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«Όλοι θέλουν ν’ αλλάξουν τον κόσμο, αλλά κανένας δεν θέλει ν’ αλλάξει τον εαυτό του»  Λέων Τολστόι 

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. 
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15 Αυγούστου. Μεγάλη γιορτή! Μεγάλη ημέρα! Το
Πάσχα του καλοκαιριού, όπως την έχουν χαρακτηρίσει.
Η χριστιανοσύνη γιορτάζει, απ’ άκρη, σ’ άκρη την Κοίμηση
της Θεοτόκου. Το σύμπαν ολόκληρο θα λέγαμε. 

Πολλές οι εκκλησιές που είναι αφιερωμένες στη
μνήμη της. Τις συναντούμε παντού. Στις πόλεις, στα
χωριά, τα νησιά κ.λπ. 

Την ημέρα αυτή κουνιούνται τα καμπαναριά και σει-
ούνται οι εκκλησιές. Δεν μένει άνθρωπος στο σπίτι του.
Όλοι τρέχουν να προσκυνήσουν, να υμνήσουν και να
παρακαλέσουν τη ΜΗΤΕΡΑ όλων, τη μεγάλη ΚΥΡΑ, τη
ΔΕΣΠΟΙΝΑ, την ΠΑΝΑΓΙΑ. 

Τους περισσότερους προσκυνητές τους συναντούμε
στην Παναγία της Τήνου, τη Σουμελά, την Προυσιώτισσα,
την Έλωνα, την Εκατονταπυλιανή της Πάρου, στην Πα-
ναγία της Αγιάσου και σ’ όλα τα μοναστήρια. 

Ωστόσο ήταν πάρα πολλοί αυτοί που τίμησαν τη
δική μας Παναγία, στη Ράχη Κοκόση. Άλλοι με αυτοκίνητα
και άλλοι με τα πόδια κατάκλυσαν όχι μόνο το εκκλησάκι
αλλά και το γύρω χώρο.

Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας και μετά από
πρόσκληση του Συλλόγου των Αθηνών, οι περισσότεροι
προσκυνητές πέρασαν από τον ξενώνα. Εκεί ο πρόεδρος
του Συλλόγου κ. Γιάννης Σταματόπουλος και τα υπόλοιπα
μέλη καλωσόριζαν τον κόσμο και αντάλλασσαν ευχές

μαζί τους. 
Η Δήμητρα πολύ περιποιητική και πρόθυμη όπως

πάντα, τους υποδεχόταν με καφεδάκι, αναψυκτικά,
γλυκά και δίπλες φτιαγμένες από τα χεράκια της. 

Ευχαριστούμε όλους όσους μας τίμησαν, ευχόμαστε
«Χρόνια Πολλά» και του χρόνου νά ’μαστε καλά να ξα-
νανταμώσουμε. 

Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ  2011

Μουσική βραδιά 
Η μουσική βραδά του Συλλόγου

του χωριού πραγματοποιήθηκε το
βράδυ της Παρασκευής 12-8-2011
και συνδυάστηκε με τα εγκαίνια
λειτουργίας της νέας ανακαινισμέ-
νης κουζίνας του Συλλόγου. 

Η μουσική βραδιά ξεκίνησε με
ομιλία της Προέδρου του Συλλόγου
του χωριού Ελένης Κέζα και ακο-
λούθησε η ομιλία του Προέδρου
του Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττι-
κής Γιάννη Δημ. Σταματόπουλου,
που ήταν και διαχειριστής της δω-
ρεάς του Γιάννη Γεωργ. Σταματό-
πουλου (Ντρόλα). 

Μετά τις ομιλίες ακολούθησε
το παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία

του χωριού. 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου με τη

βοήθεια των εθελοντών νέων του
χωριού είχαν αρχίσει πολύ γρήγορα
την προετοιμασία του γλεντιού. 

Ο Γιώργος ο Σίμος μαζί με τον
Τάκη Πάν. Ρόκκα, είχαν αναλάβει
να ψήσουν τα σουβλάκια και η ομά-
δα της κουζίνας αποτελούμενη από:
Σοφία Ζιωτοπούλου-Κολιοπούλου,
Σοφία Χρ. Ρόκκα και Βασίλη Σίμου,
που είχαν αναλάβει τα υπόλοιπα
(πατάτες, ψητό, σαλάτες, φέτες
κ.λπ.) στις εγκαταστάσεις της νέας
κουζίνας. 

Το σερβίρισμα έγινε γρήγορα
από τους νέους του χωριού. Έτσι

τα τραπέζια είχαν πλούσια φαγητά
άφθονο κρασί, μπύρες και άλλα
αναψυκτικά. 

Η εκδήλωση ξεκίνησε υπό τους
ήχους της εξαμελούς ορχήστρας. 

Μετά το φαγητό το Δ.Σ. του
Συλλόγου άνοιξε το χορό και όλοι
σηκώθηκαν για να χορέψουν τους
παραδοσιακούς χορούς. 

Το γλέντι και ο χορός συνεχί-
στηκαν κάτω από το φως της παν-
σέληνου μέχρι τις πρωινές ώρες. 

Ένα είναι σίγουρο ότι αυτή η
βραδιά θα μείνει αξέχαστη σε όλους
που συμμετείχαν στη μουσική βρα-
διά. 

Εκδρομή του Συλλόγου στη λίμνη Πλαστήρα και τα Μετέωρα 

Ήταν μια πολύ ωραία ιδέα του Δ.Σ. Αρτεμισιωτών
Αττικής και ιδιαίτερα του ακούραστου Γιάννη Δ. Στα-
ματόπουλου, η οργάνωση και η πραγματοποίηση της
εκδρομής αυτής. 

Η ανταπόκριση των Κακουραίων στο κάλεσμα ήταν
καταπληκτική. 

24 άτομα ξεκίνησαν πρωί-πρωί στις 12 Ιουνίου
ημέρα Σάββατο με το πούλμαν από το Κακούρι και μας
βρήκαν στις 8 στο προκαθορισμένο σημείο επί της Κη-
φισίας.

Η χαρά όλων μας μεγάλη. Ήταν εφάμιλλη χαράς
μικρών παιδιών που συναντούνται για το παιχνίδι. Συ-
νολικά ξεκινήσαμε 54 άτομα. Μαζί μας είχαμε, με ιδιαί-
τερο καμάρι, δυο ζευγαράκια που παραβρέθηκαν από
τη μακρινή Αυστραλία - δεύτερη πατρίδα των μετανα-
στών μας κατά τα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας 50-60 -
του Κώστα Συμπόνη (Γαλή) με τη σύζυγό του και την Γε-
ωργία Ψαρρά με τον άνδρα της. 

Ο Γιάννης καθισμένος στη θέση του συνοδηγού είχε

επιφορτισθεί με τη διαφώτιση κατά τη διαδρομή αλλά και
με τη διασκέδασή μας με τα ωραία και πικάντικα ανέκδοτά
του! Βοήθησαν βέβαια και άλλοι πολλοί τόσο το πρωί 

Κωδ. εντύπου: 4117

Ο  ξενώνας  του  χωριού  μας

Συνέχεια στην 5η σελ.

Συνέχεια στην 4η σελ.

Μη μας ξεχνάτε!
Φίλες και φίλοι του Συλλόγου Αρτεμισιωτών,

όπου κι αν έρχεται η εφημερίδα μας, μη μας ξεχνάτε.

Χωρίς τις δικές σας συνδρομές, δεν μπορούμε να

κυκλοφορήσουμε. Μην ξεχνάτε τη συνδρομή σας. 

Μπορείτε  να  πληρώσετε:

α. Στο χωριό στην κ. Δήμητρα Ρόκκα 
β. στην Τρίπολη στον κ. Χρήστο Σταματόπουλο (Κι-
νέζο) που θα τον βρείτε στο κατάστημά του στην οδό
Εθνικής Αντιστάσεως 52 (πρώην ΙΒ) 

Το Δ. Σ. 

Ανακοίνωση 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου με την παρούσα ανακοίνωση

ενημερώνει τους συνδρομητές της εφημερίδας μας

ότι από το παρόν φύλλο καταργήθηκε η ατέλεια

στα ταχυδρομικά τέλη. 

Έτσι το κόστος αποστολής της εφημερίδας πεν-

ταπλασιάζεται γεγονός που δημιουργεί οικονομικό

πρόβλημα στην έκδοση της εφημερίδας. Κατόπιν

αυτής της κατάστασης το Δ.Σ. του Συλλόγου κάνει

έκκληση προς όλους σας να τακτοποιηθείτε οικο-

νομικά, για να μπορέσει η εφημερίδα μας να συνεχίσει

την έκδοσή της και έτσι να μην οδηγηθεί στη δυσά-

ρεστη απόφαση να διακόψει την αποστολή των

επόμενων φύλλων της σε όσους δεν τακτοποιηθούν

οικονομικά. 

Το Δ. Σ. 



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 

Καρπούζη Αριστέα  & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23  Ίλιον (N.  Λιόσια) 

Τ.Κ. 13121
Tηλ-Fax: 210 2619003 

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

Την τελευταία μέρα του
Απρίλη, άφησε την τελευταία
του πνοή στην Τρίπολη, όπου
ζούσε από το 1970, ο Νίκος
Αθ. Νάτσης σε ηλικία 86 ετών. 

Ήταν το πρώτο παιδί του
Θανάση και της Βασιλικής Νά-
τση (το γένος Τασιοπούλου).
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο
χωριό, όπου μετά το δημοτικό
ασχολήθηκε με τις αγροτικές
εργασίες. Δούλευε και στα δικά
του χωράφια, αλλά και σαν ερ-
γάτης σε ξένες δουλειές (άνοιγ-
μα πηγαδιών, σκάψιμο αμπελιών,
κ.λπ.). Θεωρείτο απ’ τους κα-
λύτερους εργάτες. 

Το 1947 παντρεύτηκε τη Μα-
ριγώ Επαμ. Βλάχου. Απέκτησαν
4 παιδιά (1 κόρη και 3 αγόρια).
Δυστυχώς βίωσαν το δράμα της
απώλειας της πρωτότοκης κό-
ρης τους Βασιλικής, σε ηλικία

6 χρονών. 
Τη δεκαετία του ’60 αγόρασε

τρίκυκλη μηχανή Δ.Χ. και έκανε
μεταφορές (κυρίως αγροτικών
προϊόντων). Λόγω ατυχήματος
που είχε αναγκάστηκε και την
πούλησε. 

Το 1970 πήγε στην Τρίπολή
και εργάστηκε σε οικοδομικές
εργασίες, δίπλα στο γιο του
Θανάση, μέχρι τη συνταξιοδό-
τησή του. 

Τα υπόλοιπα μετά τη σύν-
ταξή του χρόνια τα έζησε ήσυ-
χα, οικογενειακά στην Τρίπολη
με την παρέα του μιας και ήταν
πολύ κοινωνικός και αγαπητός. 

Ευτύχησε με τη γυναίκα του
να αποκτήσουν 6 εγγόνια και 3
δισέγγονα. 

Σ’ όλους αυτούς, τα παιδιά
του όπως και στους στενούς
φίλους του, συγχωριανούς και

συγγενείς που τον συνόδευσαν
πρωτομαγιάτικα στην τελευταία
του κατοικία άφησε μεγάλο κενό
η απώλειά του. 

Αιωνία του η μνήμη! 

Γ. Ρόκκας

Νίκος Αθ. Νάτσης 

Ανήμεα στα εννιάμερα της
Παναγίας, στις 23 Αυγούστου
2011, το πρωί, έφθασε στο χω-
ριό η είδηση του θανάτου της
παπαδιάς και δασκάλας μας Μα-
ρίας Τασιοπούλου-Κουτρουμ-
πλή, προκαλώντας θλίψη σε
όλους μας τους συγγενείς, αλλά
και στους συγχωριανούς μας. 

Νοσηλευόταν για λίγες μέ-
ρες στο Νοσοκομείο της Τρίπο-
λης για την πνευμονική ίνωση
που την ταλαιπωρούσε τους τε-
λευταίους μήνες. 

Η θεία-δασκάλα, όπως την
λέγαμε, ήταν το 6ο από τα 7
παιδιά του Μήτρου και της Γιωρ-
γίτσας Τασιοπούλου. 

Γεννημένη και μεγαλωμένη
στο χωριό, μετά το δημοτικό
και το γυμνάσιο (Τρίπολη), πέ-
τυχε στην Παιδαγωγική Ακαδη-
μία Τρίπολης. 

Διορίστηκε αμέσως δασκάλα
στην Κατούνα Αιτωλοακαρνα-
νίας, απ’ όπου μετά το θάνατο
του αδελφού της Γιαννάκου,
πήρε μετάθεση για τη Μαντινεία.
Υπηρέτησε 4 χρόνια στη Μηλιά
της Νεστάνης και μετά τοπο-
θετήθηκε στο χωριό, όπου υπη-
ρέτησε ευδόκιμα πολλά χρόνια.
Υπήρξε δασκάλα των περισσο-
τέρων συγχωριανών που ζουν-
σήμερα. Ανήκε στην 4άδα των
δασκάλων μας που υπηρέτησε
πολλά χρόνια στο χωριό (Μάγ-
κλαρης, παπα-Κοτσιάνης, Στε-
φανία, Μαρία). 

Φεύγοντας ο παπα-Κοτσιά-
νης από το χωριό και το σχολείο
ανέλαβε  Δ/ντρια και έκανε ση-
μαντικό έργο (βάψιμο, έβαλε
μπασκέτες, άλλαξε την είσοδο,
περίφραξη κ.λπ.) πρωτοστάτησε

στην ίδρυση του Νηπιαγωγείου
στο χωριό (με τη συνδρομή και
του επιθεωρητή αείμνηστου
Θεοδ. Δάμη). 

Τα τελευταία χρόνια της δι-
δασκαλικής της καριέρας τα
υπηρέτησε σε σχολεία της Τρί-
πολης και το 1985 συνταξιοδο-
τήθηκε, ως Δ/ντρια του 5ου Δημ.
Σχολείου Τρίπολης. 

Ως δασκάλα όλοι τη θυμο-
μαστε με πόση υπομονή και
αγάπη προσπαθούσε για την
πρόοδό μας, όπως και πόσο
αποτελεσματική ήταν. 

Υπήρξε από τις πρώτες δα-
σκάλες της περιοχής που εφάρ-
μοζαν την πρωτοποριακή, τότε,
μέθοδο πρώτης γραφής και ανά-
γνωσης, το μέθοδο Ντεκρολί.
Γι’ αυτό έκανε πολλές υποδειγ-
ματικές διδασκαλίες και για τους
άλλους δασκάλους. 

Το 1965 παντρεύτηκε το
Νίκο Κουτρουμπή, τότε δικα-
στικό υπάλληλο στην Τρίπολη,
και στη συνέχεια ιερέα του χω-
ριού μας. 

Μαζί προσπάθησαν για το
καλό του χωριού, την πρόοδό

του και την πρόοδο των ανθρώ-
πων του. Ήταν απόλυτα αφο-
σιωμένη στη δουλειά της, όπως
και στον παπά και ιδιαίτερα στο
γιο τους Κώστα, στην ανατροφή
του και ευτύχησε να χαρεί δύο
εγγονές και έναν εγγονό.

Στην εξόδιο ακολουθία προ-
εξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας κ. Αλέξανδρος
με πλειάδα ιερέων. Την απο-
χαιρέτησε ο θεοφιλέστατος αρ-
χιμανδρίτης κ. Θεόφιλος, που
μίλησε εμπνευσμένα για το ρόλο
της πρεσβυτέρας, διαχρονικά
στην ενορία και την εκκλησια-
στική της ζωή, όπως και για την
προσωπικότητά της. 

Αγαπημένη μου θεία - δα-
σκάλα, έφυγες ήσυχα, με αξιο-
πρέπεια, όπως έζησες, αφήνον-
τας στον παπά σου, τον Κώστα
σου, αλλά και σ’ εμάς τ’ ανίψια
σου που μας αγαπούσες, δυ-
σαναπλήρωτο κενό. Να είσαι
σίγουρη ότι δεν θα σε ξεχά-
σουμε για την καλοσύνη και την
αγάπη που μας έδειχνες. Αγάπη
που εκφραζόταν πολλές φορές,
όχι μόνο σε στιγμές ανάγκης
και δυσκολιών μας, φανερώ-
νοντας, εκτός των άλλων, και
την ευαισθησία σου. 

Διακόνισες ως σύζυγος, μη-
τέρα, γιαγιά, πρεσβυτέρα με
τρόπο που κέρδισε την ανα-
γνώριση, την έξωθεν καλή μαρ-
τυρία και το σεβασμό όλων. 

Ήσουν καλοσυνάτη, απλή,
προκομένη, σεμνή ταπεινόφρων,
φιλοσυγγενής. Βοήθησες πολ-
λούς χωρίς να βλάψεις κανέναν. 

Ας είναι ελαφρύ το κακου-
ραίικο χώμα που σε σκέπασε. 

Αιωνία η μνήμη σου. 
Γ. Ρόκκας 

Αντίo στην παπαδιά μας 

Έφυγαν  για  πάντα  από  κοντά  μας

Γάμοι

Αθόρυβα, όπως έζησε όλη της
τη ζωή, έφυγε απ’ αυτήν η Φωτεινή
Δ. Σταματοπούλου, σε ηλικία 83
ετών. Ήταν το μοναχοπαίδι του κου-
ρέα του χωριού Θανάση Κολλίντζα
και της Μαριάς. 

Γεννημένη και μεγαλωμένη στο
χωριό, παντρεύτηκε το 1951 το
Δημ. Σπ. Σταματόπουλο, ασχολού-
μενη με τη γεωργία. 

Απέκτησαν 2 κόρες, την Μαρία
και την Ευγενία, τις οποίες αποκα-
τέστησαν πολύ καλά στην Αθήνα
και οι οποίες τους χάρισαν 4 εγγό-

νια. 
Το 2003 έχασε τον άνδρα της.

Οι κόρες της όμως ανταποδίδοντας
τις φροντίδες της τα τελευταία 9
χρόνια την είχαν μαζί τους στην
Αθήνα. Έτσι έφυγε ήσυχα από τη
ζωή κοντά στις κόρες της και τις
οικογένειές τους στις 12 Μαΐου
2011 και κηδεύτηκε στο χωριό, κον-
τά στον άνδρα της με την παρουσία
των συγγενών και των συγχωρια-
νών. 

Αιωνία της η μνήμη!

Φωτεινή Δ. Σταματοπούλου 

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ 

Στις 28 Μαΐου 2011, στον ιερό

ναό της Αγίας Παρασκευής στην Αγία

Παρασκευή έγιναν οι γάμοι του Χρή-

στου Αντωνίου και της Παναγιώτας

Μανωλάκου, κόρη της Θεοδώρας Νι-

κολάου Μπρότση.

Το ζευγάρι έλαμπε από ευτυχία.

Ιδιαίτερα δε η πολύ γλυκιά Γιώτα

ήταν πανέμορφη.

Η εκκλησία στολισμένη ήταν κα-

τάμεστη από κόσμο. Συγγενείς, φί-

λοι, γνωστοί, συνάδελφοι, όλοι παρα-

βρέθηκαν για να ευχηθούν και να κα-

μαρώσουν το ζευγάρι στην πιο ευτυ-

χισμένη τους στιγμή! 

Οι γονείς των παιδιών και η αδελ-

φή της νύφης- ξεχωριστές παρου-

σίες- ήσαν πολύ χαρούμενοι .

Ακολούθησε λαμπρή δεξίωση στο

κτήμα «ΕΥΠΟΛΙΣ», στην οποία παρα-

βρέθηκαν προσωπικότητες του πολι-

τικού και κυρίως του ιατρικού χώρου,

καθότι και οι δύο είναι αριστεύσαντες

ιατροί στις πανεπιστημιακές τους

σπουδές. Το γλέντι κράτησε μέχρι τις

πρωϊνές ώρες με ομολογουμένως

πολύ κέφι και χορό.

Στο νέο ζευγάρι ευχόμαστε όλοι

να ζήσουν με υγεία, ευτυχία, χαρά

και αγάπη!

Η θεία

Ειρήνη Μπρότση

― Η Ολυμπία Μπράμη κόρη της

Μαρίας Διον. Μπουρτσουκλή παν-

τρεύτηκε τον Αλμπέρτο Αγλιλάρ στις

29/7/2011. 

― Ο Λάμπρος Μπράμης γιος της

Μαρίας Διον. Μπουρτσουκλή και η

Αναστασία Πέτρου παντρεύτηκαν

στις 17/1/2011 και απέκτησαν στις

10/6/2011 αγοράκι. 

Στους νιόπαντρους ευχόμαστε

να ζήσουν, υγεία και ευτυχία.

Γεννήσεις 

Βαπτίσεις 

Αρραβώνες  

― Ο Γ. Πανταζόπουλος και η γυ-
ναίκα του Ελένη, το γένος Δ. Μανέλη
(Κατσιφούλη), απέκτησαν, το δεύτερο
παιδί τους, αγόρι, στις 24-2-2011. 

Έχουν ακόμη μια κόρη, 2,5 χρονών,
την Αλεξάνδρα. 

― Ο Βασίλης Γ. Καρατζάς και η
γυναίκα του Γιώτα απέκτησαν το πρώ-
το τους μωρό, κορίτσι, στις 23-8-
2011. 

Τους ευχόμαστε να τους ζήσουν. 
― Ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος και η

σύζυγός του Χρυσούλα απέκτησαν
το πρώτο τους παιδί, κόρη. Να τους
ζήσει. 

― Ο Χρήστος Παναγόπουλος και
η γυναίκα του Όλγα Μακερούφα το
γένος Γεωργίας Θ. Τασιόπουλου απέ-
κτησαν το δεύτερο παιδί τους, κόρη.

Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες
και γιαγιάδες ευχόμαστε να τους ζή-
σουν και να την καμαρώσουν όπως
επιθυμούν. 

― Ο Γιώργος Ρηγόπουλος και η
σύζυγός του Γιώτα Σιολέ, βαφτισαν
την κόρη τους στις 16/8/2011 στο εκ-
κλησάκι της Παναγίας στη Ράχη του
Κακόση και το όνομα αυτής Κωνσταν-
τίνα. Ακολούθησε τραπέζι στο κέντρο
Ερατεινή. 

― Ο Σωτήρης Νάγος και η σύζυ-
γός του Κατερίνα βάφτισαν το τέταρτο
αγόρι τους και του έδωσαν το όνομα
Ιωάννης. 

― Ο Κώστας Ρεβελιώτης και η
Μαρία Η. Κολιοπούλου βάφτισαν τη
δεύτερη κόρη τους στη Μονή Νεστά-
νης στις 22/5/2011 και της έδωσαν
το όνομα Μαρκέλα. 

― Ο Μιχάλης Ζαρόκωστας γιος
της Ελένης Δάμη και η σύζυγός του
Ανθή βάφτισαν το δεύτερο παιδί τους
στις 5/6/2011 και του έδωσαν το όνομα
Φίλιππος. 

Να τους ζήσουν οι νεοφώτιστοι.

― Ο Γαβρήλος Αγησ. Ζιωτόπουλος και η Σοφία Κ. Κολιόπουλου έδωσαν
αμοιβαία υπόσχεση γάμου στις 25/3/2011. 
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Γιορτή Αη-Λια

Προ ολίγων ημερών έφυγε από
κοντά μας σε ηλικία 81 ετών ένας
αγαπητός αλλά και αξιόλογος άν-
θρωπος του χωριού μας, ο Γιάννης
Συμπόνης. 

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κα-
κούρι. Ορφάνεψε πολύ μικρός, αφού
έχασε τον πατέρα του, όταν ήταν
ακόμη βρέφος. Σε ηλικία 18 ετών κα-
τατάγηκε στην πολεμική αεροπορία,
όπου απέκτησε την ειδικότητά του
μηχανικού αεροσκαφών (ντακότες).
Με συνεχείς ανακατατάξεις υπηρέ-
τησε επί έξι συνεχή χρόνια. Όταν
απολύθηκε εγκαταστάθηκε μόνιμα
στο χωριό μας ασκώντας το επάγ-
γελμα του μηχανικού. 

Παλιότερα, όταν ο αλωνισμός γι-
νόταν με την αλωνιστική μηχανή -
κοινώς Πατόζα δίπλα στο Μαστραν-
τρέα ο Γιάννης προσέφερε τις υπη-
ρεσίες του ως βοηθός μηχανικού.
Μετά το θάνατο του Μαστραντρέα
ανέλαβε πλέον ο ίδιος την επίβλεψη
και τη μηχανική υποστήριξη του αλω-
νιστικού συγκροτήματος για αρκετά
χρόνια. Ανήσυχο και προοδευτικό
πνεύμα, απέκτησε αργότερα δική του
αλωνιστική μηχανή εξυπηρετώντας
πολλά χωριά στα οποία ο αλωνισμός
γινόταν ακόμη με τον παραδοσιακό
τρόπο. 

Ο χαμός του Γιάννη αποτελεί

πραγματικό πλήγμα για το χωριό μας,
αφού μέχρι πρόσφατα προσέφερε
σε όλους τους συγχωριανούς, αλλά
και σε κατοίκους της ευρύτερης πε-

ριοχής, χωρίς καμιά διάκριση, τις τε-
χνικές γνώσεις του επισκευάζοντας
διάφορα αγροτικά μηχανήματα, κυ-
ρίως τρακτέρ, φρέζες, σκαπτικά μη-
χανήματα. 

Η αγάπη του για τη δουλειά που
έκανε ήταν μοναδική. Την ασκούσε
όχι για να πλουτίσει αλλά από μεράκι,
γι’ αυτό από πολλούς δεν έπαιρνε
χρήματα. Όλοι στο χωριό τον αγα-
πούσαν και η γνώμη του είχε βαρύ-
τητα. 

Ο Γιάννης επίσης μετά την επτα-

ετία χρημάτισε Πρόεδρος της κοινό-
τητας και το έργο που άφησε ήταν
μεγάλο και αξιόλογο. Για αρκετά χρό-
νια ήταν και πρόεδρος του αγροτικού
συνεταιρισμού και αγωνίστηκε με
σθένος για τα συμφέροντα των αγρο-
τών του χωριού. 

Ήταν άνθρωπος κοινωνικότατος,
με ενεργή συμμετοχή στα κοινωνικά
δρώμενα του χωριού. Υπήρξε η ψυχή
και ο κύριος διοργανωτής του καρ-
ναβαλιού στο χωριό μας, τότε που
αυτό έκαμε τα πρώτα του βήματα. 

Ήταν ακόμη ένας πολύ καλός οι-
κογενειάρχης. Με τη σύζυγό του Πί-
τσα, το γένος Δ. Δούρου, απέκτησαν
τρία παιδιά, το Δημήτρη, τον Άγγελο
και την Τούλα, τα οποία φρόντισε να
τα αποκαταστήσει. Ο Θεός τον αξίωσε
να δει κι εγγόνια. 

Τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε
σοβαρά καρδιακά προβλήματα. Η
υγεία του κλονίστηκε  ανεπανόρθωτα
και δυστυχώς δεν μπόρεσε να κρα-
τηθεί στη ζωή, παρά τις φροντίδες
των οικείων του και των γιατρών. 

Για το θάνατό του συλλυπούμαστε
τη σύζυγό του και τα παιδιά του κι
ευχόμαστε ο Θεός να τον αναπαύσει. 

Γιάννη, αιωνία σου η μνήμη. 

Σταματόπουλος Διονύσης

Γιάννης Συμπόνης 

Έφυγαν  για  πάντα  από  κοντά  μας

Όπως κάθε  χρόνο έτσι  και φέτος το χωριό μας γιόρτασε
την Τετάρτη  20 ΙΟΥΛΙΟΥ  τον Προφήτη Ηλία (εκ του εβραϊκού
Ηλί που σημαίνει Θεός), στο πανέμορφο  εκκλησάκι που είναι
αφιερωμένο   σε  Αυτόν. 

Ο προφήτης Ηλίας είναι μια πολύ μεγάλη μορφή της Πα-
λαιάς Διαθήκης. Ο τρόπος με τον οποίο έζησε, ο τρόπος με
τον οποίο έφυγε από την παρούσα ζωή (αναλήφθηκε στον
Ουρανό) αλλά και η εμφάνισή του στη Μεταμόρφωση του
Ιησού Χριστού  στο Όρος Θαβώρ, μαζί με τον Μωυσή δείχνουν
ότι η μορφή αυτή είναι παμμέγιστη, είναι πελώρια! Είναι ο μέ-
γιστος των Προφητών. 

Ο λαός μας  αγαπάει πολύ το Προφήτη Ηλία και έχει αφιε-
ρώσει σε Αυτόν πάρα πολλές εκκλησίες, που βρίσκονται
ψηλά σε βουνά. Στο χωριό μας το εκκλησάκι του Αη Λια βρί-
σκεται στη κορυφή του πευκόφυτου λόφου, καταμεσής του
κάμπου μας, σε ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον. 

Πολύς κόσμος παρακολούθησε την μυσταγωγία του Εσπε-
ρινού και της Θείας Λειτουργίας από τον πατέρα Νικόλαο
Κουτρουμπή και τον πρωτοψάλτη μας Νικόλαο Ρόκκα. “Ηλίας
ο ζηλωτής και των παθών αυτοκράτωρ ... ούτος γαρ εν
σώματι άγγελος και άσαρκος άνθρωπος δέδεικται τοις κα-
τορθώμασιν ...”. 

Ο Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Αρτεμισίου
από το καταστατικό του έχει προστάτη τον Προφήτη Ηλία,
για αυτό και φέτος μετά την Θεία Λειτουργία στο περιβάλλοντα
χώρο της εκκλησίας, κάτω από τα πεύκα, είχε διοργανώσει
μια μικρή γιορτή με ζωντανή παραδοσιακή - δημοτική μουσική.
Μια μικρή ορχήστρα με κλαρίνο, αρμόνιο και τραγούδι μας
κράτησε συντροφιά με τα πιο όμορφα δημοτικά μας τραγούδια.
Ο Σύλλογος βεβαίως είχε φροντίσει να προσφέρει και ένα
λιτό αλλά ευχάριστο κολατσιό (γουρνοπούλα, σαλάτα, κεφα-
λοτύρι, αναψυκτικά και κρασί).  Ευχαριστούμε πολύ την  πα-
ραδοσιακή ταβέρνα «Ο ΜΑΝΕΛΗΣ» που προσέφερε δωρεάν
στο Σύλλογο τα δύο από τα τρία μισά γουρνόπουλα  καθώς
και το κρασί. Το κέφι άναψε και όλοι μας σύραμε το χορό σε
αυτό το πανέμορφο φυσικό περιβάλλον που χρειάζεται επει-
γόντως την φροντίδα μας. Στο τέλος ζητώντας την ευλογία
του Προφήτη ευχηθήκαμε του χρόνου να είμαστε όλοι καλά
και παρόντες.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου του χωριού 

Nίκος Βασ. Νάτσης 

Γ
ια 3η συνεχή χρονιά έγινε στις 20 Αυγούστου 2011
η Αρκαδο-αργολική συνάντηση των χωριών που
είναι στις 2 πλευρές του Αρτεμισίου όρους.

Η συνάντηση έγινε στο Μπραγκατσάκι, μια τοποθεσία
στη κορυφογραμμή σχεδόν του Αρτεμισίου, στην περιοχή
της Καρυάς Αργολίδος, πάνω από τη Νεστάνη. 

Περισσότερα από 250 άτομα από την Καρυά, το
Βρούστι, τη Νεστάνη, το χωριό μας, το Σάγκα, βρεθήκαμε
σ’ αυτό το μέρος, που έχει ζωή χάρη στην πηγή και τη
βρύση που είναι εκεί. Κάτω από τον ίσκιο των ιτιών, στην
εξοχή, στρώθηκαν τα τραπέζια και οι παραβρεθέντες απο-
λαύσαμε τη βραστή γίδα, τυρί, ελιές, σαλάτες και το
κρασί του κτήματος Σπυρόπουλου, διασκεδάσαμε με ζων-

τανή μουσική Καρυωτών μουσικών, με παραδοσιακά δη-
μοτικά τραγούδια. 

Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση που τονώνει και ανα-
θερμαίνει τους δεσμούς που είχαν από παλιά τα χωριά
μας. Οι Καρυώτες, όπως θα θυμούνται οι παλιότεροι, έρ-
χονταν και θέριζαν στον κάμπο μας μέχρι τη δεκαετία
του ’60. 

Παλιές φιλίες που η τεχνολογία τις έβαλε στο περιθώριο
αναθερμάνθηκαν και δημιουργήθηκαν νέες. 

Όλοι φύγαμε αργά το απόγευμα πολύ ικανοποιημένοι
και δώσαμε ραντεβού για το ερχόμενο καλοκαίρι. 

Γ. Ρόκκας 

ΑΡΚΑΔΟ - ΑΡΓΟΛΙΚΗ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

Ο Νίκος Νάτσης ήταν
γιος του Βασίλη και της
Ελένης Νάτση. Είχε αδερ-
φή την Μαριγούλα Ζη. Γεν-
νήθηκε στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες της Αμερικής και
ήρθε μικρός στην Ελλάδα,
όπου εγκαταστάθηκαν μό-
νιμα οι γονείς του.

Τελείωσε το Δημοτικό
Σχολείο και Γυμνάσιο στην
Ελλάδα και αμέσως μετά
την Κατοχή έφυγε για Αμε-
ρική, όπου σπούδασε Οι-

κονομικά και υπηρέτησε στον Αμερικάνικο Στρατό στο
Πυροβολικό. Παντρεύτηκε την Χαρίκλεια (δεύτερη γενιά
Ελληνίδα στην Αμερική) και απέκτησαν δύο γιους τον
Βασίλη (Τραπεζικός- Οικονομολόγος) και τον Αντώνη
(Δικηγόρος). 

Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το πέρασε στο
Michigan των Η.Π.Α εργαζόμενος  κυρίως στην Ασφάλιση
φτάνοντας ψηλά στην Ασφαλιστική Εταιρία  North-
Western Inssurance company. Ταυτόχρονα εργαζόταν
και στο Immigration του Michigan, δηλαδή στο τμήμα
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Αυτή η εργασία τον
έφερε σε επαφή με τους μετανάστες αμέσως μετά τον
πόλεμο και γνώρισε από κοντά τον πόνο και τα βάσανα
των Ελλήνων μεταναστών. Θα μπορούσαμε να ισχυρι-
στούμε  ότι γνώριζε ένα πολύ μεγάλο μέρος των από-

δημων Ελλήνων στις Η.Π.Α, γιατί βοηθούσε όσο μπο-
ρούσε στην λύση προβλημάτων, που συναντούσαν με
την είσοδο τους στη χώρα και την υπηκοότητά τους. Ο
Νίκος Νάτσης ήταν φλογερός πατριώτης και πολύ πο-
νόψυχος με τους αναξιοπαθούντες και έκανε το παν
για να τους βοηθήσει. Είχα την ευκαιρία στις επισκέψεις,
που έκανα στις Η.Π.Α να διαπιστώσω την εκτίμηση,
που είχαν οι Ελληνοαμερικάνοι και ιδιαίτερα Πελοπον-
νήσιοι και Αρκάδες στον Νίκο Νάτση και την Χαρίκλεια.
Αυτό φάνηκε, όπως με πληροφόρησε ο Δήμος Κυπραίος
(Τσιρίκος), από τον πολύ κόσμο που ήταν στην κηδεία
του και το μνημόσυνο. Εκτίμηση και Αγάπη από τους
συμπατριώτες ακριβώς διότι ο Νίκος ποτέ δεν ξέχασε
την γλώσσα του, την καταγωγή του και τους συμπα-
τριώτες, φίλους και συγγενείς.

Προσωπικά θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, που είχα
εξάδελφο τον Νίκο και χάρη σε αυτόν επισκέφθηκα και
γνώρισα τις Η.Π.Α καθώς και τα δύο εξαιρετικά ανήψια
μου τον Βασίλη με την Ελένη και τα παιδιά τους, τον
Αντώνη και τη Δήμητρα με τα τρία εγγόνια του Νίκου.
Τον ευχαριστώ για την υπερηφάνεια που μου έδωσε
και ιδιαίτερα την δυνατότητα να γίνω εξάδελφος της
αγαπημένης Χαρίκλειας. Τα συναισθήματα για την απώ-
λεια του Νίκου και Χαρίκλειας Νάτση δεν μπορούν να
καταγραφούν. Η αγάπη μένει δυνατή και συνεχίζεται
στο πρόσωπο των παιδιών τους και εγγονών τους, να
είναι καλά και να έχουν καλή ζωή, όπως ο Νίκος και η
Χαρίκλεια.

Κοτσιάνης Αλέκος 

Αποχαιρετισμός στο Νίκο Βασ. Νάτση

Στις 29 Ιουνίου 2011 έφυγε από
κοντά μας ο Νίκος ο Νάτσης στην
Καλιφόρνια των Η.Π.Α,ο γνωστός
μας ως Γκούντ Μπάϊ. (GOOD BYE).

Ήταν 83 ετών,γιός του Βασίλη
και της Ελένης Νάτση. Είχε γεννηθεί
στο DETROIT MICHIGAN στην Αμε-
ρική το 1928.Σε νηπιακή ηλικία με-
τακόμησε η οικογένειά του στην
Ελλάδα,όπου έμειναν γιά κάποια
χρόνια μέχρι που τελείωσε το Ελ-
ληνικό Γυμνάσιο (Λύκειο
σήμερα)στην Τρίπολη.Πριν  τη δε-
καετία -50 επέστρεψε στην γεννέ-
τηρά του το DETROIT όπου συνέχισε
τις σπουδές του δουλεύοντας .Ήταν
ασφαλιστής και πολύ καλός στη
δουλειά του. Είχε υπηρετήσει  και
στον Αμερικανικό στρατό.

Εγώ τον γνώρισα στη δεκαετία
του -80,που εγκαταστάθηκε στην
Ν.Καλιφόρνια στο LAGUNA BEACH
και ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι
και οι δύο που βρεθήκαμε.Άνθρωπος
ήρεμος, φιλήσυχος, οικονόμος, δρα-
στήριος, καλός οικογενειάρχης, έδι-
νε πολύ καλές και σωστές σύμβου-

λές σε όλους, και αγαπούσε πολύ
την πατρίδα μας.

Ξαφνιάστηκα όταν τον άκουσα
να μιλάει για  τους παλαιούς Κα-
κουραίους. Θυμόταν όλους όσους
πήγαιναν στο καφενείο του παππού
του,του Μπάρμπα Νικολάκη. Αστεία
και σκηνές από τις καθημερινές επι-
σκέψεις των θαμώνων, Κοτσιάνη,
Μπρότση, Σιαλέκου Τσιρίκου κ.τλ.....
μου είχε διηγηθεί πολλές ιστορίες.
Εδώ στην Αμερική ήταν γνωστός
σε όλους τους κύκλους Ελλήνων
και όχι μόνο.Είχε βοηθήσει πολύ
κόσμο με τα τυπικά και την γραφει-
οκρατία, όταν πρωτοέρχοταν εδώ
και δεν γνώριζαν πολλά πράγματα.
Αυτός ήταν εκείνος που έτρεχε να
εξυπηρετήσει όλους τους πατριώτες
και φυσικά ήταν πολύ αγαπητός
παντού.

Τα τελευταία δέκα χρόνια είχε
μετακομίσει σε μιά περιοχή εδώ
στην Καλιφόρνια το PALM SPRINGS
σε RESORT AREA (ήσυχο εξοχικό
παραθεριστικό μέρος). Ήταν ενεργό
μέλος της κοινότητας και της εκ-

κλησίας του ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, έκανε
τα πάντα σε όλες τις κοινωνικές
εκδηλώσεις που συνήθως κάνουμε
εδώ. Με την γυναίκα του την Χαρί-
κλεια απέκτησαν δύο παιδιά τον Βα-
σίλη και τον Αντώνη και πέντε εγ-
γόνια. Είμαστε κουμπάροι,του είχα
στεφανώσει το παιδί του Αντώνη
και ο γιός μου,ο Γιώργος του βά-
φτησε το ένα του εγγονάκι. Είμαστε
πολύ αγαπημένοι, θα έλεγα ότι οι
σχέσεις μας δεν ήταν μόνο φιλικές
αλλά συγγενικές, κρατούσαμε όλους
τους δεσμούς, όπως προσπαθούμε
να κάνουμε όλοι οι Έλληνες της
Αμερικής. Θα λείψει σε όλους μας,
στην οικογένεια, τους συγγενείς,
φίλους, στην κοινότητα, στην εκ-
κλησία. Θα τον θυμόμαστε και θα
έχουμε πάντα ένα καλό λόγο να
πούμε για εκείνον.

Σε αποχαιρετάμε όλοι καλέ
μας  φίλε και συμπατριώτη  

ΔΗΜΟΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ-ΤΣΙΡΙΚΟΣ
ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ



Τέτοιες καλοκαιρινές εκδηλώσεις τις
έχει ανάγκη ο κόσμος του χωριού, αλλά
και όλοι μας αφού έτσι ο κόσμος και ειδι-
κότερα οι γυναίκες του χωριού αφήνουν
για λίγο το σπίτι τους και διασκεδάζουν. 

Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις είναι ό,τι
καλύτερο μπορούν να οργανώσουν οι Σύλ-
λογοι για τους ανθρώπους του χωριού και
έχω τη γνώμη ότι δεν πρέπει να σταματή-
σουν ποτέ, τις έχουμε ανάγκη όλοι μας. 

Ακολουθούν οι λόγοι που εκφωνήθηκαν
από τους δυο προέδρους των Συλλόγων
του χωριού μας. 

α) Ομιλία της προέδρου Ελένης Κέζα
Αγαπητοί συγχωριανοί,
Σας καλοσωρίζουμε όλους απόψε εδώ

και σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση .
Ως πρόεδρος του Συλλόγου και εκπρο-

σωπώντας το Δ.Σ. νιώθω τη βαθιά ανάγκη
να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου
και να εκφράσω τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη
προς το πρόσωπο του συμπατριώτη μας
Ιωάννη Γεωργίου Σταματόπουλου (Ντρόλα)
για τη σημαντική του δωρεά στο Σύλλογο
του ποσού των 10.000,00 ευρώ προκειμένου
ν’ αποκτηθεί ένας επαγγελματικός εξοπλι-
σμός για το χώρο της κουζίνας. Θα ήταν
τιμή και χαρά για μας να ήταν απόψε εδώ
και να γιορτάζει μαζί μας και να παραλάβει
και τον τίτλο του επίτιμου μέλους που του
αποδόθηκε με την 4/2011 με απόφ. του
Δ.Σ.

Η σημαντική αυτή δωρεά κάλυψε το
κόστος προμήθειας του βασικού εξοπλισμού
της κουζίνας. Δημιουργήθηκε όμως ταυ-
τόχρονα η επιτακτική ανάγκη της ριζικής
ανακαίνισης τόσο της κουζίνας όσο και
των τουαλετών όπως επίσης και της  δια-
μόρφωσης ενός αποθηκευτικού χώρου. Το
κόστος αυτών των εργασιών καλύφθηκε,
κατά κύριο λόγο, από το ταμείο του Συλ-
λόγου αλλά και πάλι τα χρήματα δεν ήταν
αρκετά. Και σ’αυτό το σημείο, δεν μπορώ
να μην ευχαριστήσω όλους αυτούς τους
συγχωριανούς μας, των οποίων τα ονόματα
ήδη έχουν δημοσιευθεί στο προηγούμενο
φύλλο της εφημερίδας και όσων ακολού-
θησαν θα δημοσιευθούν στο επόμενο, οι
οποίοι στήριξαν αυτή τη προσπάθεια με
κάθε τρόπο όπως με την προσωπική τους
εργασία, με διάθεση υλικών αλλά και με
οικονομικές ενισχύσεις άλλες μικρότερες
άλλες μεγαλύτερες αλλά όλες απαραίτητες
και σημαντικές. Γιατί όλοι μαζί ενωμένοι
μπορούμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα
για το χωριό μας. Ένας σύλλογος έχει δύ-
ναμη και φωνή, όταν ο κόσμος είναι μαζί
του.

Μια σημαντική και ευχάριστη εξέλιξη
για το σύλλογο που πρέπει να σας ανακοι-
νώσω είναι η έγκριση της αίτηση μας για
αντικατάσταση των κουφωμάτων τόσο της
αίθουσας όσο και της κουζίνας μέσω του
προγράμματος LEADER με 100% επιδό-
τηση.

Να ξέρετε ότι τα συμβούλια μας είναι
ανοιχτά για όλους και ο καθένας μπορεί
να προτείνει ιδέες και πράγματα για το
χωριό. Πρόσφατα κάποιος πρότεινε εθε-
λοντικά εμείς να καθαρίσουμε το άλσος
του Αη-Λια έτσι ώστε να βοηθήσουμε στη
φυσική αναδάσωση του δάσους. Όπως κα-
ταλαβαίνετε μια τέτοια προσπάθεια πρέπει
να στηριχθεί και να ενισχυθεί. Αυτό σημαίνει
ότι ζητάμε τη βοήθεια όλων σας στην προ-
σπάθεια, που προγραμματίζεται για μέσα
στον Οκτώβριο.

Κλείνοντας να ευχαριστήσω τα παιδιά
που μας βοηθούν σήμερα αφιλοκερδώς
στο σερβίρισμα των φαγητών, αυτούς που
είναι στην κουζίνα και έχουν αναλάβει την
προετοιμασία των φαγητών, όλους όσους
βοήθησαν στην οργάνωση αυτής της βρα-
διάς και βεβαίως όλους εσάς που είστε
απόψε εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστούμε
όλους και καλή σας διασκέδαση .

β) Oμιλία του Προέδρου, Γιάννη Στα-
ματόπουλου.

Καλησπέρα σας

Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλες και φίλοι
του χωριού. 

Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερη για
το χωριό μας, για όλους μας και για τον
Τοπικό Σύλλογο, αφού σήμερα γίνονται τα
εγκαίνια λειτουργίας ενός σημαντικού έρ-
γου, που αποτελούσε όνειρο για όλους
μας, για χρόνια. Το όνειρο αυτό ήταν η
απόκτηση μιας σύγχρονης κουζίνας στο
χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου με εξο-
πλισμό που να διασφαλίζει άριστες προ-
διαγραφές υγιεινής. 

Έτσι με την απόκτηση αυτού του εξο-
πλισμού ο Σύλλογος του χωριού αποκτά
μια κουζίνα που θα τη ζήλευε να την έχει
κάθε επαγγελματίας του χώρου της σίτισης. 

Ο εξοπλισμός της κουζίνας συνοδεύτηκε
με την ανακαίνιση τόσου του χώρου της
όσο και του χώρου των τουαλετών και
πως μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Έτσι
ο Σύλλογος απόκτησε μια σύγχρονη αί-
θουσα που μπαίνει στην υπηρεσία του χω-
ριού. Η ανάγκη για την ανακαίνιση της
κουζίνας με νέο σύγχρονο εξοπλισμό, που
να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες, ήταν
ένα θέμα που όλοι μας το συζητούσαμε
για πολλά χρόνια και εκεί που προσκρούαμε
πάντα ήταν το οικονομικό, αφού τα έξοδα
για το σκοπό αυτό ήταν πέρα των οικονο-
μικών δυνατοτήτων του Συλλόγου. 

Επομένως έπρεπε να βρεθεί ένας συγ-
χωριανός μας που θα είχε την οικονομική

δυνατότητα, αλλά κυρίως τη θέληση να
κάνει αυτή τη μεγάλη δωρεά. Στο πρόσωπο
του Γιάννη του Σταματόπουλου, του Γιάννη
του Ντρόλα, όπως του αρέσει να τον λένε,
βρέθηκε από τον ομιλούντα ο δωρητής. Η
επιλογή του προσώπου δεν έγινε τυχαία,
αφού το Ντρολαίικο σόι έχει παράδοση
στις δωρεές προς το χωριό μας. 

Για όσους δεν το γνωρίζουν, ένας από
τους μεγάλους ευεργέτες της εκκλησίας
του Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης είναι ο
θείος του Γιάννη του Ντρόλα, ο Γιαννάκος. 

Ο Γιαννάκος ο Ντρόλας το 1953 έκανε
δωρεά το Ελβετικό ρολόι της εκκλησίας,
που για το χωριό μας, πέρα από τη συναι-
σθηματική αξία, σίγουρα εντάσσεται στην
πολιτιστική κληρονομιά του χωριού, αφού
και η οικονομική αξία του είναι ανεκτίμητη. 

Αργότερα θείος και ανηψιός έκαναν
δωρεά τα έξοδα της κεραμοσκεπής της
εκκλησίας του Αγ. Κων/νου και Ελένης. 

Για τους δωρητές του χωριού μέχρι το
1995 έχει αναφερθεί αναλυτικά στο βιβλίο
του ο παπα-Γιώργης ο Κοτσιάνης, που εξέ-
δωσε ο Σύλλογός μας. 

Έτσι πέρισυ το καλοκαίρι, που ο αγα-
πητός Γιάννης βρέθηκε στο χωριό μαζί με
τη σύζυγό του Θάλεια, τον συνάντησα στο
Ντρολαίικο σπίτι, είχαμε χρόνια να τα πού-
με. 

Εκεί ο Γιάννης θυμήθηκε ιστορίες με
τον μακαρίτη τον πατέρα μου στο προβα-
τοτσιούλι, όταν οι Τσιουγκαίοι με τους
Ντρολαίους ήταν σμίχτες στα πρόβατα τα
καλοκαίρια πριν το 1940. Τότε που ο Γιάννης
ήταν αμούστακτο παιδί και ο πατέρας μου
τον είχε υπό την προστασία του και είχε
τα καλύτερα να πει για τη συμπεριφορά
του. Πραγματική συγκίνηση για μένα. 

Στις συζητήσεις που ακολούθησαν τις
επόμενες μέρες του μίλησα για τις ανάγκες

του χωριού και του ζήτησα ευθέως να
κάνει τη δωρεά για την ανανέωση του εξο-
πλισμού της κουζίνας της αίθουσας του
Συλλόγου. Μου απάντησε χωρίς κανένα
δισταγμό θετικά και μου ζήτησε να του πω
το κόστος, ορίζοντάς με διαχειριστή αυτής
της δωρεάς.

Προτού όμως προχωρήσω στο χρονικό
υλοποίησης της δωρεάς θα ήθελα να σκια-
γραφήσω την προσωπικότητα του δωρητή. 

Ο Γιάννης ο Ντρόλας είναι το τρίτο
από τα έξι παιδιά του μπαρμπα-Γιώργη
και τις θειάς Γιωργούλας του Σταματό-
πουλου - Ντρόλα. Στο σχολείο του χωριού
μας έμαθε τα πρώτα γράμματα και στο Λε-
βίδι και Τρίπολη τελείωσε το Γυμνάσιο.
Ήταν εκείνα τα δύσκολα χρόνια της δε-
καετίας του ’50, όπου τα νειάτα του χωριού
μας έφευγαν για καλύτερη τύχη στην ξε-
νιτιά. Ο Γιάννης ήταν από τους πρώτους
Κακουραίους, που έφυγε για την Αμερική,
προσκεκλημένος από το θείο του Γιαννάκο.
Νέος, δυνατός με όρεξη για δουλειά και
προκοπή έφτασε στην Αμερική και με την
καθοδήγηση του θείου του πρόκοψε και
έγινε ένας σπουδαίος επιχειρηματίας. Ποτέ
όμως δεν ξέχασε την πατρίδα και το χωριό
του, συχνά το επισκεπτόταν και πάντα
ήταν πρόθυμος να βοηθήσει και αυτό επι-
βεβαιώνεται και με την παρούσα δωρεά. Η
χειρονομία του δωρητή είναι ξένη προς

τον άκρατο ατομικισμό της εποχής μας
και έρχεται να επιβεβαιώσει ένα ανώτερο
ήθος και μια ιδιαίτερη ευαισθησία προς
τον πατρογονικό του τόπο. Άνθρωποι και
συγχωριανοί σαν τον Γιάννη τον Ντρόλα
που βοηθούν τον τόπο τους και συμβάλλουν
στην ανάπτυξή του, πρέπει να αποτελούν
πρότυπα για όλους μας ώστε να βρουν και
άλλους μιμητές και έτσι ο τόπος μας να
βγει από την απραξία, την αδράνεια, την
μιζέρια και τον μαρασμό και να μπει σε
τροχιά ανάπτυξης και ευημερίας, στους
δύσκολους καιρούς που περνάμε.

Αγαπητέ Γιάννη 
Έχεις την αγάπη και την εκτίμηση

όλων μας και είμαστε περήφανοι για σένα,
θα θέλαμε να ήσουν σήμερα μαζί μας για
να σε τιμήσουμε όπως σου αξίζει, αφού το
όνομά σου έχει περάσει στο πάνθεον των
μεγάλων δωρητών του χωριού. 

Για την προσφορά σου αυτή δεν είναι
υπερήφανοι μόνο οι συγχωριανοί σου, τα
αδέλφια σου, οι συγγενείς σου, αλλά σί-
γουρα και οι γονείς σου, ο μπαρμπα-Γιώργης
και η θεια Γιωργούλα που θα σε καμαρώνουν
από εκεί που βρίσκονται. 

Γιάννη σου ευχόμαστε να έχεις υγεία
εσύ και η οικογένειά σου και πάντα να δί-
νεις το λαμπρό παράδειγμα αγάπης και
προσφοράς προς το χωριό που γεννήθηκες.
Γιάννη, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για
την εμπιστοσύνη που έδειξες προς το πρό-
σωπό μου, που επιβεβαιώνει τους άρρη-
κτους δεσμούς που συνδέουν από παλιά
τις οικογένειές μας.

Αγαπητέ Γιάννη 
Σου μεταφέρω τις ευχαριστίες όχι μόνο

των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Συλ-
λόγων αλλά και όλων, μα όλων των συγ-
χωριανών μας.

Σε ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά
και ευχόμαστε ο μεγαλοδύναμος να σου
δίνει υγεία και μακροημέρευση. 

Επανέρχομαι στο χρονικό υλοποίησης
της δωρεάς, γιατί αυτό θεωρώ ότι ήταν
και το πιο δύσκολο κομμάτι, διότι δεν αρκεί
να έχεις τα λεφτά πρέπει και η διαχείρισή
τους να είναι χρηστή ώστε να επιτευχθεί
το καλύτερο αποτέλεσμα. 

Αρχικά όταν πήρα την έγκριση της δω-
ρεάς, ενημέρωσα το Δ.Σ. του Τοπικού Συμ-
βούλου. 

Το μεγάλο βάρος του επιχειρήματος
ανέλαβε ο ταμίας του Συλλόγου Θεόδωρος
Γκόνος. 

Σε πρώτη φάση έφτιαξε το σχέδιο κά-
τοψης της κουζίνας και με αυτό έκανα την
πρώτη έρευνα αγοράς και το περίπου κό-
στος του εξοπλισμού, που ήταν της τάξης
των 10.000 ευρώ. 

Με το κόστος αυτό ενημέρωσα το δω-
ρητή, που μου άναψε το πράσινο φως για
τη δωρεά και μάλιστα σε μικρό χρονικό
διάστημα είχα και τα λεφτά στα χέρια μου. 

Παράλληλα έγιναν τα εξής: 
Μαζί με το Γιάννη το Γκόνο επισκε-

φτήκαμε μια έκθεση εξοπλισμού χώρων
σίτισης στην Αθήνα. 

Εκεί είδαμε τις εταιρείς και συζητήσαμε
μαζί τους, παίρνοντας και το αντίστοιχο
διαφημιστικό υλικό. 

Από το διαφημιστικό υλικό διαλέξαμε
10 περίπου εταιρείες και ο Θόδωρος ο
Γκόνος ανέλαβε να συντάξει τις απαιτήσεις
του Συλλόγου και να στείλει, στις εταιρείες
για να κάνουν τις προσφορές τους. 

Πράγματι μετά από μερικές μέρες πήρε
τις προσφορές των εταιρειών και με βάση
αυτές έφτιαξε έναν συγκριτικό πίνακα που
τον έθεσε υπόψη τόσο στα μέλη του Δ.Σ.
όσο και σε μένα. 

Από αυτόν τον πίνακα προέκυψαν τέσ-
σερες εταιρείες που είχαν ενδιαφέρον. 

Έτσι μια μέρα, η πρόεδρος του Συλλό-
γου Ελένη Κέζα, ο ταμίας Θόδωρος Γκόνος
και το μέλος του Δ.Σ. Δήμητρα Ρόκκα
ανέβηκαν στην Αθήνα και μαζί επισκεφθή-
καμε τις επιλεγμένες εταιρείες, όπου είδαμε
το υλικό και συζητήσαμε μαζί, τους όρους
της αγοράς. 

Μετά από διαβούλευση μεταξύ μας κα-
ταλήξαμε σε μια εταιρεία, που αξιολογήθηκε
ότι είχε το καλύτερο υλικό και συμφέρουσες
τιμές. 

Επομένως για την αγορά του εξοπλι-
σμού της κουζίνας οι διαδικασίες έγιναν
με τρόπο διαφανή και ξεκάθαρο και πι-
στεύω ότι και η επιλογή του υλικού ήταν
η καλύτερη της αγοράς. 

Μετά το κλείσιμο της συμφωνίας έπρεπε
να ανακαινιστεί τόσο ο χώρος της κουζίνας
όσο και ο χώρος των τουαλετών. 

Το βάρος υλοποίησης της ανακαίνισης
έπεσε στον Τοπικό Σύλλογο και ειδικότερα
στον ταμία, λόγω ειδικότητας, Θοδωρή
Γκόνο που έκανε την μελέτη. Έτσι με τη
βοήθεια όλων των συγχωριανών τεχνιτών
- οι περισσότεροι δούλεψαν δωρεάν - πραγ-
ματοποιήθηκε η ανακαίνιση των χώρων σε
χρόνο ρεκόρ, πράγμα σπάνιο. 

Νομίζω ότι αξίζουν το εύσημα και ένα
θερμό χειροκρότημα τόσο το Δ.Σ. του Συλ-
λόγου όσο και ο ταμίας Θοδωρής Γκόνος
που είχε και το συντονισμό του όλου έργου. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να επισημάνω
ότι αυτό το κόσμημα που φτιάξαμε, θα
πρέπει να το διαφυλάξουμε όλοι μας ως
κόρη οφθαλμού για να μείνει και στις επό-
μενες γενεές, γιατί τέτοια έργα δεν γί-
νονται εύκολα. 

Εδώ θα πρέπει ο Σύλλογος να έχει
υπόψη του το αρχαίο ρητό: «το φυλάξαι
τα αγαθά, χαλεπώτερον του κτήσασθαι»,
δηλαδή το να φυλάξεις τα αγαθά είναι δυ-
σκολότερο από το να τα αποκτήσεις και ο
νοών νοείτο. 

Ας γευτούμε λοιπόν τα φαγητά της
νέας κουζίνας του Συλλόγου σε αυτή την
ωραία εκδήλωση. Καλή διασκέδαση σε
όλους σας. 

Ευχαριστώ. 
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Μουσική  βραδιάΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ 

Συνέχεια από την 1η σελ.
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ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ 2011 - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Έχει πλέον καθιερωθεί ο Αύγουστος να

είναι ο μήνας των διακοπών. Διακοπές ση-
μαίνει ξεκούραση, παύση, διακοπή από την
ψυχοσωματική και νοητική δραστηριότητα
που μας επιβάλλει ο αγώνας της ζωής και
επαφή με ένα άλλο περιβάλλον που ο κα-
θένας μας κρίνει ότι τον χαλαρώνει, τον
ανανεώνει, τον αναζωογονεί, του δίνει νέα
ερεθίσματα. Συνήθως τον Αύγουστο το
χωριό μας αποτελεί τόπο προορισμού για
τους συγχωριανούς μας που η ζωή τους
οδήγησε σε άλλα μέρη της Ελλάδος και
στην ξενιτιά ακόμη. Όμως και οι συγχωριανοί
μας που διαμένουν μόνιμα στο χωριό έχουν
την ίδια ανάγκη για ένα περιβάλλον ψυχα-
γωγίας. 

Ο Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλ-
λογος Αρτεμισίου, ανάλογα με τις δυνατό-
τητες που έχει, προσπαθεί κάθε χρόνο τον
μήνα Αύγουστο να συνεισφέρει στην δημι-
ουργία ενός περιβάλλοντος ψυχαγωγίας,
διοργανώνοντας μια σειρά εκδηλώσεων με
τίτλο «ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ “έτος”». Έτσι και φέ-
τος διοργάνωσε τις εκδηλώσεις του Αυ-
γούστου με τίτλο «ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ 2011».
Συγκεκριμένα:

• Το Σάββατο 6 Αυγούστου και ώρα 8:30
μ.μ. στην πλατεία του χωριού ο ταχυδακτυ-
λουργός ΠΛΑΤΩΝ με ένα φανταστικό σόου,
μας άφησε έκπληκτους με τη «μαγική» του
δράση. Τα μικρά παιδιά, που τα περισσότερα
συμμετείχαν ενεργά, το χάρηκαν πάρα πολύ.
Και οι μεγαλύτεροι όμως το απόλαυσαν με
τις εκπληκτικές ταχυδακτυλουργίες που
σου δημιουργούν την έκπληξη και την απορία
του «πως έγινε». Στο τέλος του σόου κάθε
παιδί έφυγε με ένα μικρό δώρο (μπαλόνι σε
μορφή ενός ζώου) δημιουργία από τον τα-
χυδακτυλουργό. Ήταν μια βραδιά που μπο-
ρείς να πεις ότι ο νους για λίγο αδειάζει και
η προσοχή είναι εστιασμένη αποκλειστικά
σε αυτό που γίνεται στη σκηνή. 

• Την Τετάρτη 10 Αυγούστου και ώρα
9:00 μ.μ. στον περίβολο χώρο της αίθουσας
του Συλλόγου  διοργανώθηκε βραδιά θερινού
σινεμά σε μεγάλη οθόνη. Ένα αφιέρωμα
στον μεγάλο μας ηθοποιό  ΘΑΝΑΣΗ  ΒΕΓΓΟ.
Στο σύντομο βιογραφικό του  που διαβάστηκε
αναφέρθηκε  «…Ο Θανάσης Βέγγος δια-
μόρφωσε έναν μοναδικό λαϊκό κινηματο-
γραφικό ήρωα, ολοκληρωμένο και αναγνω-
ρίσιμο, με σταθερά χαρακτηριστικά. Ερμή-

νευσε τον άνεργο, τον πολυτεχνίτη και ερη-
μοσπίτη, τον τίμιο και εργατικό, τον αμήχανο
και πολυμήχανο, που κάνει κάθε είδους
δουλειά για να επιβιώσει. Σε αυτή την προ-

σπάθειά του μετατρέπεται σε μια αεικίνητη
φιγούρα, έναν κλόουν, έναν Έλληνα Σαρλό,
ή καλύτερα στον Καραγκιόζη αυτοπροσώ-
πως. ..

Υπήρξε φειδωλός σε δηλώσεις και συ-
νεντεύξεις, ωστόσο στο παρελθόν ο ίδιος
είχε δηλώσει: "Δουλεύω με το ένστικτο,
δεν έχω κανένα ταλέντο, μόνο αυτή τη φά-
τσα. Εδώ είναι αποτυπωμένη όλη η μιζέρια,
όλη η δυστυχία, όλος ο πόνος του ασήμαν-
του Έλληνα"…». Είχε παίξει σε 126 ταινίες,
σε 52 από τις οποίες ως πρωταγωνιστής.
Επιλέχθηκε και προβλήθηκε η ταινία «ΘΑ-
ΝΑΣΗ  ΣΦΙΞΕ ΚΙ ΑΛΛΟ ΤΟ ΖΩΝΑΡΙ». Μια
κοινωνική και πολιτική σάτιρα. Μια ταινία
επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε. Σε πολλές σκηνές
νόμιζες ότι αναφερόταν στην σημερινή επο-
χή παρότι ήταν γυρισμένη το 1980. Ένας
ΘΑΝΑΣΗΣ (ρόλος) τίμιος, αγωνιστής, έξω
καρδιά, ευαίσθητος και με πολύ χιούμορ,
προσπαθούσε να ακολουθήσει το δρόμο
του δικαίου ανάμεσα σε πολλά-πολλά εμ-
πόδια που εμφάνιζε το πολιτικό – κοινωνικό
κατεστημένο. Στο διάλειμμα προσφέρθηκαν
σε όλους τα γνωστά τσίπς (πατατάκια) που
μας έδωσε δωρεάν ο συγχωριανός μας Βα-
σίλης Κων. Χριστόπουλος, τον οποίο και
ευχαριστούμε πολύ. Επίσης ο σύλλογος
προσέφερε σε όλους από ένα ποτήρι ανα-
ψυκτικό.

• Την  Παρασκευή 12 Αυγούστου και
ώρα 9:30 μ.μ. διοργανώθηκε βραδιά Ελλη-
νικής Παραδοσιακής Μουσικής στη πλατεία
του χωριού. Μια ορχήστρα 6 μουσικών μας
διασκέδασε με τα πιο όμορφα ΔΗΜΟΤΙΚΑ

τραγούδια. Το πρόγραμμα είχε εμπλουτιστεί
και με αγαπημένα μας Λαϊκά τραγούδια.
Το πολύ καλό και πλούσιο μενού που ετοι-
μάστηκε και προσφέρθηκε από το Σύλλογο

συνοδεύτηκε από κρασί μοσχοφίλερο που
παραχώρησε δωρεάν ο Νίκος Αθ. Αναστα-
σιάδης, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ.
Όλοι χορέψαμε και ξεφαντώσαμε κάτω
από το φως του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού
μέχρι τις πρωινές ώρες. Με την εκδήλωση
αυτή ο Σύλλογος εγκαινίασε την πλήρως
ανακαινισμένη και με σύγχρονο εξοπλισμό
κουζίνα καθώς και τις νέες πολυτελείς,
κατά γενική ομολογία,  τουαλέτες.  Κατά
την διάρκεια της εκδήλωσης έγινε λαχει-
οφόρος αγορά με πολλά δώρα που είχαν
προσφέρει  ο Σύλλογος και συμπατριώτες
μας τους οποίους και ευχαριστούμε πολύ.
(ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ μια τηλεόραση TOSHI-
BA LCD  32 ιντσών, Χρήστος Χ. Σταματό-
πουλος  ένα ρολόι χειρός γυναικείο, ΑΦΟΙ
ΧΡΟΝΟΙ μία γάστρα Miele, Θανάσης Β. Κο-
λιόπουλος ένα σέρβις αυτοκινήτου, Δημή-
τρης Κ. Σταθούλης ένα γεύμα για τέσσερα
άτομα στην ταβέρνα «Η ΠΛΑΤΕΙΑ», Μαρία
Δ. Κολιοπούλου ένα καλάθι με ζυμαρικά,
Κων/νος Ι. Μανέλης δύο γεύματα τεσσάρων
ατόμων έκαστο στην παραδοσιακή ταβέρνα
«Ο ΜΑΝΕΛΗΣ», Ευαγγελία Ι. Σιολέ ένα σετ
πετσετών,  Βασίλης Δ. Παυλής 18 διαφο-
ρετικά CD  με δημοτικά τραγούδια, Κων/νος
Ν. Βλάχος τρία μπουκάλια ουίσκι, Γιάννης
Μπουρτσουκλής μια εργαλειοθήκη, κατά-
στημα ηλεκτρικών EURONICS μια καφε-
τιέρα, CARPET ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ένα
μικρό χαλί, Πρατήριο καυσίμων ΔΕΛΗΓΙΑΝ-
ΝΗΣ ένα δοχείο τεσσάρων λίτρων λαδιού
αυτοκινήτου). Ήταν μια όμορφη βραδιά γε-

μάτη κέφι, ξενοιασιά και θετική ενέργεια
που δεν θέλαμε να  τελειώσει.

• Την Τετάρτη 17 Αυγούστου και ώρα
7:00 μ.μ. στο γήπεδο Λεβιδίου έγινε ο κα-
θιερωμένος ποδοσφαιρικός αγώνας παλαι-
μάχων με τους νέους του χωριού. Οι συμ-
μετέχοντες πολλοί και από τις δύο ομάδες,
άλλωστε δεν υπήρχε περιορισμός αλλαγών
αλλά και ένας παρατηρητής θα μπορούσε
να μετρήσει περισσότερους από  22 ποδο-
σφαιριστές στη μεγαλύτερη διάρκεια του
αγώνα. Ο σκοπός είναι πολλαπλός, είναι
δηλαδή αθλητικός, κοινωνικός και ψυχαγω-
γικός. Δεν δίνεται πολλές φορές η ευκαιρία
να βρεθούν και να επικοινωνήσουν άμεσα,
δυναμικά  και μαζικά  με ίσους όρους  σχεδόν
όλοι οι νέοι από 14 ετών με «νέους» έως
60 ετών. Να ανταγωνίζονται με χιούμορ και
με καλή διάθεση αυτές οι γενεές. Η προσέ-
λευση  των θεατών ήταν μεγάλη. Άλλωστε
τέτοιο θέαμα δεν χάνεται αφού ο θεατής
έχει την δυνατότητα της ελεύθερης έκφρα-
σης άμεσα και από πολύ κοντινή απόσταση,
αλλά και της συμμετοχής στο γήπεδο αν το
επιθυμεί. Διαιτητής ήταν ο Φώτης Κ.  Κέζας
ο οποίος ομολογουμένως  κράτησε τις ισορ-
ροπίες και έτσι ο αγώνας έληξε ομαλά με
νικήτρια την ομάδα των νέων με σκόρ 6 –
2.  Τα  2 γκολ της ομάδας των παλαιμάχων
τα έβαλε  ο Γεώργιος Φ. Γκόνος, ενώ για
την ομάδα των νέων οι: Γιάννης Γ. Ψαρράς
2 γκολ, Γιάννης Κ. Ψαρράς 2 γκολ, Κώστας
Θ. Λαγούσης 1 γκολ και Φάνης Κ. Νάγος 1
γκολ. Το σκορ φαίνεται βαρύ για τους πα-
λαίμαχους αλλά εξηγείται λόγω της χαλα-
ρότητας που αντιμετώπισαν τον αγώνα μετά
την περσινή άνετη επικράτησή τους. Υπο-
σχέθηκαν δε του χρόνου μια καλύτερη προ-
ετοιμασία και βεβαίως καλύτερη παρουσία.

Την Τετάρτη 17  Αυγούστου και ώρα
10:30 μ.μ. μετά τον αγώνα, στο περίβολο
της αίθουσας του συλλόγου, διοργανώθηκε
δωρεάν πάρτυ για τους νέους του χωριού
αλλά και για όσους αισθάνονται νέοι. Ο
χώρος είχε διαμορφωθεί ανάλογα, είχε κλη-
θεί DJ και νοικιαστεί ηχοσύστημα. Τα ποτά
ήταν δωρεάν και ελεγχόμενα για τους νέους.
Όσοι συμμετείχαν διασκέδασαν και χόρεψαν
σε ρυθμούς ποπ, λαϊκής και δημοτικής μου-
σικής. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

όσο και κατά την επάνοδό μας με τα αστεία τους,
ιδιαίτερα με τα τραγούδια τους. Ιδίως οι γυναίκες.

― Άκουσα και θυμήθηκα τραγούδια, που είχα να τ’
ακούσω παιδάκι κάποτε στους γάμους και στα γλέντια του
χωριού μας. 

Ας είναι καλά η Άννα (Αννιώ) του Κ. Λαγούση με τη
σωστή και τόσο γλυκιά φωνή της, όσο και οι ― Αγλαΐα Αν-
τωνοπούλου, Αθαν. Βλάχου, Ρίνα Κολιοπούλου Μ.Κ. Σταμα-
τοπούλου και η Αγγελικούλα Χριστοπούλου με τους ύμνους
της Παναγίας, τους τόσο υπέροχους. 

Φθάνοντας στην Καρδίτσα, μας περίμενε ο ξεχωριστός
πατριώτης που μένει μόνιμα εκεί, Βασίλειος Ηλιόπουλος με
την τόσο χαρούμενη και γλυκιά γυναίκα του την Ηλέκτρα. 

Ανέλαβαν πρόθυμα να μας ξεναγήσουν στη λίμνη Πλα-
στήρα, το πανέμορφο στολίδι των Αγράφων.

Η λίμνη αυτή κυοφορήθηκε σαν ιδέα ― μια ιδέα έχει
πάντα τη μεγάλη δύναμη ― στο μυαλό του Στρατηγού και
πολιτικού Ν. Πλαστήρα, όταν έκανε τη βόλτα του αγναν-
τεύοντας το οροπέδιο της Νευρόπολης, κάπου από το Κορ-
φοβούνι, την ιδιαίτερη πατρίδα του, κατά τη δεκαετία του
’20. 

Έτσι έγινε η λίμνη Ν. Πλαστήρα.
― Οι φιλόσοφοι ισχυρίζονται ότι κάθε εποχή έχει το

νόμο της, όπως και τις ευκαιρίες της, όποιος τις παραβλέπει
φεύγει χωρίς οποιαδήποτε δράση του ν’ αφήσει βαθιά ίχνη
στη γη.

Ο Στρατηγός όμως και πολιτικός Ν. Πλαστήρας άφησε
δυνατά ίχνη στην ιστορία της Ελλάδας. 

Η Λίμνη βρίσκεται 25 χιλιόμετρα περίπου δυτικά της
Καρδίτσας και σε υψόμετρο 800 μέτρων. Δημιουργήθηκε
στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Πριν τη δημιουργία της η
περιοχή της Νευρόπολης ήταν ένα εύφορο οροπέδιο. 

Σήμερα και μάλιστα από το 1980, χιλιάδες λάτρεις της
φύσης και του λαϊκού πολιτισμού επισκέπτονται τη Λίμνη
και τις γύρω περιοχές, που έχουν γίνει περιζήτητοι τουριστικοί
προορισμοί καθ’ όλο το χρόνο. 

Η περιήγηση περιμετρικά της Λίμνης καλύπτει απόσταση
55 χιλιόμετρα περίπου και προσφέρει τέρψη και εμπειρία
εξαίρετη. Σε κάθε θέση θέασης οι στιγμές είναι μοναδικές.

Επισκεφθήκαμε και το φράγμα Ταυρωπού - τρία χιλιόμετρα
από τη θέση Κακαβάκια. 

Η δημιουργία του φράγματος ύψους 83 μ. και μήκους
200 μ. διέκοψε τη ροή των υδάτων του ποταμού Ταυρωπού
ή Μέγδοβα μετατρέποντας το οροπέδιο σε πανέμορφη
λίμνη, η οποία έλυσε πάρα πολλά προβλήματα στο θεσσαλικό
κάμπο. 

Το μεσημέρι γευθήκαμε, όλοι μαζί, εξαιρετική περιποίηση
και εκλεκτούς μεζέδες, με θέα τη Λίμνη, σ’ ένα από τα
πολλά φαγάδικα που διαθέτει η περιοχή. 

Το απόγευμα τύχαμε ιδιαίτερης περιποίησης στην πλατεία
της Καρδίτσας, από την οικογένεια Βασ. Ηλιόπουλου και
τους ευχαριστούμε πολύ. 

Το βράδυ μείναμε στην Καλαμπάκα. Στους δρόμους της
πολλά τα καταστήματα και οι προσφορές σε τουριστικά είδη
σημαντικές, αλλά η κρίση που μαστίζει τη χώρα μας έχει
παγώσει κάθε τι στην αγορά της. 

― Την άλλη μέρα, φρέσκοι όλοι μετά από έναν ωραίο
ύπνο, ξεκινήσαμε για την Ιερή πολιτεία των Μετεώρων.
Είναι ένα συγκρότημα μοναστηριών κτισμένων στην κορυφή
απότομων πανύψηλων βράχων ξεκομμένων μεταξύ τους και
διάσπαρτων σε μια έκταση τριάντα περίπου τ. χλμ. ανάμεσα
στα όρη Χάσια, Αντιχάσια και Κόζακα του Νομού Τρικάλων,
στο σημείο ακριβώς που ο Πηνειός μπαίνει στη θεσσαλική
πεδιάδα.

Η προέλευση αυτών των βράχων από γεωλογικής από-
ψεως δεν έχει απόλυτα διευκρινισθεί. 

Είναι ένα μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο, που προκαλεί
το θαυμασμό του κάθε επισκέπτη. 

Οι παλαιότερες ιστορικές μαρτυρίες για την ύπαρξη
ασκητών, που ήρθαν ανέβηκαν και κούρνιασαν πάνω σ’
αυτούς τους βράχους αναζητώντας με την άσκηση το Θεό
και τη λύτρωση, ανάγεται στον 11ο αιώνα. 

Αργότερα αναδιοργανώθηκε η μοναχική κοινότητα. 
Ο εισηγητής όμως του οργανωμένου κοινοβιακού μονα-

χισμού στα Μετέωρα και ιδρυτής του παλαιοτέρου από τα
γνωστά σήμερα μοναστήρια της Μεταμορφώσεως, ήταν ο
Αθανάσιος ο λεγόμενος Μετεωρίτης (1305-1385). Η σκήτη
του υπάρχει και σήμερα. Είναι ένα μικρό ναΐδριο χωμένο
στο βράχο. 

Η μονή Βαρλαάμ είναι η δεύτερη κατά την τάξη, αλλά η
πλουσιώτερη. Ο ασκητής Βαρλαάμ θεμελίωσε μια μικρή εκ-
κλησία - των Τριών Ιεραρχών, που πολύ αργότερα ανήγειραν
εκ βάθρων οι αδελφοί Αψαρά από τα Γιάννενα. 

Σήμερα από τα μοναστήρια σώζονται και λειτουργούν
μόνο έξι. Όλα είναι ανδρικά εκτός από τη μονή Αγ. Στεφάνου
την οποία επισκεφθήκαμε και προσευχηθήκαμε. Εδώ είναι
εντοιχισμένος κι ένας δεύτερος ναός, πολύ μεταγενέστερος,
του Αγίου Χαραλάμπους. 

Στα Μετέωρα έχεις λίγο την αίσθηση ότι εισακούεται
κάθε παράκλησή σου προς το Θεό. Είναι το δέος του ύψους;
Είναι το μοναδικό φαινόμενο; Είναι τα πολύτιμα ιερά κειμήλια;
Οι πολύτιμες εικόνες, ξυλόγλυπτα, τέμπλα, χειρόγραφα;
Είναι οι προσευχές μοναδικών ανθρώπων που κάποτε προ-
σευχήθηκαν και προσεύχονται με το δικό τους μοναδικό
τρόπο εδώ. 

― Πάντως όλοι λίγο πολύ νιώσαμε τη μυστική γοητεία
της πνευματικής ευωδίας να μας τυλίγει - όπως λέγει και ο
ποιητής - «Της σκήτης απάλαφρα εκτύπησα την πόρτα και
συντήχησε στον ουρανό ο ήχος». Μυστήριο αιώνιο έκρυβε
η σιωπή κάθε σταυροκοπήματος. 

Η επιστροφή μας ήταν απόλαυση. Είχε κάτι από το γλυκό
κάματο της βραδινής επιστροφής στον ανήφορο της «δημο-
σιάς», κάποτε στο χωριό μας, όταν τα αμέτρητα καματερά
μαζί με αναβάτες και πεζούς επέστρεφαν από τον Κάμπο. 

Πειράγματα πιο τολμηρά, προσωπικές ερωτικές διηγήσεις
που έβλεπαν το φως για πρώτη φορά με χιούμορ, γέλια και
τραγούδια πολλά. 

Η χαρά που μας τύλιγε όλους ήταν διάχυτη. 
Το αντάμωμα τούτο στην εκδρομή μας άνθισε κάτι στην

ψυχή μας. Το είχαμε ανάγκη σε μια «άνυδρη εποχή που
όλοι … ψαχνόμαστε». 

Γωγώ Παπαθεοδώρου - Καραγιάννη

Εκδρομή του Συλλόγου στη λίμνη Πλαστήρα και τα Μετέωρα 
Συνέχεια από την 1η σελ.
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Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην
ομάδα των νέων του χωριού μας,

που είχαν πάρει υπό την προστασία τους
το εκκλησάκι της Ανάληψης στην Αρμε-
νιά, έργο του Βασίλη Νάτση. Έτσι φέτος
ανέβηκαν τρεις φορές το καλοκαίρι και
έκαναν τις σχετικές επιδιορθώσεις, που
είχε ανάγκη το εκκλησάκι. 

Το συντονισμό του όλου έργου, με
την έγκριση του ιερέα του χωριού μας
πατέρα Νικόλα Κουτρουμπή, είχε ο Γιώρ-
γος ο Γκόνος. 

Πρώτη φορά: Η ομάδα των τεχνιτών
με τους Κολιόπουλο Νίκο του Ιωάν, Ψαρρά
Πάνο του Ιωάν. και Μπασιώτη Γιώργο
ανέλαβαν τις οικοδομικές διορθώσεις που
είχε ανάγκη του εκκλησάκι. 

Για τη μεταφορά 300 κιλών υλικών
από την Αγία Παρασκευή στου Φρουσι-
ούνα, βοήθησαν οι: Δούρος Βασίλης Στα-
ματόπουλος Νίκος, Ψαρράς Γιάννης, Μι-
χάλης και Δημήτρης (γιοί του Κώστα
Ψαρρά), Ψαρράς Γιάννης του Γεωργ.,

Σταματόπουλος Δημ. του Νικ., Ρόκκας
Γιώργος του Χρήστου, Σίμος Χρήστος
του Παν., Νάγος Θεοφάνης του Κων/νου,
Βλάχος Κώστας του Νώντα, Σπυρόπουλος
Δημ. του Γιάν. 

Δεύτερη φορά: Αρχές Σεπτέμβρη (3/9)
η ομάδα των τεχνιτών μαζί με το Θανάση
Νάγο ανέβηκαν και έφτιαξαν τη σκεπή
και ότι άλλο είχε ανάγκη επισκευής. 

Τρίτη φορά: Ομάδα από: Γκόνο Γιώργο,
Δούρο Βασίλη και Ρόκκα Γιώργο του Χρ.,
ανέβηκαν και έβαψαν εξωτερικά το εκ-
κλησάκι. Έτσι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
επισκευής της Ανάληψης. 

Ο Νίκος Μπουρτσουκλής του Διον.
ενθουσιάστηκε από αυτή την πρωτοβουλία
των νέων του χωριού μας και έβαλε στο
καφενείο του Βλάχου τέσσερα κουνέλια
και έγινε ένα μικρό γλέντι με όλους που
συμμετείχαν στην επισκευή της Ανάληψης. 

Εμείς συγχαίρουμε όλους τους νέους
γι’ αυτή την ωραία πρωτοβουλία. 

Ο Κακουραίος

Με μεγάλη χαρά φιλοξενούμε τα νέα για
την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών
των ξενιτεμένων μας. 

Σε αυτό το φύλλο φιλοξενούμε τα εγγόνια
του Αλέξη και της Βασιλικής Σταματοπούλου
(Αμερική) και ελπίζουμε να συνεχίσουμε και
στα επόμενα φύλλα και με άλλους πατριώτες. 

Α) Τα παιδιά της Κατίνας Σταματοπού-
λου-Καραντώνη, Σιδέρης και Αλέκος έχουν
τελειώσει το Πανεπιστήμιο στον τομέα των
Οικονομικών και εργάζονται σε μεγάλες εται-
ρείες με επιτυχία. 

Β) Τα παιδιά της Γεωργίας Σταματοπού-
λου-Κάππιλα, Χρίστος και Λεωνίδας είναι
φοιτητές στα καλύτερα Πανεπιστήμια της
Αμερικής. 

Ο Χρήστος είναι στο University of Porti-
ad-Oregon και ο Λεωνίδας στο φημισμένο
Stanford University California. 

Στα παιδιά να ευχηθούμε καλή επαγγελ-
ματική εξέλιξη και καλή πρόοδο. 

Στους γονείς στους παππούδες και για-
γιάδες να τους χαίρονται και να τους καμα-
ρώνουν όπως επιθυμούν. 

Επισκευή της Ανάληψης Η  ΣΤΗΛΗ  ΤΩΝ  ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΩΝ  ΜΑΣ 

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ - ΤΕΙ 
― Σταματοπούλου Χριστίνα του Βαγγέλη Φιλολογία Αθηνών 
― Λαγούσης Βασίλης του Σπύρου, Οικονομικό τμήμα του Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών 
― Σταματοπούλου Γεωργία του Βασ., Φιλολογία Καλαμάτας 
― Σταθούλη Αικατερίνη του Βασ. Μαθηματικών Σάμου. 
― Παναγιώταρου Αλεξάνδρα του Αθαν., Κοινωνιολογίας Παντείου 
― Χοντρού Αγγελική, το γένος Δήμητρας Χριστοπούλου Χημείας Θεσ/νίκης 
― Ζευγώλη Έρση, εγγονή της Σοφίας Μπενεχούτσου - Ζευγώλη, Σχολή Εφαρμοσμένων Μα-

θηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π. 
― Τανή Δήμητρα του Κων/νου, εγγονή του Γιώργη και της Τρισεύγενης Νάτση, Θεολογία Πα-

νεπιστημίου Αθηνών. 
― Τανή Τρισεύγενη εγγονή του Γιώργη και της Τρισεύγενης Νάτση, Νομική Θράκης. 
― Κουρέα Αναστασία, εγγονή του Γιώργη και της Τρισεύγενης Νάτση, Θεολογία Πανεπιστημίου

Αθηνών. 
― Ζιωτοπούλου Ευαγγελία του Φίλιππα (εγγονή του Αγησίλαου) Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Φιλοσοφικής Αθηνών.
― Λυμπεροπούλου Αγγελική το γένος Λυδία Νικ. Μπρότση, Αρχιτεκτονική Θεσ/νίκης. 
― Ζης Βασίλης του Γεωργίου, Οργάνωση και διαχείριση Αθλητισμού Σπάρτης. 
― Ψύχος Δαμιανός του Ι., Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΣΟΕ Αθήνας. 
― Παυλής Ανδρέας του Δημητρίου, Λογιστικής ΤΕΙ Πάτρας.
― Κουτρουμπή Άννα -Μαρία του Κων/νου, Μαιευτική ΤΕΙ Αθήνας 
― Χρόνη Αικατερίνη του Αλέκου, Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας. 
― Χρόνης Νικόλαος του Δημητρίου, Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Λάρισας. 
― Σίμος Μιχάλης του Γεωργίου, Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αιγίου. 
― Σίμος Ανδρέας του Γεωργίου, Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Κρήτης. 
― Αθανασόπουλος Σαράντος (Το γένος Νίκης Σταματοπούλου), Τεχνολογίας Αεροσκαφών

ΤΕΙ Χαλκίδας 
― Ζιωτόπουλος Παναγιώτης του Φίλιππα (εγγονός του Δημήτρη), ΤΕΙ Ηλεκτρονικών στα

Χανιά. 

Συγχαίρουμε όλα τα παιδιά για την επιτυχία τους και τους ευχόμαστε καλές σπουδές! 

Υ.Γ.: Επειδή υπάρχει πιθανότητα να υπάρουν και άλλοι επιτυχόντες, των οποίων τα
ονόματα δεν πληροφορηθήκαμε, παρακαλούμε να μας το γνωρίσουν, ώστε να δημοσιευτούν
στο επόμενο φύλλο. 

Ευχαριστίες

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας
θέλει να ευχαριστήσει και δη-
μοσίως το συγχωριανό μας
Ανδρέα Διον. Μπουρτσουκλή
για τη δωρεάν κατασκευή των
δύο μεταλλικών θυρών, στον
κήπο του ξενώνα του Συλλόγου
μας. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Σπήλαια Κάψια 

Το καλοκαίρι με φίλους επισκεφθήκαμε
τα σπήλαια του Κάψια. Το θέαμα είναι φαν-
ταστικό. Δικαίως έχουν καταταχθεί στα δέκα
καλύτερα της Ελλάδας. 

Σας συστήνουμε ανεπιφύλακτα να τα
επισκεφτείτε σε πρώτη ευκαιρία, αξίζει τον
κόπο!! 

Ο Κακουραίος 

Σιδέρης Καραντώνης Αλέκος Καραντώνης Λεωνίδας Κάππιλας Χρήστος Κάππιλας 

Ο
ι ατάκες του φύλλου αυτού έχουν
για μια ακόμη φορά, πρωταγωνιστή
τον πρύτανη της Κακουραίικης ατά-

κας το γερο-Τσιρίκο - Βασίλη Κυπραίο. 
Οι ατάκες αυτές είναι παρμένες από

το βιβλίο του μακαρίτη Χρήστου Δάμη που
έχει καταγράψει τις περισσότερες ατάκες
από τα παλιά. 

α. Η λαγάνα και το τυρί της Φώτως
Ο γερο - Τσιρίκος ήταν για την εποχή

του ο μπαρμπέρης του χωριού και είχε
αφήσει εποχή. 

Τα κουρεία της προπολεμικής εποχής
δεν ήταν ξεχωριστά μαγαζιά, αλλά συ-
στεγαζόταν σε μια γωνία ενός καφενείου. 

Ο γερο-Τσιρίκος είχε τα περισσότερα
χρόνια το μαγαζί του στο καφενείο του
Γερο-Νικολάκη του Κοτσιάνη. Για να μπει
ένας νέος στο καφενείο του γερο - Νικο-
λάκη έπρεπε να είχε γυρίσει, τουλάχιστον,
από το στρατό, αυστηρά κοινωνικά κριτήρια.
Γι’ αυτό ο γερο-Νικολάκης θεωρείται ο
πρύτανης των καταστηματαρχών του χω-
ριού για πάνω από πενήντα χρόνια και δι-
καίως, αφού ήταν μια εμβληματική φυσιο-
γνωμία για το χωριό μας. 

Κάποτε ο γερο - Τσιρίκος παρεξηγήθηκε
με τον μπαρμπα-Νικολάκη και μετέφερε

το κουρείο του στου Θεοδωρόπουλου το
καφενείο. 

Απέναντι από το Θεοδωροπουλαίικο
καφενείο ήταν το σπίτι του γερο-Σωτήρη
Τσαγκαλάκη. 

Ο γερο-Σωτήρος έφτιαχνε κάθε χρόνο
μπόλικο τυρί φέτα, αφού είχε μεγάλο κο-
πάδι από πρόβατα στου Σίνα (Παγκαλαίικα
καλύβια). 

Έτσι όταν η γυναίκα του η Φώτω φούρ-
νιζε, και αυτό συνέβαινε τακτικά, έριχνε
και καμιά λαγάνα στο φούρνο που με τυρί
ήταν ότι καλύτερο. Και προφανώς έστελνε
και στο γερο-Τσιρίκο. 

Έτσι κάποια μέρα που η γρια-Φώτω
είχε ανάψει το φούρνο ο γερο-Τσιρίκος
φωνάζει: 

«Φώτω πάρε αυτή τη φουμερίδα να
μου βάλεις λίγο τυρί και ζεστό ψωμί». 

Τότε το τυρί το τύλιγαν σε εφημερίδες,
που να βρεθεί λαδόκολλα, αυτή ήταν για
τους πλούσιους. 

Κάποιος που ήταν στο καφενείο και
παρακολουθούσε τις ενέργειες του Τσιρί-
κου, τον εντυπωσίασε το γεγονός ότι έδινε
στη γρια-Φώτω και κομμάτι εφημερίδας
και τον ρώτησε: «Γιατί μπαρμπα - Βασίλη
δίνεις και φημερίδα;» 

Οπότε παίρνει την απάντηση του γερο-

Τσιρίκου. 
«Άμα δώσω φουμερίδα, υποχρεωτικά

η Φώτω δεν ξεχνάει το τυρί, κατάλαβες;» 
Ο γερο-Τσιρίκος είχε βρει το κόλπο για

να μην ξεχνάει το τυρί η γρια - Φώτω,
όταν τού ’στελνε τη ζεστή λαγάνα. Πάντα
ευρηματικός ο Τσιρίκος.

β) Με χιλιόκοψες μωρέ Βασίλη
Η περιποίηση του προσώπου για τους

άνδρες, μάλλον είναι φαινόμενο των τε-
λευταίων δεκαετιών. Τα παλιά τα χρόνια
οι άνδρες ξυριζόντουσαν μια δυο φορές
τη βδομάδα και με ξυράφια που έκοβαν
τις μισές τρίχες. Το καλό ξύρισμα γινόταν
στο μπαρμπέρη που είχε ξυράφια που έκο-
βαν τη μύγα στον αέρα και αυτό γινόταν
όταν οιάνδρες θα πήγαιναν σε καμιά ειδική
εκδήλωση (γιορτές, γάμους κ.ά.). 

Το ξύρισμα είναι εύκολο ότα το πρό-
σωπο δεν έχει ζάρες πράγμα σπάνιο εκείνα
τα χρόνια. Έτσι έβλεπες άνδρες αχαμνούς
(αδύνατους) να έχουν χιλιοκοπεί κατά το
ξύρισμα. 

Κάποτε ο αλησμόνητος Γιώργος Μα-
σούρας (Οψιμούλης Γιώργης) πήγε για ξύ-
ρισμα στον γερο -Τσιρίκο που είχε το
μπαρμπέρικο στο μαγαζί του Θεοδωρό-
πουλου. Προφανώς κάποια υποχρέωση θα

είχε ο γερο -Μασούρας. Έτσι έκατσε
στην καρέκλα και ο γερο-Τσιρίκος βλέ-
ποντας τα γένια του γερο-Μασούρα άρχιζε
να ακονίζει το ξυράφι του, γιατί ήταν και
πολύ αχαμνός ο πελάτης του και προέβλεπε
τις δυσκολίες του ξυρίσματος. 

Πράγματι το ξύρισμα ήταν δύσκολο
και παρά την προσοχή του γερο-Τσιρίκου
τα κοψίματα ήταν αναπόφευκτα. 

Σαν τελείωσε το ξύρισμα, ο γερο-Μα-
σούρας βλέποντας τα κοψίματα στο κα-
θρέφτη, λέει στον Τσιρίκο: «Με χιλιόκοψες
μωρε Βασίλη». Αλλά ο Τσιρίκος είχε έτοιμη
την απάντηση και του λέει: «Είσαι κι αχα-
μνός, μωρέ Γιώργη, κοίτα και καμιά στάλα
και κατά το τσεγκέλι του Καβουρίνου».

Το τσεγκέλι του Καβουρίνου ήταν το
χασάπικο στο Παπαθεοδωραίικο μαγαζί
και ο Τσιρίκος υπονοούσε ότι για να στρώ-
σει το πρόσωπο του γερο-Μασούρα και
να μην κόβεται κατά το ξύρισμα έπρεπε
να φάει και κρέας. Πού τέτοια πολυτέλεια
για τα χρόνια εκείνα που τα περισσότερα
νοικοκυριά έτρωγαν κρέας 10 φορές το
χρόνο το πολύ. Το τσεγκέλι το κοιτάζαν
πολλοί λίγοι τα χρόνια εκείνα. Άλλες επο-
χές που με τα σημερινά δεδομένα είναι
αδιανόητα πράγματα. 

Καλό είναι να τα θυμόμαστε γιατί η
εποχή της καλοπέρασης φαίνεται ότι πέ-
ρασε για όλους μας. Ίδωμεν. 

Ι. Δ. Σταματόπουλος 

ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΕΣ  ΑΤΑΚΕΣ
Γράφει ο Γιάννης Δ. Σταματόπουλος 
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Όπως είχε αναφερ-
θεί στο προηγούμενο
φύλλο της εφημερίδας
«ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΙ», το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του
Μορφωτικού και Εξω-
ραϊστικού Συλλόγου Αρ-
τεμισίου είχε αρχίσει
τις εργασίες ανακαίνι-
σης και εξοπλισμού της
κουζίνας της αίθουσας
και την δημιουργία πολύ
καλών τουαλετών.
Έναυσμα αυτής της
προσπάθειας ήταν η ση-
μαντική δωρεάν, 10000
€, του συμπατριώτη μας
Ιωάννη Γ. Σταματόπου-
λου (Ντρόλα) για την
αγορά του εξοπλισμού
της κουζίνας. Είμαστε
στην ευχάριστη θέση
να ανακοινώσουμε την
ολοκλήρωση όλων των
εργασιών αυτής της με-
γάλης προσπάθειας. Η
ολοκλήρωση των εργα-
σιών επετεύχθη κατόπιν
της μεγάλης ανταπό-
κρισης των συγχωρια-
νών μας για έκτακτη οι-
κονομική ενίσχυση που
εξέδωσε ο Σύλλογος. Για άλλη μια φορά
το χωριό μας έδειξε πνεύμα συλλογικό-
τητας. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να το-
νίσουμε ότι ο Σύλλογος έχει πραγματικό
νόημα όταν εκφράζει τα μέλη του, όταν
όχι μόνο οι πρωτοβουλίες του γίνονται
αποδεκτές και ενισχύονται αλλά και όταν
τα ίδια τα μέλη συμμετέχουν και συνδια-
μορφώνουν πρωτοβουλίες και δράσεις. 

Αν δεν υπήρχε η σημαντική βοήθεια
από συγχωριανούς μας το έργο της ανα-
καίνισης δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί
διατηρώντας αυτές τις προδιαγραφές. Βοή-
θεια που προσφέρθηκε με όποιον τρόπο
μπορούσε ο καθένας. Όπως έχει αναφερθεί
στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας,
πολλοί συμπατριώτες μας τεχνικοί  βοή-

θησαν αφιλοκερδώς υλοποιώντας τις αν-
τίστοιχες εργασίες στη φάση υλοποίησης
που είχε φτάσει το έργο της ανακαίνισης,
όταν εκδόθηκε το αντίστοιχο φύλλο της
εφημερίδας. Τώρα που οι εργασίες έχουν
ολοκληρωθεί  και που γι΄αυτό βοήθησαν
και άλλοι συμπατριώτες μας, νοιώθουμε
μεγάλη ευγνωμοσύνη και εσωτερική ανάγ-
κη από τα βάθη της καρδιάς μας  να τους
πούμε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.  

Σε αυτό το σημείο θέλουμε να  αναφέ-
ρουμε και τα ονόματα των άλλων συμπα-
τριωτών μας, που εθελοντικά προσέφεραν
δωρεάν τις υπηρεσίες τους στην προσπά-
θεια αυτής της ανακαίνισης ή ανταποκρί-
θηκαν στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση
και εκφράζοντας τα συναισθήματα όλων

των μελών, λέμε σε κάθε ένα ξεχωριστά
για άλλη μια φορά, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. 

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

Mε πρωτοβουλία του πατέρα Νικόλαου
Κουτρουμπή και με τη συναίνεση της εκ-
κλησιαστικής επιτροπής έδωσε 1000 €
για την αποπεράτωση των εργασιών.

Πρεσβυτέρα ΜΑΡΙΑ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ –
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ, έδωσε 1000 € για την
αποπεράτωση των εργασιών. Δυστυχώς ο
Θεός θέλησε να την πάρει κοντά του στις
23/8/2011. Λυπούμαστε πάρα πολύ και
προσευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την
ψυχή της εν ειρήνη, σε “τόπο” φωτεινό.

ΜΠΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ,
έβαλε όλο το μεράκι του και τοποθέτησε
τα πλακάκια σε κουζίνα και τουαλέτες.
Μια άψογη και ποιοτική  εργασία από όλες
τις πλευρές και η οποία φαίνεται αμέσως
μόλις έρθεις σε επαφή με τον αντίστοιχο
χώρο. Τα δε πλακάκια των τουαλετών (δα-
πέδου και τοίχου) τα τοποθέτησε αφιλο-
κερδώς!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΧΙΖΑ και ΤΡΥΦΩΝΑΣ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ, προσέφεραν δωρεάν όλες τις
ποσότητες των οικοδομικών υλικών. Για
άλλη μια φορά η Παναγιώτα και ο Τρύφω-
νας έδειξαν ότι είναι δίπλα στο Σύλλογο
και στο χωριό μας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΛΕΠΑΣ (σύζυγος Γεωργίας
Δ. Σταματόπουλου), προσέφερε τον γρα-
νίτη στις τουαλέτες σε τιμή κόστους και
δωρεάν την εργασία διαμόρφωσης τους
καθώς και τα μάρμαρα στα παράθυρα και
στην είσοδο των τουαλετών. Χωρίς αυτή
την προσφορά δεν θα μπορούσαμε να το-
ποθετήσουμε ένα τόσο όμορφο γρανίτη
στις τουαλέτες που σε εντυπωσιάζει.

ΡΟΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ προ-
σέφερε δωρεάν τα αναγκαία ξύλα που
απαιτήθηκαν, τέσσερα μαδέρια  τριών μέ-
τρων έκαστο, για την πρόσβαση στην ψευ-
δοροφή των τουαλετών.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ (σύζυγος Σού-
λας Γ. Κακαρίκου), εργασίες τοποθέτησης
γυψασανίδων και γύψινων σε πολύ καλή
τιμή.

Επίσης ανταποκρίθηκαν και έδωσαν
έκτακτη οικονομική ενίσχυση οι:

ΣΥΓΧΡΟΝΗ  ΚΟΥΖΙΝΑ -  ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ  ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ
στην αίθουσα του Συλλόγου  του χωριού

ΠΑΥΛΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ............300 €
ΓΚΟΝΟΣ  Ι.  ΚΩΣΤΑΣ .....................250 €
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΡΟΒΕΡΤΟΣ ......200 €
ΜΕΓΡΕΜΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ..............150 €
ΓΚΟΝΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ..................100 €
ΜΠΕΝΕΧΟΥΤΣΟΥ   ΚΩΣΤΟΥΛΑ ...100 €
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   Γ.  ΝΙΚΟΣ......100 €
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΘ.   ΚΩΝ/ΝΟΣ ...50 €
ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗΣ  ΝΙΚΟΣ ..................50 €
ΔΟΥΡΟΣ  Ι.  ΚΩΝ/ΝΟΣ.....................50 €
ΚΕΖΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ............................50 €
ΚΛΟΥΦΕΤΑΣ  ΦΩΤΗΣ ......................50 €
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ......50 €
ΜΑΝΕΛΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ.....................50 €
ΜΠΡΟΤΣΗΣ Τ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ..............50 €
ΜΠΡΟΤΣΗΣ  Τ.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .........50 €
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ....50 €
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ Γ.  ΓΕΩΡΓΙΑ ........50 €
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  Κ.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .50 €
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  Γ. ΚΩΣΤΑΣ..........50 €
ΡΟΚΚΑΣ  Η.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ .................50 €
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΦΗ.....................50 €
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  Φ.  ΚΩΣΤΑΣ .....50 €
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ   Χ.   ΧΡΗΣΤΟΣ.50 €
ΣΥΜΠΡΟΥΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ .............50 €
ΡΟΚΚΑΣ  Μ.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ.................40 €
ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗΣ  Δ.  ΝΙΚΟΛΑΟΣ30 €
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ .....30 €
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  Δ.  ΙΩΑΝΝΗΣ...30 €

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ............30 €
ΓΚΟΝΟΥ  Χ.  ΚΩΝ/ΝΑ .............40 $ USA
ΠΟΛΙΤΗ  ΜΑΡΙΑ ..............................25 €
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΘ.  ΝΙΚΟΣ..........20 €
ΒΛΑΧΟΣ  Ν.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ..............20 €
ΒΛΑΧΟΣ  Ε.   ΚΩΝ/ΝΟΣ ..................20 €
ΓΚΟΝΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ....................20 €
ΓΚΟΝΟΥ  ΜΑΡΙΑ .............................20 €
ΓΚΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ..................20 €
ΓΚΟΝΟΥ  ΠΗΝΕΛΟΠΗ....................20 €
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  Γ.  ΑΛΕΚΟΣ ............20 €
ΚΕΖΑ  ΕΛΕΝΗ .................................20 €
ΚΟΥΣΙΑΚΗ  ΕΛΕΝΗ.........................20 €
ΜΠΑΣΙΩΤΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ ..................20 €
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ .......20 €
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ   Ν.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.....20 €
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  Ν.  ΙΩΑΝΝΗΣ .......20 €
ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ  Κ.  ΙΩΑΝΝΗΣ.............20 €
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ.....20 €
ΧΡΟΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ......................20 €
ΨΑΡΡΑ – ΤΣΙΡΜΑ   ΑΘΑΝΑΣΙΑ ......20 €
ΨΑΡΡΑΣ  Δ.  ΙΩΑΝΝΗΣ ...................20 €
ΓΙΑΝΙΩΣΗ  ΘΕΟΔΩΡΑ .............20 $ USA
ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΣ.........................10 €
ΣΤΑΘΟΥΛΗ  Κ.  ΕΛΕΝΗ ..................10 €
ΧΕΛΙΩΤΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ ........................10 €
ΨΑΡΡΑΣ  Ι.  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ................10 €
ΝΑΓΟΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ ......................50  € 

Το Διοικητικό  Συμβούλιο  του  
Μορφωτικού  και  Εξωραϊστικού  Συλλόγου  Αρτεμισίου

α) Σταματοπούλου Φωτούλας: 

Οι κόρες της Ευγενία και Μαρία ...100 € 

β) Νίκου Νάτση του Βασιλείου 

(Αμερική) 

Οικογένεια Κοτσιάνη Αλέκου αντί στε-

φάνου ..............................................100€ 

Οικογένεια Κυπραίου Δήμου (Τσιρίκου) 

100 €

γ) Γκόνου Μαρίας:

Η κόρη της Θεοδώρα .......................50 € 

δ) Νίκου Νάτση του Αθανασίου

Οικογένεια Νάτση Θανάση αντί στεφά-

νου ...................................................20 € 

ε) Παναγιώτη Ζαχαρίου 

Ζαχαρίου Στέλλα σύζυγος Παναγιώτη20

€   

στ) Συμπόνη Γιάννη

Συμπόνη Πίτσα σύζυγος Γιάννη ........30€  

Οικογένεια Τσαγκαλάκη Δημήτρη αντί

στεφάνου........................................100 € 

Προσφορές στη μνήμη

Αφίξεις ξενιτεμένων μας στο χωριό
•  Όλγα Σταθούλη (Ν. Αφρική) 
• Δέσποινα Ψαρρά - Αθανασά (Αμερική) 
• Αλέξης και Βασιλική Σταματοπούλου

(Αμερική) 
• Θανάσης Μπρότσης με τη σύζυγό του 

(Καναδάς) 
• Θοδωρής Ψαρράς (Αυστραλία) 
• Τα παιδιά του Κώστα Ψαρρά 

Γιώργος και Ευγένιος (Αυστραλία) 
• Γιώργος Κυπραίος (γιος του Δήμου Τσι-

ρίκου) (Αμερική) 
• Πέτρος Δάμης με την κόρη του Ελένη

(Αμερική)
• Ελένη Παναγιώταρου - Κοσκινά 

με το σύζυγό της και τα παιδιά τους
(Καναδάς) 

• Ντίνα Παναγιώταρου - Συνετού με το
σύζυγό της (Καναδάς)

• Γιαννιώση-Σκουντριάνου Θεοδώρα με το

σύζυγό της (Αμερική) 
• Γκόνου Ταμπούρλου Ντίνα και Γκόνου

Μητροπούλου Γιάννα (κόρες του Μπάμ-
πη του Δεσπότη) (Αυστραλία) 

• Μπασιώτη Ιωάννα με το σύζυγό της
(Αμερική) 

• Σπυρόπουλος Κώστας με τη σύζυγό του
Κούλα (Αμερική) 

• Συμπόνης Κώστας με τη σύζυγό του Μα-
ρία (Αυστραλία)

• Ρόκκας Βασίλης του Χρήστου με τη σύ-
ζυγό του Νίτσα (Γερμανία)

• Βλάχος Ιωάννης του Δήμου με το γιο
του Δήμο (Ν. Αφρική-Αγγλία)

• Γκόνος Κων/νος με τη σύζυγό του Χρυ-
σούλα (Αυσταλία)

• Παναγιώταρου Γεωργία με το σύζυγό
της (Καναδάς) 

Από καιρό είχαμε επισημάνει ότι η λει-
τουργία του σχολείου του χωριού μας
βρίσκεται σε κίνδυνο. Δυστυχώς δε δια-
ψευστήκαμε. Ο Καλλικράτης λειτούργησε
καταλυτικά για το ολιγοθέσια σχολεία
(1/θέσια και 2/θέσια) κι ενίσχυσε λειτουρ-
γικά, αλλά και περισσότερο ποιοτικά τα
μεγαλύτερα σε οργανικότητα σχολεία. 

Το σχολείο μας σύμφωνα με το νόμο
του Καλλικράτη που διέπει τους Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με-
ταφέρεται διοικητικά και εκπαιδευτικά στο
Δημοτικό Σχολείο της Νεστάνης. 

Οι μαθητές πέντε ή έξι τον αριθμό, με
φροντίδα του κράτους, μισθώνοντας ταξί
θα μεταφέρονται στο προαναφερθέν σχο-
λείο. Ο εξοπλισμός και το αρχείο του σχο-
λείου ωσαύτως. 

Έτσι από φέτος και δια παντός το
σχολείο μας θα παύσει να λειτουργεί. Οι
φωνές των μικρών μαθητών θα παύσουν

να ακούγονται στο όμορφα διαμορφωμένο
προαύλιο και το όλο διδακτήριο θα παρα-
μένει έτσι βουβό για πάντα, προκαλώντας
σε μας τους μεγαλύτερους θλίψη και απο-
γοήτευση ταυτόχρονα. 

Η αστυφιλία και η αναζήτηση καλύτε-
ρης ποιοτικά εκπαίδευσης εκ μέρους των
γονέων για τα παιδιά τους έφερε το σχο-
λείο μας στη σημερινή του θλιβερή κατά-
σταση και γιατί όχι κατάντια. 

Οι προσπάθειές μας να παραμείνει
ανοιχτό για ένα ακόμη έτος, απέβησαν
άκαρπες και τούτο γιατί ο νόμος είναι σα-
φέστατος. 

Ωστόσο οι διάφοροι τοπικοί φορείς
και ο Δήμος της Τρίπολής ας φροντίσουν
τουλάχιστον το κτίριο του σχολείου να
αξιοποιηθεί του λοιπού για διαφόρους
κοινωφελείς - πολιτιστικούς σκοπούς. 

Σταματόπουλος Διονύσιος, 
τ. Σ.Σ. 

Το  Σχολείο  μας  έκλεισε 

Eγκαίνια
ταβέρνας

Την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011 το βρά-

δυέγιναν με κάθε επισημότητα και παρουσία

πολλών συγχωριανών και φίλων, τα εγκαίνια

της ταβέρνας «ο ΜΑΝΕΛΗΣ» των γιων

του συγχωριανού μας Γιάννη Δ. Μανέλη

(Κατσιφούλη). 

Στους νέους επαγγελματίες, ευχόμαστε

«ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ». 



Τα  βιβλία  του  Συλλόγου  μας
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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

Υ
πάρχει μαρτυρία ότι ο άνθρωπος
άρχισε να ιππεύει πριν το 4000
π.Χ. Τα ζώα για να προσφέρουν

τις υπηρεσίες τους στο αφεντικό τους
χρειάζονται και τον ανάλογο εξοπλισμό.
Στις αρχές, αντί για σαμάρι χρησιμοποι-
ούσαν μια κουβέρτα. Αργότερα οι πολε-
μιστές και οι διάφοροι ιππείς χρησιμο-
ποιούσαν την σέλα, που είναι ένα μικρό
σαμάρι κατασκευασμένο από δέρμα. Για
να μην πληγώνεται το ζώο, έβαζαν κάτω
από την σέλα ένα χονδρό πανί ή τσόχα.

Σαμάρι είναι κάθε αντικείμενο που
στερεώνεται  στην πλάτη του αλόγου,
του μουλαριού ή άλλου ζώου, ώστε οι
ανθρωποι να έχουν την δυνατότητα να
μεταφέρουν βαριά φορτία, όπως ξύλα,
σίδερα, όπλα  και αλλα αντικεί-
μενα.

Ο σαμαρτζής κατασκεύαζε το
σαμάρι ως εξής: έπαιρνε από τον
ξυλουργό διάφορα κομμάτια σα-
νίδας  ή ολόκληρα ξύλα και τα
δούλευε μόνος του. Σκάλιζε το
ξύλο με το σκαρπέλο, την πλάνη,
την ράσπα και άλλα εργαλεία.
Έτσι κάρφωνε τα μπροστινά και
τα πίσω μέρη του σαμαριού με τα
παΐδια. Το μάκρος του σαμαριού
ήταν ανάλογο με το μέγεθος του
ζώου, γι’ αυτό ήταν πολύ σημαν-
τικό ο σαμαρτζής να έχει πάρει
τα σωστά μέτρα. Το κάτω μέρος
του σαμαριού ήταν σχεδιασμένο
να είναι άνετο και καλά προσαρ-
μοσμένο στην πλάτη του ζώου

Επάνω στα μπροστινά και πίσω σα-
νίδια κάρφωναν τα κολιτσάκια, τα οποία
ήταν μεταλλικοί γάντζοι για να κρεμούν
τα ταγάρια με το φαγητό ή την βαρέλα
με το νερό, που έπαιρναν όταν πήγαιναν

στις δουλειές τους στα χω-
ράφια .

Αφού λοιπόν τελείωνε ο
σκελετός του σαμαριού ετοι-
μαζόταν το στρώμα, που θα
έμπαινε κάτω από τα σανίδια.
Ο σαμαρτζής πρώτα έραβε το
πανί στα μέτρα του ζώου, έκα-
νε δηλαδή έναν σάκο με σα-
μαροσκούτι και άρχιζε να κα-
τασκευάζει το στρώμα, που
το γέμιζε με άχυρο ή βούτυμο,
το έραβε με την σακοβελόνα
και με τα σουγλιά και στην
συνέχεια το προσάρμοζε στα σανίδια .

Αφού τελείωνε ο κύριος κορμός του
σαμαριού, πρόσθετε τα κωλάνια ή μπαλν-

τούμια, όπως λέγονταν στην τοπική διά-
λεκτο. Τα μπαλντούμια ήταν δερμάτινες
λουρίδες που άρχιζαν από το σαμάρι,
γύριζαν στην περιφέρεια του ζώου και
στερεώνονταν ξανά στο σαμάρι. Για να
μην μετακινείται το σαμάρι είχαν και

ένα μικρότερο κωλάνι, που το στερέωναν
στην ουρά του ζώου. Επίσης, πρόσθεταν
τα μπροστινά μπαλντούμια, για να κρα-
τούν το φορτίο σταθερό και να μην

πέφτει προς τα πίσω.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια εί-

χαν και τον κατωζώστη κάτω από
την κοιλιά του ζώου.

Κομμάτι του εξοπλισμού ήταν
και η καπιστράνα ή το καπίστρι,
κατασκευασμένη από δερμάτινες
λωρίδες, για να δένεται το σχοινί
που τραβούσαν το ζώο. Οι μερα-
κλήδες έβαζαν και  χάντρες για
στολίδι και για να προστατεύουν
το ζώο από την βασκανία.

Τέλος τα κολιτσάκια τα έβα-
φαν μαύρα.

Δυστυχώς σήμερα το επάγ-
γελμα του σαμαρτζή έχει σχεδόν
εκλείψει.

Αυτές είναι οι παιδικές μου
εικόνες απο τον πατέρα μου Ανδρέα
Μπενεχούτσο, επαγγελματία σαμαρτζή-
πεταλωτή.

Κωστούλα Στέφαν-Μπενεχούτσου

Σύσταση νέου Δ.Σ.
του Συλλόγου μας 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

μας είναι επταμελές και η σύνθεσή του

είναι η εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σταματόπουλος Γιάννης 

του Δημ. 

ΑΝΤΙΠ/ΔΡΟΣ: Σταματόπουλος Ανδρέας 

του Ιωάν. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ρόκκα-Γεωργιοπούλου 

Ιωάννα 

ΤΑΜΙΑΣ: Μπρότση -Αλωνιστιώτη Ειρήνη 

ΜΕΛΗ: Ρόκκας Γιώργος του Ηλία 

Γκόνος Γιάννης του Φωτίου 

Ηλιόπουλος Γιώργος του Βασ. 

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 βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στείλτε τις φωτογραφίες σας ή επικοινω-
νήστε με τα μέλη του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Δούρος Νίκος .......................................2 0 €  
Κοτσιάνη-Χαραλαμποπούλου Σοφία ....3 0 €
Παναγοπούλου Πελαγία..................... 50 €
Ζιωτόπουλος Παντελής ................... 150 € 
Μπενεχούτσου Μαρία..........................50 €
Ζηροπούλου-Γιαννακοπούλου Φρόσω .5 0 € 
Λαγούσης Βασίλης του Ανδρ. ............100€ 
Γκόνου-Ταμπούρλου Κων/να .......................
...................................125 δολ. Αυστραλίας
Γκόνου-Μητροπούλου Ιωάννα
...................................125 δολ. Αυστραλίας
Ρόκκα-Τσίτζου Ιωάννα ..........................2 0 € 
Χελιώτη Γεωργία ..................................2 0 € 
Ψαρρά-Αθανασά Δεσπούλα100 δολ. U.S.A
Hλιοπούλου Φωτούλα ..........................3 0 € 
Ηλιοπούλου-Εμμανουηλίδου Βούλα ....3 0 € 
Σταματοπούλου-Βλαχοπουλιώτη Κωστούλα
.............................................................30 €
Ψαρράς Γιάννης του Δημ. ...................20 €
Λαγούση Μαρίτσα.................................1 0 €
Λαγούσης-Τριαντάφυλλου Κωστούλα 20 € 

Παναγιώταρου -Μαδάκη Γεωργία.........5 0 € 
Πολίτη Μαρία (κόρη της Γεωργίας
Παναγιώταρου) .....................................2 5 € 
Σιολές Κώστας......................................2 0 €
Νάγου-Βελέντζα Μαρία........................5 0 € 
Μπουρτσουκλή - Αντωνοπούλου Παν. .2 0 €
Μπουρτσουκλή Γεωργ. του Ιωάν. .........2 0 € 
Συμπόνη -Μποντιώτη Ευδοκία..............3 0 € 
Κατσίνη-Γιαννίκα Βασιλική ...................2 0 € 
Βλάχου -Χατζηχριστοφόρου Δήμητρα 
(Ν. Αφρική)............................................5 0 € 
Σταθούλη-Αργυροπούλου Βάσω ..........3 0 € 
Νάτσης Μιχάλης του Αθαν. ..................2 0 €
Σταθούλης Γεώργιος του Βασ. ............2 0 € 
Γκούσκος Δημήτρης 
(εγγονός Δ. Καλόγρη) ..........................5 0 € 
Κοτσιάνη Ντίνα του Ηλία......................5 0 €
Ζη Ελένη ..............................................5 0 € 
Χρόνης Δημήτρης του Σωτηρ. ..............2 0 €
Ανώνυμος .............................................5 0 €
Δημοπούλου-Παναγάκη Νικολέτα ..............

...........................................100 δολ. Αυστρ. 
Βλάχου Μαρίνα του Δημου.50 δολ. Αυστρ. 
Ρόκκα Σταυρούλα του Χρ. ..50 δολ. Αυστρ.
Ρόκκας Παν/της του Χρ. ....................30 €. 

Κολιοπούλου Κωστούλα του Δημ. ......3 0 € 

Χρόνη Μαρίνα ......................................5 0 € 

Κουσιάκος Κων/νος του Γεωργ. ...........5 0 € 

Ρόκκα Μαργαρίτα του Χρ. ....................5 0 € 

Μπουρτσουκλής Ιωάν. του Διον. ..........2 0 € 

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

Σταματόπουλος Βαγγέλης του Θεοδ. ..6 0 € 

Σταματόπουλος Αλέκος του Νικ. ...............

............................................100 δολ. U.S.A.

Νάγος Γεώργιος του Ιωάν. (Κούσμπαλης) ..

............................................100 δολ. U.S.A. 

Βερβαινιώτης Κώστας .........................5 0 € 

Μπενεχούτσου - Βερβενιώτη Αθηνά....5 0 € 

Παυλής Δημήτριος του Βασ. ...............3 0 € 

Δούρου Ηλέκτρα...................................5 0 € 

Συνδρομές 

Ο  ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ 


