρεσε να συμμετέχει
σε όλες τις εκδηλώσεις του
χωριού, μαζί με τους συγ-
χωριανούς του. 

Ο παππούς μου ήταν ένας
άνθρωπος πολύ κουρασμέ-
νος. 

Αγωνιστής στη ζωή. Δούλεψε πολύ σκλη-
ρά για να προσφέρει στα παιδιά του μια αξιο-
πρεπή ζωή και να τα μεγαλώσει. 

Εμάς τα εγγόνια πάντα μας υπεραγα-
πούσε και μας περίμενε όλο λαχτάρα να
πάμε να τον δούμε. 

Πολλές φορές όταν του λέγαμε πως θα
πάμε στο χωριό, περίμενε στο καφενείο του
Κέζα να μας προϋπαντήσει, πάντα γελαστός
ακουμπισμένος στη μαγκούρα του.

Μας έκανε όλα τα χατίρια, και οι ωραι-
ότερες αναμνήσεις μας είναι από το χωριό,
όπου πηγαίναμε κάθε καλοκαίρι.

Τώρα όταν πάμε ο παππούς δεν μας πε-
ριμένει στου Κέζα, η γιαγιά δεν βγαίνει στο

δρόμο να μας προϋπαντήσει,
στο σπίτι δεν μυρίζουν τα φα-
γητά και τα γλυκά της γιαγιάς. 

Χάσαμε ένα κομμάτι από
τις ρίζες μας και από τις παι-
δικές μας αναμνήσεις. 

Γιατί αυτό ήταν ο παπ-
πούς και η γιαγιά μας, οι ρίζες
μας και οι αναμνήσεις μας.
Έζησαν μαζί κι έφυγαν και οι
δυο μαζί αφήνοντας στις ψυ-
χές μας ένα κενό που δεν
μπορεί να συμπληρώσει κα-
νείς. 

Παππού μου, εύχομαι εκεί που πήγες να
είσαι πιο ευτυχισμένος και πιο ξεκούραστος
απ’ ό,τι στη ζωή σου εδώ και η γιαγιά μου να
σε προσέχει και να σε περιποιείται όπως έκα-
νε πάντα. 

Μπορεί να φύγατε αλλά θα ζείτε πάντα
στην καρδιά μας και στη σκέψη μας. 

Στο καλό αγαπημένε μου παππού. 
Ο εγγονός σου 

Δημήτρης Χατζηθεοδώρου 

Kωνσταντής Δ. Nάγος

Στις 11 Απριλίου 2010
απεβίωσε ο Τριαντάφυλλος

Ηλίας του Νικολάου και της
Δήμητρας μετά από σύντομη
μάχη με την επάρατη νόσο.
Γεννήθηκε το 1928 στο Αρ-
τεμίσιο Αρκαδίας. Εκεί έζησε
μέχρι την ηλικία των τριάντα
ετών. Παντρεύτηκε την Αι-
κατερίνη Καρατζά και απέ-
κτησαν δύο αγόρια το Νικό-
λαο και το Δημήτριο. Η οικο-
γένεια μετακόμισε στην Τρί-
πολη, όπου ο Ηλίας έζησε
όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Ήταν
πλανόδιος έμπορος. Λόγω του χαρακτήρα
του αλλά και του επαγγέλματός του απέ-
κτησε πολλές γνωριμίες σχεδόν σε όλη
την Πελοπόννησο και την Αιτωλοακαρνανία.

Ήταν άνθρωπος χαμογελα-
στός, καλόψυχος και ιδιαί-
τερα αγαπητός ακόμα και σε
ανθρώπους πολύ νεοτέρους
του. Έβλεπε πάντα την εύ-
θυμη πλευρά της ζωής και
ήταν γνωστός για τα αστεία
και τα καλαμπούρια του. Αγα-
πούσε την καλή παρέα και τη
διασκέδαση και ήταν δεινός
χορευτής. Η απώλειά του
αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό
στη σύζυγό του, τα παιδιά και
τα εγγόνια του. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκε-
πάζει. 

Αιωνία του η μνήμη. 

Η οικογένειά του 

Τριαντάφυλλος Ηλίας (1928-2010)

Το πανηγύρι του Αγ. Κωνσταντίνου
Όλοι στο χωριό κάθε χρόνο περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη γιορτή των

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των πολιούχων και προστατών του χωριού μας.
Άλλοτε το πανηγύρι γινόταν με λαμπρότητα και συμμετείχε όχι μόνο σύσσωμο το
χωριό, αλλά και πολλοί χωριανοί που διαβιούν εκτός αυτού. Φέτος δεν είχε το ίδιο
χρώμα. Ο καιρός, κρύος και βροχερός, συνέτεινε πάρα πολύ σ’ αυτό. 

Την παραμονή, σε μια εκκλησία ανθοστόλιστη, έγινε βέβαια με λαμπρότητα ο
εσπερινός με τη συμμετοχή του αρχιμανδρίτη κ. Ιουστίνου Τσαγκούρη και δύο ακό-
μα  εκλεκτών ιεροψαλτών, του συμπατριώτη μας κ. Ηλιόπουλου Βασίλη και του κ.
Ξηρογιάννη Μιχάλη. Ο ναός ήταν γεμάτος. Απουσίαζαν βέβαια τα παιδιά του χω-
ριού. Όμως η βροχή δεν επέτρεψε να γίνει η περιφορά - μόνο βιαστικά γύρω από
το ναό περιήλθε η εικόνα και ελάχιστοι πιστοί - και αυτό μείωσε τη λαμπρότητα της
τελετής. 

Ανήμερα της γιορτής η εκκλησία είχε τον κόσμο μιας απλής κυριακάτικης λει-
τουργίας. Τον πανηγυρικό τόνο έδιναν μόνο οι ξένοι ιεροψάλτες. Γλέντι το βρά-
δυ έκανε στην αίθουσα του Συλλόγου ο Σταθούλης Δημήτρης με όργανα και χορό,
όμως κι εκεί το κλίμα ήταν υποτονικό. 

Ελπίζω και εύχομαι να μη φτάσουμε στο σημείο να λέμε κάθε «πέρσι και κα-
λύτερα», γιατί το πανηγύρι του Αγίου Κωνσταντίνου είναι άρρηκτα δεμένο με την
παράδοση του χωριού μας και αν με την αδιαφορία μας συμβάλουμε να ατονήσει
και να σβήσει, θα αποκόψουμε τους δεσμούς με τις ρίζες μας. 

Σταματόπουλος Διονύσιος

AΡΧΑΙΟΙ  ΜΑΝΤΙΝΕΙΣ  ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ  

Στην αρχαιότητα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν ένας από
τους πιο ιερούς θεσμούς και αυτό γιατί ήταν βασισμένοι στην
τιμή, την ευγενή άμιλλα και το συναγωνισμό μεταξύ των
αθλητών κάθε πόλης. 

Ο Ολυμπιονίκης στεφόταν με στεφάνι ελιάς και τι-
μούνταν υπέρ του δέον. Έτσι η πόλη καταγωγής του Ολυμ-
πιονίκη τον υποδεχόταν με τιμές και δόξες, ακόμη γκρέμι-
ζαν ένα μέρος των τειχών, που την προστάτευαν, για να δεί-
ξουν ότι δεν τα έχουν ανάγκη αφού έχουν τέτοια παιδιά.
Όταν γινόνταν οι Ολυμπιακοί αγώνες, όλοι οι πόλεμοι αυ-
τομάτως σταματούσαν. Όλες οι Αρκαδικές πόλεις τίμησαν
το θεσμό των Ολυμπιακών αγώνων στέλνοντας αθλητές,
πολλοί από τους οποίους στέφθηκαν Ολυμπιονίκες. Μετα-
ξύ των Αρκαδικών πόλεων ήταν και η αρχαία Μαντινεία, που
αθλητές της στέφθηκαν Ολυμπιονίκες.

Αξίζει να μνημονεύσουμε τα ονόματα των Ολυμπιονικών που είχαν καταγω-
γή την Αρχαία Μαντινεία. 

1. Πρωτόλαος 550 π.Χ. Πυγμή Παίδων 
2. Επικράδιος 480 π.Χ. Πυγμή Παίδων 
3. Δρομεύς 480 π.Χ. Παγκράτιο (πάλη) 
4. Πύθαρχος 464 π.Χ. Στάδιο Παίδων 
5. Κυνίσκος 460 π.Χ. Πυγμή Παίδων 
6. Τίμαρχος     296 π.Χ. Πένταθλο 

Ι. Δ. Σταματόπουλος 
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Εκδρομή στην Παναγία την Προυσιώτισσα

Όλοι είχαν πολύ κέφι και ήταν χαρούμε-
νοι και ενθουσιασμένοι. Αυτό φαίνεται από το
γεγονός ότι πολλοί ήταν εκείνοι, που ενώ δεν
είχε τελειώσει η εκδρομή, μας ρωτούσαν
πότε θα ξαναπάμε.

Είμαστε όμως και ’μείς οι οργανωτές πολύ
ευχαριστημένοι από τους εκδρομείς. Θέ-
λουμε να τους συγχαρούμε για την πολύ
ωραία συμπεριφορά.

Στη συνέχεια παραθέτω το ιστορικό της
Παναγίας της Προυσιώτισσας.

Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα

Η ιστορία της Ιεράς Μονής 
Προυσού

Η Ιερά Μονή της Παναγίας στον Προυσό
της Ευρυτανίας είναι αφιερωμένη στην Κοί-
μηση της Υπεραγίας Θεοτόκου και πανηγυ-
ρίζει με κάθε θρησκευτική και εκκλησιαστική
λαμπρότητα, στις 23 Αυγούστου, στην Από-
δοση της προαναφερθείσης Θεομητορικής
εορτής.

Η εικόνα της Παναγίας έχει πολύ μεγά-
λη ιστορία, λόγω της καταγωγής της από την
Προύσα της Μικράς Ασίας, αλλά και πολύ με-
γάλη χάρη. Εξάλλου εικάζεται ότι είναι έργο
του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος,
όπως μας παραδίδεται από την ιερά παρά-
δοση, ζωγράφισε εικόνες της Παναγίας, του
Ιησού Χριστού αλλά και των Αγίων Αποστό-
λων. Βέβαια, ακόμα και αν δεν είναι έργο του
Αγίου Λουκά, εν τούτοις επιτελεί πολλά
θαύματα, όπως γίνεται με πολλές άλλες ει-
κόνες.

Συγκεκριμένα η Ιερά Μονή Προυσού ή
Πυρσού, βρίσκεται περίπου τριάντα χιλιόμε-
τρα από την πρωτεύουσα του νομού Ευρυ-
τανίας, το Καρπενήσι, μέσα σε μία κατάφυ-
τη από έλατα περιοχή. Στο σημείο όπου
ενώνονται τα δύο βουνά Χελιδόνα και Κα-

λιακούδα, από την οροσειρά του όρους Τυμ-
φρηστού, διάλεξε η Παναγία να δημιουργή-
σει την οικία της, όπου έμελλε να γίνει με το
πέρασμα των αιώνων, μεγάλο και πανορθό-
δοξο προσκύνημα.

Η ιστορία της Εικόνας και κατ’ επέκταση
και της Mονής, ανάγεται στην περίοδο της βα-
σιλείας του εικονομάχου Αυτοκράτορα του
Βυζαντίου Θεόφιλου (829-842). Η εικόνα
της Παναγίας βρισκόταν στον πιο περικαλλή
ναό της Προύσας, όπου με τη χάρη του Θεού
και την πίστη των χριστιανών επιτελούσε πολ-
λά θαύματα. Αλλά, λόγω της επικείμενης κα-
ταστροφής όλων των εικόνων στην βυζαντι-
νή επικράτεια, εξαιτίας ενός διατάγματος του
αυτοκράτορα που επέβαλε την καταστροφή
τους, ένας νέος από αρχοντική καταγωγή και
κινούμενος από ευσεβή φόβο για το μέλλον
της ιεράς εικόνας, αποφασίζει να πάρει την
εικόνα και να την φυγαδεύσει στην ορθόδο-

ξη τότε Ελλάδα, για να μην κινδυνεύσει. Έτσι,
με αυτό τον τρόπο, ξεκινάει η ιστορία της Μο-
νής του Προυσού.

Όταν αυτός ο νέος, του οποίου το όνομα
δεν το γνωρίζουμε, έφτασε στην Ελλάδα, από
την Προύσα της Μικράς Ασίας, κατευθύνθη-
κε προς το νότιο τμήμα της Ελλάδας ψά-
χνοντας έναν τόπο ο οποίος θα τον ανάπαυε
και στον οποίο θα ανοικοδομούσε την εκ-
κλησία, προς τιμή της του Θεού Σοφίας και
προς παρηγορία της ξενιτιάς. Εκεί είχε σκο-
πό να τοποθετήσει και την εικόνα. Αυτός ο τό-
πος ήταν η Νέα Πάτρα, η σημερινή Υπάτη.
Καθώς όμως η εκκλησία σχεδόν τελείωνε,
ένα βράδυ η εικόνα της Παναγίας εξαφανί-
στηκε. Το πρωί, όταν ο νέος κατάλαβε ότι η
εικόνα εξαφανίστηκε, στεναχωρήθηκε πάρα
πολύ και προσπάθησε να βρεί την αιτία που
η εικόνα τον είχε εγκαταλείψει. Βέβαια,
σταμάτησε και η ανοικοδόμηση της εκκλη-
σίας, μέχρις ότου θα βρισκόταν η εικόνα. Εν
τω μεταξύ, η εικόνα είχε μεταφερθεί σε ένα
μικρό σπήλαιο σε ένα δύσβατο και άγονο
τόπο, του οποίου μοναδικοί κάτοικοι ήταν κά-
ποιοι βοσκοί με τα κοπάδια τους. Κάθε βρά-
δυ εκεί όπου βρισκόταν η εικόνα δημιουρ-
γούταν μία στήλη φωτός και ακούγονταν
ψαλμωδίες. Αυτό το θαυμαστό γεγονός το
άκουσε ένα παιδί και έντρομο το είπε στον
πατέρα του, ο οποίος όμως θεώρησε ότι το
παιδί το ονειρεύτηκε. Την επόμενη νύχτα μαζί
με το παιδί έμεινε και ο πατέρας, για να δια-
πιστώσει τι συνέβαινε· και όντως συνέβησαν
όπως τα είχε πει το παιδί. Την επόμενη
μέρα πήγαν όλοι οι βοσκοί, με μεγάλο φόβο,
να δουν τι συμβαίνει. Εκεί ανακάλυψαν την
εικόνα και είδαν να υπάρχει μπροστά της ένα
αναμμένο καντήλι. Οι βοσκοί φωνάζοντας τον
ιερέα του χωριού, πήραν την εικόνα και την
μετέφεραν στο χωριό, ενώ παράλληλα δια-
δόθηκε το νέο. Το ίδιο βράδυ όμως, η εικό-

να έφυγε από το χωριό και ξαναπήγε στην
σπηλιά όπου είχε βρεθεί. Παράλληλα πλη-
ροφορήθηκε και ο νέος για την εύρεση της
εικόνας από τις εφημερίδες και πάει να δια-
πιστώσει αν πρόκειται για την εικόνα που είχε
φέρει από την Προύσα. Όταν έφτασε στο χω-
ριό και είδε την εικόνα εξήγησε στους χωρι-
κούς όλα όσα είχαν συμβεί, αφού τους έδω-
σε ένα φιλοδώρημα που βρήκαν την εικόνα,
την πήρε για να την τοποθετήσει στην εκ-
κλησία που έφτιαχνε. Οι βοσκοί, πάρα πολύ
λυπημένοι, αποχαιρέτησαν τον πνευματικό
θησαυρό, που προς στιγμή έχαναν, καθώς δεν
ήξεραν ότι τα σχέδια του Θεού ήταν άλλα για
αυτό τον τόπο.

Στον δρόμο της επιστροφής για την Υπά-
τη, έκαμε μία στάση για να ξεκουραστεί και
να περάσει η νύχτα. Όμως η εικόνα για δεύ-
τερη φορά έφυγε και επέστρεψε στη σπηλιά.
Το πρωί, όταν ξύπνησε και είδε ότι η εικόνα
έλειπε, θεώρησε ότι οι χωρικοί τον είχαν πα-

ρακολουθήσει και του άρπαξαν την εικόνα.
Επέστρεψε πάλι στο χωριό και κατηγόρησε
τους χωρικούς ότι του έκλεψαν την εικόνα·
όταν αυτοί του εξήγησαν ότι δεν είχαν φύ-
γει από το χωριό τους καθόλου, αυτός δεν
τους πίστεψε, πήρε την εικόνα και ξεκίνησε
για το δρόμο προς την Υπάτη. Στο δρόμο,
όμως, καθώς είχε τοποθετήσει την εικόνα
πάνω στο άλογό του, το άλογο πέφτει στο
γκρεμό. Ο νέος τότε επικαλείται την Πανα-
γία να γλιτώσει το άλογο και κατεβαίνει για
να δει τι είχε γίνει. Μόλις είδε ότι το άλογο
δεν είχε πάθε τίποτα, χάρηκε και έψαξε να
βρεί και την εικόνα, αλλά δεν μπόρεσε. Η ει-
κόνα εν τω μεταξύ, αφού ανέβηκε το βουνό,
αφήνοντας τα αποτυπώματά της και έφτασε
στην κορυφή του βουνού, τρύπησε το βουνό
και επέστρεψε στη σπηλιά. Ο νέος για μία
ακόμη φορά επέστρεψε στο χωριό για να πά-
ρει την εικόνα. Όταν πήγε να την σηκώσει για
να την πάρει, δεν μπόρεσε. Και η εικόνα απευ-
θυνόμενη σε αυτόν του είπε ότι είχε διαλέ-
ξει τον χώρο όπου θα έμενε· παράλληλα τον
ευχαρίστησε για όλα όσα είχε κάνει και επι-
πλέον τον αποδέσμευσε από κάθε ευθύνη
που είχε για αυτήν. Ήταν ευπρόσδεκτος να
μείνει μαζί της, αν το ήθελε, αλλά αν πάλι δεν
ήθελε, δεν θα έπρεπε να λυπηθεί. Το αρ-
χοντόπουλο αφού έδιωξε όλους τους υπη-
ρέτες του, κράτησε έναν, με τον οποίο έγι-
ναν μοναχοί και έλαβαν τα ονόματα Διονύ-
σιος και Τιμόθεος, δημιουργώντας έτσι την
πρώτη μοναστική πολιτεία στην Ευρυτανία.
Η Μονή από την περίοδο εκείνη, αν και
έμεινε σχεδόν άγνωστη λόγω του δύσβατου
της περιοχής, εν τούτοις εισήλθε στην ενερ-
γό πάλι δράση την περίοδο της παλιγγενεσίας
του 1821, όπου και δημιουργήθηκε μία μεγάλη
μοναστική αδελφότητα, στην οποία λει-
τούργησε ως σχολείο για τα ελληνόπουλα και
ως στέκι για τους αγωνιστές (Λάμπρο Κα-
τσαντώνη, Γεώργιο Καραϊσκάκη, Μάρκο Μπό-
τσαρη κ.ά.). Μάλιστα πολλοί από αυτούς πα-
ρέμειναν στη Μονή όπου και γιατρεύτηκαν
από διάφορες ασθένειες ή πληγές, αφιερώ-
νοντας σ’ αυτήν διάφορα προσωπικά αντι-
κείμενα ως αντίδωρο για την διαμονή τους.
Και για του λόγου το αληθές, το πουκάμισο
της Παναγίας που καλύπτει ολόκληρη την ει-
κόνα έγινε δι’ εξόδων του Στρατηγού Κα-
ραϊσκάκη, όπως επίσης και τα αστέρια που
συμβολίζουν την αειπαρθενία της, καθώς και
τα διακριτικά του αξιώματος του στρατηγού,
τα οποία εδωρίστηκαν από τον ίδιο. Ακόμα
και τα όπλα του γενναιότατου στρατηγού Κα-
ραϊσκάκη βρίσκονται στο Σκευοφυλάκιο της
Μονής.

Το Καθολικό της Μονής καταστράφηκε
από πυρκαϊά πρώτη φορά το έτος 1857. Τότε,
χτίστηκε το δεύτερο Καθολικό της Μονής, το
οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα. Η δεύτερη
και μεγαλύτερη καταστροφή του μοναστηριού

έγινε την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου. Η Μονή δεν κατάφερε να ξεφύγει από
τη γερμανική πολεμική μηχανή, η οποία στις
16 Αυγούστου 1944, πυρπόλησε μεγάλο
τμήμα των κτιρίων της, καταστρέφοντας
έτσι πολλά ιερά και πολύτιμα κειμήλια, σκεύη,
χειρόγραφα και βιβλία. Ευτυχώς η Εικόνα της
Παναγίας με αρκετά πολύτιμα κειμήλια είχαν
τοποθετηθεί σε ένα μέρος που ακόμα και αν
καιγόταν η εκκλησία να μην κινδύνευαν
αυτά.

Μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, το έτος 1950
ξεκίνησε η ανοικοδόμηση του μοναστηριού
από τον ηγούμενο της μονής Γερμανό Στα-
θογιάννη, η οποία όμως δεν τελείωσε τότε·
συνεχίστηκε και στην δεκαετία του 1970, από
τον τότε ηγούμενο της μονής και σημερινό
ηγούμενο της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου του
Αγίου Όρους, Γρηγόριο Ζουμή. Ο διάδοχος
του ηγούμενου Γρηγορίου και σημερινός
ηγούμενος Χρυσόστομος Δρόσος, συνεχίζει
την ανοικοδόμηση της Μονής, προσέχοντας
πάντα την καλαισθησία του χώρου, όπως και
οι προκάτοχοί του.

Η Ιερά Μονή του Προυσού, αν και δεν
εκτείνεται σε μεγάλη έκταση λόγω του γκρε-
μού, εν τούτοις κοσμείται με πολλά ωραία και
μεγάλα κτίρια. Συγκεκριμένα, το Καθολικό δεν
βρίσκεται στο κέντρο του μοναστηριού ως εί-
θισται, αλλά στην άκρη λόγω του γκρεμού,
χωρίς να περικυκλούται από τα υπόλοιπα κτί-
ρια. Στην ανατολική μεριά του μοναστηριού
βρίσκεται ο χώρος διαμονής των μοναχών και
του προσωπικού με όλους τους βοηθητι-
κούς χώρους. 

Επίσης η Μονή διαθέτει και Σκευοφυλά-
κιο - Μουσείο, όπου φυλάσσονται όλα τα πο-
λύτιμα κειμήλια (κώδικες, βιβλία, σκεύη, τα
όπλα του Στρατηγού Καραϊσκάκη αλλά και
άλλα πολλά). Καθώς εξερχόμαστε από τη
Μονή δεξιά και αριστερά συναντούμε τους
δύο μεγάλους ξενώνες, οι οποίοι μπορούν να
φιλοξενήσουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό προ-
σκυνητών. Μετά από τους ξενώνες και καθώς
ανεβαίνουμε τον ανηφορικό δρόμο, φτά-
νουμε στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων και
στο Βαπτιστήριο, που χρησιμοποιείται ακόμα
και σήμερα. Στον εξωτερικό χώρο βρίσκεται
επίσης το Σχολείο των Ελληνικών Γραμμάτων,
το οποίο πολλά προσέφερε κατά τα χρόνια
της δουλείας· τη σημερινή του μορφή την
έλαβε από τον προηγούμενο ηγούμενο Κύ-
ριλλο Καστανοφύλλη.

Το περί ου ο λόγος Ιερό Σκήνωμα είναι
γνωστό όχι μόνο στους ανά την υφήλιο Ευ-
ρυτάνες, αλλά και στους υπόλοιπους Έλλη-
νες, λόγω των άπειρων θαυμάτων που η Υπε-
ραγία Θεοτόκος επιτελεί μέσω της Ιεράς της
Εικόνας σε όσους επικαλούνται τη Χάρη Της.

Για την αντιγραφή 
Ελένη Β. Δάμη - Ζαρόκωστα

Συνέχεια από την 1η σελ. 
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τραγουδιού  και  να απαγγέλλονται  ποι-

ήματα και πεζά από μητέρες και παιδιά

του σχολείου ενώ ταυτόχρονα προβάλ-

λονταν σχετικές εικόνες και βίντεο. Στη

δημιουργία της ζεστής ατμόσφαιρας

βοήθησε η λιτή, απέριττη  αλλά καλό-

γουστη και με φαντασία διακόσμηση

του χώρου της αίθουσας, η οποία ση-

μειωτέον σχολιάστηκε θετικά τόσο από

τους ομιλητές, όσο και από όλο  τον κό-

σμο. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το

σερβίρισμα του φαγητού από τον εντυ-

πωσιακό και πλούσιο μπουφέ και των

χειροποίητων γλυκών που ήταν

φτιαγμένα από μητέρες του χωρι-

ού.

Οι πρώτοι από τους παρευρι-

σκόμενους άρχισαν να αποχωρούν

κατά τις 8:30 μ.μ., με την ικανο-

ποίηση ζωγραφισμένη στα πρόσω-

πά τους και την ευχαρίστηση να

διατυπώνεται στις ευχές τους και

στις ευχαριστίες τους.

Το Δ.Σ. στέλνει τις ευχαριστίες

του σε όλο τον κόσμο,  που τίμησε

με την παρουσία του και τη συμμε-

τοχή του την εκδήλωση και επι-

πλέον  θέλει να ευχαριστήσει ιδι-

αιτέρως όλους και όλες, όσους

βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο

στην πραγματοποίηση  αυτής  της γιορ-

τής. Φωτογραφικό υλικό από την εκδή-

λωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα

του χωριού www.kakouri.gr

Το Δ.Σ. του Συλλόγου του χωριού 

Γιορτή  της  Μητέρας  στο  Κακούρι

«Έφηβος» 74 ετών

Ο Τάκης Γ. Σταματόπουλος έλαβε μέρος στον Κολοκοτρώνειο δρόμο 10.000 μ., ο οποίος διε-

ξάγεται κάθε χρόνο το μήνα Σεπτέμβριο στην Τρίπολη, όπου και πρώτευσε στην 7η κατηγορία

Βετεράνων (70 ετών και άνω).

Ήρθε 42ος στην γενική κατάταξη 300 αθλητών απ’ όλη την Ελλάδα, με τον εκπληκτικό χρό-

νο ρεκόρ 46’, ο οποίος αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ βετεράνων.

Ο αθλητισμός για τον Τάκη ήταν και είναι τρόπος ζωής. Τα τελευταία 40 χρόνια έχει λάβει

μέρος σε πολλούς αγώνες στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Τάκη, πολλά συγχαρητήρια και σου ευχόμαστε να βρείς μιμητές. Θα σε παρακαλέσουμε πολύ,

αν δεν έχεις αντίρρηση, να προσφέρεις τα μετάλλια που έχεις πάρει από τις διακρίσεις σου στο

Λαογραφικό Μουσείο του χωριού. Ίσως παραδειγματιστούν και παρακινηθούν κάποια νέα παι-

διά να ακολουθήσουν το παράδειγμά σου.
Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα

Συνέχεια από την 1η σελ. 

Για τη Μητέρα 
Η γυναίκα μου μού πρότεινε να βγώ με άλλη γυναίκα.
«Γνωρίζεις πολύ καλά πώς την αγαπάς» μού είπε μια μέρα ξαφνιάζοντάς με.
Η ζωή είναι πολύ σύντομη, αφιέρωσέ της χρόνο».
«Μα εγώ ΕΣΕΝΑ αγαπώ», της είπα έντονα.
«Το ξέρω. Εξίσου όμως αγαπάς κι εκείνη».
Η άλλη γυναίκα, την οποία η γυναίκα μου ήθελε να επισκεφθώ, ήταν η μητέρα μου,

χήρα εδώ και χρόνια. Όμως οι απαιτήσεις της δουλειάς και των παιδιών με ανάγκαζαν
να την επισκέπτομαι αραιά και πού.

Εκείνο το βράδυ της τηλεφώνησα και την προσκάλεσα έξω σε δείπνο και μετά για κι-
νηματογράφο.

«Τι συμβαίνει; Είσαι καλά;» με ρώτησε.
Η μητέρα μου είναι από τους ανθρώπους που εκλαμβάνει ένα νυχτερινό τηλεφώνη-

μα ή μια αναπάντεχη πρόσκληση ως αρχή κακών μαντάτων.
«Νόμιζα πως θα ήταν καλή ιδέα να περνούσαμε λίγο χρόνο μαζί» της απάντησα. «Οι

δυό μας μόνοι... Τι λες;».
Σκέφθηκε λιγάκι και απάντησε: «Θα το ήθελα πολύ».
Εκείνη την Παρασκευή, καθώς οδηγούσα μετά το γραφείο για να πάω να την πάρω,

αισθανόμουν περίεργα. Ήταν ο εκνευρισμός που προηγείται ενός ραντεβού... Και πώς τα
φέρνει η ζωή, όταν έφθασα στο σπίτι της, παρατήρησα πώς και η ίδια ήταν φοβερά συγ-
κινημένη!

Με περίμενε στην πόρτα φορώντας το παλιό καλό παλτό της, είχε περιποιηθεί τα μαλ-
λιά της και ήταν ντυμένη με το φόρεμα με το οποίο είχε εορτάσει την τελευταία επέτειο
του γάμου της. Το πρόσωπό της χαμογελούσε, ακτινοβολούσε φως, όπως το πρόσωπο
ενός αγγέλου.

«Είπα στις φίλες μου ότι θα βγω με το γιό μου και όλες τους συγκινήθηκαν», μου είπε
καθώς έμπαινε στο αυτοκίνητό μου. «Δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι αύριο για να μά-
θουν τα πάντα για τη βραδινή έξοδό μας».

Πήγαμε σε ένα εστιατόριο όχι από τα καλά, αλλά με ζεστή ατμόσφαιρα. Η μητέρα μου
με έπιασε από το μπράτσο σαν να ήταν η Πρώτη Κυρία της χώρας.

Μόλις καθίσαμε, έπρεπε εγώ να της διαβάσω τον κατάλογο με τα φαγητά. Το μόνο
που «έπιαναν» τα μάτια της ήταν κάτι μεγάλες φιγούρες.

Μόλις έφθασα στη μέση του καταλόγου, σήκωσα το πρόσωπό μου. Η μαμά μου κα-
θόταν στην άλλη άκρη του τραπεζιού και με χάζευε. Ένα νοσταλγικό χαμόγελο πέρασε
από τα χείλη της.

«Εγώ ήμουν αυτή που σου διάβαζε τον κατάλογο, όταν ήσουν μικρός, θυμάσαι;»
«Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να ξεκουραστείς και να μου επιτρέψεις να σου ανταποδώσω τη

χάρη», απάντησα.
Κατά τη διάρκεια του γεύματος είχαμε μια ευχάριστη συζήτηση, τίποτα το εξαιρετι-

κό, απλά το πώς περνάει ο καθένας μας κάθε μέρα.
Μιλούσαμε για ώρες, που τελικά χάσαμε την ταινία στον κινηματογράφο.
«Θα βγώ μαζί σου την επόμενη φορά, αν μου επιτρέψεις να κάνω εγώ την πρόταση»,

μου είπε η μητέρα μου καθώς την επέστρεφα στο σπίτι. Την φίλησα, την αγκάλιασα.
«Πώς πήγε το ραντεβού;» θέλησε να μάθει η γυναίκα μου μόλις μπήκα στο σπίτι εκεί-

νο το βράδυ.
«Πολύ όμορφα, σ’ ευχαριστώ. Περισσότερο κι απ’ ό,τι περίμενα», της απάντησα.
Μερικές μέρες αργότερα η μητέρα μου «έφυγε» από ανακοπή της καρδιάς. Όλα συ-

νέβησαν τόσο γρήγορα, δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα.
Λίγο καιρό μετά, έλαβα έναν φάκελο από το εστιατόριο όπου είχαμε δειπνήσει η μη-

τέρα μου κι εγώ. Μέσα είχε ένα σημείωμα που έγραφε:
«Το δείπνο είναι προπληρωμένο. Ήμουν σχεδόν βέβαιη πως δεν θα μπορούσα να πα-

ρευρεθώ, κι έτσι πλήρωσα για δύο άτομα, για σένα και τη σύζυγό σου. Δεν θα μπορέσεις
ποτέ σου να αισθανθείς τι σήμαινε εκείνη η βραδιά για μένα. Σ’ αγαπώ!»

Εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα τη σπουδαιότητα του να είχα πει εγκαίρως “ΣΕ ΑΓΑ-
ΠΩ’’.

Συνειδητοποίησα ακόμη τη σπουδαιότητα του να δίνουμε στους αγαπημένους μας το
χρόνο που τους αξίζει. Τίποτα στη ζωή δεν είναι και δεν θα είναι πιο σημαντικό από την
οικογένειά σου. Αφιέρωσε χρόνο σ’ αυτούς που αγαπάς, γιατί αυτοί δεν μπορούν να πε-
ριμένουν.

Εάν ζει η μητέρα σου
Απόλαυσε τη στιγμή.
Εάν δεν ζει
Να τη θυμάσαι.
Εάν έχεις μητέρα
Προώθησε αυτό το μήνυμα.
Αμέσως θα κάνεις κάποιον να αισθανθεί κάτι για κάποια που ξέχασε, για αυτό το υπέ-

ροχο ον που αποκαλείται... ΜΗΤΕΡΑ!
Και να θυμάσαι πάντοτε:
Ο χρόνος ποτέ δεν συγχωρεί!
Ούτε μπορεί να γυρίσει πίσω.

Μετάφραση από τα Ισπανικά
Για την αντιγραφή:

Βασίλης Ηλιόπουλος
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Γιορτή  της  Ανάληψης

κόσμο, αλλά η μαγεία της θείας λειτουρ-

γίας διαχέεται στο γύρω χώρο. 

Μετά την θεία λειτουργία όλοι κά-

θονται  μαζί στους γύρω βράχους όπου

τρώνε το κολατσιό και μετά το τέλος όλοι

μαζί κάνουν μια ευχή «του χρόνου όλοι να

είμαστε πάλι εδώ».

Ας το βάλουμε στο πρόγραμμά μας και

εμείς. Μπορούμε και αξίζει τον κόπο.

Γιατί όποιος πάει εύχεται να μπορεί να

πάει και του χρόνου!

Φωτογραφικό υλικό από την Ανάληψη

υπάρχει στην ιστοσελίδα του χωριού

μας «www.kakouri.gr»

1. Άρμεγμα: Αν δεις πως αρμέγεις, να πε-
ριμένεις μεγάλα κέρδη και αύξηση της
περιουσίας σου.
Αν δεις ότι αρμέγεις και δεν παίρνεις
γάλα, να ξέρεις πως ματαιοπονείς.

2. Αργαλειός: Η γυναίκα που βλέπει πως
υφαίνει, να περιμένει αρραβώνα ή γάμο.

3. Βενζίνη: Αν δεις στον ύπνο σου ότι κα-
θαρίζεις ρούχα με βενζίνη, σύντομα θα
πιάσεις καινούργια δουλειά. Αν μυρίζεις
βενζίνη, τότε κάποιοι φίλοι σου σε
σχολιάζουν, ενώ αν τη βάλεις στο αυ-
τοκίνητό σου, θα έχεις αύξηση στα
κέρδη σου.

4. Διάλεξη: Αν δεις ότι παρακολουθείς διά-
λεξη κάποιου, γρήγορα θα ακούσεις ευ-
χάριστα νέα.

5. Δίψα: Αν διψάς και η γυναίκα σου, σου
προσφέρει νερό, σημαίνει ότι κάποιος
κίνδυνος που σε απειλεί, θα απομα-
κρυνθεί σίγουρα και σύντομα.

6. Δόξα: Αν δεις ότι δοξάζεσαι, περίμενε
αποτυχία στις δουλειές σου και μεγάλες
στενοχώριες.

7. Ζώνη: Αν είσαι ανύπαντρη και σου προ-
σφέρουν ζώνη και εσύ τη φορέσεις, ση-
μαίνει γρήγορο και ευτυχισμένο γάμο.
Αν δεις ότι φοράς ζώνη και σε σφίγγει,
να ξέρεις πως θα περάσεις μεγάλη
στενοχώρια. Αν σου τη λύνει κάποιος,
θα απαλλαγείς από τα βάσανά σου.

8. Θείος: Ο θείος που είδες στον ύπνο σου,
θα σε μπλέξει στο ξύπνιο σου, αλλά τε-
λικά θα βγείς κερδισμένος.

9. Θρανία: Τα μαθητικά θρανία σημαίνουν
δυσκολίες και στενοχώριες.

10. Κανέλα: Αν τρως κανέλα (σε φαγητό ή
σε κρέμα) να ξέρεις πως θα πικραθείς
πολύ. Το πιο πιθανό είναι να γνωρίσεις
την απιστία από τον σύζυγο, τη γυναί-
κα ή τον αγαπημένο σου.

11. Καρότα: Αν τρως καρότα, θα κερδίσεις
χρήματα με όχι τίμιο τρόπο. Αν δεις ότι
τρως μαγειρεμένα καρότα, σημαίνει
πως θα διαφύγεις μια παγίδα που σου
έχουν στήσει.

12. Κορυφή: Η κορυφή του βουνού ή άλλη
κορυφή σημαίνει τιμές, δόξες και επι-
τυχίες στη ζωή σου.

13. Κούκλα: Σημαίνει την απάτη, το ψέμα
και την υποκρισία.

14. Κουτάλι: Αν δεις πολλά χρυσά ή αση-
μένια κουτάλια σημαίνει κέρδη, πλούτη
και ευτυχία. Αν τα κουτάλια είναι ξύλι-
να σημαίνει φτώχεια.

15. Κράνος: Το κράνος σημαίνει στενοχώ-
ρια. Αν όμως το φοράς, σημαίνει προ-
στασία.

16. Λόφος: Αν δεις ότι ανεβαίνεις ή βλέπεις
καταπράσινο λόφο αυτό σημαίνει ευ-
τυχία και επιτυχία στη ζωή σου. Αν ο λό-
φος είναι ξερός ή κατεβαίνεις λόφο ση-
μαίνει δυσάρεστες ειδήσεις και στενο-
χώριες.

17. Θερισμός: Αν δεις πως θερίζεις, περί-
μενε πλούτη πολλά και οικογενειακή ευ-
τυχία.

18. Κλειδί: Το κλειδί συμβολίζει την ευτυ-
χία και την τύχη. Αν βρείς κλειδί στο
δρόμο, είναι η τύχη σου που σου χα-
μογελά. Όταν βρείς πολλά κλειδιά, θα
έχεις επιτυχίες σε όλους τους τομείς.
Αν δεις ότι σου δωρίζουν κλειδί, αυτό
σημαίνει ευτυχία. Αν δεις πως κλειδώ-
νεις πόρτα, θα στενοχωρηθείς. Αν δεις
ότι χάνεις τα κλειδιά σου, τότε θα στε-
νοχωρηθείς.

19. Κρασί: Αν δεις κρασί σε βαρέλι ή μπου-
κάλι θα έχεις μεγάλες ερωτικές και οι-
κονομικές επιτυχίες.
Κόκκινο κρασί, σημαίνει δουλειά δύ-
σκολη, με πολλά κέρδη, ενώ αν το πί-
νεις, θα πάρεις αισθηματική χαρά. Ο άρ-
ρωστος θα αναρρώσει γρήγορα. Μαύρο
κρασί σημαίνει επιτυχία που θα έρθει
μετά από πολύ και κουραστικό αγώνα.
Το λευκό κρασί συμβολίζει την καλή
υγεία. Για τους παντρεμένους, σημαίνει
κάτι ιδιαίτερο, ένα παιδί που θα έρθει
γρήγορα. Αν το κρασί χύνεται σημαίνει
εγκατάλειψη, στενοχώρια, απώλεια
χρημάτων και δυστύχημα.

20. Τουφέκι: Σημαίνει δύναμη, αυτοπεποί-
θηση. Αν πυροβολείς, κέρδη να περι-
μένεις.

Για την αντιγραφή:
Ι.Δ. Σταματόπουλος

ΟΝΕΙΡΟΚΡΙΤΗΣ

Κακουραίϊκες  ατάκες 
Οι ατάκες του φύλλου αυτού έχουν ως πρωταγωνιστή τον

Γιαγκούλα.
Γιαγκούλας ήταν το παρατσούκλι του Κωστή Δάμη. Ο Κω-

στής Δάμης, αν και έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή, σε ηλικία
μόλις 58 ετών, ήταν ένας ένθερμος Κακουραίος και έχει αφή-
σει εποχή από όπου και αν πέρασε.

Στα νιάτα του είχε έρθει στην Αθήνα (Περιστέρι) και κατά
γενική ομολογία ήταν ο γόης του Περιστερίου, μπροστά του
τύφλα να είχε ο τότε γόης του Χόλυγουντ, Κλαρκ Γκέιμπλ.

Ψηλός, ευθυτενής, αθλητικός με πράσινα μάτια που πέ-
ταγαν φωτιές.

Δυναμικός και ταυτόχρονα εκρηκτικός, αποφασιστικός
αλλά και γλεντζές και κουβαρντάς.

Πραγματικός λεβέντης.
Αγαπούσε με πάθος τους συγγενείς, φίλους και συγχω-

ριανούς.
Αν και πρώτος ξάδελφος του μακαρίτη του πατέρα μου (Καγαμπαίϊκο σόι γαρ) λίγες φο-

ρές τα είχαμε πει στο χωριό, που είχαμε βρεθεί και αυτό είχε γίνει λίγα χρόνια προτού φύ-
γει για το μεγάλο ταξίδι. Η συμπάθειά του προς το πρόσωπό μου ήταν έκδηλη και εμφα-
νής, αφού στο πρόσωπό μου έβλεπε τον ξάδελφό του.

Σίγουρα με είχαν γοητεύσει η έντονη προσωπικότητά του και ο χαρακτήρας του.
Τα περισσότερα και σπουδαία για το χαρακτήρα του, τα έχω ακούσει από τους μεγα-

λύτερους.
Ο Γιαγκούλας έζησε με την οικογένειά του στα χρόνια της Κατοχής στο χωριό, που ήταν

δύσκολα χρόνια.
Η ανάμιξή του στα κοινά του χωριού, έχει αφήσει εποχή. Όλοι στο χωριό μιλούσαν και

μιλούν ακόμη με θαυμασμό και αγάπη για τον Γιαγκούλα γιατί είχε εντυπωσιάσει όλους ο
τρόπος που χειρίστηκε τα πολύ δύσκολα και λεπτά προβλήματα της εποχής του. Με τη στά-
ση του κατόρθωσε να μείνει το χωριό έξω από έριδες που θα μπορούσαν να είχαν απρό-
βλεπτες και οδυνηρές συνέπειες για το χωριό μας, σε μια έκρυθμη εποχή, που ήταν η Κα-
τοχή. Για τη δράση του Γιαγκούλα έχει υποσχεθεί ότι θα αναφερθεί διεξοδικά η κ. Γωγώ
Παπαθεοδώρου, αυτή την αναφορά, του την χρωστάει το χωριό.

Η αναφορά στο Γιαγκούλα έγινε επίκαιρη αυτές τις μέρες, από το γεγονός του θανά-
του της γυναίκας του, της θείας της Ελένης, της Γιαγκούλαινας, όπως της άρεσε να την
λένε.

Η Γιαγκούλαινα ήταν η “ωραία του Περιστερίου’’ στη δεκαετία του ’40 και του ’50 και
ο έρωτας με το Γιαγκούλα ήταν μεγάλος και θυελλώδης. Όλοι στο χωριό και τώρα ακόμη,
μιλάνε ότι ήταν το πιο ωραίο ζευγάρι της περιοχής. 

Ο χαρακτήρας του Γιαγκούλα είχε διαφανεί από τα παιδικά του χρόνια.
Οι παιδικές και εφηβικές σκανδαλιές και ατάκες του, έχουν αφήσει εποχή.
Ένας θαυμαστής του Γιαγκούλα ήταν και ο ξάδελφός του και γείτονάς του, ο Χρήστος

Δ. Δάμης. Στο βιβλίο που έχει αφήσει με Κακουραίϊκες ατάκες, σε πολλές από αυτές έχει
πρωταγωνιστή τον Γιαγκούλα. 

Από αυτές τις ατάκες έχουμε αλιεύσει και τις ατάκες του σημερινού φύλλου.

Α) Το πιπέρι του Γιαγκούλα
Όσα παιδιά του χωριού πήγαιναν στο Γυμνάσιο τα περισσότερα πήγαιναν στο Γυμνά-

σιο Λεβιδίου. Έτσι και ο Γιαγκούλας βρέθηκε στο Λεβίδι σε μια εποχή που τα οικονομικά
της χώρας ήταν πολύ δύσκολα. Οι μαθητές έπαιρναν τα λίγα τρόφιμα που υπήρχαν από την
αρχή της εβδομάδας και πολλές φορές τα κουβαλάγανε οι ίδιοι τη Δευτέρα το πρωί.

Τα παιδιά έπαιρναν ελάχιστα χρήματα μαζί τους, και που να βρεθούν χρήματα τότε, για
να αγοράσουν ελάχιστα τρόφιμα από τα μαγαζιά του Λεβιδίου, που συνήθως ήταν καμιά
ρέγγα, λίγο ρύζι και ελάχιστα άλλα. 

Πολλοί γονείς όμως συνήθιζαν να δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να αγοράζουν τα
τρόφιμα, με μέτρο πάντα, βερεσέ από κάποιο μαγαζί.

Έτσι και ο γέρο-Πέτρος ο Δάμης είχε συνεννοηθεί με κάποιο παντοπωλείο στο Λεβί-
δι, να αγοράζει και ο νεαρός βλαστός του, ο Γιαγκούλας, τα απολύτως απαραίτητα.

Ο Γιαγκούλας ήταν από μαθητής παθιασμένος καπνιστής, έτσι τα λεφτά που του έδι-
νε ο γέρο-Πέτρος δεν επαρκούσαν ούτε για τα τσιγάρα του. Ο Γιαγκούλας βρήκε τη λύση,
αλλά δεν ήθελε όμως, ο πατέρας του να δεί ότι αγόραζε τσιγάρα. Όταν ο γέρο-Πέτρος πήγε
στο Λεβίδι, πέρασε και από το παντοπωλείο για να ξοφλήσει τους λογαριασμούς που είχε
ο γιός του.

Όταν πήρε το βιβλίο με τα βερεσέδια με έκπληξη είδε ότι ήταν γραμμένο πολλές φο-
ρές η λέξη “κόκκινο πιπέρι’’.

Το κόκκινο πιπέρι ήταν τα τσιγάρα του Γιαγκούλα. Πάντα ευρηματικός ο Γιαγκούλας.

Β) Ο συμβιβασμός
Τη Δευτέρα της Λαμπρής, γιορτάζει το ξωκλήσι του Άι-Γιώργη. Παλιά γινόταν ένα μι-

κρό πανηγύρι, με πολλούς εμποράκους, που συνήθως πουλάγανε ζαχαρωτά, καραμέλες,

σταφίδες, σύκα και κάνα ποτό.

Βρισκόμαστε στην προπολεμική εποχή και ανάμεσα στους μικροπωλητές ήταν και ο Συμ-

πεθεράκος από τον Μποντιά (Παλαιόπυργο) με πραμάτεια, σύκα, σταφίδες αλλά και ούζο.

Την πραμάτεια του την είχε φέρει με το γαϊδουράκι του, που το είχε δέσει σε μια πέ-

τρα κοντά στο Δαμαίϊκο χωράφι.

Αγροφύλακας ο Γιώργης ο Τσιρίκος, που μαζί με το Γιαγκούλα είδαν το μικρό μανόλο

(μπουκάλι) με το ούζο του Συμπεθεράκου και άρχισαν να καταστρώνουν το σχέδιο για να

το πιούν, χωρίς βέβαια να πληρώσουν.

Ο Γιαγκούλας βρήκε τη λύση, πήγε και έλυσε το γαϊδουράκι του Συμπεθεράκου και αυ-

τός, όπως ήταν φυσικό μπήκε στο Δαμαίϊκο χωράφι και άρχισε να τρώει το κριθάρι.

Σε λίγο ο αγροφύλακας Τσιρίκος φωνάζει τον Συμπεθεράκο για τη ζημιά που είχε κά-

νει το γαϊδουράκι του.

Ο Τσιρίκος αμέσως του προτείνει συμβιβασμό με τον ιδιοκτήτη του χωραφιού, που δεν

ήταν άλλος από τον Γιαγκούλα.

Φωνάζει τον Γιαγκούλα και αμέσως αρχίζει η διαπραγμάτευση.

Ο Γιαγκούλας έκανε το σκληρό διαπραγματευτή. Η διαπραγμάτευση έλαβε αίσιο τέλος,

που δεν ήταν άλλο από το να πιούν το ούζο του Συμπεθεράκου, εκλεκτό ποτό για τους

μερακλήδες του χωριού.

Έτσι έκαναν τους συμβιβασμούς κάποτε οι άνθρωποι του χωριού.

Ι.Δ. Σταματόπουλος

Επιστολές των ξενιτεμένων μας

Στη μνήμη του μπάρμπα-Νιόνιου Μπουρτσουκλή στέλνω το ποσό των 50 ευρώ

αντί στεφάνου.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του, για μένα ήταν ο δεύτερος πατέρας

μου. 

Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ θείε Νιόνιο, ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε.

Ο ανιψιός σου Βασίλης Αντωνόπουλος

και η οικογένειά του

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

Κωστής Δάμης (Γιαγκούλας)
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Ή
ταν μιά ωραία επιλογή και απόφαση του Συλλόγου των
Αμμοτοπιτών Άρτας «Οι�Άγιοι Ανάργυροι» και των
σπουδαίων συνεργατών του η οργάνωση και πραγ-

ματοποίηση μιας εκδρομής στήν Κύπρο. 
Ο Πρόεδρος κ. Ζαχαρίας Καψάλης, όλο το Δ.Σ., ο πάν-

τα πρόθυμος και εξαίρετος πατριώτης δημοσιογράφος Χρή-

στος Μέγας και ο πιλότος μας, της αεροπορικής εταιρείας
AEGEAN, Κων/νος Μούτσιος, φρόντισαν και πέτυχαν τα κα-
λύτερα για μας. Η παραμονή μας στο ΕΤΥΚ - ξενοδοχειακό
συγκρότημα - με πολύ λίγα χρήματα (σχεδόν δωρεάν) στον
Πρωταρά σε καλή τιμή εισιτηρίου και οι μετακινήσεις μας σε
όλο το ελεύθερο τμήμα της Μεγαλονήσου ήταν ευκαιρία για
τον καθένα. 

Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε στίς 13-5-2010 και είχε με-
γάλη επιτυχία. Πολλοί Αμμοτοπίτες έχασαν αυτό το ταξίδι
λόγω μη έγκαιρης δήλωσης. 54 άτομα πετάξαμε από το
«Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 6 το πρωί της Πέμπτης 13 Μαΐ-
ου και στις 8 περίπου φθάσαμε στη Λάρνακα.

Η Λάρνακα φιλοξενεί το Διεθνές Αεροδρόμιο και προ-
σφέρει στον ταξιδιώτη την πρωταρχική γεύση του Νησιού
με τα φοινικόδεντρά της, «τις φοινικούδες της» και τον ανα-
τολικό της αέρα. Το μαρμάρινο άγαλμα του Ζήνωνος, του φι-
λοσόφου και ιδρυτή της Στωικής Σχολής, είναι μαρτυρία τρα-
νή για το ένδοξο ελληνικό παρελθόν της.

Εδώ επισκεφθήκαμε τό Ναό του Αγίου Λαζάρου, που είχε
κτισθεί επάνω στον τάφο του Αγίου. Αυτός ήρθε στην Κύ-
προ μετά την Ανάστασή του από τον Ιησού Χριστό και έγι-
νε ο πρώτος επίσκοπός της. 

Η Κύπρος είναι όλη ελληνική, όπως καταδεικνύουν τα αρ-
χαιολογικά της ευρήματα από αρχαιοτάτων χρόνων. 

Οι πρώτοι Έλληνες, όπως μας εξήγησε η ξεναγός μας,
έφθασαν στην Κύπρο το 1400 π.Χ. και εγκαταστάθηκαν μό-
νιμα όταν τελείωσε ο Τρωικός Πόλεμος, εδραιώνοντας την
ελληνική ταυτότητα της Νήσου. 

Ο Τελαμώνιος Τεύκρος ίδρυσε τη Σαλαμίνα και ο Αγα-
πήνωρ από την Αρκαδία, τη Νέα Πάφο. 

Η Λευκωσία ως σύγχρονη πόλη έχει αναπτυχθεί εκτός
των τειχών. Είναι ένα κοσμοπολίτικο κέντρο, με μιά πολύ-
βουη ζωή. 

Διασχίσαμε όλη την ελεύθερη Κύπρο και θαυμάσαμε την
προκοπή της. 

Επισκεφθήκαμε όλα τα ιερά της χώματα και «ματώσαμε»
στα μνημεία των πεσόντων αγωνιστών, σ’ έναν αγώνα για
Ελευθερία, Δικαιοσύνη και Δημοκρατία. Σε κοντινή απόσταση

απ’ όλα τα μνημεία βρίσκεται η πράσινη Γραμμή Αττίλα. Η

Γραμμή αυτή του αίσχους τέμνει το Νησί στα δύο. 

Την ελεύθερη περιοχή, που είναι το πιο ορεινό και φτω-
χό κομμάτι και στη παράνομα κατεχόμενη Βόρεια περιοχή
της Νήσου. 

Ο πρώτος σταθμός μας μετά τη Λάρνακα ήταν η Αγία

Νάπα. Μια περιοχή που αναπτύχθηκε πολύ μετά τό 1974. 
Από άγονη αραιοκατοικημένη περιοχή, έγινε ένα σπου-

δαίο παραθαλάσσιο θέρετρο με σύγχρονα ξενοδοχειακά συγ-
κροτήματα, που φιλοξενούν αρκετές χιλιάδες τουριστικές
κλίνες, σε παραλίες ολοκάθαρες με χρυσή άμμο. 

Αγία Νάπα σημαίνει η αγία του δάσους, από την εικόνα
της Παναγίας που βρέθηκε από έναν κυνηγό κατά την επο-
χή της Ενετοκρατίας. Το Μοναστήρι που σώζεται είναι του
1366, σε πολύ καλή κατάσταση. 

Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε τη Δερύνεια. Εκεί από τον
εξώστη του πολιτιστικού της κέντρου ειδαμε την αλυσοδε-
μένη Αμμόχωστο, όπως φαντάζει ερείπιο και ματώνει κάθε
ελληνική ψυχή. Εκεί σ’ ένα στύλο στα συρματοπλέγματα,
όπου κυματίζει η τουρκική σημαία άφησε την τελευταία του
πνοή ο Σολωμός Σολωμού, στην προσπάθειά του να κατε-
βάσει αναρριχώμενος άφοβα την τουρκική σημαία και να ανε-
βάσει την ελληνική. Στη μνήμη του έγινε το Πολιτιστικό Κέν-
τρο. Στη συνέχεια παρακολουθήσαμε σε βίντεο το όλο γε-
γονός.

Το βραδάκι με την ψυχή γεμάτη Ελλάδα και Κύπρο γυ-
ρίσαμε στον Πρωταρά, στο ΕΤΥΚ, όπου δίπλα στη θάλασ-
σα απολαύσαμε μια αξέχαστη βραδιά με κυπριακή και ελ-
ληνική μουσική. Τραγουδήσαμε και χορέψαμε ως αργά. Εδώ
ιδιαίτερη χαρά μας έδωσε ο Δημήτρης Ηλ. Γκαρτζώνης, που
ζει στην Κύπρο και η μεγάλη του αγάπη για τον Αμμότοπο
δεν ξεδιψάει ποτέ!!

Την Παρασκευή το πρωί στη Λευκωσία μας καλοδέχτη-
κε ο κ. Λοΐζος Χατζηκωστής στην αίθουσα της ΕΤΥΚ εκ μέ-
ρους όλων των τραπεζικών υπαλλήλων της Κύπρου και μας
μίλησε με θερμά λόγια, για όλα τα ιστορικά πρόσφατα γε-
γονότα της Μεγαλονήσου. 

Εκεί όμως στη Λευκωσία, που συγκλονίζεσαι και νιώθεις
να πάλλεται η ψυχή του Νησιού είναι τα Φυλακισμένα Μνή-

ματα.

Είναι ένας στενός χώρος στις φυλακές. Δίπλα από τα κε-
λιά των μελλοθανάτων της αγχόνης τους, περιτριγυρισμέ-
νος με ψηλούς τοίχους με τεμάχια γυαλιών στην κορυφή
τους. 

Εδώ είχε αποφασίσει ο διαβόητος Χαρτινγκ Διοικητής των
Άγγλων, να γίνεται η ταφή των απαγχονισμένων, καθώς και
των νεκρών ηγετικών μορφών της ΕΟΚΑ, για να μη μετα-
τρέπονταν οι κηδείες τους σε συλλαλητήρια μαχητικά. 

Είδαμε τα στενά ατομικά κελιά, που φιλοξενούσαν τις τε-
λευταίες μέρες, τις τελευταίες ώρες των μελλοθανάτων με
το πυκνό τελάρο στην πρόσοψη ώστε, να μην επιτρέπεται

η καθαρή εικόνα. Εκεί οι τραγικές μά-
νες αποχαιρετούσαν τα παιδιά τους
βάζοντας το δείκτη του χεριού τους
στη μικροσκοπική τρύπα, με τη λα-
χτάρα να αγγίξουν το δάχτυλο του
παιδιού τους. 

Τα μοιρολόγια σχίζουν το σκοτά-
δι ακόμη. «Ήλιο τη νύχτα που να
βρω… και ρούχο ακριβό να σε τυλίξω
παιδάκι μου!!» 

Ένα δάφνινο στεφάνι από τον
πρόεδρο της Αδελφότητας, στα λευ-
κά Μνήματα και ο Εθνικός ύμνος από
όλους μας ήταν ένας φόρος τιμής σ’
αυτά τα παλικάρια. 

Ο τελευταίος απαγχονισμός εί-
ναι ένα παλικάρι 19 ετών. Ο Ευαγόρας

Παλληκαρίδης μαθητής και ποιητής,
που πήρε τα βουνά ψάχνοντας «τα
σκαλοπάτια της Ελευθερίας», όπως
έγραφε στους συμμαθητές του!! 

Λίγα μέτρα πιο πέρα ο Τύμβος της

Μακεδονίτισσας κρατά στη γη του τα
παιδιά της Ελλάδος μαζί με τα παιδά
της Κύπρου, που έχασαν τη ζωή τους
στην πρόσφατη τραγωδία. 

Πεσόντες 40 αξιωματικοί, 235
οπλίτες, ενώ άλλοι 37 αξιωματικοί και
772 στρατιώτες είναι αγνοούμενοι. 

Γονάτισε η ψυχή μας. Αποθέσαμε
στεφάνι με δάφνες και ψάλλαμε τον
εθνικό μας ύμνο. 

Φεύγοντας θυμήθηκα, με συγκί-
νηση το τραγούδι του ποιητή: «όταν τα
φύλλα οδοιπορούν μέσα στη νύχτα,
μην πείτε φύλλα είναι και πέφτουν· αύ-
ριο θα ξεραθούν. Είναι ψυχές που
κρυώνουν χωρίς πατρίδα! Πότε θα
ταυτοποιηθούν ανάπαυση να βρουν τα
κόκαλά τους; 

Το μεγαλύτερο τεκμήριο προσφο-
ράς της ΕΛΔΥΚ και των ανδρών της
στη σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία, βρί-
σκεται εδώ στόν Τύμβο της Μακεδο-
νίτισσας. 

Στο Μουσείο της ΕΛΔΥΚ μας υπο-

δέχτηκαν με αγάπη τα παιδιά της Ελ-

λάδας.

Είδαμε φωτογραφικά ντοκουμέντα και κειμήλια. Νιώσαμε
απέραντη ευγνωμοσύνη και περηφάνια! 

Η Μονή Μαχαιρά ήταν ο άλλος μας σταθμός. Στο κρη-
σφύγετο ήταν τόπος της θυσίας του Γρηγόρη Αυξεντίου στον
αγώνα της ΕΟΚΑ. 

Μαζί μας είχαμε τον πρώτο μου εξάδελφο τον Αυγου-

στή Ευσταθίου τον μόνο επιζήσαντα συναγωνιστή του. 
Η αφήγησή του ήταν συγκλονιστική. Το τοπίο άγριο και

άξενο. 
Ένα δάφνινο στεφάνι στη μνήμη του ήρωα απ᾽όλους μας

ήταν το άγγιγμα της ψυχής μας. 
Το μπρούτζινο θεόρατο άγαλμά του ατενίζει τους ανοι-

χτούς ορίζοντες της ελληνικής ψυχής. όπως έρχονται από
τα βάθη των αιώνων. 

Την τρίτη μέρα μετά το πρόγευμα αναχωρήσαμε για να
επισκεφθούμε τη Λεμεσό και την Πάφο. Ψηλά χαιρετούσα-
με το Σταυροβούνι. Εδώ άφησε η Αγία Ελένη στο εκκλησάκι
της Παναγίας που έχτισε, το κομμάτι από το Τίμιο Ξύλο. Οι
Λοκατζήδες μας άγρυπνοι φρουροί από εκεί ψηλά χαιρετούν
την πατρίδα. Στην Πάφο είδαμε την Πέτρα του Ρωμιού. Ένας
υπερμεγέθης βράχος ριγμένος - κατά την παράδοση και το

μύθο - από κάποιον «Ρωμιό» από το Σταυροβούνι στα πει-
ρατικά καράβια. 

Εδώ, πάντα κατά την παράδοση, μέσα από τα κύματα ανα-
δύθηκε η θεά της ομορφιάς και του έρωτα Αφροδίτη. 

Στην Πάφο επισκεφθήκαμε την Έπαυλη του Διονύσου

με τα υπέροχα και μοναδικά στον κόσμο ψηφιδωτά. 
Τα θέματά τους παρμένα όλα από την ελληνική μυθο-

λογία. Τυχαία ήρθαν στο φως από κάποιον γεωργό πολύ πρό-
σφατα. Οι αρχαιολόγοι έχουν ακόμη πολλή δουλειά. Στη συ-
νέχεια απολαύσαμε το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου. 

Για το βράδυ ήταν προγραμματισμένη μια κοινή συνε-
στίαση στο χωριό Σωτήρα. Εκεί διασκεδάσαμε απολαμβά-
νοντας Κυπριακούς μεζέδες, ζωντανή μουσική και τη ζε-
στασιά της μεγάλης παρέας μας. Χορέψαμε πολύ. Μας βρή-
καν οι πρωινές ώρες χορεύοντας, όλοι με τρελό κέφι, Καγ-
κελάρι. 

Αγαπητή μας Αδελφότητα σας ευχαριστούμε όλους. Οι
δύσκολοι καιροί που προέκυψαν για την Ελλάδα μας προ-
βληματίζουν. Ωστόσο η ψυχή αποζητάει τέτοια «ξέφωτα».
Το θέλουμε όλοι. 

Γωγώ Παπαθεοδώρου - Καραγιάννη 

Oδοιπορικό  στην Κύπρο 
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Το site 

του Συλλόγου μας

Το site του Συλλόγου μας

www.kakouri.gr

αρχίζει να κτίζεται μέρα με τη μέρα. Στείλτε

μας υλικό (φωτογραφίες, άρθρα, παρατηρή-

σεις) για να το ανεβάσουμε ώστε να γίνει ο

διαδικτυακός τόπος συνάντησης όλων των

απανταχού Κακουραίων.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Τα βιβλία

του Συλλόγου μας

ΑΡΚΑΣ ο αρχιτέκτων

του υψηλότερου πύργου

του κόσμου στο Ντουμπάι
Επτά χρόνια εργασίας χρειάσθηκαν για να ανε-

γερθεί το υψηλότερο κτίριο (ουρανοξύστης) σε όλο

τον πλανήτη της γης, στο Ντουμπάι των Αραβικών

Εμιράτων.

Ο ουρανοξύστης Μπουρτζ-Χαλιφά έχει ύψος

828 μέτρα, 160 ορόφους και 50 μέτρα μέσα στη

γη. Ο συμπατριώτης μας αρχιτέκτονας Ευσταθί-

ου Γεώργιος κατάγεται από την Τρίπολη, όπως δή-

λωσε και διαμένει μονίμως στο Chicago αλλά δεν

ξεχνά την Ελλάδα, την οποία επισκέπτεται κάθε

χρόνο.

«Νιώθω λύπη που τελείωσε ο ουρανοξύστης»,

δήλωσε ο αρχιτέκτονας Γεώργιος Ευσταθίου και

έχει κουράγιο να σχεδιάσει και άλλο ουρανοξύστη

στη Σαουδική Αραβία μεγαλύτερου ύψους. Χαρά

στον κουράγιο του. Είναι απόγονος του Κολοκο-

τρώνη που δεν το έβαζε κάτω με τίποτα.

Εμείς με χαρά και υπερηφάνια τον συγχαί-

ρουμε και του ευχόμαστε υγεία και δύναμη να με-

γαλουργεί και να προβάλει τη γενέτειρα.

Για την αντιγραφή:

Ι. Δ. Σταματόπουλος

Τι συμβαίνει

O χορός του Συλλόγου μας όπως τον περιέγραψε 

ο «Αρκαδικός Κήρυκας»

Είναι αλήθεια ότι τελείωσε το όνει-

ρο; Δηλαδή ονειρεύονταν όλ’ αυτά τα

χρόνια οι Έλληνες; Ζούσαμε σε μια ει-

κονική πραγματικότητα; Δεν είχε στέ-

ρεες βάσεις; Πού στηριζόταν άραγε;

Είναι πολύ άσχημο να ξυπνάς ένα

πρωί και όλα γύρω σου να έχουν αλλά-

ξει. Να έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Να

γκρεμίζονται όνειρα, πιστεύω και ελπί-

δες. Να μην αναγνωρίζουμε τη χώρα μας

και τους ανθρώπους που μας κυβερ-

νούσαν τόσα χρόνια.

Όλα τα χρόνια διδασκόμασταν και δι-

δάσκαμε ότι η Ελλάδα μας είναι γνωστή

σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι η κοιτίδα

του πολιτισμού. Από εδώ ξεκίνησε ο πο-

λιτισμός κι εδώ γεννήθηκε η Δημοκρατία.

Το μαρτυρούν τα αρχαία μνημεία της,

που είναι διάσπαρτα σε όλη της την έκτα-

ση, με κορυφαίο την Ακρόπολη.

Τώρα ανατρέπονται τα πάντα και

φωνάζεις ένα μεγάλο ΓΙΑΤΙ. Γιατί αυτή

η χώρα έχασε τη λάμψη της, το σεβασμό

και τον θαυμασμό των άλλων λαών; Για-

τί πληγώθηκε η περηφάνια του Έλληνα;

Αν γυρίσουμε πίσω στο παρελθόν, ξε-

διπλώνοντας σιγά-σιγά την ιστορία, θα

δούμε πολλές στιγμές υπέρβασης. Θα

δούμε ότι οι Έλληνες υπερέβαλαν τον

εαυτό τους, ανασταίνοντας την Ελλάδα

μας μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς. Θα

δούμε ότι αντιστάθηκαν στους Γερμα-

νούς, καταφέρνοντας ένα γερό χτύπη-

μα, σώζοντας έτσι την Ευρώπη. Ακόμα

και στη Χούντα. Και ’κεί τα κατάφεραν.

Και τα κατάφεραν πάντα στηριζόμενοι

στις δικές τους δυνάμεις.

Στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν

φιλέλληνες και μεγάλες δυνάμεις που θα

μας έσωζαν. Ούτε τότε ούτε και τώρα.

Απορώ πώς το ξέχασαν οι κυβερνήσεις

μας και παρακαλάνε και παρακαλάνε,

απλώνοντας το χέρι για βοήθεια. Είναι

εδώ χαρακτηριστικός ο στίχος του Εθνι-

κού μας ποιητή Διονύσιου Σολωμού

στον Εθνικό Ύμνο.

Δεν είν’ εύκολες οι θύρες

εάν η χρεία τες κουρταλεί.

Με τον τρόπο αυτό προκαλούν το

χλευασμό της χώρας μας, πότε με το

άγαλμα της Αφροδίτης και πότε με διά-

φορες προσβλητικές, ειρωνικές και τα-

πεινωτικές προτάσεις.

Τι μας απομένει πια;

Ν’ αντλήσουμε δύναμη μέσ’ από την

ιστορία μας και θα τα καταφέρουμε τού-

τες τις δύσκολες ώρες. Το χρωστάμε

στους προγόνους μας, που έζησαν και

φτώχειες και πολέμους και, μετά από

πολλούς, αγώνες μάς την παρέδωσαν

όρθια. Έχτισαν το όνομά της πετραδάκι

πετραδάκι.

Την ίδια υποχρέωση έχουμε και

’μείς. Να παραδώσουμε μια Ελλάδα όρ-

θια, μια Ελλάδα υγιή, που να στηρίζεται

στα πόδια της. Το χρωστάμε στα παιδιά

μας, τα εγγόνια μας και στις επόμενες

γενιές, που δεν φέρουν καμία ευθύνη.

Για να το επιτύχουμε όμως, χρει-

άζεται μια προϋπόθεση. Να είμαστε

ενωμένοι, να πιστέψουμε στις αρετές της

φυλής μας και να ελπίζουμε. Να ελπί-

ζουμε και να πιστεύουμε στην Ελλάδα

και στον εαυτό μας. Να είστε σίγουροι

ότι θα νικήσουμε, αρκεί να είμαστε αι-

σιόδοξοι. Θα καταφέρουμε ν’ ανακτή-

σουμε το κύρος της χώρας μας και να κα-

τακτήσουμε τη θέση που της αξίζει στο

παγκόσμιο στερέωμα.

Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Αρτεμισιωτών Αττικής

αποτελείται, «ως πληρο-

φορήθηκα, από ανθρώ-

πους του πνεύματος, κα-

ταξιωμένους και πέρα για

πέρα «δοσμένους» στην

παραγωγή έργου για το

συμπαθές χωριό τους το

Κακούρι. 

Έτσι, λοιπόν, την Κυ-

ριακή το μεσημέρι 22 του Μάρτη 2010 - στο γνωστό πλα-

κιώτικο κέντρο διασκέδασης «Μοστρού» στην Πλάκα, έκα-

ναν σύναξη, κάπου 150 Κακουραίοι και συνέφαγαν, έχον-

τας σαν «κύριο ορεκτικό» το πολύ καλό δίδυμο μουσικό

συγκρότημα του Τσέρτου και της Καραγιάννη. 

Η πενταμελής ορχήστρα τους και οι τρεις νεαροί τρα-

γουδιστές πρώτα, απέδωσαν ωραία τραγούδια και έδωσαν

μια χαρούμενη νότα έντεχνης μουσικής. 

Κατόπιν οι Τσέρτος και Καραγιάννη με το πολύ φίνο ρε-

περτόριό τους ήσαν απολαυστικοί και έβγαλαν πολύ

κέφι. 

Οι άνθρωποι του Δ.Σ. ήταν παρόντες και γύρισαν όλες

τις συντροφιές για να αφουγκραστούν τον σφυγμό της δια-

σκέδασης. 

Στην εκδήλωση διέκρινα τον Κακουραίο Γεν. Γραμμα-

τέα του Υπουργείου Απασχόλησης του ΠΑΣΟΚ Ροβέρτο

Σπυρόπουλο και τον Κακουραίο πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ οι-

κονομολόγο Δημήτρη Παυλή. 

Μη μας ξεχνάτε!

Φίλες και φίλοι του Συλλόγου Αρτεμι-

σιωτών, όπου κι αν έρχεται η εφημερίδα

μας, μη μας ξεχνάτε. Χωρίς τις δικές σας

συνδρομές, δεν μπορούμε να κυκλοφο-

ρήσουμε. Μην ξεχνάτε τη συνδρομή σας. 

Σας ευχαριστούμε πολύ. 
Το Δ.Σ. 

Στιγμιότυπα από το χορό Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Επί τέλους, μετά από πολλά χρόνια, η βιβλιο-
θήκη του χωριού λειτουργεί χάρη στον κ. Διονύ-

ση Σταματόπουλο.

Ο κ. Σταματόπουλος, κάθε Παρασκευή από-
γευμα 3-5, θα είναι εκεί, στο χώρο ανταλλαγής
σκέψης και γνώσης, πρόθυμος να σας εξυπηρε-
τήσει. Αυτός είναι εκείνος που θα σας βοηθήσει
να πάρετε το βιβλίο που πρέπει.

Ευχαριστούμε πολύ το Διονύση και ευχόμαστε
το βιβλίο να βρει πολλούς φίλους, μικρούς και με-
γάλους.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Η εφημερίδα μας δέχεται 

διαφημιστικές καταχωρήσεις. 

Με αυτό τον τρόπο 

ενισχύεται συγχρόνως 

και το εκδοτικό της έργο. 

Ετήσια συνδρομή 50€ 


