
Σε μία μαγευτική βραδιά 
που κανείς μας δεν προέ-
βλεψε, εξελίχτηκε η εκδή-

λωση ‘ βραδιά Καντάδας ΄ που 
προγραμματίσαμε στο προαύλιο 
της Εκκλησίας μας στις 16 Αυ-
γούστου.

Ήταν μία εκδήλωση που χρό-
νια σκεφτόμαστε να κάνουμε και 
δυστυχώς ποτέ δεν είχε πραγμα-
τοποιηθεί.

Σκοπός μας να κάνουμε μία 
εκδήλωση από τα παλιά με πολύ 
καντάδα όπως έκαναν οι πρόγονοί 
μας και σχετικά λίγα φαγητά.

Στην πρότασή μας ανταποκρί-
θηκε αμέσως το εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο και μας παραχώρησε 
το προαύλιο της εκκλησίας και 
τους ευχαριστούμε πολύ γι αυτό.

 Ανταποκρινόμενοι στο κά-
λεσμά μας ανέλαβαν να τραγου-
δήσουν τις παραδοσιακές μας 
καντάδες συγχωριανοί οι οποίοι 
χωρίς καμία προετοιμασία αλλά 
με μοναδικό εφόδιο το κέφι τους 
και τον αυθορμητισμό τους μας 
οδήγησαν σε άλλες εποχές που 
δυστυχώς έχουν εκλείψει.

Τα κατάφεραν θαυμάσια και 
καταχειροκροτήθηκαν από όλους.

 Στην εισαγωγή του ο πρόε-
δρος του Συλλόγου Γαλιατσάτος 
Ηλίας έκανε μία μικρή αναφορά 
για τον σκοπό της εκδήλωσης και 
είπε συγκεκριμένα:

<Σήμερα θα κάνουμε ένα Μουσι-
κό ταξίδι με Αριέτες και Καντάδες στο 
παρελθόν, με τραγούδια που εκφρά-
ζουν την μουσική μας Παράδοση και 
τα ευγενικά συναισθήματα, την λεπτό-
τητα την ευαισθησία και το ταλέντο 
του λαού μας.

 Η Προσπάθεια των Συλλόγων στις 
μέρες μας να δημιουργήσουν πολιτι-
σμό είναι ένας δύσκολος αγώνας γιατί 
παλεύει σε αντίξοες συνθήκες. Χρεια-
ζόμαστε όλοι δύναμη και αντίσταση 
για να κρατηθούμε κοντά στην Παρά-
δοση και τα ήθη και έθιμά μας, τις αξίες 
της ηθικής, που με τόσους αγώνες απέ-
κτησε ο άνθρωπος.

Τα νησιά του Ιονίου με την Κεφα-
λονιά μας αποτελούν μία κοιτίδα πο-
λιτισμού για την Ελλάδα, με πολλές και 
σημαντικές ιδιαιτερότητες.

Η καντάδα και η Αριέτα είναι στο 
αίμα των Επτανησίων και μουσικό τους 
γνώρισμα.

Δεν υπάρχει ή τουλάχιστον δεν 
υπήρχε αγόρι που να μην έκανε κα-
ντάδα στην κοπελιά του κάτω από 
τα παράθυρα της προβάλλοντας την 
αγάπη και τον έρωτα., δεν υπήρχε δια-
σκέδαση και χορός σε σπίτια ταβέρνες 
η ανοιχτούς χώρους που να μην τρα-
γουδήσουν.

Το χωριό μας και οι Καμιναράδες 
έχουν μία ιδιαίτερη σχέση με την κα-
ντάδα.

Από πολύ μικρός έχω στην μνήμη 
μου τον πατέρα μου την μάνα μου και 
όλους τους χωριανούς που δεν σταμα-
τούσαν να τραγουδούν.

Όχι μόνο σε εύθυμες στιγμές και 
ώρες γιορτής που ήταν αδύνατο να 
υπάρχει χωρίς την Καντάδα, αλλά και 
σε στιγμές εργασίας όπως το μάζεμα 
ελιών ( Τα Καμίνια αντηχούσαν από τις 
καντάδες και υπήρχε συναγωνισμός 
μεταξύ των χωριανών που πήγαιναν 
και μάζευαν τις ελιές τους), την συγκο-
μιδή των σταφυλιών κ.λ.π.

Στα καφενεία αφορμή ζητούσαν 
, έναν να πετάξει μία κορώνα και 

Με την παρουσία 70 με-
λών του Συλλόγου και 
πάνω από 120 χωρια-

νών μικρών και μεγάλων, έγινε 
η Γενική απολογιστική Συνέ-
λευση και οι εκλογές για Δ.Σ 
και των άλλων οργάνων του 
Συλλόγου μας. Μετά την Συ-
νέλευση κόψαμε την πίτα μας 
ανταλλάξαμε ευχές με την συ-
νοδεία εκλεκτού κρασιού και 
μεζέδων. Στους δε μικρούς μας 
φίλους μοιράσαμε δώρα.

 Η εκδήλωση έγινε στις 20 
Ιανουαρίου, στην αίθουσα του 
Κ.Υ.Β.Ε. Περιστερίου, την οποία μας 
παραχώρησε ο Δήμος δωρεάν.

Στην Αρχή της Γενικής Συνέ-

λευσης ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
έκανε τον απολογισμό της δράσης 
του Δ.Σ και ακολούθησε ο οικονο-
μικός απολογισμός από τον Ταμία. 
Και οι δύο εγκρίθηκαν ομόφωνα 
από την Γ.Σ.

Εν συνεχεία έγινε η εκλογή της 
εφορευτικής επιτροπής και ακο-
λούθησαν εκλογές.

Το νέο Δ.Σ του Συλλόγου  όπως 
συγκροτήθηκε σε σώμα, με ομό-
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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

ΚΚΑ

2
ΚΩΔ.ΑΡ.: 013258

Γράφει ο Διονύσης Κατερέλος, 

καθηγητής του ΤΕΙ Ληξουρίου 

και γιος της Σταθάτου Ναΐτσας.

Συνέχεια από φύλλο 48

Το Μοναστήρι 
στα Κηπούρια. Ιερά Μονή Υπερα-
γίας Θεοτόκου Ευαγγελιστρίας Κη-
πουραίων

1878 – 1930 (μέρος β’)
Ιερομόναχος Γεδεών Αντωνάτος 

(1905 – 1907)
Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος Δανελά-

τος (1907 – 1911)
Αρχιμανδρίτης Δανιήλ Γραικούσης 

(1911 – 1917 (1916;))
Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Σταθά-

τος ((1916;) 1917 – 1918)
Το Δανιήλ διαδέχθηκε, κατ’ αρχήν 

ο Ιερομόναχος Γεδεών Αντωνάτος, ο 
οποίος παραιτήθηκε λόγω γήρατος 
το 1907 και τον διαδέχθηκε κατόπιν 
εκλογής, ο Αρχιμανδρίτης Νικηφόρος 
Δανελάτος από τα Δαμουλιανάτα. Πα-
ρέμεινε στην Ηγουμενία της Μονής 
έως το 1911, οπότε παραιτείται και 

αναχωρεί με τον Μοναχό Σωφρόνιο 
Ζαφειράτο στην Αλεξάνδρεια και το 
Κάιρο της Αιγύπτου για εράνους.

Την περίοδο της Ηγουμενίας του 
Νικηφόρου και συγκεκριμένα το 1908, 
ξεκινά δίκη με τα Φιλανθρωπικά Κατα-
στήματα για το ζήτημα της Μονής του 
Ταφιού. Τα Φιλανθρωπικά Καταστήμα-
τα δε δέχθηκαν ποτέ τη συγχώνευση, 
απεναντίας επιδίωκαν την συνέχιση 
της καταβολής του ενοικίου, θεωρώ-
ντας ότι η Μονή Ταφιού ήταν καταρ-
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“ S i l l o g o s  K a m i n a r a t a”

Καλή Χρονιά
Ευχόμαστε το 2013 να ‘ξεχάσει’ όλα τα 
κακά του 2012 και να είναι ένα έτος 
δημιουργίας, ευτυχίας, υγείας και 
να εκπληρώσει τα όνειρα και τις 
προσδοκίες όλων των μελών των 
συγχωριανών και των φίλων του 
Συλλόγου μας.

Χορεύούμε στο ‘ ονειρο’
 2 μαρτιού 2013

Στο πολύ γνωστό κέντρο δι-
ασκέδασης ‘ Όνειρο’ στην 
οδό Θράκης 80 στο Κα-

ματερό, στο οποίο είχαμε ξανακάνει 
άλλες δύο φορές την συνεστίασή μας, 
θα κάνουμε και εφέτος τον ετήσιο 
χορό μας. Γνωρίζοντας την οικονομική 
άσχημη κατάσταση που βιώνουμε όλοι 
μας, ο σύλλογος μας αποφάσισε να μην 
έχουμε κανένα κέρδος από την πρόσκληση και έτσι θα είναι 15 € όσο μας την 
δίνει το κέντρο.

Στην συνεστίαση θα βραβευτούν οι νέοι φοιτητές μας αλλά και όσοι έχουν δι-
ακριθεί σε κάποιο τομέα και γι αυτό σας καλούμε να μας ενημερώσετε μέχρι 20 
Φεβρουαρίου.

Σας περιμένουμε για να βρεθούμε όλοι μαζί και να ξεφύγουμε έστω και για μία 
βραδιά από την άγρια καθημερινότητα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 6977.318087, 210.57 70203

Γενική Συνέλευση – Εκλογές 
Πρωτοχρονιάτικη Γιορτή

16 Αυγούστου  
Μαγευτική Βραδιά

Από την εκδήλωση μας το 2008 στο ίδιο κέντρο
Οι κανταδόροι μας

Ο Αρχιμανδρίτης κ. Γεράσιμος Αντύπας μας ευλογεί την πίττα



Γεννήσεις 
-Η Μαρούλη Διονυσία του Στέλιου γέννησε στις 23 Ιου-

λίου Κορίτσι 
-Η Χριστίνα Αντωνάτου του Φίλιππά και της Άννας απέ-

κτησε το πρώτο της παιδί ένα υγιέστατο αγοράκι στις 12 
Ιανουαρίου.

-Ο Γαλιατσάτος Ιωάννης του Κοσμά απέκτησε το δεύ-
τερο παιδί του. Είναι κοριτσάκι και γεννήθηκε στις 14 Ιανου-
αρίου.

-Ο Κούτσης Γεράσιμος του Αναστασίου απέκτησε εγγό-
νι. (Κατάστημα κατασκευής αλουμινίων στο Ληξούρι).

-Η Γεωργία σύζυγος Χριστοφοράτου Κώστα του Διο-
νύση γέννησε στις 15 Ιανουαρίου Αγόρι

-Η Πόπη Χριστοφοράτου του Γρηγόρη και της Μάχης, 
γέννησε δίδυμα Αγοράκια στις 18 Απριλίου 

-Η Μαρία 
σύζυγος Σπανού 
Αποστόλη του 
Δημήτρη και της 
Σταθάτου Αγγε-
λικής γέννησε 14 
Ιουνίου Αγοράκι. 
(φωτο)

-Στις 28 Ιου-
λίου η Αγγελική 
Αντωνάτου του 
Φίλιππου και της 
Άννας γέννησε το δεύτερο αγοράκι της. 

-Το τρίτο τους παιδί μετά τα δύο Κορίτσια που είχαν, απέ-
κτησαν ο Τάσος Φανός του Αθανασίου. Είναι Αγοράκι και 
γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου στο μαιευτήριο Μητέρα.

-Η Ουρανία Μαρούλη του Σπυράγγελου και της Σπυρι-
δούλας γέννησε το Δεκέμβριο το δεύτερο παιδί, ένα πανέ-
μορφο Κοριτσάκι 

-Η Γεωργία Μαρούλη του Κώστα και ο σύζυγός της Κώ-
στας Ρηγάτος του Βασίλη απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους 
ένα υγιέστατο Αγοράκι. 

- Η Παρασκευή Φανού απέκτησε πριν 5 μήνες κοριτσά-
κι.

Ευχόμαστε σε όλα τα μωράκια υγεία και ευτυχία.

Βαφτίσεις
-Τον Γενάρη του 2012 η Μαριάνθη Φανού του Σταμά-

τη και ο σύζυγός της Άγγελος Βιντσεντζάτος βάφτισαν 
το τέταρτο παιδί τους. Το όνομα αυτής ΜΑΡΙΑ. 

Λόγο της οικονομικής κρίσης η Μαριάνθη με την οι-
κογένειά της έφυγαν για το Ιλινόις των ΗΠΑ για μόνιμη 
εγκατάσταση.

Η Ελλάδα διώχνει τα παιδιά της.

-Διπλή η χαρά για τον παππού και την γιαγιά Σπυράγ-
γελο και Σπυριδούλα Μαρούλη . Τα παιδιά τους Ιωάν-
νης και Ουρανία βάφτισαν μαζί τα δυο παιδιά του Γιάννη 
και το ένα της Ουρανίας τον Σεπτέμβριο στον Άγιο Γερά-
σιμο . Τα ονόματα αυτών: Του Γιάννη Σπυράγγελος και 
Παναγιώτα και της Ουρανία Μαρία –Χρυσούλα

-Ο Παρασκευάς Μαρούλης του Στέλιου και η σύζυ-
γός του Αρετή βάφτισαν στις 7 Οκτωβρίου τα δυο παιδιά 
τους τα ονόματα Στέλιος και Σωτήρης

Η Χρυσάνθη Μαρούλη του Βαΐτση και ο σύζυγός της 
Κώστας βάφτισαν το αγοράκι τους στις 30 Σεπτεμβρίου. 
Το όνομά του Γιώργος

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται κάθε ευτυχία στα παι-
διά και πάντα άξιοι οι ανάδοχοι. 

Γάμοι
-Στις 21 Ιουλίου 2012 η Ντάνου Ξανθή του Αθανασίου 

και της Πελαγίας και ο Γεώργιος Τσιβράς του Πέτρου και 
της Μαρίκας, παντρεύτηκαν στην Εκκλησία του Αγίου Ιω-
άννης Χρυσοστόμου στην Τροίζηνα Πόρου

-Ο Παναγιώτης Αντωνάτος του Σπύρου και της Μα-
ρίας παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Μαργα-
ρίτα Θεοφιλάτου του Άγγελου και της Μόνικας.

Μετά το μυστήριο που έγινε στις 26 Αυγούστου στην 
Ιερά μονή του Κεχριώνος, ακολούθησε η βάφτιση της 
κορούλας τους. Το όνομα που της έδωσε ο νονός Αντω-
νάτος Γιώργος είναι Μαρία

-Στις 7 Ιουλίου στη 
Νέα Υόρκη, παντρεύ-
τηκε η Ρεπούση Mary-
Elen του Δημήτρη κόρη 
της Φανού Αγγελικής 
του Παναγή, με τον Έλ-
ληνα από την Σπάρτη 
Steven Poulakako 

-Η Ειρήνη Χατζά-
κη κόρη της Μαρούλης 
Μαργαρίτας του Ερρίκου 
παντρεύτηκε τον εκλεκτό 
της καρδιάς της Σπύρο Λάλα του Αθανασίου . Το Μυστή-
ριο έγινε το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Κων-
σταντίνου και Ελένης της Λούτσας.

-Η Τζανέτα Μαρούλη του Ιωσήφ παντρεύτηκε στις 
11 Νοεμβρίου στη Ζωοδόχο Πηγή Περιστερίου τον αγα-
πημένο της Νίκο. Μετά τον Γάμο ακολούθησε η βάφτι-
ση του πρώτου τους παιδιού που ήταν κοριτσάκι. Το 
όνομα της Κύνθια

Ευχόμαστε σε όλα τα ζευγάρια ευτυχισμένη ζωή με 
πολλούς απογόνους. 

Αυτοί που έφυγαν
-Στις 17 Σεπτεμβρίου απεβίωσε στο χωριό όπου και 

ετάφη την επομένη η Κατσιβέλη Αικατερίνη σύζυγος 
Ιωάννου και κόρη του Στεφανάτου Γιώργου. Ήταν 81 
ετών γεννημένη στις 
23-9-31 και ήταν μία 
από τις πλέον αγα-
πητές γυναίκες του 
χωριού μας. Είχε 
αποκτήσει δύο κό-
ρες και 5 εγγόνια. 

-Μετά από 3 μή-
νες στις 27 Δεκεμ-
βρίου την ακολού-
θησε ο σύζυγός της 
και ιστορικό μέλος 
του Συλλόγου μας Κατσιβέλης Ιωάννης σε ηλικία 80 
ετών (24/6/1932).

 Ο αείμνηστος Γιάννης εκλέχτηκε για πρώτη φορά 
στο Δ.Σ στις 30-3-1986 .

Από 11-2-1988 έως και 5-11-1996 ήταν αντιπρόεδρος 
του Συλλόγου, οπότε έφυγε για μόνιμη εγκατάσταση στο 
χωριό και εκπροσωπούσε τον Σύλλογό μας εκεί.

 Καλό ταξίδι Γιάννη- Θα μείνεις για πάντα στην μνή-
μη μας.

-Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου απεβί-
ωσε στο Κιάτο όπου διέμενε ο Αντω-
νάτος Ηλίας του Διονυσίου σε ηλι-
κία μόνο 63 ετών.

Η Κηδεία έγινε την επομένη στο 
κοιμητήριο του Κιάτου. Είχε 3 παιδιά 
και 13 εγγόνια.

-Την Κυριακή 20 Ιανουαρίου απε-
βίωσε η Νίκη Κριτσωτάκη - Διονυσάτου του Αναστάση 
σε ηλικία 73 μόνο ετών . Η νεκρώσιμος ακολουθία έγινε 
το κοιμητήριο του Αγίου Βασιλείου Περιστερίου την επο-
μένη.

Είχε αποκτήσει 3παιδιά και 3 εγγόνια 
Το Δ.Σ. εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογέ-

νειές των θανόντων.
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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

μανιΚιούρ – ΠεντιΚιούρ - τεΧνΗτα νύΧια

(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

ΒιΟΤΕΧΝιΑ ΜΠΟΜΠΟΝιΕρΑσ  
ΚΑι ΕιΔΩΝ γΑΜΟΥ

Διαμαντίνα  
Βασιλάτου-Αχτύπη

Μπισκίνη 19, Ζωγράφου
210.7753630, 

axtypidiamantina@yahoo.gr

Εις μνήμή
Εις μνήμη του αείμνηστου Ερρίκου μαρού-

λη αντί στεφάνων ενίσχυσαν την εκκλησία μας 
: Τα παιδιά του με ένα σημαντικό ποσό. Τα 
αδέλφια μαρούλη ςτέλιος, Γεωργία και Χαρά 
του Παρασκευά με 70€ και ο ανιψιός του μα-
ρούλης Γεράσιμος του Αποστόλη με 50€.

Στην ΓιαΓια μου
ΔιονυΣια ΛαΔα-ΡηΓατου
Γιαγιάκα μου τα λόγια σου
Στο νου μου χαραγμένα
οι θύμισες σου ειν’ όμορφες
Σε φέρνουνε σε μένα.

Γιαγιάκα τα τραγούδια σου
Θα λέω στο παιδί μου
Και τις ορμήνιες σου γιαγιά
Κρατάω στην ψυχή μου

Γιαγιάκα την ευχούλα σου
Έχω στο προσκεφάλι
Και σαν εσένα νε γιαγιά
Δε θα υπάρξει άλλη

Πουλιά πετάξτε εσείς ψηλά
Ήλιε διώξε τη θλίψη
Γιαγιά μου η φωνούλα σου
 να ξέρεις θα μου λείψει.

Όταν θα βλέπω γιασεμί
Θα μυρίζω τ΄ άρωμά σου
Και κάθε μέρα την αυγή
Θα λέω τα΄ όνομά σου.

Γιαγιάκα μου καλό σου ταξίδι!!!
Θα ζεις πάντα στην καρδιά και στο μυαλό μου.

η ΔιονυΣια

ΦΩτο ΓρΗΓορΗσ μαρούΛΗσ
αναλαμβάνω όλες της φωτογραφικές εργασίες
Γάμους -Βαφτίσεις –εκτυπώσεις
στολισμοί εκδηλώσεων με μπαλόνια
ΗΛεΚτρονιΚο τσιΓαρο-αξεσουάρ-αναλώσιμα

Θηβών 255 Περιστερι

τηλ: 2105770203-6972303299

ΠΩλείτΑί
 Οικόπεδο στα Καμιναράτα εντός σχεδίου 

 στην θέση Φρυγάνι εκτάσεως 439τμ, με συνορίτες  
Δυτικά Κληρονόμους Γιάννη Γαλιατσάτου,  

Νότια Μέμου τσιβρά Ανατολικά Δημόσιο Δρόμο  
και βόρεια κληρονόμους Γαλιατσάτου Βαγγέλη.  

τηλέφωνο επικοινωνίας τζανέτα Γαλιατσάτου 6988194809 

Η Σταθάτου-Σπανού Αγγελική με το εγγονάκι 
της και δίπλα ο νέος μας σύμβουλος και γα-

μπρός της Δελαπόρτας Νίκος
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φωνες αποφάσεις των μελών του είναι: Πρόεδρος Ηλίας 
Γαλιατσάτος. Αντιπρόεδροι 1ος Γεράσιμος Λ. Μαρούλης και 
Αθανάσιος Ρηγάτος. Γενικός Γραμματέας: Χάρης Ρηγάτος. 
Ταμίας: Γρηγόρης Μαρούλης. Έφοροι υπεύθυνοι για τις εκ-
δηλώσεις οι Δελαπόρτας Νίκος και Μαρούλης Κώστας.

Αναπληρωματικά μέλη αλλά με απόφαση του ΔΣ ισότιμα 
να συμμετάσχουν στο Δ.Σ είναι οι: Χριστοφοράτος Γεράσιμος 
ο οποίος ανέλαβε υπεύθυνος της ηλεκτρονικής μας επικοι-
νωνίας, Φανός Ηλίας και Φανός Ιάσωνας.

Εξελεκτική Επιτροπή: Γαλιατσάτος Κυριάκος, Ηλίας Μα-
ρούλης και Διονύσης Σταθάτος.

ΟΚΙΣ: Ηλίας Γαλιατσάτος, Γεράσιμος Λ. Μαρούλης και Φα-
νός Διονύσης.

 Μετά την ΓΣ ο Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Αντύπας (πολύ 
γνωστός στους συγχωριανούς μας στο Περιστέρι αφού είναι 
ιερέας στον Άγιο Ραφαήλ), ευλόγησε την βασιλόπιτά μας. 
Ακολούθησε ένα μικρό γλέντι με άφθονους μεζέδες κρασί 
και αναψυκτικά και εν συνεχεία μοιράστηκαν σε όλα τα μι-
κρά παιδιά που ήταν μαζί μας αλλά και σε πολλά άλλα που τα 
στείλαμε με τους γονείς τους, δώρα.

Η Χαρά Βασιλάτου μας διάβασε ένα ποίημα από την θαυ-
μάσια πρώτη ποιητική της Συλλογή με τίτλο προλαβαίνουμε 
– προλαβαίνουμε την οποία ανεπιφύλακτα προτείνουμε.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν: 
Η πρόεδρος του συλλόγου Δαμουλιανάδων κ. Ασλάνη 

–Ζαφειράτου Γεωργία, 
Ο κ. Ελευθέριος Απολλωνάτος Δ.Σ δήμου Πετρούπο-

λης, 
Ο Δ.Σ του δήμου 

Περιστερίου και συγχω-
ριανός μας κ. Τσιβράς 
Σπύρος.

Ο πρόεδρος του 
συλλόγου καλλιτεχνών 
Ηλιούπολης και συγχω-
ριανός μας κ. Μαρού-
λης Στέλιος 

Τυχεροί ήταν ο 
έφορος Κώστας Φ. 
Μαρούλης  στον οποίο 
δώσαμε μία εικόνα 
του Αγίου Γερασίμου 
και Φανός Παναγής του 
Ευαγγέλου που κέρδισε 
μια εικόνα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.
Όλα τα μέλη και τους φίλους και ιδιαίτερα τους νέους 

που ήταν κοντά μας.
-Την Γερασιμούλα Κούτση του Θεόδωρού για την πίτα 

τόσο αυτήν που κόψαμε όσο και τα 150 κομμάτια που μοιρά-
σαμε καθώς και τα δώρα που μοιράσαμε στο παιδιά.

-Τον Μαρούλη Στέλιο του Παρασκευά ο οποίος μας προ-
σέφερε μεζέδες και γλυκά.

-Τον δήμο Περιστερίου για την παραχώρηση της αίθου-
σας.

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

2010-2012
Παραθέτουμε επιγραμματικά τον διοικητικό απολογι-

σμό του Συλλόγου όπως τον παρουσίασε στη Γ.Σ ο πρόε-
δρος του Συλλόγου.  

 < ….. ο σύλλογος σε αντίθεση με πολλούς άλλους που 
διαλύθηκαν ή υπολειτουργούν μπορεί σήμερα να παρου-
σιάσει το παρακάτω έργο που μεγάλο ή μικρό εσείς μόνο 
μπορείτε να το αξιολογήσετε.

Είμαστε όμως υπερήφανοι και το καταθέτουμε, ότι 
όλα αυτά τα χρόνια κατ αρχήν:

 -Σαν Δ.Σ να λειτουργούμε σαν φίλοι και συνεργάτες 
με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του Συλλόγου και 
του χωριού μας και δεν είναι τυχαίο ότι όλες μας οι απο-
φάσεις ήταν ομόφωνες.

-Με τα μέλη και τους χωριανούς έχουμε αναπτύξει 
μία σχέση εμπιστοσύνης και αυτό το βλέπουμε από την 
συνεχή στήριξη που μας προσφέρουν, καθιστώντας τον 
Σύλλογό μας εύρωστο και δυνατό.

Πετύχαμε να έχουμε καθημερινή σχεδόν επαφή με 
τους χωριανούς αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που 
μας δίνονται . 

Όπως : Προσωπική επαφή, Τηλεφωνική, μέσα από 
την Ιστοσελίδα μας kaminarata.gr, μέσα από τη σελίδα 
κοινωνικής δικτύωσης Facebbook όπου έχουμε ίδη 1300 
φίλους ιδιαίτερα νεολαία με την οποία έχουμε αναπτύξει 
μία ιδιαίτερη σχέση και πετύχαμε να πρωτοστατούν σε 
κάθε εκδήλωσή μας. 

Και μέσα από την εφημερίδα 
-Είχαμε άριστη συνεργασία με το Τοπικό και Εκκλησι-

αστικό Συμβούλιο 
-Έχουμε συνεργασία με Συλλόγους και φορείς και 

στην Ο.Κ.ΙΣ. μας εκπροσωπεί στο Δ.Σ ο Φανός Διονύσης 
του Μιχάλη.

 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

.. Κάναμε παρεμβάσεις για
- Το ΚΤΕΛ το - Την Πλατιά Άμμο, τις Χωματερές, το Γή-

πεδο, την Πλατεία του χωριού τους Δρόμους , το Νεκρο-
ταφείο για την αποκατάσταση του τοιχίου κ.λ.π

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Διοργανώσαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις τόσο στο 

χωριό όσο και στην Αθήνα με ελάχιστο κόστος για τα 
μέλη μας κατανοώντας το οικονομικό πρόβλημα που βι-
ώνουμε όλοι.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ
-Βραβεύουμε τα παιδιά που εισάγονται στα ΑΕΙ & ΤΕΙ 

- 2010 -Συνεστίαση ‘ 
Ονείριον’ 

- Το 2011 κόψαμε 
την πίτα μας με την συ-
νοδεία παραδοσιακών 
φαγητών 

Έκθεση ζωγραφι-
κής με πρωτοβουλία 
του Μαρούλη Στέλιου 
προέδρου του συλλό-
γου καλλιτεχνών Ηλι-
ούπολή στην οποία 
συμμετείχαν πολλοί 
ζωγράφοι χωριανοί 
μας.

Το 2012 συνεστίαση στο ‘ Ονείριον΄ στην οποία πρι-
μοδοτήσαμε την πρόσκλησης με 4€

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
-Το Πάσχα 2010 ομορφύναμε την Αναστάσιμη βραδιά 

με βεγγαλικά:
 -Κάθε χρόνο πηγαίνουμε στην Πλατιά Άμμο για την 

πατροπαράδοτη Ριγανάδα .
-Οι αγώνες δρόμου και σκάκι που διοργανώνουμε 

κάθε χρόνο στο χωριό έχουν ξεπεράσει τα όρια του σε 
συμμετοχές.

Για την νεολαία μας διοργανώνουμε την δική τους 
βραδιά – το πάρτι τους στο σχολείο. 

Δενδροφύτευση του οικοπέδου του νεκροταφείου.
- Συνεστίαση στο σχολείο με ζωντανή μουσική 2011
-Για πρώτη φορά με την βοήθεια του Μαρούλη Στέλι-

ου έγινε από 5-20 Αυγούστου 2011, έκθεση ζωγραφική 
με ζωγράφους του χωριού μας και φίλους, με τεράστια 
επιτυχία.

- Διοργανώσαμε εκθέσεις φωτογραφίας στο Μου-
σείο.

-Αναβιώσαμε το έθιμο λέγοντας τ. Απάθι το Πάσχα το 
2011 

-Στην γιορτή του Προφήτη Ηλία προσφέραμε γλυκά 
-Κάναμε εκδήλωση το Αύγουστο με Καντάδες προαύ-

λιο εκκλησίας.
- ΕΡΓΑ

Παρόλο που ο σκοπός του συλλόγου είναι πολιτιστικός, 
διαβλέποντας την οικονομική αδυναμία των δημοτικών αρ-
χών και την απαξίωση που παρουσιάζει από την πλευρά τους 
η δυνατότητα αναπτυξιακής πολιτικής για την γενικότερη πε-
ριοχή της Παλικής, με την συνδρομή των χωριανών κατάφε-
ρε να υλοποίηση τα παρακάτω έργα:

 -Δενδροφύτευση νεκροταφείου 
-Κάγκελα Αητόσταση
-Για την κατασκευή του πρώτου μέρους του τοιχίου 

δυτικά της εκκλησίας διαθέσαμε 500€
- Συγκεντρώσαμε χρήματα από χωριανούς και βάλα-

με έναν νέο Πολυέλεο στην εκκλησία μας 
-Εκδώσαμε dvd από τις συνεστιάσεις μας και το στεί-

λαμε σε χωριανούς στο εξωτερικό 
- Εξοπλίσαμε το σχολείο με τραπέζια , καρέκλες και 

πετρογκάζ για εκδηλώσεις. 
-Ολοκληρώσαμε το Τοιχίο και έτσι θα γίνει μία πλα-

τεία πάνω από την εκκλησία. 

-Τοποθετήσαμε 7 πινακίδες στο χωριό.

ΜΟΥΣΕΙΟ
Αλλάξαμε τα πατζούρια από τα παράθυρα που είχαν 

χαλάσει, με την βοήθεια του κ. Μάρκου Μαρούλη ο οποί-
ος προσέφερε τα 1500 από τα 3200€ 

Το Μουσείο μας έχει αρχίσει να γίνετε επισκέψιμο και 
πέρυσι το επισκέφτηκαν δύο σχολεία.

Δυστυχώς ο δήμος μας δεν μας έχει προσφέρει τίπο-
τα και σταμάτησε και την εργολαβία των 35000€ που είχε 
βγει πριν 3 χρόνια.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συγχωριανούς γιατί 
χωρίς την δική τους στήριξη δεν θα μπορούσαμε να κάνου-
με τίποτα. Η δε προσπάθεια θα συνεχιστεί με ακόμα μεγα-
λύτερο ρυθμό από το νεοεκλεγμένο Δ.Σ και ζητάμε από τα 
μέλη και τους χωριανούς να συνεχίσουν την στήριξη.

Όλοι για τον Σύλλογο και όλοι για το Χωριό μας 

Μήνυμα του νέου Δ.Σ.

Αγαπητά μέλη του Συλλόγου, αγαπητοί συγχω-
ριανοί, στις πρόσφατες αρχαιρεσίες, μας εκλέ-
ξατε να διοικήσουμε το Σύλλογο για την επό-

μενη διετία. Σας ευχαριστούμε και σας υποσχόμαστε 
ότι όλοι μαζί τα μέλη του Δ.Σ θα προσπαθήσουμε και 
θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
εκπληρώσουμε τους στόχους και τους σκοπούς του 
Συλλόγου μας .

 Μου δίνεται η ευκαιρία από εδώ να ευχαριστήσω 
τα μέλη του Δ.Σ. που μου εμπιστεύτηκε την θέση του 
Προέδρου για άλλη μία διετία.

Δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στη σύνθεση 
του νέου Δ.Σ σε σχέση με την προηγουμένο.

 Δύο νέα μέλη ο Αθανάσιος Ρηγάτος και ο 
Δελαπόρτας Νίκος (γαμπρός της Σταθάτου –Σπανού 
Αγγελική εκλέχθηκαν για πρώτη φορά, και ο Ηλίας Φ. 
Μαρούλης δεν έθεσε υποψηφιότητα 

Θέλουμε εμείς οι παλιότεροι να καλωσορίσουμε 
τα νέα μέλη και είμαστε σίγουροι ότι όπως και στο 
παρελθόν όλοι μαζί θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για 
το σύλλογο.

Πιστεύω ότι η επιτυχία του προηγούμενου Δ.Σ 
ήταν η σχέση φιλίας που είχαμε αναπτύξει μεταξύ 
μας και αυτό θα ισχύει και τώρα.

Θέλω να ευχαριστήσουμε το Ηλία Μαρούλη ο 
οποίος προσέφερε πολλά στο σύλλογο και φυσικά 
θα είναι κοντά σε ότι και αν τον χρειαστούμε.

Υποψήφιος για πρώτη φορά ήταν και ένας νέος 
μας, ο Ιάσονας Φανός ο οποίος μπορεί να μην είναι 
στους πρώτους 7 αλλά επειδή κανείς δεν μας περισ-
σεύει και όλοι πασχίζουμε για το καλό του Συλλόγου, 
και οι δέκα υποψήφιοι με απόφαση του Δ.Σ θα συμ-
μετάσχουν εξίσου στο Δ.Σ.

 Αγαπητά μέλη και συγχωριανοί δύναμη μας εί-
ναι η δική σας στήριξη και βοήθεια η οποία τα προ-
ηγούμενα χρόνια ήταν πολύ μεγάλη και πιστεύουμε 
ότι θα συνεχίσει και τώρα. 

Θα θέλαμε να είστε κοντά μας στον αγώνα που 
θα κάνουμε όχι μόνο με την παρουσία σας 

,αλλά με ιδέες και προτάσεις και όσοι μπορεί-
τε, να βοηθήσετε στον εμπλουτισμό τις εφημερίδας 
μας. Είμαστε ανοιχτοί σε παρατηρήσεις και επιθυμί-
ες ώστε να υπάρχει μία αμφίδρομη επικοινωνία.

Δυστυχώς η εφημερίδα δεν μπορεί να βγαίνει 
κάθε 3μήνες λόγο της κοπής της ατέλειας από την 
Κυβέρνηση και έτσι το κόστος έχει γίνει πολύ μεγάλο. 
Εμείς όμως θα συνεχίσουμε να την εκδίδουμε έστω 
και ποιο αραιά γιατί είναι ο συνδετικός μας κρίκος 
και η δύναμή μας.

Συγχρόνως αξιοποιώντας την ηλεκτρονική επι-
κοινωνία μπορείτε να επισκέπτεστε την Ιστο-
σελίδα μας kaminarata@gmail.com ή να γίνετε 

φίλοι στην σελίδα μας στο facebook sillogos kamina-
rata στην οποία έχουν γίνει ήδη φίλοι και μας παρα-
κολουθούν καθημερινά 1300 άτομα.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή χρονιά και σας θέ-
λουμε όλους αρωγούς στην προσπάθεια μας. 

ΓΙΑ το Δ.Σ 
ο ΠΡοΕΔΡοΣ ΗλΙΑΣ ΓΑλΙΑτΣΑτοΣ

Γενική Συνέλευση – Εκλογές - Πρωτοχρονιάτικη Γιορτή
 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ στη θέση «Σταθάτα» εντός σχεδίου 
500 τμ. Τηλέφωνο 697-6848396, Πασχάλη Γιάννη
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αμέσως ακολουθούσαν οι υπόλοιποι και άναβε το τραγούδι.
‘ Όλη μέρα βλαστημάμε
 και το βράδυ τραγουδάμε’ 
είναι το δύστυχο που μας χαρακτηρίζει. και ένα άλλο λέει.
‘Και εσείς ωραίοι Καμιναράδες
που τραγουδάτε κάθε βραδιά
Θα σας θυμόμαστε εμείς οι άλλοι
Για την ωραία σας την λεβεντιά.’

 
Μεγάλοι κανταδόροι και άριστες φωνές είχαμε αρκετές 

στο χωριό μας
Ο Γαλιατσάτος Θεο-

δόσης και τα παιδιά του 
η Ναυσικά και ο Ανδρέ-
ας, ο Μαρούλης Αντώ-
νης, ο Παρασκευάς, ο 
Τιμολέων έρχονται πρό-
χειρα στο μυαλό μου.

Τι να πούμε για τον 
αυθόρμητο χαρακτήρα 
του Νίκου , Θοδωρή, 
Μπάμπη , Θεοδόση του 
Σπυράγγελου και τό-
σους άλλους που με ένα 
απλό νόημα ξεκινούν 
την καντάδα.

 
Ελπίζουμε η καντάδα να συνεχιστεί και στην νέα γενιά και 

ευτυχώς υπάρχουν νέοι που συμμετέχουν σε παρέες και τρα-
γουδούν.

Τελειώνοντας ο Πρόεδρος ευχαρίστησε:
-Τον Αντιδήμαρχο Κεφαλονιάς κ Θεοφιλάτο Ευάγγε-

λο που ήταν κοντά μας και τον κάλεσε να απευθύνει έναν χαι-
ρετισμό

 - Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο για την παραχώρηση του 
προαυλίου της εκκλησίας,

-Τον Φανό Βασίλη του Αθανασίου για την βοήθεια που μας 
προσέφερε

-Τον Μαρούλη Σπυράγγελο για το κρασί που μας διέθεσε.
-Τους Μαρούλη Διονύση του Μεμάγγελου και Μαρούλη 

Αθανάσιο του Σπύρου και τον Ρηγάτο Αθανάσιο για την πολύ 
νόστιμη Ριγανάδα που μας έκαναν καθώς και τους Δημοσθένη 
Γαλιατσάτο για τα χωριάτικα ψωμιά που μας προσέφερε.

-Τα αδέλφια Ρηγάτου Ηλίας και Αντώνης οι οποίοι τόσο 
στην εορτή του προφήτη Ηλία βοήθησαν με την προσφορά 50% 
της αξίας των αναψυκτικών που διαθέσαμε όσο και στις άλλες 
εκδηλώσεις μας με την μεγάλη έκπτωση στα υλικά που χρεια-
στήκαμε.

Μετά την ομιλία οι κανταδόροι χωριανοί μας μετέφεραν 
στην μαγευτική χώρα της Καντάδας και ακολούθως το πρόγραμ-
μα συνεχίστηκε με Κεφαλλονίτικους και νησιώτικους χορούς 
αλλά και πρόγραμμα για την νεολαία μας από τον καταπληκτικό 
D.J Δελαπόρτα Νίκο τον Γαμπρό της Σταθάτου –Σπανού Αγγε-
λικής ο οποίος μας έκανε όλους να ξενυχτίσουν με πολύ-πολύ 
χορό και κέφι.

Τελειώνοντας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για μία ακόμα 
φορά τους νέους και τις νέες του χωριού μας οι οποίοι ήταν στην 
εκδήλωσή μας χόρεψαν αλλά και στο τέλος όλοι μαζί φρόντισαν 

να αφήσουν τον χώρο της εκκλησίας πεντακάθαρο. Μπράβο σε 
όλους 

ΡΙΓΑΝΑΔΑ ΠΛΑΤΙΑ ΑΜΜΟ
Ο καιρός δεν ήταν μαζί μας στις 12 Αυγούστου που είχαμε 

προγραμματίσει την Ριγανάδα στην Πλατιά Άμμο αλλά δεν πτο-
ηθήκαμε καθόλου. Στις 19 Αυγούστου κατεβήκαμε στην Παρα-
λία ο καθένας με το δισάκι του στον ώμο Ψωμί -ντομάτες φέτα- 
αφράλα – και φυσικά το νερό του. Σε μία καταπληκτική θάλασσα 
που όμοιά της δεν θα βρούμε αλλού περάσαμε μία πολύ ωραία 
μέρα με μπάνιο και Ριγανάδα. Έχασαν όσοι δεν ήταν κοντά μας.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Συνεχίζοντας και εφέτος τις αθλη-

τικές μας δραστηριότητες, διοργανώ-
σαμε το καλοκαίρι στο χωριό μας τους 
10ους αγώνες δρόμου και Σκάκι.

Συγκεκριμένα στις 10 Αυγούστου. 
στο κέντρο του χωριού έγιναν οι 10οι 
Αγώνες δρόμου οι οποίοι εστέφθησαν 
με μεγάλη επιτυχία και τους παρακο-
λούθησαν πλήθος χωριανών και φί-
λων μας.

Οι αθλητές αγωνίστηκαν στα 50, 
και 100 μέτρα, ανάλογα με την ηλικία 
τους και για πρώτη φορά έγινε αγώ-
νας 4000μέτρων. 

Οι αθλητές ξεκίνησαν στον αγώνα 
δρόμου των 4Κμ. από το Κελί και μέσο του κεντρικού δρόμου 
Καμιναράτα – Ρίφι, γύρισαν στο χωριό από Λιμπιά-Μύλο και κα-
τέληξαν μέσα από τα Μαρουλάτα στο Κελί.

Νικητής στον αγώνα αυτόν ήταν ο Αλέξης Μαρούλης του 
Διονύση με 17΄+ 40΄΄. και στα κορίτσια η Βασιλική Ρηγάτου του 
Ανδρέα με 23.40 λεπτά.

Στους Νικητές απονεμήθηκαν μετάλλια και αναμνηστικά δι-
πλώματα και.

Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλλαν στην επιτυχία τους 
και ιδιαίτερα την Ράφτη Βιβή η οποία ανέλαβε και έβγαλε με 
μεγάλη επιτυχία όλη την γραφειοκρατική δουλειά. Τον Νίκο Μ. 
Φανό, Χρήστο Α. Φανό, Μαρούλη Χ. Χρήστο, Διονύση Χ. Μαρού-
λη και Μαρούλη Ε. Γεράσιμο, οι οποίοι παρακολουθούσαν τους 
αθλητές στην διαδρομή των 4000μ για να προσφέρουν αν χρει-
αστεί βοήθεια ή να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

10ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΚΑΚΙ
Πάνω 40αθλητές συμμετείχαν στο 10ο τουρνουά σκάκι 

που όπως και πέρυσι διεξήχθησαν μέσα στο Μουσείο στις 8 
Αυγούστου παρουσία 
αρκετών θεατών οι 
οποίοι είχαν την δυνα-
τότητα να ξεναγηθούν 
και να θαυμάσουν τα 
εκθέματα του Μου-
σείο μας.

Με την σημαντι-
κότατη βοήθεια του 
Παναγιώτη Ρηγάτου 
και του πατέρα του 
Ανδρέα, οι αθλητές 

χωρίστηκαν σε κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία τους και έκα-
ναν 3 αγώνες ο καθένας. Μετά τους αγώνες απονεμήθηκαν με-
τάλλια και αναμνηστικά διπλώματα σε όλους. Στο τέλος έφυγαν 
όλοι ευχαριστημένοι από τους αγώνες και έδωσαν ραντεβού για 
του χρόνου στο 11ο Τουρνουά.
• Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να δείτε στο  facebook 
και ιστοσελίδα του Συλλόγου

ΕΝΙΣΧΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚΚλΗΣΙΑ
Ο Ιερέας του χωριού μας Γεωργάτος Ιωάννης και το 
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ευχαριστούν τους παρα-
κάτω συγχωριανούς οι οποίοι ενίσχυσαν την εκκλη-
σία του χωριού μας.
Με την βοήθεια τους έκαναν πάρα πολλές παρεμβά-
σεις και επισκευές στην εκκλησία μας μεταξύ αυτών 
και η κατασκευή δύο πορτονιών τα οποία στοίχισαν 
1400 €.
Το μπροστινό πορτόνι της εκκλησία έγινε με την ευ-
γενική χορηγία του Διονυσάτου Δημήτρη του 
Κώστα. 
Αφοι Μαρούλη Βασίλης & Σπύρος του Καμινάρη  ...500
Κούτσης Αποστόλης του Χαράλαμπου  ......................300
Μαρούλης Γεράσιμος του Κυριάκου  ..........................500
Αντωνάτος Φίλιππος του Διονύση  ...............................  20
Βασιλάτος Αντώνης του Αναστάση ............................  100
Βασιλάτος Ηλίας του Δημήτρη  ...................................... 20
Γαλιατσάτος Μανόλης του Στάθη .................................  50
Γαλιατσάτου Αικατερίνη του Ορέστη  ........................... 50
Διονυσάτου Μαρία του Σπυράγγελου  ......................... 50
Διονυσάτου –Κραβαρίτη Καλομοίρα  ........................... 50
Κατσιβέλη Ειρήνη του Γεράσιμου  ...........300$ Αυστραλ.
Κούτσης Διονύσης του Βασίλη  ...................................... 50
Κούτσης Παναγής του Διονύση  ..................................... 50
Λιάτου-Ευαγγελάτου Μαρίκα  ........................................ 20
Μαρούλη Ειρήνη συζ. Ερρίκου  ...................................... 50
Μαρούλη Ερμινία ( Νία) του Κώστα  ............................. 10
Μαρούλη Ευαγγελία συζ. Αποστόλη ............................ 20
Μαρούλη Κωνσταντίνα συζ. Χριστόφορου  ............... 50
Μαρούλη Μαρίκα συζ. Πέτρου  .................................100$
Μαρούλης Αλέκος του Δημήτρη  ................................... 50
Μαρούλης Βαγγέλης του Βαΐτση  .................................. 50
Μαρούλης Βαΐτσης του Ευαγγέλου  .............................. 50
Μαρούλη Γιάννης του Σπυράγγελου ............................ 15
Μαρούλης Γιώργος του Σπύρου .................................... 50
Μαρούλης Νίκος του Λάμπρου  ..................................... 30
Μαρούλης Σπυράγγελος του Ιωάννη  .......................... 50
Μαρούλης Σταύρος του Γεράσιμου  ............................. 50
Μαρούλης Χαράλαμπος του Κώστα  ............................ 10
Μαρούλης Χρήστος του Χαράλαμπου  ....................200$
Μουρελάτος Γιώργος συζ. Άννας Σταθάτου  ............... 20
Ρηγάτος Ηλίας & Αντώνης του Λεωνίδα  ...................... 50
Ρηγάτου Αγγελική σύζυγος Φώτη  ..............................100
Σπανός Δημήτρης του Νικολάου  .................................. 20
Σταθάτος Βαγγέλης του Διονύση  .................................. 20
Σταθάτος Βάσος του Χαράλαμπου  ............................... 50
Σταθάτος Γεράσιμος του Γιάννη  .................................... 20
Σταθάτος Ηλίας του Διονύση  ......................................... 20
Σταθάτος Ηλίας του Κώστα  ............................................ 30
Σταθάτος Κώστας του Ηλία  ............................................ 30
Σταθάτος Νικόλαος του Φώτη  ....................................... 50
Σταθάτος Χρήστος του Άγγελου  ................................... 25
Σταθάτος Χρήστος του Νικολάου  ................................. 50
Σταθάτου Ανδρονίκη του Γιώργου  ............................... 20
Σταθάτου Ελένη συζ. Θεοχάρη  ...................................... 50
Σταθάτου Μαρία του Γρηγόρη  ...................................... 50
Σταθάτου Μαρία σύζυγος Παντελή  ............................. 15
Σταθάτου Φώτο συζ. Νικολάου  ..................................... 20
Φανός Νικόλαος του Μιχάλη  .......................................... 30
Φανός Αθανάσιος του Χριστοδουλή  ............................ 10
Φανός Βαγγέλης του Σταύρου  ....................................... 30
Φανός Γρηγόρης του Κώστα  .......................................... 50
Φανού Ευγενία σύζυγος Κώστα  .................................... 50
Φανού Ελένη συζ. Χρήστου & παιδιά της  ..................100
Χριστοφοράτου Αχοντούλα του Κώστα  ...................... 10

Προλαβαίνουμε… 
προλαβαίνουμε….
Είναι ο 

τίτλος της 
πρώτης 
ποιητικής 
συλλογής 
της Χαράς 
Βασιλάτου του 
Γιώργου.

Η συλλογή αυτή είναι 
κατάθεση ψυχής της Χαράς 
χωρισμένη σε 5 ενότητες 
κάθε μία από τις οποίες έχει 
μία ξεχωριστή υφή.

Ανεπιφύλακτα 
προτείνουμε να το 
διαβάσουν όλοι. 

 Η ΕΘΕλΟΝΤΡΙΑ ΜΑΝΑ
(  Α Π Ο  Τ Η Ν  Ε Ν Ο Τ Η ΤΑ 

Μ Ε Σ ω  Κ Α λ λ Ι Ε Ρ Γ Η Μ Ε Ν Η Σ 

Π ΡΑ Γ Μ ΑΤ Ι Κ Ο Τ Η ΤΑ Σ )

Μια λαχ τάρα θα με φέρει
Πάλι γρήγορα κοντά 

Για να βλέπω προσωπάκια,
Χαμογελασ τά παιδιά…

Όνειρα πολλά να ακούω
Οπού κάνετε εσείς

Να θαυμάζω να σ τηρίζω
Μια καλή απόφαση…

Σαν σε σας αγάπη δίνω
Κι αν με Εμπισ τεύεσ τε

Θέλω δίπλα σας να μείνω
Ήρεμα να αισθάνεσ τε…..
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Σε κρανίου τόπο και νεκροτα-
φείο ζώων μετατράπηκε το 
γήπεδο του χωριού μας.

Ένα γήπεδο που φτιάχτηκε το 1981 
με χρήματα χωριανών, σήμερα έχει 
εντελώς εγκαταλειφτεί με αποτέλεσμα 
τα δεκάδες παιδιά που είναι ιδιαίτερα 
τον Αύγουστο στο χωριό, να πηγαίνουν 
σε γειτονικά χωριά για αγώνες.

Οι καταγγελίες μας ήρθαν από την 
πρώτη μέρα που ήρθαμε στο χωριό 
αρχές Αυγούστου. Επισκεφτήκαμε 
τον χώρο και δυστυχώς είδαμε με τα 
ίδια μας τα μάτια την εγκατάλειψη.

Εκτός της σχεδόν ολοκληρωματι-
κής καταστροφής των αποδυτηρίων 
και της περίφραξης υπήρχαν και δύο 
ψόφια ζώα τα οποία ήταν εστία μόλυν-
σης και επικίνδυνα για την υγεία όσων 
τολμούσουν να πάνε στο γήπεδο.

Πραγματικά χρειάζονται «συγχα-
ρητήρια» στους κτηνοτρόφους που τα 
παράτησαν!

Μαζί μας στην επίσκεψη στο γήπε-
δο ήταν και αρμόδιος καθαριότητας 
του δήμου Σταθάτος Διονύσης ο οποί-

ος αμέσως κινητοποίησε τις υπηρεσίες 
του δήμου οι οποίες απομάκρυναν τα 
ζώα.

Το κακό όμως είχε γίνει και δυ-
στυχώς τα παιδιά του χωριού μας 
δεν πάτησαν το καλοκαίρι στο γή-
πεδο.

Ενημερώσαμε και την ΔΕΗ για ένα 
σύρμα που είχε κοπεί και όπως κάνει 
πάντα ο υπάλληλός της Γιαννάτος Πα-
ντελής αμέσως φρόντισε να αποκατα-
στήσει την βλάβη. Πρέπει να σημειώ-
σουμε ότι ο Παντελής είναι παρών σε 
κάθε κάλεσμα όχι μόνο του χωριού 
μας αλλά από όλη την Παλική και είναι 
παράδειγμα υπαλλήλου προς μίμηση. 
Τον συγχαίρουμε.

Η προφύλαξη τόσο του γηπέδου 
όσο και άλλων κτισμάτων πρέπει να γί-
νει σκοπός όλων γιατί αν και το κοινοτι-
κό συμβούλιο πριν δύο περίπου χρόνια 
είχε επισκευάσει τα αποδυτήρια με και-
νούργιες πόρτες τις οποίες δυστυχώς 
κάποιοι τις κατέστρεψαν.

 Ελπίζουμε να μην επαναληφθούν 
ξανά τέτοια φαινόμενα. 

Γήπεδο-εγκατάλειψη!

16 Αυγούστου Μαγευτική Βραδιά

Ο Χρήστος Μαρούλης με τη γυναίκα του, μόνιμοι κά-
τοικοι της Αυστραλίας, ήταν κοντά μας στην Ριγανάδα

Τα παιδιά μας παίζουν σκάκι
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γημένη και επομένως τους ανήκε. Λόγω της αρνήσεως της Μονής 
Κηπουραίων να καταβάλει το ενοίκιο αυτό μετά το 1890 και την 
πράξη συγχώνευσης, τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα την έσυραν 
στα δικαστήρια, όπου και κέρδισαν την πρώτη δίκη, το 1904. Εκ-
μεταλλεύθηκαν δε το γεγονός ότι ο Αρχιεπίσκοπος Γερμανός είχε 
εκλεγεί και ενθρονιστεί Μητροπολίτης Αθηνών. Μίσθωσαν μάλιστα 
την Μονή του Ταφιού στον Ιερομόναχο Αμβρόσιο Σταθάτο (μετέ-
πειτα Ηγούμενο Κηπουραίων) για ένα έτος. Ο Ηγούμενος Νικηφό-
ρος, όμως, κατέφυγε στον Άρειο Πάγο, ο οποίος ακύρωσε την από-
φαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου στο Αργοστόλι. Όμως τα Φι-
λανθρωπικά Καταστήματα επέμεναν στην απαίτησή τους και, κατά 
τον Μαρούλη, προκειμένου να εμπλακεί η Μονή σε μακροχρόνιο 
και πολυέξοδο αγώνα, οι αντίδικοι συμβιβάστηκαν με την δωρεά 
από τη Μονή προς τα Φιλανθρωπικά Καταστήματα του ποσού των 
35.000 δρχ. και την αποποίηση κάθε περεταίρω απαιτήσεως από 
αυτά, όπως φαίνεται στο υπ’ αριθ. 8118 συμβόλαιο της 5ης Απριλίου 
1908.

Μετά την παραίτηση Νικηφόρου, ο τότε Επίσκοπος (η τοπική 
Εκκλησία είχε υποβιβαστεί σε Επισκοπή) Κεφαλληνίας Δαμα-

σκηνός Πολυδώρου (1901 – 1922, ο και μετέπειτα Μητροπολίτης 
Κεφαλληνίας, 1922 – 1933) παρεκάλεσε τον πρώην Ηγούμενο Δανι-
ήλ να αναλάβει και πάλι. Ο Δανιήλ όντως ανέ-
λαβε και διοίκησε τη Μονή έως το 1917 από 
το σπίτι του. Οι λόγοι που τον είχαν ωθήσει 
στην παραίτηση του 1907, εξακολουθούσαν 
να υφίστανται. Από το 1914 η Μονή διοικείται 
από Τριμελές Συμβούλιο και επιβλέπεται και 
επιτηρείται από την τοπική Εκκλησιαστική 
Αρχή.

Ο Εθνικός Διχασμός της περιόδου 1915 – 
1917 προκάλεσε την αποσύνθεση της 

Μονής. Όμως η αιτία που κορύφωσε την 
αποσύνθεση ήταν ο αποκλεισμός του 1915 – 
1917 που είχε επιβάλει η «Εγκάρδια Συνεννόηση – Entente» στην 
Ελλάδα, παρότι η χώρα ήταν ουδέτερη. Λόγω της έλλειψης τροφί-
μων εφαρμόστηκε με το χειρότερο δυνατό τρόπο από τους Μονα-
χούς το ρητό «πενία τέχνας απεργάζεται». Το 1915 – 1916 εν μέσω 
του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, Γαλλικό καταδρομικό, είτε από λάθος, 
είτε από άλλη αιτία, έρριψε βόμβα εναντίον του Μοναστηριού. Ο 
Μαρούλης θεωρεί την ενέργεια αυτή ως προερχόμενη από λάθος 
και συγκεκριμένα λέγει ότι το πολεμικό εξέλαβε το Μοναστήρι ως 
αντίπαλο πλοίο, βλέποντας την καπνοδόχο του φούρνου. Βεβαίως 
είναι λίγο παράδοξο, πρώτον ένας πλοίαρχος πολεμικού πλοίου και 
εν μέσω πολέμου να μην ξέρει που ακριβώς βρίσκεται και δεύτερον 
να εξαπολύει βόμβες σε κάθε αναθρώσκοντα καπνό που έβλεπε. 
Είτε από λάθος, είτε από άλλη αιτία λοιπόν η Μονή υφίσταται και 
αυτή την επίθεση, η οποία προξένησε ζημιές αν και η οβίδα εξερρά-
γη εντός του κοντινού δάσους. Στις 6 Δεκεμβρίου 1917 απεβίωσε ο 
Ηγούμενος Δανιήλ και ετάφη στον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεο-
τόκου στα Δεματωρά.

Την περίοδο πριν από τη Οκτωβριανή Επανάσταση η Μονή δεχό-
ταν τακτικά βοήθεια από τη Ρωσία. Παραδίδεται προφορικά ότι 

Ρωσικό πλοίο άραζε στο ακρωτήριο της Σχίζας, στο Λινό, πιθανόν 
στη θέση «Αβγασταριά» (την οποία λανθασμένα ο Μηλιαράκης ονο-
μάζει Καραβοστάσι) ή στο «Γυαλισκάρι», όπου ξεφόρτωνε σιτάρι 
για τη Μονή.

Μετά το θάνατο του Δανιήλ το 1917 κατά το Μαρούλη, ανέλαβε 
την Ηγουμενία ο Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Σταθάτος από τα 

Καμηναράτα. Όμως, στο πρωτόκολλο εγγράφων της Μονής αναφέ-
ρεται έγγραφο διορισμού του Ιερομονάχου Αμβροσίου Σταθάτου 
ως Ηγουμένου από τις 16 Μαΐου 1916. Πιθανόν να λανθάνει ο Μα-

ρούλης θεωρώντας ότι ο Δανιήλ διατηρήθηκε Ηγούμενος έως του 
θανάτου του. Ίσως λόγω της προκεχωρημένης ηλικίας του και της 
επισφαλούς υγείας του να απομακρύνθηκε από την Ηγουμενία 
πριν τον θάνατό του. Στις 16 Μαΐου 1916 εισέρχεται στη Μονή το 
έγγραφο διορισμού του Αρχιμανδρίτη Αμβροσίου Σταθάτου ως 
Ηγουμένου. Αναφέρεται από τον Τσιτσέλη, ότι τότε συγχωνεύεται 
η Μονή με αυτή των Βαρδιάνων. Ίσως αυτό να ενισχύεται από το 
γεγονός ότι στις 19 Μαΐου του ίδιου χρόνου αιτούνται την εγγρα-
φή τους στη Μονή ο Μοναχός της Μονής Βαρδιάνων Λαυρέντιος 
Σταθάτος και ο Γεώργιος Π. Σταθάτος ως Δόκιμος. Ο Λαυρέντιος 
είναι αδελφός εξ αίματος του Αμβροσίου, όπως προκύπτει από 
αναφερόμενο στο πρωτόκολλο έγγραφο της 3ης Ιουλίου 1920. Η 
επικύρωση της εκλογής του Αμβροσίου ως Ηγουμένου των Κη-
πουραίων από τον Μητροπολίτη γίνεται διά του αντιπροσώπου 
του Ιερέα Ανδρέα Σκιαδαρέση.

Ο Αμβρόσιος (κατά κόσμον Σίμων) Σταθάτος γεννήθηκε στα Κα-
μηναράτα το 1875, υιός του Χριστοδούλου. Το 1893 έγινε δό-

κιμος στη Μονή των Βαρδιάνων, στην οποία Μονή το 1896 εκάρη 
Μοναχός και αργότερα Ηγούμενος. Ο Πανάρετος σε σημείωσή του 
αναφέρει ότι το 1916 η Μονή των Βαρδιάνων μετετράπη σε μετόχι 
της Μονής Κηπουραίων. Αυτή η χρονολογία ίσως είναι η απάντηση 
στην αμφιβολία που διατυπώθηκε προηγουμένως σχετικά με το 

πότε η Μονή Κηπουραίων απορρόφησε τη Μονή των 
Βαρδιάνων. Ενισχυτικό της ημερομηνίας αυτής (1916) 
είναι έγγραφο, που αναφέρεται στο Πρωτόκολλο της 
Μονής με ημερομηνία 1923, κατά το οποίο οι Βαρδιά-
νοι ανήκουν ήδη στη Μονή. Ο Αμβρόσιος ήταν εργα-
τικότατος, φιλόπονος και διοικητικώς ικανότατος. Για 
τους λόγους αυτούς είχε καταφέρει και συγκεντρώσει 
υπό τη διοίκησή του όλα σχεδόν τα Μοναστήρια και τα 
Παρεκκλήσια της Επαρχίας Πάλλης. Από το 1900 διέ-
μενε στη γυναικεία Μονή της Αγίας Παρασκευής των 
Λεπέδων, όπου οικοδόμησε πλήθος οικοδομές καθώς 
και την παλαιά Εκκλησία της Μονής, η οποία βρισκόταν 

εντός του πλησίον σπηλαίου, σήμερα δε παραμένει ερειπωμένη 
από τους σεισμούς του 1953. Ηγούμενος των Κηπουραίων παρέ-
μεινε έως τις 8 Νοεμβρίου 1918, οπότε διαμελίσθηκε από νάρκη 
μαζί με μια Μοναχή, Μαρία ονομαζόμενη, των Λεπέδων και ένα 
λαϊκό (κάποιον Λεωνίδα από τους Σουλάρους) έξω από το Μονύ-
δριο της Αγίας Άννας στα Λέπεδα. Ετάφη στη Μονή των Λεπέδων.

Τον Αμβρόσιο διαδέχθηκε ο Αρχιμανδρίτης Χρύσανθος Γιακου-
μάτος. Ο Χρύσανθος γεννήθηκε στο Ληξούρι το 1885, υιός του 

Αναστασίου. Ο Χρύσανθος διέμενε στη Μονή κατά διαστήματα επί 
Ηγουμενίας Δανιήλ, αλλά διαμένει εκεί μόνιμα επί Ηγουμενίας Αμ-
βροσίου. Εγγράφηκε Δόκιμος το 1917 και εκάρη Μοναχός παίρνο-
ντας το όνομα «Χρύσανθος» το 1918 από τον Ηγούμενο Αμβρόσιο, 
ο οποίος και τον στέλνει στη Ζάκυνθο όπου χειροτονείται Ιερέας. 
Μετά το δυστύχημα του Αμβροσίου ανέλαβε την Ηγουμενία. Το 
1924 καταβάλει το τίμημα των 35.000 δρχ. προς τα Φιλανθρωπικά 
Καταστήματα λήγοντας έτσι το ζήτημα του Ταφιού που ταλαιπώ-
ρησε τη Μονή από το 1861, επί εξήντα τρία έτη. Ο Χρύσανθος κα-
τάφερε να εκδιώξει από τη Μονή τα ζιζάνια του διχασμού, να ανα-
διοργανώσει τη λειτουργία της και, γενικά, να επαναφέρει την προ 
του 1907 κατάσταση. Χαρακτηριστικό είναι, ότι με την Μικρασιατι-
κή Καταστροφή του Γένους το 1922, ο Χρύσανθος άνοιξε τη Μονή 
σε πολλές προσφυγικές οικογένειες παρέχοντας τα αναγκαία για 
την συντήρησή τους.

Το 1924 επανέκαμψε ο Νικηφόρος από την Αίγυπτο και γενομέ-
νων εκλογών ανέλαβε και πάλι την Ηγουμενία της Μονής. Την 

περίοδο αυτή της Ηγουμενίας του οικοδομεί νέο Ξενώνα στη 
Μονή το 1928.

Συνεχίζεται….
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ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ
Γράφει ο Λαδάς Κώστας του Νέστωρα

Συνέχεια από 48 φύλλο

Στο προηγούμενο φύλλο είχαμε ξεκινή-
σει στην αναγραφή κάποιων τοπωνυμίων 
του χωριού μας όπως αυτά καταγράφονται 
από τον κ. Κώστα ( Ντίνο) Λαδά. Συνεχί-
ζουμε την αναφορά αυτή με τα παρακάτω 
τοπωνύμια με την πεποίθηση, ότι και άλλοι 
χωριανοί θα ανταποκριθούν στο κάλεσμά 
μας και έτσι θα καταγραφούν όλες οι 
περιοχές των Καμιναράτων και της ευ-
ρύτερης περιοχής.

ΚΑΤΣΑΡΑΤΑ: Είναι η περιοχή νότια και 
συνέχεια της περιοχής Αστεράτα και έχει 
τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτήν, (αμπέλια 

–χωράφια-πηγάδια).
Εδώ υπάρχουν και τα θεμέλια (μέχρι 

του ύψους του δαπέδου) εκκλησίας αφι-
ερωμένης στον Άγιο Ιωάννη. Δεν γνωρίζω τη 
χρονολογία κατάρρευσής της , πιστεύω όμως 
ότι θα έγινε ταυτόχρονα με την καταστροφή 
των Βρυωνάτων.

ΜΑΥΡΗ ΣΥΚΙΑ: Είναι η περιοχή κατόπιν και 
νότια της περιοχής Κατσαράτα και πάντοτε ανα-
τολικά του μονοπατιού Καμιναράτα –Χαβδάτα.

Πέραν αυτής δεν γνωρίζω το όνομα άλλης πε-

ριοχής που να έχει σχέση με συγχωριανούς μας.

ΚΟΥΜΠΙ: Είναι η δασώδης περιοχή που κα-
λύπτει τμήμα της Ανατολικής πλευράς των περι-
οχών Αστεράτα και Κατσαράτα στο μεταξύ τους 
όριο.

ΓΡΙΑ ΦΟΡΑΔΑ: Ευρίσκεται δυτικά της περιο-
χής Κατσαράτα, αρχίζει από το μονοπάτι Καμινα-
ράτα Χαβδάτα και εκτείνεται σε όλη τη πλαγιά του 
βουνού μέχρι τη θέση λΑΚΙΑ.

ΚΑΜΙΝΙ: Είναι το σημείο στα 
Λαδάτα που αρχίζει ο νέος δρόμος 
προς Κατσαράτα.

Προφανώς εκεί θα υπήρχε 
κάποιο από τα πολλά καμίνια για 
ασβέστη που είχαν οι πρόγονοί μας 
και από τα οποία πήρε το όνομά 
του το χωριό μας και εμείς οι (Καμι-
ναρατ - Καμινάρης).

Εδώ θέλω να προσθέσω ότι 
αρχικά όλοι οι κάτοικοι του χωριού έφεραν το 
επώνυμο Καμινάρης. Όταν οι κάτοικοι έγιναν 
πολλοί και προς διαχωρισμό των οικογενειών, 
το μικρό όνομα έγινε επίθετο (για παράδειγμα 
Στάθης –Σταθάτος, Διονύσης –Διονυσάτος, 
λιας-λιάτος κ.λ.π)

Το επίθετο Καμινάρης διατήρησε μόνο μία 
οικογένεια που κατέβηκε στο Ληξούρι πολύ πα-
λιά. ( Σημείωση σύνταξης, στους εκλογικούς 

καταλόγους του 1914 δεν υπάρχει επώνυμο 
Καμινάρης).

ΑΣΦΑΚΙΑΣ ή ΣΦΑΚΙΑΣ ή ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ (πα-
λιό όνομα).

Είναι η περιοχή στην δυτική πλευρά του βου-
νού που αρχίζει από τα Παρισάτα και καταλήγει 
στο Κουλουμάκι. Θέλω να πιστεύω ότι η περιοχή 
πήρε το όνομά της από τις πολλές ασφάκες (φυτό) 
που φύτρωναν εκεί.

ΑλλΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Εκτός από τις παραπάνω περιοχές υπάρχουν 

και πολλές άλλες με τοπωνύμια όπως:
 Άγιος Βασίλης, Σκαλτσουνάτα, Κουρου-

πάτα, Αμμούσα ή Αμμουδαρές, Στριφουλιάς, 
Βουνό Ιγκλέζη, Καλογεράς, Σπάρτο, Χούχλιο 
(τοπωνύμιο που αναφέρετε από το 1264), Κοζα-
νίτης, Δίσματα κ.λ.π , στις οποίες υπήρχαν και 
υπάρχουν ακίνητα συγχωριανών μας όμως δεν 
τις εντοπίζω γεωγραφικά διότι ευρίσκονται εκτός 
του ευρύτερου χώρου του χωριού μας .

Επίσης σε παλαιά κείμενα όπως- το πρακτικό 
της Λατινικής Επισκοπής Κεφαλληνίας 1264 και 
αλλού- αναφέρονται οι θέσεις Γερακαριό (χω-
ριό που καταστράφηκε από πειρατές), Χαλεπέ-
δα, Φυραδόμαντρα, Αγγασιώνας (νομίζω ότι 
υπάρχει και σήμερατέτοιο τοπωνύμιο), Ορθολίθι, 
Εκκλησία Αγιος λέοντας κ.λ.π. τα οποία δεν μπο-
ρώ να εντοπίσω γεωγραφικά.

Σπάρτη 15-10-11  Κωνσταντίνος λαδάς

 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, ευχαριστεί τους συγχωρια-
νούς οι οποίοι από το υστέρημά τους ενισχύουν 
το Σύλλογό μας, συμβάλλοντας έτσι στην υλο-

ποίηση των στόχων του. Παρακαλούμε να μας ενημε-
ρώσουν για τυχόν λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να 
έχουμε κάνει, όσον αφορά την αναφορά της προσφο-
ράς 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 Γαλιατσά-
του και του ταμία Γρηγόρη Μαρούλη. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977318087 – 2109567948 - 
2105770203

 Διόρθωση: Η Μαρούλη Ειρήνη σύζυγος Ερρίκου έδω-
σε 20 € και όχι (ο) που είχε γραφτεί στο 48 φύλλο της 
εφημερίδας
Αντωνάτος Γεράσιμος του Παναγή  .................................. 100€
Αντωνάτου Άννα-Μαριάνθη-Αθηνά του Παναγή  .......... 60€
Βασιλάτος Αντώνης Αναστασίου  ....................................... 20€ 
Βασιλάτος Γρηγόρης του Παναγή  ...................................... 20€
Βασιλάτου Χαρά του Γιώργου  ............................................. 20€
Αντύπα Γαλιατσάτου Μάχη .....................................................  15
Γαλιατσάτου Σπυριδούλα Παναγή  ..................................... 20€
Γιακουμάτος Παντελής του Γεράσιμου  ............................. 20€
Λιναρδάτου Άννα υπέρ μνήμης  
μητέρας της Σταθάτου Μαργαρίτα  ................................... 20€ 
Λιναρδάτου –Μαρκέτου Πόπη  
υπέρ μνήμης μητέρας της Σταθάτου Μαργαρίτα ........... 50€
Λουκάτου –Πρέκα Νίκη του Σωτήρη  ...................................50
Λυκούδης Άγγελος & Ειρήνη  ............................................. 100€
Μαρούλη Αικατερίνη του Χαράλαμπου  .......................... 20
Μαρούλη Βασιλική Λάμπρου ............................................20€
Μαρούλη Θεοδώρα συζ. Ηλία  ..........................................40€
Μαρούλη-Λυκούδη Ναταλία  .............................................10€
Μαρούλη Χαρά Παρασκευά ..............................................  20€
Αφοι Μαρούλη Βασίλης και Σπύρος του Καμινάρη  300€
Μαρούλης Αλέκος Δημητρίου  ..........................................20€
Μαρούλης Διονύσης Λάμπρου  ........................................20€
Μαρούλης Διονύσης Χαράλαμπου (Σαραγιάννη)  .....10€
Μαρούλης-Κιρπάλ Γεράσιμος του Σπύρου ...................20€
Μαρούλης Μάρκος του Θεοδόση  .............................. 3000€
Μαρούλης Παναγής του Λάμπρου  .................................50€
Μαρούλης Στάθης Μεμάγγελου  ......................................20€
Μαρούλης Στέλιος Παρασκευά  ........................................20€
Ρηγάτος Χάρης του Βασίλη ................................................20€
Ρηγάτου -Παπανικόλα Βαρβάρα του  
Διονύση και της Ουρανίας  ................................................50 €
Σταθάτος Διονύσης του Νικολάου  ..................................20€
Σταθάτος Ευάγγελος του Διονύση  ..................................20€
Σταθάτος Κυριάκος του Χαράλαμπου  ...........................20€ 
Σταθάτος Σπύρος του Σαράντη  .......................................50€
Σταθάτος Χρήστος του Σαράντη  ....................................... 30
Σταθάτου Ηγησώ Χαράλαμπου ........................................30€
Σταθάτου Γεωργία σύζυγος Χρήστου ενίσχυσε με 20 € 
το Σύλλογο για την εγγονούλας της Υακίνθη 
Φανός Τιμόθεος του Γρηγόρη ...........................................  20€
Φανός Χρήστος του Αθανασίου  .......................................20€
Φανού Ανδριοπούλου Ευθυμία του Γιώργου ...............20€
Φανού –Κόλια Αγγελική Χρήστου  ...................................20€
Φανού Χρυσούλα του Χρήστου  .......................................20€

Τα Μοναστήρια ΙΙ

Ξεκίνησαν τα  
περιβαλλοντολογικά 
μονοπάτια στην 
Παλική

Τον Ιανουάριο εγκαταστάθηκε 
ο εργολάβος και ξεκίνησαν 
τα έργα για την διάνοιξη των 

περιβαλλοντολογικών μονοπατιών 
στην Παλική.
Τα έργα άρχισαν από το μονοπάτι  
Δαμουλιανάτα - Αγία Θέκλη και εν 
συνεχεία θα ξεκινήσει του χωριού 
μας.
Το μονοπάτι αυτό θα ξεκινά από την 
Αητόσταση και μέσο Πηγάνου όπως 
είναι η μελέτη θα καταλήγει στον 
Ταφιό.
Από εκεί θα πηγαίνει στα Κηπούρια 
και θα φτάνει στην  Σχίζα όπου θα 
γίνει μία μικρή πλατεία.
Κατά μήκος της διαδρομής θα τοπο-
θετηθούν παγκάκια  και θα γίνουν 
διάφορες παρεμβάσεις με υλικά της 
περιοχής. όπως ξύλα και πέτρες . 
Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας 
θα έχουμε περισσότερες πληροφο-
ρίες και φωτογραφίες. 
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Πολλές Κλοπές στην Παλική
Όπως μας καταγγέλλουν το τελευταίο διάστημα ,δεκάδες 

διαρρήξεις έχουν γίνει στην περιοχή της Παλικής.
Μία από αυτές έγινε στο χωριό μας. Οι διαρρήκτες μπήκαν 

σε στάνη και αφαίρεσαν πάρα πολλά αντικείμενα στο δε Ρίφι 
έκλεψαν από άλλη στάνη αρκετά κατσίκια.

Η αστυνομία προσπαθεί έχει εξιχνιάσει κάποιες κλοπές 
αλλά κάτι περισσότερο πρέπει να γίνει γιατί άρχισε να 
επικρατή φόβος στους πολίτες.

 ΜΕΓΑΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ  
ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

Η μεγάλη θεομηνία που έπληξε το νησί μας ,την 
ημέρα του Σταυρού 14 Σεπτεμβρίου, επέφερε 
μεγάλες καταστροφές και στο νεκροταφείο του 

χωριού μας.

Οι τεράστιες ποσότητες νερού, είχαν σαν αποτέλε-
σμα να πέσει το δυτικό τοιχίο στο νεκροταφείο και να 
καταστραφούν πάνω από 10 τάφοι.

Έκτοτε το θέμα έχει συζητηθεί αρκετές φορές σε 
δημοτικά συμβούλια για να βρεθεί μία λύση τόσο στη 
αποκατάσταση του τοιχίου όσο και στην επισκευή των 
μνημάτων

Τελικά εκδόθηκε σχετική μελέτη από τις υπηρεσίες 
του δήμου και απομένει την δημοπράτησή του. Δυστυ-
χώς έχουν περάσει 5 μήνες και μάλλον θα περάσουν πολ-
λοί ακόμα για να αποκατασταθούν οι ζημιές. 

Στο χέρι τους είναι να μας διαψεύσουν.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Δημοτικό Σύμβου-

λος και φίλο του χωριού μας κ. Διονύση Αραβαντινό ο 
οποίος από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε μαζί μας και 
έφερε το θέμα στο Δ.Σ πιέζοντας για να βρεθεί λύσει.

ΝΕΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Στις εισαγωγικές εξετάσεις για 
τα ΑΕΙ και ΤΕΙ για την σχολική 
χρονιά 2012-2013 αρκετά 

παιδιά μας πέτυχαν την εισαγωγή 
τους τόσο από τα σχολεία της Κε-
φαλονιάς όσο και από την υπόλοι-
πη χώρα όπου κατοικούν συγχω-
ριανοί μας.

Ο Σύλλογός μας όπως κάθε χρο-
νιά έτσι και εφέτος στη συνεστίασή 
μας στις 2 Μαρτίου θα βραβεύσει 
τους νέους φοιτητές που θα το επι-
θυμούσαν. Όσοι θέλουν παρακα-
λούμε να μας ενημερώσουν μέχρι 
20 Φεβρουαρίου.

Τα παιδιά που γνωρίζουμε για 
την επιτυχία τους είναι. 

ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
- Γιώργος Διονυσάτος του Δημή-

τρη πέτυχε Πληροφορική με εφαρμο-
γές στην Βιοϊατρική στα Τ.Ε.Ι Λαμίας. 

-Όλγα Διονυσάτου 
του Δημήτρη στο τμή-
μα Παιδαγωγικό Δημο-
τικής εκπαίδευσης του 
Πανεπιστήμιου Πάτρας. 

-Ο Λάμπρος Μαρού-
λης του Διονύση και Σοφίας 
πέτυχε στα Τ.Ε.Ι Πειραιά στο τμήμα 
Ηλεκτρολογίας

-Ο Βαγγέλης Φανός Φώτη στο 
τμήμα Διοίκηση Μονάδων Υγείας & 
Πρόνοιας στα Τ.Ε.Ι Καλαμάτας.

-Ο Νίκος Χατζηιωάννου του 
Αντώνη και της Τζανέτας Γαλιατσάτου 
του Θεοδόση στο τμήμα Μ.Μ.Ε. στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο.

ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 10%

-Αντωνάτος Αλέξανδρος του 
Σπύρου και Χριστίνας στο τμήμα Τε-
χνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 

-Κατσιβέλης Κώστας του Γεράσι-
μου και Κυριακούλας στις Οικονο-
μικές Επιστήμες του Πανεπιστήμι-
ου Πάτρας 

-Ρηγάτου Αγγελική του Αντώνη 
και Ιωάννας στο τμήμα Εμπορίας και 
Διαφήμισης του ΤΕΙ Ιεράπετρας Κρή-
της 

-Ρηγάτου Αγγελική του Ηλία και 
Μαρίας στο τμήμα Λογιστική του ΤΕΙ 
Πάτρας 

ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 90%
-Αντωνάτου Ναυσικά του Γεράσι-

μου Φιλολογίας Πάτρας
-Βασιλάτος Δημήτρης του Γερά-

σιμου και Μαρίας Α.Ε.Ν Σχολή Μηχα-
νικών.

-Διονυσάτου Βερόνικα του Γερά-
σιμου και Παναγιώτα Δημοσιογραφί-
ας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 
Θεσσαλονίκης

Λαδά Γερασιμίνα του Λεωνίδα 
και Σοφίας στο τμήμα Γλώσσας Φι-
λολ. και Πολιτ. Παρευξείνιων χωρών 
Κομοτηνής

-Μαρούλη Ειρήνη του Σπύρου 
και Αγγελικής Οικονομικών Επιστη-
μών Τρίπολης

-Μαρούλη Ευαγγελία Διονυσίου 
και Μαρίας Φιλολογίας Αθηνών. 

Μπίρκος Βασίλειος Δημητρίου 
και Κατσιβέλης Μαρίας Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 
Δυτικής Ελλάδος Αγρίνιο.

Τσιβράς Γιώργος Σπύρου ΤΕΙ Με-
σολογγίου τμήμα Αυτοματισμού.

Ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά κα-
λές σπουδές.

ΟΙ ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Σε λίγο καιρό οι ιστορικές στολές του χορευτικού 
συγκροτήματος του χωριού που είχαν δωριθεί από 

τον πρώην πρόεδρο του χορευτικού κ. Φανό Ευάγγελο 
στην κοινότητα το 2002, θα στολίζουν το Μουσείο του 
χωριού μας.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η τότε δημοτική και κοι-
νοτική αρχή, είχαν δεσμευτεί ότι οι στολές θα τοποθε-
τηθούν μέσα σε ιδική προθήκη, αλλά δυστυχώς όπως 
γίνεται συνήθως ΔΕΝ υλοποίησαν την υπόσχεσή τους.

 Ευτυχώς οι στολές παρέμειναν στην Μαρία Διονυ-
σάτου, πρόεδρο του νέου χορευτικού, η οποία με ιδιαί-
τερη προσοχή και ασφάλεια ανέλαβε να τις φυλάξει.

Σήμερα την δουλειά που δεν έκανε ο δήμος, ΑΝΕ-
ΛΑΒΕ να κάνει ο Σύλλογός μας και σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα θα είναι έτοιμη μία γυάλινη πρόσο-
ψη και σε συνεργασία με την Μαρία Διονυσάτου θα το-
ποθετηθούν οι στολές και θα κοσμούν το Μουσείο του 
χωριού μας.

Θέλουμε να συγχαρούμε την Μαρία γιατί ανέλαβε 
να φιλάει με ασφαλές τρόπο αυτά τα ιστορικά κοσμή-
ματα και φυσικά να καταγγείλουμε τους υπευθύνους 
που ακόμα για μία φορά δεν υλοποίησε τις υποσχέσεις 
τους.

 ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ  
Ο ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ  

ΜΕ 3000€

Στα τριάντα επτά χρόνια δράσης του Συλλόγου μας 
δεκάδες συγχωριανοί στάθηκαν κοντά του και τον 
βοήθησαν οικονομικά δίνοντάς του την δυνατότη-

τα να έχει μία μεγάλη παρουσία και προσφορά στο χωριό 
μας με πολύ σημαντικά έργα που πιστεύουμε ότι έχουν 
σε μεγάλο βαθμό αλλάξει την μορφή του.

Τελευταίος στην μέχρι σήμερα λίστα αλλά πρώτος από 
όσους θα ακολουθήσουν και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι πάρα 
πολλοί, είναι ο Μαρούλης Μάρκος του Θεοδόση και της Αικα-
τερίνης ( Κάτες), όπως είναι γνωστή σε όλους μας.

Ο κ Μάρκος επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου 
μας Γαλιατσάτο Ηλία και του εξέφρασε την επιθυμία να ενισχύ-
σει τον Σύλλογό μας ο οποίος θα κάνει με αυτά κάποια έργα στο 
χωριό, υπέρ μνήμης των αγαπημένων του γονέων Θεοδόση και 
Αικατερίνη και των τεσσάρων αδελφιών του Νικολάου, Θεόδω-
ρού, Αγγέλικα και Αλεξάνδρα.

Μαζί συμφώνησαν τα χρήματα να διατεθούν τα 1500 € για 
την αντικατάσταση των παραθύρων του Μουσείου και τα άλλα 
1500 για την κατασκευή μέρος του υπόλοιπού τοιχίου πίσω από 
την εκκλησία. Και τα δύο έργα τώρα που γράφονται αυτές οι 
γραμμές έχουν υλοποιηθεί. 

Το Δ.Σ του Συλλόγου αλλά και όλοι οι χωριανοί, τον ευχα-
ριστούμε πολύ γι αυτή την μεγάλη και ευγενική χορηγία.

Πλατιά Άμμος:  
Τα σκαλιά φεύγουν!!!

Με τις πρώτες βροχές που έπεσαν στην Κε-
φαλονιά και ιδιαίτερα αυτές του Σεπτεμβρίου 
που είχαμε τεράστιες ποσότητες νερού, ήλθαν 
και τα πρώτα προβλήματα στην Σκάλα της Πλα-
τιάς Άμμου.

Η βροχή προκάλεσε κατολίσθηση και σχε-
δόν η κατάβαση είναι αδύνατη από τις πέτρες 
και τα χώματα που έχουν πέσει πάνω στην σκά-
λα.

Το κυριότερο όμως και το μεγαλύτερο 
πρόβλημα είναι η διάβρωση του εδάφους 
στο μέσον της σκάλας και όπως πάει σε λίγο 
μπορεί να παρασυρθεί και αυτή.

Αυτό οφείλετε στην μεγάλη ποσότητα του 

νερού, χώματος και πετρών που πέφτει 
από την πλατεία, λόγο της μη ασφαλτό-
στρωσής της.

Αν όπως επανειλημμένα μας είχαν 
υποσχεθεί οι αρμόδιοι είχε ασφαλτο-
στρωθεί ο δρόμος και η Πλατεία, οι οχετοί 
όμβριων υδάτων δεν θα βούλωναν από 
τα χώματα και τις πέτρες που κατεβάζει 
στον δρόμο η βροχή με αποτέλεσμα να 
φράσουν και τα νερά να πέφτουν πάνω 
στην σκάλα.

Άμεσα πρέπει οι αρμόδιοι να επέμ-
βουν και να βρουν λύση, γιατί αν πέ-
σει η σκάλα θα είναι πολύ δύσκολο να 
βρεθούν τα χρήματα για την αποκατά-
σταση της ζημιάς. Για να δούμε ακούει 
κανένας αρμόδιος!!!!!

‘Άστραψε από καθαριότητα η Παλική’

Για πρώτη φορά η Παλική παρουσίασε το περσυνό 
καλοκαίρι τέτοια καθαριότητα.

Τόσο το Ληξούρι όσο και τα χωριά, καθαρίστηκαν και 
βάφτηκαν απ άκρη εις άκρη και όλοι νόμιζαν ότι βρίσκονται σε 
άλλο μέρος, το δε χωριό μας για πρώτη φορά παρουσίασε αυτή 
την όμορφη εικόνα.

Όλα άρχισαν να αλλάζουν από την στιγμή που ορίστηκε από 
την Δήμαρχο κ. Παρίση και τον Αντιδήμαρχο κ. Θεοφιλάτο, υπεύ-
θυνος καθαριότητας ο συγχωριανός μας Σταθάτος Διονύσης του 
Πέτρου, ο οποίος καθημερινά διέτρεχε σε όλη την Παλική και φρό-
ντιζε να λύνει όλα τα προβλήματα καθαριότητας και όχι μόνο.

Δυστυχώς στο τέλος του Αυγούστου του άλλαξαν θέση. Ελπί-
ζουμε του χρόνου να μην παρατηρήσουμε τα ποιο παλιά φαινό-
μενα και να ξαναστράψουν τα χωριά μας από καθαριότητα γιατί 
τότε οι ευθύνες θα είναι τεράστιες γι αυτούς που τον άλλαξαν από 
την θέση του.

Λεωφόρος Κυπαρισσιών
Σε μία πράσινη λεωφόρο με κυπαρίσσια και δάφ-

νες οραματίζεται να κάνει την είσοδο του χωριού 
στην περιοχή Μύλος ο κ. Φανός Ανδρέας.

Το όραμα αυτό άρχισε να το υλοποιεί πέρυσι με την φύ-
τευση σε μήκος 200 μέτρων δάφνες και το καλοκαίρι συνέ-

χισε την προσπάθειά του με την φύτευση 77 Κυπαρίσσια και 
40 Δάφνες 

. Είναι μία πολύ αξιόλογη προσπάθεια και τον συγχαίρου-
με, ελπίζοντας να ακολουθήσουν και άλλοι.

Μήνυμά του όπως μας είπε: Φύτεψε και εσύ ένα δέν-
δρο. Μπορείς

 

Η καταστροφή των μνημάτων

Τα σκαλιά έτοιμα να φύγουν. 
Θα γίνει τίποτα;


