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«Ο  φόβος  κάνει  πόδια  και  η  πείνα  κάνει  δόντια»    Κρητική 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. 

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

Κλείστε εγκαίρως δωμάτια. 

4199

Ό ταν έρχονταν οι Απόκριες, για όσους είχαν ζήσει την
εποχή που γινόταν στο Κακούρι το μεγαλύτερο Καρνα-

βάλι της περιοχής, μια νοσταλγία του τότε κλίματος τους
διακατείχε. Γλυκές και χαρούμενες αναμνήσεις κατέκλυζαν
τον νου. Χιουμοριστικές ιστορίες που είχαν εκτυλιχτεί αφη-
γούνταν. Κάθε χρόνο όμως διατυπωνόταν ένα ερώτημα: «Να
το τολμήσουμε πάλι;». 

Φέτος το ερώτημα αυτό ωρίμασε και έγινε απόφαση: «ΘΑ
ΤΟ ΤΟΛΜΗΣΟΥΜΕ». Με το νέο έτος, στην ετήσια τακτική Γε-
νική Συνέλευση του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου
Αρτεμισίου, στις  6 Φεβρουαρίου 2011, όπου παραβρέθηκαν
περισσότερα από  50 μέλη, έγινε η πρόταση και οριστικοποι-
ήθηκε η απόφαση για την αναβίωση του παραδοσιακού καρ-
ναβαλιού. Το τι ακολούθησε δεν περιγράφεται. Μεγάλος εν-
θουσιασμός, συζητήσεις και προτάσεις για υλοποίηση σκε-
τσών πάρα πολλές και πρωτότυπες. Ο χρόνος που απέμενε
άλλωστε ήταν λίγος, περίπου ένας μήνας. Η συμμετοχή μεγά-
λη. Όλοι συζητούσαμε γι’ αυτό το μεγάλο γεγονός, γιατί έτσι
είχε αξιολογηθεί. Μέσα στη μιζέρια και το γενικότερο κλίμα
φόβου και ανασφάλειας που τροφοδοτούσαν τα ΜΜΕ, ξεπη-
δάει μια δραστηριότητα που τα υπερβαίνει, μια δραστηριότη-
τα που σε γεμίζει ενέργεια, χαρά, δημιουργία, χιούμορ και

Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό

μου μέχρι σήμερα, η Ανάσταση

είναι συνδεδεμένη με αναμνήσεις

από την εκκλησία του χωριού μας,

ελάχιστες φορές βρέθηκα κάπου

αλλού. Κάθε Μ. Σάββατο το βράδυ,

στην καθ’όλα επιβλητική εκκλησία

μας, η Ανάσταση για μένα είχε κάτι

το ξεχωριστό, είχε περίσσεια λαμ-

πρότητα. 

Θυμάμαι πως άλλες χρονιές

υπήρχε το αδιαχώρητο. Η εκκλησία

ήταν ασφυκτικά γεμάτη από χω-

ριανούς και επισκέπτες, με πολλή

νεολαία, με νέες καλοντυμένες, εί-

χες την εντύπωση ότι βρισκόσουν

κάπου αλλού και όλο αυτό με έκανε

να αισθάνομαι όμορφα για το χωριό

μου.

Όμως φέτος το βράδυ της Ανά-

στασης ένιωσα ότι ήταν διαφορε-

τικά. Κάτι είχε αλλάξει. Ο κόσμος

ήταν αρκετός, αλλά η εικόνα που

είχα άλλοτε είχε ξεθωριάσει. Κάτι

είχε χαθεί. Μάλλον όλα αυτά που

συμβαίνουν σήμερα στην πατρίδα

μας, έκαναν τους ανθρώπους σκυ-

θρωπούς.

Κι όμως η Ανάσταση του Χρι-

στού ανοίγει τα μάτια των ανθρώ-

πων στην χαρά και το μήνυμα «Χρι-

στός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω

θάνατον πατήσας» με τη δύναμή

του, σαν μήνυμα παναθρώπινο, “περ-

νά” στη ζωή την αισιοδοξία και την

ελπίδα. 

Η σημερινή κατάσταση πρέπει

να μας αφυπνίσει, ώστε να  αναθε-

ωρήσουμε τις αξίες μας. Να βρούμε

το αληθινό και το ουσιαστικό. Να

αντικρίσουμε χωρίς ματαιοδοξία τη

ζωή και η πορεία μας να είναι μια

δράση για το καλύτερο, το ανθρω-

πινότερο.

Μπροστά σε τέτοιας ακτινοβο-

λίας γεγονότα, όπως είναι η Ανά-

σταση του Χριστού, που συγκλο-

νίζουν την ανθρώπινη ψυχή δεν

μπορεί να μην υπάρχει η σκέψη,

που οδηγεί τον άνθρωπο να ανα-

ζητήσει την αλήθεια και να πορευ-

θεί με αγάπη και ειρήνη, για να

δημιουργήσει μια καλύτερη ζωή

για τον ίδιο και το μέλλον του.
Ειρήνη Μπρότση 

Η  εορτή  των  Αγίων Κων/νου  και  Ελένης

Κωδ. εντύπου: 4117

Ο  ξενώνας  του  χωριού  μας

Συνέχεια στην 6η σελ.

Ευχαριστίες
To νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας αισθάνεται την ανάγκη να εκ-

φράσει και δημοσίως τις θερμές ευχαριστίες: 
α) Προς την αποχωρήσασα πρόεδρο του Συλλόγου μας κ.

Ελένη Δάμη -Ζαρόκωστα. 
Η κ. Δάμη ήταν στο τιμόνι του Συλλόγου πάνω από είκοσι (20)

χρόνια και σφράγισε με την προσφορά της την πορεία του, που
ήταν πλούσια και δημιουργική τόσο σε σημαντικά έργα όσο και σε
πολιτιστικές εκδηλώσεις που έγιναν στην Αθήνα και στο χωριό. 

β) Στο μέλος του Δ.Σ. κ. Έφη Σπυροπούλου για την πολύχρονη
προσφορά της στο Σύλλογό μας. 

Θέλουμε και ελπίζουμε ότι και οι δυο θα συνεχίσουν να βρί-
σκονται κοντά στο Σύλλογό μας όπως και πρώτα. 

Η εμπειρία τους, μας είναι πολύτιμη και απαραίτητη. 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Μεγάλη δωρεά 
στο Σύλλογο 
του χωριού μας

(βλέπε σελ. 8)

Νέο Δ.Σ. 
του Συλλόγου μας

(βλέπε σελ. 8)

Ό
πως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος γιορτάσαμε

τη μνήμη των Αγίων μας Κων/νου και Ελέ-

νης. 

Συγκινητική ήταν η προσέλευση πολλών ντόπιων

και ξένων προσκυνητών. 

Το απόγευμα της παραμονής και ώρα 7 μ.μ. ο

γλυκός ήχος της καμπάνας της εκκλησίας των πο-

λιούχων του χωριού, που έφθανε μέχρι την Αρμενιά,

καλούσε τους χωριανούς. Μέσα σε λίγη ώρα η εκ-

κλησία γέμισε από γνωστούς, άγνωστους μικρούς

και μεγάλους. 

Εκεί στο μέσον της εκκλησίας, μάς περίμενε η

εικόνα των Αγίων στολισμένη από γυναίκες του

χωριού με άσπρα και κόκκινα γαρίφαλα. Ο εσπερινός

έγινε σε κατανυκτική ατμόσφαιρα από τον ιερέα

μας κ. Κουτρουμπή, συνεπικουρούμενο και από

άλλους τρεις ιερωμένους. Ένας εξ αυτών ήταν

αρχιμανδρίτης, ο οποίος στην ομιλία του αναφέρ-

θηκε με απλά λόγια στο βίο του Αγίου Κων/νου και

της μητέρας του Αγίας Ελένης. 

Στην όλη ατμόσφαιρα μεγάλη ήταν και η συμ-

μετοχή των ιεροψαλτών. Ιδιαίτερα απολαύσαμε το

Νίκο Μιχ. Ρόκκα, που με την παρουσία του λαμ-

πρύνει τις ιεροτελεστίες του ναού μας. 

Μετά το τέλος του εσπερινού ακολούθησε η

περιφορά της εικόνας μέσα στο χωριό, στην οποία

συμμετείχε όλο το εκκλησίασμα. 

Οι δεήσεις που έγιναν στην πλατεία και στην

είσοδο του ναού άγγιξαν τις ψυχές όλων μας. 

Η βραδιά έκλεισε με γουρνοπούλα, αναψυκτικά

και γλυκά, που προσφέρθηκαν από το Δήμο Τριπό-

λεως, με παραίνεση του προέδρου του Τοπικού

Συμβουλίου Κων/νου Νάγου. 

Ευχή όλων είναι να αναβιώσει κάποτε το πανη-

γύρι της ημέρας αυτής, όπως γινόταν τα παλιά

χρόνια, που χόρευε όλο το χωριό με κλαρίνα και

βιολιά στου Παπαθόδωρα τ’ αλώνι. 

Ελένη Β. Δάμη - Ζαρόκωστα 



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) 

Τ.Κ. 13121
Tηλ-Fax: 210 2619003 

e- mail:  karpouzi@ otenet.gr

Μάρτιος - Απρίλιος - Μάϊος  2011 Το  Κακούρι 
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Στις 2/4/2011 έφυγε από τη ζωή ο

Βασίλης Ι. Παπαθεοδώρου, στο σπίτι

του στην Πετρούπολη. Η εξόδιος ακο-

λουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό του

Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης του

χωριού μας στις 9-4-2011.

Τον επικήδειο εξεφώνησε ο Αντι-
πρόεδρος του Συλλόγου Αρτεμισιω-
τών Αττικής Γιάννης Δ. Σταματόπου-
λος με τα παρακάτω λόγια:

Σεβαστέ μας θείε Βασίλη,
Έφυγες αθόρυβα και ειρηνικά, πλήρης ημερών,

κλείνοντας τον κύκλο ενός αιώνα, πράγμα σπάνιο

για τις μέρες μας. Έφυγες έχοντας στο προσκε-

φάλι σου την αγαπημένη σου σύζυγο, θεία Ευ-

γενία, που ήταν πάντα δίπλα σου, πάνω από

εξήντα χρόνια, στα εύκολα και τα δύσκολα, αλλά

και το γιο σου Γιάννη που ήλθε από μακριά.

Το τέλος της ζωής σου, επισφράγισε ένα με-

γάλο ταξίδι, γεμάτο έντονα βιώματα και δυνατές

συγκινήσεις.

Αξιώθηκες να δοκιμάσεις μεγάλες χαρές και

να καμαρώσεις την πρόοδο των παιδιών σου.

Ευτύχησες να σφίξεις στην αγκαλιά σου εγ-

γόνια και να δεις δισέγγονα.

Ήσουν άριστος οικογενειάρχης, εξαίσιος σύ-

ζυγος, τρυφερός πατέρας και παππούς.

Έζησες τα μεγαλύτερα γεγονότα που σημά-

δεψαν τον 20ο αιώνα. Πολέμησες στα Αλβανικά

βουνά στον πόλεμο του 1940 και τραυματίστη-

κες.

Γι’ αυτή την περίοδο είχες πολλές ιστορίες

να διηγηθείς.

Βίωσες την Κατοχή και τον Εμφύλιο Πόλεμο

και αργότερα τη φτώχεια που μάστισε την ύπαι-

θρο. Φύση δραστήριος και δημιουργικός, μαζί με

τον αγαπημένο σου αδελφό Θεόδωρο και με

συμπαραστάτες τις συζύγους σας, δραστηριο-

ποιηθήκατε, στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής

και αργότερα, στο εμπόριο, τόσο στο χωριό όσο

και στην Πετρούπολη, όπου μεταφέρατε τις δρα-

στηριότητές σας στη δεκαετία του 1950 και προ-

κόψατε. 

Η ομοθυμία που είχατε σαν αδέλφια άφησε

εποχή και υπήρξε η σπίθα της επαγγελματικής

σας επιτυχίας.

Ποτέ όμως δεν ξέχασες το χωριό μας και κυ-

ρίως τους ανθρώπους του.

Αυτό φαινόταν από το ενδιαφέρον που έδει-

χνες πάντα για όλους τους συγχωριανούς μας.

Πάντα ήσουν ενημερωμένος για τα δρώμενα

του χωριού, αλλά και έτοιμος να βοη-

θήσεις όπου χρειαζόταν.

Υπήρξες εκλεκτό μέλος του Συλ-

λόγου μας και ήσουν πάντα παρών

σε όλες τις εκδηλώσεις του, αλλά και

πολύτιμος σύμβουλός του.

Θείε Βασίλη,
Για μας τους νεώτερους ήσουν

το ζωντανό βιβλίο της ιστορίας του
χωριού μας.

Ο ομιλών είχε το προνόμιο να είναι

τακτικός συνομιλητής σου και με απλοχεριά μου

εμπιστεύτηκες σημαντικές ανέκδοτες πληροφο-

ρίες για πρόσωπα και γεγονότα του χωριού,

στην τρικυμιώδη περίοδο 1930-1960 και προθύ-

στερα.

Πιστεύω ότι το υλικό αυτό θα αξιοποιηθεί

προς όφελος της ιστορίας του χωριού.

Μέχρι την τελευταία σου στιγμή ήσουν ακ-

μαίος και διαυγής, ευτύχησες να εισπράξεις την

αγάπη όχι μόνο της οικογένειάς σου, που είναι

εδώ για να σε κατευοδώσει στην τελευταία σου

κατοικία, αλλά και όλων των συγχωριανών σου.

Ο βίος σου κύλησε ήρεμα, γαλήνια και ισορ-

ροπημένα και το ταξίδι της ζωής σου είχε ούριο

άνεμο μέχρι το τελευταίο του λιμάνι. 

Γι’ αυτό και ο θάνατός σου ήλθε ως ολοκλή-

ρωση μιας όμορφης πορείας, γιατί είναι σημαντικό

να φτάνεις στην “Ιθάκη’’ χωρίς ταλαιπωρίες αλλά

έχοντας κερδίσει εμπειρίες πολύτιμες και πλούσια

συναισθήματα. 

Κι εσύ έφτασες στο τέρμα με την παρρησία

του νικητή και το χαμόγελο της δικαίωσης, με

την ικανοποίηση, που νιώθει ο άνθρωπος όταν

ξαποσταίνει μετά από μια όμορφη ασυννέφιαστη

περιπλάνηση στο πέλαγος της ζωής.

Θα μας λείψεις θείε Βασίλη.

Θα λείψεις στην οικογένειά σου, θα λείψεις

στους συγγενείς και φίλους σου.

Θα λείψεις από τους συγχωριανούς σου.

Σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας έδωσες.

Θα σε θυμόμαστε για πάντα.

Θα είσαι στις ψυχές μας.

Εύχομαι η αγκαλιά της Κακουραίικης Γης που

θα σε δεχθεί, να είναι φιλόξενη και γλυκιά και

να αναπαύσει την ψυχή σου στο πλευρό των γο-

νιών σου και των αδελφών σου.

Στη θεία Ευγενία και στα παιδιά σου Γιάννη

και Θοδωρή και στα εγγόνια σου, ο μεγαλοδύ-

ναμος να δίνει κουράγιο.

Καλό σου ταξίδι θείε Βασίλη. 

Βασίλης  Παπαθεοδώρου  (1911-2011) 

Στις 23-3-2011 έφυγε για το

μεγάλο ταξίδι της ζωής, η νουνά

μου Κωνσταντίνα Σιοροβίγκα, το

γένος Κολιόπουλου, πλήρης ημε-

ρών σε ηλικία 97 ετών.

Η νουνά Κωνσταντίνα ήταν

το πρώτο, από τα τέσσερα παιδιά,

του Γιάννη και της Μαριγώς Κο-
λιόπουλου (Λαθούρη).

Μεγάλωσε τα δύσκολα χρόνια

του μεσοπολέμου και της κατο-

χής.

Παντρεύτηκε το Γιώργη Σιο-
ροβίγκα στις αρχές της δεκαετίας

του 1950 και πορεύτηκε μαζί του

στα δύσκολα και στα εύκολα της ζωής. 

Είχε την ατυχία να χάσει στη γέννα το παιδί

της, σε δύσκολες εποχές και έτσι δεν μπόρεσε

να αποκτήσει παιδιά.

Υπήρξε υποδειγματική σύζυγος

και άριστη νοικοκυρά, υπέροχος

άνθρωπος με μοναδικό ψυχικό κό-

σμο. Καλή γειτόνισσα με αστεί-

ρευτη πηγή αγάπης και ανθρωπιάς

προς κάθε συγγενή και συγχωριανό. 

Νουνά πάντα θα σε θυμάμαι με

σεβασμό και αγάπη γιατί στάθηκες

κοντά στην οικογένειά μου στα δύ-

σκολα χρόνια.

Καλό σου ταξίδι νουνά.

Πορεύσου ήσυχη τον δρόμο

σου προς τον ουρανό, εκεί που θα

ανταμώσεις άλλους αγαπημένους

συγγενείς και φίλους.

Αιωνία η μνήμη σου.
Ι. Δ. Σταματόπουλος 

Στις 12/3/2011, έφυγε από κοντά

μας η αγαπημένη μητέρα και γιαγιά

Μαρία Μπασιώτη, σε ηλικία 81 ετών. 

Δεν υπάρχουν λόγια που να μπο-

ρούν να εκφράσουν τη λύπη μας

για τη μεγάλη αυτή απώλεια. Όλοι

μας, τα παιδιά σου και τα εγγόνια

σου, σε ευχαριστούμε για όλα όσα

έκανες για εμάς και ευχόμαστε ο

παντοδύναμος Θεός να σε έχει μαζί

με τον αγαπημένο σου σύζυγο Αν-

δρέα και τον εγγονό σου Δημήτρη,

που τόσο πολύ σου είχαν λείψει. 

Θα σε θυμόμαστε πάντα με με-

γάλη αγάπη, γιατί μόνο αυτή ήξερες

να προσφέρεις. 

Τα παιδιά σου και τα εγγόνια
σου.

Κωνσταντίνα  Γ.  Σιοροβίγκα 

Μαρία  Μπασιώτη 

Έφυγαν  για  πάντα  από  κοντά  μας

Γάμοι

Νέοι  επιστήμονες 

● Ο Παρασκευάς Γκόνος του Φωτίου και η Καλλιόπη Φάνου του Σοφια-
νού, παντρεύτηκαν, με πλήθος καλεσμένων, στις 28-5-2011 στον Άγιο Παντε-
λεήμονα, στην Τρίπολη. Το λαμπρό, με πλήθος καλεσμένων γαμήλιο γλέντι,
έγινε στο κέντρο “Πινακοθήκη’’ στην Τρίπολη, με κλαρίνα και κράτησε μέχρι
τα ξημερώματα.

Τους ευχόμαστε να ζήσουν και καλούς απογόνους. 

● Η ανιψούλα μου (Νίκη Αγγελοπούλου) αποφάσισε να παντρευτεί!

Σαν καλός θείος και εγώ πήγα να βοηθήσω στις ετοιμασίες. Αυτή όμως με

έστρωσε στη δουλειά να φτιάξουμε τις μπομπονιέρες, να φτιάξουμε τις

δίπλες και τις πίτες!

Τα κατάφερα σε όλα, άψογα!

Αν κανένας συγχωριανός ετοιμάζει γάμο, να με προτιμήσει έχω γίνει

ξεφτέρι!  

Ήρθε και η μέρα του γάμου, 30 Απριλίου 2011.

Βρεθήκαμε όλοι στην Καλαμάτα για το γάμο. Τι Καλαματιανοί, τι Τριπολι-
τσιώτες, τι Κακουραίοι, τι Λαρισαίοι. Ο γαμπρός (Δημήτρης Γαργαλέτσιος)

είναι από τη Λάρισα, έφερε και τα κλαρίνα του το παλικάρι!

Κούκλα η νύφη, κούκλος και ο γαμπρός και όλοι να τους καμαρώνουμε

αλλά περισσότερο από όλους η γιαγιά Αγγέλω. Εκεί να δείτε καμάρι.

Να ζήσουν τα ανιψάκια μου!!! Βασίλης Δούρος 

Γεννήσεις 

Βαπτίσεις 

― Ο Σταύρος Καζατζής και η Μαρία Σίμου απέκτησαν το πρώτο τους

παιδί, αγοράκι, στις 12-8-2010.

― Η Μαρία Σιολέ και ο Χάρης Καλός απέκτησαν κοριτσάκι στις 13-1-

2011.

Τους ευχόμαστε ολόψυχα να τους ζήσουν τα μωρά. 

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν μαθαί-

νουμε ότι παιδιά συγχωριανών μας,

δικά μας παιδιά, τελειώνουν τις σπου-

δές τους και ξεκινούν την επαγγελ-

ματική τους σταδιοδρομία, κάνοντας

όνειρα για το μέλλον τους. 

Ανάμεσα σ’ αυτά τα παιδιά είναι

και η Χρυσάνθη Ν. Ρόκκα, κόρη του

Νίκου Ρόκκα και εγγονή του Μιχάλη

και της Χρυσάνθης Ρόκκα που πήρε

πρόσφατα την άδεια άσκησης επαγ-

γέλματος της δικηγόρου και δικηγορεί

στην Τρίπολη. 

Η ικανοποίηση, η χαρά όπως και

οι ευχές μας συνοδεύουν το ξεκίνημα

της Χρυσάνθης, μαζί με αυτές των

γονέων τους. 

Θερμά συγχαρητήρια και καλή
σταδιοδρομία Χρυσάνθη!!! 

● Στις 14 Μαΐου 2011 στον Ιερό
Ναό Αγ. Γεωργίου Ν. Ηρακλείου Αττι-
κής η Νότα Σπυροπούλου-Θηραίου
(κόρη του Νώντα και της Μαρίας Σπυ-
ροπούλου) και ο άνδρας της Γιάννης
Θηραίος βάφτισαν το πρωτότοκο παι-
δί τους. 

Στο νεοφώτιστο οι νονοί του Θό-

δωρος Χρηστίδης και Χριστίνα Τσα-

πέπα έδωσαν το όνομα Βαγγέλης. 

Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες

και γιαγιάδες ευχόμαστε να τους

ζήσει και να τον καμαρώσουν όπως

επιθυμούν. 
● Την 1η Μαΐου, ο Γιώργος Κου-

σιάκης και η σύζυγός του Κατερίνα
βάφτισαν το τρίτο παιδάκι τους (κορι-
τσάκι) στον Άγιο Νεκτάριο. 

Στη μικρούλα δόθηκαν δυο ονό-

ματα: Βασιλική-Κρυσταλία.
Ευχόμαστε να είναι ευλογημένη,

φωτισμένη και να ζήσει. 
Οι γονείς δεξιώθηκαν τους καλε-

σμένους στο κέντρο «Ερατεινή».



Μάρτιος - Απρίλιος - Μάϊος  2011 Το Κακούρι 
3

Φανή  Δημ.  Μπουρτσουκλή 

Ο Κων/νος Χρό-
νης του Παναγιώτη
γεννήθηκε στο χω-
ριό το έτος 1928.
Μη θέλοντας να
ασχοληθεί με τα
πρόβατα, όπως τα
άλλα αδέλφια του,
έφηβος 15-16 χρο-
νών πήγε στην Τρί-
πολη και έμαθε την

τέχνη κοντά στους μάστορες της εποχής,
Γεωργακόπουλο και Σινάνη. Τελειώνοντας
το στρατιωτικό και γυρίζοντας στο χωριό,
δημιούργησε το δικό του εργαστήριο. 

Σαν πεταλωτής, μια δουλειά δύσκολη
και επικίνδυνη, τα τότε εργαλεία του, τανάλια,
σφυρί και σαντράνι (ειδικό εργαλείο για το
κόψιμο των νυχιών των ζώων) έκαναν θαύ-
ματα στα χέρια του. Στα πανηγύρια η δουλειά
ήταν περισσότερη, γιατί οι τσαμπάσηδες
(μεταπωλητές ζώων) έφερναν από μακρινές
περιοχές τα ζώα τους για πετάλωμα.

Σαν σαμαρτζής, με τα μπροστάρια, με τα
πιστάρια, τις σαμαροπαΐδες, τη στρώση, το
σαμαρόσκουτο, το βούτιμο και τα κολτσιδάκια
απαραίτητα για την κατασκευή του σαμαριού

καθώς και οι λαιμαργιές (χρήσιμες για το
όργωμα), που με πολύ κόπο και μεράκι τα
έφτιαχνε όλα μόνος του καθώς και η αγάπη
του για την τέχνη αυτή, κατάφερε να γίνει
ένας από τους πιο καλούς όχι μόνο του χω-
ριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής, έχον-
τας την αναγνώριση και τον σεβασμό όλων.

Καλό ταξίδι γλυκέ μας παππού...
Στις 24 Μαρτίου 2011, νωρίς τα ξημερώ-

ματα ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι, ο δικός
μας ο παππούς, ο καλός σαμαρτζής του χω-
ριού, Κωνσταντίνος Χρόνης. Γεννήθηκε στο
Κακούρι, μεγάλωσε εκεί και άφησε την τε-
λευταία του πνοή στα 83 του χρόνια. Έζησε
πολλά και καλά χρόνια. Με τη γιαγιά μας
την Κατερίνα ήταν πάντα μαζί και αγαπημένοι
σε όλες τις στιγμές της ζωής του. Έκαναν
τρία παιδιά. Τον Παναγιώτη, τον Αλέξανδρο
και τον Δημήτρη. Πρόλαβε και είδε εγγόνια
και από τα τρία του παιδιά και ήταν δίπλα
τους ό,τι και να χρειάζονταν.

Ευχαριστούμε για όλα παππουλάκο, θα
σε θυμόμαστε για πάντα...

Τα κοριτσάκια σου... 
Καλό ταξίδι!

Οι εγγονές σου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΧΡΟΝΗΣ
Ο  σαμαρτζής  και  ο  πεταλωτής 

Πέρασαν δύο μήνες από τότε που μας άφησες. 
Στις 24-3-2011 παραμονές του Ευαγγελισμού, κοίταξες για

τελευταία φορά έξω από το παράθυρο του νοσοκομείου, τον
καταγάλανο ουρανό και έκλεισες για πάντα τα πανέμορφα
μάτια σου. 

Ο θάνατός σου γλυκός και ήρεμος, όπως άλλωστε και η ζωή
σου. 

Μέσα σου είχες ζωή και εμείς σε θέλαμε δίπλα μας. 
Πατέρα, χάσαμε. 
Μείναμε μόνοι η μαμά, εμείς, τα εγγόνια σου. 
Οι αναμνήσεις πολλές, ο πόνος μεγάλος, η αγάπη σου

αστείρευτη. 
Σε αγαπάμε μπαμπά 

Οι κόρες σου 

Βασίλειος Γ.  Kολιόπουλος

Έφυγαν  για  πάντα  από  κοντά  μας

Στις 13-3-2011 έφυγε από τη ζωή η
Φανή Μπουρτσουκλή σε ηλικία μόλις 71
ετών. Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στο
χωριό όπου και ετάφη.

Η Φανή ήταν το τελευταίο παιδί του
Δημήτρη και της Κυράτσως Μπουρτσουκλή

(Τσιάκου), είχε παντρευτεί τον Άγγελο
Κουβά και ζούσε στην Αθήνα.

Άνθρωπος ήσυχος και καλή σύζυγος.
Έφυγε αθόρυβα όπως και αθόρυβα έζησε
και τη ζωή της.

Αιωνία της η μνήμη.

Μαρία Ηλ.  Παναγιώταρου 
Στις 7/4/2011 πέθανε στην Αθήνα, όπου

ζούσε, η Μαρία Παναγιώταρου, κόρη του

Ηλία Παναγιώταρου.

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στην εκ-

κλησία του χωριού και ετάφη στον οικο-

γενειακό τάφο των Παναγιωταραίων στο

χωριό. 

Αιωνία της η μνήμη.

Eλένη  Κολιοπούλου - Γκούμα  

Στις 7-03-2011 στα Ίρια Αργολίδας, έφυγε για το μεγάλο ταξίδι

η Ελένη Γκούμα το γένος Γεωργίου Κολιόπουλου. Υπήρξε άριστη

οικογενειάρχης, καλή σύζυγος και τρυφερή μητέρα. Πέρασε το

βίο της σεμνά και είχε πάντοτε αμέριστη την αγάπη των συγγενών

και των συγχωριανών της.

Η κηδεία της έγινε στα 'Ιρια Αργολίδας.

Καλό σου ταξίδι, Ελένη.

Kώστας  Γ.  Σταματόπουλος 

Ανήμερα στη γιορτή του, έφυγε από
τούτη τη ζωή, ο Κώστας Γ. Σταματόπουλος
σε ηλικία 76 ετών. 

Ο αγαπητός Κώστας ήταν το
2ο παιδί του Γεωργίου και της
Γιωργούλας Σταματόπουλου. 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο
χωριό, ασχολούμενος με τις γε-
ωργικές εργασίες, αλλά και για
πολλά χρόνια σαν ειδικευμένος
λατόμος στο λατομείο του Βλάμη
(Κάψια), απ’ όπου συνταξιοδοτή-
θηκε με το ΙΚΑ. 

Αρκετά νέος παντρεύτηκε τη Δήμητρα
(Τούλα) Δημ. Ψαρρά (Μητσιάκη). Μαζί
απέκτησαν δύο αγόρια, το Γιώργο και τον
Πάνο, τα οποία αποκατέστησαν και τα
οποία τους χάρισαν ήδη 5 εγγόνια και 2
δισέγγονα. 

Ο Κώστας ήταν πολύ εργατικός και
στη δύσκολη δουλειά του λατομείου, αλλά
και στις γεωργικές εργασίες, στα περιβόλια

του και τους αμπελώνες του. 
Δυστυχώς όμως αυτή του η

δημιουργικότητα και εργατικότητα
διακόπηκε πριν από 18 μήνες όταν
αρρώστησε και έμεινε στο κρεβάτι.
Έτσι από επιπλοκές έσβησε αφή-
νοντας μεγάλο κενό στην οικο-
γένειά του, τους συγγενείς του
καθώς και στο χωριό που σύσσωμο
τον συνόδευσε στην τελευταία

του κατοικία γιατί ήταν πολύ αγαπητός,
κοινωνικός, δραστήριος, προοδευτικός,
εκτός από πολύ καλός οικογενειάρχης.

Αιωνία η μνήμη του.
Γ. Ρόκκας 

Σ
τις 19 Μαΐου 1453 έγινε η άλωση της Κων-
σταντινούπολης, της “Βασιλεύουσας”. Για τον
Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, αποτελεί την

αποφράδα ημέρα. 
Ας θυμηθούμε πως θεμελιώθηκε ο ναός της Αγίας

Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και πότε έγινε η τε-
λευταία ορθόδοξη λειτουργία σ’ αυτή. 

Η Αγία Σοφία ήταν για μια χιλιετία το κέντρο της
Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. 

Α) Θεμελίωση της Αγίας Σοφίας (3/2/532) 
Ο πρώτος ναός της Αγίας Σοφίας θεμελιώθηκε

από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο το 330 μ.Χ., όταν ονό-
μασε τη μετέπειτα Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

Η ανέγερση του ναού ολοκληρώθηκε από τον γιο
του Κωνστάντιο και τα εγκαίνια έγιναν το 346.

Κατά την εποχή του Αρκαδίου, το 404, η πρώτη
Αγία Σοφία πυρπολείται και θα κτισθεί εκ νέου από
τον Θεοδόσιο Β', θα πυρποληθεί όμως και πάλι το
532, κατά τη Στάση του Νίκα. Έτσι, ο αυτοκράτορας

Ιουστινιανός Α' αποφασίζει να κατασκευάσει την εκ-
κλησία από την αρχή, στον ίδιο χώρο, αλλά πολύ πιο
επιβλητική, για να δεσπόζει στη Βασιλεύουσα. Τα
θεμέλια αυτού του μεγαλοπρεπή ναού θα μπουν στις

23 Φεβρουαρίου του 532, με σχέδια που εκπόνησαν
οι αρχιτέκτονες ΑνθέμιοςΤραλλιανός και Ισίδωρος ο
Μιλήσιος.

Για την ολοκλήρωση του κολοσσιαίου έργου δού-
λεψαν αδιάκοπα επί έξι χρόνια 10.000 τεχνίτες, ενώ
ξοδεύτηκαν 320.000 λίρες (περίπου 120.000.000
ευρώ). Από κάθε σημείο όπου υπήρχε Ελληνισμός,
έγινε προσφορά: Τα πράσινα μάρμαρα από τη Μάνη
και την Κάρυστο, τα τριανταφυλλιά από τη Φρυγία
και τα κόκκινα από την Αίγυπτο. Από τον υπόλοιπο
κόσμο προσφέρθηκαν τα πολύτιμα πετράδια, ο χρυσός,
το ασήμι και το ελεφαντόδοντο, για τη διακόσμηση
του εσωτερικού.

Τα εγκαίνια έγιναν στις 27 Δεκεμβρίου του 537
από τον Ιουστινιανό, ο οποίος βλέποντας την υπεροχή
της Αγίας Σοφίας έναντι του ξακουστού ναού του
Σολομωντα, αναφωνεί: «Δόξα τω θεώ τω καταξιώ-
σαντι, με τελέσαι τοιούτον έργο. Νενίκηκά σε Σολο-
μών». Για χίλια και πλέον χρόνια (537-1453), η Αγία
Σοφία θα αποτελέσει το κέντρο της ορθοδοξίας και
του ελληνισμού. Εκεί ο λαός θα γιορτάσει τους
θριάμβους, θα θρηνήσει τις συμφορές και θα αποθε-
ώσει τους νέους αυτοκράτορες.

Η τελευταία λειτουργία τελέστηκε στις 29 Μαΐου
του 1453. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαι-
ολόγος ΙΑ' Δραγάτης, αφού προσευχήθηκε μαζί με
το λαό και ζήτησε συγνώμη για λάθη που πιθανόν
έκανε, έφυγε για τα τείχη, όπου έπεσε μαχόμενος.
Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Αγία
Σοφία έγινε τζαμί και μετά την επανάσταση του
Κεμάλ Ατατούρκ μετατράπηκε σε μουσείο.

Β) Η τελευταία ορθόδοξη λειτουργία
Τον Ιανουάριο του 1919, δύο ελληνικές μεραρχίες

που είχαν σταλεί στην εκστρατεία της Κριμαίας στάθ-
μευσαν στην Κωνσταντινούπολη. Την εποχή εκείνη
η Βασιλεύουσα βρισκόταν υπό «συμμαχική επικυ-
ριαρχία». Ο πατήρ Λευτέρης Νουφράκης υπηρετούσε
στη Β' ελληνική μεραρχία.

Όπως εκμυστηρεύτηκε στους συντρόφους του ο
Κρητικός ιερέας από τις Αλώνες Ρεθύμνου, «το
όνειρο του ήταν να ακουστεί και πάλι ο λόγος του
θεού στην Αγία Σοφία».

Την εποχή εκείνη η εκ-
κλησία λειτουργούσε ως τζα-
μί και οι 4 άλλοι στρατιωτικοί,
Φραντζής, Λιαρομάτης, Στα-
ματίου και Νικολάου, επισή-
μαναν στον ιερέα πως μια
χριστιανική λειτουργία θα
προκαλούσε τους Τούρκους.

Μπρος στην επιμονή του
παπα-Λευτέρη οι τέσσερις
άλλαξαν γνώμη. Με τη βοή-
θεια ενός Ρωμιού βαρκάρη,
κατέβηκαν από το πλοίο που
μετέφερε τη μεραρχία τους
και βρέθηκαν στην εκκλησία.
Στον χώρο που βρισκόταν η
Αγία Τράπεζα ο παπά-Λευ-
τέρης τοποθέτησε ένα μικρό
τραπεζάκι. Βάζει το πετρα-
χήλι του και αρχίζει τη λει-
τουργία με ψάλτη τον ταγ-
ματάρχη Λιαρομάτη. Χρέη
νεωκόρου εκτελεί ο υπολο-
χαγός Νικολάου.

Η εκκλησία σιγά σιγά γεμίζει από μουσουλμάνους
που έχουν έρθει για τη δική τους προσευχή. Όπως
εκμυστηρεύτηκαν στη συνέχεια ορισμένοι από τους
πρωταγωνιστές, «οι Τούρκοι μας έβλεπαν χωρίς να
ξέρουν πώς να αντιδράσουν, αφού αυτό που συνέ-
βαινε ήταν κάτι περισσότερο από απίστευτο γι' αυ-
τούς».

Οι 4 αξιωματικοί κοινωνούν και γίνεται η απόλυση.
Κάποιοι από τους Τούρκους κινούνται εναντίον τους
αλλά τους σταματάει ένας Τούρκος αξιωματικός που
ζητάει από τους μουσουλμάνους να μην πειράξουν
τους Έλληνες, διότι είναι μεγάλη αμαρτία αν χυθεί
αίμα σε ιερό χώρο.

Οι Έλληνες τελικά κατάφεραν να διαφύγουν. Ακο-
λούθησε έντονη διαμαρτυρία των συμμάχων στον
Ελευθέριο Βενιζέλο για το συμβάν, ο οποίος με τη
σειρά του επέπληξε τους τέσσερις Έλληνες αξιωμα-
τικούς. 

Ο Κακουραίος 

Η  άλωση  της  Βασιλεύουσας 

Ο ιερέας
Λευτέρης Νουφράκης
που τέλεσε λειτουργία 

στην Αγία Σοφία το 1919 



Μ
ετά την πολύ σημαντική δωρεά του  συμπα-

τριώτης μας κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που πρόσφερε το ποσό των

10.000 € για να αποκτηθεί σύγχρονος εξοπλισμός για

την κουζίνα της αίθουσας του Συλλόγου του χωριού

μας, προέκυψε η αναγκαιότητα της ριζικής ανακαίνισης

της κουζίνας. Ο νέος και σύγχρονος επαγγελματικός

εξοπλισμός της κουζίνας απαιτεί νέα διαρρύθμιση του

χώρου, νέες ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις

και προφανώς και μια καλύτερη αισθητική του χώρου. 

Η ανακαίνιση της κουζίνας θα έδινε στην αίθουσα

νέες και πιο ποιοτικές δυνατότητες. Αν όμως δεν συνο-

δευόταν και από την εκ βάθρων ανακαίνιση του χώρου

των τουαλετών, ο επισκέπτης θα έφευγε από την αίθουσα

όχι μόνο με μια αρνητική εντύπωση αλλά κυρίως δεν θα

μπορούσε να εξυπηρετηθεί. 

Επίσης υπάρχει η ανάγκη ύπαρξης ενός αποθηκευτικού

χώρου. Προς το σκοπό αυτό κρίθηκε κατάλληλος ο

χώρος πίσω από τις αποθήκες του Συνεταιρισμού, όπου

καθαρίστηκε, αρμολογήθηκε και γενικά διαμορφώθηκε

ανάλογα. Ένας στενόμακρος χώρος διαστάσεων 2m x

30m. Εκεί, εκτός των άλλων, θα τοποθετηθεί και η δε-

ξαμενή νερού με τα αναγκαία συνοδευτικά εξαρτήματα,

για την παροχή κρύου και ζεστού νερού.

Με αυτές τις σκέψεις το Διοικητικό Συμβούλιο του

Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρτεμισίου

αποφάσισε ομόφωνα  να προχωρήσει στην πλήρη ανα-

καίνιση της κουζίνας, και των τουαλετών, όπως φαίνεται

στο σχέδιο που παρατίθεται.

Μια ανακαίνιση που θα περιλαμβάνει:

Για την κουζίνα

• Αφαίρεση όλου του παλαιού εξοπλισμού, της ηλεκτρικής

και της υδραυλικής εγκατάστασης.

• Προμήθεια του νέου σύγχρονου εξοπλισμού της κου-

ζίνας όπως φαίνεται στο σχέδιο.

• Νέα σύγχρονη ηλεκτρική εγκατάσταση. 

• Νέα υδραυλική εγκατάσταση.

• Μόνωση και στεγανοποίηση σε προβληματικά σημεία.

• Αφαίρεση των πλακιδίων του τοίχου.

• Τοποθέτηση πλακιδίων στον τοίχο.

• Τοποθέτηση πλακιδίων από γρανίτη στο δάπεδο.

• Τοποθέτηση γυψοσανίδων σε επιφάνειες όπου απαιτείται

ομοιομορφία.

Για τις τουαλέτες

• Γκρέμισμα των εσωτερικών τοίχων και αφαίρεση όλου

του εξοπλισμού, καθώς και της υδραυλικής και ηλε-

κτρικής εγκατάστασης.

• Κτίσιμο νέων χωρισμάτων σύμφωνα με το σχέδιο.

• Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού.

• Νέα ηλεκτρική εγκατάσταση. 

• Νέα υδραυλική εγκατάσταση.

• Τοποθέτηση νέων θυρών και παραθύρων όπως απαιτείται

από το σχέδιο.

• Τοποθέτηση πλακιδίων στον τοίχο και στο δάπεδο.

• Τοποθέτηση γυψοσανίδων στην οροφή.

Έχοντας επίγνωση του μεγέθους των εργασιών με

τις πάρα πολλές λεπτομέρειες, που θα πρέπει να αντι-

μετωπιστούν και κυρίως έχοντας επίγνωση του μεγάλου

κόστους αυτών των εργασιών, το Διοικητικό Συμβούλιο

απευθύνθηκε στους συγχωριανούς μας επαγγελματίες

τεχνικούς, αντιστοίχων εργασιών, καθώς και σε συγχω-

ριανούς μας εμπόρους ανάλογων υλικών να συμμετέχουν

εθελοντικά με προσφορά δωρεάν εργασίας και υλικών.

Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Άλλωστε το χωριό μας

και ο Σύλλογος έχουν παράδοση στην εθελοντική συ-

νεισφορά των μελών του. Σε αυτές τις δύσκολες συν-

θήκες της αγοράς, το να βλέπεις απλούς και αγνούς

επαγγελματίες να αφιερώνουν χρόνο, ενέργεια και χρή-

ματα για το γενικό καλό δεν μπορείς παρά να νιώθεις

συγκίνηση, ευγνωμοσύνη και από τα βάθη της καρδιάς

σου να βγαίνει ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και μια προσευχή

να ψελλίζουν τα χείλη σου «ο Θεός να τους το ανταπο-

δίδει με ΥΓΕΙΑ και ΕΥΤΥΧΙΑ».

Σε αυτό το σημείο θέλουμε να αναφέρουμε τα ονό-

ματα των συμπατριωτών μας που εθελοντικά προσέφεραν

δωρεάν τις υπηρεσίες τους στην προσπάθεια αυτής της

ανακαίνισης και εκφράζοντας τα συναισθήματα όλων

των μελών, λέμε σε κάθε ένα ξεχωριστά ένα μεγάλο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

• ΛΑΓΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, προσέ-

φερε τις οικοδομικές εργασίες για την διαμόρφωση του

χώρου των τουαλετών και της εισόδου στην αποθήκη.

• ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ,

προσέφερε τις εργασίες της υδραυλικής εγκατάστασης

στην κουζίνα και στις τουαλέτες καθώς και εργασίες

για την τοποθέτηση των λεκανών, νιπτήρων, δεξαμενής

νερού, κ.ά.

• ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, προσέφερε τις ερ-

γασίες στεγανοποίησης και επισκευής των τοίχων στην

κουζίνα, τοποθέτηση απορροφητήρα, μαρμαροκονία,

κ.ά.

• ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ,

ΡΟΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ, ΓΚΟΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του

ΦΩΤΙΟΥ, προσέφεραν τις εργασίες της ηλεκτρικής εγ-

κατάστασης στην κουζίνα και στις τουαλέτες.

• ΝΑΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ, προσέφερε  τις

εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης των θυρών και

του επίπλου κάτω από τους νιπτήρες στις τουαλέτες.

• ΛΑΓΟΥΣΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, προσέφερε

τα δύο παράθυρα των τουαλετών, σε απομίμηση ξύλου

με διπλά τζάμια (υλικά και εργασία).

• ΨΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, προσέ-

φερε δωρεάν ηλεκτρολογικό υλικό αξίας 350 €. Επίσης

αγόρασε και μετέφερε ο ίδιος στο χωριό το υπόλοιπο

ηλεκτρολογικό υλικό σε τιμές χοντρικής που ενσωμα-

τώνουν μεγάλες εκπτώσεις.

• ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΧΙΖΑ και ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ,

προσέφεραν δωρεάν σημαντικές ποσότητες οικοδομικών

υλικών.

• ΝΑΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, προσέφερε

δωρεάν τις απαραίτητες γυψοσανίδες καθώς και στε-

γανοποιητικών ρευστών.

Επίσης ευχαριστούμε όλα τα μέλη για τη βοήθεια

και την συμπαράσταση που μας παρέχουν.

Όπως είναι φανερό το κόστος της ανακαίνισης είναι

μεγάλο, οι οικονομικές δυνατότητες του Συλλόγου μπο-

ρούν να καλύψουν αυτό το κόστος σε μεγάλο βαθμό.

Χρειάζεται ένα επιπλέον ποσό για να ολοκληρωθεί αυτό

το εγχείρημα,  διατηρώντας  τη σωστή σχεδίαση και τις

καλές προδιαγραφές.  

Γι’ αυτό απευθυνόμαστε στους συγχωριανούς μας

και ζητούμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Η ενίσχυση

αυτή μπορεί να δίνεται μέσω των θεωρημένων αποδεί-

ξεων είσπραξης που διαθέτουν τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου ή να κατατίθενται στο λογαριασμό του Συλ-

λόγου με τα εξής στοιχεία:

Τράπεζα: ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Επωνυμία: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

Αριθμός: 5503-050285-839

Τύπος: ΟΨΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ –Κ ―

Νόμισμα: ΕΥΡΩ

ΙΒΑΝ: GR98 0172 5030 0055 0305 0285 839

Αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό του

Συλλόγου και την πρακτική του Διοικητικού Συμβουλίου

γίνεται έλεγχος των οικονομικών του Συλλόγου από

την Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

Ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ

ΣΠΙΤΙ» λειτουργεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

στις Τοπικές Κοινότητες και τον οικισμό Μηλιάς της

Δημοτικής Ενότητας Μαντινείας και δέχεται αιτήσεις

ένταξης από τους ενδιαφερόμενους δημότες, οι οποίοι

είναι:

Ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, που αντιμε-

τωπίζουν ιατρικά προβλήματα, έχουν χαμηλό εισόδημα

και στερούνται οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλ-

λοντος. Τα έντυπα των αιτήσεων θα διατίθενται στους

ενδιαφερόμενους από το προσωπικό του προγράμματος

στις παρακάτω ημέρες και ώρες κατά Τοπική Κοινότητα

και τον οικισμό:

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν με την αίτηση να προ-
σκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος. Για τις
περιπτώσεις που δεν υπάρχει, θα γίνεται δεκτή έντυπη
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο εν-
διαφερόμενος δεν υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση
εισοδήματος καθώς και αντίγραφο της απόδειξης εί-
σπραξης της τελευταίας σύνταξης του αιτούντος, 

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) Ιατρικές βεβαιώσεις. Για τις περιπτώσεις που δεν

υπάρχουν θα γίνεται δεκτή έντυπη υπεύθυνη δήλωση,
στην οποία θα αναφέρονται τα προβλήματα υγείας που
αντιμετωπίζει ο αιτών. Για την ένταξη των ενδιαφερο-
μένων στο πρόγραμμα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότη-
τας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στην Δημοτική Ενότητα Μαν-
τινείας στο τηλέφωνο 2713 602118 σε ώρες γραφείου.

Από ότι έχουμε πληροφορηθεί στο πρόγραμμα αυτό
έχουν ενταχθεί και άνθρωποι από το χωριό μας. 

Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο πρόγραμμα αυτό,
το έχει ανάγκη ο Δήμος μας στους χαλεπούς καιρούς
που περνάμε. 

Ο Κακουραίος 
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Ο
ι ατάκες του φύλλου αυτού αφιερώνονται στη
μνήμη του μπάρμπα-Βασίλη Παπαθεοδώρου, που

έφυγε από τη ζωή πρόσφατα σε ηλικία 100 ετών.

Οι παρακαταθήκες σε ατάκες που μου εμπιστεύτηκε ήταν

πολλές και σπουδαίες.

Α) Τα δικά σου είναι ψηλά.
Κοιτάζοντας σήμερα πανοραμικά το χωριό μας από

τη Ράχη του Κακόση, βλέπει κανείς τις αλλαγές που

έγιναν τα τελευταία τριάντα χρόνια στα σπίτια του

χωριού. Όλες σχεδόν οι σκεπές είναι με τα σύγχρονα

κεραμίδια, ελάχιστα είναι τα σπίτια που έχουν τα κεραμίδια

παλαιού τύπου και αυτά είναι τα καλύβια ή σπίτια που

έχουν πολλούς κληρονόμους. Παλιότερα ευρωπαϊκά κε-

ραμίδια είχαν ελάχιστα σπίτια. 

Τα παλαιά κεραμίδια είχαν σταχτί χρώμα και ήταν

πολύ βαριά σε σχέση με τα σημερινά, είχαν όμως μεγάλη

αντοχή. Η κατασκευή τους γινόταν από τοπικές κεραμο-

ποιΐες, που ήταν στην περιοχή της Τρίπολης.

Βρισκόμαστε στα μέσα του μεσοπολέμου (1920-1940),

το χωριό περνάει δύσκολα και οι άνθρωποι προσπαθούν

να επιβιώσουν. 

Τα κεραμίδια ήταν πολύτιμα και το να σου σπάσει ένα

και να στάζει το σπίτι ή το καλύβι ήταν πρόβλημα, που

έπρεπε να αποκατασταθεί αμέσως για λόγους προφανείς.

Αλλά και να βρείς κεραμίδια ήταν ακόμη πιο δύσκολο,

αφού έπρεπε να πας στην Τρίπολη με τα ζώα (4 ώρες

διαδρομή) να τα φέρεις σε κοφίνια. Έτσι οι άνθρωποι

τότε ή ζητούσαν δανεικά από τους συγγενείς και γείτονες

ή τα έκλεβαν από καμιά άλλη σκεπή, αραιώνοντας τα κε-

ραμίδια, ώστε να μην λείπουν και φαίνεται η κλεψιά.

Αυτό ήταν το κλίμα της εποχής εκείνης.

Ο γέρο-Ντρέβος (Νικόλας Κέζας) κάποτε είδε ότι

έσταζε το φτωχικό του σπίτι γιατί κάποιο κεραμίδι είχε

σπάσει. Έτσι κάποιο βράδυ που ήταν στην αγορά και

γύριζε στο σπίτι του, σταμάτησε στο καλύβι το Γκοναίϊκο

που είναι απέναντι από το Παπαθεοδωραίϊκο σπίτι, που

κάτω ο Γιάννης ο Παπαθεοδώρου το είχε μαγαζί να

πάρει ένα κεραμίδι, που το είχε κοζάρει από μέρες. 

Ο δρόμος σκοτεινός, πού φώτα την εποχή εκείνη,

πλησιάζει το καλύβι, που τότε ήταν χαμηλό και προσπαθεί

να βγάλει ένα κεραμίδι. 

Είχε την πεποίθηση ότι δεν τον έβλεπε κανένας αλλά

σε τέτοιες περιπτώσεις όλα είναι δυνατόν να συμβούν,

έτσι και τότε. 

Από το Παπαθεοδωραίϊκο σπίτι, μέσα στο σκοτάδι

ακούει μια φωνή να του λέει:

«Νικόλα τι κάνεις εκεί;»

Ο γέρο-Ντρέβος καταλαβαίνει ότι τον έχει πάρει

πρέφα ο Γιάννης ο Παπαθόδωρος, αλλά δεν χάνει την

ψυχραιμία του και χωρίς να χάσει τα λόγια του, τού λέει:

«Γιάννη μη φοβάσαι, τα δικά σου κεραμίδια είναι
ψηλά».

Το αν πήρε το κεραμίδι ο γέρο-Ντρέβος δεν το

ξέρουμε, πάντως τα κεραμίδια τα Παπαθεοδωραίϊκα δεν

πειράχτηκαν, αφού το σπίτι το Παπαθεοδωραίϊκο ήταν

ψηλό.

Β) Το μπαταλιακό
Το τρένο, στα χρόνια του Μεσοπολέμου, ήταν το

προσφιλέστερο μέσο μετακίνησης από Τρίπολη προς

Μεγαλόπολη, Καλαμάτα, Άργος, Κόρινθο και Αθήνα. Το

οδικό δίκτυο ήταν στα χάλια του και οι στροφές του Κο-

λοσούρτη το έκαναν ακόμη πιο αποτρεπτικό για τις με-

τακινήσεις. 

Αυτό το τόσο προσφιλές μέσο τότε, σήμερα έχει

καταργηθεί (βλέπε σχετικό άρθρο) και αυτό δημιουργεί

λύπη για τους ανθρώπους που τόσα χρόνια το χρησιμο-

ποιούσαν. 

Η κυρία Μαρία (για ευνόητους λόγους δεν αναφέρουμε

το πραγματικό όνομα) χρησιμοποιούσε το τρένο τακτικά,

αφού πήγαινε στην περιοχή του Άργους να επισκεφτεί

την κόρη της που είχε παντρέψει εκεί. Για να μειώσει τα

έξοδά της προσπαθούσε καμιά φορά να ταξιδέψει, ως

λαθρεπιβάτης και γι’ αυτό χρησιμοποιούσε διάφορα τε-

χνάσματα να αποφύγει τον έλεγχο που γινόταν από

τους ελεγκτές του τρένου, που από πείρα ήξεραν όλα τα

μέσα που χρησιμοποιούσαν οι λαθρεπιβάτες. 

Η κυρία Μαρία είχε μια τακτική στις περιπτώσεις

αυτές. “Αν με πιάσει ο έλεγχος θα προσποιηθώ ότι
ξέχασα να βγάλω εισιτήριο, οπότε θα βγάλω και έτσι
ούτε γάτα, ούτε ζημιά’’.

Κάποια φορά ταξίδευε χωρίς εισιτήριο. Το τρένο ήταν

γεμάτο και χωρίς να το αντιληφθεί βρέθηκε μπροστά

στον έλεγχο, αφού άκουσε τη φωνή του ελεγκτή να της

λέει:

“Το εισιτήριό σας κυρία μου’’.
Στην αρχή έκανε ότι δεν άκουγε, αλλά ο ελεγκτής

επέμενε και αντιλήφθηκε το κόλπο της κυρά-Μαρίας,

οπότε χωρίς να χάσει καιρό της λέει: 

“Στον επόμενο σταθμό κυρία μου ετοιμαστείτε να
κατεβείτε από το τρένο’’ και το εννοούσε.

Όταν ο ελεγκτής όμως απομακρύνθηκε, προς έκπληξη

των συνεπιβατών είπε:

“Το μπαταλιακό πηγαίνει μόνο για ’μένα’’, εννοώντας
ότι τόσος κόσμος ταξίδευε μαζί της.

Ένα είναι σίγουρο, ότι η κυρά-Μαρία πήγε στον προ-

ορισμό της και σίγουρα πλήρωσε το εισιτήριο, ο ελεγκτής

ήταν ξεκάθαρος. 
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Χρήσιμες  Νομικές  συμβουλές  για  την  Ρύθμιση  Οφειλών  Υπερχρεωμένων  Νοικοκυριών: 
Διέξοδος  για  τους  καταναλωτές  ή  μία  ακόμη  χαμένη  ευκαιρία;

Γράφει ο Γιώργος Βασ. Ηλιόπουλος, 
Δικηγόρος Αθηνών

Α
πό τις αρχές Ιανουαρίου 2011, ξεκίνησε, όπως

προβλέπει ο σχετικός Νόμος για τα υπερχρεωμένα

νοικοκυριά (Ν. 3869/2010), η δικαστική διαδικασία

(δεύτερο στάδιο) για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων

καταναλωτών. Να σημειωθεί ότι διακρίνονται 2 στάδια:

α) το εξωδικαστικό και β) το δικαστικό. Συγκεκριμένα:

Στο δεύτερο στάδιο, οι υπερχρεωμένοι πολίτες, κα-

ταναλωτές και επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν αποδε-

δειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη

τους, μπορούν πλέον να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη (η

σχετική διαδικασία έχει αρχίσει όπως προαναφέρθηκε

από 4-1-2011) και να επιτύχουν τη ρύθμιση, με βάση τις

πραγματικές τους δυνατότητες, ενός μέρους των χρεών

τους για 4 έτη και, εφόσον ανταποκριθούν στη ρύθμιση,

να απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών τους. Η

σχετική αίτηση για ρύθμιση των οφειλών κατατίθεται

στο Ειρηνοδικείο του τόπου όπου κατοικεί ο υπερχρεω-

μένος καταναλωτής και ευρισκόμενος σε μόνιμη αδυναμία

να ανταποκριθεί σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. Σε ρύθ-

μιση υπάγονται τόσο οι οφειλές που έχουν καταστεί λη-

ξιπρόθεσμες, όσο και αυτές που ακόμη εξυπηρετούνται.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσφυγή στο δι-

καστήριο είναι να έχει πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο

6μηνο πριν από την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο

προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού με

τους πιστωτές και να έχει αυτή αποτύχει (πρώτο στάδιο).

Ως γνωστό, οι διατάξεις του εν λόγω νόμου (Ν. 3869/2010)

για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό έχουν τεθεί σε εφαρμογή

ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου 2010. Σε αυτή τη φάση, η

ρύθμιση των οφειλών των φυσικών προσώπων που έχουν

περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής δεν εξαρτάται

από την προθυμία ή τη σύμφωνη γνώμη των πιστωτών ή

των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι υπερχρεωμένοι αυτοί πο-

λίτες αποκτούν διαπραγματευτική δύναμη, καθώς μπορούν

να επιτύχουν με τη δικαστική διαδικασία τη ρύθμιση των

οφειλών τους και την απαλλαγή μέρους αυτών. 

Η αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης ενώπιον του

Ειρηνοδικείου πρέπει να περιέχει: α) έκθεση της μόνιμης

αδυναμίας του οφειλέτη να πληρώσει ληξιπρόθεσμες

οφειλές, β) κατάσταση της περιουσίας του και των πάσης

φύσεως εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του, γ)

κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους κατά

κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, και δ) σχέδιο διευθέτησης

οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και

σε συσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών και την πε-

ριουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση

του οφειλέτη. Με την αίτηση ή το αργότερο εντός μηνός

από την υποβολή της, ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει

τη βεβαίωση για την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβι-

βασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των στοιχείων

που δηλώνει και τα πάσης φύσεως έγγραφα που αποδει-

κνύουν τις οφειλές του.

Η διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου περιλαμβάνει

μία νέα προσπάθεια συμβιβασμού και, σε περίπτωση απο-

τυχίας αυτής, την εξέταση της αίτησης ρύθμισης των

οφειλών. Ειδικότερα:  

1) Δικαστικός Συμβιβασμός: Μέσα σε ένα μήνα από

την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο, ο οφειλέτης

επιδίδει στους πιστωτές του την αίτηση με τον προσδιο-

ρισμό δικασίμου, την κατάσταση της υπάρχουσας περι-

ουσίας και των εισοδημάτων του και το σχέδιο διευθέτησης

των οφειλών. Οι πιστωτές καλούνται να υποβάλουν τις

παρατηρήσεις τους και να δηλώσουν αν συμφωνούν ή

όχι στο σχέδιο εντός δύο μηνών από την υποβολή της

αίτησης. Σε περίπτωση που δεν επέρχεται συμφωνία και

εντός 15 ημερών από την πάροδο του διμήνου, ο οφειλέτης

μπορεί να υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο, στο οποίο οι

πιστωτές οφείλουν να απαντήσουν εντός των επόμενων

είκοσι ημερών. Εφόσον οι πιστωτές δεν πάρουν θέση επί

του σχεδίου εντός των προθεσμιών, τεκμαίρεται ότι απο-

δέχονται το σχέδιο. Ο δικαστικός συμβιβασμός μπορεί

να επιτευχθεί και αν δεν συμφωνούν όλοι οι πιστωτές.

Αρκεί να συμφωνούν οι πιστωτές με το ήμισυ τουλάχιστον

του συνολικού ποσού των απαιτήσεων. Προϋπόθεση να

συμφωνούν οι πιστωτές που έχουν εξασφαλισμένες απαι-

τήσεις.

2) Δικαστική Ρύθμιση των Οφειλών: Εφόσον δεν

επιτευχθεί δικαστικός συμβιβασμός, σύμφωνα με τα πα-

ραπάνω, ακολουθεί, στη δικάσιμο που έχει οριστεί, η συ-

ζήτηση της αίτησης, κατά την οποία το δικαστήριο ελέγχει

τη συνδρομή των προϋποθέσεων για τη ρύθμιση των

χρεών και ιδίως εάν υπάρχει μόνιμη αδυναμία για την

αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Εφόσον υφί-

στανται οι προϋποθέσεις, το δικαστήριο εκδίδει απόφαση,

με την οποία υποχρεώνει τον οφειλέτη να καταβάλει μη-

νιαίως το ποσό που αυτό καθορίζει για χρονικό διάστημα

4 ετών. Το ύψος των μηνιαίων καταβολών καθορίζεται

από το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα

του οφειλέτη, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου

και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου

και των προστατευόμενων μελών της οικογενείας του.

Εφόσον, παρέλθουν τα τέσσερα έτη και έχει τηρήσει ο

οφειλέτης τις υποχρεώσεις του, επέρχεται απαλλαγή

από το υπόλοιπο των χρεών.

3) Εξαίρεση της κύριας κατοικίας ή μοναδικής κα-
τοικίας από τη ρευστοποίηση της περιουσίας: Σε περί-

πτωση ρύθμισης οφειλών διατάσσεται η ρευστοποίηση

της ακίνητης περιουσίας, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο

για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ο οφειλέτης, όμως,

μπορεί να εξαιρέσει από τη ρευστοποίηση και να «σώσει»

την πρώτη ή την μοναδική του κατοικία. Στην περίπτωση

αυτή, αναλαμβάνει να εξοφλήσει ένα πρόσθετο μέρος

των χρεών που ανέρχεται μέχρι το 85% της εμπορικής

αξίας της σε χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι έτη και με το

ευνοϊκό επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου.

4) Αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης:
Μετά την κατάθεση της αίτησης ο οφειλέτης μπορεί να

ζητήσει, με τη διαδικασία των μέτρων αναγκαστικής

εκτέλεσης, την παύση των μέτρων αναγκαστικής εκτέ-

λεσης (πλειστηριασμού) που βρίσκονται σε εξέλιξη ή με

τα οποία απειλείται ο οφειλέτης. Για την αναστολή αρκεί

να πιθανολογηθεί η ευδοκίμηση της αίτησης για ρύθμιση

των χρεών. Πάντως, με τροπολογία που υπογράφτηκε

από τους Υπουργούς Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφά-

νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας και Κοι-

νωνικής Ασφάλισης, παρατάθηκε μέχρι το τέλος Ιουνίου

2011 η αναστολή των πλειστηριασμών. Η τροπολογία

αφορά τόσο τους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται

από πιστωτικά ιδρύματα για την ικανοποίηση απαιτήσεων

που δεν υπερβαίνουν το ποσόν των 200.000 Ευρώ όσο

και τους πλειστηριασμούς που επισπεύδονται από οποι-

ονδήποτε σε βάρος της πρώτης ή της μοναδικής κατοικίας

του οφειλέτη, για τους οποίους επίσης ισχύει η προσωρινή

απαγόρευση που προβλέπει ο Ν. 3869/2010 για την «ρύθ-

μιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώ-

πων».

Ας σημειωθεί ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου

για τη ρύθμιση χρεών των νοικοκυριών, σύμφωνα με

στοιχεία της καταναλωτικής οργάνωσης ΕΚ.ΠΟΙ.ΖΩ,

έχουν κατατεθεί στις τράπεζες περίπου (πρώτο στάδιο

της διαδικασίας) 2.646 αιτήσεις για υπαγωγή στο νόμο,

όμως απάντηση πήραν μόνο 430 ενδιαφερόμενοι (ποσοστό

16%). Είναι χαρακτηριστικό, δε, ότι από τα 430 αιτήματα

που απαντήθηκαν, μόνο τα 7 έγιναν αποδεκτά από τις

τράπεζες και ανέστειλαν την πληρωμή οφειλών για 6 μή-

νες. Για μια πιο ενδελεχή κριτική στον εν λόγω νόμο θα

επανέλθω σε μελλοντικό σημείωμά μου.

ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΕΣ  ΑΤΑΚΕΣ
Γράφει ο Γιάννης Δ. Σταματόπουλος 
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σου δημιουργεί ένα πνεύμα συλλογικότη-
τας. Σου ενεργοποιεί ένα άλλο δυναμικό,
που μπορείς να αντιμετωπίσεις τις κατα-
στάσεις από καλύτερη ψυχολογική θέση. 

Έγιναν πολλές συγκεντρώσεις ώσπου
να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες. Δη-
μιουργήθηκαν ομάδες που αναλάμβαναν με
δική τους ευθύνη, να παρουσιάσουν το δικό
τους σατυρικό σκέτς, σε άρμα ως επί το
πλείστον. Υπήρχε η ομόφωνη απόφαση ότι
το Καρναβάλι μας θα μείνει όπως ήταν, δη-
λαδή παραδοσιακό – σατυρικό. Δημιουργή-
θηκαν δώδεκα μεγάλα σατυρικά γκρουπ, το
ένα καλύτερο από το άλλο. Κατασκευάστη-
κε ένας εντυπωσιακός Καρνάβαλος. Το κέ-
φι ήταν μεγάλο, τα πειράγματα έδιναν και
έπαιρναν. Όποιος έζησε το κλίμα των ημε-
ρών θα το θυμάται για πολλά χρόνια ως κάτι
το ξεχωριστό. Όλο το χωριό ζούσε στο ρυθ-
μό της προετοιμασίας του Καρναβαλιού. Η
αίθουσα του Συλλόγου είχε μετατραπεί σε
διαρκή στέκι όλων, όπου κυριαρχούσε το χι-
ούμορ.

Η μεγάλη παρέλαση είχε προγραμματι-
στεί για το Σάββατο 5 Μαρτίου στις 4:30
μ.μ. Τυπώθηκαν αφίσες και τοιχοκολληθή-
καν σε επιλεγμένα σημεία της ευρύτερης
περιοχής. Ο κόσμος άρχισε να συγκεντρώ-
νεται από πολύ νωρίς, παρόλο που οι καιρι-
κές συνθήκες δεν ήταν οι ιδανικές. Όλα τα
άρματα και οι συμμετέχοντες είχαν συγ-
κεντρωθεί, όπως παλιά, στον παράλληλο
δρόμο της κάτω βρύσης. Στην πλατεία και
στο δρόμο είχε στηθεί μικροφωνική εγκα-

τάσταση, που γέμιζε το χώρο με μουσική σε
ρυθμούς καρναβαλιού. Επίσης γινόταν μια
χιουμοριστική παρουσίαση του κάθε
γκρουπ στους παρευρισκόμενους.

Η παρέλαση άρχισε με τον εντυπωσιακό
καρνάβαλο. Τα γκρουπ  που παρέλασαν κα-
τά σειρά είχαν ως θέματα: 
● Τον παραδοσιακό γάμο που συνοδευό-

ταν από την παραδοσιακή πίπιζα με το
νταούλι τους. 

● Τους βαρελόφρονες μιας άλλης εποχής
στην ταβέρνα.

● Τη Μέρκελ να κυριαρχεί σε κυβερνητικό
κλιμάκιο.

● Το παραδοσιακό σχολείο με τον απολυ-
ταρχικό δάσκαλο.

● Τους Ινδιάνους εναντίον Κάου Μπόυδων
(σε διπλό άρμα).

● Τους γέρους των ΚΑΠΗ (Κέντρο Ακατα-
μάχητων Πονηρών Ηλικιωμένων).

● Το σύστημα της Υγείας, με τις κινητές
μονάδες άμεσης βοήθειας.

● Το σήριαλ «Αγρότης μόνος ψάχνει».
● Τους τσιγγάνους με τη σκηνή και φυσικά

τις αρκούδες.
● Την Ελλάδα του ΔΝΤ με τον πολίτη σε

φέρετρο.
● Τη Τζούλια στο κόσμο της.
● Μια παραδοσιακή οικογένεια δίπλα στην

ταβέρνα.
Δυσκολευόμαστε να αναφέρουμε ονό-

ματα, γιατί όλοι οι συμμετέχοντες ήταν κα-
ταπληκτικοί και ο μεγάλος αριθμός τους,
περίπου 130 άτομα, δεν μας το επιτρέπει.
Υπάρχει DVD από επαγγελματία φωτογρά-
φο με ολόκληρο το καρναβάλι. Όσοι ενδια-

φέρονται μπορούν να το προμηθευτούν
από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
αντί 5 €. Πραγματικά αξίζει να το δει ο
οποιοσδήποτε. 

Μετά το πέρας της παρέλασης, στην
πλατεία είχε στηθεί ένα σκηνικό με δωρεάν
κρασί, μουσική, χορό και σουβλάκι με 1 €.
Όλοι χόρεψαν και διασκέδασαν για πολλή
ώρα και όλοι έδωσαν ραντεβού για του χρό-
νου με το ίδιο και περισσότερο κέφι και
φαντασία. Η εντύπωση που άφησε το καρ-
ναβάλι και η διοργάνωσή του ήταν άριστη.

Οι επισκέπτες που ήρθαν το ευχαριστήθη-
καν τόσο πολύ που όλοι έλεγαν «αυτό είναι
καρναβάλι και όχι μια παρέλαση αποκριά-
τικων ενδυμασιών και χορευτριών», όπως
συνηθίζεται σε άλλα. Ο δε Δήμαρχος της
Τρίπολης κ. Γιάννης Σμυρνιώτης, που πα-
ρευρέθηκε μαζί με τον Αντιδήμαρχο κ. Πα-
παδημητρίου, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ,
που δήλωσε ότι αυτό το έθιμο πρέπει να
έχει συνέχεια και να ενισχυθεί. Η δε Αρκα-
δική Τηλεόραση αφιέρωσε περίπου 15 λε-

πτά στο πρόγραμμά της δείχνοντας το Καρ-
ναβάλι του χωριού μας. Όσοι δεν είχαν έρ-
θει είτε γιατί δεν το ήξεραν είτε γιατί δεν το
περίμεναν τόσο εντυπωσιακό, δήλωσαν ότι
του χρόνου θα παρευρίσκονται οπωσδήπο-
τε. Το χωριό μας διαφημίστηκε και όλοι οι
Κακουραίοι ένιωσαν περήφανοι. Ας ευχη-
θούμε όλοι του χρόνου να είναι ακόμα κα-
λύτερο και όλες οι ενδείξεις αυτό δείχνουν.
Στο χέρι μας είναι να το κρατήσουμε για αρ-
κετά χρόνια.

Την Κυριακή το βράδυ, ανήμερα των

Αποκριών, διοργανώθηκε χορός στην αί-
θουσα του Συλλόγου με ζωντανή μουσική
και καλό φαγητό. Η συμμετοχή μεγάλη, 230
συγχωριανοί μας διασκέδασαν και χόρε-
ψαν στο ρυθμό των παραδοσιακών μας τρα-
γουδιών. Έτσι έκλεισε η περίοδος των Απο-
κριών, αφήνοντας μόνο θετικές εντυπώσεις
και γεμίζοντας τις μπαταρίες μας με πολλή
- πολλή ενέργεια.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αρτεμισίου 

Aναβίωση του Καρναβαλιού 
Συνέχεια από την 1η σελ. 

Στη μυθική σύλληψη του κόσμου το Δέντρο δεν κατέχει
θέση ανάλογα με το ρόλο που έχουν η Γη, το Νερό, ο
Αέρας, η Φωτιά.

Εν τούτοις όμως πάμπολλες μυθικές Κοσμολογίες επι-
φυλάσσουν στο δέντρο θέση Κεντρική. 

Όπως μας λέγει ο Κώστας Γιούργος ο άνθρωπος προσ-
δίδει στο δέντρο θέση «οριακή» μεταξύ του φυτικού και
ζωικού βασιλείου, άρα κοντά στο Θεό. 

Το δέντρο ακίνητο μπορεί να μεγαλώνει και μέσα στη
γη να ριζώνει, να εισδύει στα υποχθόνια και να κατέχει το
μυστήριο της ζωής και του θανάτου, της διαρκούς φθοράς
και αναγέννησης, δηλαδή της αθανασίας, και μάλιστα
ενόσω ακόμη ζει, προνόμιο αδιανόητο για τον άνθρωπο,
σχεδόν θεϊκό για τον αρχαϊκό άνθρωπο το δέντρο ξέρει
και μπορεί να αποκαλύψει τα «μεγάλα μυστήρια», και
κανένα αίτημα δεν μένει αναπάντητο.

Για την πεποίθηση αυτή του αρχαϊκού ανθρώπου μιλάει
εύγλωττα μια παράσταση «δεντρολατρείας» σκαλισμένη
πάνω σε μινωϊκό δαχτυλίδι. 

Για την αντοχή της στο χρόνο μιλούν τα αφιερώματα,
και σήμερα ακόμη των συγχρόνων πιστών στο εικόνισμα
που κρέμεται σε μια Αγία Μυρτιά!

Στους πάμπολλους μυθικούς παραδείσους, από τους
κήπους της Αφροδίτης και των Εσπερίδων ως τη σημιτική
Εδέμ και τις μηλιές της παντοτινής Νιότης φυτρώνει μια
μηλιά, ένα ιερό δέντρο της γνώσης και της ζωής. Τα φυλάει
ένα δρακοντόφιδο κουλουριασμένο γύρω της. Εκεί λοιπόν
κατοικεί η Μεγάλη Θεά: Το θεϊκό πνεύμα. 

Με το ιερό δέντρο είναι επίσης συνδεδεμένα και τα
πουλιά που φωλιάζουν στα κλαδιά. Όπως μας λέγει ο Όμη-
ρος. Οι Ολύμπιοι Θεοί, αναγνωρίζουν τα ιερά πτηνά. Έτσι η
«γλαυκώπις» Αθηνά προστάτης των Αθηνών έχει ιερό

δέντρο την ελιά και ιερό πουλί τη γλαύκα (κουκουβάγια). 
Η δάφνη υπήρξε το μαντικό δέντρο του Απόλλωνα

στους Δελφούς μέχρι τα τέλη του 4ου μετά Χριστιανικού
αιώνα, οπότε το δελφικό Μαντείο εσίγησε. 

Πολλοί μύθοι γύρω από τα δέντρα κοσμούν την ελληνική
μυθολογία και όχι μόνο. 

Η νύμφη Πίτυς π.χ. κυνηγημένη από τον Πάνα, φυτικό
Θεοδαίμονα, η προσωποποίηση της φύσης στην πιο «άγριά
της» μορφή μεταμορφώθηκε στο επώνυμο δέντρο, το
πεύκο, για να του ξεφύγει. 

Στο Μαντείο της Δωδώνης πάλι το ιερό δέντρο η φυγός
βελανιδιά με το θρόισμα των φύλλων της και τη φλυαρία
των πουλιών στα κλαδιά της έδιδε τους χρησμούς στις
ιέρειες του Διός. 

Εξάλλου η Δεββώρα, η προφήτης που έκρινε το λαό
του Ισραήλ ― όπως μας λέει ο Σάββας Αγουρίδης ― καθη-
γητής Πανεπιστημίου ― κατά την εποχή των Κριτών καθόταν
κάτω από ένα φοίνικα μεταξύ Ραμά και Βαιθήλ. 

Το δέντρο εσήμαινε οικουμενικούς, κατά τους αρχαίους
χρόνους του πολιτισμού μας, την παρουσία της θεότητος.
Και δεν είναι καθόλου παράξενο, αν το εξετάσουμε καλύτερα,
ότι το γνωστό μας Χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα στολίδια
του δεν είναι ορατές εκφάνσεις του θείου; 

Το δέντρο είναι έκφραση θείας ζωής. 
Η βάτος η φλεγόμενη αλλά μη καιόμενη, ήταν ένα απλό

σημάδι της παρουσίας του Θεού στον Μωϋσή. 
Σε όλες τις κοσμολογίες και τους μύθους των λαών

υπάρχει το ιερό δέντρο που συνδέει τους τρεις κόσμους:
τον Άνω (ουρανός) τη Μέση (γη) και τον Κάτω (υποχθόνιο)
κόσμο και στα κλαδιά του κουρνιάζουν οι ψυχές των
παιδιών και των ζώων. 

Όπως και να είναι, το σίγουρο βέβαια είναι ότι η πίστη

αυτή της δεντρολατρείας κατηφορίζοντας από τα πανάρχαια
χρόνια έφτασε δίκαια στις μέρες μας και κρούει σήμερα
τον κώδωνα της μεγάλης τιμωρίας που μας περιμένει αν
δεν προσέξουμε το «πράσινο» που η έλλειψή του είναι συ-
ναφής με τη μόλυνση του πλανήτη. 

«Ας χτυπήσουμε ξύλο» λοιπόν να μας ακούσει το «θείο
πνεύμα» που κρύβεται στο ξύλο προς αποφυγή κάθε κακού!
Μόνο, που από μόνο του δε φτάνει! 

Απαιτείται το ξύπνημα των συνειδήσεων όλων μας και
προπάντων αυτών που κυνηγώντας μόνο το χρήμα ξέχασαν
και θεούς και …πορεύονται με τους δαίμονες! 

Γωγώ Παπαθεοδώρου-Καραγιάννη 

Το  δέντρο  στη  ζωή  του  ανθρώπου και  το… «Χτύπα  ξύλο»

Ο Αδάμ και η Εύα μετά την έξωση από την Εδέμ



Π
ολύ λίγες ηθοποιοί έχουν κατα-
φέρει να συμμετάσχουν στα 30
τους, όχι μόνο σε απαιτητικές

παραστάσεις αλλά και σε παραγωγές
παραστάσεων σε μια μεγάλη θεατρική
πρωτεύουσα, το Λονδίνο. Και, πάντως,
μια μόνο Ελληνίδα. Η Αγγελική Ρόκκα. 

Γεννημένη στη Ν. Αφρική, η συμπα-
τριώτισσά μας ζει από το τέλος της δε-
καετίας του 1970 στη βρετανική πρω-
τεύουσα, όπου κατάφερε να επιβληθεί,
όχι αφομοιούμενη από το χώρο αλλά,
αντίθετα, ξεχωρίζοντας από αυτόν. Πώς;
Ανεβάζοντας έργα που δεν είχαν ξανα-
παρουσιαστεί εκεί, όπως ο “Ελ Κόμπο”
της Αργεντινής συγγραφέα Γκριντζίλντ
Γκαμπάρο και μάλιστα με ηθοποιούς από
πολλές φυλές και εθνικότητες. 

Ακόμη, παρουσιάζοντας έργα κλασικά
όπως το “Μάκβεθ” του Σαίξπηρ, όπου
υποδύθηκε τη λαίδη Μάκβεθ, το “Μάνα
Κουράγιο” του Μπρεχτ (Υβέι), το “Μπαλ-
κόνι” του Ζενέ (Κάρμεν), το “Γλάρο” του
Τσέχοφ (Μάσα) με τρόπο που μόνο αδιά-
φορους δεν άφησε τους κριτικούς. 

“Αυτό που είναι καινούργιο είναι η
ήσυχη πειθώ με την οποία επενδύουν
τους σκοτεινούς στίχους και τη ζωηρή
δράση” έγραψε ο “Ομπζέρβερ” για την
παράσταση “Τι κρίμα που είναι πόρνη”,
ενώ το “Τάϊμ Άουτ” πρόσθεσε ότι η δυ-
νατή ηθοποιΐα και οι ευφυείς ερμηνείες
κάνουν θαύματα σ’ αυτή την παραγωγή
εργαστηρίου του αριστουργήματος του
Φόρντυ. 

Το εργαστήριο έχει το όνομα “Ιντερ-
νάσιοναλ Θίατερ” Διεθνιστικό Θέατρο.
Όταν ήρθε στο Λονδίνο, λέει η Ρόκκα
«το Βρετανικό θέατρο ήταν ξενόφοβο

και μάλλον στενοκέφαλο. Υπήρχε μία

αντίσταση στη χρησιμοποίηση ηθοποιών
από άλλες εθνικότητες, φυλές και κουλ-
τούρες σε κλασσικές παραγωγές ως και
αντίσταση στην παρουσίαση μη ρεαλι-
στικών έργων, όπως αυτά του Μπρέχτ,
του Ζενέ του Τένεσυ Ουΐλιαμς κ.λπ.». 

Ωστόσο οι κριτικοί δεν ήταν οι μόνοι
που συμπαραστάθηκαν στην Ελληνίδα
ηθοποιό και παραγωγό. “Πολύ ωραία”
είχε χαρακτηρίσει την παράσταση “Στο
μπαρ ενός ξενοδοχείου”. Άλλωστε, η
Ρόκκα δεν έχει μικρή σχέση με τον κι-
νηματογράφο. Έχει παίξει στις “Μάγισ-
σες” του Νίκολας Ρεγκ, και στο “Οι
Μπάμπυλον” του Κώστα Φέρρη, καθώς
και στην τηλεοπτική σειρά του Θόδωρου
Μαραγκού “Έμμονες ιδέες”, ενώ ετοι-
μάζεται να συνεργαστεί με τον Τζόναθαν
Ντέρι της “Σιωπής των αμνών” και τον
Τέρυ Γκίλιαμ, των “Μπραζίλ” και “Περι-
πέτειες του βαρώνου Μινχάουζεν”. 

Συζητεί ακόμη με τον Ντέρεκ Τζάρ-
μαν για ένα μιούζικαλ, πραγμα που την
ερεθίζει ιδιαίτερα, αφού εκτός από το
να παίζει, θα τραγουδά και θα χορεύει. 

Ένας κριτικός είχε περιγράψει το τα-
περαμέντο της σαν ένα συνδυασμό της
Πόλα Νέγκρι, της Άννα Μανιάνι και της
Μπέτθ Ντέϊβς. Τι νομίζει ότι χρειάζεται
για να πετύχει και η ίδια τη διεθνή κα-
ταξίωση αυτών των προτύπων; “Καλή
κινηματογραφική δουλειά με σπουδαί-
ους σκηνοθέτες”. 

Αυτό, βέβαια, αν πετύχεις μια τέτοια
καταξίωση είναι ο κύριος σκοπός της
επαγγελματικής ζωής σου. Ο δικός μου
σκοπός είναι να συνεργαστώ με σπου-
δαίους σκηνοθέτες σ’ ολόκληρο τον κό-
σμο. 

Καλή επιτυχία! 

― Κοντά στις πόρτες του πλούτου
η παραπεταμένη τροφή σαπίζει.

― Έξω μακριά από τις πύλες του
πλούτου, στην παγωνιά, οι φτωχοί πε-
θαίνουν από την πείνα.

Λόγια που αποκτούν ιδιαίτερη ση-
μασία, τώρα που ολόκληρος ο πλανήτης
έχει ενδώσει στην παράνοια και τη φρί-
κη.

Φτώχεια σημαίνει πείνα, λιμός, λει-
ψυδρία. Σημαίνει φόβος, απόγνωση,
ανασφάλεια. Φτώχεια σημαίνει ανισό-
τητα, σημαίνει να είσαι άρρωστος και
να μη μπορείς να πας στον γιατρό ή να
μην έχεις χρήματα να αγοράσεις κα-
τάλληλα φάρμακα.

Φτώχεια σημαίνει να μην μπορείς
να πας σχολείο και να μην ξέρεις να
διαβάζεις. Σημαίνει να σε ελέγχουν, να
σε περιορίζουν, να σε ξυλοκοπούν. Ση-
μαίνει να μην έχεις εργασία, στέγη
πάνω από το κεφάλι σου.

Φτώχεια σημαίνει να
χάνεις το παιδί σου από
θανατηφόρα ασθένεια, που
προκλήθηκε από μολυσμέ-
νο νερό ή άλλες τοξικές
ουσίες.

Φτώχεια σημαίνει έλ-
λειψη δύναμης να αποφα-
σίζεις τη μοίρα σου, έλλει-
ψη ελευθερίας.

Ο άνθρωπος έφτασε
στο φεγγάρι, από εκεί
ψηλά όμως δεν φαίνονται
τα φρικτά δρώμενα, που

ολοένα μαυρίζουν και πληθαίνουν.
Ο Μαχάτμα Γκάντι είχε πει: «Τα αγα-

θά που μας προσφέρει η γη αρκούν
για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων
μας, όχι όμως και την απληστία ενός
και μόνον ανθρώπου».

Έχουμε και παγκόσμια ημέρα της
φτώχειας.

Και λοιπόν; Οι πόλεμοι αυξάνονται!
Η εκμετάλλευση γιγαντώνεται, ο αν-
θρώπινος πόνος πολλαπλασιάζεται.

Ο μόνος που μπορεί να μας βρίσκει
όλους σύμφωνους σήμερα είναι ο πό-
λεμος κατά της φτώχειας! Με ποιον
άραγε μπορεί κανείς σήμερα να καθήσει
στο ίδιο τραπέζι και να κάνει διάλογο,
έστω και με άνισους όρους;

Οι καιροί ου μενετοί. Τι περιμένουμε;
Ας σπεύσουμε...  

Ο Κακουραίος 
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Ο Γιάννης, ο γιός του Κώστα Ηλιό-

πουλου και της Βαγγελίτσας, είναι τώρα

πιά 12 χρονών, πηγαίνει στην Έκτη τάξη

του Δημοτικού Σχολείου και είναι ένα

καλό, φρόνιμο, υπάκουο παιδί και καλός

μαθητής. Όταν πρωτογνώρισε το άθλημα

της ξιφασκίας, που αποτελεί άθλημα  χει-

ρισμού εκπαιδευτικού ξίφους,  ενθουσιά-

στηκε τόσο πολύ που ζήτησε από την

μητέρα του να παρακολουθεί μαθήματα

στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο

Αθήνας. Είναι σχετικά νεοφερμένο άθλημα

στην πατρίδα μας. Κάποια παιδιά  ενδια-

φέρονται πολύ και ασχολούνται τακτικά

με αυτό. Υπάρχουν διάφορες ομάδες στις

γειτονιές της Αθήνας και πολλών άλλων

επαρχιών.

Στο άθλημα, πίσω από κάθε επίθεση

ή άμυνα κρύβεται ολόκληρη στρατηγική

και θεωρία. Οι σημερινοί ξιφομάχοι φορούν

λευκή στολή και λόγω του μήκους του

ξίφους, οι αντίπαλοι αγωνίζονται από

απόσταση. Ο αγώνας ξεκινάει με

την επίθεση που θα κάνει ο πρώτος.

Ο Γιάννης, λοιπόν, λόγω ηλικίας

δεν θα έπρεπε να ήταν στην ομάδα

των παμπαίδων αλλά τον επέλεξαν

εκεί λόγω δυνατού σώματος και κα-

λών επιδόσεών του.

Ο διαγωνισμός έγινε στο Ολυμ-

πιακό Στάδιο στην αίθουσα Ξιφα-

σκίας και διήρκεσε από 9:30 έως

14:30 με παιδιά πολλών ομάδων

από όλη την Ελλάδα.

Έτσι ο Γιάννης νίκησε και πήρε

Βραβείο στο Ξίφος Μονομαχίας,

Νίκη Τρίτη Ομαδική στο Πανελλήνιο

Πρωτάθλημα Παμπαίδων.

Πολλά συγχαρητήρια στον Γιάννη εκ

μέρους όλων μας, του ευχόμαστε στους

επόμενους αγώνες, που θα γίνουν για

ανώτερη κατηγορία Καλή Επιτυχία να

διακριθεί και να ξαναπάρει Βραβείο, με

τελικό στόχο τη συμμετοχή του στους

Βαλκανικούς και Μεσογειακούς Αγώνες.

ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

O Γιάννης Κων/νου Ηλιόπουλος 
πήρε πανελλήνιο βραβείο 

στην ξιφασκία

ΤΕΧΝΗΣ  ΕΡΓΑ 

Η  φτώχεια 

Σταματόπουλος Παναγιώτης του Γεωρ. ....50 € 

Κακαρίκος Αθανάσιος του Παναγ ..............20 € 

Σταθούλης Σπύρος ......................................50 € 

Οψιμούλης Γιώργος του Δημ.......................50 € 

Συμπόνης Κώστας του Βασ. ....100 δολ. Αυστρ. 

Σταθούλης Νίκος του Βασ. ........50 δολ. Αυστρ.

Ρόκκας Νίκος του Μιχ. ..............................50 € 

Σπυροπούλου -Δέμου Σωτηρία ..50 δολ. Αυστρ.

Σταματοπούλου-Πετρογιάννη 

Βασιλική ....................................50 δολ. Αυστρ.

Ψαρρά-Κλουφέτου Γεωργία ....100 δολ. Αυστρ. 

Λυκουρέζου Ελένη ....................................10 € 

Σταματοπούλου Δήμητρα............................25 € 

Λαγούσης Σπύρος ......................................50 € 

Νάτσης Γιώργος ..........................................50 € 

Ψαρράς Σωτήριος ........................................50 €

Ψαρράς Παναγιώτης ................................100 € 

Ηλιόπουλος Βαγγέλης του Βασ. ................40 € 

Σταματόπουλος Ανδρέας του Ιωάν. ............50 € 

Ηλιόπουλος Γιώργος του Βασ.....................20 € 

Ηλιόπουλος Αλέκος του Γεωργ...................50 € 

Παυλής Αλκιβιάδης ....................................20 € 

Κοτσιάνης Νικόλαος του Χρ. ......................20 €

Σπυρόπουλος Γιώργος του Νικ. ..................10 € 

Γεωργακοπούλου-Κωτσιοβού Βασιλική ......20 € 

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

Χριστόπουλος Κώστας ..............................30 € 

Τζιαβάρα-Σχίζα Παναγιώτα ........................50 € 

Κοτσιάνη Ειρήνη του Χρ. ............................50 € 

Κοτίτσας Παναγιώτης του Νικ.....................50 € 

Μπρότσης Γιώργος ......................................50 € 

Δεληγραμμάτικα Ελένη ..............................50 € 

Σκουρογιάννης Κων/νος ..............................50 € 

Παπαθεοδώρου-Καραγιάννη Γωγώ ............50 € 

Τριανταφύλλου Κατερίνα ............................30 € 

Ψαρράς Χρήστος του Δ...............................40 € 

Νάτση-Στεργίου Κική ..................................40 €

Τσαγκαλάκης Δημήτρης ..............................50 € 

Καζάκος Μιχάλης ........................................30 € 

Τασιοπούλου-Μακερούφα Γεωργία ..........100 € 

Τσαγκαλάκη Μαρία ......................................50 € 

Κοντοράβδη-ΑΚναγνωστοπούλου Ντίνα ....50 € 

Μάνος Γεώργιος ..........................................50 € 

Ψαρρά-Ρόκκα Μαρία ..................................30 € 

Λιάπης Κώστας ............................................30 € 

Κολιόπουλος Γιώργος του Παν. ..................50 € 

Κωσταντίνου Κώστας ..................................30 € 

Σταματόπουλος Γιώργος του Χρ. ..............50 € 

Ροζάκη-Κατσίνη Δήμητρα ..........................72 € 

Ρόκκα Αγγελική (Κατραλή) Ν. Αφρική ........50 € 

Δάμης Πέτρος ............................100 δολ. U.S.A.

Δάμη Ελένη του Πέτρου ..........100 δολ. U.S.A.

Παπαγεωργίου Αναστάσιος ........................40 € 

Ψαρρά-Ξυνού Κωστούλα ............................30 € 

Σίμος Παναγιώτης ......................................20 € 

Δάμη Κατερίνα ............................................20 € 

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

Κατσίνη-Δημητρακοπούλου Ευαγγ. ............20 € 

Αντωνοπούλου-Καζά Σούλα ......................20 € 

Παπανικολάου -Σιέμου Βασιλική ................50 € 

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

Κέζας Κώστας..............................................20 € 

Ρόκκα Γεωργία του Χρηστ...........................20 € 

Μπουρτσουκλή Παρασκευή ........................30 €

Δούρος Νίκος ..............................................20 € 

Κοτσιάνη Σοφία ..........................................30 €

Κολιοπούλου Θεοδώρα του Δημ100 δολ. Καναδά

Σχίζας Γιάννης ............................................25 €

Ψαρράς Παναγιώτης ..................50 δολ. Αυστρ.

Ψαρράς Θεόδωρος ....................50 δολ. Αυστρ.

Ζιωτόπουλος Παντελής Αγησ. ..................150 € 

Παπαδημητρίου-Περδίου Ιωάννα....50 δολ. USA

Rojaklis D. (Aυστρ.) ................................71,41 € 

α) Βασιλείου Παπαθεοδώρου

Παπαθεοδώρου -Καραγιάννη Γωγώ  . . .50 € 

Οικογένειες του Γιάννη και Θοδωρή 

Παπαθεοδώρου  . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 € 

β) Βασιλείου Κολιόπουλου 

Ψαρράς Χρήστος του Χρ.100 δολ. Αυστραλίας 

γ) Κώστα Ηλιόπουλου του Γ. 

Ηλιόπουλος Βασίλης του Γ.  . . . . . . . . . .50 € 

δ) Μαρία Μπασιώτου 

Μπασιώτη-Κωστή Θεοδώρα  . . . . . . . . . .50 € 

Σ υ ν δ ρ ο μ έ ς  

Π ρ ο σ φ ο ρ έ ς   σ τ η   μ ν ή μ η

Στο πρηγούμενο φύλλο αναφερθήκαμε στην εξαιρετική δουλειά που κάνει στο

Λονδίνο η συγχωριανή μας ηθοποιός Αγγελική Γ. Ρόκκα - Κατραλή που έχει δικό της

Θέατρο και έχει παρουσιάσει πάρα πολλά έργα με εξαιρετική επιτυχία και με ηθοποιούς

από διάφορες εθνικότητες. 

Λυπούμαι που η Αγγελική δεν ικανοποιήθηκε μ’ αυτό το άρθρο που το έγραψα

πραγματικά με πολύ εκτίμηση, υπερηφάνια και αγάπη και λαβαίνοντας υπ’ όψη το ανα-

γνωστικό κοινό της εφημερίδα μας. 

Βέβαια, δεν είχα υπ’ όψη μου το άρθρο της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ που αναφέρονταν

στο πλούσιο πρωτοποριακό έργο της Αγγελικής. 

Θέλοντας ν’ αποκαταστήσουμε τα πράγματα δημοσιεύουμε αυτούσιο το άρθρο της

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ ζητώντας συγγνώμη απ’ την ξαδέλφη Αγγελική, που αγαπώ και

εκτιμώ.  Γ. Ρόκκας 
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Η εφημερίδα μας δέχεται διαφημιστικές καταχωρήσεις.

Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται συγχρόνως και το εκδοτικό της έργο.

Ετήσια  συνδρομή  40€

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΥ 
Ανδρέας Μπουρτσουκλής

Βιομηχανική περιοχή Τρίπολης 
Τηλ.: 2710-232125 

2710-239855 (σπιτιού) 

Ρόκκα Ν. Χρυσάνθη
Δικηγόρος

Νικηταρά 22, Τρίπολη 22100
Τηλ. & Fax: 2710225345 

Κιν.: 6982582902
xrusa.rokka@gmail.com

Ο  συμπατριώτης μας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ («Ντρόλα»), που από μικρό παιδί ξενι-

τεύτηκε στην Αμερική, δείχνοντας το ενδιαφέρον και

την αγάπη του για το χωριό που γεννήθηκε και έζησε τα

παιδικά του χρόνια σε μια δύσκολη ομολογουμένως

εποχή, πρόσφερε το ποσό των 10.000 € ώστε να απο-

κτηθεί σύγχρονος εξοπλισμός για την κουζίνα της αί-

θουσας του Συλλόγου του χωριού μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού και Εξω-

ραϊστικού Συλλόγου Αρτεμισίου, σε έκτακτη συνεδρίασή

του, στις 16 Μαρτίου 2011, με μεγάλη χαρά και ενθου-

σιασμό αλλά και με αισθήματα ευγνωμοσύνης, αποδέχθηκε

αυτή τη δωρεά. 

Εκφράζοντας τα συναισθήματα όλων των μελών αλλά

και κάνοντας κοινωνούς αυτών των συναισθημάτων

όλους τους συμπατριώτες μας, δημοσιεύει την κάτω ευ-

χαριστήρια επιστολή. 

«Αγαπητέ μας συμπατριώτη, κύριε Σταματόπουλε.

Με πολύ μεγάλη χαρά δεχθήκαμε την ανακοίνωση,

από τον Γιάννη Δημ. Σταματόπουλο, της πολύ σημαντικής

δωρεάς σας προς το Σύλλογο του χωριού μας. Μιας δω-

ρεάς που θα εξοπλίσει σε σημαντικό βαθμό την κουζίνα

της αίθουσας του συλλόγου. 

Η αίθουσα του συλλόγου είναι το πολιτιστικό και κοι-

νωνικό κέντρο του χωριού μας για όλο το χρόνο. Χρησι-

μοποιείται όχι μόνο από τους Συλλόγους μας για πραγ-

ματοποίηση εκδηλώσεων, αλλά και από τους συγχωρια-

νούς μας σε ευχάριστες στιγμές (αρραβώνες, βαφτίσια,

κ.α.) και σε δυσάρεστες στιγμές (μνημόσυνα, κηδείες). 

Οι δυνατότητες της κουζίνας επηρεάζουν την ποιότητα,

το κόστος και το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών

της αίθουσας προς τους χρήστες της. Ως εκ τούτου κα-

τανοείτε τον ενθουσιασμό μας, τον ενθουσιασμό όλων

των μελών αλλά και των κατοίκων του χωριού μας από

αυτή την δωρεά σας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκφράζοντας τα αισθήματα

όλων των συγχωριανών μας, σας ευχαριστεί θερμά για

αυτή την ευγενική, πατριωτική και συνάμα  πολύ σημαντική

για μας δωρεά σας.

Με ομόφωνη απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο

του Συλλόγου μας, στις 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 (Πρακτικό

Διοικητικού Συμβουλίου 4/2011) σας ανακηρύσσει ΕΠΙ-

ΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ του, ως ελάχιστη πράξη αναγνώρισης

αυτής της προσφοράς σας.  

Σας περιμένουμε και με πολύ μεγάλη χαρά θα σας

υποδεχθούμε στο χωριό σας (και χωριό μας), για να σας

ευχαριστήσουμε από κοντά  και να σας τιμήσουμε. 

Με εκτίμηση

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ»

Οι εκλογές της 15/5/2011 ανέδειξαν

νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας. 

Τα μέλη του νέου Δ.Σ. φαίνονται

στη φωτογραφία από αριστερά προς

τα δεξιά: 

Γκόνος Γιάννης, 

Σταματόπουλος Ανδρέας, 

Σταματόπουλος Γιάννης, 

Ρόκκας Γιώργος, 

Ρόκκα Ιωάννα, 

Μπρότση Ειρήνη και 

Ηλιόπουλος Γιώργος. 

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 κυ-

κλοφορήσουμε. Μην ξεχνάτε τη συνδρομή

σας. 

Μπορείτε  να  πληρώσετε:
α. Στο χωριό στην κ. Δήμητρα Ρόκκα 
β. στην Τρίπολη στον κ. Χρήστο Σταμα-
τόπουλο (Κινέζο) που θα τον βρείτε στο
κατάστημά του στην οδό Εθνικής Αντιστά-
σεως 52 (πρώην ΙΒ) 

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

Γενεαλογικό  δένδρο
Σας πληροφορούμε ότι το γενεαλογικό

δένδρο όλων των οικογενειών του χωριού

μας είναι έτοιμο. 

Τώρα μένει, για να περιοριστούν ανα-

κρίβειες και λάθη που πιθανόν να υπάρχουν

να γίνουν οι διορθώσεις από κάποιο μέλος

κάθε οικογένειας. 

Επικοινωνείστε με τον συντάκτη των
γενεαλογικών δένδρων Ι. Δ. Σταματό-
πουλο στα τηλέφωνα: 210 8082042 ή
6977286581. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Οι παλιές φωτογραφίες
Όπως ανακοινώσαμε και στο προηγού-

μενο φύλλο της εφημερίδας μας οι Σύλλογοι

του χωριού μας καταβάλλουν μια προσπά-

θεια συγκέντρωσης παλιών φωτογραφιών

για την έκδοση ενός λευκώματος του χω-

ριού, αλλά και τη δημιουργία ενός ηλε-

κτρονικού αρχείου.

Η προσπάθεια αυτή έχει βρεί ανταπό-

κριση. Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να

ευχαριστήσουμε όλους όσους ανταποκρί-

θηκαν στην προσπάθεια αυτή.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Μια  μεγάλη  δωρεά  στο  Σύλλογο

του  χωριού  μας

Το  Νέο  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  μας 


