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«Γίνε  εσύ  η  αλλαγή  που  θες  να  δεις  στον  κόσμο» Μαχάτμα Γκάντι

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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Όπως είχαμε προαναγγείλει στις 18-8-2012, έγιναν
τα εγκαίνια του κλήπου του ξενώνα μας.

Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, μια πολύ όμορφη βρα-
διά. Εξαίρετος καιρός, πολύς κόσμος, ξεχωριστό
μενού, ωραία ζωντανή μουσική. 

Ο κήπος που διαμορφώθηκε πολύ ωραία, ήταν γε-
μάτος από τους συγχωριανούς, που μας τίμησαν, ακόμη
μια φορά και τους ευχαριστούμε θερμά. 

Το μενού περιλάμβανε πατάτες ψητές, σαλάτες,
τυριά, γλυκά και ψητή σαρδέλα που ήταν προσφορά
του εκ του χωριού καταγόμενου Θεοδ. Κακούρη, προ-
έδρου των ιχθυοπωλών Αττικής. Μας έστειλε 70 κιλά
καθαρισμένες σαρδέλες και άνθρωπο που τις έψησε. 

Οι πρόγονοι του Θόδωρου, επί Τουρκοκρατίας έφυ-
γαν κυνηγημένοι και πήγαν και εγκαταστάθηκαν στο
Βελημάχι Γορτυνίας. Ο Θόδωρος δεν ξεχνά την κατα-
γωγή και είχε την καλοσύνη και μας έκανε αυτήν την ση-
μαντική προσφορά. 

Τον ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλές δουλειές. 

(Έχει δύο ιχθυοπωλεία στη Λ. Καραμανλή 80, Μενίδι
και Λεωφ. Μαραθώνος 1 Αγ. Παρασκευή). 

Ακολουθεί η ομιλία του κ. Σταματόπουλου 

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ  2012 
Εκδηλώσεις  Αυγούστου 

Ο μήνας Αύγουστος είναι ο μήνας των διακοπών.
Διακοπές σημαίνει ξεκούραση, διακοπή από την  ψυχο-
σωματική και νοητική δραστηριότητα που μας επιβάλλει
ο αγώνας της ζωής και επαφή με ένα άλλο περιβάλλον
που ο καθένας μας κρίνει ότι τον χαλαρώνει, τον ανα-
νεώνει, τον αναζωογονεί, του δίνει νέα ερεθίσματα. Ο
Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Αρτεμισίου,
ανάλογα με τις δυνατότητες 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 φέτος διοργάνωσε τις εκδηλώσεις του Αυ-
γούστου με τίτλο «ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ  2012».  Συγκεκριμέ-
να:

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ εκδρομή ανάτασης και ψυχα-
γωγίας στην ιερά μονή Οσίου Παταπίου και την Παραλία
Λουτρακίου. Αναχωρήσαμε στις 6:30 το πρωί από την

πλατεία του χωριού. Ο πατήρ Νικόλαος Κουτρουμπής
που μας συνόδευε έκανε την πρωινή μας προσευχή και
μας εισήγαγε στο πνεύμα της θρησκευτικότητας που
απαιτούσε η  επίσκεψή μας στην ιερά μονή.  Φτάνοντας
στο Λουτράκι αντικρίσαμε ψηλά στο όρος των Γερανείων
την ιερά μονή που βρίσκεται σε υψόμετρο 650 μέτρα
και θαυμάσαμε την θέληση και την πίστη των ανθρώπων
που έκτισαν το μοναστήρι σε αυτό το δυσπρόσιτο μέρος
με ελάχιστα τεχνικά μέσα. Το λεωφορείο μετά από μια
ωραία διαδρομή αναρρίχησης στο βουνό μας άφησε  σε
ένα προαύλιο χώρο  κάτω από την ιερά μονή. Μέσα

στην πρωινή γαλήνη του τοπίου, την πανέμορφη θέα
και τους γλυκύτατους ήχους της ψαλμωδίας, ανεβήκαμε
σιγά-σιγά  τα 175 σκαλοπάτια και φτάσαμε στο μοναστήρι.
Παρακολουθήσαμε με κατάνυξη την Θεία Λειτουργία
και τις ουράνιες μελωδίες από την χορωδία των μοναχών
γυναικών (το μοναστήρι είναι γυναικείο). Προσκυνήσαμε
το σκήνωμα το Οσίου Παταπίου στο διπλανό Ιερό
Σπήλαιο και μετά απολαύσαμε το πρωινό γεύμα στην
αντίστοιχη αίθουσα της μονής. Ψυχικά γεμάτοι πλέον
αναχωρήσαμε για μια περιήγηση στη Λίμνη της Βου-
λιαγμένης Λουτρακίου και το αρχαίο ιερό της Ήρας
στην Περαχώρα. Διαδρομές μοναδικές, πανέμορφες
που αξίζει κανείς να κάνει. Έτσι μετά το Θείο Κάλλος
που νοιώσαμε στην ιερά μονή και το φυσικό κάλλος
που απολαύσαμε σε όλη την διαδρομή κατευθυνθήκαμε
προς την παραλία του Λουτρακίου. Άλλοι πήγαν στις
ταβέρνες της παραλίας, άλλοι για μπάνιο και άλλοι στο
ιαματικό λουτρό (SPA) για χαλάρωση και ξεκούραση.
Στην επιστροφή κάναμε μια στάση στη γέφυρα του
Ισθμού, την διασχίσαμε με τα πόδια και θαυμάσαμε
αυτό το μεγάλο τεχνικό έργο από τόσο κοντά. Η επι-
στροφή στο χωριό μας βρήκε όλους ικανοποιημένους,
γεμάτους νέες εμπειρίες, εικόνες και σκέψεις. Δώσαμε
όλοι ραντεβού στην επόμενη εκδρομή.

Τη Παρασκευή 3 Αυγούστου και ώρα 9:00 μ.μ. ανα-
χωρήσαμε από την πλατεία του χωριού για μια βόλτα
και διασκεδαστική παραμονή στο περιβάλλοντα χώρο
της εκκλησίας της Παναγίας που βρίσκεται στη κορφή
του παραπλήσιου λόφου για να απολαύσουμε την Παν-
σέληνο του Αυγούστου. Ο χώρος μαγευτικός. Στρέ-
φοντας το βλέμμα στην εκκλησία της Παναγίας διεγεί-
ρεται το θρησκευτικό σου συναίσθημα, στρέφοντας το
βλέμμα στον καθάριο αυγουστιάτικο ουρανό ο νούς
σταματά μπροστά στο μεγαλείο και στην απεραντοσύνη
του σύμπαντος, στρέφοντας το βλέμμα στο όμορφο
χωριό μας νέες σκέψεις για τον σκοπό της εδώ παρουσία
σου και τον αγώνα της επιβίωσης σου σε κατακλύζουν. 

Ο σύλλογος είχε φροντίσει να φέρει ζωντανή μουσική
ώστε να χαλαρώσουμε και να  τραγουδήσουμε με τους
ήχους μπουζουκιού  αγαπημένα μας τραγούδια. Επίσης
είχε φροντίσει να υπάρχει λίγο κρασί και αναψυκτικά
που διατέθηκαν δωρεάν στους παρευρισκόμενους συμ-
πατριώτες μας. Η Κατερίνα Παπουτσάκη – Σταματο-
πούλου είχε φέρει πεντανόστιμα τυροπιτάκια και λου-
κανοπιτάκια που φυσικά έγιναν ανάρπαστα. Κατερίνα

Κωδ. εντύπου: 014117

Ο  ξενώνας  του  χωριού  μας

Συνέχεια στην 3η σελ.

Συνέχεια στην 3η 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. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αισθάνεται την ανάγκη να εκ-
φράσει τις θερμές ευχαριστίες του σε όλους τους συν-
δρομητές της εφημερίδας μας και ιδιαίτερα στους ξενι-
τεμένους Κακουραίους, που ανταποκρίθηκαν στην απο-
στολή της συνδρομής τους. 

Σας ευχαριστούμε όλους σας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΚΕΜΠΑ

Εγκαίνια  του  κήπου  του  ξενώνα  μας



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: 
Γιώργος  Ρόκκας 

Τηλ.: 210 2843 754
Ετή σιες Συν δρο μές: 20€ 

Eξω τε ρι κού: 40€ 

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. 
Μπρότση-Αλω νι στιώ τη Ει ρή νη

••••
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση - Εκτύπωση: 

Eκδόσεις-Γρα φι κές τέ χνες 
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23  Ίλιον (N.  Λιόσια) 

Τ.Κ.: 13121
Tηλ-Fax: 210 2619003 - 210 2619696

e- mail:  karpouzi@ otenet.gr
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Έφυγαν  για  πάντα  από  κοντά  μαςΓέννηση 

Γάμοι  

Στο φίλο και συμμαθητή Νίκο 
• Στις 2 Μαΐου 2012 ο Γιάννης

Κολλιαλής και η Τόνια Λύγκα του
Βασιλείου και της Σταμάτας Θ.
Σταματοπούλου έφεραν στον κό-
σμο το πρώτο τους παιδί αγοράκι. 

Παππούδες - γιαγιάδες και θείοι
εύχονται στους ευτυχείς γονείς
να τους ζήσει το νεογέννητο και
να είναι γερό και τυχερό.

Βαπτίσεις 

• Η Έλσα Κατσίνη και ο σύζυγός
της Σάκης Ιακωβίδης βάπτισαν τις
τρεις κόρες τους και έδωσαν τα
ονόματα Μαρία-Λεμονιά, Θεοδώρα
και Ελένη στην εκκλησία του χωριού
μας στις 28-8-2012. 

• Στις 10/7/2012 ο Βαγγέλης

Βασ. Ηλιόπουλος και η σύζυγός του
……………… βάφτισαν στον Ιερό
Ναό της Αγίας Φωτεινής στην Αρχαία
Μαντινεία, την κόρη τους. Και το
όνομα αυτής Ηλέκτρα. 

Το τραπέζι που ακολούθησε έγινε
στο San Set. 

• Στις 25/8/2012 παντρεύτηκε
στην Αθήνα η κόρη της Παρασκευής
Μπουρτσουκλή τον εκλεκτό της καρ-
διάς της Πανέρη Νικόλαο. 

• Ο Γιώργος Κουσιάκης του
Κων/νου παντρεύτηκε στις 3/6/12
την εκλεκτή της καρδιάς του Έρρικα

……… και βάφτισαν το γιο τους και
το όνομα αυτού Κων/νος. 

• Στις 16/6/2012 τέλεσαν τους
γάμους τους η Μαργαρίτα Ρόκκα
του Κων/νου και ο Θεόδωρος Χαρα-
λαμπόπουλος στην Τρίπολη. 

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ - ΤΕΙ 
• Νάγος Θεοφάνης, Πληροφορική

και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
ΤΕΙ Πύργου. 

• Σωτηρόπουλος Σταύρος, γιος
της Χρύσας Κολιοπούλου, Ηλεκτρο-
λογία ΤΕΙ Λαμίας 

• Σταματοπούλου Φωτεινή του
Σταμάτη, Πληροφορική Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

• Στέλλα - Κων/να Προεστάκη,
εγγονή της Ντίνας Κοτσιάνη, Οδον-
τιατρική Αθηνών. 

• Γεωργία Σκούλου, το γένος Πί-
τσας Γ. Κακαρίκου, Τμήμα Φιλολο-
γίας του Παν/μίου Πάτρας. 

Όλους τους συγχαίρουμε και
ευχόμαστε καλές σπουδές! 

Στις 23 Ιουνίου του 2012 τελέστηκε
ο γάμος του Γιάννη Λύγκα του Βασι-
λείου και της Σταμάτας Θ. Σταματο-
πούλου με την εκλεκτή της καρδιάς
του Νατάσα Μπαϊμπάκη. 

Μετά το γάμο ακολούθησε δεξίωση
με αρκετούς καλεσμένους στο κτήμα
«Κρωπίας γη» (Κορωπί). 

Οι γονείς και τα αδέλφια των νεο-
νύμφων τους εύχονται να είναι ευτυ-
χισμένοι και χαρούμενοι σ’ όλη τους
τη ζωή. 

Νέοι  Επιστήμονες
• Η Ελένη Παναγιωτοπούλου, κόρη της Ευαγ-

γελίας Κακαρίκου, πήρε το πτυχίο της από το
Μαθηματικό Πατρών στις 26-7-2012. Η μητέρα
και τ’ αδέλφια της την συγχαίρουν και της εύ-
χονται καλή σταδιοδρομία. 

• Η Μιχαέλα Στάικου, το γένος Χρυσούλας
Μιχ. Ρόκκα πήρε το πτυχίο της από τη Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ελένη, Μιχαέλα, σας συγχαίρουμε ολόθερμα
και ευχόμαστε να έχετε μια καλή σταδιοδρομία, παρ’ όλες τις δυσκολίες
της εποχής. 

Στις 10 Ιουνίου 2012, έφυγε από
τούτη τη ζωή ο Νίκος Οψιμούλης, το
τρίτο κατά σειρά παιδί του μπαρμπα -
Μήτσου και της θεια - Βασιλικής.

Ο Νίκος ήταν ένα άτομο με πολλά
χαρίσματα. Από μικρός ξεχώριζε για
τον καλό του χαρακτήρα. Ήταν άτομο
χαμηλών τόνων, με σπουδαία και πλού-
σια δράση, αλλά χωρίς αλαζονική συμ-
περιφορά. Ευγενικός, υπερήφανος, τί-
μιος, ευαίσθητος και πολύ αγαπητός
στο χωριό. 

Τελειώσαμε μαζί το δημοτικό σχο-
λείο και ομολογώ ότι ήταν ένας πολύ
καλός μαθητής και άριστος καλλιγρά-
φος. Έξυπνος, καθώς ήταν, και με πολ-
λές ανησυχίες, γρήγορα κατάλαβε ότι
το χωριό δεν τον χωρούσε. Πήρε το δισάκι του,
όπως ο ίδιος είχε εξομολογηθεί σ’ ένα άρθρο του
στην εφημερίδα «ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΙ» και σε ηλικία 15
ετών ήρθε στην Αθήνα, όπου σπούδαζε και εργαζόταν
συγχρόνως. Τελείωσε το Τμήμα Μηχανολογίας των
ΚΑΤΕΕ, εκείνα τα χρόνια. 

Η εξυπνάδα του και η ικανότητά του φαίνονται
από την προκοπή του. Ίδρυσε στην Ελευσίνα από το
πουθενά και χωρίς τη βοήθεια κανενός, εργοστάσιο
μεταλλουργίας, απασχολώντας 60 άτομα προσωπικό.

Αλλά και στον οικογενειακό τομέα ήταν
επιτυχημένος ο Νίκος. Με τη σύζυγό
του Ροδούλα απέκτησαν πέντε παιδιά
και έξι εγγόνια. 

Φεύγοντας από το χωριό, δεν έπαψε
ποτέ να το θυμάται, γι’ αυτό γρήγορα
ασχολήθηκε με τα κοινά. Υπήρξε ένα
από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου
Αθηνών, για ένα διάστημα χρημάτισε
Πρόεδρος αυτού και για πολλά χρόνια
μέλος του Δ.Σ. 

Ο Νίκος ήταν πολύ καλός πατριώ-
της. Είχε δώσει μάχη μαζί με άλλους
συγχωριανούς για να πάρουν την άδεια
για την αίθουσα του Συλλόγου στο χω-
ριό. Εκτός αυτού, ήταν πάντα παρών
στις εκδηλώσεις μας και πάντα γεν-

ναιόδωρος. Είχε μια λεβεντιά. Σε κάποιο χορό που
είχαμε κάνει στην Πάρνηθα, όχι μόνο χόρεψε λεβέν-
τικα, αλλά πήρε και το μικρόφωνο και μας τραγούδησε
ένα ωραίο δημοτικό τραγούδι. 

Τέτοιοι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται εύκολα. Θα σε
θυμόμαστε Νίκο πάντα με αγάπη και λυπούμαστε
πάρα πολύ που δεν πρόλαβες να γεράσεις για να χα-
ρείς και να απολαύσεις όλ’ αυτά που δημιούργησες
και κυρίως την οικογένειά σου. 

Νίκο καλό ταξίδι και καλή ανάπαυση! 
Ελένη Β. Δάμη - Ζαρόκωστα

Μια ακόμη απώλεια για το χωριό. Έφυγε από τη
ζωή ο Θεόδωρος Ν. Ηλιόπουλος στις 22-3-2012. Ο
Θοδωρής γεννήθηκε το 1922 στο χωριό. Ήταν το 6ο
από τα 7 παιδιά του Νικόλα και της Σταυρούλας
Ηλιοπούλου. 

Μεγάλωσε στο χωριό και ήταν αγρότης. Παν-
τρεύτηκε την Αφροδίτη Καραντούνη και έφυγε για
1,5 χρόνο στην Αμερική κοντά στον αδελφό της γυ-
ναίκας του. 

Γύρισε στην πατρίδα και από το 1970 εγκαταστά-
θηκε στην Τρίπολη όπου εργαζόταν σε κατάστημα
χρονικής πώλησης φρούτων και λαχανικών, ενώ δια-

τηρούσε τις αγροτικές εργασίες. 
Με την γυναίκα του Αφροδίτη απέκτησαν 3 παιδιά,

το Νίκο, την Σοφία και τον Αποστόλη, τα οποία μεγά-
λωσαν και αποκατέστησαν. Μετά τη συνταξιοδότησή
του πέρασε ήσυχα την υπόλοιπη ζωή του στην Τρίπολη
με την οικογένειά του, ώσπου στο σπίτι του ανάμεσα
τους άφησε την τελευταία του πνοή. Άφησε επίσης
την ανάμνηση ενός ήσυχου, έντιμου, κοινωνικού, αν-
θρώπου με χιούμορ.  

Συλλυπούμαστε τη γυναίκα του, τα παιδιά του
και τα 3 εγγόνια του. 

Αιωνία του η μνήμη!

Θεόδωρος  Ν.  Ηλιόπουλος 

Πατέρα, 
Σήμερα συνάχθηκε πολύς κόσμος εδώ, άνθρωποι

από παντού… Όλοι ήρθαν, για να τιμήσουν ένα σπου-
δαίο άνθρωπο - έναν καλό άνθρωπο όπως λένε, έναν
άνθρωπο που τους βοήθησε, έναν άνθρωπο που αγά-
πησαν. Τον Πατέρα μας… 

Ο πατέρας μας γεννήθηκε πριν 73 χρόνια στον
Αμμότοπο Άρτας και ήταν περήφανος για την ιδιαίτερη
πατρίδα του. Αγάπησε με πάθος τους συμπατριώτες
του, οι Ηπειρώτες ήταν η μεγάλη οικογένειά του.
Μεγάλωσε στα δύσκολα χρόνια του πολέμου και της
κατοχής. Δίπλα στον πατέρα του, Κώστα και τη
μητέρα του Σοφία και τα έξι του αδέλφια, έζησε κα-
κουχίες και πείνα, είδε το σπίτι του να καίγεται δυο
φορές αλλά κατάφερε να επιβιώσει, να μεγαλώσει,
και να σπουδάσει στην Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαν-
νίνων.

Στην πόλη μας έφτασε το 1963, μόλις 24 χρονών
με το απολυτήριο του έφεδρου ανθυπολοχαγού Κα-
ταδρομών σε αναζήτηση δουλειάς, με το όνειρο μιας
καλύτερης ζωής - και δικαιώθηκε… Εδώ γνώρισε τη
σύντροφο που στάθηκε στο πλευρό του για 48 χρόνια,
βράχος ακλόνητος. Τη σύντροφο που του χάρισε
τρεις γιούς, και τον στήριξε με την αγάπη της αλλά
και με το θάρρος της γνώμης της, την Γωγώ του - την
μητέρα μας. 

Μαζί της, επέτυχε να σταδιοδρομήσει επαγγελ-
ματικά - ιδρύοντας ένα πρότυπο - για τα δεδομένα
της εποχής - ιδιωτικό σχολείο τη ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝ-
ΝΗ, αλλά και να συνδράμει στην ανάπτυξη, εξέλιξη
και αναβάθμιση της Πετρούπολης με την ενασχόλησή
του με τα κοινά. Πράγματι, την εποχή των «Ψηλών
Καπέλων», - μια δύσκολη εποχή για ένα χωριατόπαιδο,
κατάφερε να υψώσει το ανάστημά του μέσα από το
Δημοτικό Συμβούλιο, από τη διοίκηση του Μορφωτικού,
από την προεδρία του Συλλόγου Ηπειρωτών και από
τόσα άλλα. 

Πατέρα, άφησες ανεξίτηλο το στίγμα σου. Κα-
τόρθωσες να σε αγαπούν οι φίλοι σου, μα και οι
«αντίπαλοί» σου - στα αλήθεια δεν είχες αντιπάλους.
Κέρδισες την αγάπη και την εκτίμηση όλων. Δεν σε
ένοιαξε ποτέ να «εξαργυρώσεις» την προσφορά
σου. Σου έφτανε ότι είχες τη συνείδησή σου καθαρή
και μπορούσες να κοιμηθείς ήρεμος το βράδυ. 

Αυτός ήσουν πατέρα. Γενναίος, γιατί ποτέ σου
δεν δίστασες μπροστά στις δύσκολες στιγμές της
ζωής, και ας ήταν πολλές και μεγάλες οι δυσκολίες
που συνάντησες. Ασυμβίβαστος, γιατί δεν πρόδωσες
ποτέ τις αρχές σου ακόμα και αν αυτό είχε προσωπικό
κόστος για σένα. 

Ευπατρίδης, γιατί σε όλη σου τη ζωή προέβαλες
το καλό του συνόλου και της πατρίδας μπροστά στο
δικό σου. Συνεπής έφυγες από τη ζωή έχοντας νιώσει
την πληρότητα. Οι άνθρωποι που έχουν ζήσει μια γε-
μάτη ζωή, και έχουν πίστη στο Θεό δεν φοβούνται
το θάνατο γιατί έχουν αφήσει το χνάρι τους στη Γη.
Γι’ αυτό έφυγες γαλήνιος, χωρίς αγωνία και φόβο… 

Έτσι έζησες… τίμια, ειλικρινά, με καλοσύνη και
ακεραιότητα. Δεν υπήρχε τίποτα ψεύτικο ή προσποιητό
στο χαμόγελό σου. Τον καθρέφτη της ψυχής σου.
Ένα χαμόγελο που φώτιζε τον κόσμο σαν προβολέας
και που μέσα του χωρούσαν όλοι. 

Υπήρξες συνεκτικός κρίκος της κοινωνίας αυτής
της πόλης και ηγήθηκες όχι με φανφάρες και τσιτάτα
χωρίς αντίκρυσμα, αλλά με έργο, με ταπεινότητα, με
αποδοχή των άλλων και των απόψεών τους, και με
αυτή την ξεχωριστή… - αυτή την υπέροχη αίσθηση

του χιούμορ που εί-
χες. Δεν προσέβαλες
ποτέ κανέναν, δεν
σχολίασες, δεν μίλη-
σες ποτέ άσχημα για
τρίτους. Ήσουν δί-
καιος και ανιδιοτελής,
και αντιμετώπιζες
όλες τις καταστάσεις
με ισοτιμία και δικαιο-
σύνη. Για εμένα προ-
σωπικά ήταν μεγάλο
μάθημα ζωής, όταν με
επέπληξες δημόσια
μπροστά σε όλο το
σχολείο και με απέβαλες για ανάρμοστη συμπεριφορά
έναντι των συμμαθητών μου, όντας ταυτόχρονα δά-
σκαλός μου και πατέρας μου. 

Ορφανέψαμε τώρα πατέρα, και μαζί μας ορφάνε-
ψαν και τα εκατοντάδες παιδιά που πέρασαν από τα
χέρια σου στα 35 χρόνια που υπηρέτησες αυτή την
πόλη. Οι εκατοντάδες μαθητές που σου έδειχναν ευ-
γνωμοσύνη και αναγνώριση, όταν χρόνια μετά,
έτρεχαν να σε χαιρετήσουν φωνάζοντάς σε Δάσκα-
λε… Και εσύ χαιρόσουν… 

Μας έμαθες πολλά Δάσκαλε…μας έμαθες να εί-
μαστε εγκρατείς, να δουλεύουμε με πρόγραμμα - να
μη φυγοδικούμε. Μας δίδαξες την πειθαρχία και το
σεβασμό στις αξίες και τους θεσμούς. Μας ορμήνεψες
να μένουμε πάντα σταθεροί και να κωφεύουμε στις
σειρήνες του εύκολου, του γρήγορου, του ανέντιμου,
του παράνομου. 

Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε και ο Θοδωρής
και ο Γιάννης και εγώ Πατέρα… για όσα μας προσέ-
φερες. Για τα ανέμελα παιδικά μας χρόνια τότε που
φάνταζες στα μάτια μας δυσθεώρητα μεγάλος -
ικανός να διώξεις κάθε κακό και να μας προστατεύσεις.
Για την αγάπη σου… Για τη δύναμη που μας έδινες…
Για την ασφάλεια που μας έκανες να αισθανόμαστε
κοντά σου… Σε ευχαριστούμε, για όσα μας δίδα-
ξες… Για όσα μας άφησες παρακαταθήκη… Την
αγάπη για την πατρίδα… Την αφοσίωση στην οικο-
γένεια… Τη διάθεση για προσφορά στον άνθρωπο…
Σε ευχαριστούμε για το πάθος, τη γενναιότητα και
την επιμονή που μας έμαθες να έχουμε σε ότι κατα-
πιανόμαστε. Έζησες σε όλη σου τη ζωή με οδηγό
την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Έμεινες καλοπροαί-
ρετος απέναντι στην αδικία. Έζησες αγκαλιάζοντας
με τη σκέψη και τις πράξεις σου όλο τον κόσμο,
πάντα πρόθυμος να βοηθήσεις. Πάντα διακριτικός,
σεμνός και συνάμα περήφανος. Από τα πρώτα σου
βήματα στο χωριό τότε που πήγαινες σχολείο χωρίς
παπούτσια - γιατί δεν είχες - αλλά περήφανα πατούσες
το πόδι σου κάτω στη Γη για να δείξεις ότι αντέχεις.
Εσύ άντεχες τα πάντα… 

Έκανες πολύ ρόμο μέχρι εδώ Πατέρα- Δάσκα-
λε… και η πορεία σου θα μας συντροφεύει στο διάβα
της ζωής και θα φωτίζει το δικό μας δρόμο. Ελπίζω
να σταθούμε αντάξιοι της κληρονομιάς ζωής που
μας άφησες. Θέλουμε να σε κάνουμε περήφανο δί-
νοντας ψυχή, για να πάρουμε ψυχή σε ότι κάνου-
με… Οι ευχές σου, η αγάπη σου και τα διδάγματά
σου θα μας συνοδεύουν για πάντα. 

Πατέρα, σήμερα οι ουρανοί αγάλλονται και οι
άγγελοι σε υποδέχονται στη συντροφιά μας - με
καλό τσίπουρο. 

Καλό ταξίδι Πατέρα. Σε χειροκροτούμε…

Βασίλης  Καραγιάννης 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στην ανηψιά μας Στέλλα-

Κων/να Προεστάκη εγγονή της Κων/νας Κοτσιάνη-Μπλαφούνη και δι-
σέγγονη του μπαρμπα-Λιά Κοτσιάνη για την επιτυχία της στην Οδοντιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Της ευχόμαστε υγεία και καλές σπουδές 
Οικογένεια Σπύρου Ηλ. Κοτσιάνη 

Ελένη Παναγιωτοπούλου
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Στις 5 Ιουλίου έφυγε από τη ζωή η Κωστούλα
Ηλιοπούλου, στην Τρίπολη. Η Κωστούλα ήταν
παντρεμένη με το Χρήστο Κατσιγιάννη και μαζί
έφτιαξαν μια δεμένη οικογένεια. 

Υπήρξε άριστη σύζυγος και τρυφερή μητέρα. 
Ευτύχησε να δει τα παιδιά της αποκαταστημένα

και να σφίξει στην αγκαλιιά της και εγγόνια. 
Ήταν άνθρωπος καλόκαρδος, χαμηλών τόνων

και αγαπητή σε όλους. 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά του

συλλυπητήρια στην οικογένειά της. 
Καλό σου ταξίδι Κωστούλα 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Κωστούλα Ηλιοπούλου-Κατσιγιάννη ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ  2012 

Δωρεά στο Σύλλογο  

➤ Ο Αναστάσιος Μπέτας, σύζυγος της Ρούλας Κολιοπούλου δώρισε
στον ξενώνα ένα γραμμόρφωνο στη μνήμη του πατέρα του. 

Το Δ.Σ. τον ευχαριστεί θερμά για τη δωρεά του.  

Ευχαριστίες 

➤ Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει
και δημόσια τον συγχωριανό μας ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝ. ΡΟΚΚΑ (Αυστραλία)
για τη μεγάλη προσφορά του στο Σύλλογό μας. 

Μιχάλη σε ευχαριστούμε. 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Υ.Γ.: Μιχάλη το κείμενο που μας έστειλες με τις αναμνήσεις σου,

λόγω έλλειψης χώρου θα δημοσιευθεί στο επόμενο φύλλο μας.

σε ευχαριστούμε πολύ.
Την Τετάρτη 8 Αυγούστου και ώρα 9:00 μ.μ.

στον περίβολο χώρο της αίθουσας του Συλλόγου
διοργανώθηκε βραδιά θερινού σινεμά σε μεγάλη
οθόνη. Ένα αφιέρωμα στον παλαιό ελληνικό κινη-
ματογράφο και ειδικά στην Κωμωδία με την ταινία
«ΖΗΚΟΣ Ο ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ», μια ταινία σταθμός
στην ελληνική κωμωδία, για να γελάσουμε και να
ξεφύγουμε από το κλίμα κατάθλιψης που μας δια-
χέουν. Στο διάλειμμα  προσφέρθηκαν σε όλους τα
γνωστά τσίπς (πατατάκια) που μας έδωσε δωρεάν
ο συγχωριανός μας Βασίλης Κων. Χριστόπουλος,
τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ. Επίσης ο σύλ-
λογος προσέφερε  σε όλους από ένα ποτήρι ανα-
ψυκτικό.

Την Παρασκευή 10 Αυγούστου και ώρα 9:30
μ.μ. διοργανώθηκε βραδιά Ελληνικής Παραδοσιακής
Μουσικής στη πλατεία του χωριού. Η δημοφιλής

ορχήστρα «ΚΑΡΥΑΤΕΣ» ανέλαβε και μας διασκέ-
δασε με τα πιο όμορφα ΔΗΜΟΤΙΚΑ τραγούδια. Το
πρόγραμμα είχε εμπλουτιστεί και με αγαπημένα
μας Λαϊκά τραγούδια. Το πολύ καλό και πλούσιο
μενού που ετοιμάστηκε και προσφέρθηκε από το
Σύλλογο αποτελείτο απο γουρνοπούλα, σαλάτα,
κεφαλογραβιέρα, πατάτες και συνοδεύτηκε από
κρασί μοσχοφίλερο που παραχώρησε δωρεάν ο
Νίκος Αθ. Αναστασιάδης, τον οποίο και ευχαρι-
στούμε πολύ, όπως επίσης και τα οπωροκηπευτικά
μαζί με τον Γεώργιο Ι. Ψαρρά. Όλοι χορέψαμε και
ξεφαντώσαμε μέχρι τις πρωινές ώρες. Η καταρ-
ρακτώδης βροχή που έπεσε μέχρι αργά το απόγευμα
δεν στάθηκε ικανή να μειώσει τον ενθουσιασμό
και το κέφι όλων μας. Η αίθουσα έδωσε τη λύση
χρησιμοποιώντας τον εσωτερικό και τον προαύλιο
χώρο, μπροστά από την είσοδο της. Κατά την
διάρκεια της εκδήλωσης έγινε λαχειοφόρος αγορά
με πολλά δώρα που είχαν προσφέρει ο Σύλλογος
και συμπατριώτες μας τους οποίους και ευχαρι-
στούμε πολύ (ειδικότερα: Χρήστο Χ. Σταματόπουλο
ένα ρολόι  χειρός γυναικείο, Δημήτρης Κ. Στα-
θούλης ένα γεύμα για τέσσερα άτομα στην ταβέρνα
«Η ΠΛΑΤΕΙΑ», Κων/νος Ι. Μανέλης ένα γεύμα
τεσσάρων ατόμων στην παραδοσιακή ταβέρνα «Ο
ΜΑΝΕΛΗΣ», Μαρία Δ. Κολιοπούλου ένα καλάθι

με ζυμαρικά, Ευαγγελία Ι. Σιολέ ένα σετ πετσετών,
Κων/νος Ν. Βλάχος ένα μπουκάλι ουίσκι σπέσιαλ,
Βασίλης Δ. Παυλής 10 διαφορετικά CD με δημοτικά
τραγούδια, πρατήριο καυσίμων ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ένα δοχείο τεσσάρων λίτρων λαδιού αυτοκινήτου).
Ήταν μια όμορφη βραδιά γεμάτη κέφι, ξενοιασιά
και θετική ενέργεια που δεν θέλαμε να τελειώσει.

Την Πέμπτη 16 Αυγούστου και ώρα 9:00 μ.μ
στη πλατεία του χωριού δόθηκε η διασκεδαστική
παράσταση καραγκιόζη από το θέατρο σκιών Αθα-
νασίου «Ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο
φίδι». Μικροί- μεγάλοι βρήκαμε την ευκαιρία να
γελάσουμε και να ξεφύγουμε με τις ατάκες του
δημοφιλή λαϊκού μας «ήρωα», του Καραγκιόζη.

Την Κυριακή 19 Αυγούστου και ώρα 7:00 μ.μ.
στο γήπεδο Λεβιδίου έγινε ο καθιερωμένος ποδο-

σφαιρικός αγώνας παλαιμάχων με τους νέους
του χωριού. Οι συμμετέχοντες πολλοί και από τις
δύο ομάδες, άλλωστε ως γνωστό δεν υπάρχει πε-
ριορισμός αλλαγών  αλλά και ένας παρατηρητής
θα μπορούσε να μετρήσει  περισσότερους από  22
ποδοσφαιριστές στη μεγαλύτερη διάρκεια του
αγώνα. Ο σκοπός είναι πολλαπλός, είναι δηλαδή
αθλητικός, κοινωνικός και ψυχαγωγικός. Έχουμε
μια  άμεση, δυναμική  και μαζική επικοινωνία  με
ίσους όρους  σχεδόν όλοι οι νέοι από 14 ετών με
«νέους» έως 60 ετών. Η προσέλευση  των θεατών
ήταν μεγάλη. Άλλωστε τέτοιο θέαμα δεν χάνεται
αφού ο θεατής έχει την δυνατότητα της ελεύθερης
έκφρασης άμεσα και από πολύ κοντινή απόσταση,
αλλά και της συμμετοχής στο γήπεδο αν το
επιθυμεί. Διαιτητής ήταν ο Φώτης Κ. Κέζας ο
οποίος ομολογουμένως ήταν καταπληκτικός. Ο
αγώνας έληξε ισόπαλος 4-4. Δύο γκολ της ομάδας
των παλαιμάχων τα έβαλε ο Γεώργιος Κ. Αναστα-
σιάδης, ένα ο Διαμαντής Κ. Κέζας και ένα ο Γε-
ώργιος Φ. Γκόνος, ενώ για την ομάδα των νέων
οι: Γιάννης Κ. Ψαρράς 2 γκολ, Γιάννης Ι. Ψαρράς
1 γκολ,  Βασίλειος Γ. Σίμος 1 γκολ. Το σκορ είναι
δίκαιο σύμφωνα με την εξέλιξη του αγώνα. Οι δύο
ομάδες έδωσαν ραντεβού για του χρόνου το Δε-
καπενταύγουστο με την πίστη για επικράτηση  της
μίας επί της άλλης. Ίδωμεν.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

Αιδεσιμώτατε
Αγαπητοί συγχωριανοί
εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας, φίλοι του Συλ-

λόγου. 
Καλησπέρα σας 
Εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου, σας κα-

λωσορίζω και σας ευχαριστώ που τιμάτε με την
παρουσία σας την αποψινή μας εκδήλωση. Η εκ-
δήλωση αυτή γίνεται με αφορμή τα εγκαίνια του
κήπου του ξενώνα μας. 

Μια σύντομη αναδρομή στα γεγονότα που
οδήγησαν στη δημιουργία του ξενώνα κρίνεται
απαραίτητη.

Πριν από δέκα (10) χρόνια ακριβώς, στις 17
Αυγούστου του 2002 είχαμε τη χαρά, σαν Δ.Σ.
να κάνουμε τα εγκαίνια λειτουργίας του Ξενώνα.
Για το Σύλλογό μας ήταν μια μεγάλη στιγμή. 

Η διαδικασία ανακαίνισης του ξενώνα είχε
όμως ξεκινήσει πέντε χρόνια γρηγορότερα, το
1977 και ο αγώνας που είχε δώσει τότε ο Σύλλο-
γός μας ήταν μεγάλος για να μπορέσει να ξεπε-
ράσει τις πολλές δυσκολίες που είχαν προκύψει
και τελικά τα κατάφερε. Δεν είναι όμως της πα-
ρούσης στιγμής να αναφερθώ στις δυσκολίες
αυτές. 

Η Πρόεδρος τότε του Συλλόγου και επίτιμος
σήμερα, κ. Ελένη Δάμη και το Δ.Σ. του Συλλόγου
με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση της Ειρήνης
Μπρότση, που από τη θέση της στο Υπουργείο
Πολιτισμού ενέταξε το κληροδότημα των Σπυ-
ροπουλαίων στα διατηρητέα και ο Δημήτρης Παυ-
λής απ’ τη θέση του στο Δ.Σ. στην Αν…………
Πελοπόννησο, αλλά και ο Βασίλης Ηλιόπουλος
που μας βοήθησε να ξεκαθαρίσουμε το ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς με την εκκλησία κατορθώσαμε
να εντάξουμε το έργο στα προγράμματα Leader
και έτσι ξεκίνησε η δημιουργία του ξενώνα. 

Ειρήνη, Δημήτρη και Βασίλη σας ευχαρι-
στούμε και πάλι για τη μεγάλη σας προσφορά
στο σύλλογο και το χωριό μας. 

Μετά από πέντε χρόνια συνεχούς αγώνα ο
Σύλλογος κατάφερε να ολοκληρώσει το τιτάνειο
αυτό έργο, που για πολλούς ήταν χαμένη υπόθεση
και μάλιστα να το θέσουμε σε αδιάλειπτη μέχρι

σήμερα λειτουργία. 
Το έργο αυτό δεν θα μπορούσε να ολοκλη-

ρωθεί, αν δεν είχαμε την ηθική αλλά κυρίως την
οικονομική στήριξη όλων σας και κυρίως των με-
γάλων χορηγών ντόπιων και ξενιτεμένων που η
οικονομική στήριξή τους ήταν μεγάλη και σημαν-
τική. 

Οι χορηγοί, μεγάλοι και μικροί, για την ολο-
κλήρωση του ξενώνα, ήσαν πολλοί και τους ευ-
χαριστούμε για μια ακόμη φορά/ 

Στην ομιλία των εγκαινίων του ξενώνα η πρό-
εδρος του Συλλόγου αναφέρθηκε διεξοδικά και
δεν είναι σκόπιμο να επανέλθω. Μετά την ολο-
κλήρωση του ξενώνα, η λειτουργία του ήταν το
επόμενο βήμα αλλά και το πιο σημαντικό. Σε
αυτό το βήμα ο Σύλλογος στάθηκε τυχερός γιατί
η επιλογή της Δήμητρας Ρόκκα, ως υπεύθυνη
του ξενώνα ήταν η καλύτερη επιλογή που μπο-
ρούσε να γίνει. 

Για τα 10 χρόνια λειτουργίας του ξενώνα η
Δήμητρα είναι η ψυή του και αυτό τα λέει όλα. 

Δήμητρα εκ μέρους του Δ.Σ. σε ευχαριστούμε
για όσα έκανες και για όσα συνεχίζεις να κάνεις
για τον ξενώνα.

Μετά τη λειτουργία του ξενώνα και για τα
επόμενα χρόνια ο Σύλλογος έριξε το βάρος των
προσπαθειών του στη συμπλήρωση ορισμένων
έργων που θα έκαναν τον ξενώνα πιο λειτουργικό
όπως η κατασκευή τζακιού στο χώρο της ταβέρ-
νας, η οργάνωση λαϊκού Μουσείου στο ισόγειό
του, αλλά και η προμήθεια του απαραίτητου εξο-
πλισμού. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου πάντα είχε σαν στόχο
την αξιοποίηση του κήπου γιατί έτσι θα ολοκλη-
ρωνόταν το έργο του ξενώνα. 

Εδώ και πέντε χρόνια ξεκινήσαμε και βάλαμε
δειλά-δειλά τις βάσεις για την αξιοποίηση του
κήπου, αρχίζοντας από την ανάθεση της μελέτης
του κήπου σε αρμόδιο γραφείο. Οι δυσκολίες και
πάλι ήσαν πολλές αλλά ξεπεράστηκαν για να

φτάσουμε στην σημερινή κατάσταση που δεν
είναι η ολοκληρωμένη μορφή του αλλά αυτά που
απομένουν είναι λίγα και επουσιώδη. 

Πιστεύουμε ότι στα επόμενα χρόνια ο κήπος
θα πάρει την τελική του μορφή. Το έργο του
κήπου δεν θα μπορούσε να φτάσει στη μορφή
που βρίσκεται σήμερα, αν δεν είχαμε και πάλι
την οικονομική στήριξη όλων σας αλλά κυρίως
συγκεκριμένων συγχωριανών μας που οικειοθελώς
έκαναν τις προσφορές τους προς το Σύλλογο
και θεωρώ υποχρέωση να τους αναφέρω ονομα-
στικά και αυτοί είναι: α) Ο Ανδρέας Μπουρτσου-
κλής που έκανε δωρεά τις δυο μεταλλικές πόρτες
του κήπου, β) Ο Παναγιώτης Ψαρράς που μας
προσέφερε δωρεάν το ηλεκτρολογικό υλικό για
το φωτισμό του κήπου και έδωσε χρήσιμες και
πρακτικές συμβουλές για την εγκατάσταση του
υλικού.

Ανδρέα και Παναγιώτη σας ευχαριστούμε
θερμά. 

Την εκτέλεση του μεγάλου όγκου των εργα-
σιών που είναι το πετρόκτιστο τμήμα και η δια-
μόρφωση του χώρου ανάλαβε ο Βασίλης Λαγού-
σης, που με πολύ ζήλο και κόπο έφερε εις πέρας. 

Βασίλη σε ευχαριστούμε.
Τη μελέτη του φωτισμού πραγματοποίησε ο

φίλος Ηλεκτρολόγος - Μηχανολόγος Βασίλης
Κουριάμπαλης και την εκτέλεση ανέλαβε ο Μίμης
Μπασιώτης, ο Γιώργος Γκόνος ενίσχυσε το φω-
τισμό του κήπου. Ενώ τα υδραυλικά ανάλαβε ο
Γιώργος Κουσιάκης και ο Βασίλης Δημόπουλος.
Σας ευχαριστούμε όλους σας. 

Και τώρα στο μενού της βραδιάς, που ξεφεύγει
από τα καθιερωμένα κρέατα, αφού το κυρίως
πιάτο είναι σαρδέλλα, προσφορά του φίλου του
Συλλόγου μας Θοδωρή Κακούρη, ο οποίος έλκει
την καταγωγή από το χωριό μας, αφού ο παππούς
του παππού του λεγόταν Ζιωτοπουλος και εγκα-
ταστάθηκε στο Βελιμάχι Γορτυνίας. 

Θοδωρή σε ευχαριστούμε για την αγάπη που

δείχνεις έμπρακτα στον τόπο καταγωγής των
προγόνων σου. 

Το μενού συμπληρώνεται με κρασιά και τυριά
προσφορά για μια ακόμη φορά του κτήματος
Σπυρόπουλου. Νώντα σε ευχαριστούμεκαι πάλι.
Οι αγγουροντομάτες είναι προσφορά των Νικου
Αναστασιάδη Βασίλη Σιολέ και Γιώργου Ψαρρά.
Τα σταφύλια είναι προσφορά του κτήματος της
Ευαγγελίας Τασιοπούλου, το ψήσιμο της πατάτας
έγινε από την ταβέρνα Μανέλη και τα έντυπα
των λαχνών από το Χρήστο Μανέλη. Σας ευχα-
ριστούμε όλους σας. Ένα ακόμη ευχαριστώ πρέπει
να ειπωθεί στους ανθρώπους που με πολύ κόπο
ετοίμασαν το αποψινό μας τραπέζι και είναι
πολλοί. 

Το κόψιμο της κορδέλας των εγκαινίων του
κήπου θα γίνει από τον επίτιμο πρόεδρο του
Συλλόγου μας κ. Ελένη Δάμη και τον κ. Κώστα
Σπυρόπουλο. 

Η Ελένη ήταν για είκοσι χρόνια στο τιμόνι
του Συλλόγου μας και μαζί με το σημερινό Δ.Σ.
οραματιστήκαμε και εκτελέσαμε τόσο την κατα-
σκευή του ξενώνα όσο και του κήπου, το δι-
καιούται. Ο Κώστας Σπυρόπουλος είναι γιος του
Θεοδωράκη Σπυρόπουλου ενός εκ των δύο δω-
ρητών του σπιτιού, για να τιμηθούν έτσι στο
προσωπό του οι δωρητές Θεοδωράκης και Γιώρ-
γος Σπυρόπουλος. 

Ο αγαπητός Κώστας είναι πάντα κοντά στο
Σύλλογο και κάθε χρόνο έρχεται από την Αμερική
στην Ελλάα μαζί με τη σύζυγό του Κούλα και το
πρώτο που κάνει είναι να επισκέπτεται το χωριό
και τον Ξενώνα.

Κώστα να είσαι καλά και να συνεχίζεις να
μας επισκέπτεσαι, σε ευχαριστούμε. 

Εκ μέρους του ΔΣ. του Συλλόγου σας καλω-
σορίζω και πάλι και εύχομαι καλή διασκέδαση
από την ωραία ορχήστρα μας. Το έχουμε ανάγκη
όλοι μας. 

Για τη λαχειοφόρο αγορά που θα ακολουθήσει
θα σας ενημερώσει σχετικά με τα δώρα ο κ.
Γιώργος ο Ρόκκας. 

Σας ευχαριστώ.

Εγκαίνια του  κήπου  του  ξενώνα  μας

Ρόκκας Μιχάλης του Παν. (Αυστραλία)1000 δολ.

Λαγούσης Βασίλης .................................... 100€ 

Καζάκος Μιχάλης ........................................ 50 €

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

Γαρμπή Αναστασία ...................................... 50 €  

Νάτσης Κώστας του Νικ. (Καναδάς)......... 100 €

Κοτσιάνης Ηλίας του Σπυρ.......................... 50 € 

Σταματόπουλος Θεόδωρος του Παν.

(Αυστραλία) ................................................100 € 

Σιολέ - Τριανταφύλλη Ευαγγελία ............... 50 €

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

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

Σταματόπουλος Κώστας του Χρ. ............. 100 € 

Γκούσκος Δημήτρης .................................... 50 € 

Μοναχή Παναρέτη -Τσαγκαλάκη 

(Καλτεζες) ................................................... 20 € 

Βλάχος Σταύρος.......................................... 20 € 

Συμπόνης Κώστας (Αυστραλία) 100 δολ. Αυστρ.

Κλουφέτας Φώτης ..................... 50 δολ. Αυστρ.

Παν. Χ. Ρόκκας ........................................... 20 € 

Λίτσα Τασιοπούλου-Παπαϊωάννου ............. 20 € 

Θεοδ. Δ. Κολιοπούλου-Μπέτα .. 50 δολ. Καναδά

Κωστούλα Σταματοπούλου - Βλαχοπουλιώτη ....

..................................................................... 30 €

Δήμητρα Β. Κοτσιάνη ................................. 30 € 

Φωτούλα Σπ. Ηλιοπούλου .......................... 30 € 

Εμμανουηλίδου Σταυρούλα ....................... 30 €

Σταμάτα Θ. Σταματοπούλου ....................... 50 € 

Βαγγέλης Θ. Σταματόπουλος .................... 30 € 

Ευαγγελία Θ. Κακαρίκου ............................ 20 € 

Δημήτρης Αν. Παυλής ................................. 50 € 

Ιωάννης Δ. Ψαρράς..................................... 20 € 

Κώστας Γ. Παπαγεωργίου .......................... 30 €

Γιώργος Β. Σταθούλης ............................... 20 €

Ευαγγελία Γ. Καρατζά ................................ 20 € 

Γεωργία Χρ. Ρόκκα ..................................... 20 €    

Μαρία & Ευγενία Σταματοπούλου .............. 50 € 

Δημήτρης Β. Παυλής ...................................20 € 

Παναγιώτης Χρ. Σταματόπουλος 300 δολ. Αμερ.

Προσφορές στη μνήμη:
Παναγιώτη Ζαχαρίου η γυναίκα του Στυλιανή 20€

Συνδρομές

Συνέχεια από την 1η σελ. 
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Η  εφημερίδα  μας  δέχεται  διαφημιστικές  καταχωρήσεις.

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

Ετήσια  συνδρομή  30€

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΥ 

Ανδρέας Μπουρτσουκλής
Βιομηχανική περιοχή Τρίπολης 

Τηλ.: 2710-232125 
2710-239855 (σπιτιού) 

Ρόκκα  Ν.  Χρυσάνθη
Δικηγόρος

Εθνικής Αντιστάσεως 57-59
Τρίπολη  Τ.Κ.  22100

Κιν.: 6982582902
xrusa.rokka@gmail.com

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 διαδικτυακός τόπος συ-
νάντησης όλων των απανταχού Κακου-
ραίων.

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. 

Στείλτε κάποιο σημαντικό ιστορικό γε-
γονός που αφορά το σόι σας ή την οικογέ-
νειά σας που επιθυμείτε να μπει σαν πρό-
λογος του σογιού σας.

Επικοινωνήστε με το συντάκτη των γε-
νεαλογικών δένδρων Ι. Δ. Σταματόπουλο
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 μας θέλει να ευ-
χαριστήσει όλους όσους έθεσαν στη διά-
θεσή του μέχρι σήμερα οικογενειακές φω-
τογραφίες, για τη δημιουργία του λευκώ-
ματος και ήσαν πολλοί. Ελπίζουμε ότι αυτό
θα συνεχισθεί και στο μέλλον.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ωρολόγια - ΚοσμήματαΩρολόγια - Κοσμήματα

Σταματόπουλος Χρ.

Εθνικής Αντίστασης 52

τηλ. 2710-232633 Τρίπολη

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
Στο Κακούρι παλιά κατοικία με

οικόπεδο 180 τ.μ. (οικία Βελή απέναντι
από τον Ξενώνα).

Πληροφορίες στο τηλ.: 6972501030
(κα. Βελή Δήμητρα)

ΔΩΡΕΑΝ  ΦΥΣΙΚΗ 
ΣΤΟ  ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Μαθήματα Φυσικής για μαθητές

Γυμνασίου - Λυκείου στη διεύθυνση

www.webschool.edu.gr

Ο Βίος του Αγίου Παταπίου
O Άγιος Πατάπιος γεννήθηκε

τον 4ο μ.Χ. αιώνα, στη Θήβα της
Αιγύπτου από πλούσιους γονείς,
οι οποίοι ήταν καλοί Χριστιανοί.
Γαλούχησαν τον Άγιο Πατάπιο με
χριστιανικές αρχές. Ο Άγιος Πα-
τάπιος σε μικρή ηλικία πήγε στην
έρημο, όπου αφιερώθηκε συνολικά
στην προσευχή. Πολλοί άνθρωποι
τον επισκέφθηκαν για να λάβουν
τις συμβουλές του και να ακού-
σουν το κήρυγμά του.

Ο Άγιος Πατάπιος αναχώρησε
για την Κωνσταντινούπολη για να
συνεχίσει την ζωή του. Εκεί γνώ-
ρισε άλλους 2 ασκητές, τον Βάρα

και τον Ραβουλά (οι οποίοι έγιναν αργότερα και αυτοί Άγιοι).
Έζησαν έξω από το τείχος της Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος
Βάρας ίδρυσε το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη (του Τιμίου Προ-
δρόμου) της Πέτρας. Ο Άγιος Ραβουλάς ασκήτευσε κοντά στην
πύλη του Ρωμανού.

Πολλοί άνθρωποι ακολούθησαν τον άγιο Πατάπιο ο οποίος
εγκαταστάθηκε κοντά στις Βλαχέρνες στο Ξηρό Όρος. Ίδρυσε
ένα μοναστήρι, τη Μονή των Αιγυπτίων, όπου κήρυξε και κατεύθυνε
πολλούς. Εκεί κοιμήθηκε (πέθανε). Μετά την κοίμηση του Αγίου
Παταπίου, και την καταστροφή της μονής των Αιγυπτίων το 536
μ.Χ., ο πνευματικός του αδελφός Όσιος Βάρας μετέφερε το λεί-
ψανο του Αγίου Παταπίου στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη της
Πέτρας το οποίο ήταν υπό την προστασία της βασιλικής οικογένειας
της Κωνσταντινούπολης,Παλαιολόγων και ειδικά της βασίλισσα
Augusta Ελένης Παλαιολόγου η οποία αργότερα έγινε η Αγία
Υπομονή. Η Ελένη ήταν η μητέρα του τελευταίου αυτοκράτορα
του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.Έγινε αυτοκράτειρα
του Βυζαντίου ως σύζυγος του Εμμανουήλ Β’ του Παλαιολόγου.

Μετά την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης το 1453 από
τους Οθωμανούς, ο συγγενής των αυτοκρατόρων Παλαιολόγων
(ανηψιός της Αγίας Υπομονής), ο Αγγελής Νοταράς, προκειμένου
να προστατεύσει τα λείψανα του Αγίου Παταπίου από τους Οθω-
μανούς το μετέφερε στο βουνό Γεράνια στη Νότια Ελλάδα (στο
Λουτράκι, κοντά στην Αθήνα) και έκρυψε το λείψανο σε ένα
σπήλαιο που έγινε ασκητήριο, αλλά αργότερα ερήμωσε. Σημει-
ώνεται ότι το σπήλαιο στο οποίο μετεφέρθη το σκήνωμα του
Αγίου Παταπίου ήταν ήδη ασκητήριο μοναχών από τον 11ο αιώνα
μ.Χ.

Το σπήλαιο με το λείψανο του αγίου ανακαλύφθηκε το 1904
από πολίτες του Λουτρακίου. Στο σπήλαιο βρέθηκε και η κάρα
της Αγίας Υπομονής. Ωστόσο, ορισμένοι επισκέπτες από το
σπήλαιο πήραν κομμάτια των λειψάνων του Αγίου ως φυλαχτό,
κατά μαρτυρία της γερόντισσας Παταπίας. Στη συνέχεια, ένας
ιερέας από το Λουτράκι, ο πατέρας Κωνσταντίνος Σουσάνης,
πήρε το λείψανο του Αγίου Παταπίου και το κράτησε στο σπίτι
του με την άδεια της εκκλησίας, προκειμένου να το κρατήσει
μακριά από τους βάνδαλους. Αρχικά στο σπήλαιο βρέθηκε ξύλινος
σταυρός αποτεθησαυρισμένος, μεμβάνη και νομίσματα τα οποία
παραδόθηκαν στις αρμόδιες αρχές.

Αργότερα το 1952 ο Πατέρας Νεκτάριος (κοσμικό όνομα Κυ-
ριάκος) Μαρμαρινός, ένας ιερέας από τον Συνοικισμό της Κορίνθου
(και αργότερα πρωτοσύγκελος στη μητρόπολη Κορίνθου) - με
καταγωγή από την Αίγινα (ήταν υποτακτικός του Αγίου Ιερωνύμου),
ίδρυσε μοναστήρι στον τόπο του σπηλαίου και το λείψανο επέ-
στρεψε στο σπήλαιο όπου βρέθηκε. Η επίσημη ίδρυση της μονής
έγινε στις 1 Αυγούστου 1952 από τον μητροπολίτη Κορινθίας

Προκόπιο Τζαβάρα.
Η πρώτη ηγουμένη στη μονή, το 1952, ήταν γερόντισσα Συγ-

κλητική. Η γερόντισσα Παταπία βοήθησε σε σημαντικό βαθμό
στην δημιουργία και την οικοδόμηση της μονής. Ήταν ηγουμένη
από το 1963 ως το 1970, οπότε παραιτήθηκε λόγω προβλημάτων
υγείας. Η επόμενη ηγουμένη μέχρι σήμερα είναι η αδελφή Ισι-
δώρα.

Αρχικά υπήρχαν δυσκολίες για να οικοδομηθεί το μοναστήρι.
Υπήρχαν μόνο πολύ μικρά κάποια δωμάτια – κελιά στα οποία
ζούσαν οι μοναχές. Οι καλόγριες τα πρώτα χρόνια είχαν δυσκολία
στο να φέρουν οικοδομικά υλικά κατασκευής της μονής προς το
μοναστήρι, αφού αρχικά δεν υπήρχε βατός δρόμος για να
περάσουν αυτοκίνητα, αλλά ένα μονοπάτι, και οι μοναχές χρησι-
μοποιούσαν ένα γαϊδουράκι για να μεταφέρουν τα υλικά κατα-
σκευής στην νεοαναγειρόμενη μονή και επίσης για να κουβαλήσουν
νερό (από μια πηγή χιλιόμετρα μακριά) και τρόφιμα (από την
πόλη Λουτράκι). Συχνά οι καλόγριες κουβαλούσαν οικοδομικά
υλικά για την κατασκευή της μονής ή στάμνες με νερό και
τρόφιμα στην πλάτη τους!

Με πολύ κόπο η ανοικοδόμηση της μονής ολοκληρώθηκε: οι
ξενώνες, τα δωμάτια (κελιά) για τις 40 καλόγριες, η εκκλησία
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίας), το νεκροταφείο (όπου
υπάρχει ο ναός της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας), η εκκλησία
μέσα στο άβατο (η Αγία Τριάδα). Τέλος υπάρχει χώρος έκθεσης
για τους επισκέπτες (με χριστιανικά αντικείμενα λατρείας και βι-
βλία). Σήμερα υπάρχει πλέον πρόσβαση στη μονή με ασφαλτό-
στρωτο δρόμο (που κατασκεύασε ο στρατός) και παρκινγκ, ενώ
η μονή έχει εδώ και χρόνια αυτόνομο δίκτυο ύδρευσης και ηλε-
κτροδότησης.

To μοναστήρι του Αγίου Παταπίου είναι γυναικείο και φιλοξενεί
40 καλόγριες. Βρίσκεται στην Ελλάδα, στο βουνό Γεράνεια Όρη,
σε ύψος 650 μέτρων (2132 πόδια), και είναι κοντά στο Λουτράκι
(γνωστή Λουτρόπολη που βρίσκεται μια ώρα απόσταση από την
πρωτεύουσα Αθήνα). Το μοναστήρι έχει θέα προς την θάλασσα
και το Λουτράκι. Στη μονή του Αγίου Παταπίου καθώς εισερχόμαστε
συναντάμε την εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίας).
Τον ναό αυτό καθαγίασε στις 18 Αυγούστου 1968 ο μητροπολίτης
Κορινθίας Παντελεήμων. Μέσα στην εκκλησία συναντάμε στο
κέντρο την εικόνα του αγίου που εορτάζει τη συγκεκριμένη
ημέρα. Στα δεξιά συναντάμε την εικόνα του Αγίου Παταπίου
δεξιά της οποίας είναι εφαπτόμενη στον τοίχο η μεγάλη εικόνα
Παναγία η Ελεούσα η οποία είναι γεμάτη τάματα. Αριστερά συ-
ναντάμε την εικόνα της Αγίας Υπομονής αριστερά της οποίας
είναι εφαπτόμενη στον τοίχο η μεγάλη εικόνα του Αγίου Παταπίου
μαζί με την Αγία Υπομονήκαι τον Άγιο Νίκωνα τον Νέο. Εντός
της εκκλησίας της Παναγίας υπάρχει, παρακείμενα, ο ναός των
Αγίων Αναργύρων.

Το σπήλαιο του Αγίου Παταπίου είναι δίπλα από την εκκλησία
της Παναγίας. Εκεί φυλάσσεται σε λάρνακα το λείψανό του, κα-
λυμμένο με ράσο (το ράσο αυτό αλλάζει κάθε χρόνο στην εορτή
του). Στο σπήλαιο υπάρχουν και Βυζαντινές αγιογραφίες (συμ-
περιλαμβανομένων του Αγίου Παταπίου και της Αγίας Υπομονής)
από άγνωστους αγιογράφους και οι οποίες έχουν ζωγραφιστεί
πιθανώς τον 15ου αιώνα μ.Χ. Πολλοί επισκέπτες της μονής παίρ-
νουν ως φυλακτό από το σπήλαιο ένα κομματάκι από βαμβάκι
ποτισμένο με το λάδι του αγίου (από την καντήλα που καίει στο
σπήλαιο του Αγίου) και επίσης παίρνουν αγίασμα από παρακείμενη
στο σπήλαιο πηγή. Η μνήμη του Αγίου Παταπίου εορτάζεται στις
8 Δεκεμβρίου (η κύρια εορτή), και επίσης την Τρίτη της Διακαινή-
σιμου (Τρίτη του Πάσχα) ανάμνηση της ημέρας εύρεσης του λει-
ψάνου του. Η τιμία κάρα της Αγίας Υπομονής φυλάσσεται στο
ίδιο μοναστήρι.

Από το συγχωριανό μας Θεόδωρο
Παν. Σταματόπουλο, ιερέα στην Αυ-
στραλία, λάβαμε την ακόλουθη επιστο-
λή. 

Αγαπητοί πατριώτες, 
Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι

ερώ χαίρετε. 
Εύχομαι πάντα να είσθε καλά 
Εσωκλείω τη συνδρομή μου. 
Διαβιβάζετε τις ευχές μου και τους

χαιρετισμούς μου σ’ όλους τους πα-
τριώτες. 

Με ευχές και εκτίμηση 
Θεόδωρος Παν. Σταματόπουλος 
Ιερέας Αυστραλία 

****
Τορόντο 29 Ιουλίου 

Χαιρετίσματα σε όλους από οικο-
γένεια Κωνσταντίνου Νικολ. Νάτση. 

Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά. 
Σας στέλνω τη συνδρομή μου για

να συνεχίσετε το σπουδαίο έργο σας. 
Σας ευχαριστούμε. 

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΩΝ ΜΑΣ 


