
Τρίμηνη  Πολιτιστική  έκδοση  του  Εξωραϊστικού  και  Επιμορφωτικού  Συλλόγου  Αρτεμισιωτών  Αττικής 
Γραφεία: Γλάδστωνος  10  Αθήνα  Τ.Κ. 10677  •  Τηλ: 210- 8082042   site:www.kakouri.gr • e-mail: tokakouri@gmail.com

Χρόνος  19ος  •  Αριθμός  φύλλου  76  •  Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος  2015

«Ου το ζην περί πλείστου ποιητέον, αλλά το ευ ζην»
(Αυτό που αξίζει δεν είναι να ζεις για να αποκτήσεις περισσότερα αλλά να ζεις καλά)     Πλάτων

Ο Σύλλογός μας, τηρώντας το έθιμο, θα κόψει και φέτος την πρωτοχρονιάτικη πίτα του στα τέλη Ιανουαρίου.
Συγκεκριμένος τόπος και χρόνος θα κοινοποιηθεί από τις σελίδες μας στο διαδίκτυο, θα υπάρξει επίσης και τηλεφωνική ειδοποίηση.

Ο ξενώνας λειτουργεί 

και περιμένει να φιλοξενήσει 

τους Κακουραίους και τους φίλους τους 

Υπεύθυνη η κ. Δήμητρα Ρόκκα: 

τηλ. 27960-61154 & 27960-61145

4199 Κωδ. εντύπου: 014117

Ο  ξενώνας  του  χωριού  μας

ΚΕΜΠΑ

Συνέχεια στην 3η σελ.

Εορτασμός 
της  28ης  Οκτωβρίου  1940

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 1940 πραγματο-
ποιήθηκε και φέτος στο χωριό μας με όλη την επισημό-
τητα που αρμόζει. 

Στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης
εψάλη η καθιερωμένη δοξολογία χοροστατούντος του
Αιδεσιμώτατου κ. Νικόλαου Κουτρουμπή.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εξεφώνησε ο Γιάννης
Σταματόπουλος με θέμα «Το έπος του ’40 και η Κατοχή
στο χωριό μας».

Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στε-
φάνων στο Μνημείο των Ηρώων από τους: Αντιδήμαρχο
κ. Δημήτρη Ν. Σταματόπουλο, τον Πρόεδρο της Κοινό-
τητας κ. Κώστα Νάγο, τον Ταμία του Συλλόγου του χω-
ριού κ. Θεόδωρο Γκόνο και τον Πρόεδρο του Συλλόγου
Αθηνών κ. Ανδρέα Σταματόπουλο. Οι παρευρισκόμενοι
έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο και η τελετή έλαβε πέρας. 

Υ.Γ.: Τον πανηγυρικό θα τον βρείτε στο facebook
«Κακούρι» https: www.facebook.com/tokakouri και στο
site του Συλλόγου.

Τα χειμωνιάτικα βράδια, σαν έπεφτε ο ήλιος και στο
σκοτεινό του ουρανού έβγαινε το πρώτο αστέρι «ο απο-
σπερίτης», η μικρή κοινωνία του χωριού ησύχαζε. Οι με-
γάλες αυλόπορτες έκλειναν με βαριές σιδερένιες κλειδα-
ριές. Και όλοι μαζεύονταν στο παραγώνι του σπιτιού,
δίπλα στο τζάκι, όπου σπιθοβολούσαν τ’ αναμμένα κού-
τσουρα. Το λαδολύχναρο βρισκόταν πάντα κρεμασμένο
στον λυχνοστάτη, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα θαλ-
πωρής και ηρεμίας. Η μορφή της γιαγιάς, πότε φάνταζε
φωτολουσμένη στο φούντωμα της φλόγας του τζακιού
και πότε θόλωνε σαν γύριζε και ανακάτευε μ’ ένα μακρύ
ξύλο τη φωτιά. Και εμείς τα παιδιά την κοιτάζαμε περιμέ-
νοντας να μας πει παραμύθια. Εκείνη έπαιρνε την ρόκα
της και, γνέθοντας, άρχιζε το παραμύθι...
Με όλο άνεση και χάρη έρχονται οι καλικαντζάροι
Με βιολιά και με φλογέρα που ταράζουν τον αέρα
Στα μαλλιά βάλαν στεφάνια και πατούν με περηφάνια
Μαγαρίζουν ότι βρούνε κι όλο από χαρά σκιρτούνε.
Τίποτα δεν τους τρομάζει σαν θα πέσει το σκοτάδι
Μόνο το αναμμένο τζάκι μόνο η φοβερή φωτιά.

- Οι Καλικάντζαροι - 
Ένα  παραμύθι  με  την  ντοπιολαλιά 

των  χωριών  της  Αρκαδίας… 
για  όσους  είναι  υπερήφανοι 

για  την  καταγωγή  τους…

Κυκλοφόρησε  το  βιβλίο 
των  γενεαλογικών  δέντρων 

«Από πού κρατάει η σκούφια μας» 
Αυτό το βιβλίο δεν πρέπει να λείψει από κανένα Κα-
κουραίικο σπίτι.
Το βιβλίο διατίθεται στο χωριό μας από την κ. Δήμη-
τρα Ρόκκα, στην Τρίπολη από το κατάστημα των
αδελφών Χρόνη (28ης Οκτωβρίου 50) και στην
Αθήνα από όλα τα μέλη του Δ.Σ. 

Τιμή: 30€
Το βιβλίο αυτό μπορεί να γίνει το καλύτερο δώρο των

εορτών στα παιδιά μας και στους συγγενείς μας.
(Όσοι πήραν το βιβλίο και βρήκαν κάποιο λάθος ή θέλουν
να συμπληρώσουν κάτι, να απευθυνθούν στη διεύθυνση
της εφημερίδας). 

Η  συνδρομή  της  εφημερίδας

α. Στο χωριό στην κ. Δήμητρα Ρόκκα. 

β. Στην Τρίπολη στο κατάστημα των Αφών Χρόνη,

28ης Οκτωβρίου 50. 

γ. Με επιταγές στη διεύθυνση, στα γραφεία του 

Συλλόγου. 

δ. Οι επιστολές με check να στέλνονται συστημένες. 

Η εφημερίδα  σας  εύχεται 
Καλά  Χριστούγεννα  και  Ευτυχισμένος 

ο  Καινούργιος  Χρόνος  2016
Τελειώνει και αυτός ο χρόνος, τελειώνει και το 2015. Και φτάνουμε αισίως στο 2016, πιο φιλοσο-

φημένοι και γεμάτοι από εμπειρίες και γνώση. Τόσες αλλαγές είχε ο χρόνος που πέρασε, τόσες
συγκινήσεις, τόσες ανατροπές! Πολλά αλλάζουν γύρω μας. Ας ελπίσουμε ότι το δύσκολο παρόν
για την χώρα μας και για όλους εμάς, θα γίνει γρήγορα παρελθόν κι ότι όλα θα είναι πραγματικά κα-
λύτερα για το μέλλον.

Ας ταξιδέψουμε στα χρόνια που πέρασαν. Σ’ εκείνες τις εποχές που σαν μικρά παιδιά περιμέναμε
να γίνουν όλα τα θαύματα του κόσμου τις ημέρες των Χριστουγέννων. Βέβαια, τώρα ξέρουμε πως
τα θαύματα τα προκαλούμε με την στάση μας απέναντι στην ζωή. Όμως δεν παύουμε να
συγκινούμαστε με την ευκολία παιδικής ψυχής και να πιστεύουμε στο καλό και στην αγάπη! Ας
είναι τα φετινά Χριστούγεννα, μια ευκαιρία να ξαναβρούμε την απλότητα των αλλοτινών χρόνων,
τότε που ένα χριστόψωμο ήταν αρκετό για να δώσει στην μέρα γιορτινή όψη. Να ανακαλύψουμε τα
αυτονόητα. Να γιορτάσουμε, όπως τότε, με ένα γιορτινό φαγητό και καλή παρέα! Ευλογημένη αυ-
τάρκεια! Να στολίσουμε φέτος και το δέντρο της ψυχής μας! Ας μη χαθεί το μήνυμα της αγάπης
των γιορτών των Χριστουγέννων …μέσα στην ζάχαρη και στα στολίδια.!

Ευχόμαστε λοιπόν σε όλους σας, να υποδεχτούμε το νέο χρόνο χαρούμενοι με την καρδιά μας
γεμάτη αγάπη, με νέες ελπίδες, με καινούριες ευχές και περισσότερη αισιοδοξία.

Ας είναι ο νέος χρόνος καλύτερος και να μας φέρει χαρές και μόνο χαρές.
Και εμείς θα είμαστε εδώ να συνεχίζουμε να ελπίζουμε, να είμαστε αισιόδοξοι, να

δουλεύουμε και να φροντίζουμε να είμαστε «μαζί» όσο μακριά κι αν είμαστε.
Αυτή την χρονιά, που πέρασε ήρθαμε λίγο πιο κοντά, μέσω της σελίδας μας «το Κα-

κούρι» στο διαδίκτυο https://www.facebook.com/tokakouri. Πάντα θα προσπαθούμε να
βρούμε τρόπους που θα μας ενώνουν, γιατί αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός μας.

Και πάλι «ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ»
Η Συντακτική Επιτροπή 

May the New Year bring only joy and happiness to our lives! We’ll be here and we’ll keep on hoping, being
optimistic, working and staying “together” no matter how many miles lay between us. This year our facebook
page «Tο Κακούρι» https://www.facebook.com/tokakouri/ brought us a little closer to each other. We will
always try to find ways to cover that distance, because this is our goal. Again we wish “HAPPY NEW YEAR” to

everyone! 

Merry Christmas and a happy New Year

ΚΑΚΟΥΡΙ
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Τρι μη νιαίο δελ τίο
Ιδιο κτη σία: Σύλ λο γος Αρ τε μι σιω τών Ατ τι κής 

Γλάδ στω νος 10 Αθή να 10677 
Τηλ: 210 8082042 

Eκδότης - Δ/ντής:
Κακαρίκου Γωγώ Τηλ.: 210 5747298

Ετή σιες Συν δρο μές: 20€ 
Eξω τε ρι κού: 40€ 

Συ ντα κτι κή  Επι τρο πή:
Πα πα θε ο δώ ρου - Κα ρα γιάν νη Γω γώ 

Eλέ νη Δά μη -  Zαρόκωστα 
Σταματόπουλος Γιάν νης Δημ. 

Ρόκκας Γιώρ γος Ηλ. 
Μπρότση - Αλω νι στιώ τη Ει ρή νη

Κακαρίκου Γωγώ 
••••

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση - Εκτύπωση: 
Eκδόσεις-Γρα φι κές Τέ χνες 

Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου  23  Ίλιον  •  Τ.Κ.: 13121

Tηλ-Fax: 210 2619003 - 210 2619696
e- mail:  karpouzi@ otenet.gr

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γεννήσεις 

➤ Ο Γιώργος Β. Ηλιόπουλος και η σύζυγός
του Γεωργία, που διαμένουν στο Λουξεμβούργο
απέκτησαν κόρη. 

➤ Ο Βαγγέλης Β. Ηλιόπουλος και η σύζυγός
του Χρυσούλα απέκτησαν στις 30/4/2015 τη δεύτερη
κόρη τους. 

➤ Η Ιωάννα Μπουρτσουκλή του Κων/νου και
της Κανέλλας και ο σύζυγός της Tonscard Henix
απέκτησαν στις 22/10/2015 το δεύτερο παιδί τους,
που είναι αγόρι.

Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες και γιαγιάδες
ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεογέννητα και να
τα καμαρώσουν όπως επιθυμούν. 

Βάπτιση
➤ Η Βασιλική Καζά, κόρη της Σούλας Αντω-

νοπούλου και ο σύζυγός της Ρέκκας Γιάννης βά-
πτισαν το γιο τους στις 19/9/2015 και το όνομα
αυτού Ζώης.  

Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες και γιαγιάδες
ευχόμαστε να τους ζήσει το νεοφώτιστο.

Γάμος
➤ Ο συγχωριανός μας Θεόδωρος Παπαθεοδώ-

ρου τέλεσε τον γάμο του στις 5 Δεκεμβρίου 2015
με την εκλεκτή της καρδιάς του Πρισίλα με θρη-
σκευτική τελετή στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ.

Ο Θεός να τους ευλογεί. 

Ο  ΓΑΜΟΣ  ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ  ΔΗΜ.  ΚΥΠΡΑΙΟΥ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΣΙΑΝΑΣ  
ΣΤΟ  ΛΟΣ  ΑΝΤΖΕΛΕΣ  ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Το 2015 ήταν πολύ …γενναιόδωρο
σε γάμους για την οικογένεια Κυπραίου.
Στις 14 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Σάββατο,
παντρεύτηκε στο Λος Άντζελες ο γιος
του Δήμου και της Μαρίας Κυπραίου
(Τσιρίκου). Ο Γιώργος είναι το δεύτερο
παιδί της οικογένειας. Ένα παιδί που
έxει αγαπήσει την πατρίδα των γονέων
του και την επισκέπτεται πολύ συχνά.
Ο Γιώργος είναι ένας από εμάς. Ξέρει
πολύ καλά την γλώσσα μας, την ιστορία
μας, καταλαβαίνει και γελάει με τα
αστεία και τα υπονοούμενά μας, ξέρει
τις παραδόσεις μας όλες, ξέρει αρχαία
Ελληνική φιλοσοφία, καυχιέται για την
Ελληνική του καταγωγή!! Έχει ταξιδέψει
σε όλο τον πλανήτη, Ευρώπη, Ασία,
Αφρική, Αμερική αλλά τις ρίζες του
δεν τις ξεχνά ποτέ!! Τα καλοκαίρια που
επισκέπτεται τα νησιά της χώρας μας,
δεν παραλείπει ποτέ να επισκεφθεί το
χωριό, να μείνει στο πατρικό σπίτι, το
Τσιρικαίϊκο και να περάσει από το νε-
κροταφείο να ανάψει κεράκια στον παπ-
πού και την γιαγιά μας. Αφιερώνει χρόνο
για όλους τους συγγενείς. Είτε είναι
μόνος του, είτε με φίλους ή με την
αγαπημένη του και σημερινή του σύζυγο,
τη Σιάνα. Γι’ αυτό τρέφω μεγάλη εκτί-
μηση στο πρόσωπό του.

Οι δυό τους γνωρίστηκαν στην Νέα
Υόρκη, όπου δούλεψε για πέντε χρόνια
ο Γιώργος και παράλληλα σπούδαζε το
μεταπτυχιακό του, Διοίκηση Επιχειρή-
σεων μετά το πρώτο του πτυχίο στην
Αρχιτεκτονική. Και οι δυό τους είναι
γεννημένοι στο Λος Άντζελες αλλά  εί-
χαν αυτή την σπουδαία εμπειρία να ζή-
σουν για μερικά χρόνια στην Νέα Υόρκη.
Ο Δήμος και η Μαρία είναι πολύ τυχεροί
που εκτός από τον γαμπρό τους Χρήστο
Συρεγγέλα, άντρα της κόρης τους Σο-
φίας, τώρα απέκτησαν νύφη τη Σιάνα,
μιά τόσο καλή κοπέλα με αξίες, μορ-
φωμένη, κοινωνική και από πολύ καλή
οικογένεια.

Πραγματικά λυπόμουν πάρα πολύ
που δεν θα μπορούσα να παρευρεθώ
στο γάμο των παιδιών, γιατί ο Γιώργος
είναι η μεγάλη μου συμπάθεια, αλλά
ήταν αδύνατο να το κάνω. Μετριάστηκε
όμως η λύπη μου, επειδή πήγε στο
γάμο τους ο γιος μου ο Θάνος, μαζί με
την κοπέλα του τη Βάσω, από τη Ρώμη
όπου ζεί και εργάζεται τα τελευταία
χρόνια. Με τον Γιώργο ο Θάνος από
μικροί είναι πολύ αγαπημένοι. Είναι
σχεδόν συνομήλικοι και έχουν κάνει
πολύ παρέα και εδώ και στην Αμερική.

Από εδώ την Ελλάδα παρευρέθηκε η
εξαδέλφη μας Σοφία Τσιπιανίτη, κόρη
της Τούλας και από την Ουάσιγκτον ο
αδελφός της Δημήτρης Τσιπιανίτης,
πολύ  αγαπημένος εξάδελφος κι εκείνος.
Φυσικά από το Λας Βέγκας η οικογένεια
του θείου μου Τάκη Κυπραίου, παιδιά,
εγγόνια, όλοι. Πολλοί δε συγγενείς από
διάφορα μέρη της Αμερικής.

Tο μυστήριο έγινε σε ένα αριστο-
κρατικό θέρετρο το Palm Springs, στην
αυλή του σπιτιού του Carry Grant, ηθο-
ποιού, ο οποίος βρίσκεται δεύτερος στη
λίστα με τους σπουδαιότερους ηθοποι-
ούς  του Χόλυγουντ, όπως τον κατέταξε
το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματο-
γράφου. Το σπίτι φημίζεται ως ένα από
τα καλύτερα και εκεί γίνονται πολύ
εκλεκτοί γάμοι.

Όλα είχαν οργανωθεί κατά τον κα-
λύτερο τρόπο, για την προσέλευση και
την παραμονή των καλεσμένων, φίλων
και συγγενών. Η στέψη έγινε τέλεια.
Ακολούθησε γλέντι για όλα τα γούστα
των καλεσμένων, μικρών και μεγάλων,
αν και από την προηγούμενη βραδιά
είχε ξεκινήσει το Ελληνικό γλέντι. Οι
γονείς και τα αδέλφια του Γιώργου και
της Σιάνας ήταν πολύ ευτυχισμένοι και
πολύ συγκινημένοι. 

Το σημαντικό είναι πως κι εμείς σχε-
δόν παρακολουθούσαμε τον γάμο, διότι
όλοι οι παρευρισκόμενοι ανέβαζαν φω-
τογραφίες και βιντεάκια στο Facebook.
Έτσι βλέπαμε κι εδώ καρέ καρέ το γάμο.
Η τεχνολογία είναι ανυπέρβλητη!!

Οι γάμοι στην Αμερική γίνονται με-
σημέρι και έχουν αρκετό χρόνο να γλεν-
τήσουν για καλά, μέχρι τα ξημερώματα,
με επίλογο να πέσουν με τα ρούχα
στην πισίνα, για το καλό!!

Την επόμενη μέρα Κυριακή είχαν
πάλι συνεστίαση όλοι οι καλεσμένοι
και αργά το απόγευμα αποχώρησαν, οι
δε νιόπαντροι αναχώρησαν για το ταξίδι
του μέλιτος.

Ο Δήμος και η Μαρία φημίζονται
για την υποδοχή και φιλοξενία συγγενών
και φίλων. Έτσι και τώρα οι συγγενείς
από Ελλάδα έτυχαν εξαιρετικής φιλο-
ξενίας. Και που δεν τους πήγαν, τι δεν
είδαν!!! Όλοι έμειναν πολύ ευχαριστη-
μένοι.

Όλα τα καλά όμως τελειώνουν αργά
ή γρήγορα. Έτσι οι μέρες τελείωσαν
και όλοι επέστρεψαν ικανοποιημένοι
στη βάση τους.

Γιώργο και Σιάνα σας ευχόμαστε,
να ζήσετε ολόκληρη τη ζωή σας αγα-

πημένοι, να έχετε υγεία και προκοπή
και καλούς απογόνους!!

Στους γονείς ευχόμαστε συγχαρη-
τήρια για τα παιδιά τους, να τα χαίρονται
και γρήγορα και στης Βασιλικής μας,
στην άλλη κόρη του Δήμου με το καλό!!

Όσο για την επόμενη συνάντηση
της οικογένειας …το καλοκαίρι σας πε-
ριμένουμε για την βάπτιση!!!!

ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΚΚΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Επιτυχόντες  σε  ΑΕΙ - ΤΕΙ 
― Τσολομύτης Μιχαήλ-Κωνσταντίνος (εγ-

γονός της Ντίνας Αναγνωστοπούλου - Κον-
τοράβδη) πέρασε μετά τις πανελλήνιες εξε-
τάσεις του Ιουνίου στο τμήμα Οικονομικών
Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Τον συγχαίρουμε για την επιτυχία του και
του ευχόμαστε καλές σπουδές. 

«Γιατί  το  γκι  είναι  το  γούρι 
των  γιορτών»

Το Γκι είναι το φυτό με τα «δερματώδη»
φυλλαράκια και τους άσπρους, ωχροκίτρινους
στρογγυλούς καρπούς, που φυτρώνει σε «τού-
φες» πάνω στα έλατα, τα πεύκα, τις βελανιδιές
και άλλα δένδρα του δάσους, χωρίς κορμό.
Είναι το αγαπημένο βότανο των μαγισσών του
Μεσαίωνα για τα ξόρκια τους. Είναι το μαγικό
κλωνάρι των ερωτευμένων, που θεωρούν ότι
αν φιληθούν κάτω από τα κλαδιά του, θα ζήσουν
για πάντα μαζί και αγαπημένοι. Αλλού το κρεμάνε
πάνω από τις πόρτες των σπιτιών, για να φέρει
τύχη και να διώχνει τη γρουσουζιά. Θεωρείται
ότι φέρνει γούρι. Το Γκι είναι ένα ακόμη μαγικό
βοτάνι στην απόκρυφη, μυστική συνταγή της
μεγαλύτερης μάγισσας όλων των εποχών…
της ΦΥΣΗΣ. Γ. Κ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μετά το πρώτο αντάμωμα του 2014, είχε αποφασιστεί και

ανακοινωθεί ότι το επόμενο θα γίνει μετά απο δύο χρόνια (κα-
λοκαίρι του 2016).

Μετά από συζητήσεις και προτάσεις φίλων και συγχωριανών,
τα μέλη και των δύο Συλλόγων αποφάσισαν τα επόμενα αντα-
μώματα να γίνονται κάθε τετραετία. Ο βασικός λόγος είναι ότι
πρέπει τα ανταμώματα να συμπίπτουν με τα Συνέδρια της Πα-
ναρκαδικής Ομοσπονδίας.
Έτσι το επόμενο αντάμωμα θα γίνει το καλοκαίρι του 2018. 

Τα Δ.Σ. των Συλλόγων

Μία  νέα  πατρίδα
Οκτώβρης 2015. Σαράντα περίπου χρόνια πέρασαν από

το μεγάλο μου ταξίδι στις Η.Π.Α., όπου πήγα για να βρω τον
άνδρα που θα παντρευόμουν και την οικογένειά του. Μία οι-
κογένεια μεταναστών που τα είχαν καταφέρει στην άλλη
άκρη του κόσμου. 

Αυτή την φορά ανέβηκα σε ένα άλλο αεροπλάνο που θα
με πήγαινε κάπου πολύ πιο κοντά. Σε μία χώρα που ποτέ δεν
πίστεψα ότι θα μου δινόταν η ευκαιρία να επισκεφτώ. Το κά-
λεσμα ήρθε από τα ξαδέλφια μας, την Ελένη Τασιοπούλου
(του Θεοφάνη) και τον Υπουργό μας και επίτιμο Αρχηγό,
Ναύαρχο Δημήτρη Ελευσινιώτη. Ο γιος τους Αλέξανδρος
θα υποστήριζε την εργασία για το διδακτορικό του στο Πα-
νεπιστήμιο της Βιέννης.

Αυστρία, κρύο και ’μείς να σκάμε από υπερηφάνεια για το
παιδί μας, ένα παιδί με ρίζες από τη Σαλαμίνα και το Κακούρι
μας. Η πολυετής έρευνά του βαθμολογείται με «άριστα»
από τους καθηγητές του και εγώ στο μυαλό μου έχω συνέχεια
το παράδειγμα των τότε μεταναστών, που έφευγαν για να
επιβιώσουν. Ο Αλέξανδρος έφυγε για να λάμψει, έφυγε για
να διακριθεί.  

Το ίδιο κι ένας άλλος αγαπημένος ανιψιός, ο Τάσος Γκο-
λέμης από τις Λίμνες Αργολίδος. Στην ίδια πόλη, διευθυντής
ποιοτικού ελέγχου στα ανά τον κόσμο εργοστάσια της εται-
ρείας Lafarge. Εκείνος έφυγε για να προοδεύσει, για να κα-
ταξιωθεί. Η μαγική αυτή πόλη, η πόλη του παραμυθιού όμως,
κρατάει πια στην αγκαλιά της κι άλλο ένα δικό μας παιδί και
αγαπημένο ανιψιό, το Γιώργο, της Γεωργίας Τασιοπούλου
(του Θεοφάνη) και του Γιάννη Μακερούφα. Ο Γιώργος, νεο-
φερμένος στην πόλη με την υπέροχη σύζυγό του Αριάννα,
είναι Δ/ντής Ν.Α. Ευρώπης στον ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την
Ασφάλεια & Συνεργασία στην Ευρώπη). 

Τρία παιδιά δικά μας έρχονται μέχρις εδώ για να κατακτή-
σουν με το μυαλό τους τη Βιέννη, την Αυστρία, τον κόσμο
και εμείς μαζί τους με τόση αγάπη και περηφάνια γύρω μας. 

Πατρίδα είναι όπου υπάρχουν Έλληνες και για μένα σπίτι
είναι, όπου είναι τα παιδιά μας. 

H ΘΕΙΑ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
➤ Ο Γιάννης Χοντρός, γιος της Δήμητρας

Χριστοπούλου πήρε το πτυχίο του Μηχανολόγου
-Ηλεκτρολόγου από το Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης. 

➤ Ο Κωνσταντίνος Αλεξ. Χρόνης πήρε το
πτυχίο του στην Πληροφορική από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) και συνεχίζει τις
μεταπτυχιακές σπουδές του.  

➤ Η Ιωάννα Τασιοπούλου του Τάκη Τασιό-
πουλου και της Βασιλικής Καρβουνιάρη πήρε το
Master Ειδικής Αγωγής από το Πανεπιστήμιο
«Univercity of Εast London». 

Ο Σύλλογος τους συγχαίρει και τους εύχεται
καλή σταδιοδρομία.

Μια  ακόμη  σημαντική  πρόοδος
ενός  συγχωριανού  μας

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ στο άξιο
τέκνο του χωριού μας Αλέξαν-
δρο Ελευσινιώτη, γιο της Ελέ-
νης Τασιοπούλου, ο οποίος
απέκτησε το διδακτορικό του
δίπλωμα και μάλιστα με «άρι-
στα». 

Του ευχόμαστε να έχει πάν-
τα επιτυχίες στην ζωή του και

να μας κάνει συνεχώς όλους υπερήφανους.

Ο Γιώργος γαμπρός και η Σιάνα νύφη!!!

Από το γλέντι που ακολούθησε ...οι νιό-
παντροι με το Δήμο σε μεγάλα κέφια!!!

Ο Δήμος με την Μαρία 
…ευτυχισμένοι γονείς!!!



Κακουραίικες  ατάκες 
Γράφει ο Γιάννης Δ. Σταματόπουλος 

Η ατάκα του φύλλου αυτού έχει πρωταγωνιστή
τον μπαρμπα-Λια τον Παναγιώταρο, έναν σπουδαίο
ατακαδόρο, που έχει αφήσει εποχή με τις ατάκες
του. 

Βρισκόμαστε γύρω στα 1950, η αλωνιστική
μηχανή στο φόρτε της. Έτσι το άχυρο από τα σι-
τάρια του κάμπου γίνεται μπάλες. Οι μπάλες απο-
θηκεύονται εύκολα, πιάνουν λίγο χώρο στα καλύβια
αλλά και εμπορεύονται εύκολα για όσους δεν
έχουν ζώα (πρόβατα, γαϊδούρια, άλογα). 

Ο μπαρμπα-Λιας είχε μεγάλη κτηματική περι-
ουσία στον κάμπο και έβγαλε πολλές μπάλες,
που τις αποθήκευε στο καλύβι του που είχε στον
κάμπο και τις εμπορευόταν κάθε χρόνο. 

Κάποια χρονιά, αρχές Δεκέμβρη, πούλησε πε-
νήντα (50) μπάλες και πήρε 150 δραχμές, αρκετά
λεφτά, για την εποχή εκείνη (500 δραχμές ήταν ο
μηνιαίος μισθός ενός δασκάλου). 

Με τα λεφτά στην τσέπη του, ο μπαρμπα-
Λιας φτάνει στο χωριό και αμέσως κατευθύνεται
στο νέο τότε καφενείο, του Κώστα Κέζα. Με έκ-
πληξη βλέπει ότι το καφενείο, όχι μόνο είναι κλει-
στό, αλλά έχει κατεβάσει και τα ρολά. Και αμέσως
καταλαβαίνει το λόγο, που δεν είναι άλλος από
την χαρτοπαιξία. 

Το πρωτοχρονιάτικο χαρτάκι για το Κακούρι
της δεκαετίας ’50 και ’60 άρχιζε αρχές Δεκεμβρίου
και τελείωνε τυπικά την παραμονή της Πρωτο-
χρονιάς, που το παιχνίδι έπαιρνε επίσημο χαρα-
κτήρα. Θυμάμαι ότι το μεγάλο χαρτοπαικτικό παι-
χνίδι γινότανε στου Ζάβου το καφενείο. 

Εκεί στηνόταν το μεγάλο στρογγυλό τραπέζι
με την πράσινη τσόχα. Οι παίκτες που έπαιρναν
μέρος ήταν τρεις μετρ της χαρτοπαιξίας. Πρύτανης
ο Μήτσος ο Κολιόπουλος (Χαραμής), ο Κώστας
Μπρότσης, ο Νικόλας Χελιώτης, ο Μπιρίκος
(Γιώργος Κολιόπουλος). Αργότερα προστέθηκαν
οι: Σπύρος Ηλιόπουλος, Ανδρέας Λουρίδας (Πα-
παγεωργίου) και άλλοι. Το παιχνίδι άρχιζε γύρω
στις 9 μ.μ., τέλειωνε το πρωί και έπαιζαν πάντα
πόκα με όλες τις παραλλαγές της. Σ’ αυτό το παι-
χνίδι κέρδιζαν οι ψύχραιμοι παίκτες και προφανώς
οι τυχεροί. Εμείς η μαρίδα από τα τζάμια του κα-
φενείου παρακολουθούσαμε το παιχνίδι για μερικές
ώρες, γιατί έγκαιρα έπρεπε να γυρίσουμε στο

γιοτσάρι (σπίτι), γιατί αν αργούσαμε αρπάζαμε
αδιαμαρτύρητα και καμιά σφαλιάρα για νουθεσία. 

Οι ιδιοκτήτες του καφενείου ήσαν επί ποδός
για την εξυπηρέτηση των παικτών, που εκτός από
τα ποτά και τους καφέδες που έπαιρναν, είχαν
και το περιβόητο «βιδάνιο». Το βιδάνιο ήταν το
ποσό που άφηνε ο παίκτης που κέρδιζε, υπέρ του
καφενείου, σε κάθε παρτίδα. Αυτό ήταν το κέρδος
του καφενείου σ’ αυτό το ολονύκτιο πρωτοχρο-
νιάτικο παιχνίδι. Μετά την ξαναδρομή αυτή γυρί-
ζουμε στο μπαρμπα-Λια.

Με κατεβασμένα τα ρολά στο καφενείο του
Κέζα ο μπαρμπα-Λιας καταλαβαίνει ότι μέσα έχει
στηθεί παιχνίδι και το καφενείο είναι prive για
τους παίκτες, αφού το παιχνίδι με λεφτά ήταν
παράνομο. 

Ο μπαρμπα-Λιας αρχίζει να κτυπάει τις πόρτες
και να φωνάζει τον Κέζα να του ανοίξει. Μπρος
στην επιμονή ο Κέζας ανοίγει και ο μπαρμπα-
Λιας πράγματι βρίσκεται μπροστά στο χαρτοπαι-
γνικό τραπέζι με παίχτες τον Μπιρίκο, τον ξαδελφό
του Ξερογιάννη και άλλους παίχτες. Το παιχνίδι
έχει ανάψει για τα καλά. Ο πειρασμός για τον
μπαρμπα-Λια μεγάλος και μετά από λίγο υποκύπτει
σ’ αυτόν, ποντάρει στο χαρτί του Ξερογιάννη και
τελικά χάνει τα λεφτά, που είχε πάρει από τις πε-
νήντα μπάλες. 

Ύστερα από μερικές μέρες εμφανίζεται και
πάλι στο καφενείο του Κέζα και απευθυνόμενος
στον Κώστα του λέει με το γνωστό τρόπο που
είχε: «Βρε πουλάκι μου Κώστα να σε ρωτήσω
κάτι. Ξέρεις κανένα ζώο που σε ένα βράδυ να
έχει φάει 50 μπάλες;» Ο Κέζας τον κοιτάζει πε-
ρίεργα και προβληματισμένα, ο μπαρμπα-Λιας
του δίνει μόνος την απάντηση. 

«Κώστα αυτό το ζώο το έχεις μπροστά σου,
είμαι εγώ. Τις προάλλες έχασε τα λεφτά από πε-
νήντα μπάλες». Κόκκαλο ο Κώστας. 

Αυτά συμβαίνουν όταν οι άνθρωποι έχουν χι-
ούμορ και δεν διστάζουν να σαρκάσουν και τον
ίδιο τους τον εαυτό. Αυτή είναι η επιτομή του αυ-
τοσαρκασμού, περασμένα μεγαλεία με ανθρώπους
μιας άλλης εποχής, που αξίζει να θυμόμαστε κά-
που-κάπου. 

Ο  αυτοσαρκασμός  του  μπαρμπα - Λια

Αναπολώντας τα περασμένα ο νους μας σταματά
στο απώτερο παρελθόν και συγκεκριμένα στα παιδικά
μου χρόνια. Στα χρόνια εκείνα τα ανέμελα, χωρίς
σκοτούρες, στεναχώριες και αγωνίες για το μέλλον.
Τότε που ήμασταν παιδιά 12χρονα και ξοδεύαμε όλη
μας την ενέργεια στο παιχνίδι με τα συνομήλικα
παιδιά στις πρόχειρες αλάνες του χωριού, ιδιαίτερα
τις μέρες των Χριστουγέννων, τότε που περιμέναμε
με αγωνία πότε να έλθει η ώρα να σχολάσουμε από
το σχολείο, να πετάξουμε τις αλατζένιες τσάντες
στο σπίτι και να αρχίσουμε αμέσως το παιχνίδι. Το
τοιχάκι με τους βώλους ή τον κόπανο στου Πουλή τ’
αλώνι με το Νίκο, τον Κώστα, το Δημήτρη και το Χρι-
στόφορο. 

Οι φωνές μας, οι γκρίνιες μας και οι τσακωμοί
μας ενοχλούσαν αφάνταστα τον μπαρμπα-Μήτσο τον
Ζιωτόπουλο (Θεός να τον συχωρέσει) και την συμπα-
θέστατη γυναίκα του τη κυρά-Βασιλεία, γι’ αυτό και
κάπου-κάπου μας κυνηγούσε με τη βέργα, ώστε να
φύγουμε και να αλλάξουμε τόπο παιχνιδιού. Αυτό
βέβαια γινόταν προσωρινά, αφού σε λίγο επανερχό-
μαστε στο ίδιο μέρος υποσχόμενοι ότι θα είμαστε
ήσυχοι, υπόσχεση που συνεχώς την αθετούσαμε. 

Στο σπίτι ημέρες πριν άρχιζε από τη μάνα μου το
ριζικό καθάρισμα, σκούπισμα, πλύσιμο και απαραίτητα
το σφουγγάρισμα του πατώματος, ιδιαίτερα της
σάλας, το μέρος όπου θα δεχόμαστε στη γιορτή του
πατέρα μου του Αγίου Βασιλείου, αυτούς που θα ερ-
χόντουσαν να τον χαιρετήσουν. Μου έδινε η μάνα
μου η συγχωρεμένη δυο ζευγάρια αυγά (που λεφτά
τότε;) να πάω στον Γιώργη τον Παναγιώταρο (Τσερέπα)
να πάρω ώχρα (κίτρινη σκόνη), κατάλληλη για το
σφουγγάρισμα των πατωμάτων, καθώς και λουλάκι
για το πλύσιμο των ρούχων. 

Ιδιαίτερη προσοχή έδινε στο ψήσιμο του λεγόμενου
χριστόψωμου που το στόλιζε με τσαπελόσυκα. Επίσης
στη Βασιλόπιτα και στα ταψιά με τα μουστοκούλουρα
και με τα μελομακάρονα. Φρόντιζε να κάψει τον ξυ-
λόφουρνο κανονικά ώστε να μην της αρπάξουν. 

Σε μένα, σαν μικρότερος που ήμουν, μου είχαν
αναθέσει να κάνω την πιο κουραστική δουλειά. Να
σηκώνομαι πρωί-πρωί όταν «έσκαζε» ο ήλιος, όπως
λέγαμε στο χωριό, στους Σημιάδες να παίρνω τα
αλογομούλαρα -τρία τον αριθμό- και να τα πηγαίνω
στο βουνό για βόσκημα, «να τα κολλάω» όπως λέγαμε. 

Η φωνή της μάνας μου αντηχεί ακόμη στ’ αυτιά
μου: Παιδάκι μου, να τα πας πολύ ψηλά, μην τ’
αφήσεις χαμηλά και γυρίσουν πάλι πίσω. Γι’ αυτό κι
εγώ τα πήγαινα μέχρι τον «Αναδαρό», τοποθεσία
πολύ ψηλά στο βουνό. Εκεί τ’ άφηνα και κατέβαινα
τρεχάλα, για να αρχίσουμε πάλι με τους άλλους το
παιχνίδι. 

Πολλές φορές μακάριζα τα παιδιά εκείνα που οι
γονείς τους δεν τους ανέθεταν αυτή τη δύσκολη
αλλά συνάμα και κουραστική δουλειά. Έπαιρνα όμως
κουράγιο, γιατί και άλλοι της απάνω γειτονιάς έκαναν
την ίδια δουλειά και μάλιστα πολύ μεγαλύτεροι από
μένα, όπως η θεια-Γιαννούλα, ο μπαρμπα-Παναγιώτης
ο Τζαβάρας, όλοι τους συγχωρεμένοι. 

Νόμιζα ότι το μαρτύριό μου τελείωνε εδώ. Αμ
έλα ντε.! Στις 3 το απόγευμα έβγαινε στο μπαλκόνι η
μάνα μου και φώναζε δυνατά, για να την ακούσω και
να πάω πάλι στον Αναδαρό να φέρω τα μουλάρια
κάτω. Βλέπετε δεν μπορούσαν να μείνουν επάνω τη

νύχτα λόγω ψύχους. Εγώ έκανα τον κουφό, ώσπου
την άκουγα να λέει: Στάσου κι έρχομαι εκεί πέρα με
τη βέργα, στου Πουλή δηλ. τ’ αλώνι. Τότε άφηνα
αμέσως το παιχνίδι κι έτρεχα να εκτελέσω τη διαταγή. 

Στο δρόμο συναντούσα και τους άλλους «ταλαί-
πωρους», που κατέβαιναν από το βουνό και τους ρω-
τούσα. Θεια-Γιαννούλα μήπως είδες και τα δικά μας
τα μουλάρια που βρίσκονται; Όταν μου έλεγε ότι
είναι χαμηλά και θα τα βρω, έπαιρνα θάρρος, όταν
μου έλεγε παιδάκι μου είναι πολύ ψηλά, τότε τα
πόδια μου κοβόντουσαν και η καρδιά μου πήγαινε να
σπάσει όχι τόσο για την ανηφόρα όσο γιατί πλησίαζε
το σκοτάδι και θα νύχτωνα στο βουνό. 

Όταν τα έβρισκα τα κατέβαζα γρήγορα. Τα πόδια
χτυπούσαν στο σβέρκο που λέμε. Ανακουφιζόμουν
αφάνταστα. Έδινα ταυτόχρονα στον εαυτόν μου έναν
όρκο ότι αυτή τη δουλειά δεν θα την ξανακάνω. Έλα
όμως που το άλλο πρωί η μάνα μου με καλόπιανε δί-
νοντάς μου κανένα κουλούρι ή μελομακάρονο κι εγώ
εύκολα υπέκυπτα και πάλι τα ίδια. 

Τις παραμονές των Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς, τα παιδιά του χωριού, άλλα μικρότερα
από μένα κι άλλα μεγαλύτερα, έπαιρναν μπάλα πρωί-
πρωί τα σπίτια του χωριού κι έλεγαν τα κάλαντα.
Λεφτά δεν υπήρχαν τότε κι έτσι το φιλοδώρημα ήταν
κανένα μουστοκούλουρο, λίγα καρύδια ή μύγδαλα.
Φυσικά αυτά οι μικροί «μουσικοί» τα έπαιρναν με
βαριά καρδιά, γιατί περίμεναν να πάρουν κανένα πε-
νηνταράκι ή στην καλύτερη περίπτωση καμιά δραχ-
μούλα. Έτσι προτιμούσαν να πηγαίνουν σε σπίτια
που είχαν ξενιτεμένους και οπωσδήποτε τέτοιες
μέρες θα έστελναν στους δικούς τους κανένα δολάριο. 

Τα Χριστούγεννα ανήμερα, η καμπάνα χτυπούσε
πρωί και καλούσε τους χωριανούς να πάνε να ακού-
σουν τα ωραιότερα τροπάρια της γέννησης του Θε-
ανθρώπου όπως: Η Παρθένος σήμερον …Χριστός
γεννάται δοξάσατε… κ.ά. Εμείς τα παιδιά βέβαια πε-
ριμέναμε με λαχτάρα πότε θα σχολάσει η εκκλησία,
ώστε να πάμε γρήγορα στο σπίτι και να ριχτούμε με
τα μούτρα στη ζεστή κοτόσουπα που είχε επιμεληθεί
η μάνα μας. 

Το ίδιο την Πρωτοχρονιά, γιορτή και του Αγίου
Βασιλείου, ο κόσμος έτρεχε στην εκκλησία και στο
σχόλασμα μικροί μεγάλοι αντάλλασσαν φιλιά κι ευχές
για το νέο έτος με υγεία σε όλο τον κόσμο. Το πρω-
τοχρονιάτικο τραπέζι είχε ιδιαίτερα ετοιμαστεί και
διέθετε ό,τι ήταν δυνατόν να διαθέσει ένα σπίτι της
εποχής εκείνης. Στη μέση του τραπεζιού η Βασιλόπιτα
(πογάτσα) που για φλουρί η μάνα είχε βάλει νόμισμα
μικρής αξίας και σε σημείο τέτοιο, ώστε να τύχει σε
αυτόν που η ίδια είχε επιλέξει. 

Τα Θεοφάνεια επίσης, εορτή αγιασμού των υδάτων,
παίρναμε τον αγιασμό μέσα σε μικρά κατσαρολάκια
και τρέχαμε στα εξωχώραφα να τα αγιάσουμε, ώστε
να έχομε καλή σοδειά και οι τσοπάνηδες άγιαζαν τα
μαντριά τους, για να έχουν υγεία τα γιδοπρόβατά
τους. Από το βράδυ των Θεοφανείων εμάς τους μι-
κρούς μαθητές άρχιζε να μας πιάνει μια μικρή μελαγ-
χολία, αφού τ’ Αϊγιαννιού την άλλη μέρα άρχιζαν τα
μαθήματα. 

Δύσκολα χρόνια. Χρόνια όμως που τ’ αναπολούμε
όλοι μας με νοσταλγία. 

Σταματόπουλος Διονύσιος 
τ. Σχολ. Σύμβουλος Π.Ε. 

Χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις

Οι Καλικάντζαροι… τα γκατζιόνια…
έρχονται απάνου στη γης την παραμονή
του Χριστού που μπαίνουν στο σπίτι το
δωδεκαήμερο και καθόνται ίσιαμε την
Πρωτάγιαση που θ’ αγιάσει ο παπάς.

Ούλον τον άλλον καιρό είναι από
κάτου από τη γης και με κάτι μικρούλια
τσεκούρια παλεύουνε να κόψουνε ένα
θεριό δέντρο που βαστάει τη γη για να
μην πέσει. Θέλουνε να κόψουνε το δέν-
τρο, να πέσει στο χάος η γης, να γκρε-
μιστεί και να χαλάσει ο κόσμος. Κόβουνε,
κόβουνε ούλον το χρόνο γύρω-γύρω,
όσο που μένει πλια άκοπο στη μέση μια
στάλα, ίσια με μια τριχούλα. Τότε τ'
απαρατάνε - δεν το κόβουνε ούλο γιατί
φοβάνται μην τα πλακώσει απουκάτου
άμα θα πέφτει και λένε: «Πάμετε να
φύγουμε τώρα. Θα φυσήξει ο αέρας
απέ θα το γκρεμίσει».

Αλλά το δέντρο ούλο το δωδεκαή-
μερο που λείπουν αυτά, δυναμώνει πάλε
και μόλις ματακατεβούνε κάτου στη
γης, τηράνε το βρίσκουνε θεριό κι’ ακόμα
χοντρύτερο απ’ ό,τι τ’ αφήκανε. Του ξα-
ναπέφτουνε, λοιπόν, κοντά πάλε με τα
τσεκούρια τους -τοίγαρις είναι και με-
γάλα λαχτάρα τους, έτσι σαν κατσου-
λάτσια είναι, τι δύναμη να ’χουνε κι’ ού-
λον το χρόνο παλεύουνε, είδες που
λέει «σαν τα γκατζιόνια», να το κόψουνε
από την αρχή πάλε.

Μόλις περάσουν οι δώδεκα ημέρες
που καθόνται στη γης και πειράζουν
τους ανθρώπους, ας ειπούμε μολογά-
γανε κατουράνε στα βαγένια, στα βα-
ρέλια είδες που ηφέρναμε εκείν’ τα
χρόνια νερό από τη βρύση, μαγαρίζουνε
σ' αλεύρι, ε, τέτοια κάνουνε, μόλις
λοιπόν περάσει το δωδεκάημερο τ' απα-
ρατάνε πλια ούλα και την Πρωτάγιαση
άραα ... όπου φύγει, φύγει. Λακάνε να
χωθούνε απουκάτου στη γης, γιατί σκιά-
ζονται μην τα προλάβει ο παπάς που
αγιάζει. Και λένε από το φόβο τους:

«Φευγάτε να φεύγουμε, τι έρχεται
ο παπάς με την αγιαστούρα του, να μας
κάνει τσάγια τσάγια, να μας ρίξει στα
λαγκάδια».

Οι γεροπαλαιοί, μολογάγανε, ότι τα
γλέπανε. Ερχόσανε και εκαθόσανε στη
σαχτοθουρίδα και ηφέρνανε γιούρω τη
γωνιά σα δαιμόνια όξω από το σπίτι και
από κοντά μας. Ο νοικοκύρης για να τα
διώξει έπαιρνε ένα δαυλί αναμμένο τα
κυνήγαγε και κείνα χανόσανε!

Κάποιος, μολόγαγε, τα είχε ειδωμένα
η γιαγιά του, που καθόσανε στη γωνιά
και κουνάγανε τη στάχτη. Ήσανε, έλεγε,
έτσι σαν κατσουλάκια και είχανε ένα
ποδαράκι ανθρωπινό κι’ ένα γαϊδουρινό.
Η γιαγιά του πήρε τη μάσια κι' εκείνα
σκαρφαλώσανε απού μέσα στο τζιάκι
και χαθήκανε, φύγανε από το φουγά-
ρο.

Άλλη μια φορά, μολογάγανε, τσίνησε
ένας, έτσι σαν τώρα τα δωδεκαήμερα,
από ’να ξένο χωριό, από του Μποντιά

ας ειπούμε, να ’ρθεί στο χωριό, ν’ αλέσει
στο μύλο. Ήρθε λοιπόν, αλλά ηύρε πλά-
κωση στο μύλο κι’ όσο ν’ αλέσει νύχτω-
σε. Τι να κάμει τώρα, που να μείνει, «θα
φύγω», λέει. Φόρτωσε λοιπόν και μπρο-
στά το μουλάρι, πίσω εκείνος, τσίνησε.

Είχε προχωρημένα νύχτα για καλά.
Σιακάτου που πήγαινε, του πέσανε κοντά
τα γκατζιόνια. Αυτός, τον «φάγανε τα
φίδια», τα κατάλαβε. Τι να κάμει τώρα;
Δίνει ένα σάλτο κι' αναβαίνει ανάμεσα
στα δυο πλευρά το άλεσμα, απανωγόμι.
Κουκουλώθηκε καλά, εκουβαριάστη να
μην τον γλέπουνε και επήγαινε. Φαινό-
τανε σα πλευρό που το βάνουμε είδες,
απανωγόμι.

Τα γκατζιόνια -δεν είναι και πολύ
έξυπνα ως φαίνεσται- τον εχάσανε. Ερ-
χόσανε γιούρω, γιούρω το μουλάρι, ψά-
γνανε, πουθενά ο άνθρωπος. Πηγαίνανε
παρά πίσω, ξαναγυρίζανε, τηράγανε,
ξαστεριά. Το μουλάρι πήγαινε μοναχό
του με δυό πλευρά άλεσμα και ένα απα-
νωγόμι. Απέ λέγανε ’κει που ’ρχόσανε
τρογιούρω: «Να το ’να πλευρό, να τ'
άλλο, να και τ’ απανωγόμι. Κείνος ο κε-
ρατάς που είναι»; Βίραα, πουλάλα πάλε
πίσω ίσιαμε το μύλο. Τίποτα. Γυρίζανε
πάλε στο μουλάρι τα ίδια πάλε: «Να το
’να πλευρό, να τ’ άλλο, να και τ’ απανω-
γόμι. Κείνος πού είναι;

Τον παιδέψανε όσο που έφτασε στο
σπίτι του. Αλλά από το φόβο του, λένε,
πέθανε.

Τ’ ακούς; Τ’ ακώ να λες, παιδάκι
μου. Τώρα αλήθεια, ψέματα, ξέρω ’γω;
Μια φορά το λέγανε αυτό οι παλαιοί.

Γι' αυτό τα δωδεκάημερα δεν αλέ-
θουνε, ούτε βαφτίζουνε, ούτε παν-
τρευόνται, ούτε βάνουνε αλυσίβα για
πλύσιμο από γκατζιονόσταχτη, ούτε
λουζόνται. Λουζόνται την παραμονή του
Χριστού και ξανά πάλε την παραμονή
της Πρωτάγιασης, στις 4 Γενάρη το βρά-
δυ, για να διώξουνε τις γκατζιονόψειρες
και να είναι καθαροί για να φιλήσουνε
το Σταυρό την άλλη μέρα και να αγια-
στούνε.

Για να μην πηγαίνουνε τα γκατζιόνια
και κατουράνε στα βαγένια και στα βα-
ρέλια του νερού τους βάνουνε απάνου
μια φούντα σφαραγγουνιά (που κάνει
τα σφαράτζια) να τρουπιώνται και να
μη ζυγώνουνε.

Σφαραγγουνιά βάνουνε και οι τσιο-
πάνηδες στα μαντριά τους να μην μπαί-
νουνε μέσα τα γκατζιόνια.

Τη γκατζιονόσταχτη που μαζεύουμε
τα δωδεκάημερα από το τζιάκι, από τη
φωτιά, τη φυλάμε σ' ένα ντενεκέ ή ό,τι
και την αυγή της Πρωτάγιασης τη ρί-
νουμε στα κλαρικά. Είναι καλό, λέει,
για τον περονόσπορο για την κάμπια.
Έτσι το ηύραμε έτσι το κάνουμε. Την
Πρωτάγιαση καίμε τις σφαραγγουνιές
που βάνουμε στα βαγένια, στα βαρέλια,
στα μαντριά.

Απόδοση-Επιμέλεια: 
Γεωργία Κακαρίκου, εκπαιδευτικός

Συνέχεια από την 1η σελ. 

- Οι  Καλικάντζαροι - 
Ένα  παραμύθι  με  την  ντοπιολαλιά  των  χωριών  της  Αρκαδίας…

για  όσους  είναι  υπερήφανοι  για  την  καταγωγή  τους…
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Επιστολές  Ξενιτεμένων  μας 

Από τους Κακουραίους που διαμένουν στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας
πήραμε την παρακάτω σύντομη επιστολή.

Αγαπητοί μας πατριώτες 
Γεια σας, ευχόμαστε να είσαστε καλά. Στη Γενική Συνέλευση της Αδελ-

φότητάς μας, μαζεύτηκαν συνδρομές για την εφημερίδα τις οποίες σας
στέλνουμε. 

Ακολουθούν 17 ονόματα συγχωριανών μας…  
Αγαπητοί φίλοι και συγχωριανοί, το Δ.Σ. του Συλλόγου Αθηνών και η

Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας, σας ευχαριστούν όλους και τον καθένα
ξεχωριστά για την οικονομική ενίσχυση της εφημερίδας μας, εύχονται σε
όλους σας ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και με το ΚΑΛΟ ο καινούργιος χρόνος,
να είστε πάντα καλά εσείς και οι οικογένειές σας. 

Το Δ.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή της εφημερίδας μας

Ευχές 
Σε όλους τους Κακουραίους εύχομαι: 

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2016
Γεώργιος Καλόγρης - Καναδάς

Συνδρομές
Καλόγρης Γεώργιος ......... δολ. Καναδά 100
Γκόνος Κων/νος ................... δολ Αυστρ. 50 
Σταθούλης Νίκος ...................... »     »     50 
Καρζής Στέλιος ...................... »     »     50
Συμπόνης Κων/νος του Δημ....... »     »     50
Κατσίνη Τασία του Θεοδ. ........ »     »     50 
Συμπόνης Χρήστος .................. »     »   100
Δάμη -Αγγελοπούλου Νίτσα ..... »     »     50 
Χρόνης Γιώργος ....................... »     »     50 
Συμπόνης Κων/νος του Βασ. ... »     »     50 
Σταθούλης Μιχάλης ................. »     »     50
Δάμη Αγγελική του Γεωργ. ...... »     »     50 
Βλάχου-Κατσάμπαλος Μαρίνα »     »     50 
Ρόκκα-Τσαβάλα Νούλα ............ »     »     50 

Αντωνόπουλος Βασίλης............ »     »     50
Κατσίνη-Σκλαβούνου Ντίνα ..... »     »     50 
Σταθούλη-Μπάρλα Μαριγούλα............. € 50
Συμπόνη-Σταυρίδη Βασιλική................. € 50  
Παπαγεωργίου-Κανδρεβιώτη Ελένη .... € 50
Γαρμπή Αναστασία................................ € 20
Σπυροπούλου-Δουρουντάκη Χρυσολένη € 50
Κατσίνη-Τσέου Μαριγούλα................... € 50
Κατσίνη-Γιαννίκα Βασιλική ................... € 20
Κακαρίκου Ευαγγελία του Θεοδ. ........ € 20
Κουσιάκη Έλλη του Φωτίου.................. € 20
Μπουρτσουκλής Κων/νος του Χαριλ. € 300 
Χρονόπουλος Αθανάσιος .................... € 20



Έφυγαν   για   πάντα   από   κοντά   μας

Στη  φίλη  και  συνάδελφο  Αθηνά 
Στις 16 Νοεμβρίου 2015, χάσαμε την

Αθηνά, τη δικιά μας Αθηνά, μια γνήσια Κα-
κουραίισσα. Η Αθηνά ήταν εκλεκτός άν-
θρωπος, μια αληθινή Κυρία. Λυπήθηκαν
πολύ, όσοι την ήξεραν, γιατί ήταν γλυκιά,
καλή και καταδεκτική. 

Η καλοσύνη και η ευγένεια της ψυχής
της καθρεφτίζονταν στο πρόσωπό της. Μι-
λούσε με αγάπη σε όλο τον κόσμο. Αγα-
πούσε το χωριό και το επισκεπτόταν όταν
της δινόταν ευκαιρία. Ιδιαίτερο άτομο η
Αθηνά. Την αγάπη της την έδειχνε με κάθε
τρόπο και ήταν πάντα στο πλευρό των Συλ-
λόγων του χωριού. 

Η αρρώστια, όμως, εδώ και λίγο καιρό
την ταλαιπώρησε και την κράτησε μακριά
απ’ όλους μας. Έδωσε τη μάχη της αλλά
δυστυχώς την έχασε. 

Η κηδεία της έγινε την επομένη μέρα
και ώρα 13.00 μ.μ. στον Άγιο Βασίλη Τριπό-
λεως. Εκεί προσήλθε πλήθος κόσμου ν’
αποχαιρετήσει την Αθηνά: φίλοι, γνωστοί,
συγγενείς και κυρίως όλοι οι χωριανοί. 

Αθηνά μου, ζητώ συγνώμη που δεν
ήμουν εκεί να σου πω και ’γω το τελευταίο
αντίο. Πολύ σοβαροί λόγοι δεν μου το επέ-
τρεψαν. Σε γνώρισα το 1953, όταν μείναμε
για ένα χρόνο στο ίδιο δωμάτιο. Εγώ πήγαινα
στην πρώτη Γυμνασίου και συ στην ογδόη.
Εσύ ήσουνα αυτή που με πήρες από το
χέρι και μου έδειξες το δρόμο για το Γυ-
μνάσιο. Από τότε οι δεσμοί φιλίας μας ένω-
ναν, μέχρι τη στιγμή που έφυγες. 

Δεν θα σε βλέπουμε, αλλά θα νιώθουμε
την αύρα σου. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ
με τόσα χαρίσματα που είχες. 

Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια
στο σύζυγό σου Θοδωρή και στα παιδιά
σου Βασίλη και Παναγιώτη. 

Εύχομαι και παρακαλώ την Παναγία μας
να τους δίνει δύναμη και κουράγιο. 

Καλό σου ταξίδι Αθηνά. 
Αιωνία σου η μνήμη και ας είναι ελαφρύ

το χώμα που σε σκέπασε. 

Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα

Αγαπητή  Αθηνά
Υπήρξες ένας ξεχωριστός άνθρωπος, με ευγενική ψυχή, μια εκλεκτή Κακουραίισσα,

άψογη σύζυγος και στοργική μητέρα αλλά και μια σπουδαία δασκάλα. Ήσουν πάντα
δίπλα στους φίλους και συγχωριανούς σου, στα ευχάριστα αλλά και στα δύσκολα, όπως
κάνουν οι άνθρωποι με πλούσιο ψυχικό κόσμο, που εσύ είχες.  

Θα είσαι πάντα στην ψυχή και στην καρδιά μας. 
Καλό σου ταξίδι Αθηνά. Γιάννης Δ. Σταματόπουλος 

Πρότυπο  ευσυνειδησίας  και  εργατικότητας
Ηχεί εκτός της σημερινής πραγματικό-

τητας ο παραπάνω τίτλος. Εκτός τόπου και
χρόνου, θα έλεγε ο καθένας μας. Στη ση-
μερινή εποχή -όπως η τωρινή- που τα πάντα
σχεδόν αναφέρονται στο χρήμα και καθο-
ρίζονται από αυτό η αναφορά σήμερα στην
ευσυνειδησία πολύ λίγους οπαδούς θα κα-
ταφέρει να βρει. Γεννάται βέβαια το ερώ-
τημα. Δεν υπάρχουν σήμερα άνθρωποι με
συνείδηση; Η απάντηση απλή και κάθετη.
Υπάρχουν και δεν είναι λίγοι. Άνθρωποι
που εργάζονται αθόρυβα, προσφέροντας
τον εαυτό τους στις ανθρωπιστικές και δια-
χρονικές αξίες. Μία από αυτές τις μορφές
ήταν και η δασκάλα Αθηνά Χρόνη-Χρονο-
πούλου, φύσει πνευματικός άνθρωπος. Από-
φοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τρί-
πολης με βαθμό άριστα. Η ευσυνειδησία
της, η πιστή εφαρμογή του καθήκοντος, η
εργατικότητά της όλα αυτά ήσαν φάροι
φωτεινοί που φώτισαν τους μικρούς μαθητές
της και έγιναν φωτεινά παραδείγματα. 

Οι μαθητές της δεν θα πάψουν να την
θυμούνται ως μια στοργική μητέρα που
έσκυβε πάνω τους όλο αγάπη. Βοηθός της

σ’ αυτόν τον δύσκολο τομέα η πνευματική
της αρτιότητα και η τελειότητα της μόρφω-
σής της. 

Γόνος πολυμελούς οικογένειας, πρότυπο
για το χωριό της, με 11 αδέλφια που βάδισαν
όλα στα χνάρια των γονιών τους. 

Η Αθηνά έκανε τη δική της οικογένεια
με τον Θεόδωρο Χρονόπουλο, δάσκαλος
και αυτός αλλά και επιθεωρητής. Στάθηκε
δίπλα του περήφανη και δυνατή ως σύζυγος
και μητέρα, αποκτώντας δύο παιδιά τον Βα-
σίλη γιατρό καρδιολόγο και τον Τάκη φαρ-
μακοποιό. 

Έφυγε έτσι από τη ζωή αθόρυβα, όπως
αθόρυβη ήταν και η πνευματική της προ-
σφορά. Μια προσφορά που με λίγα λόγια
προσπάθησα να καταγράψω μέσα σ’ αυτό
το άρθρο, φοβούμενος πάντα μήπως έλθω
σε σύγκρουση με την ταπεινοφροσύνη της.

Αθηνά μαζί μεγαλώσαμε στην ίδια γει-
τονιά, μαζί στο Δημοτικό, μαζί στο Γυμνάσιο
μέχρι τότε που άφησες τον κόσμο για να
περάσεις τους αιθέρες του πνεύματος και
της αιωνιότητας. 

Τάκης Γ. Σταματόπουλος 

Εις μνήμην Θεόδωρου Κωτσιόπουλου
Ο Θεόδωρος Κωτσιόπουλος γεννήθηκε

στις 25 Αυγούστου του 1928 στο Κακούρι
και απεβίωσε στις 9 Νοεμβρίου του 2015.
Ήταν το δεύτερο από τα τέσ-
σερα παιδιά του Νικολάου και
της Γιαννούλας. Παντρεύτηκε
την Μαριγούλα Κοντοράβδη
στις 11/01/1959. Απέκτησαν δύο
παιδιά, την Ιωάννα και τον Νι-
κόλαο και πέντε εγγόνια. Έζησε
την ζωή του σε χρόνια δύσκολα
για την Ελλάδα. Από μικρός
δούλευε στα κτήματα του πα-
τέρα του και έμαθε την αγροτική
ζωή. Μέχρι πέρυσι πήγαινε στα
αμπέλια του και βοηθούσε όπου
μπορούσε. Ήταν ένας καλός άνθρωπος,
που είχε μεγάλη και ζεστή καρδιά και ας
μην το έδειχνε πολύ στους γύρω του.
Πάντα είχε ένα μεγάλο χαμόγελο, το
οποίο δεν έσβησε σε δύσκολες στιγμές

και το οποίο το κράτησε μέχρι και την τε-
λευταία στιγμή. Πάντα χειμώνα καλοκαίρι
καθόταν έξω στην βεράντα, στην δική

του χαρακτηριστική θέση και
διάβαζε πολλά βιβλία, λέγον-
τας σ’ εμάς τα εγγόνια του
να καθίσουμε δίπλα του και
να μας πει δύο λόγια.

Αγαπημένε μας και αξιο-
σέβαστε παππού, δεν πρόκει-
ται να σε ξεχάσουμε για όσο
ζούμε, δεν πρόκειται να ξε-
χάσουμε όλα όσα ζήσαμε μαζί.
Δεν έχουμε πιστέψει ακόμα
ότι έχεις φύγει για πάντα από
κοντά μας. Από τα βάθη της

καρδιάς μας σε ευχαριστούμε για όλα.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπά-
ζει.

Τα εγγόνια σου
Μαρία, Θοδωρής, Αργυρώ

Παναγιώτης  Αναγνωστόπουλος 
Στις 13 Αυγούστου 2015

έφυγε από κοντά μας ο Πα-
ναγιώτης Αναγνωστόπου-
λος, σύζυγος της Ντίνας
Αναγνωστοπούλου, το γένος
Κοντοράβδη.

Γεννημένος στο χωριό
Σιμιάδες Τριπόλεως, παν-
τρεύτηκε την Ντίνα στην
Γερμανία, όντας μετανάστες,
το 1964. Έκαναν 2 κόρες,
την Βασιλική και την Σύλβια.

Ο πατέρας μου γεννήθηκε πριν 78
χρόνια στην Τρίπολη. Ήταν περήφανος
για την καταγωγή του και δεν έχανε την
ευκαιρία να την επισκεφτεί. Μεγάλωσε
στα δύσκολα χρόνια της κατοχής, πρώτο
παιδί πολύτεκνης οικογένειας. Έζησε φτω-

χικά αλλά κατάφερε να μεγαλώ-
σει και να δημιουργήσει.

Κέρδισε την εκτίμηση όλων.
Μας έμαθε την τιμιότητα, την
καλοσύνη και την ακεραιότητα.

«Έφυγε ένας τίμιος και χα-
μογελαστός άνθρωπος», έλεγαν
συγγενείς, φίλοι και γνωστοί που
τον συνόδευσαν στην τελευταία
του κατοικία. Σ’ ευχαριστούμε
για όλα όσα μας έμαθες και για

όλα όσα μας πρόσφερες. Εύχομαι κι ελπίζω
να σταθούμε αντάξιοι της κληρονομιάς
σε ήθος, τιμιότητα και αξιοπρέπεια.

Μπαμπά μου θα ’σαι πάντα στην καρ-
διά μου.

Αιωνία η μνήμη σου!!
Βασιλική Αναγνωστοπούλου

Αθηνά  Χρόνη 

Η Αθηνά Χρονοπούλου ήταν μια παρουσία
σημαντική, που άφησε το στίγμα της στο πέ-
ρασμά της, απ’ τη ζωή. 

Μια χαρισματική δασκάλα γεν-
νημένη γι’ αυτό το λειτούργημα.

Ταλαντούχα κι ελκυστική. 
Να μου επιτρέψετε να πω κάτι

που με είχε εντυπωσιάσει για τη
μεταδοτικότητα της γνώσης που
διέθετε. 

Ένας μαθητής της στην Α΄τάξη
στα μέσα της χρονιάς στο χωριό,
διάβαζε εφημερίδα. Δεν χρειάζεται
να προσθέσω τίποτα. 

Οι κάτοικοι του χωριού μας,
όταν έλεγαν το όνομα η Αθηνά
του Χρονόπουλου, συγκλονίζονταν. 

Σε κοιτούσε ευθύβολα. Και το μόνο που

μπορούσες να κάνεις, ήταν να χαμηλώσεις
το βλέμμα από σεβασμό. 

Σπουδαία μάνα κι αφοσιω-
μένη σύντροφος. 

Είχε την τύχη να έχει έναν
σύζυγο περήφανο κι αξιοπρεπή,
έναν πραγματικό στυλοβάτη.
Ένα ζευγάρι αξιοζήλευτο. 

Υπεραγαπούσε τα δυο της
βλαστάρια. Δυο σπουδαία παι-
διά με επιστημονική καριέρα. 

Μια πραγματική αρχόντισσα
έφυγε από κοντά μας. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα
που θα τη σκεπάσει. Και να θέ-
λεις να την ξεχάσεις, δεν μπο-
ρείς. 

Αντίο Νουνά! 

Στις 16 Νοεμβρίου 2015 έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της στην Τρίπολη η Αθηνά Χρόνη
- Χρονοπούλου. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου
στην Τρίπολη, χοροστατούντος του Μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ.
Αλεξάνδρου και πλήθος κόσμου (συγγενείς, Κακουραίοι, φίλοι και συνάδελφοι). 

Τον επικήδειο εξεφώνησε το βαπτιστήρι της Γιώργος Ντόπης, εκπαιδευτικός, με τα
ακόλουθα λόγια: 

Εις μνήμην Γεωργίου  Βλαχόπουλου

Ο  θάνατος  του  Νίκου  Φωτόπουλου 
στην  Αδελαΐδα  Αυστραλίας 

Ο Γεώργιος Βλαχόπουλος
(του Χαράλαμπου και της Χρι-
στίνας) συνταξιούχος ιδιωτικός
υπάλληλος, κάτοικος Προφήτη
Ηλία Ναυπλίου και σύζυγος της
Γεωργίας Μπασιώτη του Κων-
σταντίνου και της Ευδοκίας,
έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τη
Δευτέρα 5/12/2015 σε ηλικία
64 ετών. Έχουν αποκτήσει τρία
παιδιά, τον Χαράλαμπο Βλα-

χόπουλο ιδιοκτήτη Παιδικού
Σταθμού, την Μαρία Βλαχο-
πούλου απόφοιτη της Οδον-
τιατρικής Σχολής Αθηνών και
την Χριστίνα Βλαχοπούλου
απόφοιτη του Τμήματος Φιλο-
λογίας του ΕΚΠΑ. 

Τα θερμά μας συλλυπητή-
ρια στην οικογένειά του και
στους φίλους του.

Μου πήρε καιρό για να πάρω
την απόφαση να γράψω κάτι για
τον αγαπημένο μου αδελφό Νίκο
Φωτόπουλο, που μας έφυγε για
την χώρα των αγγέλων. Γεννή-
θηκε στις 8 Φεβρουαρίου το 1939.
Ήταν 9 χρονών όταν φύγαμε για
Τρίπολη. Αργότερα αφού εγώ
είχα έρθει Αυστραλία, η οικογέ-
νειά μου πήγε Αθήνα. Τον Αύ-
γουστο 1969 ήρθε Αυστραλία
και εγκαταστάθηκε στην Adelaide
of South Australia. Από τον δεύτερο γάμο
του με την Margaret Cook απέκτησαν την
Αγγελική και τον Παναγιώτη, που και διαμέ-
νουν στην ίδια πόλη. Είχαμε πολύ στενές
σχέσεις και μεγάλη εκτίμηση μεταξύ μας,
καθώς και για τις οικογένειές μας. Ζήσαμε
χαρές και λύπες μαζί, μεγαλώσαμε τα παιδιά
μας και είδαμε εγγόνια. Μας έφυγε για να
πάει εκεί όπου τον περίμεναν οι γονείς μας
και η αγαπημένη του σύντροφος Μαργαρίτα
η μητέρα των παιδιών του, που έφυγε τόσο
νωρίς και του άφησε την φροντίδα και την
ανατροφή τους. Στάθηκε παλικάρι στην ζωή
και τα κατάφερε… Στάθηκε παλικάρι και
στον θάνατο, καθώς και στην άνιση μάχη με
το θηρίο [καρκίνο]. Έφυγε στις 5 Οκτωβρίου

9.05 το πρωί στο κρεβάτι του πε-
ριτριγυρισμένος από τα παιδιά
του και τα εγγονάκια του, που
όλους τους υπεραγαπούσε, τα
ανίψια του και τις δύο αδελφές
του, που κατά σειρά ηλικίας τον
είχαμε στην μέση. Μας λείπει
πολύ. Ακόμη έχω στα αυτιά μου
τον τελευταίο του ψίθυρο και το
απαλό του σφίξιμο στο χέρι μου.
Ύστερα μια ανάσα, μια πνοή και
όλα τελείωσαν. Δεν έχω τη δύ-

ναμη να γράψω κάτι περισσότερο. Ας μου
επιτραπεί να δανειστώ λίγα λόγια του με-
γάλου μας Γιάννη Ρίτσου...
« Πίσω απ' τα χρυσά βουνά λιοκαμένο παλι-
κάρι, 
κόκκινο του αγόρασα πουκάμισο,
κόκκινα παπούτσια στο παζάρι….
Τ’ άλογο έφυγε στη θάλασσα, ο ήλιος κόπηκε
στη μέση….
Τώρα τα χρυσά, τώρα τα κόκκινα ποιος θα
τα φορέσει; »

Αιωνία η μνήμη σου αδελφέ μου!! Θα
ζεις για πάντα στην καρδιά μας και στην
σκέψη μας.

ΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΑΤΣΙΟΣ
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Δωρεές  στη  μνήμη
➤ Αθηνάς Χρόνη - Χρονοπούλου 

1. Αφοί Κ. Χρόνη προσέφεραν το ποσό
των 100€
2. Ο Γιώργος Χρόνης* προσέφερε το
ποσό των 100 δολ. Αυστρ. 
3. Η Αγγελική Χρόνη-Δαμόκα* προσέ-
φερε το ποσό των 100 δολ. Αυστρ. 

*Ο Γιώργος και η Αγγελική Χρόνη επιθυ-

μούν να δοθεί στην εκκλησία του χωριού
μας το μισό ποσό που προσέφεραν. 

➤ Νικολάου Παν. Φωτόπουλου 
Η αδελφή του Άννα Φωτοπούλου-Γκά-
τσιος προσέφερε το ποσό των 200 δολ.
Αυστραλίας. 

Συλλυπητήρια
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αθηνών εκφράζει προς όλους τους συγγενείς, που
έχασαν προσφιλή τους πρόσωπα, τα θερμά του συλλυπητήρια και εύχεται ο
Μεγαλοδύναμος να τους δίνει υπομονή και κουράγιο. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 


