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«Η  ομορφιά  είναι  μπάλωμα  και  το  μυαλό  βασίλειο»  (Λαϊκή παροιμία)

Kακουραίοι, Αγκαλιάστε στοργικά την εφημερίδα των Αρτεμισιωτών, «TO ΚΑΚOYΡΙ». 
Αυτή μας αδελφώνει, μας ταξιδεύει στ’ όμορφο χωριό μας και κάνει τη φωνή μας ν’ ακούγεται μακρύτερα και περισσότερο. 

Ο Ξενώνας λειτουργεί και περιμένει να φιλοξενήσει 
τους Κακουραίους και τους φίλους τους 

Υπεύθυνη η κ. Δήμητρα Ρόκκα τηλ.: 27960-61145

4199 Κωδ. εντύπου: 214117

Ο  Ξενώνας  του  χωριού  μας

ΚΕΜΠΑ

Η  συνδρομή  της  εφημερίδας
α. Στο χωριό στην κ. Δήμητρα Ρόκκα. 
β. Στην Τρίπολη στο κατάστημα των Α/φών Χρόνη, 28ης

Οκτωβρίου 50. 
γ. Μπορείτε να καταθέσετε στην Εθνική Τράπεζα: Σύλλο-

γος Αρτεμισιωτών Αττικής Αρ. Λογ/μού 65648001090 
δ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ 

Παρακαλούμε τους ξενιτεμένους Κακουραίους να
μην στέλνουν τσεκ στο Σύλλογο γιατί οι τράπεζες δεν
τα δέχονται. 

Μπορείτε όμως να καταθέσετε τη συνδρομή σας
στο λογαριασμό του Συλλόγου. Το όνομα του Συλλόγου
είναι: Σύλλογος Αρτεμισιωτών Αττικής με ΙΒΑΝ: 

GR 510110 6560 0000 6564 8001090 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
SWIFT / BIC: ETHNGRAA

NATIONAL BANK (Εθνική Τράπεζα) 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μην στέλνετε επιταγές ή επιστολές στο όνομα της
εφημερίδας «ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΙ».

Χριστουγεννιάτικες  ιστορίες  από  την  ζωή  μας 
όταν  ήμασταν  παιδιά

Γράφει η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ

Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και η προσμονή μας
γεμίζει ελπίδες. Aς νιώσουμε λίγο πιο όμορφα. Μέρες
που είναι, ας αφηγηθούμε στον εαυτό μας όμορφες Χρι-
στουγεννιάτικες ιστορίες από την ζωή μας όταν ήμαστε
παιδιά. Και σαν παιδιά που ήμαστε, πιστεύαμε και περι-
μέναμε πως θα γίνουν όλα τα θαύματα του κόσμου τις
μέρες των Χριστουγέννων.

Τότε που περιμέναμε πώς και πώς να κλείσουν τα
σχολεία. Και τα περιμέναμε με τόση λαχτάρα, γιατί ήταν
η αγαπημένη μας γιορτή.

Εκείνες τις μέρες οι πόρτες άνοιγαν διάπλατα και
όλοι, φτωχοί και πλούσιοι, κάτι είχαν να χαρούν. Οι
δρόμοι μοσχοβολούσαν. Οι φούρνοι έψηναν αδιάκοπα
φρέσκο ψωμί, το γνωστό “χριστόψωμο”, γλυκά και φα-
γητά. Απ' όποιο σπίτι και αν περνούσες κάτι θα είχαν να
σε φιλέψουν. 

Γυρίζω πίσω λοιπόν, πολλά χρόνια πίσω, στη γλυκιά
και τρυφερή δεκαετία του ‘60 στο χωριό μου, το Αρτεμίσιο
- Κακούρι. Τότε που στο χωριό ήμασταν όλοι το ίδιο,
χωρίς άγχος, χωρίς έχθρες, μακριά από κομματικές απο-
χρώσεις και πολιτικές αντιζηλίες. Μονοιασμένοι, συμφι-
λιωμένοι, πιστοί στα διδάγματα της θρησκείας μας, ακο-
λουθώντας την παράδοση, τα ήθη και έθιμα. Θυμάμαι και
νοσταλγώ εκείνα τα Χριστούγεννα με τα λιγοστά, αλλά
τόσο πολύτιμα για εμάς αγαθά. 

Την εποχή που το κάθε σπίτι και η κάθε οικογένεια
ετοιμαζόταν να γιορτάσει τα Χριστούγεννα. Η μαμά μας,
όπως και όλες οι μανάδες του χωριού, φρόντιζαν το
σπίτι να είναι καθαρό, μέσα και έξω. Δεύτερη φροντίδα
τους ήταν να ετοιμάσουν τα “Χριστόψωμα”, να προετοι-
μάσουν το αλεύρι για τα Χριστόψωμα και τη βασιλόπιτα. 

Εκείνα τα βράδια των μεγάλων νυχτών με το βαθύ
σκοτάδι, όταν έπεφτε ο ήλιος όλοι μαζευόμασταν στο
παραγώνι του σπιτιού, δίπλα στο τζάκι. Ζεστασιά στο
σπίτι είχαμε μόνο από το αναμμένο τζάκι που άναβε από
το πρωί, όχι μόνο για ζεστασιά, αλλά και για ψήσιμο και
μαγείρεμα. Η φωτιά λαμπάδιαζε και η θράκα έφτανε να
ψήσεις γουρούνι. Τα αναμμένα κούτσουρα σπιθοβολούσαν
και η λάμπα πετρελαίου βρισκόταν πάντα κρεμασμένη
στον τοίχο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα θαλπωρής
και ηρεμίας. 

Για τα ξύλα των Χριστουγέννων είχαν φροντίσει
εβδομάδες πριν και κυρίως για την νύχτα των Χριστου-
γέννων το κούτσουρο που το ονόμαζαν “Χριστόξυλο”.
Πολλές φορές αντί για ένα χρησιμοποιούσαν δύο ξύλα
(από καρποφόρα δέντρα π.χ. Αγριοκερασιά και κέδρο ή
ελιά και πεύκο, κ.τ.λ.) και τα τοποθετούσαν ζευγαρωτά
στο τζάκι, το γνωστό “πάντρεμα της φωτιάς”. Γιατί την
νύχτα των Χριστουγέννων γεννιέται ο Χριστός, γεννιέται

Αυτά τα δύο βιβλία, που το ένα συμπληρώνει το άλλο, δεν
πρέπει να λείπουν από κανένα Κακουραίικο σπίτι.
Τα βιβλία διατίθενται στο χωριό μας από την κ. Δήμητρα
Ρόκκα, στην Τρίπολη από το κατάστημα των αδελφών Χρόνη
(28ης Οκτωβρίου 50) και στην Αθήνα από όλα τα μέλη του
Δ.Σ. Η τιμή τους είναι 30€ και 20€ αντίστοιχα 

Τα βιβλία των Συλλόγων

Χρόνια  Πολλά
Ευτυχισμένο,  Ειρηνικό

και Δημιουργικό
το 22002020

Συνέχεια στην 2η σελ. 

Το 2021 είναι μια ημερομηνία σταθμός για όλους τους
Έλληνες. Είναι η ημερομηνία που ορίζει μια πορεία 200
χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης το
1821, όπου τέθηκε με πολύ επιτακτικό τρόπο και οδηγήθηκε
μέσα από πολλούς αγώνες στη δημιουργία ανεξάρτητου
Ελληνικού κράτους. 

Η επίσημη Ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζοντας το 2021
ως ένα σημαντικό σταθμό αναστοχασμού, αυτογνωσίας
και άντλησης δύναμης στην πορεία μας ως Έλληνες και ως
έθνος προετοιμάζει μια σειρά εκδηλώσεων, ποικίλης
μορφής, που θα ενώσουν τα βήματά μας με τα βήματα
όλων αυτών των εμπνευσμένων πατριωτών μας, επώνυμων
και ανώνυμων, που αγωνίστηκαν και μας παρέδωσαν τα
ιδανικά της Ελευθερίας, της Δημιουργίας, της Δικαιοσύνης
και της Αλληλεγγύης. 

Η Τρίπολη και τα χωριά της έπαιξαν τον πιο σημαντικό
ρόλο σε αυτόν τον αγώνα. Γι’ αυτό ο Δήμος Τρίπολης έχει
ήδη ορίσει ειδική επιτροπή που προγραμματίζει μια σειρά
λαμπρών εκδηλώσεων το 2021, αντάξιες του ρόλου της σε
αυτόν τον αγώνα. 

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του χωριού μας, αντιλαμβα-
νόμενοι την σημαντικότητα του 2021, θέλησαν να συνει-
σφέρουν σε αυτή την εθνική ανάταση όλων των συμπα-
τριωτών μας, καλώντας τους στο 3ο ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΟ ΑΝΤΑ-
ΜΩΜΑ το Καλοκαίρι του 2021. 

Το 3ο Κακουραίϊκο Αντάμωμα θα είναι ένα αντάμωμα

που θα μας ενώσει με τις ρίζες μας ως Κακουραίους και
κυρίως ως Έλληνες. Ένα Αντάμωμα Ενότητας, Αδελφοσύνης
και Αυτοσυνειδησίας όπως των προγόνων μας που έδωσαν
τον κοινό αγώνα. 

Οι Σύλλογοι ήδη από τώρα έχουν μπει στη φάση σχε-
διασμού κατάλληλων εκδηλώσεων. Όπως και στα δύο
προηγούμενα πετυχημένα Ανταμώματα οι Σύλλογοι νοι-
ώθουν την βαθιά ευθύνη της διοργάνωσης αυτής και υπό-
σχονται ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατόν. 

Προγραμματίστε από τώρα ώστε το Καλοκαίρι του 2021
να είμαστε όλοι στο αγαπημένο μας χωριό, στο ΚΑΚΟΥΡΙ.
Σας περιμένουμε όλους με πολλή Αγάπη.

Παραθέτουμε δύο μόνο στροφές από το ποίημα της
συμπατριώτισσάς μας Άννας Φωτοπούλου-Γάτσιου:

«Το Χωριό»  
«Πολυαγαπημένο μου χωριό λατρευτό,

σ’ έχω στην καρδιά μου, παντοτινό φυλακτό.
Νοσταλγώ να ζω, με τις δικές σου αναμνήσεις,

της παιδικής ζωής μου γλυκές συγκινήσεις.
……………………

Αξέχαστο χωριό μου σ’ αγαπώ, 
και θα πανηγυρίσω, 

αν δώσει κάποτε ο Θεός
κοντά σου να ξαναγυρίσω»

Ραντεβού από τώρα στο Κακούρι 
το Καλοκαίρι του 2021

3ο  ΑΝΤΑΜΩΜΑ  ΚΑΚΟΥΡΑΙΩΝ



Δάμης Πέτρος USA ............................................. 100$
Σταματόπουλος Αλέκος USA .............................. 100$
Σταθούλη Αντωνία του Νικολάου (Αυστραλία)..... 50€ 
Δούρου-Μαρίνου Κατερίνα USA ......................... 100€
Τζούρα Καλλιόπη .................................................. 20€
Σταθούλης Κων/νος .............................................. 30€ 
Κωνσταντίνου-Κολιοπούλου Αλεξάνδρα.............. 20€ 
Ηλιοπούλου Φωτεινή ............................................ 30€ 
Σταματόπουλος Νίκος του Γεωργ. ..................... 100€

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος  2019Το  Κακούρι 2

Γάμοι

Βαπτίσεις 

➤ Η Δικηγόρος Ματίνα Τριανταφύλλη, με
καταγωγή από το Αρτεμίσιο, εγγονή του
Γιάννη Κ. Σιολέ και κόρη του Ανδρέα και της
Ευαγγελίας Τριανταφύλλη παντρεύτηκε τον
Δικηγόρο Αθηνών Αθανάσιο Καρουζάκη, με
καταγωγή από την Κρήτη στις 7/9/2019. Η
στέψη έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
Γλυφάδας. Ακολούθησε δεξίωση στο Golf Γλυ-
φάδας. 

➤ Ο Λεωνίδας Μπίτσικας και η Κατερίνα
Δημ. Σταματοπούλου παντρεύτηκαν στον Ιερό
Ναό των Αγίων Κων/νου και Ελένης στο Αρ-
τεμίσιο στις 28/9/2019. Το γαμήλιο γλέντι
έγινε στο κέντρο Sun Set. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε βίο ανθό-
σπαρτο και με απογόνους. 

Νέοι  Επιστήμονες 
Ο Βασίλης Σπύρου Λαγούσης πήρε
το πτυχίο του από το Εθνικό και Κα-
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(ΕΚΠΑ), Τμήμα Οικονομικών Επιστη-
μών. 
Καλή σταδιοδρομία. 

Συνδρομές 

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 Τ.Κ. 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

➤ Ο Γιώργος Ν. Σταματόπουλος και η σύ-
ζυγός του Ιωάννα βάπτισαν το πρώτο τους
παιδάκι στις 7/7/2019 στον Ι. Ναό Αγίας Φω-
τεινής και το ονόμασαν Νικόλαο. 

➤ Ο Λεωνίδας Μπίτσικας και η σύζυγός
του Κατερίνα Δημ. Σταματοπούλου βάπτισαν
στις 28/9/2019 το πρώτο τους κοριτσάκι και
το όνομα αυτής Μαρία-Ελένη. 

➤ Ο Κώστας Δημ. Σταθούλης και η σύζυ-
γός του Αγγελική Δελή βάπτισαν στις
26/10/2019 το πρώτο τους παιδί και το όνομα
αυτού Δημήτρης.

Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες, για-
γιάδες ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεο-
φώτιστα. 

Γεννήσεις 
➤ Ο Γιώργος Νικ. Χελιώτης και η Ισμήνη

Λουκά απέκτησαν στις 28/8/2019 το δεύτερο
παιδάκι τους, αγόρι. 

➤ Ο Δημήτρης-ΕλευθέριοςΤάγαρης και η
σύζυγός του Ανθή Παπανικολάου του Ανδρέα
απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι, κοριτσάκι
στις 29/8/2019. 

➤ Ο Γιώργος Ν. Σταματόπουλος και η σύ-
ζυγός του Ιωάννα απέκτησαν στις 9/11/2019
το δεύτερο παιδάκι τους, αγόρι.

➤ Ο Γιάννης Γεωργίλας και η Γεωργία
Βασ. Σιολέ απέκτησαν στις 28/11/2019 το
πρώτο τους παιδάκι, κοριτσάκι.

Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες, για-
γιάδες ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεο-
γέννητα.

ΚΟΙΝΩΝ Ι Κ Α

η ελπίδα και το φως νικάει το σκοτάδι. 
Για τα παιδιά η παραμονή ήταν η πραγ-

ματική γιορτή! Χαράματα, δύο-δύο περπα-
τούσαμε σ’ ολόκληρο το χωριό και γέμιζε
ο αέρας με τα κάλαντα και τις φωνές μας,
κόντρα στον χειμωνιάτικο καιρό. Τα κά-
λαντα είναι ευχές που φέρνουν καλοτυχία
και ήταν και είναι πάντα καλοδεχούμενα.
Όταν χαλούσε ο καιρός οι γιαγιάδες ερ-
χόταν δυο-τρεις μέρες πριν να μας θυμί-
σουν τα κάλαντα. Μερικές φορές για να
κεντρίσουν το ενδιαφέρον μας έλεγαν και
τι θα μας φίλευαν. 

Κι όταν μας έπιανε η βροχή στον δρόμο,
τρέχαμε να βρούμε υπόστεγο να μπούμε
από κάτω για να μη γίνουμε μούσκεμα.
Νοιώθαμε τον αέρα να περνάει από τα
ρούχα μας και να μας σπρώχνει προς τα
πίσω.

Κι όταν γυρίζαμε σπίτι, μας περίμενε η
μαμά με τις ζεστές τηγανίτες. Αξέχαστες
τηγανίτες με ζάχαρη από πάνω, σαν το
τηγανόψωμο που είχαμε τη μέρα που φουρ-
νίζαμε το φρέσκο ψωμί. Το βράδυ η γιαγιά,
καθισμένη στο χαμηλό ξυλόσκαμνο, μας
έλεγε ιστορίες για τους καλικάντζαρους
που φτάνουν την νύχτα των Χριστουγέν-
νων, που αρχίζει και το δωδεκαήμερο.

Λοιπόν παιδάκια μου, απόψε μυριάδες
μικροί καλικάντζαροι, σαν πλημμύρα ξε-
χύνονται στον απάνω κόσμο.
“Με όλο άνεση και χάρη έρχονται οι καλι-
καντζάροι
Με βιολιά και με φλογέρα που ταράζουν
τον αέρα
Στα μαλλιά έχουν 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… τα γκαντζιόνια…
ερχόνται απάνου στη γης την παραμονή
του Χριστού που μπαίνουν τα δωδεκαήμερα
και καθόνται ίσιαμε την Πρωτάγιαση που
θ' αγιάσει ο παπάς.

Ούλον τον άλλον καιρό είνιαι από κάτου
από τη γης και με κάτι μικρούλια τσεκούρια
παλεύουνε να κόψουνε ένα θερίο δέντρο
που την βαστάει για να μην πέσει. Θέλουνε
να κόψουνε το δέντρο, να πέσει στο χάος
η γης, να γκρεμιστεί και να χαλάσει ο κό-
σμος. Κόβουνε, κόβουνε ούλον το χρόνο
γιούρω-γιούρω, όσο που μένει πλια άκοπο
στη μέση μια στάλα, ίσιαμε μια τριχούλα.
Τότε τ' απαρατάνε - δεν το κόβουνε ούλο
γιατί φοβάνται μην τα πλακώσει απουκάτου
άμα θα πέφτει -και λένε: «Πάμετε να φύ-
γουμε τώρα. Θα φυσήξει ο αέρας απέ θα
το γκρεμίσει».

Αλλά το δέντρο ούλο το δωδεκαήμερο
που λείπουν αυτά, θρέφει πάλε και μόλις
ματακατεβούνε κάτου στη γης, πάνε, τη-
ράνε το βρίσκουνε θερίο και ακόμα χον-
τρύτερο απ' ό,τι τ' αφήκανε. Του ξαναπέ-
φτουνε, λοιπόν, κοντά πάλε με τα τσεκούρια
τους -τοίγαρις είναι και μεγάλα λαχτάρα
τους, έτσι σαν κατσουλάτσια είνιαι, μια
αμουτσιά, τη δύναμη να ’χουνε -και ούλον
το χρόνο παλεύουνε, είδες που λέει «σαν
τα γκατζιόνια», να το κόψουνε από την
αρχή πάλε. Οι γεροπαλαιοί, μολογάγανε,
πως τα λέπανε. 

Ένα μονάχα πράγμα φοβούνται και

τρέμουν είναι η φοβερή φωτιά. Που στέ-
κεται άγρυπνος φύλακας του σπιτιού, το
γνωστό “ακοίμητο πύρ” που αυτή κυρίως
την νύχτα έχει εξαιρετική τιμή. 

Βέβαια… Καλού κακού αφήστε λίγη
ζάχαρη άχνη, κανένα κουραμπιέ ή μελο-
μακάρονο πάνω στο τραπέζι, οι καλικάν-
τζαροι τρελαίνονται να βουτάνε μέσα, να
«πουδράρονται» και να γλείφουν τα δά-
κτυλά τους με την ζάχαρη».

Έλεγε ιστορίες, γνέθοντας με τέχνη
τη ρόκα της για να βγάλει το στημόνι. Κι
εγώ κοίταζα νυσταγμένα το αδράχτι με το
σφοντύλι που στροβιλιζόταν και άκουγα
πλάθοντας εικόνες με τα μάτια της φαν-
τασίας μου. Περιμέναμε πως θα γίνουν
όλα τα θαύματα του κόσμου τις μέρες των
Χριστουγέννων… Και τα περιμέναμε με
τόση λαχτάρα… 

Την νύχτα χτυπούσαν οι καμπάνες και
όλοι ξεσηκώνονταν (ετοιμάστε τα παιδιά
έλεγαν, άντε γρήγορα θα πάμε τελευταίοι,
γρήγορα…) και εμείς αγουροξυπνημένα
και ντυμένα στα καινούργια μας ρούχα
και παπούτσια βγαίναμε νύχτα-νύχτα στο
δρόμο για την εκκλησία. Με μαγουλάκια
κόκκινα και σκαμμένα απ’ το κρύο, μάτια
λαμπυρίζοντα και με ανείπωτη δίψα για
κάθε λεπτό της ζωής, αναμέναμε υπομο-
νετικά το «Δι’ ευχών» του παπά, για να
γυρίσουμε στη ζεστούλα μας και να γευ-
τούμε την χριστουγεννιάτικη κοτόσουπα…

Πρωτοχρονιά 
Οι διακοπές συνεχίζονταν και οι ετοι-

μασίες για την Πρωτοχρονιά δεν μας άφη-
ναν να ξεχαστούμε. Με την αρχή του νέου
χρόνου ανανεώνονταν οι ελπίδες για ένα
νέο ξεκίνημα, για μια νέα ζωή, ευτυχέστερη
από αυτή που έκλεισε με τον παλιό χρόνο.
Αυτή την εποχή, όλοι επιθυμούσαν να κερ-
δίσουν την εύνοια της τύχης. Άλλοι την
επικαλούνταν με ευχές, άλλοι με σύμβολα
και άλλοι με γούρια και φυλακτά. Οι ελπίδες
και οι ευχές για την πραγματοποίηση των
προσδοκιών, μας ξαποσταίνουν για λίγο,
σε στιγμές χωρίς έννοιες και χαρίζουν
στιγμές ηρεμίας και γαλήνης. Μας δίνουν
την ευκαιρία να δραπετεύσουμε από τον
κόσμο της πραγματικότητας. Γι’ αυτό φτιά-
χναμε για να χαρίσουμε στους αγαπημέ-
νους μας γούρια «πολύτιμα» και «μαγικά»,
με την ελπίδα ότι αυτά τα μικροαντικείμενα
θα μας στολίζουν και θα μας προστατεύουν
από τις κακοτυχίες. Θα ξορκίζουν την κα-
κοδαιμονία και θα προσελκύουν την καλή
μας τύχη. Για αυτό λοιπόν και η προσοχή
και η φροντίδα για το καλό ποδαρικό, οι
ευχές, τα σύμβολα, τα γλυκίσματα και τα
καλοπιάσματα. Το τραπέζι έπρεπε να στρω-
θεί πλούσια με αφθονία φαγητών που προ-
οιωνίζουν αφθονία αγαθών για ολόκληρο
το χρόνο. Εκτός από τα φαγητά όμως το-
ποθετούσαν στο τραπέζι και μέλι, καρπούς,
και άλλα σύμβολα ευτυχίας. Το ειδικό
όμως παρασκεύασμα που στολίζει το τρα-
πέζι της Πρωτοχρονιάς είναι η “βασιλόπιτα”.
Από το κόψιμο της πίτας θα μαθαίναμε
τον τυχερό του νέου χρόνου. Αυτό θα το
μάθουμε από το νόμισμα που θα πέσει
στο κομμάτι του τυχερού. Ενώ λοιπόν στις
μεγάλες πόλεις η βασιλόπιτα είναι ένα
συνηθισμένο τσουρέκι, στο οποίο μετά το
ψήσιμο βάζουν χρυσό νόμισμα, στα χωριά
και τις πόλεις της υπαίθρου η πίτα ζυμώ-
νεται με αλεύρι, ζάχαρη, πορτοκάλι, και
στολίζεται με διάφορα στολίδια που γί-
νονται με ζυμάρι. Ένα παράδειγμα: στο

χωριό μας η νοικοκυρά πρωί-πρωί ζύμωνε
τη βασιλόπιτα με αλεύρι, με λάδι, ζάχαρη
και μυρωδικά. Έπειτα μ’ ένα πιρούνι έκανε
ένα μεγάλο σταυρό στη μέση, τσιμπιτό.
Το έκανε με πιρούνι, για να βγαίνουν τα
μάτια των εχθρών, να μην γλωσσοτρώνε
το σπίτι. Το κόψιμο της πίτας γίνεται με
αληθινή ιεροπρέπεια από τον αρχηγό της
οικογενείας τηρώντας την καθιερωμένη
σειρά. Πρώτα κόβει το κομμάτι του Αγίου
Βασιλείου, έπειτα το κομμάτι του σπιτιού
και των μελών της οικογένειας. 

Πολλές προλήψεις επικρατούσαν για
την πρώτη ημέρα του χρόνου. Την ημέρα
της Πρωτοχρονιάς πρόσεχαν να μη κλά-
ψουν και να μη χάσουν τίποτα. Και δεν
έψηναν καφέ εκείνη τη μέρα, γιατί ο καφές
είναι πίκρα. Και δεν έβγαινε τίποτα από το
σπίτι, ούτε για χάρισμα, ούτε για δανεικό. 

Θεοφάνια
Οι διακοπές τελείωναν μαζί με το δω-

δεκαήμερο την ημέρα των Φώτων. 
Για την παραμονή των Θεοφανίων υπάρ-

χει μια δοξασία του λαού μας που αναφέρει
πως το βράδυ πριν τα Φώτα «ανοίγουν οι
ουρανοί» και όποιος κατάφερνε να ζητήσει
κάτι από τον Θεό εκείνη τη στιγμή, αυτό
θα γινόταν. Το αποτέλεσμα ήταν να μην
κοιμάται σχεδόν κανείς εκείνο το βράδυ…

Η γιορτή των Φώτων είναι μεγάλη γιορ-
τή, αγιάζονται τα νερά και φεύγουν οι κα-
λικάντζαροι. Την παραμονή των Θεοφανίων
που λέγεται και πρωτάγιαση, ο παπάς του
χωριού επισκέπτεται όλα τα σπίτια και
αγιάζει ή φωτίζει, δηλαδή ραντίζει με ένα
κλωνί βασιλικό όλους τους χώρους του
σπιτιού. Τα Φώτα έρχονται πρώτα σε ση-
μασία από τις γιορτές του Δωδεκαήμερου,
γιατί «βαφτίζονται», καθαγιάζονται και
«καθαρίζονται» από το κακό τα πάντα
γύρω. Άνθρωποι, ζώα, πράγματα και όλη η
φύση. Πίστευαν επίσης πως εκτός από το
νερό, «βαφτίζονται» και οι άνεμοι. Συνεπώς,
όποιος αέρας φυσούσε τη μέρα των Φώτων,
θα ήταν αυτός που θα κυριαρχούσε όλη
την επόμενη χρονιά. 

Το γλύκισμα της ημέρας των Φώτων,
που ετοιμάζουν οι νοικοκυρές είναι οι λου-
κουμάδες. Κατά το έθιμο, τα παιδιά όχι
μόνο τρώνε αλλά ρίχνουν και στη στέγη
του σπιτιού λουκουμάδες για να τα βρει ο
Καλικάντζαρος να φάει και να φύγει. Οι
λουκουμάδες είναι ένα σκεύασμα που ξυ-
πνά σε όλους μας, γλυκές αναμνήσεις των
τρυφερών μας χρόνων, όταν οι μαμάδες
και οι γιαγιάδες μας, έφτιαχναν στα γρή-
γορα ένα χυλό για να φιλέψουν απρόσμε-
νους επισκέπτες ή για να γλυκάνουν τα
τρυφερά βλαστάρια τους, όταν επίμονα
ζητούσαμε γλυκάκι. Ποιος από εμάς δεν
θυμάται τη γιαγιά και την μαμά του, να
βουτάει το χέρι στον χυλό και να ξεπετά-
γονται τα μικρά φουσκωτά μπαλάκια, που
μόλις τα πετούσαν μέσα στο καυτό λάδι,
φούσκωναν και γίνονταν στρουμπουλά
ξανθά και τραγανά! Ποιος δεν θυμάται τα
λουκουμαδάκια να τσιτσιρίζουν, καθώς τα
περιχύναμε με το χρυσό μέλι... 

Και αφού αυτές οι ημέρες είναι πλημ-
μυρισμένες από τις αναμνήσεις αλλοτινών
μας εποχών, ας ευχηθούμε να γίνουν και
τούτες όμορφες αναμνήσεις...

Ας χαρούμε τα Χριστούγεννα με τους
αγαπημένους μας ανθρώπους σε μια ατμό-
σφαιρα χαρούμενη και γιορτινή...

Καλά Χριστούγεννα!

Χριστουγεννιάτικες  ιστορίες  από  την  ζωή  μας  όταν  ήμασταν  παιδιά
Συνέχεια από την 1η σελ. 

Α ν έ κ δ ο τ ο  
Τα ανέκδοτα δημιουργούν γέλιο στον

άνθρωπο που είναι απαραίτητο για τη
μακροζωία του. Έτσι στο φύλλο αυτό θα
δώσουμε ένα ανέκδοτο.

Η συνταγή
Μια γυναίκα μπαίνει φουριόζα στο

φαρμακείο της γειτονιάς της και ζητά
από το φαρμακοποιό να της δώσει δηλη-
τήριο. 

Ο φαρμακοποιός έκπληκτος ρωτάει
τη γυναίκα. 

― Τι το θέλετε το δηλητήριο; 

Και η απάντηση που παίρνει είναι: 
― Να σκοτώσω τον άνδρα μου!
― Μα τι λέτε κυρία μου, δεν μπορώ

να σας δώσω δηλητήριο για να σκοτώ-
σετε έναν άνθρωπο. 

Τότε η κυρία βγάζει από την τσάντα
της ένα φάκελο που είχε μια φωτογραφία
όπου ο άνδρας της «συνευρίσκεται ερω-
τικά» με τη γυναίκα του φαρμακοποιού. 

Ο φαρμακοποιός με τη φωτογραφία
στα χέρια του, κοιτάει την πελάτισσά του
και της λέει: 

― Τώρα μάλιστα… δεν μου είπατε
ότι έχετε συνταγή!!! Ο Κακουραίος

ΑΡΚΑΔΩΝ  ΔΡΩΜΕΝΑ
Η Θεοδώρα Ι. Σταθούλη, απόφοιτος ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ με ειδικότητα παραδοσιακών χορών, ίδρυσε στην 
Τρίπολη ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ με τίτλο «ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ» και με σκοπό την δια-τήρηση και ανάδειξη εθίμων και χορών από όλη την Ελλάδα. Σε ένα ευρύχωρο και ωραίο χώρο, στην Αγίου Κων/νου 41 και Οπλαρχηγού Σεχιώτη, διδάσκει μαζί με την μητέρα της Ελένη Κέζα τους παραδο-σιακούς χορούς απ’ όλη την Ελλάδα. Στους δύο μήνες λειτουργίας, η προσέλευση και ανταπόκριση τωνενδιαφερομένων συμπολιτών μας είναι μεγάλη. Οι Σύλλογοι εύχονται στη Θεοδώρα κάθε επιτυχία. 
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28η  Οκτωβρίου  1940
Ο εορτασμός της μεγάλης εθνικής μας εορτής,

της 28ης Οκτωβρίου 1940, αποτελεί ένα σημαντικό
γεγονός για το χωριό μας και κάθε χρόνο γιορ-
τάζεται με την πρέπουσα λαμπρότητα. Έτσι και
φέτος στον Ιερό Ναό των Αγίων Κων/νου και Ελέ-
νης χοροστατούντος του π. Νικολάου Κουτρουμπή,
πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη δοξολογία.
Ακολούθησε ο πανηγυρικός της ημέρας, που εκ-
φώνησε ο Γιάννης Δημ. Σταματόπουλος. 

Στη συνέχεια ολόκληρο το εκκλησίασμα μετέβη
στο μνημείο των πεσόντων ακολουθώντας την
ομάδα των μικρών μαθητών που κρατούσαν την
Ελληνική σημαία. Εκεί εψάλη το τρισάγιο στη
μνήμη των πεσόντων του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου
του 1940. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο
μνημείο των πεσόντων και απαγγελία ποιημάτων
από τους μικρούς μαθητές που σκόρπισαν υπερη-
φάνεια και χαρά σε όλους τους παρευρισκόμενους.
Η τελετή έκλεισε ψάλλοντας τον Εθνικό μας ύμνο
από όλο το εκκλησίασμα. Ο ηλιόλουστος καιρός,
βοήθησε ώστε η τελετή να πραγματοποιηθεί με
την μεγαλοπρέπεια που της αρμόζει. Όλοι ευχη-
θήκαμε τα χρόνια πολλά, με υγεία και με ευχές
για του χρόνου. 

Ακολουθεί ο πανηγυρικός της ημέρας: 

Αιδεσιμώτατε, αγαπητοί συγχωριανοί, 
αγαπητά παιδιά. 
Σήμερα γιορτάζουμε την επέτειο της μεγάλης

μας εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου 1940.
Ταυτόχρονα τιμούμε τους Έλληνες φαντάρους,
που πολέμησαν στα Αλβανικά βουνά και αλλού
και έγραψαν με το αίμα τους χρυσές σελίδες της
Ελληνικής ιστορίας στον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο
του 1940. 

Για το έπος του ’40 έχω αναφερθεί αναλυτικά,
σε ομιλίες μου, από αυτό το βήμα, πολλές φορές,
τα προηγούμενα χρόνια και δεν έχω σκοπό να
επαναλάβω τα ίδια και τόσο γνωστά. 

Έχω όμως καθήκον και υποχρέωση απέναντι
στους Κακουραίους πεσόντες του πολέμου του
1940, που πολέμησαν και έπεσαν στα Αλβανικά
βουνά να αναφέρω τα ονόματά τους για να τους
τιμήσουμε όπως αξίζει σε ήρωες. 

Στα Αλβανικά βουνά, τρεις Κακουραίοι ήρωες
έμειναν για πάντα εκεί και είναι: 
1) Ο Ρόκκας Γιάννης, που έπεσε πρώτος στις

11/2/1941 υπερασπιζόμενος το ύψωμα ΣΠΙ Κα-
μαράτες. 

2) Ο Σταματόπουλος Δημήτρης, ο πατέρας μου,
τραυματίστηκε στις 9/3/1941 στα στενά της
Κλεισούρας και κατέληξε την επομένη στο Β’
Πεδινό Χειρουργείο στο χωριό Κοσίνα. 

3) Ο Μπρότσης Αθανάσιος, Δάσκαλος, τραυματί-
στηκε στις 9/3/1941 στα στενά της Κλεισούρας
και κατέληξε στις 15/3/1941 στο Β΄ Πεδινό
Χειρουργείο, στο χωριό Κοσίνα. 
Ο πατέρας μου και ο Θανάσης Μπρότσης

έχουν ταφεί στο προαύλιο της εκκλησίας της
Κοίμησης της Θεοτόκου στο χωριό Κοσίνα της
Πρεμετής. 

Ο Γκόνος Δημήτρης (Δεσπότης) τραυματίστηκε
θανάσιμα στο μέτωπο και κατέληξε στις 26/8/1941
σε νοσοκομείο των Αθηνών. 

Η μάχη του μετώπου μεταφέρεται στην ηρωική
Κρήτη 20-30 Μαΐου 1941. Στη μάχη της Κρήτης ο
ηρωικός ταγματάρχης Γιάννης Οψιμούλης, πέφτει

μαχόμενος τους Γερμανούς στο Γαλατά Κρήτης
στις 20 Μαΐου 1941. 

Στη διάρκεια της κατοχής (1941-44) εκτελείται
από τους Γερμανούς κατακτητές, στις 5 Αυγούστου
1944, στο Χιλιομόδι Κορινθίας ο Χρήστος Π. Κα-
ρατζιάς. 

Οι σοβαρά τραυματισμένοι, που έμειναν σε
όλη τους τη ζωή, είναι: 

• Ο Ρόκκας Δημήτρης (Τζίργιας) 
• Ο Συμπρούκος Αντώνης και 
• Ο Τασιόπουλος Θεοφάνης 

Έχουμε και ελαφρά τραυματισμένους που είναι: 
• Ο Παπαθεοδώρου Βασίλης 
• Ο Μπακογιαννάκης Σπύρος
• Ο Σταματόπουλος Λάμπρος (Σπυράκος) 
• Ο Ρόκκας Ηλίας 
• Ο Σταματόπουλος Δημήτρης (Καΐνος) 
• Ο Σιοροβίγκας Γεώργιος και 
• Ο Σταθούλης Νικόλας (Μαστρονικόλας)
Δυστυχώς οι ήρωες του πολέμου του 1940

είναι ακόμη θαμμένοι πρόχειρα στα βουνά και τα
χωράφια της Αλβανίας. Ο αριθμός των Ελλήνων
ηρώων του έπους του 1940, που βρίσκονται, στα
Αλβανικά βουνά είναι 7.976. Φέτος την άνοιξη
άρχισαν και ολοκληρώθηκαν οι εκταφές των 700
περίπου πεσόντων στη θέση Δραγώτι της Κλει-
σούρας. Υπήρξε μια καθυστέρηση λόγω των γε-
γονότων πέρυσι στους Βουλιαράτες. Ελπίζουμε
ότι σύντομα, θα αρχίσουν οι εκταφές, στην Κοσίνα,
όπου είναι θαμμένοι οι δικοί μας άνθρωποι και
γρήγορα θα αρχίσει η ταυτοποίηση μέσω του
DNA, ώστε τα οστά τους να ταφούν σε νεκροτα-
φείο. 

Έτσι θα αναπαυθούν οι ψυχές τους εν ειρήνη,
που είναι και η δική μας επιθυμία και θα γαληνέψουν
και οι δικές μας ψυχές, που για 80 περίπου χρόνια
περιμένουν αυτή τη στιγμή. 

Το έπος του ’40 είναι ένα φωτεινό παράδειγμα
ηρωισμού και αυτοθυσίας για την πατρίδα και
ταυτόχρονα ένας ύμνος προς την ελευθερία. 

Ας βροντοφωνάξουμε όλοι μαζί 
• Ζήτω οι ήρωες του έπους του ’40 
• Ζήτω το έθνος των Ελλήνων.

Γιάννης Δ. Σταματόπουλος 

Βότανα  και  αρωματικά  φυτά 
του  χωριού  μας  και  η  αξία  τους

Η μάνα γη προσφέρει τα βότανα και τα αρωματικά φυτά που η αξία
τους είναι σημαντική για την υγεία του ανθρώπου. Παλιότερα οι άνθρωποι
του χωριού γνώριζαν την αξία τους και τα χρησιμοποιούσαν συχνά.
Σήμερα η φαρμακοβιομηχανία τα έχει αντικαταστήσει αλλά η αξία τους
επανέρχεται γιατί ότι δίνει η φύση είναι πολύ ανώτερο από αυτά που
δίνει η σύγχρονη βιομηχανία.

Ας γνωρίσουμε τα βότανα και τα αρωματικά φυτά που τόσο απλόχερα
μας δίνει η φύση: 

1. Βασιλικός. Το όνομά του προέρχεται από την ελληνική λέξη
βασιλιάς. Χρησιμοποιείται στην μαγειρική για αρωματισμό σαλτσών. Το
εκχύλισμα του βασιλικού προλαμβάνει τις άφτρες, τους πονοκεφάλους,
βοηθά στην πέψη και καταπραΰνει νεύρα και σπασμούς. 

2. Θυμάρι. Εξαιρετικό φυτό και από τα καλύτερα αντισηπτικά και το-
νωτικά βότανα. Το εκχύλισμά του μπορεί να προλάβει το κρύωμα, ρίχνει
τον πυρετό, καταπολεμά τη γρίπη, τις εντερικές διαταραχές και δερματικές
λοιμώξεις. Αντισπασμωδικό των πεπτικών οδών, διευκολύνει την πέψη,
ηρεμεί τις νευρικές συσπάσεις του στομάχου και του εντέρου. Δεν συνι-
στάται η χρήση του από υπερτασικούς γιατί ανεβάζει την αρτηριακή
πίεση. Στην μαγειρική θεωρείται από τα καλύτερα μυρωδικά για το ψητό
κρέας. 

3. Μαϊντανός. Από τα πιο αγαπημένα για την κουζίνα μας αρωματικά
φυτά, γνωστό από την αρχαιότητα οπότε και χρησιμοποιούνταν σαν κα-
ρύκευμα και σαν φάρμακο. Ισχυρό διουρητικό, πολύτιμο σε περιπτώσεις
κατακράτησης υγρών, πρηξίματος ποδιών και χεριών. Χρήσιμος κατά
της κυτταρίτιδας. Φυτό εξαιρετικό ως τονωτικό και αντιφλεγμονώδες.
Τα φύλλα, οι μίσχοι και η ρίζα, σε πολτοποιημένη κατάσταση και σε
τοπική χρήση καταπραΰνουν τον πόνο και τη φαγούρα από τσιμπήματα
εντόμων. Έχει τη φήμη ότι δίνει πιο φωτεινό δέρμα και εξαλείφει τους
σκούρους λεκέδες του δέρματος. 

4. Πράσο. Ο Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε τις πολυάριθμες
ευεργετικές ιδιότητες του φυτού αυτού. Σήμερα το πράσο είναι γνωστό
διουρητικό, χρησιμοποιείται κατά του πρηξίματος ποδιών και χεριών και
της κυτταρίτιδας. Πολύτιμο κατά της κατακράτησης υγρών της κόπωσης
και της κομμάρας. 

5. Σέλινο. Στην αρχαιότητα σαν στεφάνι αντάμειβε τους νικητές της
Νεμέας. Το σέλινο είναι πολύτιμο στις δίαιτες αδυνατίσματος. Ευεργετικό
στο συκώτι, νεφρά και καρδιά. Μπορούμε να το καταναλώνουμε
καθημερινά υπό μορφή αφεψήματος. Η φήμη του είναι μεγάλη ως
άριστο αφροδισιακό. Στη μαγειρική ανοίγει την όρεξη και προσδίδει ευ-
χάριστη γεύση στα ψάρια, σούπες, φρικασέ. 

6. Σκόρδο. Ο βολβός του σκόρδου αποτελείται από σκελίδες και πε-
ριέχει αιθέριο έλαιο με έντονη οσμή και καυτερή γεύση. Χρησιμοποιείται
ευρέως σε όλη τη μεσογειακή μαγειρική και γαστρονομία. Αντισηπτικό,
καταπολεμά τις μολύνσεις και τα παράσιτα των εντέρων. Ορεκτικό,
βοηθά στη χώνεψη και στη δυσκοιλιότητα. Ευεργετικό στη μείωση της
αρτηριακής πίεσης και της χοληστερίνης. Σε εξωτερική χρήση, καταπραΰνει
τις φλεγμονές των αρθρώσεων και τους ρευματισμούς. 

7. Φασκόμηλο. Το φασκόμηλο είναι εξαιρετικό τονωτικό, καταπολεμά
την κούραση, βοηθά άτομα που βρίσκονται σε ανάρρωση και διευκολύνει
την πέψη. Συνιστάται σε άτομα που υποφέρουν από υψηλή εφίδρωση.
Ισορροπεί ήπια τον οργανισμό των γυναικών που πάσχουν από σπάνια
έμμηνα ή πρόωρη εμμηνόπαυση (θα πρέπει να αποφεύγεται η συχνή
χρήση από γυναίκες που εκκρίνουν πολλά οιστρογόνα). Στη γαστρονομία
πολλοί το χρησιμοποιούν ως συνοδευτικό λαχανικών και λευκών κρεάτων. 

8. Χαμόμηλο. Ένα φλιτζάνι χαμομηλιού πριν το γεύμα ανοίγει την
όρεξη. Βοηθά στον ύπνο και ηρεμεί τους πονοκεφάλους, τους πόνους
των δοντιών και τις νευρώσεις. Καταπολεμά το συνάχι. Το εκχύλισμα
του χαμομηλιού κάνει μια τέλεια λοσιόν για τον καθαρισμό του προσώπου
και του ευαίσθητου δέρματος των βρεφών, ενώ δίνει ζωηρές ανταύγειες
στα ξανθά μαλλιά. Επίσης τα οφθαλμόλουτρα με χαμομήλι καταπραΰνουν
τις φλεγμονές των βλεφάρων. 

9. Δάφνη. Γνωστό φυτό της Μεσογείου, τα φύλλα του οποίου νοστι-
μίζουν σάλτσες, ψαρικά, κρέατα και όσπρια. Με δάφνινα στεφάνια αν-
τάμειβαν τους Ολυμπιονίκες στην αρχαιότητα. Το εκχύλισμα της δάφνης
καταπολεμά τα φουσκώματα, ανοίγει την όρεξη και τονώνει τα τεμπέλικα
στομάχια. Αντισηπτική, είναι πολύτιμη για το συνάχι και τη βρογχίτιδα.
Το δαφνέλαιο είναι κατάλληλο για τους ρευματισμούς. 

10. Δεντρολίβανο. Το δεντρολίβανο θεωρείται τονωτικό και βοηθητικό
της σεξουαλικής λειτουργίας. Τονώνει τη λειτουργία του ήπατος, βοηθά
στη μείωση της χοληστερίνης και αναζωογονεί τον κουρασμένο οργανισμό.
Σαν προσθετικό σε διάφορα παρασκευάσματα ανακουφίζει τον πονόδοντο.
Κατά της τριχόπτωσης και της πιτυρίδας. Στην μαγειρική θεωρείται εξαι-
ρετικό αρωματικό για ψητά και τηγανητά ψάρια. 

11. Τσουκνίδα. Γνωστό σε όλους μας - κυρίως λόγω της φαγούρας
που μας προκαλεί το δηλητήριό της - φυτό των αγρών και των εγκατα-
λειμμένων κήπων. Όμως αυτό το ανεπιθύμητο χόρτο είναι στην ουσία
από τα πολυτιμότερα στον άνθρωπο, γνωστό από την αρχαιότητα. Το
αφέψημα από φύλλα τσουκνίδας συνίσταται ως διουρητικό και καθαρτικό.
Πολύ αναζωογονητική διαθέτει ιδιότητες κατά της κόπωσης και του
άγχους. Το κατάπλασμα από πολτοποιημένα φύλλα τσουκνίδας, χρησι-
μοποιείται για τη θεραπεία των τραυμάτων. 

12. Δυόσμος. Στον δυόσμο αποδίδονται πολλές ευεργετικές ιδιότητες,
όπως η καταπολέμηση των πόνων του στομάχου, της ναυτίας, του
λόξυγκα και υποβοήθηση στην πέψη. Επίσης προσφέρει πολλά κατά
των νευρώσεων και τις διάφορες εκδηλώσεις τους: αϋπνίες, σπασμοί,
τρεμούλες, ημικρανίες, ταχυπαλμίες. Στη μαγειρική χρησιμοποιείται
αρκετά ως μυρωδικό σε κεφτέδες, καλλιτσούνια, μυζηθρόπιτες, σάλτσες
κ.λπ. 

13. Μέντα. Υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες. Περιέχει μια δροσιστική
ουσία, τη μενθόλη. Είναι εξαιρετικά αντισηπτική, καταπολεμά το συνάχι,
τη γρίπη και τον πονόλαιμο. Είναι επίσης χωνευτική, ηρεμιστική σε
μικρή δόση και αφροδισιακή σε μεγάλες δόσεις. Τα αιθέρια έλαια από
αυτά τα φυτά έχουν εξαιρετική αξία στον αρωματισμό αρκετών προϊόντων
(οδοντόπαστες, τσίχλες κ.λπ.).

14. Δίκταμος. Από τα χαρακτηριστικά φυτά της Κρήτης και από τα
αγαπημένα βότανα των Κρητικών, οι οποίοι το χρησιμοποιούν για να κα-
ταπολεμήσουν το συνάχι, τη γρίπη, τους πονοκεφάλους, τις πεπτικές
διαταραχές, τους ρευματισμούς κλπ. Σε εξωτερική χρήση βοηθά στην
επούλωση τραυμάτων και εξάλειψη των μωλώπων. Στη Μινωική εποχή
είχε τιμητική θέση αφού θεωρούνταν το πολυτιμότερο βότανο. 

Ο Κακουραίος 

Όμορφη, ψηλόλιγνη και μόλις 16 ετών. Μελα-
χρινή με μακριά, μαύρα, ξέπλεκα μαλλιά και με
μεγάλα κατάμαυρα αλλά εκφραστικά μάτια. Γεν-
νήθηκε και έζησε αυτά τα 16 χρόνια στην πατρίδα
της, τη Συρία. Τα είχε όλα και ζούσε ελεύθερη
κάτω απ’ το γαλανό ουρανό της πατρίδας της.
Χάρηκε τη ζωή. Έπαιξε και πήγε στο σχολείο με
τα παιδιά της γειτονιάς της. Ονειρεύτηκε και κυ-
νήγησε τους στόχους που έβαλε από μικρή. Όλα
ήταν όμορφα, ρόδινα. Τίποτα δεν μαρτυρούσε
αυτό που θ’ ακολουθούσε. Κανείς δεν το περίμενε!
Όλα άλλαξαν μέσα σε μια νύχτα. Ο ουρανός
έπαψε να είναι γαλανός. Έγινε γκρίζος από τις
βόμβες και τις οβίδες. 

Οι άνθρωποι κυνηγημένοι και τρομαγμένοι άρ-
χισαν ν’ αναζητούν άλλες πατρίδες. Έτσι και η
μικρή Νασίν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το
σπίτι της και να πάρει το δρόμο της προσφυγιάς.
Δεν δυσκολεύτηκε να πάρει αυτή την απόφαση.
Τη στιγμή που χτύπησε το σπίτι της μια ρουκέτα
γεμάτη φωτιά και έχασε τους γονείς της και τ’
αδέρφια της, ακολούθησε τους πολλούς. Το κα-
ραβάνι της προσφυγιάς! Έβαλε γρήγορα-γρήγορα
δυο απαραίτητα ρουχαλάκια σ’ ένα σακκίδιο και
έφυγε. Πού πάει άραγε; Τι σκέφτεται;

Δεν μιλάει σε κανέναν γιατί δεν γνωρίζει κα-
νέναν. Πολύ σύντομα όμως θα συνηθίσει να συζεί
με άλλους ανθρώπους, γιατί η δυστυχία ενώνει
τους ανθρώπους. 

Βγήκε από μια πλαστική βάρκα σε μια βραχώδη
περιοχή. Κάθισε κατάχαμα και, σφίγγοντας ένα

σάκκο στην αγκαλιά της, προσπαθούσε να κατα-
λάβει τι της συμβαίνει. Η έκφραση στο πρόσωπό
της άλλαζε, ανάλογα με τα συναισθήματά της.
Άλλοτε ένιωθε απελπισία και ακίνητη κοίταζε το
απέραντο της θάλασσας με μάτια θολά και υγρά.
Άλλοτε πάλι ένιωθε θυμό και σηκωνόταν από τη
θέση της, κάνοντας πέρα δώθε λίγα βήματα σφίγ-
γοντας τα χέρια και πάλι έπεφτε απογοητευμένη
καταγής. Δεν ήξερε που πήγαινε και ποιους αν-
θρώπους θα συναντούσε. Ήταν εντελώς μονάχη
μη γνωρίζοντας ποια θα είναι η ζωή της από εδώ
και πέρα. 

Κάποιες στιγμές από το ύφος της έδειχνε να
τα βάζει με τον εαυτό της. Σκεφτόταν μήπως είχε
και αυτή κάποια ευθύνη για όλ’ αυτά που της συ-
νέβαιναν; Μήπως δεν αντιστάθηκε όσο έπρεπε
στον εχθρό; Μήπως συμβιβάστηκε με όρους που
την έφεραν σ’ αυτή την κατάσταση; Κάποιος
πρέπει να της πει ότι αυτή δεν φταίει σε τίποτα
αλλά στην εποχή μας ισχύει ο νόμος της ζούγκλας
και στην προκειμένη περίπτωση ο νόμος του δυ-
νατού.

Η Νασίν δεν φταίει σε τίποτα και να μην έχει
τύψεις. Να φανεί δυνατή τώρα και να προσπαθήσει
να επιβιώσει μέσα σ’ αυτό το άγνωστο χάος που
απλώνεται μπροστά της. Να μη σταματήσει όμως.
Να αγωνιστεί για το καλό της πατρίδας μας από
όποιο μετερίζι κι αν βρεθεί. 

Της ευχόμαστε καλή τύχη! 

Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα 

Μια  προσφυγοπούλα 



Έφυγαν   για   πάντα   από   κοντά   μας
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Ο κύκλος της ζωής για την
αγαπημένη μου ξαδέρφη Ντίνα
έκλεισε στις 18-10-19, στο Ια-
τρικό Κέντρο Αθηνών. Γεννή-
θηκε το 1935 και ήταν το δεύ-
τερο παιδί του θείου του Γιώργη
και της θείας Αθανασίας. 

Τελείωσε το Γυμνάσιο Τρι-
πόλεως και κατόπιν εξετάσεων,
διορίστηκε και εργάστηκε στο
Υπουργείο Εξωτερικών, μέχρι
που συνταξιοδοτήθηκε. Άριστη
υπάλληλος με πολλές διακρί-
σεις στη δουλειά της. 

Εκείνο που θαύμαζα στη Ντίνα ήταν η
λογική, βάσει της οποίας βάδιζε στη ζωή
της, χωρίς να ξεφύγει ποτέ, γι’ αυτό και
κατάφερε πολλά. 

Παντρεύτηκε το Βασίλη Δρακόπουλο
και απέκτησε δύο κόρες. Η ζωή της κυ-
λούσε όμορφα, ήρεμα και ευτυχισμένα
έως το 1985 που τα χάλασε όλα ο αιφνίδιος
θάνατος του άντρα της. Όλα γκρεμίστηκαν
γύρω της. Στην αρχή δεν ήθελε και αδυ-
νατούσε να καταλάβει τι της είχε συμβεί.
«Νομίζω πως έπεσα στο κενό» μου είπε
κάποτε. «Μου ήταν πολύ δύσκολο να δια-
χειριστώ την απουσία του Βασίλη». 

Ο Βασίλης ήταν ανώτερος υπάλληλος
στο Υπουργείο Οικονομικών. Ήταν σπου-
δαίος επιστήμονας, αλλά πάνω απ’ όλα
ήταν ένας ΥΠΕΡΟΧΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!! 

Για ένα μικρό διάστημα εργάστηκε και
στο οικονομικό τμήμα της Νομαρχίας Τρι-
πόλεως, όπως θα θυμούνται κάποιοι που
βοηθήθηκαν απ’ αυτόν. 

Η Ντίνα ήταν φιλόξενη, φιλότιμη, έξυ-
πνη, δραστήρια και αντλώντας δύναμη
από τις κόρες της τα κατάφερε. Τις μεγά-
λωσε με τον πιο σωστό τρόπο, τις σπού-
δασε και τις αποκατάστησε, δίνοντάς τους
όλα τα εφόδια που χρειάζονταν. Ήταν
αγωνίστρια αλλά και υπερήφανη για τις
κόρες της, όπως και κείνες για τη μαμά
τους, για την αγάπη και αφοσίωση που

τους έδειξε τόσα χρόνια. 
Η Ντίνα, 9 χρόνια πριν χάσει

το Βασίλη, έχασε την αδερφή
της Νικολέτα. Και ποιος δεν
θυμάται τη Νικολέτα! Ποιος δεν
στεναχωρήθηκε τότε! Δεν την
ξεχάσαμε ποτέ. Θυμούμαστε
όλοι την ξανθιά νεράιδα που
φώτιζε τον τόπο γύρω της,
όπου βρισκόταν με το χαμόγελό
της και την καλοσύνη που την
διέκρινε και, που στα σαράντα
της χρόνια, αποφάσισε να μας

εγκαταλείψει! Ήταν πολύ καλόψυχη, φι-
λότιμη, γλυκιά, απλή, καταδεκτική και πολύ
πολύ κοινωνική, γι’ αυτό δεν την ξεχάσαμε
ποτέ. 

Ντίνα, εκεί που θα πας δεν θα είσαι
μόνη. Θα σε περιμένουν όλοι. Μπροστά
θα είναι ο Βασίλης, περιμένοντας να του
πεις, μετά από τριαντατέσσερα ολόκληρα
χρόνια νέα από τα κορίτσια, τα οποία είχε
αφήσει μικρά, όταν έφυγε, και πιο πίσω η
Νικολέτα με τους γονείς σου. Να ξέρεις
και κάτι άλλο. Στο μακρινό αυτό ταξίδι θα
σε συνοδεύσουμε όλοι εμείς με την αγάπη
μας. 

Η νεκρώσιμος ακολουθία και η ταφή
έγιναν στο νεκροταφείο του Ζωγράφου,
στο ίδιο χώμα με το Βασίλη και τη Νικολέτα. 

Εκτός από τ’ αδέρφια σου συγκίνηση
προκάλεσαν και όλοι αυτοί που ήρθαν μαζί
τους από το χωριό: ξαδέρφια, φίλοι και
γείτονες. Όλοι ήταν εκεί γιατί σε αγαπού-
σαν και γιατί θυμήθηκαν ότι σε είχαν όταν
σε χρειάζονταν.  

Τελειώνω με τα συλλυπητήριά μου
στην Έλενα, τη Νάνσυ και τ’ αδέλφια σου
Τάκη και Νίκο. 

Καλό σου ταξίδι Ντίνα και αιωνία σου
η μνήμη! 

Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ! 

Η ξαδέλφη σου 
Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα

Ντίνα  Δρακοπούλου-Σταματοπούλου

Η γιαγιά μας η Μαργαρίτα
γεννήθηκε τη δεκαετία του
1930. Είχε 2 παιδιά, 4 εγγόνια
και 7 δισέγγονα. 

Εργάστηκε σκληρά στα χω-
ράφια μαζί με τον παππού μας
Χρήστο για να μεγαλώσουν τα
παιδιά τους. Ταυτόχρονα φρόν-
τιζε το σπιτικό της, τα λουλού-
δια της που αγαπούσε πολύ κ’
έφτιαχνε το πιο ωραίο ζυμωτό
ψωμί. 

Μας έλεγε πάντα ιστορίες για τη δική
της ζωή, τα δικά της χρόνια, που πάντα
ακούγαμε με αμέριστη προσοχή. Μας προ-

ίκιζε με τις καλύτερες συμ-
βουλές, απλές αλλά γεμάτες
περιεχόμενο και σοφία. Ήταν
πάντα πρόθυμη να μας βοηθή-
σει και να μας κάνει χαρούμε-
νους.  

Πλέον δεν είναι κοντά μας,
αλλά θα φυλάμε πάντα κλει-
δωμένες στην καρδιά μας τις
αναμνήσεις και τις γλυκές στιγ-
μές που μας χάρισε.

Θα σε θυμόμαστε για πάν-
τα πολυαγαπημένη μας μητέρα και για-
γιά.

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ.

Ύστερα από σύντομη ασθένεια, έφυγε από τη ζωή η Αγγε-
λική Νικ. Σταθούλη, σε ηλικία 67 ετών. Ήταν το 2ο παιδί του
Νικόλα (μαστρο-Νικόλα) και της Ευαγγελίας Σταθούλη, το
γένος Νικ. Ρόκκα. 

Γεννημένη και μεγαλωμένη στο χωριό, παντρεύτηκε το
1982 το Γιώργο Λάγγα, σιδηρουργό, από την Τρίπολη. Μαζί
απέκτησαν δύο παιδιά, το Γρηγόρη και τη Μαρία, στα οποία
αφοσιώθηκε ολόψυχα η Αγγελική, ιδίως μετά την απώλεια
του συζύγου της το 2004. 

Η Αγγελική ήταν πολύ καλός άνθρωπος, ήρεμος, πράος,
πολύ χαμηλών τόνων, άνθρωπος της θυσίας και του καθήκοντος,
βαθύτατα θρησκευόμενος, καλή σύζυγος και μητέρα. 

Δυστυχώς έφυγε νωρίς απ’ αυτή τη ζωή, βυθίζοντας σε θλίψη τα παιδιά της, τον
αδερφό της Κώστα, τους συγγενείς και φίλους. 

Ο Σύλλογος συλλυπείται τους οικείους της θερμά. 
Αιωνία της η μνήμη!!! Γ. Ρόκκας

Η ελληνική κωπηλατική οικογένεια και
ο Όμιλος Ερετών θρηνούν την απώλεια
ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου κι ενός
από τους σπουδαιότερους Έλληνες κω-
πηλάτες, στην ιστορία του αθλήματος του
Ιωάννη Χ. Συμπόνη.

Ο Ιωάννης Συμπόνης γεννήθηκε στις 6
Ιανουαρίου 1935 στο Κακούρι Αρκαδίας.
Ξεκίνησε την κωπηλατική σταδιοδρομία
του στα 17 του χρόνια στον Όμιλο Ερετών
και ήδη τον επόμενο χρόνο κατέκτησε 7
χρυσά μετάλλια στους Πανελλήνιους αγώ-
νες. Ως αθλητής του Ομίλου Ερετών πρό-
σφερε απλόχερα τις γνώσεις και τη βοήθειά
του στους νεότερους συναθλητές του και
ενέπνευσε γενιές αθλητών του Ομίλου
Ερετών να αγωνίζονται με ήθος και επι-
μονή.

Από το 1953 έως το 1966 κατέκτησε
περισσότερες από 50 πρώτες πανελλήνιες
νίκες. Συμμετείχε δε σε πολλούς διεθνείς
αγώνες, κατακτώντας 65 νίκες. Ενδεικτικά
αναφέρουμε τις 5 πρώτες νίκες σε ισάριθμα
Παγκόσμια Στρατιωτικά πρωταθλήματα
ΣΙΣΜ, 6 πρώτες νίκες σε ισάριθμα πρωτα-
θλήματα βετεράνων στο αγώνισμα της 8+,
3 αργυρά μετάλλια και 1 χάλκινο στους

Μεσογειακούς Αγώνες. 
Αποκορύφωμα της αθλητικής σταδιο-

δρομίας του ήταν η συμμετοχή του στους
Ολυμπιακούς αγώνες της Ρώμης το 1960,
στους οποίους έλαβε μέρος σε 2 αγωνί-
σματα, κατακτώντας την 7η και 9η θέση
στη δίκωπο (2+) και τετράκωπο με πηδα-
λιούχο (4+) αντίστοιχα. 

Ο Ι. Συμπόνης έλαβε πλήθος τιμών και
διακρίσεων, όπως τον Χρυσό Σταυρό του
Τάγματος του Φοίνικα το 1967 από τον
τέως Βασιλιά της Ελλάδος, Κωνσταντίνο,
το μετάλλιο Αθλητικής Αξίας και Ήθους
από την Α.Σ.Ε.Α.Δ. και τιμητικές διακρίσεις
από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
και πλήθος κωπηλατικών σωματείων για
την πολύτιμη προσφορά του.

Το 1967 ξεκινά την προπονητική του
σταδιοδρομία στα Ιωάννινα, συνεισφέρον-
τας τα μέγιστα στην ανάδειξη της κωπη-
λασίας. Στα 19 χρόνια της προπονητικής
του καριέρας ως σωματειακός και εθνικός
προπονητής, κατέκτησε αναρίθμητα πρω-
ταθλήματα και ανέδειξε πολλούς αθλητές
σε Παγκόσμιους, Μεσογειακούς, Βαλκα-
νικούς και Πανελλήνιους Αγώνες.

Στις 9 Σεπτέμβρη 2019 στο χωριό
έφθασε η είδηση για τον ξαφνικό θά-
νατο ενός ξεχωριστού συγχωριανού,
του Ολυμπιονίκη μας Γιάννη Χαρ. Συμ-
πόνη, σε ηλικία 84 ετών. 

Ο Γιάννης είναι πράγματι μια ξε-
χωριστή περίπτωση συγχωριανού, που
τίμησε την πατρίδα μας και το χωριό
μας με τις πολλές και πολύ μεγάλες
επιτυχίες στον αθλητισμό, στην κω-
πηλασία, στην οποία το όνομά του
είναι γραμμένο με χρυσά γράμματα.
Πέρα όμως από τις επιτυχίες στην κω-
πηλασία σαν αθλητής, αλλά και προπονη-
τής, ήταν και αξιωματικός του Πολεμικού
Ναυτικού μας. Προπαντός όμως ήταν Κα-
κουραίος. Αγαπούσε το χωριό πάρα πολύ
και αυτό το φανέρωνε με πολλούς τρόπους.
Ερχόταν κάθε καλοκαίρι κι έμενε αρκετές
μέρες, παραβρέθηκε στα 2 ανταμώματα
του χωριού, όπου απεύθυνε εγκάρδιο συγ-
κινητικό χαιρετισμό. Στο μουσείο του ξε-
νώνα μας άφησε κύπελλα και μετάλλιά
του από τις πολλές του διακρίσεις. Πάντα
μιλούσε με περισσή αγάπη για το χωριό
όπου γεννήθηκε το 1935. Ήταν το δεύτερο
από τα τέσσερα (4) παιδιά του Χαρ. Συμ-
πόνη και της Μαρίας, το γένος Ιωάν. Σιο-
ροβίγκα. 

Στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής μεσ’
την πείνα η οικογένεια έχασε δύο (2)
παιδιά. Έτσι αμέσως μετά η οικογένεια
έφυγε για τον Πειραιά. Εκεί νωρίς ο Γιάννης
όπως και ο αδελφός του Γιώργος, χάρις
στο οικογενειακό προσόν των Συμποναίων,
τη μυική δύναμη, διακρίθηκαν στην κωπη-
λασία, με αποτέλεσμα να καταταγεί ο
Γιάννης στο Πολεμικό Ναυτικό και να ασχο-
ληθεί με αυτήν αποκλειστικά. Είχε άπειρες
διακρίσεις σε στρατιωτικούς και όχι μόνο
αγώνες με κορυφαία την 7η Ολυμπιακή

Νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώ-
μης. Για όλα αυτά τιμήθηκε από τον Βασιλιά
Κωνσταντίνο με το μετάλλιο του Φοίνικα
το 1967. 

Αποστρατευόμενος συνέχισε να ασχο-
λείται με την κωπηλασία σαν προπονητής.
Έτσι τα τελευταία χρόνια εγκαταστάθηκε
μόνιμα στα Γιάννενα, λόγω της λίμνης,
όπου ήταν προπονητής του εκεί Κωπηλα-
τικού Ομίλου. 

Ο Σύλλογός μας τον τίμησε με ειδική
εκδήλωση στην πλατεία του χωριού με τι-
μητική έκθεση με τα μετάλλιά του, στην
αίθουσα, τον Αύγουστο του 2006, θεω-
ρώντας τον πάντα σαν χωριανό που τίμησε
το χωριό και την πατρίδα μας και ένας
από τους λόγους να λέμε οι υπόλοιποι
«Et in Kakouri Ego». 

Ο Σύλλογος συλλυπείται τους οικείους
του θερμά. 

Γιάννη, έτσι θα σε θυμόμαστε πάντα,
θα είσαι καταγραμμένος στη συνολική και
διαχρονική μνήμη του χωριού. 

Αιωνία η μνήμη σου!!!! 
Γ. Ρόκκας 

Παραθέτουμε στη συνέχεια πλήρη κα-
ταγραφή της αθλητικής του δράσης όπως
έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο (sportstories.gr). 

Μαργαρίτα  Ρόκκα 

Γιάννης Xαρ. Συμπόνης

Αγγελική  Σταθούλη-Λάγγα

Στις οικογένειες των θανόντων συγχωριανών μας το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια και τους εύχεται την εξ ύψους παρηγοριά.

Επί  του  πιεστηρίου
Όταν η εφημερίδα μας ήταν στο τυπογραφείο πληροφορηθήκαμε τον θάνατο
του Λευτέρη Εμμανουηλίδη συζύγου της Βούλας Σπ. Ηλιοπούλου-Εμμανουη-
λίδου. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ 
➤ Ντίνας Δρακοπούλου-Σταματοπούλου 
Η οικογένεια Νίκου Γ. Σταματόπουλου προσέφερε το ποσό των 100€ 
Η Ελένη Δάμη προσέφερε το ποσό των 50€ 

Α/ΦΟΙ  ΧΡΟΝΗ Α/ΦΟΙ  ΧΡΟΝΗ 
Ανταλλακτικά - Service

Οικιακών Συσκευών
28ης  Οκτωβρίου  50  Τρίπολη 

Τηλ.: 2710-239451 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Φωτεινές επιγραφές, Διαφημιστικές κατασκευές 
Μεταλλικά γράμματα - Νέον - LED - Εκτυπώσεις 

Φλέμινγκ  118  Μοσχάτο
Τηλ.: 210 9416314   Κιν.: 6972 858307

e-mail:andreastamat@yahoo.gr

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η
Το γραφείο του Συλλόγου στην Αθήνα (Γλάδστωνος 10) έχει κλείσει. 
Επιταγές μόνο μέσω Τραπέζης (βλέπε πρώτη σελίδα εφημερίδας). 
Επιστολές στη διεύθυνση: Ξενώνας “ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΙ” (για τον Σύλλογο Αθηνών) 
Αρτεμίσιο Τρίπολης Τ.Κ. 22100

  


