
Στην Ιταλία  
οι Κεφαλόνιτες

Με πρωτοβουλία του Σταθατου ΔιονυΣη του 
Βαγγέλη στις αρχές του Απριλίου, 14 Κεφα-

λονίτες από τους οποίους οι 7 ήταν Καμιναράδες 
πήγαν στην Ιταλία για να τιμήσουν τους δύο δη-
μάρχους που προσέφεραν τον μισθό τους ως συ-
μπαράσταση στον δοκιμαζόμενο Ελληνικό λαό

Στο ταξίδι συμμετείχαν οι: Διονύσης και 
Νίκος Σταθάτος του Βαγγέλη, Γιάννης Στα-
θάτος του Πέτρου, Σταθάτος Φώτης του Θε-
όδωρου με την αρραβωνιαστικιά, καθώς και ο Νίκος και ο Μιχάλης Λυκούδης παιδιά της Σταθάτου 
Θεοδοσίας του Φώτη(Καΐρη).

Την Ελληνική αποστολή υποδέχτηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό οι δήμαρχοι Μάρκο Γκάλντι, της 
Κάβα Ντέι Τιρένι, έξω από την πόλη Σαλέρνο της Νότιας Ιταλίας, ο οποίος πρόσφερε το μισθό του ύψους 
1.100 ευρώ για τον ελληνικό λαό, και ο δήμαρχος της κωμόπολης Μπαρονίσι, Τζοβάνι Μοσκατιέλο, 
με το μισθό του, που αντιστοιχεί σε 780 ευρώ με σύσσωμους τους κατοίκους των δήμων τους και τους 
βράβευσαν . Οι δικοί μας δήμαρχοι αλήθεια τι έκαναν…
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Καμινάρη θυμήσου:
Εδώ έζησε ο πατέρας σου, είναι ή ήταν το σπίτι σου

Εδώ είναι η ψυχή σου, εκεί που ζεις είναι μόνο το σώμα σου.

Καμιναράτα: το μπαλκόνι της Κεφαλονιάς
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Γράφει ο Διονύσης Κατε-
ρέλος, καθηγητής του ΤΕΙ 

Ληξουρίου και γιος της Στα-

θάτου Ναΐτσας.

Συνέχεια από φύλλο 47

ΚΑΜΗΝΑΡΑΤΑ  
Τα Μοναστήρια ΙΙ

Το Μοναστήρι στα Κηπούρια. 
Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτό-
κου Ευαγγελιστρίας Κηπου-

ραίων
1878 – 1930 (μέρος α’)

Ιερομοναχος μαΚαρΙος  
αναλυτής (1878 (1872;) – 1879)

αρχΙμανΔρΙτής ΔανΙήλ  
ΓραΙΚουςής (1879 – 1905)

Διάδοχος του Αρχιμανδρίτη 
Γεράσιμου Καλού ανέλαβε ο Ιε-
ρομόναχος Μακάριος Αναλυτής, 
που είχε αναλάβει και πάλι χρέη 
Ηγουμένου την περίοδο μετα-
ξύ του θανάτου του Ηγουμένου 
Κωνσταντίου και της ανάληψης 
της Ηγουμενίας από τον Καλό, το 
1863. Μαζί με τον Μακάριο ορί-
σθηκαν και δύο βοηθοί, ο Ιερο-

μόναχος Γεδεών Αντωνάτος και ο 
Μοναχός Αθανάσιος Μαντζουρά-
τος. Κατά τον Τσιτσέλη, το 1876 
οι βοηθοί του Μακαρίου (τον 
οποίο αναφέρει λανθασμένα ως 
Δανιήλ) αντικαταστάθηκαν από 
τους Βικέντιο Αντωνάτο και 
Βενέδικτο Στεφανάτο. Ο Μα-
κάριος γεννήθηκε στα Χαυδάτα 
το έτος 1812 κατά τον Μαρούλη. 
Το 1850 εισήλθε στο Μοναστήρι, 
όπου, μετά από τριετή δοκιμασία, 
εκάρη Μοναχός το 1853 και την 
επόμενη χρονιά (1854) χειροτο-

  ΚαταΓραΦουμε τήν ΙςτορΙα μας
Τα Μοναστήρια ΙΙ

Το Μοναστήρι στα Κηπούρια. Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Ευαγγελιστρίας Κηπουραίων
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 ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ

Σε μία πολύ δύσκολη οικονομική στιγμή για όλους του Έλληνες το Δ.Σ του Συλλόγου μας 
αποφάσισε να προσφέρει μία βραδιά γλεντιού και χαράς στα μέλη και στους φίλους μας. 
Έτσι το Σάββατο 18 Φεβρου-
αρίου στην πολύ ωραία και 

γνώριμη αίθουσα «Ονείριον» πραγ-
ματοποιήσαμε την Αποκριάτικη Συ-
νεστίασή μας με μοναδικό σκοπό την 
διασκέδαση.

Γι αυτό τον λόγο για πρώτη φορά 
όχι μόνο δεν είχε κανένα οικονομικό 
όφελος από την πρόσκληση αλλά 
την επιχορηγούσαμε και με 4 €.

Έτσι δώσαμε την χαρά σε πάνω 
από 300 χωριανούς και φίλους μας 
να είναι κοντά μας και να περάσουμε 
μία υπέροχη βραδιά.

Η νεολαία μας είχε για μία ακόμα 
φορά μαζική παρουσία με τα δικά τους 
τραπέζια.

Στην αρχή της εκδήλωσης ο πρόεδρος του Συλλόγου Γαλιατσάτος Ηλίας πλαισιωμένος από τα μέλη 
του Δ.Σ έκανε ένα σύντομο χαιρετισμό και ευχαρίστησαν τους φίλους τους συγχωριανούς και ιδιαίτερα 
την νεολαία μας για την μεγάλη συμμετοχή τους για μία ακόμα φορά σε εκδήλωσή μας, όπως και τους : 
κ. Βασιλαρά Γιώργος διευθύνων σύμβουλο της Ακτοπλοϊκής εταιρίας Ιonian Ferries, (ο οποίος δήλωσε 
θερμός υποστηρικτής του συλλόγου μας και προσέφερε 50% σε όσους από τους παριστάμενους ήθελαν 
να πάνε στο χωριό για τις Αποκριές), την πρόεδρο του Συλλόγου Δαμουλιανάδων κ. Γεωργία Ζαφειρά-
του η οποία μαζί με τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ προσπαθούν να ανασυστήσουν τον ιστορικό τους 
σύλλογο, 

βρείτε μας  

και στο ιντερνετ!

www.kaminarata.gr

facebook γίνετε φίλοι

“Sillogos Kaminarata”

Συγχωριανοί και φίλοι χόρεψαν και διασκέδασαν μέχρι το πρωί

Καλό Καλοκαίρι
Ο Σύλλογός μας εύχεται σε όλους τους 
συγχωριανούς και φίλους, 
ευχάριστες διακοπές 
(κατά προτίμηση στο 
χωριό μας) και προσοχή 
στις φωτιές!

Με αντιμνημονιακό 
ψήφο και ψήφο αδι-
αφορίας ή τιμωρίας, 

απάντησαν οι ψηφοφόροι στον 
ορυμαγδό των οικονομικών μέ-
τρων που μαστίζει την Ελληνική 
οικογένεια. Υπερψηφίστηκαν 
τα μικρά κόμματα από τους ψη-
φοφόρους άλλοι επειδή πείστη-
καν από τα προγράμματά τους 
και άλλοι καθαρά σαν τιμωρία.

Ελπίζουμε τουλάχιστον το μά-
θημα που έδωσαν οι ψηφοφόροι 
στα κόμματα να εμπεδώθηκε από 
τις ηγεσίες τους και να αλλάξουν 
ρότα. 

Οι ηγεσίες των κομμάτων δυ-
στυχώς δεν κατάφεραν να σχημα-
τίσουν μία κυβέρνηση και τώρα 
καλούμαστε ξανά στις 17 Ιουνίου 
να ξαναψηφίσουμε ,ελπίζοντας 
πλέον ότι θα σχηματιστεί μία σω-
στή κυβέρνηση η οποία χωρίς πα-
λινωδίες και άλλα μέτρα που θα 
αποτελειώσουν το λαό, θα οδηγή-
σει την χώρα στην ανάκαμψη. 

Οι χωριανοί μας δεν μπορού-
σαν να διαφέρουν από το γενικό-
τερο αυτό κλίμα. Έτσι στις εκλογές 
στις 6/5 η ψήφος τους ήταν ψήφος 
τιμωρίας και αντιμνημονιακή . 

Η δικαστικός αντιπρόσωπος 
δικηγόρος των Αθηνών κ. Εμμα-
νουέλλα Ηλιακοπούλου με την 
γραμματέα της Ξυδιά Περιστέρα 
από το Ληξούρι άνοιξαν την κάλ-
πη στις 07,00 μαζί με τα μέλη της 
εφορευτικής επιτροπής, Διονυ-
σάτου Μαρία, Μαρούλη Γεράσι-
μο και Κατσιβέλη Μαρία. 

Τα αποτελέσματα στο χωριό 
ήταν σε παρένθεση η εκλογές του 
2009
Εγγεγραμμένοι ήταν 486 (486) και 
από αυτούς 12 ψήφισαν σαν ετερο-
δημότες 8 έχουν πεθάνει και 81 είναι 
κάτοικοι του εξωτερικού.
Ψήφισαν 231 (285)
Λευκά 1 (2)
Άκυρα 7 (3) ,τα άκυρα ήταν: ( 1 
Φάκελο άδειο, 3 Ν.Δ, 1 ΣΥΡΙΖΑ, 1 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, 1 Κ.ΚΕ.1)
ΕΛΑΒΑΝ:
 ΚΚΕ 57 (68), (Γρηγοροπούλου 31, 
Κουρούκλη 6, Τσώλου 1)
 ΝΔ 41 (46), (Κουλουμπή 3, Κουνά-
δης 17, Παπαδατος 15)

 ΣΥΡΙΖΑ 36 (4), (Δρακουλόγκωνα 10, 
Θεοπεφτάτου 12 η νέα μας βουλευ-
τίνα έστω και για 30 μέρες, , Ταφλα-
μπάς 2)
ΠΑΣΟΚ 30 (141), (Αραβαντινού 18, 
Μοσχόπουλος 10)
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 22,( Λυκούδης 19, 
Τραυλού 1)
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗ-
ΤΑΣ 8,( Παρίσης 2, Πολλάτου 1, Σαρ-
λος 4)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 6 ,(Καπ-
πάτος 1)
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 6, (1) ( Γερμενής 3)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 3 ,(Βλά-
χος 3)
ΛΑΟΣ 3 (12), ( Αντωνάτου 1, Δια-
μαντάτος 2)
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2 (1) ,( Σιμω-
τάς 1)
ΔΡΑΣΗ 1 
ΚΚΕ μ/λ 1 (1)
ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 1
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 1 ,(Βεργωτή 1 )
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1

Το εκλογικό τοπίο άλλαξε και 
στον νομό μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 
το πρώτο κόμμα με 18.8% και 
εξέλεξε βουλευτή την ΑΦΡΟΔΙ-
ΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ από την Αγία 
Θέκλη, πρώτη φορά γυναίκα 
β ο υ λ ε υ τ ή ς 
στον Νομό.
Τη συγχαί-
ρουμε για την 
επιτυχία της.
Η Ν.Δ. 
18.03%, ΚΚΕ 
15.03%, ΠΑ-
ΣΟΚ 11,71%, 
Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η -
ΤΟΙ 7.98%, ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 7.87%, 
ΔΗΜΑΡ 4.37%

ΕΚΛΟΓΕΣ 6/5/12
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Λέτε να ψηφίσαν και τα μωρά;

Ο Διονύσης Σταθάτος εμπνευστής του ταξιδιού με τους  Ιταλούς Δημάρχους 



Γεννήσεις 

Γράψαμε ότι ο Γαλιατσάτος 
Λευτέρης απέκτησε αγόρι. 

Το σωστό είναι ότι η γυναίκα 
του γέννησε ένα πανέμορφο 
κοριτσάκι. Άντε και στο αγό-
ρι τώρα Λευτέρη

Διπλή η χαρά για τον Στέλιο 
Μαρούλη και τον γιό του 

Παρασκευά. Στις 29 Ιανουάριο γέννησε η γυναίκα του 
Παρασκευά, Αρετή Μπαζόρα, δύο πανέμορφα αγορά-
κια.

Ο Φανός Ανδρέας του Παναγή απέκτησε το πρώτο 
του παιδί. Η Γυναίκα του Χριστίνα γέννησε στις 6 

Οκτωβρίου Κοριτσάκι.

Ο Σταθάτος Ελευθέριος του Παντελή και της Μαρί-
ας απέκτησε δίδυμα. Ένα κοριτσάκι και ένα αγο-

ράκι

Ο Γιάννης Μαρούλης του Σπυράγγελου απέκτησε 
το δεύτερο παιδί του ένα πανέμορφο κοριτσάκι.

ευχόμαστε σε όλα τα μωράκια υγεία και ευτυχία.

Βαπτίσεις
Στην μακρινή Αμερική 

ο Βαγγέλης Φανός 
του Σταύρου και η σύζυ-
γός του Lacy Βάφτισαν το 
γιός τους. Το όνομα αυτού 
Σταύρος-Ευάγγελος, 
το Δ.ς. του ςυλλόγου εύ-
χεται κάθε ευτυχία στα 
παιδιά και πάντα άξιοι οι 
ανάδοχοι. 

Γάμοι
Η Ειρήνη Φανού του Νικολάου παντρεύτηκε στο 

Σάββατο 26 Μαΐου τον εκλεκτό της καρδιάς της 
Μαρκαντωνάτο Λάμπρο του Διονυσίου. Ο γάμος έγι-
νε στον Ιερό 
ναό της Αγίας 
Βαρβάρας και 
ακολούθησε γα-
μήλιο γλέντι σε 
κέντρο της περι-
οχής. 

Η Α γ γ ε λ ί ν α 
Κόλλια του Γιώργου και της Φανού Αγγελικής 

του Χρήστου παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Βασί-
λη Παπαδόπουλο του Παναγιώτη και της Ζαμπέτας.
Το μυστήριο είχε γίνει πέρυσι 4 Ιουνίου του 2011 
στον Άγιο Χριστόφορο στο Δαφνί και εκ παραδρο-
μής δεν είχε δημοσιευτεί. 
 ευχόμαστε σε όλα τα ζευγάρια ευτυχισμένη ζωή με 
πολλούς απογόνους. 

Αυτοί που έφυγαν
΄΄Κατάρα΄΄ φαίνετε ότι έχει πέσει στο χωριό μας και 
σχεδόν όλοι οι χωριανοί έχουν χάσει από έναν κοντι-
νό ή μακρινό αγαπημένο τους πρόσωπο τον τελευ-
ταίο χρόνο 
 Κάθε ένας ξεχωριστά αγαπητός που άφησε πίσω 
του πολύ πόνο , κλάμα και θλίψη.
Πρόκειται για τους: 

Η Πολύζου –Λαδά Αικατερίνη 
αδελφή του Ευθύμιου η οποία απεβί-
ωσε η στις 16 Ιανουαρίου και η κηδεία 
έγινε στο Ληξούρι.

Ο Λαδάς Ευάγγε-
λος του Κώστα και 
τις Σοφίας απεβίω-
σε σε ηλικία μόνον 
70 ετών (22-6-1942) στις 17 Ιανουαρίου 
και κηδεύτηκε στο χωριό. 

Σε ηλικία μόνον 
56 ετών απεβίωσε 

την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου στην 
Αθήνα η Ειρήνη Κατσιβέλη του Τι-
μολέοντα και της Ερπούλας. Η κηδεία 
της έγινε στο χωριό.

ςτις 22 Φεβρουαρίου απεβίωσε στην 
Αθήνα όπου και ετάφη ο Βασιλάτος 
Γεράσιμος του Βαλσαμάκη 

Στο χωριό όπου και κηδεύτηκε απε-
βίωσε ο Βασιλάτος Αποστόλης του 
Ηλία και της Αγγελικής. Ήταν γεννη-
θείς στις 30- 6 -1916.
Τα παιδιά του ευχαριστούν όλους 
όσους του συμπαραστάθηκαν στον 
πένθος τους. 

Στις 2 Μαρτίου απεβίωσε και ετάφη 
στο χωριό η Γαλιατσάτου Άννα. Ήταν 
πλήρεις ημερών 91 ετών γεννηθείς 
(9-12-1921).

Στις 8 Μαρτίου απεβίωσε και ετάφη στο 
χωριό η Ελενίτσα Λουκάτου σύζυγος 
του Παναγή του Νικολάου σε ηλικία μό-
νον 68 ετών (18-9-1944).

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου απεβίωσε ένας καλός φίλος του 
χωριού μας ο Στράτος κουνιάδος Νίκου Διονυσάτου του 
Αναστασίου.

Στις 8 Μαρτίου έφυγε από την ζωή ο Ρηγάτος Άγγελος του 
Χαρίτου σε ηλικία 91 ετών.
Η κηδεία του έγινε στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας.
Είχε πάει μετανάστης στην Γερμανία και είχε αποκτήσει 2 
παιδιά την Μαρία και τον Παναγιώτη 
και 3 εγγόνια.

Ακολούθησε πριν το Πάσχα ο Σπυ-
ράγγελος Διονυσάτος του Ηλία και 
της Αγγελικής. Η κηδεία του έγινε στο 
χωριό και ήταν 88 ετών (12-12-1924).

Σε ηλικία μόνο 76 
ετών (24-9-1936) απεβίωσε λίγες μέρες 
πριν το Πάσχα και ο Μαρούλης Γιώρ-
γος του Ιωσήφ και της Ευδοξίας. Η κη-
δεία του έγινε στο χωριό. 

Λίγες μόλις μέρες 
μετά το Πάσχα και 

αφού γιόρτασε και έψησε το αρνί με 
την οικογένειά του απεβίωσε ο Μα-
ρούλης Ερρίκος του Γεράσιμου και 
της Μαργαρίτας. Η κηδεία του έγινε 
στο χωριό. 

Στις 24 Μαΐου δυόμιση μήνες μετά τον 
αδελφό της Άγγελο, απεβίωσε πλήρης 
ημερών και ετάφη στο χωριό η Διο-
νυσία Λαδά σύζυγος Ιωσήφ το γένος 
Ρηγάτος Χαρίτος . Ήταν 93 ετών (1-1-
1919)

Τον χορό του θα-
νάτου έκλεισε την Παρασκευή 25 Μα-
ΐου η Τζανέτα Μαρούλη σύζυγος 
Φωτίου και μητέρα των Ηλία και Κώ-
στα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου μας. 
Ήταν 82 ετών ( 10-11-1930) και η κη-
δεία της έγινε στο χωριό την Κυριακή 
27 /5 παρουσία δεκάδων συγγενών 
και φίλων.

το Δ.ς. εκφράζει τα συλλυπητήριά του στης οικογέ-
νειές των θανόντων.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΑΜΙΝΑΡΑΔΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 2

   ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Ενίσχυσαν τον Σύλλογό μας υπέρ μνήμης:

-Η Κατσιβέλη Δέσποινα του Τιμολέων με 100€ υπέρ 
μνήμη της αδελφή της αείμνηστης Ειρήνης

-Η Μαρούλη Νίτσα και Γαβριήλ υπέρ ανιψιάς της 
αείμνηστης Τζούλιας Μαρούλη του Αποστόλη μας 
ενίσχυσε με 350€

-Η Φανού-Ξυδιά Μαργαρίτα του Διονύση ενίσχυσε 
τον Σύλλογό μας υπέρ μνήμης του συζύγου της Ξυ-
διά Δημήτρη, με 30€.

-Η Λιναρδάτου -Μαρκέτου Πόπη ενίσχυσε με 100€ 
τον Σύλλογο υπέρ μνήμης της μητέρας της Σταθά-
του Μαργαρίτας και του θείου της Σταθάτου Νικό-
λαου του Χριστοδουλή & Άννας
Για τους ιδίους ενίσχυσε τον Σύλλογό μας με 50€ 
και η αδελφή της Λιναρδάτου Άννα. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ

Η Σταθάτου Φωτεινή και τα παιδιά της ευχα-
ριστούν όλους όσους τους συμπαραστά-

θηκαν και ήταν κοντά τους στο πένθος τους για 
τον αείμνηστο σύζυγό της Νικόλαο. 

Ο Φώτης Μαρούλης και τα παιδιά του Ηλί-
ας και Κώστας μέλη του δ.σ του Συλλόγου 

μας και η Αθηνά, ευχαριστούν όλους όσους τους 
συμπαραστάθηκαν στο Πένθος τους για το χαμό της 
αγαπημένης τους μητέρας.

Α Ν Α γ γ Ε λ Ι Α  γ Α Μ ο υ

Στις 21 Ιουλίου 2012 η Ντάνου Ξανθή 
του Αθανασίου και της Πελαγίας και ο 

Γεώργιος Τσιβράς του Πέτρου και της 
Μαρίκας, θα παντρευτούν στις 6, 30 το 
απόγευμα στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάν-
νης Χρυσοστόμου στην Τροίζηνα Πόρου. 

Μελετη-επίβλεψη ίδίωτίκων εργων
εκδοση οίκοδοΜίκων αδείων 

επίσκευη- ανακατασκευη κτίρίων

• εκδοση ενεργείακων πίστοποίητίκων •

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ 
ΚΑΜΙΝΑΡΑΔΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
κωδικός αριθμός: 3258

Ιδιοκτησία: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ 
ΚΑΜΙΝΑΡΑΔΩΝ
Καρόλου 28, Αθήνα 10437

Εκδότης-Διευθυντής-Υπεύθυνος Ύλης:
Γαλιατσάτος Ηλίας
Δημοσθένους 203, Καλλιθέα
Τηλ.: 210-9567948, 6977-318087  
φαξ: 210-4227417

internet: www.kaminarata.gr
email:  kaminarata@gmail.com 

galjap@otenet.gr

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
΄ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ΄
Μαρούλης Γεράσιμος του Στάθη

Ηρώων Πολυτεχνείου 90 - Πειραιάς
Τηλ. 210-4511064

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ – ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ - ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΥΧΙΑ

(κόρη Μαργαρίτας Μαρούλης του Ερρίκου)
Ανδρέα Παπανδρέου 179Α Ίλιον  Τηλ:210 2620124

ΚΑΒΑ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ
Διαθέτουμε πολύ μεγάλη ποικιλία χύμα κρασιών  •	
από Κεφαλονιά & όλη την Ελλάδα
Διάθεση σε Φιάλες και Ασκούς•	
Εμφιαλωμένα κρασιά, Μπύρες, Ποτά , Αναψυκτικά, Νερά•	
Τροφοδοσία Καταστημάτων•	

25 ΧρΟΝιΑ ΚρΑσιΑ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ
Το όνομα που έγινε συνώνυμο του Καλού Κρασιού

ΑΝΤΩΝΑΤΟσ ΒΑγγΕλησ & ΑΝΔρΕΑσ ΤΟΥ ΑΝΑσΤΑση
σωρού 65-Μαρούσι Τηλ: 210.6196273, Φαξ:210.6196204

Βιοτεχνία Υποκαμίσων
Χονδρική- Λιανική

Στεφανόπουλος Αλέξανδρος
(γαμπρός Ελένης Χ. Κούτση)

Φλέμινγκ 15,  Περιστέρι Τηλέφωνο:2105713313



ΚΗΠΟΥΡΙΑ ΒΡΥΣΗ
Τα Κηπούρια το ιστορικό 

αυτό μοναστήρι της Πα-
λικής με την τεράστια 

ιστορία όλοι το γνωρίζουμε.

Ο Τουρίστας που θα επι-
σκεφτεί την περιοχή μας, ένα 
από τα λίγα μέρη που έχει την 
δυνατότητα να επισκεφτεί εί-
ναι αυτό το μοναστήρι που 
στέκεται αγέρωχο στις δυτι-
κές πλευρές της Παλικής 90 
μέτρα πάνω από τον κατακό-
ρυφο βράχο.

Δυστυχώς τόσο η εκκλη-
σία όσο και οι αρμόδιοι φο-
ρείς όχι μόνο δεν κάνουν τί-
ποτα για να στηρίξουν το μο-
ναστήρι αντίθετα το έχουν 
αφήσει στην τύχη του με 
αποτέλεσμα σε πολύ λίγο 
καιρό αν δεν αλλάξουν στάση να επέλθει η ολική κατα-
στροφή όπως έγινε με το Ταφιό. 

Στο μοναστήρι σήμερα αντί να υπάρχουν 5-10 μοναχοί, 
είναι μόνο ο ιερομόναχος Ευσέβιος κατά κόσμο Κούτσης 
Ευάγγελος χωριανός μας, μία ηρωική μορφή που δυστυχώς 
σήμερα σε βαθειά γεράματα δεν μπορεί να κάνει τίποτα.

Στα κελιά αντί να φιλοξενούνται οι επισκέπτες ή να 
είναι τα κελιά 
των μοναχών 
σήμερα στεγά-
ζουν πλήθος 
νυχτερίδων.

Η μοναδική 
και με το θαυ-
μάσιο νερό της 
Βρύση όπως 
και αυτή του 
Ταφιού σήμερα 
είναι σχεδόν κα-

τεστραμμένη και μόνο τα ζώα μπορούν να πλησιάσουν 
για νερό.

Το Καμπαναριό μισο- κατεστραμμένο περιμένει την 
εντολή από τους γραφειοκράτες της Αθήνας για να απο-
κατασταθεί. Άντε και καλά ξυπνητούρια
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νήθηκε ιερέας. Παρέμεινε στον 
οίακα του Μοναστηριού μέχρι 
της εκλογής νέου Ηγουμένου, η 
οποία έγινε το 1879 και εξελέγη 
ο Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Γραι-
κούσης. Η εκλογή του Δανιήλ 
έγινε σύμφωνα με τον νόμο αφο-
μοιώσεως, κατά το από 2 Ιουλίου 
1858 Βασιλικό Διάταγμα. Όμως ο 
νέος Ηγούμενος δεν εγκατέστη-
σε τους συμβούλους (Προκόπιο 
Μενή και Σεραφείμ Μολφέτα) και 
διοίκησε τη Μονή μόνος του έως 
το 1907. Ο Δανιήλ (κατά κόσμο 
Διονύσιος) γεννήθηκε στα Δεμα-
τωρά το 1847. Στο Μοναστήρι ει-
σήλθε το 1867 – 68 και ασκήθηκε 
υπό το Γέροντα Δανιήλ γενόμε-
νος Μεγαλόσχημος το 1875.

Από τα σημαντικότερα ζη-
τήματα που απασχόλησαν τη 
Μονή την περίοδο αυτή είναι 
το ζήτημα του Τα-
φιού. Όπως εγράφη, 
η Μονή είχε ενοικιά-
σει τη Μονή του Τα-
φιού και τα κτήματα 
αυτής αντί ετήσιου 
ενοικίου 500 διστή-
λων. Προσπάθεια 
μείωσης του υπέρο-
γκου αυτού ενοικί-
ου προσέκρουσε σε 
ολέθρια παρέμβαση 
του Γερασίμου Τυ-
πάλδου Χαριτάτου, 
με αποτέλεσμα να 
παραμείνει το μίσθω-
μα. Το 1880 η προσπάθεια εξο-
μάλυνσης της καταστάσεως συ-
νεχίζεται. Οι κάτοικοι της Επαρχία 
Πάλλης προσφεύγουν με αναφο-
ρά τους προς την Ιερά Σύνοδο 
της Εκκλησίας της Ελλάδος υπέρ 
της Μονής. Στην αναφορά αυτή, 
αφού θεωρούν ότι το τίμημα των 
3000 δρχ. που οφείλει να καταβά-
λει η Μονή στην Ιονική Τράπεζα 
ως ενοίκιο, είναι παράνομο και 
αφού αναγνωρίζουν ότι με την 
ενοικίαση οι Μοναχοί απάλλαξαν 
τη Μονή του Ταφιού από την αγε-
ωργησία των κτημάτων και την 
αδηφάγο σπατάλη των ευνοου-
μένων της Αγγλικής Προστασίας, 
οι οποίοι μίσθωσαν τον Ταφιό 
(στα Κηπούρια) λόγω πολιτικών 
παθών και ατομικού συμφέρο-
ντος· τέλος, αφού παραθέτουν 
την ευμενέστατη γνώμη τους για 
τα έργα και τη δραστηριότητα 
της Μονής Κηπουραίων, παρακα-
λούν την Ιερά Σύνοδο να εισηγη-
θεί προς τον Υπουργό των Εκκλη-
σιαστικών τη συγχώνευση των 
δύο Μονών υπό την επωνυμία 
Μονή Κηπουραίων. Σημαντικό 
σημείο του εγγράφου αυτού 
είναι η αναφορά στο γεγονός 
ότι η Μονή Κηπουραίων είχε 
συγχωνευθεί ήδη με τη Μονή 
των Βαρδιάνων. Πότε έγινε αυτή 
η συγχώνευση δεν αναφέρεται 
στο έγγραφο, ο δε Μαρούλης 
επίσης το αγνοεί. Έρευνα στο Το-
πικό Ιστορικό Αρχείο του Νομού 
Κεφαλληνίας κατέδειξε ότι στο 
σωζόμενο εκεί κώδικα της Ιεράς 
Μονής των Βαρδιάνων εγγράφο-
νται πράξεις και γεγονότα έως το 
1820. Αυτή η χρονολογία μπορεί 
να είναι και η χρονολογία συγχώ-
νευσης των δύο Μονών.

Από το 1880 έως το 1889 δεν 
είναι ακριβώς γνωστό το τι έγινε 
για το ζήτημα του Ταφιού. Ο Μα-
ρούλης αναφέρει ότι «θα έγιναν 
και άλλα παρόμοια διαβήματα». 

Το 1889 η Επισκοπική Επιτρο-
πή της Κεφαλληνίας αποστέλλει 
στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας 
της Ελλάδος έγγραφο με το οποίο 
προτείνει να εγκριθεί από την 
Ιερά Σύνοδο η συγχώνευση των 
δύο Μονών, διότι διαφορετικά 
κινδυνεύει, όπως λέει, να χαθεί η 
Μονή του Ταφιού, ενώ η Μονή 
Κηπουραίων έχει «ικανούς, ερ-
γατικούς και φιλόπονους Μο-
ναχούς, ικανούς να επιτηρώσι 
και την» Μονή του Ταφιού. Πα-
ρακαλεί δε την Ιερά Σύνοδο να 
ενεργήσει προς την Κυβέρνηση 
ώστε να εκδοθεί σχετικό Βασι-
λικό Διάταγμα. Προεξάρχων σε 
αυτή την κίνηση είναι ο Αρχιεπί-
σκοπος Κεφαλληνίας Γερμανός 
Καλλιγάς (1884 – 1889), ο οποίος 
ενδιαφερόταν ιδιαιτέρως για την 
Μονή και σεβόταν το Δανιήλ. Η 
βοήθεια του Αρχιεπισκόπου Γερ-
μανού τόσο ως Αρχιεπισκόπου 

Κεφαλληνίας, όσο και, μετέπειτα, 
ως Μητροπολίτη Αθηνών, ανα-
γνωρίστηκε από την Αδελφότητα 
των Κηπουραίων και η προσωπο-
γραφία του σε μεγάλο μέγεθος, 
έργο του μεγάλου Ληξουριώτη 
Αγιογράφου Κωνσταντίνου Λιώ-
κη, κοσμεί έως τις μέρες μας το 
Αρχονταρίκι της Μονής.

Η περίφημη συγχώνευση γί-
νεται τελικά στις 31 Μαΐου 1890 
οπότε συντάσσεται και το σχετικό 
πρωτόκολλο, το οποίο υπογρά-
φουν, ο Νομάρχης Κεφαλληνίας, 
ο Πρόεδρος της Επισκοπικής Επι-
τροπής Κεφαλληνίας και ο Ηγού-
μενος της Μονής Δανιήλ Ι. Γραι-
κούσης. Στο πρωτόκολλο αναφέ-
ρονται το Βασιλικό Διάταγμα της 
24ης Φεβρουαρίου 1890 και η 
διαταγή του Υπουργείου των Εκ-
κλησιαστικών της 27ης του ίδιου 
μηνός του ίδιου έτους με βάση τα 
οποία γίνεται η συγχώνευση. Επί-
σης, σημαντικό στοιχείο το οποίο 
εξάγεται από το έγγραφο αυτό εί-
ναι ότι στη Μονή των Κηπουραί-
ων δεν υφίσταται Ηγουμενοσυμ-
βούλιο (Μοναστηριακό Συμβού-
λιο, όπως γράφει) από το οποίο 
εξάγεται το συμπέρασμα ότι η 
Μονή εξακολουθούσε να διοικεί-
ται κατά τα καθιερωμένα από το 
Πατριαρχικό Σιγίλιο του 1765 και 
δεν είχε περάσει στη δικαιοδοσία 
του Ελληνικού Κράτους και της 
τοπικής Εκκλησίας.

Την περίοδο του Ηγουμέ-
νου Δανιήλ η Μονή απέκτησε 
και άλλα μετόχια. Τότε δωρί-
ζεται το Μονύδριο του Αγίου 
Ιωάννη στη Λάμια των Χαυ-
ριάτων, από τον Μοναχό Γερά-
σιμο Πετρίτση – Μοσχόπουλο, 
ο οποίος εισήλθε στη Μονή το 
1867 και όταν πέθανε ετάφη στο 
μετόχι του Αγίου Ιωάννη. Στο 
μετόχι αυτό είχαν δικαίωμα νο-
μής και οι κληρονόμοι του Τι-

μοθέου Τ. Μ. Χαριτάτου. Επίσης, 
απέκτησε το μετόχι στη θέση 
Λαγκάδα του Βουνίου καθώς 
και άλλα κτήματα. Κατά το Μα-
ρούλη λεγόταν ότι τότε η Μονή 
έφθασε να εισπράττει ετησίως 
900 βαρέλες κρασί και είχε 500 
αιγοπρόβατα. 

Με δωρεά 7.000 δρχ. από 
το Βαλλιάνειο Κληροδότημα 
ανεγέρθηκε ξενώνας δεξιά της 
εισόδου της Μονής, καθώς και το 
κωδωνοστάσιο. 

Το 1889 σε γενόμενη απο-
γραφή έχει εξήντα Μοναχούς.

Ο Δανιήλ αναγκάσθηκε να πα-
ραιτηθεί από Ηγούμενος το 1907, 
αφού προηγουμένως έθεσε τη 
Μονή κάτω από κρατικό έλεγχο. 
Άρα τότε παύει η Μονή να είναι 
Πατριαρχικό Σταυροπήγιο και 
υπάγεται στο Ελληνικό Κρά-
τος και στην τοπική Εκκλησία. 
Την εποχή εκείνη είχε αρχίσει η 
παρακμή της Μονής η οποία δι-

ήρκεσε έως το 
1918. Αρχική 
αιτία ήταν προ-
σωπικά πάθη 
και έριδες που 
ε ι σ χ ώ ρ η σ α ν 
στη Μονή με 
α π ο τ έ λ ε σ μ α 
οι Μοναχοί να 
χωρισθούν σε 
δύο στρατό-
πεδα, από τα 
οποία το καθέ-
να ήθελε δικό 
του υποψήφιο 
για Ηγούμενο. 

Αφορμή αυτής 
της διχοστασίας των Μοναχών 
φαίνεται να ήταν το ζήτημα της 
αφομοιώσεως και ο διορισμός 
συμβούλων από τον Ηγούμενο 
Δανιήλ.

ή ςυνέχεια στο 49 φύλλο

Το Μοναστήρι στα Κηπούρια
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Άποψη του Μοναστηρίου (‘60)

Ο Μαρούλης Κώστας δύσκολα είχε 
πρόσβαση στην βρύση

Νυχτερίδες στα κελιά, αντί μοναχών

Νέος ςύλλογος  
ςτο χωριο

Το τελευταίο διάστημα γίνονται από 
μερίδα συγχωριανών προσπάθειες 
για την δημιουργία ενός εθελοντικού 

όπως μας είπαν συλλόγου στο χωριό.
Την πρωτοβουλία ανέλαβαν οι: Φανός 

Νίκος του Μιχάλη, Φανός Χρήστος του 
Αθανασίου, Διονυσάτος Ηλίας του Άγγελου, 
Οδυσσέας Κατσιβέλης του Λευτέρη και 
Γιώργος Χατζηιωάννου σύζ Τέτας Βασιλά-
του.

Βρίσκονται στο σημείο καταγραφής 
μελών και μόλις συγκεντρωθεί ο απαι-
τούμενος αριθμός, θα γίνει η καταστατι-
κή συνέλευση και η αίτηση προς το πρω-
τοδικείο για την σύστασή του.

Η δημιουργία τοπικού πολιτιστικού συλ-
λόγου στο χωριό μας είναι μία πρόταση που 
χρόνια τώρα προτείνει ο σύλλογό μας και 
χαιρετίζουμε και στηρίζουμε την προσπά-
θεια των συγχωριανών μας.

ο σύλλογος αυτός μπορεί να καλύψει 
πολλές ανάγκες που σήμερα όπως λει-
τουργεί ο δήμος μας δεν είναι δυνατόν 
να καλυφθούν. Και με την καλή συνεργα-
σία που πρέπει να έχει τόσο με τον ςύλ-
λογό μας όσο και με το τοπικό ςυμβούλιο 
μπορούμε όλοι μαζί να προσφέρουμε τε-
ράστιες υπηρεσίες στο χωριό και στους 
συγχωριανούς μας.

Προτείνουμε να μην έχει μοναδικό σκο-

πό τον εθελοντισμό όπως πληροφορηθήκα-
με αλλά να είναι ένας αμιγώς πολιτιστικός 
σύλλογος με διάφορους τομείς όπως τον 
εθελοντισμό σε διάφορες εργασίες, τον πο-
λιτισμό με την δημιουργία πολιτιστικών και 
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων αλλά και τον χο-
ρευτικό με την δημιουργία χορευτικής ομά-
δας η οποία τόσο λείπει από το χωριό μας 
με την μεγάλη ιστορία πού έχει στον τομέα 
αυτόν.

Δυστυχώς ο χορευτικός όμιλος που 
υπήρχε έχει διαλυθεί με ευθύνες τερά-
στιες όλων των εμπλεκομένων και πρέ-
πει να γίνει κάτι από τα μέλη του για να 
ξαναλειτουργήσει ή συγχωνευτεί με τον 
υπό ίδρυση ςύλλογο.

 Αλήθεια τι έχουν γίνει οι στολές και τα 
άλλα πράγματα που δώρισε ο κ Φανός Βαγ-
γέλης προς τον τότε δήμο Παλικής και το 
Τοπικό Συμβούλιο του χωριού: Του είχαν 
υποσχεθεί κατά την παραχώρηση ότι θα γι-
νόταν μία γυάλινη προθήκη μέσα στην οποία 
θα τοποθετούνταν όλες αυτές οι ιστορικές 
στολές για να στολίζουν το γραφείο της κοι-
νότητας ή το Μουσείο.

Δυστυχώς δεν κράτησαν την υπόσχε-
σή τους έχοντας τεράστιες ευθύνες γι 
αυτό και σήμερα αντί να βρίσκονται στην 
κοινότητα βρίσκονται παράνομα ( αν 
υπάρχουν) σε κάποια μπαούλα σε σπίτια 
και τα τρώει ο σκόρος. Κύριου αναλάβα-
τε τις ευθύνες σας.

Αν μη τι άλλο να επιστραφούν πίσω στον 
κ. Φανό Βαγγέλη όπως ζητά επανειλημμέ-
νος για να τα αξιοποιήσει με άλλο τρόπο, αν 
εσείς δεν δύνασθε. 
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 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
το Δ.ς. του ςυλλόγου, ευχαριστεί τους συγχω-

ριανούς οι οποίοι ενισχύουν από το υστέρημά 
τους το ςύλλογό μας, συμβάλλοντας έτσι στην 
υλοποίηση των στόχων του. Παρακαλούμε να 
μας ενημερώσουν για τυχόν λάθη ή παραλείψεις 
που μπορεί να έχουμε κάνει, όσον αφορά την 
αναφορά της προσφοράς τους.
ο τραπεζικός λογαριασμού του ςυλλόγου για 
όσους θελήσουν να μας στείλουν χρήματα, είναι: 
τράπεζα αλΦα: ΙΒαν: GR70 0140 1330 1330 
0231 0026 806 στο όνομα του προέδρου Ηλία 
Γαλιατσάτου και του ταμία Γρηγόρη Μαρούλη. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977318087 – 
2109567948 - 2105770203

Άγνωστος από Θεσσαλονίκη κατέθεσε στο κατάστη-
μα ΑΛΦΑ 709, (να μας ενημερώσει.) ..................... 50€
 Αντωνάτου -Ράφτη Μαριάνθη του Παναγή  ..........25
Γαλιατσάτος Σπύρος του Γεράσιμου  .................... 50€
Δήμα –Φανού Σοφία  ................................................ 20€
Δημητράτου Μαρία από Αυστραλία  ..................100€ 
Διονυσάτος Γιώργος του Αναστάσιου  ................. 20€
Διονυσάτος Σάββας του Αναστασίου  .................. 20€
Λαδάς Κώστας του Νέστωρα  ................................. 50€
Λιάτος Ηλίας του Σταύρου  ...................................... 30€
Λουκάτου Μαρία συζ Σπύρου  ............................... 20€
Μαρούλη Ειρήνη συζ Ερρίκου  ................................. 0€
Μαρούλη Μαριάννα του Χριστόφορου  .............. 50€
Μαρούλη Μαρία συζ Αγησιλάου  .......................... 50€
Μαρούλη Μαρία συζ Σταύρου  .............................. 20€
Μαρούλης Αφοι. (Βασίλης ,  
Σπύρος Ιωάννης) του Καμινάρη  ....................... 1000€
Μαρούλης Αλέκος του Δημητρίου  ....................... 20€
Μαρούλης Γεράσιμος του Βαγγέλη  ...................... 20€
Μαρούλης Βαΐτσης του Βαγγέλη  .......................... 20€
Μαρούλης Διονύσης του Φιοραβάντε  ................ 50€
Μαρούλης Σπυράγγελος του Μπαμπίτση  .......... 50€
Σταθάτος Ιωάννης Άγγελου (Τσούλου)  ................ 20€
Σταθάτος Χρήστος του Σαράντη  .......................... 50€
Σταθάτου –Μηνιάτη Ανδρονίκη του Γιώργου  .... 20€
Σταθάτου Μαρία συζ. Παντελή  ............................... 5€
Φανός Ευάγγελος του Σταύρου  ............................. 20€
Φανού Γεωργάτου Μαρία του Φωτεινού  ...........100€
Από την συνεστίαση είχαμε καθαρά έσοδα  . 259.30

ςτην Γαλιατσάτου ςπυριδούλα έδωσαν τα παρα-
κάτω χρήματα
Στεφανάτου-Γαλιατσάτου Λούλα  .......................10€
Κατσιβέλη Μήτσα  ....................................................... 5€
Κατσιβέλη Δέσποινα  ..............................................115€
Κούτση Νίκη  ............................................................... 10€
Μαρούλη Ελένη-Σια & Ρόζα  ................................... 15€
Μαρούλη Φωτούλα  .................................................... 7€
Ρηγάτου Ειρήνη  ......................................................... 35€
Σταθάτος Γεράσιμος Βίκου  ....................................... 5€
Σταθάτου Ηγησώ  ...................................................... 13€
Στεφανάτου Σοφία  ..................................................... 5€
Συρόκου Ζαχαρούλα .................................................. 5€
Φανού Ελένη Χρήστου  ............................................ 25€

ενΙςχυςή
Η Ρηγάτου Ιουλία του Ευαγγέλου και της Θεο-
δώρας και ο γιός της Ιωάννης από τον μακρινό 
Καναδά που κατοικούν έστειλε στον πάρεδρο 
του χωριού από 65 € για την Εκκλησία τον Σύλ-
λογό μας και την Κοινότητα. Την ευχαριστούμε 
πολύ. 
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Aπό ένα απλό αεροπορικό εισητήριο •	
μέχρι το Γύρο του κόσμου 
με εισητήρια, ξενοδοχεία

και με τα υπερπολυτελή μας πούλμαν•	

και βέβαια •	
με το ιδανικό οικονομικό κόστος

και ΚΑΛΟ σας ΤΑΞΙΔΙ!•	

Πάσχα 2012
Ελάχιστα άτομα ήρθαν 

φέτος στο χωριό για να 
γιορτάσουν τις Άγιες ημέρες 
του Πάσχα.

Σε αυτό συνετέλεσε τόσο το γε-
γονός ότι το Πάσχα ήταν αρκετά 
νωρίς όσο και το γεγονός ότι η οικο-
νομική κρίση έχει εισχωρήσει σε όλα 
τα σπίτια και δυστυχώς το κόστος να 
έρθει κάποιος στο χωριό είναι αρκε-
τά μεγάλο.

Ένα άλλο αρνητικό γεγονός είναι 
ότι αρκετά σπίτια πενθούσαν γιατί 
το τελευταίο διάστημα έφυγαν από 
κοντά μας πολλοί αγαπημένου συγ-
χωριανοί.

Ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος 
γιατί και αρκετό κρύο έκανε και 
βροχή είχαμε.

Με αποτέλεσμα ελάχιστοι να ψήσουν τον παραδοσιακό οβελία και οι περισσότεροι προτίμησαν να βάλ-
λουν το αρνί είτε στο φούρνο είτε να ψήσουν σε σκεπαστούς χώρους.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γαλιατσάτος Ηλίας και ο ταμίας Μαρούλης Γρηγόρης όπως κάθε 
χρόνο έτσι και εφέτος πέρασαν από αρκετά σπίτια και αντάλλαξαν ευχές με τους συγχωριανούς. Δυστυχώς 
δεν ήταν δυνατόν να περάσουν από όλα με αποτέλεσμα κάποιοι να μας κάνουν μικρά -παράπονα. Ελπίζουμε 
του χρόνου να μπορέσουμε να περάσουμε από όλα τα σπίτια.

ο καιρός δεν μας επέτρεψε επίσης ούτε τα κάλαντα ( Απάθη) να πούμε όπως πέρυσι ούτε να γίνει περι-
φορά του επιταφίου στο χωριό. Ας είμαστε όλοι καλά και του χρόνου.

Νάμαι πάλι εδώ ύστερα από δε-
καετίες - αλλά με διαφορετική 

διάθεση, μάλλον στραβή.
Αιτία τούτου ο πολιτισμός μας. 

Και για να έρθω απ’ ευθείας στο θέμα 
όταν λέω «Πολιτισμός» αναφέρομαι 
συγκεκριμένα στο Νεκροταφείο μας. 
Το ξανάπα, όταν είμαστε μικρά παι-
διά ένα από τα παιχνίδια μας ήταν η 
επίσκεψη στο νεκροταφείο και η πε-
ριήγηση μας στα μνήματα. Μνήματα 
με ένα σταυρό ή τίποτα, εξαι-
ρουμένων ελαχίστων που εί-
χαν μια απλή περίφραξη από 
κάγκελα. Είχαν όμως και αυτά 
όπως όλα την όψη της παρα-
μέλησης. Όχι από ασέβεια και 
έλλειψη αγάπης σ’ αυτούς που 
είχαν χαθεί αλλά από έλλειψη 
χρόνου και φτώχειας. Ήταν 
άνθρωποι που κύριο μέλημά τους 
είχαν την επιβίωση και την φροντίδα 
της οικογένειας.

Οι καιροί άλλαξαν, ήρθαν καλύ-
τερες μέρες η νοοτροπία μας άλλα-
ξε, ο ανταγωνισμός ή και η άμιλλα 
θριάμβευσαν σε διαφόρους τομείς 
ακόμη και του Νεκροταφείου. Απέ-
κτησε και αυτό μια όψη ζηλευτή. 
Πεντακάθαρα λευκά μάρμαρα, φω-
τογραφίες, λουλούδια ότι αρμόζει 
στους αγαπημένους μας. Δεν ξέρω 
αν αυτό είναι εσώτερη ανάγκη δική 
μας προς αυτούς που χάθηκαν για να 
τους νιώθουμε κοντά μας, ή αν είναι 
μία επίδειξη δύναμης και ανοησίας 
προς τον διπλανό μας.

Τολμώ να πω, και ας με συγχω-
ρήσουν μερικοί που μας βάζω όλους 
στο ίδιο τσουβάλι, αλλά μάλλον 
ισχύει το δεύτερο. Αλλιώς πως να 
εξηγήσω ότι ο πολιτισμός μας στα-
ματά μόνο εκεί; Τι εννοώ! Η επίτευξη 
αυτής της ομορφιάς απαιτεί συνεχή 
ομολογουμένως φροντίδα δηλαδή 
καθαρισμό με εκπληκτικά απορρυ-
παντικά, βοτάνισμα, επισκευές, και 

φυσικά απόρριψη των υλικών καθα-
ριότητας. Και δω είμαστε. Το κράτος 
μας στα όσα κατάφερε, κατάφερε 
όλως παραδόξως, να τοποθετήσει 
και κάδους αποκομιδής σκουπιδιών. 
Και αναρωτιέμαι: Είναι τόσο δύσκο-
λο να ρίξουμε τα σκουπίδια μας στον 
κάδο; Και αν ο κάδος είναι γεμάτος 
να τα τοποθετήσουμε δίπλα ή ακόμη 
να τα πάρουμε μαζί μας για τον πλη-
σιέστερο κάδο ή να τα κάψουμε;

Δύσκολο. Η απόρρι-
ψή τους εκρίθη ευκολό-
τερη αν κάναμε μια, και 
τσίφ (τι γλώσσα θεέ μου 
που μας έδωσες) τσίφ 
λοιπόν και τα πετάμε από 
κάτω. Ο Αποκάτω όμως 
χώρος αγαπητοί φίλοι, 
συγγενείς και χωριανοί 

είναι χωράφι με ελιές και ανήκει 
στην οικογένειά μου. Είναι ιδιωτικός 
χώρος και ως εκ τούτου απόλυτα σε-
βαστός. Δεν είναι Σκουπιδότοπος και 
δεν πρέπει να γίνει. Φτάνει που το 
κράτος εν ονόματι του «καλού» του 
χωριού και των δημόσιων δρόμων 
μας παίρνει μικρότερα ή μεγαλύτερα 
κομμάτια καταστρέφοντας το χώρο 
και μη αποκαθιστώντας τις ζημιές ή 
αποζημιώνοντας τες όπως γίνεται 
σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Εν γνώ-
σει μας η όποια ζημιά για το «καλό» 
του χωριού ή του δημόσιου δρόμου 
αλλά αυτό είναι άλλο θέμα ας μη θι-
γεί περισσότερο. Όχι όμως να γίνει 
και σκουπιδότοπος η όποια μικρή ή 
μεγάλη περιουσία μας. Ο σεβασμός 
ποτέ δεν έβλαψε.

Την Τελευταία φορά η αδελφή 
μου Πόπη μάζεψε έντεκα (11) σακού-
λες σκουπιδιών. Θέλω να πιστεύω 
πως αυτή θάναι η τελευταία φορά. 
Δεν έχουμε το χρόνο ούτε τα χρήμα-
τα (ιδιαίτερα τώρα που καταποντι-
ζόμαστε), να βάζουμε εργάτη, ή να 
κατασκευάσουμε φράκτη με επιγρα-

φές– πως άλλωστε θα τολμούσαμε 
σε ξένη και δη Δημόσια περιουσία 
να κάνουμε κάτι τέτοιο;

Παρά την δυσαρέσκειά μας, μας 
είσθε το ίδιο αγαπητοί, αλλά ας ξα-
ναγίνουμε λίγο σαν τους γονείς μας 
που ήταν ξεχωριστοί.

 Ας προσπαθήσουμε να μοιάσου-
με σ’ αυτούς που εσέβοντο και την 
γράνα του γείτονα.

με ιδιαίτερη εκτίμηση προς 
όλους – ευαγγελία

΄ Απορώ΄
Την δεύτερη ποιητική του συλ-
λογή κυκλοφόρησε ο συγχω-
ριανός μας 
Φίλιππα ς Αντωνάτος από τον 
εκδοτικό οίκο 

΄νοβολι΄ με τον 
παραπάνω 
τίτλο.
Είναι μία θαυ-
μάσια δουλειά 
μέσα από την 
οποία ο ανα-
γνώστης δια-
βλέπει έναν σεμνό άνθρωπο , 
έναν άνθρωπο του μόχθου, που 
καταθέτει την ψυχή του μέσα 
στις στροφές των ποιημάτων.

.Όποιος ενδιαφέρετε μπορεί να 
επικοινωνήσει είτε με τον Σύλ-
λογο είτε με τον ίδιο τον ποιητή 
στο τηλέφωνο 210.5620293
 

ΕΥ ΤΥΧώΣ

Του είχαν έλθει στη ζωή
Όλα όπως λέμε κατ, ευχή

Και είχε κάνει χρήματα
Μέγαρα, πλοία , κτήματα

Μα δε ξεκουραζότανε
Και ούτε παντρευότανε
Να μάσει περισσότερα
Να τά χει για αργότερα.

Σαν είχε χρήμα με ουρά
Νοιώθει μία σφίξη στην καρδιά

Κι ενώ την παρακάλαγε
Μην πάψει, του τα χάλαγε.

Τέτοιους ανθρώπους δυστυχώς
Δεν τους μισούνε οι φτωχοί.
Μα τους βαριέται ευτυχώς

Ο ίδιος τους ο εαυτός….

Σεβόμαστε τον εαυτό μας όταν σεβόμαστε τον γείτονα
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ

O Πρόεδρος του Συλλόγου με τον Γεράσιμο Αντωνάτο και την οικογένειά του ανταλλάσ-
σουν ευχές για το Πάσχα
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και την κ. Νεοφύτου –Ζαφειράτου Μαριολένη πρώην 
πρόεδρο και μέλος του Δ.Σ της Αδελφότητας Κεφαλλήνων 
και Ιθακησίων του Πειραιά οι οποίοι μας τίμησαν με την πα-
ρουσία τους. 

Μία έκπληξη για τον πρόεδρο του Συλλόγου επιφύλαξε 
ο Μαρούλης Στέλιος. καλλιτέχνης ζωγράφος, και πρόεδρος 
της ένωσης καλλιτεχνών Ηλιούπολής.

Σμίλευσε με μοναδικό τρόπο μία πέτρα από τα Λαγκα-
δάκια και της έδωσε το σχήμα της Κεφαλονιάς την οποία και 
του την προσέφερε.

Βράβευση Φοιτητών
Ακολούθησε η καθιερωμένη 

απονομή επαίνων στους νέους 
φοιτητές μας.

Έκπληξη της βραδιάς η Χαρά 
Βασιλάτου, ένα αυθεντικό ποιη-
τικό ταλέντο, η οποία ανέλαβε 
και έγραψε δύο ποιήματα. Το 
ένα σατυρικό και το άλλο αφι-
ερωμένα στους νέους και στις 
νέες μας που πέτυχαν την εισα-

γωγή τους στα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι της Ελλάδας και το απάγγειλε 
πριν τις απονομές 

D.N.A
Σαν έχουμε υγιές το D.N A
Τότε προοδεύουμε οι νέοι
Κι ανοίγοντας καινούργιους δρόμους
Ανακαλύπτουμε και άλλους νόμους.

Αυτή η εφορία της επιτυχίας
Σαν το παχύ μέλι της κερύθρας
Μας δυναμώνει και μας οπλίζει
Και τη διάνοια ξαναφωτίζει.

Τη θέλησή μας ατσαλώνει
Κι απλώνουμε στης το αλώνι
Σαν ρίζες μας και σαν κλαδιά μας
Τις ικανότητες και τα όνειρά μας.

Εύγε λοιπόν σε μας τους νέους
Τους δυνατούς και τους ωραίους
Που ευχαρίστως τους μεγάλους εκπλήσσουμε
Και ευγενώς τους αφοπλίζουμε.

Ας προσέξουμε το D.N.A
Για να προοδεύουμε σε όλα οι νέοι
Με ρίζες μας και με κλαδιά μας 
Τις ικανότητες και τα ΌΝΕΙΡΆ ΜΑΣ.

Στους νέους φοιτητές μας προσφέραμε μία αναμνη-
στική πλακέτα και βιβλία που μας προσέφεραν η Δώρα 
Κούτση και η Κατσιβέλη Κούλα. Πρέπει να τονίσουμε ότι 
μπορεί να είναι και άλλα παιδιά αλλά τα παρακάτω μας 
δήλωσαν την επιτυχία τους. 

Βιτωράτου Μαρία του Αντώνη κόρη της Αικατερίνης Μα-
ρούλη του Χαράλαμπου
Για την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Στο τμήμα της Ψυχολογίας

 Γιαννάτος Αθανάσιος του Παντελή γιό της Ιωάννας Μα-
ρούλη του Αθανασίου
για την εισαγωγή του στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αθήνας
στο τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας

Λουκανάρη Θεοδώρα του Αντωνίου κόρη της Μαρούλη 
Αθανασίας του Ηλία της Ρόζας
Για την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Γεωπονίας & Βιοτεχνολογίας

Στεφανάτος Παναγής του Δημητρίου γιό της Γαλιατσάτου 
Σπυριδούλα του Παναγή
Για την εισαγωγή του
Στη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας

Δαμουλιάνου Μαριάννα του Σπύρου κόρη της Κωνσταντί-
νας Ρηγάτου του Πέτρου
Για την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στο τμήμα Γαλλική Φιλολογία.

μαρούλης νικόλαος του Σωτήρη εγγονό της Αυγούλας και 
Σπύρου
Για την εισαγωγή του στα Τ.Ε.Ι. Θήβας
Στο τμήμα Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού logistic.

Σπύρος Λουκάτος Σωτήριο εγγονό του Σπύρου
Για την εισαγωγή του στο Πολυτεχνείο Χανίων 
Στο τμήμα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Μαρούλης Αλέξανδρος του Σπύρου εγγονού του Καμινά-
ρη
Για την εισαγωγή του στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Στο τμήμα της Οικονομικής Επιστήμης
Αθήνα 18 Φεβρουαρίου 2012

Δεύτερη έκπληξη της βραδιάς η παρουσίαση από 
την Κούλα Κατσιβέλη του βιβλίου που κυκλοφόρησε ο 
συγχωριανός Αντωνάτος Φίλιππος του Διονύση με τίτλο 

΄απορώ ΄ εκδόσεις ΄νοβολι΄ .
Όταν τελείωσαν οι παρουσιάσεις με πρώτο τον Φί-

λιππο Αντωνάτο στο Μπάλο ξεκίνησε διασκέδασή μας η 
οποία κράτησε μέχρι αργά το βράδυ. 

Στο τέλος όλοι ευχαριστημένη ανανέωσαν το ραντε-
βού τους για την επόμενη χοροεσπερίδα μας. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν να γίνει η Συνε-

στίαση:
Όλους όσους προσέφεραν δώρα για την Λαχειοφόρο μας.
Την Δώρα Κούτση και Κατσιβέλη Κούλα για τα βιβλία που 
προσφέραμε στους φοιτητές μας.
Την Άννα Μαρούλη και Ναταλία για την άψογη υποδοχή 
του κόσμου.
Την Χαρά Βασιλάτου για τα ποιήματα που έγραψε ειδικά για 
την ημέρα.

Όλους τους φίλους μας που ήταν κοντά μας και διασκέ-
δασαν μαζί μας και ελπίζουμε να τους δούμε και στο φιλό-
ξενο χωριό μας.

Όλους τους νέους και τις νέες μας που για μία ακόμα 
φορά ήταν κοντά μας και με το κέφι τον αυθορμητισμό και 
την ζωντάνια τους, μας οδήγησαν όλους σε μεγάλα κέφια.

Και τέλος γνωρίζοντας πόσο δύσκολα περνάνε σήμε-
ρα οι περισσότερες αν όχι όλες οι οικογένειες, με δυο και 

τρείς ανέργους και με μισθούς πετσοκομμένους, ευχαρι-
στούμε όλους όσους διέθεσαν από το υστέρημά τους τα 
15 € για να είναι κοντά μας και να περάσουμε αυτή την 
μαγική βραδιά.

Ραντεβού για την επόμενη εκδήλωσή μας.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Σύλλογός όλα τα προηγούμενα καλοκαίρια προγραμ-
μάτιζε πλήθος από εκδηλώσεις στο χωριό μας όπως 
συνεστίαση, αγώνες δρόμου και σκακιού, εκθέσεις 

κ.λ.π.
Το εφετινό καλοκαίρι δεν μπορέσαμε ακόμα να προ-

γραμματίσουμε τις εκδηλώσεις μας γιατί ακόμα δεν γνωρί-
ζουν τα μέλη του Δ.Σ πότε και πόσες μέρες μπορούν να είναι 
στο χωριό.

Αυτό μας δένει τα χέρια για προγραμματισμό και έτσι οι 
εκδηλώσεις που πιθανόν να γίνουν θα γίνουν γνωστές την 
τελευταία στιγμή και όταν πάρουν τις άδειές τους τα μέλη 
του Δ.Σ.

Καλό Καλοκαίρι σε όλους τους συγχωριανούς και στους 
φίλους του Συλλόγου μας.

 ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ

Αγαπητέ Ηλία …… έλαβα ομολο-
γώ με χαρά την εφημερίδα νο 
47 στην Αθήνα που είμαι λόγο 

ανωτέρας βίας και μου φάνηκε σαν 
Ηλιαχτίδα μες στην βαρυχειμωνιά.

Διάβασα δύο φορές τις σελίδες της 
και πληροφορήθηκα όλα τα γεγονότα 
του χωριού μας και σας απευθύνω τα 
συγχαρητήριά μου για όλη την προ-
σπάθεια σας να προβάλετε και εμείς 
να ενημερωνόμαστε.

Συγχαίρω επίσης τον αγαπητό Διονύ-
ση Κατερέλο για την ασχολία του με την 
ιστορία του μοναστηριού καθώς και το Σπυ-
ράγγελο Μαρούλη για την συνεχή εξιστόρη-
ση των γεγονότων.

Στο κατωτέρο δημοσίευμα δε, αναφέρω 
σχετικά με τον γάμο του πατέρα του και για 
την περίπτωση του κανονιού που αναφέρε-
ται. …………

για την συμμετοχή μας στην αρθρογρα-
φία της εφημερίδας παραθέτω τα κατωτέρο 
ιστορικά γεγονότα του χωριού από τα περα-
σμένα πέτρινα χρόνια.

Μνήμες
Α) Γεννήθηκα- Μού είπαν ότι γεννή-

θηκα στις 26 οκτωβρίου 1920 και από την 
εγκυκλοπαίδεια είδα ότι ήταν Τρίτη. Ύστε-
ρα από 4 χρόνια έχασα τον πατέρα μου. Θα 
ήμουν 3,5 ετών και τον ενθυμούμαι σε τρείς 

περιπτώσεις…

Β) Οι μεγαλύτεροι- Στο χρόνο της 
γέννησής μου θα ήταν άλλα 20-25 παιδιά 
16 αγόρια και 7-8 κορίτσια, από τα 
οποία βρισκόμαστε ακόμα πάνω 
στην γη δύο – εγώ και ο Φώτης 
Μαρούλης του Ηλία που αν δεν 
μας νικούσε ο αγαπητός Αποστό-
λης Βασιλάτος (Ράζος) θα είμα-
στε οι γηραιότεροι του χωριού 

(Σημ. δυστυχώς όταν γράφο-
νται αυτές οι γραμμές στη εφημε-
ρίδα δεν υπάρχει στην ζωή ο Απο-
στόλης, και έτσι αυτοί είναι οι μεγαλύτεροι 
του χωριού).

Γ) –Ο Δάσκαλος- Όταν ήμουν 5 χρό-
νων θα ήταν αρχές του σχολικού έτους που 
ένα πρωινό άκουγα από το σπίτι μου που 
ήταν 100μ νότια του σχολείου, πολλές παι-
δικές φωνούλες και για ώρα έμεινα εκστατι-
κός κοιτάζοντας και σκεφτόμουνα τι άραγε 
συμβαίνει και τώρα το ωραίο: 

Θα ήμουν 8-9 χρόνων που πήρα την 
απόφαση να πάνε τα παιδιά σχολείο 1 ώρα 
νωρίτερα το απόγευμα.

Ξεκίνησα λοιπόν από το σπίτι μου και 
πήγα στην εκκλησία (Αι λιά) και εσήμανα 
την καμπάνα γιατί τότε πρωί - απόγευμα 
σήμαιναν οι καμπάνες για ώρα σχολείου. Το 

αποτέλεσμα ήταν στο σχολείο να 
γίνει στρατοδικείο, με έπιασε ο 
δάσκαλος ο αείμνηστος Σπύ-
ρος Λαδάς από το πόδι με το 
μπαστούνι. Εγώ μόλις με άφησε 
έτρεξα κι έφυγα από το σχολείο 

, όμως στα 10 μέτρα άλλα μεγα-
λύτερα με επανέφεραν αγκαλιά 
στην τάξη.

Δ) Το σχολείο
Το Σχολείο το δικό μας ήταν το τελειό-

τερο της Παλικής , διώροφο με τρείς τάξεις 
στο ισόγειο και τρεις στον όροφο. Είμαστε 
τότε περί τα 200 παιδιά με δύο προαύλια, 
ένα αγοριών και ένα κοριτσιών, είχε επίσης 
τουαλέτες – δεξαμενή νερού με χειροκίνητη 
αντλία .

Κάθε Κυριακή είχαμε εκκλησιασμό κι 
εγέμιζε ο ναός κόσμο

Ε) Τ΄αμάξια.

Θυμάμαι ότι τα χρόνια εκείνα ήταν η 
αρχή του αυτοκινήτου και μόλις ακουγόταν 
καμιά φορά να έρχεται, όλα τα παιδιά παίρ-
ναμε <φωτιά> και τρέχαμε να δούμε και 
καμιά φορά να κρεμαστούμε από πίσω.

οι μετακινήσεις τότε γινόταν με ζώα και 
κάθε Κυριακή που γινόταν παζάρι στο λη-
ξούρι , όλοι οι δρόμοι από Ανωγή μέχρι το 
Ληξούρι ήταν μία μαύρη κινούμενη γραμμή 
όπως βλέπουμε στους δρόμους τα μυρμή-
γκια.

Ζ). Η νύφη. Το κανόνι Πληροφορώ 
τώρα τον αγαπητό Σπυράγγελο του Μπα-
μπίτση, ότι ήμουν μικρός στον γάμο του 
πατέρα του με την μάνα του Ελένη, αδερφή 
του Αριστείδη και του Ηλία.

Την ώρα λοιπόν του μυστηρίου πήρε 
φωτιά το νυφικό της, αλλά ήταν τυχερή 
γιατί την πρόλαβαν και την έσβησαν.

Επίσης αναφέρω ότι στα εγκαίνια της 
νέας εκκλησίας είχαν τοποθετήσει ένα κα-
νόνι του 21 στο λαό. 

Εκεί ήταν ο πατέρας του ο Μπαμπίτσης 
αλλά δεν ήμουν εκεί την ώρα του κανονιο-
βολισμού.

Αυτά προς το παρόν αγαπητοί και 
εύχομαι να ευημερήσει η χώρα μας εν 
Ειρήνη.

Με εκτίμηση 
Διονύσης Μαρούλης Φιοραβάντε 

γΡΑΜΜΑΤΑ
Γράφει ο Διονύσης Μαρούλης του Φιοραβάντε
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Οι νέοι μας φοιτητές με τις πλακέτες ανά χείρας

Ασφυκτικά γεμάτη η αίθουσα από χωριανούς και φίλους
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ΦΩΤΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ
Αναλαμβάνω όλες της φωτογραφικές εργασίες
Γάμους -Βαφτίσεις –εκτυπώσεις
Στολισμοί εκδηλώσεων με μπαλόνια
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ-Αξεσουάρ-Αναλώσιμα

Θηβών 255 Περιστερι

τηλ: 2105770203-6972303299

ΕΚΘΕΣΗ ΖώΓΡΑΦΙΚΗΣ

Ο όμιλος για την UNESKO νομού Πειραιώς και νήσων σε συ-
νεργασία με την ένωση Καλλιτεχνών & Λογοτεχνών Ηλι-
ούπολης ΄ Το εργαστήρι ΄ πρόεδρος της οποίας είναι ο 

Καμινάρης 
και μέλος 
του Συλ-
λόγου μας 
Μαρούλης 
Σ τ έ λ ι ο ς 
του Πα-
ρ α σ κ ε υ ά , 
συνδιοργά-
νωσαν διε-
θνή έκθεση 
εικαστικών 
στις 17-18-19-Μαΐου στην δημοτική 
πινακοθήκη Πειραιά Φίλωνος & Καραολή Δημητρίου 29.

Τα εγκαίνια έγιναν την Πέμπτη 17/5 παρουσία πλήθος κό-
σμου μεταξύ αυτών και του προέδρου του Συλλόγου μας Γα-
λιατσάτου Ηλία. Στην έκθεση συμμετείχαν με έργα τους και οι 
χωριανοί μας ζωγράφοι, Μαρούλης Στέλιος Βασιλάτου –Σδρέ-
κα Πόπη, Μαρούλη Μαρία, Ρηγάτου Νικολέτα του Χρήστου 
και οι Κεφαλονίτες ζωγράφοι

Μαντέλη Μαρία, Σπυράτου Ευαγγελία. 
Συγχαίρουμε τον φίλο Στέλιο για την μεγάλη προσπά-

θεια και το σημαντικότατο αγώνα που κάνει.

Συνέχεια από 47 φύλλο

Ω Μεσολόγγι ιερά του γέ-
νους κολυμβήθρα.

Λένε για παράδεισο. Πα-
ράδεισος είναι το Μεσολόγγι. 
Χορτάσαμε ψωμί και αγάπη 
από τους ανθρώπους.

Όταν ήρθαμε εδώ στην 
αρχή πήγα λίγες μέρες οικια-
κός βοηθό σε ε τρία 
γεροντάκια.

Μετά άλλες λί-
γες μέρες μπιστικός. 
Έκανε πολύ κρύο και 
ήμουν ξυπόλυτος. 
Έφυγα.

Μετά από πολλά 
παρακάλια της μά-
νας μου στον πατέρα 
μου πήγα σχολείο.

Αυτό ήταν. Μού άρεσα τα 
γράμματα πολύ.

Τα ο 1949 προβιβάζομαι 
στην έκτη τάξη. Τον Ιούλιο 
του 1949 πεθαίνει η μάνα μου 
αφού γέννησε ένα αγοράκι 
στο βρεφοκομείο Πατρών το 
οποίο το πούλησαν.

Πήγα 3 μήνες σχολείο και 
το Νοέμβριο του 1949 κατόπιν 
συνάντησης με την αδελφή 
μου Αιμιλία – που εργαζόταν 
στην Αθήνα- με στέλνει εκεί και 
εμένα.

Ακόμα και τώρα δεν μπο-
ρώ να καταλάβω γιατί το 
έκανε διότι ήμουν ένας κα-
λός μαθητής του 9 και 10.

Φτάνοντας στην Αθήνα, πε-
ρίμενε στον σταθμό η αδελφή 
μου, με πήρε και κατευθείαν 
στον Πειραιά με το ηλεκτρικό 
τρένο και από εκεί στην οδό Κ. 

Μαυρομιχάλη 31, όπου ήταν η 
λέσχη εργαζόμενου παιδιού.

Η συνοικία λεγόταν Αγία 
Σοφία.

Συνέχισα το σχολείο (νυχτε-
ρινό) και την ημέρα έπρεπε να 
δουλεύω για να πληρώνω και 
ένα συμβολικό ποσό 10 δραχ. 
στην λέσχη.

Η πρώτη δουλειά 
ήταν να πουλώ κου-
λούρια.

Γύριζα στο λιμά-
νι του Πειραιά, στην 
Τρούμπα και στον 
Ηλεκτρικό Σταθμό.

Το κεφάλαιο μου 
το έδωσε ο διευ-
θυντής της λέσχης 

17δραχ. Για 50 κουλούρια.
Σε μια βδομάδα και συγκε-

κριμένα του Αγίου Σπυρίδωνος 
του επέστρεψα τα χρήματα. 
Μου τα κάνει δώρο για τη γιορ-
τή μου.

Τρέχω χαρούμενος στον 
φούρνο και παίρνω 50 κουλού-
ρια.

Στέκομαι έξω από τον Ηλε-
κτρικό σταθμό και περίμενα να 
ψωνίσει κανένας πεινασμένος.

Να ο αστυφύλακας και μου 
ζητά άδεια. Δεν είχα. Με βά-
ζει στο κρατητήριο μέσα στο 
σταθμό για 4 ώρες.

Όταν ήλθε να με βγάλει 
αφού με φοβέρισε μου έσπα-
σε τα κουλούρια για να μην 
τα πουλήσω……

Συνεχίζεταί….

Μαρούλης Σπυράγγελος 
Μεσολόγγι τηλέφωνο: 

2631024237 

Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα προς 
τους χωριανούς να συμμετάσχουν 
στον εμπλουτισμό της ύλης της 

εφημερίδας μας, ο κ. Λαδάς Κώστας του 
Νέστωρα μας έστειλε μερικά από τα εκα-
τοντάδες τοπωνύμια που υπάρχουν στην 
περιοχή του χωριού μας και ελπίζουμε ότι 
στην προσπάθειά του θα συνεισφέρουν και 
άλλοι έτσι ώστε να καταγραφούν αν όχι όλα 
τα περισσότερα 

-Θαλασσινάτα: Είναι η περιοχή από την 
αρχή του δρόμου προς τα Καμιναράτα- Μαντου-
κάτα στην θέση Κουλουμάκι.

-Κουλουμάκι: Είναι η περιοχή εις την οποία 
αρχίζει ο κύριος δρόμος προς Καμιναράτα μετά 
τα Θαλασσινάτα.

-Χούνι: Η περιοχή ένθεν και ένθεν του δρό-
μου προς Καμιναράτα από Κουλουμάκι σε λα-
γκάδι (αρχή). Εκεί που είναι η γεώτρηση.

-Λαγκάδι: Η περιοχή μετά την Χούνη που 
περιβάλλεται από το περίγραμμα της βάσης των 
βουνών Καμιναράτα-Ρίφι-Παρισάτα-Σφακιά. 
Ήταν και είναι μία από τις ποιο παραγωγικές 
περιοχές του χωριού( αμπέλια-σιταροχώραφα-
κήποι κ.λ.π). Ήταν εκεί και αρκετά πηγάδια από 
τα οποία καλύπτονταν οι ανάγκες μεγάλου μέ-
ρους του χωριού με νερά για ύδρευση, πότισμα 
ζώων και κήπων.

Στην γεωγραφική έκταση του λαγκαδιού, 
υπήρχε μεγάλο μοναστήρι του Αποστόλου Έσ-
δρας.

Επειδή δεν ήταν δυνατόν να βρίσκεται στο 
επίπεδο μέρος του λαγκαδιού, καθόσον τον χει-
μώνα πλημμύριζε από νερά της βροχής οι πιθανές 
θέσεις ύπαρξής του είναι η αρχή του δρόμου προς 
Παρισάτα μετά τα πηγάδια όπου υπάρχουν ερεί-
πια κτίσματα.

Άλλη πιθανή θέση επίσης είναι κοντά στον 
λόγγο ιδιοκτησίας κληρονόμων Θεοφάνη λαδά 
στην αρχή της Χούνης (σύνορα Χούνη-λαγκάδι).

-Μαυρογιό: Είναι η Περιοχή ένθεν και ένθεν 
του μονοπατιού το οποίο αρχίζει από την πρώτη 
στροφή του δρόμου προς Καμιναράτα (νεκροτα-
φείο) και οδηγεί στο δυτικό μέρος του λαγκα-
διού. 

-Βρυωνάτα: Ήταν παλιά συνοικία του χω-
ριού και κατοικείτο από την οικογένεια Βρυώνη 
και βρίσκεται απέναντι και νότια από τα λαδά-
τα που αρχίζει ο ομώνυμος λόφος. Στην περιοχή 
αυτή υπάρχουν βάσεις (λιθόκτιστες) σπιτιών. 
Από το πρακτικό δωρεών προς την εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου Ριφίου που συντάχθηκε το 1471 
προκύπτει ότι, στο χωριό μας υπήρχε συμβο-
λαιογραφείο με συμβολαιογράφο (νοτάριο) τον 
Αντώνη Βρυώνη που ήταν και παπάς.

Σήμερα οικογένεια Βρυώνη απαντάται στα 
χωριά Φαβατάτα, και Κοθρέας της Ερίσσου.

Δεν ξέρω αν αυτές οι οικογένειες έλκουν την 
καταγωγή τους από την ομώνυμη οικογένεια 
Βρυώνη των Καμιναράτων ή αντίστροφα.

Μού είναι άγνωστο πότε καταστράφηκε ο συ-
νοικισμός Βρυωνάτα Καμιναράτων και από ποια 
αιτία.

Πιθανολογώ ότι η καταστροφή προήλθε από 
κάποιο μεγάλο σεισμό από τους πολλούς πού έγι-
ναν στην Κεφαλονιά. Από το 1469 μέχρι το 1900 
έχουν καταγραφεί 25 σεισμοί.

-Μυτερή Πέτρα: Νότια της περιοχής Βρυώ-
νη είναι η περιοχή Μυτερή Πέτρα , που πήρε το 
όνομά της προφανώς – από μία πέτρα σε σχήμα 
κώνου που αποτελούσε μάλιστα το όριο των ιδιο-
κτησιών που βρίσκονται βόρεια και νότια αυτής.

Στην ίδια περιοχή φύτρωνε σε μεγάλη έκταση 
ρίγανη την οποία μαζεύαμε για τον χειμώνα.

Τέλος εκεί ήταν πολύ καλό πέρασμα τρυγο-
νιών τον Μαγιάπριλο και γι αυτό συγκέντρωνε 
πάρα πολλούς κυνηγούς. Το ίδιο συνέβαινε και 
στην περιοχή λακιά στην οποία αναφέρομαι πιο 
κάτω. 

-Λακιά: Ακολουθώντας την νοητή γραμμή 
λαδάτα-Βρυωνάτα-Μυτερή Πέτρα και στο ψη-
λότερο μέρος . είναι ένα αρκετά μεγάλο πλάτωμα 
πού λέγεται λακιά.

Στο μέρος αυτό υπήρχαν αρκετά αμπέλια (Ρο-
μπόλα) ιδιοκτησίας της οικογένειας λαδά και άλ-
λων συγχωριανών.

-Λαγκάδα: Έτσι λέγεται το σχετικά αβαθές 
και κατηφορικό κοίλωμα που αρχίζει από τα λα-
κιά και κατεβαίνει ανατολικά της δεύτερης στρο-
φής του δρόμου προς Καμιναράτα εκείθεν ανα-
τολικά των λαδάτων και καταλήγει στο λαγκάδι.

-Αστεράτο: Είναι η περιοχή κοντά στα λα-
δάτα και ανατολικά του μονοπατιού (τώρα νομί-
ζω ότι είναι δρόμος) Καμιναράτα –Χαυδάτα.

Στην περιοχή υπήρχαν αμπέλια, χωράφια για 
σιτηρά, οπορωφόρα δένδρα και μερικά πηγάδια 
που γέμιζαν με νερό της βροχής που κάλυπταν 
κυρίως οι λαδαίοι τις ανάγκες τους.

Όπως προκύπτει από σχετική έρευνα στην 
περιοχή αυτή πιθανολογείται ότι υπήρχε οικι-
σμός με το όνομα Αστεράτα ή Σπαράτα με την 
σημαντική οικογένεια Αστέρης. Δεν έχουν εντο-
πιστεί ίχνη ερειπίων και πιστεύω ότι αν υπήρχε 
οικισμός θα είχε καταστραφεί από σεισμό όπως 
τα Βρυωνάτα.

Συνεχίζεται

ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ 
του Κ. Γαζή από την Συλλογή ποιημά-

των ΑΝΤΑΡΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

-Ξεπροβάλαν γκεσταπίτες
Φτύμιος με το Φλωριά 

και κρεμούν, σκοτώνουν, σφάζουν, 
τσ΄Αγιας Θέκλης τα παιδιά

 
-Λύσσαξαν να πιούνε αίμα.

τίμιο αίμα του λαού 
και με Γερμανούς στο πλάι 
θάνατο σκόρπισαν παντού.

 
-Χαρητάκηδες. Τσιλίφες, 

Μηλιαρέσηδες αισχροί 
και Πατσαίοι, Τσουραπαίοι, 

του λαού τρανοί εχθροί.
 

-Γερμανοί και Κοτροκόες 
και τον Γάκια κουβαλούν 
στην Αμίτισσα την πόλη 
τίμιο αίμα για να πιούν.

 
-Πάνε στα ΚΑΜΙΝΑΡΑΤΑ 

μα ο ηρωικός ΕΛΑΣ 
τους απώθησε με μάχες 

Μ΄αρχηγό τον ΠΑΠΑ-ΛΙΑ. 
 

Αφιερωμένο στην μάχη που έγινε στα 
Καμιναράτα μεταξύ ΕΛΑΣ-Γερμανών. 

το 1942

Toπωνύμια
Γράφει ο Λαδάς Κώστας του Νέστωρα

Η ΖώΗ ΜΟΥ 
Γράφει ο Σπυράγγελος Μαρούλης του Μπαμπίτση

Ο ιστορικός λόφος των Λαδαίων

Αριστερά ο Στέλιος Μαρούλης
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Νέο Δ.Σ ΣΤΗΝ Ο.Κ.Ι.Σ
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε από την συνέλευση των 

αντιπροσώπων των Συλλόγων Κεφαλονιάς και Ιθάκης το Σάββατο 
26 Μαΐου.

Στο Δ.Σ εξελέγει ο εκπρόσωπος του Συλλόγου μας Φανός Δι-
ονύσης του Μιχάλη ο οποίος μαζί με τα άλλα μέλη του, θα προ-
σπαθήσουν να ανασυγκροτήσουν αυτή την ιστορική ομοσπονδία 
που έχει παίξει σημαντικότατο ρόλο στο παρελθόν με πολλούς 
διεκδικητικούς αγώνες για επίλυση προβλημάτων του νομού μας.

Νέος πρόεδρος της Ο.Κ.Ι.Σ είναι ο κ. Παναγής Φαρακλός 
από το Ληξούρι και Γ.Γ. κ. Κυριακή Τσαγκαράτου. 

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο Δ.Σ.

Μετά τον βαρύ χει-
μώνα με τις μεγά-
λες νεροποντές 

ήταν αναμενόμενο να υπάρ-
χουν και οι ανάλογες κατο-
λισθήσεις στις απότομες 
πλαγιές της Πλατιάς Άμμο.

Την Πρωτομαγιά ο πρόε-
δρος του Συλλόγου Γαλιατσά-
τος Ηλίας πήγε στην Παραλία 
για να δει τι κατάσταση επι-
κρατούσε και να διαπιστώσει 
αν τα ξύλινα σκαλοπάτια που 
είχαμε βάλει τον Σεπτέμβριο 
είχαν πάθει τυχών ζημιές.

Ο Δρόμος από την άσφαλτο μέχρι την πλα-
τεία επάνω από την παραλία ήταν σε πολύ 
άσχημη κατάσταση και η πρόσβαση πολύ δύ-
σκολη,( ρε παιδιά πότε επιτέλους θα μπει 
αυτή η ριμάδα άσφαλτο που τόσοι και τό-
σοι έχουν υποσχεθεί;) και το Ι.Χ πολύ δύσκο-
λα μπορούσε να περάσει από τα αυλάκια και 
τις πέτρες που υπήρχαν.

Στην διαδρομή 4 Ι.Χ γύρισαν πίσω χωρίς να 
μπορέσουν οι επισκέπτες να πλησιάσουν.

Ευτυχώς τα ξύλινα σκαλοπάτια δεν είχαν 
υποστεί ζημιές.

Άμεση η παρέμβαση του δημάρχου

Το βράδυ σε τηλεφωνική επικοινωνία που 
είχαμε με τον δήμαρχο Αλέκο Παρίση (του τη-
λεφώνησε εκ μέρους όλων ο Φανός Χρήστος)

μας υποσχέθηκε ότι την άλλη μέρα θα απο-
καταστήσει τις ζημιές.

Πράγματι!!! Το πρωί της επομένης άμεσα 
ο αντιδήμαρχος κ. Βαγγέλης Θεοφυλάτος 
έστειλε συνεργεία και μηχάνημα του δήμου 
και καθάρισαν τόσο τον δρόμο όσο και τα σκα-
λοπάτια

κάνοντας έτσι ομαλή την πρόσβαση.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον δήμαρχο 

για την άμεση επέμβασή του η οποία πιστεύ-
ουμε ότι και στο μέλλον θα είναι ανάλογη.

Ολοκληρώνονται σιγά 
-σιγά τα έργα στον πε-
ριβάλλοντα χώρο της 

εκκλησίας του χωριού μας αλ-
λάζοντας και ομορφαίνοντας 
την όψη της περιοχής.

Σε πρώτη φάση πριν μερικά 
χρόνια ο Σύλλογός μας χρη-
ματοδότησε την πλακόστρω-
ση του προαυλίου και του 
μουράγιου αλλά και την κα-
τασκευή δύο τουαλετών που 
τόσο ήταν αναγκαίες. 

Ακολούθως το νέο Εκκλη-
σιαστικό Συμβούλιο έκανε μία 
πολύ σημαντική παρέμβαση και 
άλλαξε την εκκλησία μας μέσα 
και έξω με βάψιμο και συντήρη-
ση όλων των εικόνων και ξύλι-
νων επιφανειών.

Και πριν μερικές ημέρες τα 
έργα σχεδόν ολοκληρώθηκαν 
με την σημαντικότατη βοήθεια 
όλων των χωριανών είτε οικο-
νομικά είτε υλικά.

Έτσι έγινε μία σημαντικότα-
τη παρέμβαση στην νότια και 
δυτική της πλευράς με τη κα-
τασκευή της πίσω εισόδου και 
ενός νέου πορτονιού καθώς και 
την κατασκευή του δυτικού τοι-
χίου σχεδόν 20 μέτρα μήκους 
και 4 μέτρων ύψους.

Στην κατασκευή του τοιχίου 
εκτός των χωριανών πού ενί-
σχυσαν το εκκλησιαστικό συμ-

βούλιο με χρήματα σημαντικό-
τατη συμβολή είχα: Τα αδέλφια 
Ανδρέας και Παναγής Αντω-
νάτος του Γεράσιμου οι οποίοι 
διέθεσαν τα μηχανήματά τους 
για την εκσκαφή των θεμελίων 
και την προσφορά της πέτρας.

Επίσης μετέφεραν δωρεάν 
την άμμο η εταιρεία των Αφοι 
Μαρούλη του Καμινάρη 

Ο Σύλλογός μας ενίσχυσε 
την κατασκευή του με 500 €.

Θέλουμε να συγχαρούμε 
όλους όσους βοήθησαν στην 
ολοκλήρωση του έργου

Το έργο τελικά εστοίχισε 
1800€ για το χτίσιμο 700 για 
τα τσιμέντα και 800 για το 
πορτόνι.

απομένει εντός ολίγων 
ημερών η κατασκευή εντός 

του Βράχου ενός εικονοστάσι 
όπου θα τοποθετηθεί μέσα η 
εικόνα που απεικονίζει τον ςω-
τήρα χρηστό με την Παναγία, 
η οποία βρέθηκε κατά την εκ-
σκαφή των θεμελίων.

Γίνονται ενέργειες από τον 
Σύλλογό μας και το Εκκλησια-
στικό Συμβούλιο να συγκεντρω-
θούν χρήματα για να συνεχιστεί 
το τοιχίο άλλα 3 μέτρα ψηλά 
έτσι ώστε στο επάνω μέρος και 
στο επίπεδο του Μουσείου να 
δημιουργηθεί μία πλατεία που 
τόσο έχουμε ανάγκη. Είμαστε 
σίγουροι ότι όπως και στο πα-
ρελθόν έτσι και τώρα οι συγχω-
ριανοί για μία ακόμα φορά θα 
ανταποκριθούν.

Τοιχία στο Νεκροταφείο

Ολοκληρώθηκαν τα έργα των τοιχίων στο Νεκροτα-
φείο. Τα έργα ξεκίνησαν πριν μερικά χρόνια στην 
κατασκευή του βοήθησαν πάρα πολλοί φορείς

Η αρχή έγινε από τα αδέλφια Μαρούλη Βασίλη Σπύρο και 
Γιάννη οι οποίοι πλήρωσαν για ένα μέρος του τοιχίου.

Ακολούθησαν μετά από συνεργασία με τον πρόεδρο του 
χωριού η νομαρχία και ο τότε νομάρχης κ. Γιωργάτος και η δή-
μαρχος κ Αλεξανδροπούλου, οι οποίοι χρηματοδότησαν την 
κατασκευή ενός μέρος του τοιχίου.

Η μεγάλη παρέμβαση έγινε από τον Σύλλογό μας ο οποί-
ος εκτός της ανάπλασης του χώρου 

Και της ταμπέλας που έβαλε στην στροφή και είσοδο 
του χωριού με το καλώς ήλθατε στα Καμιναράτα το 2010 
χρηματοδότησε την κατασκευή ενός σημαντικού μέρους 
του τοιχίου και το σπουδαιότερο με την μεγάλη συμπαρά-
σταση των νέων μας δενδροφυτεύσαμε τον περιβάλλοντα 
χώρο.

Τα έργα ολοκληρώθηκαν με μία πολύ μεγάλη ενίσχυση χω-
ριανού μας.

Η κ. Αρχοντούλα Χριστοφοράτου Κωνσταντή και της 
Μαρίας δείχνοντας την μεγάλη καρδιά και τον σπουδαίο 
χαρακτήρα της διέθεσε το χρηματικό ποσό των 4000€ τα 
οποία διέθεσε στον πάρεδρο του χωριού και με αυτά έγιναν 
τα παρακάτω έργα:

-Κατασκευή 40μ2 τοιχίο διπλής όψεως παράλληλα στα δένδρα 
στο κέντρο του οικοπέδου που είναι μπροστά από το νεκροταφείο 
και είχε δωριθεί από την οικογένεια του αείμνηστου Πέτρου Βασι-
λάτου.

-75 μ2 τοιχίο στην δυτική πλευρά του παραπάνω οικοπέδου.
-Καθαρίστηκε το οικόπεδο ιδιοκτησίας κληρονόμων Κώστα 

μαρούλη (μοςΚΙου) που βρίσκεται πάνω και δυτικά από το 
νεκροταφείο και όπως μας δήλωσε μέλος της οικογένειας θα 
το δωρίσουν στην κοινότητα, τους αξίζουν πολλά συγχαρητή-
ρια γι αυτήν την πολύ μεγάλη και κοινωνική ενέργειά τους.. 

-Στρώθηκε ένα μέρος του διαδρόμου εντός του νεκροταφείου.
Τόσο ο πάρεδρος του χωριού όσο και ο Σύλλογός μας ευ-

χαριστούν την κ. Αρχοντούλα για την Ευγενική χορηγία της 
και ευχόμαστε και άλλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμά 
της. Το χωριό μας έχει ανάγκη τέτοιες ενέργειες και ευτυ-
χώς υπάρχουν αρκετοί συγχωριανοί που και στο παρελθόν 
το έπραξαν και στο μέλλον θα το επαναλάβουν.

Επάνω στο τοιχίο έχει αναρτηθεί πινακίδα με την οποία 
το Τ.Σ την ευχαριστεί για την προσφορά της.

Ρωτήσαμε τον πάρεδρο για τον τρόπο διάθεσης των 4000€ 
και μας τα ανάλυσε ως εξής:

 1900€ για τα εργατικά του καθαρισμού και της κατασκευής 
των 40μ2 διπλής φάτσας και 75 μονής φάτσας τοιχίο από πέ-
τρα.

1350 για αγορά της πέτρας και μεταφορά της άμμου που 
προσέφεραν οι Αφοι Μαρούλη από το νταμάρι τους.

750€ για αγορά τσιμέντα 
Σύνολον 4000€
Η Κοινότητα διέθεσε 100€ για την κατασκευή της ταμπέλας

Έργα στην εκκλησία

Η Πλατιά Άμμος έτοιμη να υποδεχθεί τους λουόμενους

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Στην θέση Σταθάτα εντός 
των ορίων της κοινότητας 
Καμιναράτων πωλείτε οικό-
πεδο 500μ2 τηλ:6976848396 
Πασχάλη Γιάννα 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
650μ2 
Εντός σχεδίου στην περιοχή 
Μαρουλάτα Καμιναράτων 
Τηλέφωνο:6972871317

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΟΥ

Διαμαντίνα Βασιλάτου –Αχτύπη

Μπισκίνη 19 Ζωγράφου
Τηλ:210-7753630 axtupidiamantina@Yahoo.gr

Ιατρός Ειδικός Παθολόγος

Κώστας Μαρούλης του Κώστα
Μιαούλη 6 Κέντρο Πύργου 
Τηλ:6932084973

ολοκληρώθηκε το τοιχίο με προσφορά της αρχοντούλας



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΡΩΩΝ

Το ΔΣ του Συλλόγου μας στην τελευταία συνεδρίασή του 
αποφάσισε ομόφωνα να αναρτήσει σε περίοπτη Θέση εντός 
του Μουσείου Καμιναράδων τις φωτογραφίες όλων των 

ΗΡΩΩΝ ΧΩΡΙΑΝΩΝ που έδωσαν την ζωή τους σε εθνικούς και 
Αντιστασιακούς αγώνες ενάντια σε ξένους κατακτητές.

Για τον λόγο αυτό ζητάμε από όλους τους χωριανούς που έχουν 
φωτογραφίες αυτών των Ηρώων να μας τις δώσουν γράφοντας ένα 
βιογραφικό το οποίο θα είναι κάτω από την φωτογραφία. Αν δεν 
υπάρχει φωτογραφία θα αναρτήσουμε το ιστορικό της Ηρωικής 
τους πράξεως. 
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Αποκριάτικη Συνεστίαση  
Τοπικού Συμβουλίου στο χωριό 

Το Τοπικό Συμβούλιο του χωριού διοργάνωσε με 
μεγάλη επιτυχία στις 26 Φλεβάρη Αποκριάτικη 

Συνεστίαση στην αίθουσα του πρώην δημοτικού 
σχολείου.

οι χωριανοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και διέ-
θεσαν πλήθος παραδοσιακών φαγητών το δε Βοστυλίδι, 
Τσαούσι και Ρομπόλα που προσέφεραν, έρεε άφθονο.

Ήταν μία θαυμάσια βραδιά και στην οποία όμως δυ-
στυχώς λόγο της οικονομικής κρίσης ελάχιστοι Καμινα-
ράδες από την Αθήνα μπόρεσαν να παραβρεθούν.

οι τυχεροί διασκέδασαν και χόρεψαν μέχρι το πρωί.
Άντε και του χρόνου και συγχαρητήρια σε όλους. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ!
Έρχεται καλοκαίρι και ο κίνδυνος πυρκα-

γιάς είναι τεράστιος.
Ας είμαστε όλοι προσεκτικοί και ας φροντί-

σουμε όχι μόνο να επαγρυπνούμε και να προ-
σέχουμε αλλά όπως καλεί και η αρμόδια υπηρε-
σία του δήμου, να καθαρίσουμε τα οικόπε-
δά μας από τα χόρτα, ελαχιστοποιώντας 
έτσι τον κίνδυνο.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τονίζει 
ότι αν κάποιος δεν καθαρίσει το οικό-
πεδό του τότε θα καθαριστεί με έξο-
δα του δήμου και θα χρεωθούν στον 
ιδιοκτήτη μέσο της ΔΟ.Υ.

επίσκεψη νηπιαγωγείου στο μουσείο

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα μουσείων τα παιδιά του 
νηπιαγωγείου Παλικής και οι δασκάλες τους πραγματοποί-
ησαν στο Λαογραφικό Μουσείο Καμιναράτων και πρώην 

Ελαιοτριβείο επίσκεψη. 
Το Δ.Σ του Συλλόγου Καμιναράδων συγχαίρει την άξια νηπιαγω-

γό και Σταθάτου Ντίνα και τις άλλες δύο συναδέλφους της για την 
πρωτοβουλία τους να επισκεφτούν τα μικρά παιδιά το Λαογραφικό 
Μουσείο Καμιναράτων και να διδαχθούν τον τρόπο επεξεργασίας 
και παραγωγής Λαδιού, συγχρόνως δε να δουν τα παλιά εργαλεία 
που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι για τις εργασίες τους. 

Πιστεύουμε ότι και άλλα σχολεία και δάσκαλοι θα ακολουθήσουν 
το παράδειγμά τους και το Μουσείο μας θα γίνει ένας ζωντανός και 
δημιουργικός χώρος μέσα από τον οποίο οι μαθητές θα διδάσκονται 
στην πράξη τον τρόπο που ζούσαν εργάζονταν και δραστηριοποι-
ούνταν οι πρόγονοί μας. 

Ο Σύλλογός μας έχει κάνει μία τεράστια προσπάθεια και έχει κα-
ταφέρει να είναι σήμερα το κτίριο του Μουσείου σε μία ικανοποιη-
τική κατάσταση. Χρειάζεται όμως ακόμα κάποιες παρεμβάσεις τόσο 
στον εξωτερικό χώρο όσο και στον εσωτερικό για τις οποίες οι αρμό-
διοι φορείς αν και έχουν υποσχεθεί δεν έχει γίνει τίποτα.

Πριν 2 χρόνια είχε βγει μία εργολαβία από τον τότε δήμο Παλι-
κής. Ξεκίνησαν κάποιες εργασίες και τοποθέτησαν κάγκελα στον 
εξωτερικό χώρο και ξαφνικά σταμάτησαν. Έκτοτε τίποτα. Για να 
δούμε πόσο θα περιμένουμε...

Γεμίσαμε Πινακίδες!
Γέμισε με πινακίδες το 

χωριό μας με τις ονομασί-
ες κάθε γειτονιάς. Ήταν μία 
πρωτοβουλία του γενικού 
Γραμματέα του Συλλόγου 
μας κ. Μαρούλη Ηλία του 
Φώτη ο οποίος χρηματοδό-
τησε την κατασκευή τους 
και ο πάρεδρος του χωριού 
κ. Φώτης Ρηγάτος τις τοποθέτησε.

Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν και άλλες ονομασίες και 
πρέπει να συμπληρωθούν. Αλλά η αρχή έγινε και πιστεύουμε 
ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί.

Συγχαίρουμε το Ηλία για το σημαντικό αυτό έργο του.

Παρά το γεγονός ότι κατ επανάληψη 
έχουμε αναφερθεί στα έργα που έχουν 
γίνει στο χωριό από τον Σύλλογό μας 

στην 37χρονη ζωντανή παρουσία τους, εν 
τούτοις υπάρχουν χωριανοί που αγνοούν την 
ύπαρξή τους και μάλιστα σε δημόσιο χώρο 
ισχυριζόμενοι ότι είναι μερικά από αυτά έργα 
των εκάστοτε τοπικών Συμβουλίων όπως πρό-
σφατα μας έλεγαν για την περίφραξη του Τα-
φιού και πριν λίγο καιρό για το νερό.

Καλό είναι λοιπόν όχι γιατί θέλουμε να τα 
προβάλουμε αλλά για την αποκατάσταση της 
αλήθειας, να πούμε ότι Σύλλογός μας και κατ επέ-
κταση τα μέλη μας και οι χωριανοί που από το 
υστέρημά τους μας ενισχύουν οικονομικά έχει να 
παρουσιάσει ένα σημαντικότατο έργο στο χωριό 
με πολλά και μεγάλα έργα που άλλαξαν την μορ-
φή του.

Τα σημαντικότερα είναι:
Η Ανακατασκευή της κάτω εκκλησίας του 

χωριού.
Η Εύρεση του Νερού 
Το Μουσείο
 Η περίφραξη του Ταφιού 
Η Ανάπλαση της εισόδου του χωριού στο 

νεκροταφείο.
Η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου της 

εκκλησίας μας με τη πλακόστρωση και τις Του-
αλέτες. 

Η Παρέμβασή μας για την επιστροφή των 5 
εκατ. από την εκκλησία και η κατασκευή των 
ξενώνων και τις τραπεζαρίας στα Κηπούρια.

Η Παραχώρηση των 13 εκατ. που είχαν βγει 
από την Νομαρχία για το Μουσείο και τελικά 
πήγαν στο Κελί με αποτέλεσμα σήμερα να κο-
σμεί το χωριό.

Η Παρέμβασή μας με την οποία ξεκίνησε η 
Πλατεία κάτω από το Κελί.

Καθώς και δεκάδες άλλα μικρά έργα, όλα 
όμως πολύ σημαντικά .

Ο Σκοπός του Συλλόγου είναι καθαρά πο-
λιτιστικός αλλά παρ όλα αυτά έχει προσφέρει 
και θα το πράξει και στο μέλλον ένα πολύ ση-
μαντικό έργο σε έργα υποδομής του χωριού 
μας που κανονικά πρέπει να είναι αποκλειστι-
κής αρμοδιότητας των φορέων της πολιτείας 
και οι σύλλογοι απλός να προτείνουν και να 
πιέζουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Δυστυχώς όμως η πολιτεία είναι σε πολλά 
πράγματα ΑΠΟΥΣΑ!!!!!!

Γνήσια  
Κεφαλλονίτικη 

Φακή 
Την παραδοσιακή νόστιμη Κεφαλ-

λονίτικη Φακή παράγει ο χωριανός μας 
Μαρούλης Θεόδωρος του Σταύρου.

Η παραγωγή της γίνετε στην περι-
οχή Μωλού των Σουλάρων και όποιος 
ενδιαφέρετε μπορεί να την προμη-
θευτεί τηλεφωνώντας στα τηλέφωνα: 
6980747059, 6984089784

. 

Όπως οι περισ-
σότεροι αρχαι-

ολογικοί χώροι έτσι 
και το ιστορικό μο-
ναστήρι του Ταφιού 
έχει εδώ και δεκαε-
τίες εγκαταλειφθεί 
στην τύχη του από 
τους αρμοδίους.

Έτσι μετά την 
καταστροφή της 
παλιάς ιστορικής 
μονής της Αγίας 
Παρασκευής και 
την κατασκευή 
στην θέση της ενός εξωκλησιού με τσιμε-
ντόλιθους έχει παρατηθεί στην μοίρα του και 
κάθε μέρα που περνά καταστρέφεται όλο και 
περισσότερο.

Μοναδική παρέμβαση τα τελευταία 20 
χρόνια η περίφραξή του από τον Σύλλογο 
των Απανταχού Καμιναράδων με την ελπί-
δα ότι θα ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι 
και θα κάνουν κάτι επιτέλους.

Δυστυχώς τί-
ποτα. Η ιστορική 
βρύση σχεδόν 
έχει καταστραφεί.

 Η μοναδική 
βορινή σκαλιστή 
είσοδος είναι 
θέμα χρόνου να 
πέσει.

Η δε νέα εκ-
κλησία (έκτρωμα) 
στην θέσει της 
παλιάς σε λίγο θα 
έχει καταστραφεί.

Η εφημερίδα 
Έθνος ασχολήθηκε με το θέμα στο Κυριακάτι-
κο φύλλο της το Πάσχα κατηγορώντας όλους 
για την κατάντια μας και την εγκατάλειψη που 
υπάρχει.

Ελπίζουμε κάποιος επιτέλους να ασχο-
ληθεί σοβαρά, και σε πρώτη φάση να γλυ-
τώσουν τουλάχιστον την Πύλη και την βρύ-
ση. Για να δούμε.

Ταφιός-εγκατάλειψη

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

O Σταθάτος Μπάμπης και ο Γαλιατσάτος Κοσμάς χορεύουν τον μπάλο

Οι λιλιπούτειοι μαθητές περιεργάζονται το παλιό πήλινο δοχείο Ο Σταθάτος μπροστά στην εγκαταλελειμένη ιστορική βρυσή του Ταφιού

O Φανός Σταύρος, 
ο μοναδικός 
Κεφαλλονίτης 
αξιωματικός 
που σκοτώθηκε 
στο  μέτωπο της 
Αλβανίας


