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«Καλοχαιρέτα τους πεζούς, όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν, όταν θα ξεπεζέψεις»   (Λαϊκή παροιμία)

Kακουραίοι, Αγκαλιάστε στοργικά την εφημερίδα των Αρτεμισιωτών, το ΚΑΚOYΡΙ. 

Αυτή μας αδελφώνει, μας ταξιδεύει στ’ όμορφο χωριό μας και κάνει τη φωνή μας ν’ ακούγεται μακρύτερα και περισσότερο. 

O ΞENΩNAΣ λειτουργεί και εξυπηρετεί 
πλήρως όλους όσους θελήσουν 
να δοκιμάσουν τη φιλοξενία του. 

Υπεύθυνη λειτουργίας του ξενώνα
η κ. Δήμητρα Ρόκκα

Tηλ: 27960-61154 και 27960-61145 
υπεύθυνη λειτουργίας του ξενώνα. 

Ο ξενώνας μας στο όμορφο χωριό μας 
σας περιμένει να σας ξεκουράσει. 

Κλείστε εγκαίρως δωμάτια. 
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Μ
ετά από λίγες μέρες, από την κυκλοφορία της
εφημερίδας μας, θα γιορτάσουμε την ΕΠΕΤΕΙΟ
του ιστορικού ΟΧΙ.

Η 28η Οκτωβρίου 1940 αποτελεί φωτεινό παράδειγ-
μα ηρωισμού και αυτοθυσίας του Έλληνα στρατιώτη προ-
κειμένου να υπερασπιστεί τα ιερά και τα όσια της πατρί-
δας και η πράξη αυτή αποτελεί
ορόσημο στην ιστορία του Ελ-
ληνικού Έθνους.

Η ιστορική μνήμη αναπολεί
με εθνική υπερηφάνεια τον
θρίαμβο των Ελλήνων μαχητών
εναντίον της φασιστικής επι-
δρομής, που εκδηλώθηκε τη νύ-
χτα της 28ης Οκτωβρίου του
1940. Έχουμε όχι μόνο υποχρέ-
ωση αλλά και υπέρτατο καθή-
κον να γιορτάζουμε, να υμνού-
με και να τιμούμε αυτή την
ΕΠΕΤΕΙΟ, διότι έφερε την πα-
τρίδα μας στο προσκήνιο του
διεθνούς θαυμασμού.

Η μικρή στο μέγεθος, αλλά
μέγιστη στο σθένος Ελλάδα,
αναχαίτισε, κατατρόπωσε και καταρράκωσε τις υπέρτε-
ρες εχθρικές δυνάμεις, με την αυταπάρνηση, τον ηρωι-
σμό και την πατριωτική έξαρση ολόκληρου του ελληνι-
κού λαού.

Ειδικότερα, οι φαντάροι μας που πολέμησαν νυχθη-
μερόν στα κακοτράχαλα βουνά της Αλβανίας, κάτω από
δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες με ανεπαρκή μέσα και

δημιούργησαν το έπος του 1940.
Το έπος του 1940, υπήρξε λαμπρό αποτέλεσμα ενό-

τητας και ομοψυχίας. Μπροστά στον απειλητικό επιδρο-
μέα, παραμερίσαμε τις οποιεσδήποτε διαφορές μας και
σαν μια γροθιά πολεμήσαμε τον εχθρό και γνωρίσαμε
τον θρίαμβο.

Το Κακούρι είναι υπερήφα-
νο, διότι στον πόλεμο του
1940 έστειλε στην πρώτη
γραμμή πάνω από 40 παλικά-
ρια του, που πολέμησαν με αυ-
τοθυσία και ηρωισμό στα Αλ-
βανικά βουνά.

Πέντε Κακουραίοι έπεσαν
υπέρ πατρίδος (Γκόνος Δημή-
τριος του Χ., Μπρότσης Αθα-
νάσιος του Κ., Ρόκκας Ιωάν-
νης του Κ., Σταματόπουλος
Δημήτριος του Δ. και Οψιμά-
λης Ιωάννης του Κ.) και τρεις
από αυτούς είναι ακόμη θαμ-
μένοι στα Αλβανικά βουνά
(Μπρότσης Α., Ρόκκας Ι. και
Σταματόπουλος Δ.), γράφον-

τας έτσι με τη θυσία τους χρυσές σελίδες της ιστορίας.
Τους Κακουραίους ήρωες του ’40 δεν πρέπει να τους

ξεχάσουμε ποτέ, γιατί λαός που ξεχνάει την ιστορία του
δεν έχει μέλλον.

Ζήτω το έπος του 1940.
Ι. Δ. Σταματόπουλος

Δημήτρης  Παυλής
Ένας Κακουραίος 

Υποψήφιος Δήμαρχος Τρίπολης 

Ο Δημήτρης Παυλής διεκ-

δικεί το δευρυμένο Δήμο Τρί-

πολης, όπου συμπεριλαμβά-

νεται και το χωριό μας. 

Για το Δημήτρη έχουμε

και άλλοτε αναφερθεί, αφού

ήταν και υποψήφιος βουλευ-

τής στις πρόσφατες εθνικές

εκλογές. Στις εκλογές της

7ης Νοεμβρίου 2010 κατεβαίνει χωρίς κομματικές

ταμπέλες.  

Εμείς να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. 

ΑΑρρττεεμμιισσιιαακκάά    22001100

Κωδ. εντύπου: 4117

Ο  ξενώνας  του  χωριού  μας

Λεπτομέρειες στις σελ. 4-5

Φέτος το καλοκαίρι οι Σύλλογοι του χωριού μας,
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων “ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ 2010’’,
έκαναν δύο εκδηλώσεις για τα παιδιά του χωριού
κυρίως.

Στις 11-8-2010 ο ταχυδακτυλουργός ΠΛΑΤΩΝ
ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους με μια δίωρη πα-
ράσταση, στην πλατεία του χωριού. Το ένα μαγικό
διαδεχόνταν το άλλο, αφήνοντάς μας άφωνους.

Ικανοποιημένοι μείναμε κι από την παράσταση
κλόουν, που δόθηκε στην πλατεία επίσης, από τη
Τζίνα Κανακάρη (με καταγωγή από τη γιαγιά της
από το χωριό). Η Τζίνα παρουσίασε κι έπαιξε με τα

παιδιά το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού. Στο
κυνήγι συμμετείχαν όλα τα παιδιά, χωρισμένα σε
δύο ομάδες και διασκέδασαν αρκετά. Οι μεγάλοι
επίσης γελάσαμε και διασκεδάσαμε με τα καμώματα
των παιδιών.

Μετά την παράσταση προσφέρθηκαν σ’ όλους,
μικρούς και μεγάλους πίτσα, πατατάκια και αναψυ-
κτικά.

Και οι δύο παραστάσεις ήταν πολύ ωραίες και
σίγουρα θα τις θυμούνται τα παιδιά του χωριού,
μικρά και μεγάλα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ 
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✒ Οι γιατροί του κόσμου στο Κακούρι..................8 
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Τρι μη νιαίο δελ τίο

Ιδιο κτη σία
Σύλ λο γος Αρ τε μι σιω τών 

Ατ τι κής 
Γλάδ στω νος 10 Αθή να 10677 

Τηλ: 210 6231889 
Eκδότης - Δ/ντής: 

I. Δ. Σταματόπουλος 
Τηλ: 210 6231889
Κιν.: 6977 286581 

Ετή σιες Συν δρο μές: 30€ 
Eξω τε ρι κού: 50€ 

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

Γω γώ 
Eλέ νη Δά μη -  Zαρόκωστα 

Σταματόπουλος Γιάν νης Δημ. 
Ρόκκας Γιώρ γος Ηλ. 

Μπε νε χού τσου Κω στού λα 
Μπρότση-Αλω νι στιώ τη Ει ρή νη

••••
Ηλεκτρονική Σχεδίαση - Εκτύπωση: 

Eκδόσεις-Γρα φι κές τέ χνες 
Αριστέα  Καρπούζη 

Θεοδοσίου 21  Ίλιον (N.  Λιόσια) 
Tηλ-Fax: 210 2619003 

e- mail:  karpouzi@ otenet.gr
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Κακαβάνου Ειρήνη, κόρη της Παρασκευής Μπουρτσουκλή, πήρε το
πτυχίο της Αγγλικής Φιλολογίας.

Την συγχαίρουμε θερμά και της ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία.

Νέοι  επιστήμονες

― Ο Γιώργος Ρηγόπουλος και η γυναίκα του Γιώτα, το γένος Κώστα
Ι. Σιολέ, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, κόρη στις 30-4-2010.

― Ο Θανάσης Ιακωβίδης και η γυναίκα του Έλσα, το γένος Θεοδώ-
ρου Κατσίνη, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, κόρη, στις 6-7-2010.

― Ο Ιάκωβος Λούλας και η γυναίκα του Ελένη, το γένος Μιχαήλ
Βασ. Σταθούλη, απέκτησαν το δεύτερο αγόρι τους, στην Αδελαΐδα της
Αυστραλίας, στο οποίο έδωσαν το όνομα Μιχάλης.

― Ο  Βασίλης Μιχαήλ Σταθούλης, το γένος Μαρίας Σιολέ και η γυ-
ναίκα του Μόνικα, το γένος Διρέλη, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί,
κόρη στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας, στην οποία έδωσαν το όνομα Σο-
φία.

― Στις 19-7-2010 ο Γιώργος Κουσιάκης και η σύζυγός του Αικατερί-
νη Χρόνη απέκτησαν κόρη.

― Στις 7-6-2010 ο Γιώργος Σταματόπουλος και η σύζυγός του Γε-
ωργία Λαμπράκη απέκτησαν κόρη.

Ευχόμαστε σ’ όλους τους ευτυχείς γονείς, παππούδες και γιαγιά-
δες να τους ζήσουν και να τα καμαρώσουν όπως επιθυμούν.

― Ο Γιάννης Ρέκκας και η Βασιλική Καζά, κόρη της Σούλας Αντω-
νοπουλου έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου. 

― Ο Νίκος Καζάς, γιος της Σούλας Αντωνοπούλου και η Βασιλική
Ζηροπούλου αρραβωνιάστηκαν. 

Τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε καλά στέφανα. 

Γεννήσεις

Αρραβώνες 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ 
Ο Δημήτρης Γεωργιόπουλος, γιός της Ιωάννας Ρόκκα και του

Τάσου Γεωργιόπουλου, πήρε το πτυχίο του Ζαχαροπλάστη από την
Διεθνούς Φήμης  ECOLE SUPERIEURE DE CUISINE FRANCAISE
“GREGOIRE-FERRANDI”. Η σχολή ανήκει στο Εμπορικό & Βιομηχανικό
Επιμελητήριο του Παρισιού, η είσοδος εκεί γίνεται κατόπιν αξιολο-
γήσεων. Ο  Δημήτρης  δουλεύει στο επίσης  φημισμένο ζαχαροπλα-
στείο του PIERRE HERME στο Παρίσι.

Συγχαρητήρια

Θερμά συγχαρητήρια στην Αι-
κατερίνη Ανδρέα Σταματόπουλου
για την επιτυχία της στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κατερινούλα καλές σπουδές.
Ι. Δ. Σταματόπουλος

Συγχαρητήρια
Στις εγγονές της αδελφής μου Ευγενίας, Μαρίνα Π. Νά-

στου και Ευγενία Β. Νάστου, για την επιτυχία τους στις πα-
νελλήνιες εξετάσεις.

Η Μαρίνα πέρασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο
τμήμα της Αρχιτεκτονικής και η Ευγενία στο Παιδαγωγικό
Τμήμα Δασκάλων του Πανεπιστημίου Βόλου.

Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα

1) Σταματοπούλου Κατερίνα
του Ανδρέα, Ιατρική Σχολή Πανε-
πιστημίου Πατρών

2) Νάγου Μαριγούλα του
Κων/νου, Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Πατρών

3) Παπανικολάου Γεωργία του
Φώτη, Οικονομικές Επιστήμες Πα-
νεπιστήμιο Πειραιά

4) Σιολέ Ιωάννα του Κων/νου,
Επιστημών της Εκπαίδευσης και
της Αγωγής στην Προσχολική ηλι-
κία Πανεπιστήμιο Πατρών

5) Μπουρτσουκλή Παναγιώτα
του Αθανασίου, Κοινωνικής Αν-
θρωπολογίας και Ιστορίας Πανε-
πιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη)

6) Νάτση Μαρία-Ελένη του Βα-
σιλείου, Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών Πάντειο Πανεπιστήμιο

7) Γκουντάνη Γεωργία, κόρη
της Βαρβάρας Μπρότση, Παιδα-
γωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κρήτης (Ρέθυμνο)

8) Ελίνα Μουρίκη, εγγονή του
Νικήτα Κουσιάκη, τμήμα Ψυχολο-
γίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

9) Ευγενία Π. Νάστου, εγγονή
της Ευεγενίας Δάμη, Παιδαγωγικό
Τμήμα Δασκάλων του Πανεπιστη-
μίου Βόλου. 

10) Μαρίνα Π. Νάστου, εγγονή
της Ευγενίας Δάμη, Τμήμα Αρχι-
τεκτονικής Ε.Μ.Π. 

11) Σταθούλη Αικατερίνη του
Βασιλείου, Λογοθεραπεία ΤΕΙ Πα-
τρών

12) Ρόκκας Γεώργιος του Χρ.,
Τεχνολογία - Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Σπάρτης

13) Λαγούσης Κων/νος του Θε-
οδώρου, Ηλεκτρολογία ΤΕΙ Λάρι-
σας

14) Καζά Αγλαΐα του Χρήστου,
κόρη της Σούλας Αντωνοπούλου,
Νοσηλευτική ΤΕΙ Καβάλας

Συγχαρητήρια σε όλους τους
επιτυχόντες και ευχές.

ΥΓ.: Ζητάμε συγνώμη αν υπάρ-
χουν και άλλοι επιτυχόντες, που
δεν τους μάθαμε. Παρακαλούμε
ενημερώστε μας.

Επιτυχόντες σε Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.

Αρόλιθος, παραδοσιακό χωριό λίγο έξω από το
Ηράκλειο της Κρήτης.

Εκεί διάλεξαν τα παιδιά, ο Βαγγέλης δεύτερος
γιός του Βασίλη και της Ηλέκτρας Ηλιοπούλου και
η  Κρητικοπούλα  Χρυσούλα Παζαράκη να γίνει ο
γάμος τους.

Πραγματικά η ιδέα ήταν  ξεχωριστή, καθώς νέα
παιδιά που ζουν στην Πρωτεύουσα, αποφασίζουν
να κάνουν τους γάμους τους με παραδοσιακό τρόπο,
στην ιδιαίτερη πατρίδα τους.

Οι γονείς του γαμπρού πήγαν  στο νησί από την
Τετάρτη, για τις τελευταίες λεπτομέρειες και για
να υποδεχτούν τους συγγενείς και φίλους τους.
Πράγματι ο Βασίλης μας συγκινημένος, την Παρα-
σκευή το μεσημέρι, υποδέχτηκε στο λιμάνι του
Ηρακλείου τα αδέλφια του κι εμένα με τον άντρα
μου. Μείναμε έκπληκτοι φτάνοντας σε αυτό το πα-
ραμυθένιο χωριουδάκι που κάποιος Κρητικός πρέπει
να είχε πολύ μεράκι και υπομονή για να το φτιάξει.

Ως αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας οι πεθεροί
έτρεχαν σε λιμάνι και αεροδρόμιο να υποδεχτούν
καλεσμένους.

Το βράδυ της Παρασκευής ο Βασίλης είχε τραπέζι
σε μεγάλο ξενοδοχείο του Ηρακλείου, με όλους
τους καλεσμένους του γαμπρού περίπου 150 άτομα,
όπου περάσαμε πολύ όμορφα. Μαζί μας φυσικά

ήταν και οι γονείς της νύφης, πολύ καλοί άνθρωποι,
σωστή οικογένεια και πολύ φιλόξενοι. Τα  φαγητά
άφθονα, νόστιμα, προσεγμένα  και φυσικά Κρητικά,
με το νοστιμότερο ….τι άλλο ….από το γαμοπίλα-
φο…. Τέλεια γεύση. Ο χορός δεν άργησε να στηθεί.
Τα παιδιά με τους φίλους τους χόρεψαν πολλούς

χορούς και συνέχισαν το γλέντι μέχρι
το πρωί.

Το Σάββατο συνεχίστηκε η προ-
σέλευση συγγενών και φίλων και
γρήγορα άρχισαν οι προετοιμασίες
για το γάμο. Βραδάκι επτά και τριάντα
ο γαμπρός πεντάμορφος περιμένει
την καλή του με αγωνία στην εκκλη-
σία.

Καταφθάνει η νύφη κούκλα  με
την οικογένειά της και το σόι της
υπό τους ήχους της Κρητικής λύρας.
Το Μυστήριο γίνεται με το ζευγάρι
πανέμορφο και ευτυχισμένο, τους
γονείς συγκινημένους, τα παρανυ-
φάκια κουκλίτσες, με πρώτη και κα-
λύτερη την μικρή Γεωργία.

Ακολούθησε το τραπέζι με τις
απίθανες Κρητικές γεύσεις και με βασιλιά της γεύσης
το κορυφαίο γαμοπίλαφο, ακούγοντας μουσική. Το
γλέντι και ο χορός  ξεκίνησαν με  κλαρίνο φυσικά,
ακολούθησε η παραδοσιακή Κρητική μουσική, ξανά
κλαρίνο και όλων των ειδών τις μουσικές. Το κέφι
συνεχίστηκε ως το πρωί, αλλά παράλληλα με μια
καλά κρυμμένη πληγή κάποιων για την απουσία του
Κώστα. 

Τέλος να τους ευχαριστήσουμε για την Αβραμιαία
φιλοξενία που μας πρόσφεραν, ιδιαίτερα τους Κρη-
τικούς συμπεθέρους μας, οι οποίοι μας έδωσαν ως
δώρα μια Κρητική κουλούρα και ένα μπουκάλι ρακί,
που είχε τυπωμένα τα ονόματα των νεονύμφων
την ημερομηνία του γάμου και ευχαριστίες. 

Στο νιόπαντρο ζευγάρι ευχές από καρδιάς για
μια καλή ζωή με καλούς απογόνους, στους γονείς
να ευχηθούμε συγχαρητήρια για τα καλά παιδιά
τους, υγεία σε όλους και στα δικά τους οι ανύπαν-
τροι.

Γάμων συνέχεια στο επόμενο φύλλο.

Ο γάμος του Βαγγέλη και της Χρυσούλας στην Κρήτη

Συνάντηση με συγχωριανούς

Στην Κρήτη στον γάμο του Βαγγέλη και της Χρυσούλας συνάντησα συγχωριανούς μας. Την Μαρία
Σιολέ με τον άντρα της τον Μιχάλη Σταθούλη οι οποίοι ζουν στην Αυστραλία με την οικογένειά τους.

Με την Μαρία  έχουμε την ίδια ηλικία και ήμασταν συμμαθήτριες στο Δημοτικό. Πραγματικά χάρηκα
τόσο πολύ που την είδα μετά απο τόσα πολλά χρόνια, και έμαθα για την πρόοδο της οικογένειάς της.
Μαρία και Μιχάλη να έχετε υγεία, προκοπή και να αγαπάτε την πατρίδα μας.

Επίσης γνώρισα την Ντίνα Παπακωνσταντίνου συγχωριανή μας που ζει στα Χανιά με την οικογένειά
της. Με τον άντρα της έχουν μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Να είστε καλά και καλή πρόοδο.

Μία άλλη συνάντηση που με συγκίνησε ήταν στο Αγιολιά με την Σοφία Μανέλη η οποία με πλησίασε
και μου μιλούσε αλλά εγώ δεν την αναγνώρισα ,όχι βέβαια γιατί έχει αλλάξει τόσο αλλά εγώ δεν την είχα
δει για περισσότερα από 30 χρόνια και πώς να την αναγνωρίσω… Πραγματικά χάρηκα πολύ που την είδα.
Να είσαι καλά Σοφία με την οικογένειά σου.

Στην εποχή της ταχύτητας και της πληροφορίας σαν την σημερινή θαυμάσιο συναίσθημα να αισθάνεσαι
ξεχωριστά από τα συνηθισμένα !!!!

Ιωάννα Ρόκκα-Γεωργιοπούλου

― Η Μαρία Κ. Σιολέ και ο Χάρης Καλός, από την Πάτρα, παν-
τρεύτηκαν στις 10-7-2010, στο χωριό. Μετά το γάμο ακολούθη-
σε λαμπρό τραπέζι με πάρα πολλούς καλεσμένους και ξέφρενο
γλέντι στο κέντρο “Sunset’’ στον Καρδαρά.

― Ο Βασίλης Γ. Καρατζάς και η Γιώτα Κουσουρή (φωτό),
από την Τρίπολη, παντρεύτηκαν στις 31-7-2010 στον Ι. Ν. Πανα-
γίας, στο συνοικισμό Κολοκοτρώνη, στην Τρίπολη. Το λαμπρό,
με πλήθος καλεσμένων γαμήλιο γλέντι, έγινε στο κέντρο “Όα-
σις’’ στην Τρίπολη, με κλαρίνα και κράτησε μέχρι τα ξημερώμα-
τα.

― Ο Γιάννης Ηλ. Κολλιαλής και η Τόνια Βασ. Λύγκα, κόρη
της Σταμάτας Θεοδ. Σταματοπούλου, παντρεύτηκαν στις 28-8-
2010 στον Ι. Ναό Εισοδίων Θεοτόκου στη Γλυφάδα. Η γαμήλια
δεξίωση δόθηκε στο κέντρο «Γαλάζιο» του Αγ. Κοσμά. 
Στα νεόνυμφα ζευγάρια ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο και ευτυχή.

Γάμοι

Βασίλης Καρατζάς - Γιώτα Κουσουρή 



Στις 7/6/2010 έφυγε από κοντά μας η Ντίνα Σχίζα, κόρη
του Χρήστου και της Μαριγώς Σίμου, σε ηλικία 76 ετών.

Παντρεύτηκε τον Παναγιώτη Σχίζα τα δύσκολα χρόνια της
δεκαετίας του 1950 και με δυσκολίες που είχε τότε η ζωή
έφτιαξε την πολυμελή οικογένειά της, τέσσερα παιδιά. Με πο-
λύ μεγάλο αγώνα και πολλή εργασία προσπαθούσε να τα κα-
ταφέρει στις δυσκολίες της ζωής αλλά είχε την ατυχία να χά-
σει πολύ γρήγορα τον άνδρα της Παναγιώτη. Έτσι τα οικογε-
νειακά βάρη έπεσαν επάνω της αλλά οι δυσκολίες δεν την πή-
ραν από κάτω, αγωνίστηκε και τα κατάφερε. Ευτύχησε να δει
τα παιδιά της αποκαταστημένα και να χαρεί τα εγγόνια της
έστω και για λίγο.

Τα τελευταία χρόνια όμως η υγεία της είχε κλονιστεί παρό-
τι τα παιδιά της προσπάθησαν να της κάνουν εύκολη τη ζωή,
προσφέροντάς της όλες τις εξυπηρετήσεις.

Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι μόλις 76 ετών. Η κηδεία της
έγινε στο χωριό μας και την συνόδευσε όλο το χωριό αλλά και
πολλοί φίλοι από την Τρίπολη και τα διπλανά χωριά.

Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της και να είναι αιώνια η
μνήμη της.

Καλό σου ταξίδι Ντίνα.
Ι. Δ. Σταματόπουλος
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Κωνσταντίνα Π. Σχίζα

Αυτός ο στίχος του ποιητή Γιώργου Σεφέρη έρχεται

και ξανάρχεται στο μυαλό μου κάθε φορά που τραγικά γε-

γονότα σημαδεύουν και συνθλίβουν τη ζωή συνανθρώπων

μας προκαλώντας τόσο πόνο, ώστε να ξεπερνά και αυτά

τα όρια της ανθρώπινης αντοχής.

Τέτοιο βαρύ, τραγικό κι αναπάντεχο πλήγμα ήταν για

την οικογένειά του, τους συγγενείς και τους φίλους ο

ξαφνικός χαμός του Δημήτρη Δάμη, Φιλολόγου και ιερέα.

Μια ίωση που σε μια εβδομάδα προκάλεσε γενική λοί-

μωξη; Η κακή μοίρα που ένα-ένα καταφέρνει βαριά πλήγ-

ματα σ’ αυτό το σπιτικό; Ή δεν έχω τι άλλο να πω...!

Πάντως ένα είναι το βέβαιο, οριστικό και αμετάκλητο.

Ο Δημήτρης έφυγε από τη ζωή στα 58 του χρόνια, αφή-

νοντας ένα μεγάλο δυσαναπλήρωτο κενό στη μητέρα του

και τους δυό γιούς του και αγιάτρευτο πόνο.

Γεννήθηκε στην Αθήνα από το συμπατριώτη μας Χρή-

στο Δάμη και τη σύζυγό του, τη γλυκιά κι ευγενική Άρτα.

Σπούδασε Φιλολογία κι έκανε μεταπτυχιακές σπουδές

στην Αμερική και την Ελλάδα. Υπηρέτησε ως καθηγητής

και Διευθυντής για πολλά χρόνια στη Μέση Εκπαίδευση

και συνταξιοδοτήθηκε πρόσφατα. Στο μεταξύ έλαβε το

σχήμα της ιεροσύνης, ασκώντας παράλληλα και τα εκπαι-

δευτικά του καθήκοντα. Ψηλός, ευθυτενής, με ωραία χα-

ρακτηριστικά, σε κέρδιζε πάντοτε με το γλυκύ και πράο

ύφος του. Είχε άριστη επιστημονική κατάρτιση και αστεί-

ρευτες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, αφού από παιδί αγα-

πούσε τη μελέτη και την έρευνα. Ήταν σοβαρός, συνετός,

μετρημένος. Δεν αγαπούσε την ανούσια φλυαρία και τις

στείρες συζητήσεις. Ήταν γιός καλός και στοργικός, μα

πάνω απ’ όλα ήταν υπεύθυνος, στοργικός και αφοσιωμέ-

νος πατέρας που αγωνιζόταν και αγωνιούσε για τα δύο

παιδιά του, το Χρήστο και το Μενέλαο.

Κι έφυγε τόσο ξαφνικά και τόσο άδικα, αφήνοντας

στην απαρηγόρητη μητέρα του ευθύνες υπερβολικά δυσα-

νάλογες για την ηλικία της και την κατάσταση της υγείας

της, ενώ έχει λείψει πια από το Χρήστο και το Μενέλαο ο

προστάτης και το στήριγμα, ο φίλος και ο σύμβουλος.

Ευχόμαστε ο Θεός να δώσει παρηγοριά, κουράγιο και

δύναμη στη μητέρα του και τα παιδιά του, για να σταθούν

όρθιοι και να δούν με πίστη, ελπίδα και αισιοδοξία πάλι τη

ζωή.

Αιωνία σου η μνήμη, αγαπητέ μας π. Δημήτρη.

Διονύσης και Άννα Σταματοπούλου

Επικήδειος 
για τον Δημήτρη Δάμη

«Αν είναι ανθρώπινος ο πόνος,
δεν είμαστε άνθρωποι μόνο για να πονούμε»

Έφυγαν για πάντα από κοντά μας

Στις 18 Ιουλίου 2010 και ώρα 7 μ.μ. έγιναν οι
γάμοι του Φώτη Επ. Σκορπίδα, το γένος Δήμητρας
Φ. Σταματοπούλου και της παπαδοπούλας Θεοτίμης
Λαμπίρη. Το μυστήριο τελέστηκε στο χωριό της νύ-
φης, Αγία Σοφία Κυνουρίας.

Η δεξίωση δόθηκε στο κέντρο Country Inn κάτω
από τη μαγεία των πεύκων και τα χρώματα από τη

λάμψη των βεγγαλικών.
Ο κόσμος ήταν πάρα πολύς. Γεύτηκε τα πλούσια

εδέσματα και ευχαριστήθηκε χορεύοντας με τα
ωραία τραγούδια, που ακούστηκαν από την ορχήστρα
μέχρι τις πρωινές ώρες. Ανάμεσα σε όλους ξεχώριζε
η γιαγιά του Φώτη Βάσω, η οποία δεν έκρυβε τη
χαρά της δίπλα στα παιδιά της και τα εγγόνια της.

Ευχόμαστε στους νεόνυμφους να ζήσουν ευτυ-
χισμένοι.

Χαιρετισμός 
Επαμεινώνδα Σκορπίδα 

στο γάμο του γιού του Φώτη

Καλησπέρα σας.

Θεοτίμη σε καλωσορίζουμε στην οικογένειά

μας!!!

Ανοίξαμε την πόρτα του σπιτιού μας και την αγ-

καλιά μας να σε καλοδεχτούμε ως ένα νέο μέλος

της οικογένειάς μας!

Φώτη και Θεοτίμη! Ευχή όλων μας είναι η ζωή

σας να είναι γεμάτη υγεία, κατανόηση, αλληλοσε-

βασμό και δημιουργικότητα.

Εμείς θα είμαστε δίπλα σας, όπως κάθε γονιός.

Ο αγώνας όμως της ζωής είναι δικός σας. Το μέτρο

και η σωφροσύνη να καθοδηγούν τα βήματά σας,

μέχρι να φτάσετε κι εσείς στη δική μας θέση.

Αγαπητοί συγγενείς και φίλοι.

Σας ευχαριστούμε που αυτές τις στιγμές συμ-

μετέχετε στη χαρά μας και την πολλαπλασιάζετε.

Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τους ξενιτεμένους συγ-

γενείς μας για την παρουσία τους.

Καλή σας διασκέδαση.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κοτσιάνη-Χαραλαμποπούλου Σοφία..........................30€

Μπασιώτης Κώστας....................................................20€

Θεόδωρος και Παναγιώτης Ψαρράς ....100$ Αυστραλίας

Γκόνος Φώτης ............................................................20€

Χρόνη Αθηνά ............................................................100€

Χρόνης Γεώργιος του Δημ. (Αυστραλία)100$ Αυστραλίας

Παπαγεωργίου Κων/να του Ευαγγέλου ....................30€

Παπαγεωργίου Ουρανία ............................................20€

Σταθούλης Μιχάλης (Αυστραλία) ............................200€

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

Ψαρράς Χρήστος........................................................30€

Ψαρράς Σωτήρης ......................................................50€

Νάγου Μαρία ..............................................................50€

Συμπόνης Κώστας του Βασ. (Αυστραλία) ..................60€

Παπαγεωργίου Κώστας & Υιοί....................................50€

Κωτσιοπούλου Μαριγούλα ........................................20€

Σιολές Κώστας ..........................................................50€

Ανώνυμος ..................................................................50€

Ρόκκα Χρυσάνθη ........................................................20€

Κουσιάκη Γεωργία του Νικ. ........................................50€

Ψαρρά Σοφία του Ιωάν. (Τρίπολη) ..............................50€

Λαγούση Μαρίτσα ......................................................10€

Μπρότσης Γεώργιος του Νικ. ....................................30€

Ρόκκα Γεωργία και Παναγιώτα ..................................50€

Λαγούση-Παπαδοπούλου Βασιλική ..........................50€

Βλάχου-Σταυρινούδη Μαρία του Ι. ............................50€

Συμπόνης Ιωάννης του Χαραλ. ................................150€

Νάγου-Χατζηθεοδώρου Αθανασία ............................50€

Ναγούση-Τριανταφύλλου Κωστούλα ........................20€

Κοτίτσα-Σαρακινιώτη Ελένη ......................................50€

Σαρακινιώτης Γιώργος................................................50€

Χριστόπουλος Βασίλης του Κ. ..................................50€

Ψαρράς Ιωάννης του Δημ. ........................................20€

Συμπόνη-Κουτσούκου Ειρήνη ....................................50€

Ηλιοπούλου Φωτεινή..................................................30€

Σταματοπούλου-Βλαχοπουλιώτη Κωστούλα ............30€

Μπασιώτης Κώστας....................................................10€

Κατσίνη-Σκλαβούνου Ντίνα ....................50$ Αυστραλίας

Σταθούλη-Μπάρλα Μαριγούλα ..............50$ Αυστραλίας

Σταθούλης Νίκος ....................................50$ Αυστραλίας

Παναγοπούλου Πελαγία ............................................50€

Σίμου Θεοδώρα ..........................................................20€

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

Σκορπίδα-Σταματοπούλου Δήμητρα ..........................50€

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

Θεοδωρόπουλος Σπύρος και η γυναίκα του 

Κωστούλα (Αμερική) ..............................................100 € 

Βλάχου - Γιαννακοπούλου Φωτεινή ..........................30 € 

Δούρου Ηλέκτρα ......................................................50 € 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ

― Διονυσίου Γ. Μπουρτσουκλή: το ποσό των 100€ ο Δη-

μήτρης Β. Αντωνόπουλος (Αυστραλία).

― Κωνσταντίνα Σχίζα: η κόρη της Παναγιώτα Τζαβάρα το

ποσό των 100€.

― Βασιλείου και Κων/νου Παπαγεωργίου:

α) Η αδελφή τους Γεωργία Μακρή το ποσό των 100€.

β) Η ανιψιά τους Βικτωρία Μακρή το ποσό των 50€.

― Βασιλείου και Ελένης Σταθούλη: ο γιός τους Νίκος το

ποσό των 100$ Αυστραλίας.

Γάμοι

✔  Θεόδωρος Ψαρράς (Αυστραλία)
✔ Τάκης Κυπραίος (Αμερική)
✔  Γιάννης Γ. Σταματόπουλος (Ντρόλας) (Αμερική)
✔ Νίκος Σταθούλης (Αυστραλία) με τη γυναίκα του
✔ Μιχάλης Σταθούλης με τη γυναίκα του και την

κόρη του (Αυστραλία)
✔ Ανδρέας Γ. Παπαγεωργίου με την οικογένειά

του (Ν. Αφρική)
✔ Πέτρος Δάμης (Αμερική)
✔ Κώστας Σπυρόπουλος με τη γυναίκα του (Αμερι-

κή)
✔ Θανάσης Μπρότσος με τη γυναίκα του (Κανα-

δάς)
✔ Ελένη Παναγιωτάρου με την οικογένειά της (Κα-

ναδάς)
✔ Ντίνα Παναγιωτάρου με την οικογένειά της (Κα-

ναδάς)
✔ Δήμος Ιωαν. Βλάχος (Αγγλία)
✔  Μαρία Ιωαν. Βλάχου με τον άνδρα της και το γιο

τους (Αγγλία)
✔ Γεωργία Αθαν. Παναγιωτάρου με τον άνδρα της

(Ν. Αφρική)
✔ Γιάννα Αλ. Κουσιάκη (Ν. Αφρική)
✔ Λαμπρινή Κατσίνη (Καναδάς)

Αφίξεις  ομογενών

Λόγια  σοφών
☛ Οι πολιτείες αφανίζονται όταν δεν μπορούν να ξεχωρί-

σουν τους άθλιους από τους άξιους. Αντισθένης
☛ Οι δουλοπρέπειες μακαρίζουνε τις ατιμίες.  Β. Ουγκώ
☛ Ό,τι επαναστατεί τις συνειδήσεις γρήγορα αρματώνει

τα χέρια. Β. Ουγκώ
☛ Το κέρδος αυτών που λένε ψέματα είναι να μην τους πι-

στεύουν ακόμη και όταν λένε την αλήθεια.Αριστοτέλης
☛ Δύο πράγματα δεν έχουν τέλος στο κόσμο μας, το σύμ-

παν και η ανθρώπινη βλακεία. Για το πρώτο δεν είμαι και
τόσο σίγουρος. Α. Αϊνστάιν

Στη γιαγιά μου Κωνσταντίνα

Στις 7/6/2010 έχασα τη γιαγιά μου
Κων/να Σχίζα. 

Η γιαγιά μου πέρασε δύσκολη ζωή
και στο τέλος της ζωής της υπέφερε
πολύ. Εγώ πάντα θα τη θυμάμαι γιατί
ήταν η αγαπημένη μου, γιατί αυτή με
μεγάλωσε. 

Μπορεί μια Κωνσταντίνα να έφυγε,
αλλά έμεινε πίσω της μια άλλη, εγώ, η Κωνσταντίνα. 

Αντίο γιαγιά, θα σε θυμάμαι πάντα. 
Δεν πρόκειται ποτέ να σε ξεχάσω. 

Η εγγονή σου 
Κων/να Σχίζα 
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στις 20 Ιουλίου, γιορ-
τάσαμε τη γιορτή του Προφήτη Ηλία.

Έχουμε την τύχη σαν χωριό να έχουμε ένα πανέμορφο
εκκλησάκι, ένα εκκλησάκι πολλών χρόνων, χτισμένο στην
κορφή ενός κατάφυτου από πεύκα λοφίσκου. Αυτό το λόφο
επέλεξαν οι πρόγονοί μας για να χτίσουν και να αφιερώσουν
το εκκλησάκι αυτό στη μνήμη του Προφήτη.

Εδώ και πολλά χρόνια, ο Άη Λιάς μετράει τους στρατηλά-
τες και προφυλάει το χωριό από κάθε κακό. Οι Κακουραίοι
τον τίμησαν και φέτος. Πολλοί ήταν εκείνοι που ήρθαν μέχρι
εδώ. Μικροί, μεγάλοι και άνθρωποι κάποιας ηλικίας. Η θεία
λειτουργία ξεχωριστή εκεί πάνω. Ιδιαίτερα ο εσπερινός. Το
εκκλησάκι, λουσμένο με τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος
και πλημμυρισμένο με τις μυρωδιές του δειλινού, σου χαρίζει
ανεπανάληπτες στιγμές.

Τα πεύκα έρχονται και συμπληρώνουν την εικόνα. Πανύ-
ψηλα όπως είναι, παίρνουν τις μυρωδιές που έχουν σμίξει με
το λιβάνι και μεταφέρουν τις προσευχές και τις δεήσεις των
χριστιανών κατ’ ευθείαν στον ουρανό. Νομίζει κανείς ότι έχει
άμεση επικοινωνία με τον ουρανό και αυτό είναι που του δίνει
μια ανάταση ψυχής.

Μετά τη θεία λειτουργία, όλοι πέρασαν και κάθισαν στα
τραπέζια, που είχε ετοιμάσει ο τοπικός Σύλλογος. Η περιποί-
ηση μεγάλη. Μας περίμεναν με γουρνοπούλα, τυριά, σαλά-
τες, κρασάκι, αναψυκτικά κ.λ.π. Τους ευχαριστούμε πολύ και
τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Η έκπληξη φέτος ήταν η

ζωντανή μουσική. Μετά το φαγητό, το κλαρίνο έδωσε και πή-
ρε με το τσάμικο και τα καλαματιανά. Το χορό άνοιξε ο ιερέας
μας κ. Κουτρουμπής, τον οποίο ευχαριστούμε και του ευχό-
μαστε υγεία.

Ο κόσμος ξέχασε για λίγο τα προβλήματα και το απόλαυ-
σε. Ευχόμαστε και ελπίζουμε του χρόνου να έχουμε μεγαλύ-
τερη προσέλευση. Το πανηγυράκι αυτό πρέπει όλοι να προ-
σπαθήσουμε να το αναβιώσουμε, να το στηρίξουμε και να το
καθιερώσουμε. Χρειάζονται όμως, εκτός από την παρουσία
μας και μερικά πράγματα να γίνουν, όπως: να διαμορφώσου-
με το χώρο. Την ίδια άποψη έχει και ο ιερέας μας. Κάνουμε
έκκληση, λοιπόν, προς όλους τους φορείς να καθαρίσουμε
καλύτερα το χώρο, να κάνουμε μια πίστα για χορό και να προ-
σθέσουμε μερικά τραπέζια ακόμη.

Εκείνο, όμως που χρήζει άμεσης ανάγκης είναι να προ-

στατέψουμε τα πεύκα. Όπως θα είδατε γερνάνε και ξεραί-
νονται. Θα δούμε πότε είναι η καλύτερη εποχή για να τα κα-
θαρίσουμε από τα ξερά και τις κάμπιες (όπως κάναμε μικροί).
Η σχετική ανακοίνωση θα γίνει στην εφημερίδα μας την κα-
τάλληλη στιγμή.

Επίσης θα πρέπει να γίνει και κάτι άλλο. Να φύγει ο σκου-
πιδότοπος από τα πόδια του Άη Λιά. Να φύγει από ’κεί, από τη
μέση του κάμπου και να πάει κάπου αλλού, που θα ενοχλεί λι-
γότερο.

Τέλος, το καλοκαίρι θα πρέπει να υπάρχουν εθελοντές, οι
οποίοι θα προσέχουν να μη συμβεί κανένα κακό στο πευκοδά-
σος και στον Άη Λιά.

Μια καλή ιδέα θα ήταν να λειτουργεί το ξωκλήσι και μια
άλλη φορά το καλοκαίρι, όπως του Αγίου Φανουρίου, για να
χαιρόμαστε την ομορφιά της φύσης.

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙΑ ΤΟΥ

Συνήθως στα βουνά αλλά και σε κορυφές λόφων βλέπου-
με τα εκκλησάκια του Προφήτη Ηλία.

Η παράδοση λέει, ότι ο Προφήτης ήταν ναυτικός. Σε μια
τρικυμία το καράβι τσακίστηκε και όλοι οι ναύτες πνίγηκαν. Ο
ίδιος κατάφερε να σωθεί με μια μισοσπασμένη βάρκα κι ένα
κουπί.

Με το κουπί στον ώμο πήρε το δρόμο να βρεί ένα μέρος,
όπου οι άνθρωποι δεν θάξεραν τι είναι θάλασσα. Περνώντας
από διάφορα χωριά, έδειχνε το κουπί και ρωτούσε: «Τι είναι
τούτο που κρατώ;» Αν αναγνώριζαν το κουπί, έφευγε και
προχωρούσε σε πιο ορεινά μέρη.

Κάποτε έφθασε σ’ ένα μικρό χωριουδάκι πάνω σε μια βου-
νοκορφή. Οι άνθρωποι του χωριού, όταν ρωτήθηκαν από τον
Προφήτη «Τι είναι τούτο που κουβαλώ στον ώμο», επειδή δεν
γνώριζαν καθόλου τη θάλασσα, του απάντησαν ότι είναι το
φουρνόξυλο, με το οποίο ο φούρναρης βγάζει τα ψωμιά από
το φούρνο.

Τότε ο Προφήτης έμπηξε το κουπί στη γη και είπε: «Εδώ
θα μείνω να προσεύχομαι στο Θεό και να βοηθάω τους συ-
νανθρώπους μου».

Και πραγματικά ο Προφήτης Ηλίας έκανε πολλά θαύματα.

Ελένη Β. Δάμη - Ζαρόκωστα

Το  πανηγύρι  του  Προφήτη  Ηλία

Το Δ.Σ. του Συλλόγου του χωριού οργάνωσε ένα γλέντι
με ορχήστρα στην πλατεία του χωριού την Παρασκευή 13
Αυγούστου 2010. Η εκδήλωση ξεκίνησε με σύντομη ομιλία
της προέδρου του Συλλόγου κ. Ελένης Κέζα. Κεντρικό θέμα
είχε την αναγνώριση των ιδρυτικών μελών του Συλλόγου
του χωριού. Έγινε ονομαστική αναφορά σε αυτά με βάση το
ιδρυτικό Καταστατικό του Συλλόγου. 

Στη συνέχεια τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για να τιμη-
θούν τα ιδρυτικά μέλη που έχουν πεθάνει και ακολούθησε
βράβευση των εν ζωή μελών με αναμνηστική πλακέτα και η
ανακήρυξή τους σε ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ. 

Ο Γιάννης Συμπόνης, το πρώτο ιδρυτικό μέλος εν ζωή,
όταν παρέλαβε την αναμνηστική πλακέτα, μιλώντας ευχαρί-
στησε το Δ.Σ. του Συλλόγου και ευχήθηκε καλή επιτυχία στο
έργο του. Ακολούθησε η βράβευση και των υπολοίιπων με-
λών. 

Η βράβευση των ιδρυτικών μελών του Συλλόγου ήταν

μια πολύ ωραία πρωτοβουλία του νέου Δ.Σ., που σηματοδο-
τεί τη νέα πορεία του Συλλόγου. 

Η πλατεία ήταν γεμάτη με κόσμο, η ορχήστρα πολύ καλή
και η διασκέδαση άρχισε. Τα φαγητά και τα ποτά, για κάθε
παρέα, ήσαν πλούσια και εκλεκτά. 

Μετά το φαγητό ο κόσμος και ειδικότερα η νεολαία ση-
κώθηκε και χόρεψε από συρτό μέχρι ζεμπέκικο. 

Το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες και σε αυτό
βοήθησε η ζεστή βραδιά. Να ευχηθούμε, να έχουμε πάντα
τέτοια. 

Αξίζει συγχαρητήρια το Δ.Σ. του Συλλόγου. 
Ο Κακουραίος 

Αυγουστιάτικο γλέντι στην πλατεία του χωριού 
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Ο χορός έχει αρχίσει 

Φωτογραφίες από το Αυγουστιάτικο γλέντι 
στην πλατεία του χωριού 

Το Δ.Σ. έτοιμο για δράση 

Ο παπα-Κουτρουμπής ανοίγει το χορό 

Ο Δ. Παυλής έτοιμος για χορό  

Ο Φάνης του Μπαλαφάρα, εν δράσει 
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Επίσκεψη 

στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

Το νέο Δ.Σ του συλλόγου του χωριού νομίζω είχε μια πολύ καλή
ιδέα να επισκεφθούμε την Επίδαυρο και να παρακολουθήσουμε  αρχαία
κωμωδία. Βρίσκει κανείς πολύ πρωτοποριακή την ιδέα, αν και  η
κωμωδία δεν είναι πάντα εύκολη, κυρίως για την γλώσσα, ειδικά όταν
οι θεατές δεν είναι εξοικειωμένοι με το είδος αυτό του θεάτρου  ίσως
λόγω ηλικίας ή νοοτροπίας. Την γλώσσα του μακρινού μας πρόγονου
του Αριστοφάνη, που είναι τόσο αθυρόστομος. Ο συγγραφέας έγραψε
40 κωμωδίες  που παίζονται σήμερα σε διάφορες γλώσσες  με μεγάλη
επιτυχία, κέρδισε 10 μεγάλα πρώτα  βραβεία σε θεατρικούς διαγωνισμούς
και από το έργο του προκύπτει ότι είχε εξαιρετική μόρφωση και έχει
επηρεάσει πολλούς μεταγενέστερους συγγραφείς. Το έργο «ΑΧΑΡΝΗΣ»
γραμμένο το 425 π.Χ. κατακρίνει τις πολιτικές επιλογές των Αθηναίων
και ο κεντρικός ήρωας ο Δικαιόπολης αποφασίζει να συνάψει μόνος
ειρήνη με τους Σπαρτιάτες.

Ο θίασος που έπαιζε την κωμωδία  απέσπασε πολλά χειροκροτήματα
και νομίζω πέρασε πολλά μηνύματα στη δύσκολη εποχή που ζούμε.

Η εκδρομή έγινε με διώροφο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Αρκαδίας  με
ευχάριστη διάθεση από όλους μας και  πρώτη στάση το Ναύπλιο για
ένα καφεδάκι ή παγωτό και μια βόλτα στην παραλία. Οι ηλικιωμένοι
της παρέας μας έμειναν ευχαριστημένοι από την στάση αυτή.

Η διαδρομή προς Επίδαυρο, μέσα από διάφορα χωριουδάκια της
Αργολίδας, ήταν πολύ όμορφη. Το  θέατρο βρίσκεται στον αρχαιολογικό
χώρο του Ασκληπιείου, που ήταν από τα μεγάλα πανελλήνια ιερά της
αρχαιότητας και το οποίο είναι αυθεντικό διότι δεν αναμορφώθηκε
κατά τα ρωμαϊκά χρόνια.

Μετά το τέλος του έργου επιστρέψαμε πίσω κάπως αργά αφού
σταματήσαμε πάλι στο Ναύπλιο για να τσιμπήσουμε κάτι.

Φτάνοντας στο χωριό μας ευχαριστήσαμε τους διοργανωτές και
ελπίζουμε ότι την επόμενη φορά θα είναι ακόμη καλύτερα.

Ιωάννα Ρόκκα-Γεωργιοπούλου

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος γιορτάστηκε η
Γιορτή της Μεγαλόχαρης σε όλη τη χώρα με λαμ-
πρότητα και κατάνυξη. 

Έτσι και στο χωριό μας, όλοι οι Κακουραίοι αλλά
και επισκέπτες του χωριού γιόρτασαν τη γιορτή της
Παναγιάς στο εκκλησάκι που είναι στη Ράχη Κακό-
ση. Πολύς ο κόσμος όπως κάθε χρόνο. Μετά τη θεία
λειτουργία ο κόσμος κατηφόρισε στον Ξενώνα του

χωριού όπου η υπεύθυνη του ξενώνα κ. Δήμητρα
Ρόκκα είχε ετοιμάσει έναν ωραίο μπουφέ με ανα-
ψυκτικά και χειροποίητες δίπλες. Οι επισκέπτες εί-
χαν την ευκαιρία να δουν τα εκθέματα του Μουσεί-
ου και να ανταλλάξουν απόψεις για τα δρώμενα,
που θα ακολουθούσαν στις εκδηλώσεις Αρτεμισια-
κά 2010, τις επόμενες μέρες. 

Ο Κακουραίος 

Η Γιορτή της Μεγαλόχαρης 

Αυγουστιάτικη  πανσέληνος
Με εντυπωσιακό και ρο-

μαντικό τρόπο έληξαν οι φε-
τινές εκδηλώσεις των Συλλό-
γων του χωριού μας “ΑΡΤΕ-
ΜΙΣΙΑΚΑ 2010’’. Το βράδυ της
24ης Αυγούστου απολαύσαμε,
με ζωντανή μουσική, την παν-
σέληνο, στο προαύλιο της Πα-
ναγίας.

Συγκεντρωθήκαμε στην
πλατεία του χωριού και με
μπροστάρηδες 4 δάδες αναμ-
μένες ξεκινήσαμε και περνών-
τας όλο το χωριό, φθάσαμε
στην Παναγία. Ήταν πραγματικά, μια εντυπωσιακή πορεία.

Στα τραπέζια που ήταν στρωμένα σερβιρίστηκαν μεζεδάκια,
κρασί (προσφορά Σπυρόπουλου), δίπλες (προσφορά Βασίλη
Δούρου) και γαλατόπιτα (προσφορά Έφης Σπυροπούλου), καθώς
και αναψυκτικά.

Πριν αρχίσει η μουσική, έγινε το καλωσόρισμα από το Γ.
Ρόκκα, ο οποίος έδωσε και λίγα στοιχεία για το φεγγάρι. Η
μικρή Χριστίνα Χρ. Σχίζα απήγγειλε και ένα όμορφο ποίημα για
το φεγγάρι.

Στη συνέχεια άρχισε η μουσική, με τον κλαρινίστα Δ. Ρέππα,
που βρέθηκε τυχαία στο χωριό και ήρθε και μας έπαιξε ένα μα-
γευτικό σόλο κλαρίνο, περνώντας απ’ όλα τα τραπέζια, χωρίς
μικρόφωνο. Στην απόλυτη ησυχία της βραδιάς ο ήχος του κλα-
ρίνου ήταν συγκλονιστικός. Νόμιζες πως το ολόγιομο φεγγάρι
στάθηκε ν’ ακούσει!

Ακολούθησε το κύριο μουσικό πρόγραμμα με κιθάρα και
μπουζούκι. Γρήγορα άνοιξε κι ο χορός.

Έτσι με χορό και μουσική κύλησε η πολύ όμορφη βραδιά,
που ευχαρίστησε όλους τους παραβρεθέντες (150 άτομα), που
σίγουρα θα τη θυμόμαστε για πολύ καιρό.

Στην όμορφη και πρωτοποριακή αυτή εκδήλωση, παραβρέθηκε
ο φίλος του χωριού, Πρόεδρος του Συλλόγου Καρυωτών Αργο-
λίδας Κώστας Τρίχας με τη γυναίκα του.

Οι εκλείψεις ηλίου προκαλούνται από τη σελήνη, όταν αυτή
περνά φαινομενικά μπροστά από τον ήλιο, σκιάζοντας μέρος
της γης, αντίθετα με τις εκλείψεις σελήνης που προκαλούνται
ομοίως από τη σκιά του πλανήτη γη.

Το 1969, οι Νηλ Άρμστρονγκ (Neil Armstrong) και Μπαζ
Όλντριν (Buzz Aldrin) κατά την αποστολή Απόλλων 11 του δια-
στημικού προγράμματος «Απόλλων» (Apollo) έγιναν οι πρώτοι
άνθρωποι που πάτησαν στην επιφάνεια της Σελήνης.

Η θερμοκρασία της είναι +1000 Κελσίου την ημέρα και -1500

τη νύχτα. Δεν έχει σύννεφα, ανέμους και άλλα καιρικά φαινό-
μενα.
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Είναι η ψυχή μια πολιτεία
χωράει τρελούς και ποιητές
μα σαν σκοτάδι τη σκεπάσει
βγαίνουν περίεργες σκιές.

Κι όμως στα βάθη της πάντα υπάρχει
ένα φεγγάρι μεγάλο ή μικρό

για να την προστατεύει με αγάπη
από τον ίδιο της τον εαυτό.

Το φεγγάρι μου διαλέγω
ως σύντροφο και οδηγό

κι ας είναι τόσο μακριά μου
είναι πάντα εκεί και το κοιτώ.

Το φεγγαράκι
Φεγγαράκι σιγανό

πλέει μες στον ουρανό
σα σκαφίδι φωτεινό.

Σαν καντήλι κάθε βράδυ
δίχως άναμμα και λάδι,

φέγγει μέσα στο σκοτάδι.

Ήθελα να το κρατώ
σαν το τόπι μου κι αυτό,
δω κι εκεί να το πετώ.

Μα ποτέ σωστό δε μένει,
μια τρανεύει, μια μικραίνει,

σαν τι τάχα να παθαίνει;

Γ. Ρόκκας

Μερική άποψη του θεάτρου 

Περπάτημα σε δρόμο του Ναυπλίου 

Κακουραίισσες και Κακουραίοι στο θέατρο της Επιδαύρου 

Φωτογραφίες από τη βραδιά ταχυδακτυλουργού και κλόουν στην πλατεία του χωριού 
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Το κατοστάρικο 
που μας ξεχρέωσε...

Σ’ ένα χωριό που ζει από τον τουρισμό λόγω
της κρίσης τα πάντα έχουν νεκρωθεί. Για να
επιβιώσουν οι κάτοικοι, ο ένας δανείζεται από
τον άλλον. Ο καιρός περνά μέσα σ’ αυτή τη θλι-
βερή ατμόσφαιρα, ώσπου μια μέρα έρχεται ένας
τουρίστας και ζητάει ένα δωμάτιο στο ξενοδοχείο
του χωριού.

Ο ξενοδόχος του λέει την τιμή και εκείνος
προπληρώνει με ένα χαρτονόμισμα των 100€.
Πριν ακόμα ανέβει στο δωμάτιό του, ο ξενοδόχος
πηγαίνει το χαρτονόμισμα στον χασάπη στον
οποίο χρωστάει ακριβώς 100€. Ο χασάπης παίρ-
νει το χαρτονόμισμα και τρέχει να το δώσει
στον κτηνοτρόφο που τον εφοδιάζει με κρέας.
Ο κτηνοτρόφος παίρνει το χαρτονόμισμα και
πηγαίνει να το δώσει στην κοπέλα του χωριού
που της χρωστάει κάποιες τρυφερές ώρες που
πέρασαν μαζί.

Εκείνη με τη σειρά της τρέχει και το δίνει
στον ξενοδόχο που του χρωστάει μερικές βρα-
διές που χρησιμοποίησε τα δωμάτιά του με
τους πελάτες της.

Όπως άφηνε το χαρτονόμισμα στη ρεσεψιόν,
ο τουρίστας, που μόλις κατέβηκε από το δωμάτιό
του λέει στον ξενοδόχο, ότι δεν του αρέσει το
δωμάτιο και άλλαξε γνώμη, αρπάζει το χαρτο-
νόμισμα και φεύγει.

Τελικά τίποτε δεν ξοδεύτηκε, κανείς δεν
έχασε, κανείς δεν κέρδισε και όλα τα χρέη ξε-
χρεώθηκαν.

Βασ. Ηλιόπουλος

Οφιλόσοφος Διογένης συμβούλευε την άσκηση του σώματος

και του μυαλού. Έλεγε ότι και τα δύο είναι απαραίτητα για να

γίνει ο άνθρωπος σωστός.

Και συνέχιζε ο σοφός, λέγοντας, πως εκεί όπου υπάρχουν

πολλά τρόφιμα μαζεύονται πολλά ποντίκια, έτσι και σ’ ένα σώμα

παραφουσκωμένο από το πολύ φαγητό συγκεντρώνονται πολλές

αρρώστιες.

Είναι άσκοπο, έλεγε ο Διογένης, να παρακαλούμε κάθε μέρα το

Θεό να μας δίνει υγεία κι εμείς να κάνουμε όλα όσα βλάπτουν την

υγεία.

Ο Μέγας Αλέξανδρος θαύμαζε το φιλόσοφο Διογένη και κάποτε

έγινε το παρακάτω περιστατικό.

Όταν ο Αλέξανδρος βρέθηκε στην Κόρινθο της Πελοποννήσου,

όπου τον διάλεξαν οι Έλληνες για αρχηγό της εκστρατείας στην

Ασία, πολλοί πολιτικοί και φιλόσοφοι πήγαν να τον συγχαρούν.

Μόνο ο Διογένης δεν παρουσιάστηκε. Ο Αλέξανδρος όμως

ήθελε πάρα πολύ να γνωρίσει το φιλόσοφο. Πήγε λοιπόν ο ίδιος και

τον βρήκε να λιάζεται στον ήλιο.

― Είμαι ο Αλέξανδρος, ο βασιλιάς! του είπε.

― Κι εγώ είμαι ο Διογένης, απάντησε ο φιλόσοφος.

― Θέλω να σου κάνω κάποια χάρη. Δε θέλεις να μου ζητήσεις

κάτι; ρώτησε ο Αλέξανδρος.

― Θέλω, απάντησε ο φιλόσοφος. Σε παρακαλώ μη μου στερείς

αυτό που δεν μπορείς να μου δώσεις (τον ήλιο).

Ο Μέγας Αλέξανδρος, αντί να θυμώσει, θαύμασε την ανεξαρτησία

και την ακεραιότητα του σοφού και του είπε:

― Αν δεν ήμουν ο Αλέξανδρος, θα ήθελα να ήμουν ο Διογένης.

Για την αντιγραφή

Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα

Διογένης  και  Αλέξανδρος

Ονειροκρίτης
1. Αγροφύλακας: Αν είσαι ανύπαντρος(η) και

δεις στον ύπνο σου αγροφύλακα, να περιμέ-
νεις προξενιό.

2. Αδέκαρος: Αν δεις ότι το πορτοφόλι σου ή οι
τσέπες σου δεν έχουν ούτε ευρώ, να περιμέ-
νεις κέρδη.

3. Αδιαθεσία: Αν δεις ότι είσαι αδιάθετος αυτό
σημαίνει αναποδιές στη δουλειά σου και πολύ
περισσότερο στις ερωτικές υποθέσεις σου.

4. Βαρελότα: Αν δεις βαρελότα να σκάνε γύρω
σου, θα παρευρεθείς σε συγκέντρωση όπου
θα γίνουν ταραχές.

5. Βεγγαλικά: Αν ονειρευτείς βεγγαλικά, θα
ακούσεις ειδήσεις ή λόγια άνευ σημασίας.

6. Βεντούζες: Αν ρίχνεις βεντούζες σε άλλον,
σημαίνει πως γρήγορα θα τον απαλλάξεις από
τα βάσανά του και τις στενοχώριες του. Αν
σου ρίχνουν άλλοι βεντούζες, θα ακούσεις
λόγια αγάπης, γεμάτα με τρυφερότητα και πά-
θος από τον αγαπημένο σου.

7. Βίβλος: Αν δεις ότι κρατάς τη Βίβλο, σημαίνει
ότι θα απαιτήσεις σύντομα κάποιο φίλο. Αν τη
διαβάζεις, θα υπερνικήσεις δυσκολίες. Αν σου
διαβάζουν άλλοι, θα σου εμπιστευτούν ένα
μυστικό. Αν δεν πιστεύεις τη Βίβλο, κάποιος
θα σε παρασύρει έξω από το σωστό δρόμο.

8. Βραχνός: Αν δεις στον ύπνο σου ότι είσαι
βραχνός, περίμενε αποτυχίες στη ζωή σου. Αν
ακούς πολλούς φίλους σου να μιλάνε βραχνά
τότε οι φίλοι σου δεν αξίζουν την εμπιστοσύ-
νη σου.

9. Βύσσινο: Αν μαζεύεις ή τρως βύσσινο, να πε-
ριμένεις κάτι κακό θα σου συμβεί. Αν όμως
σου προσφέρουν βύσσινο τότε είναι δείγμα
αγάπης.

10. Γκρεμός: Αν δεις ότι βρίσκεσαι μπροστά από
γκρεμό, αυτό σημαίνει ότι ένας μεγάλος κίν-
δυνος σε απειλεί. Αν πηδήξεις ένα γκρεμό χω-
ρίς να πάθεις τίποτα, θα έχεις πολλές επιτυ-
χίες σε όλες σου τις υποθέσεις. Αν δεις φίλο
σου ή άνθρωπο στο βάθος του γκρεμού, τότε
αυτός χρειάζεται τη βοήθειά σου.

11. Γνέθω: Αν δεις μια ηλικιωμένη γυναίκα να
γνέθει, σε περιμένουν μεγάλες στενοχώριες.

12. Γραμμάτια: Αν δεις ότι έρχεται ώρα να πλη-
ρώσεις γραμμάτιο σημαίνει ότι θα έλθουν οι-
κονομικές δυσχέρειες.

13. Γραμμόφωνο: Αν ακούς ή απλώς, βλέπεις
γραμμόφωνο, σημαίνει πως κάποιος φίλος ή
συγγενής σου θα σου εμπιστευτεί ένα μυστι-
κό του.

14. Δώρα: Αν σου προσφέρουν δώρα, θα πρέπει
να προσέξεις πολύ. Υπάρχουν πολλοί άνθρω-
ποι που θέλουν να σου κάνουν κακό. Αν κάνεις
εσύ δώρα σε συγγενή ή φίλο να περιμένεις
ευχάριστες ειδήσεις. Τα δώρα που προσφέ-
ρεις σε μια γυναίκα, σημαίνει ερωτική περιπέ-
τεια μαζί της.

15. Εκκλησία: Αν δεις στον ύπνο σου εκκλησία
σημαίνει χαρά και ευτυχία. Γάμο για τους ανύ-
παντρους ή τις ανύπαντρες.

16. Ελάφι: Αν είσαι ερωτευμένος και δεις ελάφι,
να ξέρεις πως το αγαπημένο σου πρόσωπο
τρέφει αληθινή και απέραντη αγάπη για ’σένα.
Αν πιάσεις ελάφι, σημαίνει παράνομο δεσμό.
Αν τρως το κρέας του, περίμενε χαρά. Μόνο
αν δεις πως το σκοτώνεις, να περιμένεις
άσχημες εξελίξεις στον αισθηματικό σου το-
μέα.

17. Θάνατος: Ο θάνατος στον ύπνο μας ταυτίζε-
ται με τη συνέχιση της ζωής. Έτσι, οι ανύπαν-
τροι που θα δουν πως κάποιος συγγενής τους
πέθανε, γρήγορα θα παντρευτούν. Αν δεις
στον ύπνο σου πως πέθανε κάποιος φίλος σου
ή συγγενής σου που λείπει, περίμενέ τον να
γυρίσει σύντομα. Αν δεις ότι πεθαίνεις εσύ
από φυσικό θάνατο, περίμενε ευχάριστες ει-
δήσεις.

18. Καλοριφέρ: Το αναμμένο καλοριφέρ σημαί-
νει ευτυχία. Το κρύο ή σβηστό καλοριφέρ ση-
μαίνει δυσάρεστες ενοχλήσεις.

19. Ξύρισμα: Αν ξυρίζεσαι ή σε ξυρίζουν, θα
απαλλαγείς από τις στενοχώριες σου. Αν δεις
γυναίκα να ξυρίζεται, να ξέρεις πως θα εξευ-
τελισθεί. Αν ξυρίζεις το κεφάλι σου, θα γελοι-
οποιηθείς.

20. Σανός: Ο άδετος και σκορπισμένος σανός
συμβολίζει την ακαταστασία που επικρατεί σε
όλες τις δουλειές σου. Αν μαζεύεις σανό, ευ-
τυχία και κέρδη σε περιμένουν. Αν είσαι ξα-
πλωμένος σε σανό, μια ερωτική περιπέτεια θα
έχεις.

Ο Κακουραίος 

α) Ο μπρούκλης με τη φωτογραφική μηχανή
Η πρώτη ατάκα έχει πρωταγωνιστή τον Τσιρίκο (Γιώργη

Κυπραίο) και μας την διηγήθηκε ο γιος του Τάκης, που ήταν
στο χωριό τις μέρες του Δεκαπενταύγουστου. Η αφήγηση
έλαβε χώρα στο καφενείο του Βλάχου στο χωριό. Ο Τάκης
μας εκπλήσσει ευχάριστα όχι μόνο τώρα αλλά και παλιότερα,
όταν ζούσαν οι γονείς του, με τις αιφνιδιαστικές του αφίξεις
στο χωριό. Ένθερμος Κακουραίος και αυτός και μεγάλος ρέ-
κτης του Δημοτικού Τραγουδιού.

Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1950, οι ξενιτεμένοι μας
που ερχόντουσαν στο χωριό και ήταν λίγοι για την εποχή εκεί-
νη, οι άνθρωποι του χωριού τους αποκαλούσαν “μπρούκλη-
δες’’. Το ενδυματολογικό στυλ του μπρούκλη ήταν κουστούμι,
χρωματιστό πουκάμισο, πολύχρωμη γραβάτα, που στηριζόταν
με επίχρυση καδένα. Τότε που στο χωριό το μόνο κουστούμι
που είχαν οι μεγάλοι άνδρες ήταν το γαμπριάτικό τους, που το
φύλαγαν να το φορέσουν για να πάνε στην εκκλησία και στις
επίσημες εκδηλώσεις (γάμους, γιορτές, πανηγύρια). Τα παιδιά
αποκτούσαν κάνα ντρίλινο κουστούμι σε μεγάλη ηλικία.

Ένα απαραίτητο εξάρτημα των μπρούκληδων ήταν η φω-
τογραφική μηχανή για να απαθανατίσουν σκηνές από το χω-
ριό, αλλά να βγάζουν και αναμνηστικές φωτογραφίες των
συγγενών και φίλων. Γι’ αυτό πολλές παλιές φωτογραφίες
που υπάρχουν και σήμερα σε πολλά Κακουραίϊκα σπίτια είναι
αυτές που βγήκαν από μπρούκληδες, αφού φωτογραφεία
ήταν μόνο στην Τρίπολη (Σαλάπατας, Κομποχόλης).

Το να βγάλει κάποιος μια φωτογραφία ήταν μεγάλη επιτυ-
χία την εποχή εκείνη. 

Στη μουριά του καφενείου του Ζαβού κάτω από το πυκνό
της φύλλωμα το πρωί μιας καλοκαιρινής ημέρας κάθονται ο
Παπακοτσιάνης, ο Τσιρίκος και μερικοί άλλοι Κακουραίοι που
παρακολουθούν τη δηλωτή που παίζει ο Ξερόγιαννης με τον
Μπιρίκο (φοβερό δίδυμο). Όρθιος ο καταστηματάρχης του κα-
φενείου ο χαλκέντερος μπάρμπα-Ανδρέας που και αυτός πα-
ρακολουθεί το παιχνίδι, κάνοντας σχόλια με το μοναδικό τρό-
πο που αυτός ήξερε.

Όταν το παιχνίδι βρίσκεται στην κορύφωσή του η παρέα
βλέπει να ανεβαίνει από το δρόμο μπροστά από τα Κοτσιαναί-
ϊκα ένας “μπρούκλης’’ Κακουραίος που είχε έλθει μάλλον από
τη Νότια Αφρική, ψηλός, κουστουμαρισμένος και μπροστά του
να κρέμεται μια μεγάλη φωτογραφική μηχανή.

Όταν πλησίασε την παρέα, χαιρέτησε ευγενικά και ο
μπάρμπα-Ανδρέας βλέποντας τη φωτογραφική μηχανή δεν
έχασε την ευκαιρία και αμέσως προτείνει στον ξένο μας να
βγάλει μια φωτογραφία στην παρέα. Αλλά με έκπληξη παίρνει
την απάντηση: “Δυστυχώς δεν έχει φιλμ η μηχανή’’, οπότε ο
μπρούκλης παίρνει την απάντηση - καρφί από τον Τσιρίκο
“Δεν πας να την πετάξεις στο ρέμα καημένε μου, σε έφαγε η
ζαλιά με δάφτη’’.

Δεν ξέρουμε αν ο συμπαθής μπρούκλης πέταξε στο ρέμα
την φωτογραφική του μηχανή, αυτό που ξέρουμε είναι ότι φω-
τογραφία της παρέας δεν βγήκε.

ΥΓ. Τα άχρηστα πράγματα που ήταν πολύ λίγα την εποχή

εκείνη οι άνθρωποι τα πέταγαν στο ρέμα, όπου το φθινόπωρο
με τις πρώτες βροχές τα έπαιρνε ο χείμαρρος. Έτσι έχει επι-
κρατήσει και η φράση “είσαι για το ρέμα’’ που δήλωνε ότι είσαι
άχρηστος για κάτι.

β) Ήτανε μπούζι το μαγγούφι
Η δεύτερη ατάκα έχει ως πρωταγωνιστή τον Μπούλη (Πα-

ναγιώτη Συμπόνη). Και άλλη φορά έχουμε αναφερθεί στον
Μπούλη. Ήτανε ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ετοιμόλογος, με
πηγαίο χιούμορ, που δυστυχώς χάθηκε στην ταραχώδη εποχή
του εμφυλίου και κανείς δεν έμαθε το πως και το γιατί και ήταν
πολύ νέος. Άφησε πίσω του μεγάλη οικογένεια με μικρά παι-
διά.

Ο Μπούλης δεν έμενε στο χωριό αλλά στο Γκορτσούλι, κα-
θημερινά όμως βρισκόταν στο χωριό για δουλειές και κοινωνι-
κές επαφές αφού ήταν άνθρωπος της αγοράς.

Βρισκόμαστε στην εποχή του μεσοπολέμου και ο κάμπος
πνιγόταν από τα πολλά νερά και το χωριό είχε πρόβλημα σιτα-
ριού, έτσι το αλεύρι οι περισσότεροι το αγόραζαν, αφού το
ψωμί ήταν η βασική τροφή των ανθρώπων του χωριού.

Κάποια μέρα ο Μπούλης έφτασε στο χωριό με το μουλάρι
του με την πρόθεση να αγοράσει ένα σακκί αλεύρι για την πο-
λυμελή οικογένειά του.

Άφησε το μουλάρι του στο πατρικό του σπίτι (Κουβαρντά)
και ανηφόρισε για το καφενείο του Κολιού του Ντούρου. Όταν
μπήκε στο καφενείο μια παρέα έπαιζε χαρτιά και αμέσως θέ-
λησε να μπεί και αυτός στην παρέα με την προσδοκία να αυξή-
σει το ποσό που είχε για την αγορά του σακκιού με το αλεύρι
και έτσι να αγοράσει δύο σακκιά. Αλλά η τύχη δεν ήταν με το
μέρος του και έχασε τα λεφτά για το αλεύρι.

Στενοχωρημένος καβάλησε το μουλάρι του και πήρε το
δρόμο της επιστροφής για το Γκορτσούλι, σίγουρα θα είχε τη
δικαιολογημένη γκρίνια της γυναίκας του, της Φώτως, που πε-
ρίμενε το αλεύρι.

Όταν πήρε τη δημοσιά και πέρασε το καινούργιο πηγάδι εί-
δε να έρχεται με τα ζα μια παρέα Κακουραίων. Έτσι όταν
έφτασε στου Τσαγκαλάκη το πηγάδι, που ήταν γεμάτο νερό,
λόγω της λίμνας που είχε ο κάμπος, κατέβηκε από το μουλάρι
έβγαλε τα παπούτσια του και κατευθυνόμενος στο γεμάτο πη-
γάδι προσποιήθηκε ότι θα έπεφτε σε αυτό. Όταν όμως έβαλε
το πόδι του στο κρύο νερό του πηγαδιού, άλλαξε τάχα γνώμη
και γύρισε στο δρόμο, φόρεσε τα παπούτσια του, ανέβηκε στο
μουλάρι και συνέχισε το δρόμο της επιστροφής για το Γκορ-
τσούλι.

Το νέο για το απεγνωσμένο διάβημα του Μπούλη έγινε
αμέσως γνωστό στο χωριό και τα σχόλια έδιναν και έπαιρναν,
αφού οι περισσότεροι κατάλαβαν ότι ο Μπούλης καμιά πρόθε-
ση δεν είχε να πέσει στο πηγάδι. Έτσι όταν την επομένη ήλθε
πάλι ο Μπούλης στο χωριό κάποιοι στο καφενείο για να τον
κογιονάρουν του είπαν: “Γιατί ρε Παναγιώτη δεν έπεσες στο
πηγάδι;’’ για να πάρουν την αφοπλιστική απάντηση του Μπού-
λη: “Ήτανε μπούζι το μαγγούφι το νερό’’.

ΥΓ. Μπούζι = πολύ κρύο.
Ι. Δ. Σταματόπουλος 

Κακουραίϊκες ατάκες
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Φέτος το καλοκαίρι είχα ευχάριστες συναντήσεις
στο χωριό με συγγενείς και φίλους, που μερικούς
είχα πολλά χρόνια να συναντήσω. 

Η πρώτη έγινε με το συγγενή και φίλο Γιάννη
Γ. Σταματόπουλο (Ντρόλα). 

Αν και ο φίλος Γιάννης έρχεται σχεδόν κάθε
χρόνο στο χωριό, οι ημερομηνίες όμως άφιξης και
των δυο μας δεν συνέπιπταν και έτσι είχαμε να ει-
δωθούμε σχεδόν 40 χρόνια. 

Οι συναντήσεις έγιναν, δυό στο Ντρολέικο σπίτι
και κράτησαν αρκετή ώρα, αλλά ακολούθησαν και
δύο πολύωρες τηλεφωνικές επαφές στην Αθήνα. 

Ειπώθηκαν πολλά και κυρίως από τα παλιά,
αυτό που ήταν συγκινητικό για μένα ήταν οι ανα-
μνήσεις που είχε ο Γιάννης για τον μακαρίτη τον
πατέρα μου. 

Ήταν αναμνήσεις, προτού ο πατέρας μου φύγει
για το Αλβανικό μέτωπο το 1940 και πέσει υπέρ
πατρίδος. Τότε οι Τσουγκαίοι και οι Ντρολαίοι είχαν
μαζί τα πρόβατα στο προβατοτσούλι και ο Γιάννης
μικρό παιδί το καλοκαίρι του 1940, φύλαγε τα πρό-
βατα μαζί με τον πατέρα μου και οι αναμνήσεις

είναι ακόμη έντονες για την περίοδο αυτή. Η εκτί-
μησή του και η αγάπη του έντονες στο πρόσωπο
του πατέρα μου ήταν μεγάλη, ακόμα και σήμερα.

Αυτές οι ωραίες αναμνήσεις με εξέπληξαν ευ-
χάριστα και με συγκίνησαν. Γιάννη να είσαι καλά.
Σίγουρα δεν θα χαθούμε, έχουμε πολλά να πούμε
ακόμη. 

Η δεύτερη ήταν με το φίλο Νίκο Σταθούλη, αν
και είχαμε μια 15ετία να τα πούμε, ο χρόνος ήταν
πολύ λίγος, ελπίζω άλλη φορά να τα πούμε καλύ-
τερα. 

Η τρίτη ήταν με τον Τάκη του Τσιρίκου και τον
εξάδελφο Θοδωρή Ψαρρά (Πέρδικα), που για πολλά
βράδια τα είπαμε στο καφενείο του χωριού με
ατάκες και ιστορίες από τα παλιά. Ο Τάκης και ο
Θοδωρής είναι σχεδόν κάθε χρόνο στο χωριό. 

Αυτές οι συναντήσεις ήταν ευχάριστες και συγ-
κινητικές και εύχομαι να συνεχιστούν και στο
μέλλον, με άλλους φίλους που έχουμε χαθεί τα τε-
λευταία χρόνια. 

Γιάννης Δ. Σταματόπουλος 

Eυχάριστες συναντήσεις 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
(Αρχή άνδρα δείκνυσι)

Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώτος Κυβερνήτης
της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, ανα-
δείχθηκε ο σημαντικότερος Έλληνας στις προ-
τιμήσεις των Ελλήνων σε πρόσφατο γκάλοπ
που έγινε σε πανελλήνια κλίμακα από τηλεο-
πτικό σταθμό.

Το έργο του Καποδίστρια ήταν σπουδαίο
και σημαντικό για το νεοσύστατο Ελληνικό
κράτος, μα σημαντικότερο είναι η προσωπική
του στάση απέναντι στους δύσκολους καιρούς
για το Έθνος. Αυτή η στάση συνοψίζεται σε
μια από τις παραινέσεις που έδωσε προς τους

έχοντες Δημόσια αξιώματα σε χρόνους πενίας, δίνοντας πρώτος
το παράδειγμα. Το παραθέτουμε αυτούσιο.

«Ελπίζω ότι όσοι εξ’ υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν
θέλουν γνωρίσει μεθ’ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι
ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να
λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργή-
ματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ’ ότι οι μισθοί ούτοι
πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει
η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της».

«Εφ’ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν δια να ζήσω, αρ-
νούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ
ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις
εσχάτην πενίαν».

Ιωάννης Καποδίστριας
Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος,

προς την Δ’ Εθνοσυνέλευση

Στο πρόσωπο του Καποδίστρια βρίσκει απόλυτα εφαρμογή το
αρχαίο ρητό “Αρχή άνδρα δείκνυσι’’.

Κάτι ανάλογο περιμένει και σήμερα ο Ελληνικός λαός από
όλους τους έχοντες Δημόσια αξιώματα, στους χαλεπούς οικονομικούς
καιρούς που θα βρεθεί σε λίγο καιρό η χώρα μας.

Οι κυβερνώντες ας έχουν ως παράδειγμα στις αποφάσεις τους
τις παραινέσεις του πεφωτισμένου πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας
Ιωάννη Καποδίστρια γιατί η “Αρχή Άνδρα δείκνυσι’’.

Ι.Δ. Σταματόπουλος

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  &  ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

Ο Σύλλογός  μας την  καλοκαιρινή περίοδο  πραγματοποίησε μια  σειρά από εκδηλώσεις.
Το  χωριό  αγκάλιασε αυτές τις εκδηλώσεις,  η συμμετοχή ήταν  μεγάλη. Η αντιστάθμιση των
δικών μας προσπαθειών είναι η ικανοποίηση των συμμετεχόντων μετά το τέλος της κάθε εκ-
δήλωσης.  

Για την πραγματοποίηση και την επιτυχία των εκδηλώσεων δούλεψαν και προσέφεραν
πολλά άτομα που δεν είναι στο  Διοικητικό Συμβούλιο. Νιώθουμε την βαθιά εσωτερική ανάγκη
να ευχαριστήσουμε όλους και όλες που αμέριστα προσέφεραν την βοήθειά τους,  τους νέους
και τις νέες μας για την σημαντική  εθελοντική τους  προσφορά, που χωρίς αυτή  θα ήταν αρ-
κετά πιο δύσκολα και ίσως διαφορετικά. 

Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε  όλους  τους ανθρώπους (και είναι πολλοί) αλλά και
τις υπηρεσίες που μας προσέφεραν δωρεάν υλικά αγαθά ή οικονομική ενίσχυση για την πραγ-
ματοποίηση και επιτυχία των εκδηλώσεων. Οι προσφορές αυτές είναι σημαντικές ώστε ο Σύλ-
λογος να μπορεί να προσφέρει περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στα μέλη του και
γενικά στο χωριό.  Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκφράζοντας και τα μέλη του, θέλει να πει  ένα
μεγάλο  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους που με τον δικό τους τρόπο και ανάλογα την δυνατότητα τους
προσφέρουν στο Σύλλογο, ώστε αυτή η προσφορά να επιστραφεί  ενισχυμένη στο χωριό μας.

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο επίκαιρος Γ. Σουρής
Ο σατιρικός ποιητής Γ. Σουρής (1853-1919) άφησε ένα πλούσιο

ποιητικό έργο, που με μοναδικό τρόπο σατιρίζει τα κακώς κείμενα
της εποχής του. Πολλά από αυτά είναι τόσο επίκαιρα για την εποχή
μας, που αξίζει να τα διαβάσουμε και πάλι, όπως αυτό που ακολουθεί,
γιατί πηγαίνει γάντι με την εποχή μας.

Ποιός είδε κράτος λιγοστό, σ’ όλη τη γη μοναδικό,

εκατό να εξοδεύει και πενήντα να μαζεύει;

Να τρέφει όλους τους αργούς, 

νά’ χει επτά Πρωθυπουργούς,

ταμείο δίχως χρήματα και δόξης τόσα μνήματα;

Νά ’χει κλητήρες για φρουρά 

και να σε κλέβουν φανερά,

κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε, τον κλέφτη να γυρεύουνε;

*******

Κλέφτες φτωχοί και άρχοντες με άμαξες και άτια,

κλέφτες χωρίς μια πήχυ γη και κλέφτες με παλάτια,

ο ένας κλέβει όρνιθες και σκάφες για ψωμί

ο άλλος το Έθνος σύσσωμο για πλούτη και τιμή.

*******

Όλα σ’ αυτή τη γη μασκαρευτήκαν

ονείρατα, ελπίδες και σκοποί,

οι μούρες μας μουτσούνες εγινήκαν

δεν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.

*******

Σουλούπι, μπόϊ,  μικρομεσαίο, 

ύφος του γόη, ψευτομοιραίο.

Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης, 

λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.

Σπαθί αντίληψη, μυαλό ξεφτέρι, 

κάτι μισόμαθε κι όλα τα ξέρει.

Κι από προσπάππου κι από παππού 

συγχρόνως μπούφος και αλεπού.

Και ψωμοτύρι και για καφέ 

το «δε βαρυέσαι» κι «ωχ αδερφέ».

Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς 

σαν πιάσει πόστο δερβεναγάς.

Θέλει ακόμα  -κι αυτό είναι ωραίο-

να παριστάνει τον ευρωπαίο.

Στα δυό φορώντας τα πόδια που’χει 

στο ’να λουστρίνι, στ’ αλλο τσαρούχι.

Για την αντιγραφή
Ι.Δ. Σταματόπουλος

Γνώριμες εικόνες από τη νέα σχολική χρονιά

Σεπτέμβρης! Ο ερχομός του

φθινοπώρου σηματοδοτεί και

την έναρξη της σχολικής χρο-

νιάς. Οι μαθητές όλων των βαθ-

μίδων, ύστερα από την καλο-

καιρινή ραστώνη, επιστρέφουν

«χαρούμενοι» στα αγαπημένα

τους θρανία, γεμάτοι αγωνία

και λαχτάρα να συναντήσουν

τους παλιούς και νέους συμμα-

θητές τους.

Οι δάσκαλοι υποδέχονται

τους μαθητές και με ιδιαίτερη

χαρά αυτούς της Α’ τάξης, «τα

πρωτάκια», τα οποία καθ’ όλη

τη διάρκεια του αγιασμού πε-

ριεργάζονται το χώρο του σχο-

λείου και φαίνονται σαν να τα

έχουν χαμένα.

Οι μητέρες περιμένουν κι

αυτές γεμάτες αγωνία τις πρώ-

τες αντιδράσεις των κανακά-

ρηδών τους, έτοιμες να τους

προσφέρουν ανά πάσα στιγμή

τις υπηρεσίες τους. Αυτή η ετοι-

μότητα και η ιδιόρρυθμη κατά-

σταση θα συνεχιστεί για αρκε-

τές ημέρες έως ότου οι μικροί

μαθητές «απογαλακτιστούν»

από το στενό οικογενειακό πε-

ριβάλλον και ενταχθούν αρμο-

νικά κι απρόσκοπτα στο νέο πε-

ριβάλλον του σχολείου.

Σε αυτό θα βοηθήσει τόσο

η συμπεριφορά του δασκάλου

όσο και η συμπεριφορά των με-

γαλύτερων μαθητών απέναντι

στους μικρούς λιλιπούτειους

συμμαθητές τους.

Με τη συνεργασία και την

κατανόηση μεταξύ εκπαιδευτι-

κών και γονέων έχω τη γνώμη

πως θα αντιμετωπιστούν με επι-

τυχία όλων των ειδών τα προ-

βλήματα που θα ανακύψουν

προς όφελος όχι μόνο των γο-

νέων και των εκπαιδευτικών

αλλά πολύ περισσότερο των

μαθητών.

Τα βιβλιοπωλεία αυτές τις

ημέρες και παρά την οικονομική

κρίση έχουν την τιμητική τους,

αφού οι γονείς είναι υποχρεω-

μένοι να αγοράσουν όλα τα

απαραίτητα εφόδια που χρει-

άζονται οι μαθητές για το σχο-

λείο, όπως τετράδια, μολύβια

κ.λπ.

Ο μαθητόκοσμος, σωστό με-

λίσσι, μπαινοβγαίνει σ’ αυτά,

επιδεικνύοντας με υπερηφάνεια

τα ψώνια του.

Το κουδούνι του σχολείου

στο χωριό μας φέτος χτύπησε

μόνο για πέντε παιδιά, αφού

οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης (δύο

τον αριθμό) μεταγράφηκαν σε

σχολεία της Τρίπολης. Όπως

όλοι αντιλαμβανόμαστε η λει-

τουργία του σχολείου μας, (το

οποίο σε προηγούμενο φύλλο

της εφημερίδας μας είχαμε ανα-

φέρει, πως παλιότερα αριθμού-

σε πάνω από εκατόν πενήντα

μαθητές) από του χρόνου θα

ανασταλεί για έναν τουλάχιστον

χρόνο και στη συνέχεια θα δια-

κοπεί, αφού ο αριθμός των εγ-

γεγραμμένων μαθητών βαίνει

χρόνο με το χρόνο μειούμε-

νος.

Από την πλευρά μου εύχομαι

σε όλους, εκπαιδευτικούς, γο-

νείς και μαθητές, καλή σχολική

χρονιά και υγεία προσωπική και

οικογενειακή.

Σταματόπουλος Διονύσης
τ. Σχολικός Σύμβουλος

Π.Ε.
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Η εφημερίδα μας δέχεται

διαφημιστικές καταχωρήσεις.

Με αυτό τον τρόπο

ενισχύεται συγχρόνως

και το εκδοτικό της έργο.

Ετήσια συνδρομή 50€

Τ
η Χριστίνα Βασιλείου Ψαρρά για την
ωραία πρωτοβουλία της να προτείνει αλλά
και να οργανώσει την επίσκεψη στο χωριό

μας των φορητών μονάδων ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ. 

Έτσι όλα τα παιδιά του χωριού αλλά και οι με-
γαλύτεροι σε ηλικία να εξεταστούν ΔΩΡΕΑΝ για
προβλήματα οδοντοϊατρικά και οφθαλμολογικά
αντίστοιχα. 

Χριστίνα έχεις την αγάπη όλων μας και κυρίως
των ανθρώπων του χωριού. 

Τα Δ.Σ. των Συλλόγων 

Με τη στήριξη του Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής και τη θερμή
βοήθεια του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτεμισίου "Η Άρτεμις", πραγ-
ματοποιήθηκε το Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Ιουνίου 2010 η επίσκεψη
των δύο κινητών μονάδων των Γιατρών του Κόσμου «ΛΗΤΩ» και
«ΙΡΙΣ» στο χωριό.

Συμπληρώνοντας 20 χρόνια συνεχούς δράσης το 2010, οι Γιατροί
του Κόσμου έχουν αναγνωριστεί στη συνείδηση των πολιτών, ως μια
αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναι-
σθήματα αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας, με δεκάδες αποστολές
ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώ-
ρες.

«ΛΗΤΩ» ονομάζεται η παιδο-οδοντιατρική κινητή μονάδα, η οποία
δημιουργήθηκε με  στόχο την προαγωγή εξειδικευμένης ιατρικής
φροντίδας στην ευάλωτη ομάδα των παιδιών που ζουν σε «δύσκολες»
περιοχές της Ελλάδας και κατά συνέπεια έχουν μειωμένη πρόσβαση
σε υπηρεσίες υγείας. 

Η «ΙΡΙΣ» είναι μια σύγχρονα εξοπλισμένη κινητή οφθαλμολογική
μονάδα που πραγματοποιεί επισκέψεις με στόχο τον προληπτικό και
οφθαλμολογικό διαγνωστικό έλεγχο σε άτομα όλων των ηλικιών.

Η συμπλήρωση 20 χρόνων μιας δικής μας απώλειας, την απώλεια
του πατέρα μου στάθηκε η αφορμή για μια οικογενειακή συζήτηση
με τον αδελφό του πατέρα μου για το Κακούρι, τις ρίζες, τον τόπο
μας... Σε αυτή τη συζήτηση ήταν κάτι παραπάνω από έκδηλη η
αγάπη που τρέφει ο θείος μου αλλά και όλη η οικογένεια μου αρχής
γινομένης από τον παππού μου και τη γιαγιά μου για το Κακούρι. Η
ίδρυση της τοπικής βιβλιοθήκης εις μνήμην του γιού τους Βασιλείου,
ήταν μια ένδειξη αγνής και καθολικής αγάπης για τον τόπο που με-
γάλωσαν οι ίδιοι και έζησαν τα χρόνια της αθωότητας τα παιδιά
τους. Όταν όμως κάτι το αγαπάς δε σταματάς ποτέ να νοιάζεσαι για

αυτό και να θες το καλύτερο… Κάπως έτσι  περνώντας από γενιά σε
γενιά, κάτι περίμενε και από μένα ο θειος μου, κάτι να κάνω, το
ήθελε αλλά δε το ζητούσε. Το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω
ήταν να προσφέρω το ελάχιστο και να οργανώσω μέσα από τη
δουλειά μου μια αποστολή των ιατρικών κινητών μονάδων στο χω-
ριό.

Το Σάββατο το πρωί τα οφθαλμολογικά μηχανήματα στήθηκαν στη
βιβλιοθήκη και η οδοντίατρος ακριβώς απ’εξω δεχόταν παιδιά μέσα
στη μονάδα. Ομολογώ πως χρειάστηκα λίγη ώρα για να αντιληφθώ
αυτό που γινόταν, καθώς η συναισθηματική φόρτιση με ξεπερνούσε,
βρισκόμουν στη βιβλιοθήκη με τις φωτογραφίες του πατέρα μου,
του παππού και της γιαγιάς μου και τα εναγώνια τηλεφωνήματα του
θείου μου από την Αθήνα για την επιτυχή έκβαση της αποστολής. Η
συγκίνησή μου δεν μπορεί να περιγραφτεί με λόγια όταν σκέφτομαι
τους ανθρώπους που με αγκάλιαζαν σαν να με ήξεραν, σαν να
ήμουν δικό τους παιδί  και μου μιλούσαν με τα πιο θερμά λόγια.

Θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη εκτίμησή μου και να ευχαριστήσω
όλους αυτούς που βοήθησαν στην πραγματοποίηση αυτής της επί-
σκεψης, τους Γιατρούς του Κόσμου, τους εθελοντές ιατρούς και το
προσωπικό που συμμετείχαν, τον εμπνευστή της κ. Παναγιώτη
Ψαρρά, το δάσκαλο κ.Ρόκα, το θείο μου Ιωάννη Σταματόπουλο,  τα
κορίτσια  από το τοπικό Σύλλογο και την πρόεδρο Ελένη Κέζα και
τους ανθρώπους που μας φιλοξένησαν και μας έκαναν να νιώσουμε
πραγματικά σαν στον τόπο μας.

«Γράψε αν μπορείς στο τελευταίο σου όστρακο
τη μέρα τ' όνομα τον τόπο
και ρίξε το στη θάλασσα για να βουλιάξει.» Γιώργος Σεφέρης

Χριστίνα Βασιλείου Ψαρρά 

Τα Δ.Σ. των Συλλόγων μας ευχαριστούν

Μη μας ξεχνάτε!

Φίλες και φίλοι του Συλλόγου Αρτεμι-

σιωτών, όπου κι αν έρχεται η εφημερίδα

μας, μη μας ξεχνάτε. Χωρίς τις δικές σας

συνδρομές, δεν μπορούμε να κυκλοφο-

ρήσουμε. Μην ξεχνάτε τη συνδρομή σας.

Σας ευχαριστούμε πολύ.

Το Δ. Σ. 

Το site
του Συλλόγου μας

Το site του Συλλόγου μας

www.kakouri.gr

αρχίζει να κτίζεται μέρα με τη μέρα. Στείλτε

μας υλικό (φωτογραφίες, άρθρα, παρατηρήσεις)

για να το ανεβάσουμε ώστε να γίνει ο διαδι-

κτυακός τόπος συνάντησης όλων των απαντα-

χού Κακουραίων.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Δόθηκαν  σε  κυκλοφορία
οι  δύο  νέες  σήραγγες  

Αρτεμισίου

Τα έργα στον αυτοκινητόδρομο Τρίπο-

λης - Κορίνθου ολοκληρώθηκαν και οι δύο

διπλές σήραγγες δόθηκαν στην κυκλο-

φορία και άλλαξαν τη διαδρομή.

Τα έργα αυτά μείωσαν το χρόνο στη

διαδρομή Κόρινθο - Τρίπολη και αντίστροφα

κατά 15 λεπτά. Αλλά θα έχουμε σύντομα

και αύξηση των διοδίων κατά δύο ευρώ

κατά κατεύθυνση. Τα ωραία έχουν πάντοτε

και κόστος.

Ο Κακουραίος

Οι παλιές φωτογραφίες

Όπως ανακοινώσαμε και στο προηγού-

μενο φύλλο της εφημερίδας μας οι Σύλ-

λογοι του χωριού μας καταβάλλουν μια

προσπάθεια συγκέντρωσης παλιών φω-

τογραφιών για την έκδοση ενός λευκώ-

ματος του χωριού, αλλά και τη δημιουργία

ενός ηλεκτρονικού αρχείου.

Η προσπάθεια αυτή έχει βρεί ανταπό-

κριση. Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε

να ευχαριστήσουμε όλους όσους αντα-

ποκρίθηκαν στην προσπάθεια αυτή.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Οι φετινές Δημοτικές Εκλογές (7 Νοεμβρίου 2010) θα γί-
νουν με τη νέα Διοικητική αναδιάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, που ονομάστηκε “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ’’ με βάση το νέο Νόμο
του Κράτους, που ψηφίστηκε πρόσφατα.

Ποιος είναι, όμως, ο Καλλικράτης;
Ο Καλλικράτης ήταν αρχιτέκτονας του δεύτερου μισού του

5ου π.Χ. αιώνα στην Αρχαία Ελλάδα.
Συνεργάστηκε με τον Ικτίνο και το Φειδία για την ανέγερση

του Παρθενώνα.
Ο Καλλικράτης εργάστηκε και σε άλλα μεγάλα έργα της αρ-

χαίας Αθήνας, όπως τα Μακρά Τείχη της πόλης, την επιδιόρθω-
ση τμήματος των περιφερειακών τειχών των Αθηνών.

Θεωρείται ακόμη ο αρχιτέκτονας του μικρού ναού της Αθη-
νάς Νίκης, που βρίσκεται στη νότια πλευρά των Προπυλαίων και
εργάστηκε ακόμη στην ανοικοδόμηση του ναού του αφιερωμέ-
νου στην Άπτερο Νίκη, στην Ακρόπολη.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Καλλικράτης, οι σημερινοί Δήμοι
συγχωνεύονται και δημιουργούνται περιφέρειες, που είναι
αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κράτους. Έτσι καταρ-
γούνται οι νομαρχίες που μετατρέπονται σε διαμερίσματα των
περιφερειών.

Στο Νομό Αρκαδίας καταργούνται οι σημερινοί Δήμοι και
στη θέση τους δημιουργούνται πέντε νέοι, από ένας στις Επαρ-
χίες Μαντινείας, Γορτυνίας και Μεγαλουπόλεως και δύο στην
Επαρχία Κυνουρίας ως εξής:
1. Δήμος Τρίπολης με έδρα την Τρίπολη αποτελούμενος από

τους δήμους α. Τρίπολης, β. Τεγέας, γ. Σκιρίτιδας, δ. Μαντι-
νείας, ε. Κορυθίου, στ. Φαλάνθου, ζ. Λεβιδίου και η. Βαλτετσί-
ου, οι οποίοι καταργούνται.

2. Δήμος Μεγαλόπολης με έδρα τη Μεγαλόπολη αποτελούμε-
νος από τους δήμους α. Μεγαλόπολης, β. Γόρτυνος και γ. Φα-
λαισίας, οι οποίοι καταργούνται.

3. Δήμος Γορτυνίας με έδρα τη Δημητσάνα αποτελούμενος
από τους δήμους α. Δημητσάνης, β. Ηραίας, γ. Λαγκαδίων, δ.
Τρικολώνων, ε. Κοντοβαζαίνης, στ. Τροπαίων, ζ. Κλείτορος
και η. Βυτίνας, οι οποίοι καταργούνται.

4. Δήμος Νότιας Κυνουρίας με έδρα το Λεωνίδιο αποτελούμε-
νος από τους δήμους α. Λεωνιδίου, β. Τυρού και την κοινότη-
τα Κοσμά, οι οποίοι καταργούνται.

Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που συνιστάται με
τον νέο νόμο αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των
συνενούμενων Δήμων.

Τα δημοτικά ή τοπικά διαμερίσματα των καταργούμενων με-
τονομάζονται σε τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό
έως και 2.000 κατοίκους και σε δημοτικές κοινότητες εφόσον
έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους. Το χωριό
μας πλέον θα αποτελεί τοπική Κοινότητα του νέου Δήμου Τρί-
πολης.

Οι Νομαρχίες καταργούνται και δημιουργούνται οι περιφέ-
ρειες. Οι περιφέρειες είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν το δεύτερο βαθμό
τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η περιφέρεια Πελοποννήσου, περιλαμβάνει τους Νομούς
Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας με
έδρα την Τρίπολη.

Να ευχηθούμε η νέα μορφή Αυτοδιοίκησης να αποβεί σε
όφελος του πολίτη και της τοπικής κοινωνίας.

Ι. Δ. Σταματόπουλος

Δημοτικές  Εκλογές

Από τον “Καποδίστρια’’ στον “Καλλικράτη’’

Οι «Γιατροί του Κόσμου» στο Κακούρι 


