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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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Η28η  Οκτωβρίου  1940  αποτελεί  την  κορωνίδα  της
σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας. Ο απανταχού ελλη-

νισμός γιόρτασε και φέτος την ημέρα αυτή με εύλογο
ενθουσιασμό και εθνική περηφάνεια. 

Φέτος βρέθηκα στο φυσικό χώρο που γράφτηκε η
εποποιΐα του ’40, δηλαδή στη Βόρειο Ήπειρο. Ήταν για
μένα ένα ταξίδι ζωής. Η συγκίνηση ήταν μεγάλη όταν
βρέθηκα στο χώρο που έχει ταφεί ο πατέρας μου εδώ
και 71 χρόνια. Στον  ίδιο χώρο, που είναι  το προαύλιο
της εκκλησίας της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Κοσίνα
της Βορείου Ηπείρου,  έχει  ταφεί  και  ο  δάσκαλος
Θανάσης Μπρότσης και σε απόσταση ενός χιλιομέτρου
από εκεί, στο ύψωμα 731 έχει ταφεί και ο τρίτος νεκρός
Κακουραίος του ελληνοϊταλικού πολέμου ο Γιάννης ο
Ρόκκας. 

Για το δικό μου οδοιπορικό προς την Αλβανία ελπίζω
να αναφερθώ διεξοδικά άλλη φορά. 

Για  τον πόλεμο του 1940 έχουν γραφεί πολλά και
σπουδαία όλα αυτά τα χρόνια, που έχουν μεσολαβήσει
μέχρι  σήμερα.  Μερικά  όμως  αφηγήματα  της  εποχής
εκείνης είναι συγκινητικά. Ένα τέτοιο αλίευσα και εγώ
από τον τύπο και σας το παραθέτω: 

ΤΑ  ΕΔΩΣΑ  ΚΑΙ  ΤΑ  ΔΥΟ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ 

Βρισκόμαστε  στις  αρχές  του  1950  στην  πλατεία
Κλαυθμώνος, όπου τότε ήταν το κτίριο του Υπουργείου
Ναυτικών και η σημαία κυμάτιζε σε αυτό, όπως και σε
κάθε δημόσιο κτίριο. 

Κάθε πρωί με την ανατολή του ήλιου και κάθε από-
γευμα με τη δύση πάλι  του ήλιου, στρατιωτικό άγημα
έκανε την έπαρση και την υποστολή της σημαίας αντί-

στοιχα, με την πρέπουσα απόδοση τιμών στο ιερό εθνικό
μας σύμβολο τη γαλανόλευκη σημαία μας. 

Είναι απόγευμα και το άγημα του στρατού βρίσκεται
μπροστά στο κτίριο για την υποστολή της σημαίας. 

Ο σαλπιγκτής  δίνει  το  σύνθημα  για  την  υποστολή
της. Το άγημα παρουσιάζει όπλα. Ο αξιωματικός χαιρετά
και παίζεται ο εθνικός μας ύμνος από την μπάντα. Όλοι
οι  περαστικοί  σταματούν  σε  στάση  προσοχής  για  να
αποδώσουν  τον πρέποντα σεβασμό στη γαλανόλευκη
σημαία. 

Ο αξιωματικός με το μάτι αντιλαμβάνεται κάτι ασυ-
νήθιστο και φαίνεται ταραγμένος. 

Τελειώνοντας η διαδικασία υποστολής της σημαίας
ο  νεαρός  αξιωματικός  κατευθύνεται  θυμωμένος  προς
ένα γεροδεμένο πλανόδιο καστανά που βρίσκεται κοντά

Το  όνειρο  τελείωσε 
Γράφει ο Γιάννης Μ. Ζαρόκωστας 

Είναι  παράδοξο  αυτό  που  συμβαίνει  μ’  εμάς  τους
Έλληνες στην εποχή μας. Πατάμε τη γη ή πετάμε στα
σύννεφα; Είναι δύσκολο να εξηγήσει κάποιος τη συμ-
περιφορά μας. Μήπως χρειαζόμαστε εθνική ψυχανάλυση;
Για ό,τι συμβαίνει γύρω μας φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός
από μας. Ο εαυτός μας είναι αθώος και όλοι οι άλλοι
είναι  ένοχοι.  Πάντα  έτσι  γίνεται,  όποτε  αποτυγχάνει
κάτι  ψάχνουμε  ποιον  θα  κατηγορήσουμε  για  τη  δική
μας ανικανότητα. 

Ο τρόπος της ζωής μας αντανακλά τις επιθυμίες και
τις αξίες της ελληνικής κοινωνίας. Ό,τι ήταν δύσκολο
για τον Έλληνα έπρεπε να γίνει εύκολο, για να την πε-
ράσουμε καλύτερα. Η φιλοσοφία της ήσσονος προσπά-
θειας έγινε τρόπος ζωής, modus vivendi, όπως έλεγαν
οι Λατίνοι. 

Τα παραδείγματα είναι άπειρα. Η αρχή έγινε από το
σχολείο. Ήταν δύσκολες για κάποιους κάποιες εξετάσεις;
Αντί  να  κουραστούν  και  να  στρωθούν  στη  μελέτη  τα
βλαστάρια μας, τις καταργήσαμε τελείως. Ήταν δύσκολα
για άλλους κάποια βιβλία; Τα καταργήσαμε κι αυτά για
να μην κουράζονται τα παιδιά μας. Με την ίδια λογική
καταργήσαμε  τα  αρχαία  ελληνικά  στο  πρωτότυπο  και
απλοποιήσαμε την ορθογραφία. Για να απλοποιήσουμε
τα  πράγματα  αγνοήσαμε  τη  διαχρονική  διάσταση  της
γλώσσας, κάτι που θα εύχονταν μόνον οι εχθροί μας.
Και  όλα  αυτά  παρ’  ότι,  ύστερα  από  επιστημονικές
έρευνες, έχει αποδειχτεί ότι με την εκμάθηση των αρ-
χαίων ελληνικών και της  ιστορικής ορθογραφίας, ωρι-
μάζουν ταχύτερα οι γνωστικές λειτουργίες, όπως η αν-
τίληψη και η μνήμη. Έτσι, οι νέες γενιές μεγαλώνουν
στα σχολεία, όπου ο ελάχιστος κόπος και η φυγοπονία
έγιναν κεντρικές κατευθύνσεις. 

Η ισοπεδωτική αντίληψη απέκλεισε την αξιοκρατία
και τον ποιοτικό έλεγχο, ελαχιστοποίησε την παραγω-
γικότητα και νομιμοποίησε την ανομία, με αποτέλεσμα
να  ταξιδεύουμε  σε  φουρτουνιασμένη  θάλασσα  χωρίς
πυξίδα. 

Και συνεχίζω με τον τρόπο ζωής που μας χαρακτη-

ρίζει, όπου κυριαρχεί το φαίνεσθαι εις βάρος του είναι.
Θύματα  της  καταναλωτικής  νοοτροπίας  δανειζόμαστε
από τις τράπεζες για ν’ αγοράσουμε πολυτελή αυτοκίνητα,
να κάνουμε σπάταλες διακοπές ή να ταξιδεύουμε στο
εξωτερικό.  Έτσι  όλοι  ζούσαμε  με  δανεικά,  χωρίς  να
υπολογίζουμε την ημέρα που θα έπρεπε να πληρώσουμε
το λογαριασμό. Η παράνοια στο μεγαλείο της! 

Ανάλογη νοοτροπία είχαν και οι  κυβερνώντες που
δικαιολογούσαν την ύπαρξή τους βασιζόμενοι στις πε-
λατειακές σχέσεις και στο κλίμα νεποτισμού. 

Και  ξαφνικά  ένα πρωί  το  όνειρο  τελείωσε,  γιατί  η
χώρα έφθασε στα όρια της πτώχευσης και εμείς οι Έλ-
ληνες γίναμε ξαφνικά ζήτουλες. 

Τώρα,  όμως,  που  πιάσαμε  πάτο  και  φτάσαμε  στο
αδιέξοδο, είναι καιρός να λογικευτούμε, ν’ αλλάξουμε
νοοτροπία και να αντισταθμίσουμε την κρίση με ευκαιρία.
Το «ουδέν κακόν αμιγές καλού» έχει διαχρονική αξία.

Κωδ. εντύπου: 014117

Ο  ξενώνας  του  χωριού  μας

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. 

Το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου 
εύχεται 

στους  απανταχού Κακουραίους 
Καλά  Χριστούγεννα 

και 
Ευτυχισμένος 

ο καινούργιος χρόνος
2013 

υγεία και ευτυχία 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΚΕΜΠΑ

28η  Οκτωβρίου  1940

Το ημερολόγιο του Συλλόγου μας
για το 2013 

Ο Σύλλογός μας φέτος θα κυκλοφορήσει το ημε-
ρολόγιο του 2013. 

Είναι ένα καλαίσθητο ημερολόγιο που κοσμείται
με παλιές φωτογραφίες από τη ζωή του χωριού. 

Ένα ημερολόγιο που δεν πρέπει να λείπει από
κανένα Κακουραίικο σπίτι. 

Τιμή: 5€ για το εσωτερικό, 10€ για το εξωτερικό.
Θα το βρείτε: 
Στην Τρίπολη: στο κατάστημα του Χρήστου Σταμα-
τόπουλου
Στο χωριό, από τη Δήμητρα Ρόκκα 
Στην Αθήνα, από τα μέλη του Δ.Σ. 
Για τους Κακουραίους του εξωτερικού θα στέλνεται
κατόπιν παραγγελίας. 
Το Δ.Σ. ευχαριστεί τους χορηγούς του ημερολογίου

Καρναβάλι  2013  στο  Κακούρι
(Λεπτομέρειες στη σελ. 4)



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 8082042 

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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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Έφυγαν  για  πάντα  από  κοντά  μαςΓεννήσεις

● Στις 23 Σεπτεμβρίου 2012, στο μαιευτήριο
«Αλεξάνδρα» το ζεύγος Δημητρίου και
Φανής Φραγκογιάννη έφερε στον κόσμο
το δεύτερο υγιέστατο αγοράκι του. 
Στους ευτυχείς γονείς Δημήτρη και
Φανή και στους παππούδες Διονύση
και Άννα Σταματοπούλου, ευχόμαστε
ολόψυχα να τους ζήσει. Οι θείοι και τα
ξαδέρφια. 

● Ο Θανάσης Παναγιώτου και η σύζυγός
του Νάντια, το γένος Ροβέρτου Σπυρό-
πουλου απέκτησαν το πρώτο τους παιδί,
αγόρι, στις 23-10-2012. 
Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες και
γιαγιάδες, ευχόμαστε να τους ζήσει
και να το καμαρώσουν όπως επιθυμούν. 

Βαπτίσεις 

● Ο Βασίλης Γ. Καρατζάς και η γυναίκα
του Γιώτα βάφτισαν την κόρη τους στις
21-7-2012 στον Ιερό Ναό Παναγίας στη
Ράχη του Κοκόση. Νονοί ήταν το ζεύγος
Θοδωρή και Σούλας Λαγούση, οι οποίοι
του έδωσαν το όνομα Ευαγγελία. 

● Ο Ηλίας Ι. Σταματόπουλος και η γυναίκα
του Μαρία, βάφτισαν τη δεύτερη κόρη
τους  στον  Ιερό  Ναό  Ευαγγελιστρίας,
στο παράλιο Άστρος. 
Νονά ήταν η Νέλλη Ατσόγλου, που έδω-
σε στη νεοφώτιστη το όνομα Έλενα.
Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες και
γιαγιάδες των νεοφώτιστων, ευχόμαστε
να τους ζήσουν. 

Γάμοι 

● Ο Γιάννης Ρέκκας και η Βασιλική Καζά
το γένος Σούλας Αντωνοπούλου, τέλε-
σαν τους γάμους τους την Κυριακή 21
Οκτωβρίου 2012. Το γαμήλιο γεύμα πα-
ρετέθη στο κέντρο «Διόνυσος». 

● Ο Χρήστος Παπαπέτρου και  η  Ελένη
Βλάχου, κόρη του Δημήτρη Νικ. Βλάχου
τέλεσαν τους γάμους τους το Σάββατο
29 Σεπτεμβρίου 2012 στο Κακούρι. Το
γαμήλιο  γεύμα  παρετέθη  στο  κέντρο
«Έπαυλη». 

● Ο Νίκος Παπαβασιλείου και η Αθανασία
Βασιλείου Μπρότση τέλεσαν τους γά-
μους  τους  το  Σάββατο  13  Οκτωβρίου
2012 στο Ναό της Αγίας Βαρβάρας στην
Τρίπολη. 
Το  γαμήλιο  τραπέζι  έγινε στο  κέντρο

«SanSet» 
Ευχόμαστε στους νεόνυμφους βίον αν-

θόσπαρτον 

Στις 19-11-2012 απεβίωσε στην Αθήνα ύστερα από ολιγόμηνη
ασθένεια ο Δημήτρης Β. Παυλής, σε ηλικία 77 ετών και  ετάφη
παρουσία  όλων  των  συγχωριανών,  συγγενών  και  συναδέλφων
του (ήταν δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Ν. Ηρακλείου Αττικής),

στο χωριό την επομένη μέρα. 
Τον συμπαθέστατο Μήτσο, τον ξα, αποχαιρέτησε ο ξάδελφός

του Νώντας Απ. Σπυρόπουλος 

Δεν ήρθε ακόμη η συντέλεια του κόσμου
κρίμα... κι εμείς την περιμέναμε από το 2000...
Προφανώς  θα  πήρε  παράταση,  γιατί  κάτι
ακούσαμε και για φέτος στο τέλος, το 2012.
Πέρασε κι αυτό κι είμαστε ακόμα εδώ, ίσως
είναι για αργότερα, ποιος ξέρει; και συνεχί-
ζουμε την ζωή μας, πηγαίνουμε στη δουλειά
μας, πληρώνουμε τα χρέη μας, και συνεχί-
ζουμε  να  ονειρευόμαστε!.  Πολλές  φορές
κλείνω τα μάτια, στοχάζομαι και ονειρεύομαι
όχι πράγματα μεγάλα και σπουδαία, όχι χρή-
ματα ταξίδια και, καλή ζωή ...όχι. Παλεύω με
το εγώ μου να παραμείνω άνθρωπος με αι-
σθήματα, με θέληση, με σκέψη, με συμπόνια,
απέναντι  στα  άγρια  θηρία  μιας  κοινωνίας
που μέρα με την μέρα θεριεύει έτοιμη να κα-
τασπαράξει ότι ανθρώπινο, ευαίσθητο, αλη-
θινό, που πατάει σε αυτή τη γη, σε ετούτον
τον τόπο. Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης δεν
με τρόμαξαν πολύ, γιατί να μπορούσαν άλ-
λωστε να με τρομάξουν; Δεν είχα ποτέ, πολ-
λά, για να χάσω; Δεν απελπίζομαι, όχι, ανα-
ρωτιέμαι όμως, γιατί φτάσαμε έως εδώ; γιατί
γίναμε έτσι, γιατί χάθηκε ο σεβασμός, η εμ-
πιστοσύνη, η αλήθεια, ο λόγος, το δικαίωμα
όλων των ανθρώπων στην τροφή, την εργασία
και την εκπαίδευση. Αναρωτιέμαι λοιπόν και
προσπαθώ να καταλάβω πούχάθηκαν οι αξίες
μας, η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός, η αδελφο-
σύνη. το συναίσθημα, η αγάπη, η αλήθεια, η
εμπιστοσύνη, η αλληλεγγύη, η ασφάλεια, η
δικαιοσύνη….

Στα Δελφικά παραγγέλματα (κάτι  σαν
τις  σημερινές  δέκα  εντολές  –  αλλά  ήταν
πολλά περισσότερα), γίνονται αναφορές ανα-
λυτικά  σε  κάθε  πτυχή  του  χαρακτήρα  που
μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος. Στους πε-
ρισσότερους από εμάς τα πιο γνωστά είναι
το «μηδέν άγαν» (να μην υπερβάλλεις) και
το  «γνώθι σ εαυτόν» (να γνωρίζεις τον
εαυτό σου),«Γνώθι μαθών...»(Να αποκτάς
γνώση) «Ακούσας νόει...» (Να αντιλαμβά-
νεσαι όσα ακούς)«Σ’ αυτόν ίσθι..» (Να συγ-
κρατείς τον εαυτό σου) αλλά υπάρχουν και
άλλα πολλά που είναι εξίσου σημαντικά όπως
:«νόμω πείθου» (να πειθαρχείς στο νόμο),
«ήπω υπέρ δικαίου» (να ακολουθείς το δί-
καιο), «σοφίαν ζήτει» (να αναζητάς την σο-
φία),«δικαίως κτω» (να αποκτάς δίκαια),
«αμαρτάνων μετανόει» (όταν σφάλλεις να
μετανοείς), «ψέγε μηδένα» (να μην κατηγο-
ρείς κανένα), «επαίνει  αρετήν» (να επαινείς
την αρετή),«πράττε δίκαια» (να πράττεις δί-
καια), «φίλοις ευνόει» (να ευνοείς τους φί-
λους), βίαν μηδέν πράττειν... «Να μην ασκείς

βία σε κανένα», «Αλύπως βίου...» (Να ζεις
χωρίς λύπη), «μη επί παντί λύπου…» (μην
λυπάσαι για κάθε τι) κτλ.

Στην αρχαία Μεσοποταμία μαρτυρούνται
από το 2350 π.Χ. περίπου οι αρχαιότεροι νο-
μικοί κώδικες οι οποίοι περιλάμβαναν σε κά-
ποιο βαθμό την έννοια του δικαιώματος του
κάθε ανθρώπου. 

Οι Βέδες,  η Βίβλος,  το Κοράνι και  τα
Ανάλεκτα του Κομφούκιου είναι μεταξύ των
αρχαίων γραπτών πηγών που πραγματεύονται
με ζητήματα, όπως τα καθήκοντα, τα δικαιώ-
ματα και οι υποχρεώσεις του ατόμου.

Η αγγλική Magna Carta του 1215 έπαιξε
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην  ιστορία της
αγγλικής νομοθεσίας, αλλά και στη σύγχρονη
διεθνή και συνταγματική νομοθεσία

Στην Ανατολή, σε άλλους λαούς, υπάρ-
χουν αξίες, που λέγονται «μαχητικές αρχές»
και επικρατούν κυρίως αλλά και διδάσκονται
στις πολεμικές  τέχνες. Κάποιες από αυτές
είναι «να μην υπερτιμάς, αλλά ούτε και να
υποτιμάς τον εχθρό, γιατί τότε νικιέσαι»,
«να μην χρησιμοποιείς την γνώση σου στις
πολεμικές τέχνες, για να κάνεις επίδειξη»
κτλ.

Με βάση τα παραπάνω από την αρχαία
εποχή  έως  το  σήμερα  και  από  την  Αρχαία
Ελλάδα  και  Κίνα  μέχρι  την  τωρινή  μορφή
των κρατών του κόσμου, ένα είναι το συμπέ-
ρασμα. Ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι
αξίες  όπως  τιμιότητα, ειλικρίνεια, αγάπη,
ανιδιοτέλεια κτλ. όταν  τηρούνται  συνήθως
τιμούνται κιόλας από τους ανθρώπους γύρω
μας.

Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι
και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα.
Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση
και  οφείλουν  να  συμπεριφέρονται  μεταξύ
τους με πνεύμα αδελφοσύνης.

Είναι  πολύ  σημαντικό  για  κάποιον  να
πράττει βάσει  των παραπάνω, γιατί όλα τα
παραπάνω έχουν κοινό παρονομαστή, παρά
να καταναλώνεται  με βάση  την αλαζονεία.
Ας μη ξεχνάμε τη  φράση από το έργο του
Ευριπίδη «Ηλέκτρα»: «Διότι σταθερός είναι
ο χαρακτήρας μας, όχι τα χρήματα. Διότι
αυτός μένει πάντοτε και βγάζει από τη μέση
τα κακά, ενώ τα πλούτη που έχει κάποιος
με τρόπο άδικο και σκληρό πετούν και φεύ-
γουν από τα σπίτια, αφού για λίγο καιρό αν-
θούν !!!». 

Μήπως τελικά όταν κάποιοι μιλάνε για
το τέλος του κόσμου, να εννοούν… την αλ-
λαγή της εποχής μας, την απουσία των

αξιών, και των δικαιωμάτων  που μας χαρα-
κτήριζαν αληθινούς ανθρώπους

Ο Μάνος Χατζιδάκις έγραψε  πριν  από
χρόνια  ένα συγκινητικό και τρυφερό κείμενο
για  την  αξία  της  αγάπη  μέσα  στο  χρόνο.
Ένα υπέροχο παραμύθι για μικρούς και με-
γάλους.

Μια φορά κι έναν καιρό, υπήρχε ένα νησί
στο  οποίο  ζούσαν  όλα  τα  συναισθήματα.
Εκεί ζούσαν η Ευτυχία, η Λύπη, η Γνώση, η
Αγάπη και όλα τα άλλα συναισθήματα. Μια
μέρα έμαθαν ότι  το νησί  τους θα βούλιαζε
και έτσι όλοι επισκεύασαν τις βάρκες τους
και  άρχισαν  να  φεύγουν.  Η Αγάπη ήταν  η
μόνη  που  έμεινε  πίσω.  Ήθελε  να  αντέξει
μέχρι την τελευταία στιγμή.   Όταν το νησί
άρχισε να βυθίζεται, η Αγάπη αποφάσισε να
ζητήσει  βοήθεια.    Βλέπει  τον Πλούτο που
περνούσε με μια λαμπερή θαλαμηγό. Η Αγάπη
τον ρωτάει: «Πλούτε, μπορείς να με πάρεις
μαζί  σου;»,  «Όχι,  δεν  μπορώ»  απάντησε ο
Πλούτος. «Έχω ασήμι και χρυσάφι στο σκά-
φος μου και δεν υπάρχει χώρος για σένα»
Η Αγάπη τότε αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια
από  την  Αλαζονεία που  επίσης  περνούσε
από μπροστά της σε ένα πανέμορφο σκάφος.
«Σε παρακαλώ βοήθησέ με» είπε η Αγάπη.
«Δεν  μπορώ  να  σε  βοηθήσω Αγάπη.  Είσαι
μούσκεμα  και  θα  μου  χαλάσεις  το  όμορφο
σκάφος μου» της απάντησε η Αλαζονεία. Η
Λύπη ήταν πιο πέρα και έτσι η Αγάπη απο-
φάσισε να ζητήσει από αυτή βοήθεια. «Λύπη
άφησέ  με  να  έρθω μαζί  σου».    «Ω Αγάπη,
είμαι  τόσο  λυπημένη  που  θέλω  να  μείνω
μόνη μου» είπε η Λύπη. Η Ευτυχία πέρασε
μπροστά από την Αγάπη αλλά και αυτή δεν
της έδωσε σημασία. Ήταν τόσο ευτυχισμένη,
που  ούτε  καν  άκουσε  την  Αγάπη να  ζητά
βοήθεια.    Ξαφνικά  ακούστηκε  μια  φωνή:
«Αγάπη, έλα προς τα εδώ! Θα σε πάρω εγώ
μαζί μου!». Ήταν ένας πολύ ηλικιωμένος κύ-
ριος που η Αγάπη δεν γνώριζε, αλλά ήταν
γεμάτη από τέτοια ευγνωμοσύνη, που ξέχασε
να  ρωτήσει  το  όνομά  του.   Όταν  έφτασαν
στην  στεριά  ο  κύριος  έφυγε  και  πήγε  στο
δρόμο του. Η Αγάπη γνωρίζοντας πόσα χρω-
στούσε στον κύριο που τη βοήθησε, ρώτησε
την Γνώση «Γνώση, ποιος με βοήθησε»; Ο
Χρόνος της απάντησε η Γνώση. «Ο Χρόνος;»
ρώτησε η Αγάπη. «Γιατί με βοήθησε o Χρό-
νος;» Τότε η Γνώση χαμογέλασε και με τη
βαθιά σοφία της είπε: 

«Μόνο ο Χρόνος μπορεί να καταλάβει
πόσο μεγάλη σημασία έχει η Αγάπη».

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ - ΓΚΑΛΑ

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα
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Με  οδύνη  και  σεβασμό  στέκομαι
μπροστά  στη  σορό  σου  αγαπημένε
μου ξάδερφε ΔΗΜΗΤΡΗ.  

Γεννήθηκες  και  μεγάλωσες  στα
πάρα πολύ δύσκολα χρόνια του πολέ-
μου,  της  κατοχής  και  του  εμφυλίου,
στα πέτρινα χρόνια της δεκαετίας του
40-50 και του 60. Για μένα και την οι-
κογένειά μας δεν ήσουν ο δεύτερος
ξάδερφος, ήσουν ο άνθρωπος του σπι-
τιού μας, ο αδερφός, ο άνθρωπος της
αυλής και του τραπεζιού μας. Πάντα
πρόθυμος για τα δύσκολα, πάντα με
το  καλό  λόγο  για  όλους,  πάντα  με
την απέραντη καλοσύνη και την προ-

σφορά  στα  αδέρφια  σου,  στην  οικογένεια  σου,  σ’  όλους  τους
γύρω σου.

Ταυτισμένος με την τιμιότητα, την εργατικότητα, το χαμόγελο,
ένας αληθινός ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, όπως και δεκάδες άλλοι συγ-
χωριανοί μας, που έφυγαν από την ζωή και κανείς δεν έχει πει
κάτι γι’ αυτούς, όμως χάρη στην ηρωική στάση ζωής τους στέκεται
σήμερα η κοινωνία μας και η χώρα όρθια. 

Αυτό τον καιρό δεν θα ήσουν στο χωριό μαζί με τον Δημοβλάχο,
το Βασίλη και Χρήστο Ρόκκα, τον Τάσο Παυλή και μαζί με δεκάδες
άλλους χωριανούς. Θα ήσουν στα ελαιοπερίβολα και τα λιοτρίβια
της Μεσσηνίας και  της Λακωνίας και  τα Χριστούγεννα μαζί με
δύο βαρέλια λάδι θα μας διηγιόσουν τα γεγονότα και τα καλαμ-
πούρια  της σύντομης ξενιτειάς σας. Θα σε θυμάμαι πάντα στο
θέρο, στο αλώνισμα. Θα σε θυμάμαι μέσα στο θαυματουργό σου
περιβόλι, που είχες όλα τα λαχανικά και κάθε Σάββατο πλυμένα,
καθαρισμένα-  τακτοποιημένα  σε  δέματα  τα  φόρτωνες  για  την

αγορά του Λεβιδίου.
Σε  θυμάμαι  πάντα  τα  καλοκαιρινά  βράδια  στην  αυλή  του

σπιτιού μας, μαζί με την μητέρα μου και τον πατέρα μου, πάντα
σε καλωσόριζαν και με την αγάπη τους έδιναν πραγματικό νόημα
στη συγγένεια, στη φιλία, στη φιλοξενία. Θα μας έφερνες αρα-
ποσίτια για να ψήσουμε, τα πρώτα αγγούρια, ντομάτες, πεπόνια,
δέκα μέρες πιο γρήγορα από τη δική μας σοδειά. Και μετά,  τα
χρόνια της ζωής μας στο Ηράκλειο, εσύ ήσουν υπερήφανος για
εμάς και εμείς για εσένα, τον πιο χαμογελαστό, τον πιο σωστό
εργαζόμενο στο δήμο μας. 

Ποτέ δεν παραπονέθηκες, ποτέ δεν θύμωσες, ποτέ δεν μας
έκανες να απολογηθούμε για εσένα. Η σημερινή παρουσία εκ-
προσώπων του δήμου με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο Δημήτρη
Μπουκή το επιβεβαιώνει. Στο είχα πει πολλές φορές και στο ξα-
ναλέω και σήμερα, είμαστε υπερήφανοι για σένα Δημήτρη. 

Σκέφτομαι άραγε πως στέκεται ακόμα όρθια η πατρίδα μας
όταν τώρα πια άνθρωποι σαν εσένα γίνονται ακόμα πιο λίγοι στις
μέρες  μας.  Άνθρωποι  που  είχαν  υποχρεώσεις  μόνο  και  λίγες
απαιτήσεις, που ήταν εργατικοί και όχι κοπανατζήδες, που στέ-
κονταν μπροστά στις  δυσκολίες με  ηρωισμό  και  αυταπάρνηση,
που κράταγαν ψηλά τις υποχρεώσεις τους, την εντιμότητά τους,
την εργατικότητά τους, την προσφορά τους στην οικογένεια στο
χωριό και την πόλη τους, στην κοινωνία και την πατρίδα μας.

Εγώ  και  όλη  μας  η  οικογένεια  στεκόμαστε  με  απέραντο
σεβασμό  εμπρός  σου  και  σου  υποσχόμαστε  ότι  όσο  ζούμε  θα
είσαι παρών στις κουβέντες μας, στo σπίτι μας, στις διηγήσεις
μας,  στα παιδιά  και  στα  εγγόνια  μας.  Στεκόμαστε  με σεβασμό
μπροστά σου ΗΡΩΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ, και σου λέμε καλό ταξίδι μαζί με
ένα ευχαριστώ για ό,τι έκανες για εμάς.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ 
Νώντας Σπυρόπουλος 

Δημήτρης  Βασ.  Παυλής 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Χωράφι 10 στρ. στο χωριό μας

στη θέση Γωνιές. 
Πληροφορίες 
2752 300438



Με χαρά φιλοξενούμε στο φύλλο αυτό
τις αναμνήσεις ενός ξενιτεμένου Κακου-
ραίου στη μακρινή Αυστραλία, του Μιχάλη
Παν. Ρόκκα, που με γλαφυρό τρόπο εξι-
στορεί την Οδύσσεια των πρώτων μετανα-
αστώνστη μακρινή Αυστραλία. Απολαύστε
την. 

Οι αναμνήσεις ενός μετανάστη 

Ο μετανάστης  ανήκει  σε  δυο  πατρίδες,
αυτή είναι η μοίρα του. 

Ύστερα από πολλά χρόνια, βαθιά ριζωμένος
στη μαύρη ξενιτιά, βρίσκω το χρόνο να ασχο-
ληθώ  και  λίγο  με  τα  απομνημονεύματα  και
την περιπέτεια του μετανάστη. 

Χριστούγεννα 1954, όπου η βαρυχειμωνιά
μας  έχει  κλείσει  κοντά  στο  τζάκι.  Το  βράδυ
κάτω  από  το  κρεμασμένο  λυχνάρι  διαβάζω
την εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ», που άρπαξα από
τον αείμνηστο πατέρα μου που ήταν συνδρο-
μητής της για να προσανάψω τη φωτιά στην
αμμουδέρα. 

Άρχισα  να  διαβάζω  το  κύριο  άρθρο  του
εκδότη, που είχε σαν θέμα τη ζωή στην Αυ-
στραλία. Για τον αρθογράφο η Αυστραλία ήταν
μια παρθένος χώρα με μελλοντικές προοπτικές,
που είχε όμως ανάγκη από εργατικά χέρια. 

Ο  εργάτης  στην  Αυστραλία  εργαζόταν
μόνο 8 ώρες την ημέρα με διακοπή ένα τέταρτο
για πρωινό τσάι στις 10 π.μ. και ένα τέταρτο
στις 3 μ.μ. το απόγευμα, καθότι οι Αυστραλοί
πίνουν πολύ τσάι την ημέρα και περισσότερη
μπύρα το βράδυ. 

Το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα, γιατί όλα
αυτά για μένα ούτε κατά διάνοια είχαν περάσει
από το μυαλό μου, αφού το επάγγελμά μου
απαιτούσε να είμαι επί ποδός ημέρα και νύχτα.
Έτσι  άρχισαν  να  μπαίνουν  ψύλλοι  στ’  αυτιά
μου. Το βράδυ εκείνο δεν με έπιανε ύπνος, το
πρόσεξα και την επόμενη βραδιά και ένα αί-
σθημα γεννήθηκε μέσα μου, πως αυτή τη χώρα
θα την κάνω δεύτερη πατρίδα μου. 

Με  την  πρωτοχρονιά  άρχισα  τις  πρώτες
μου ενέργειες για τη μετανάστευση. Ο Γενάρης
έκανε ηλιόλουστες μέρες, μύριζε πρώιμη άνοι-
ξη. Ο καιρός αποθήκευε τα νερά και τα χιόνια,
να τα ρίξει την επόμενη χρονιά, πράγμα που
έγινε αφού πνίγηκε και ο κάμπος. Στη φωτο-
γραφία  όταν  φτάνω  στο  τυροκομιό  του  αει-

μνήστου Θεοφάνη Τασιόπουλου στο χάνι με
το  γάλα.  Ο αείμνηστος  πατέρας  μου  άνοιγε
ταμείο με το γάλα μέχρι τον Ιούνιο κάθε χρο-
νιάς. 

Στην άλλη φωτογραφία είμαι τον κουτσο-
φλέβαρο, με το τσουχτερό του κρύο και τους
δυνατούς ανέμους, να σε πιάνουν από όλα τα
σημεία  του  ορίζοντα,  με  κοκκαλιασμένα  δά-
χτυλα, χωρίς αδιάβροχο, χωρίς ομπρέλλα παρά
μόνο με στεγνή τη γλώσσα. Μαζί μου έχω τον
αείμνηστο  φίλο  και  γείτονά  μου  Διονύση
Μπουρτσουκλή στο δημόσιο δρόμο, στη Ντού-
ρα. Με  το  Διονύση  είχαμε μοιραστεί  ένα
κουτάλι στο φαΐ πολλές φορές στην αμμου-
δέρα. Οι μπόρες μας είχαν μαστιγώσει πολλές
φορές αλλά, όσο δυνατός και επίμονος και αν
ήταν ο βοριάς, δεν μπόρεσε να μας σταματήσει

να φτάσουμε στο χωριό και στη Λούτσα για
να βοσκήσουν τα κοπάδια μας. 

Κάπως  έτσι  κύλησε  ο  καιρός  στο  χωριό
μας και έφτασε πλέον και ο Αύγουστος, όπου
μια  μέρα  ο  αείμνηστος  ταχυδρόμος  μας,  ο
μπαρμπα-Γιώργης ο Κυπραίος (Τσιρίκος «ΝΥΝ»),
πιστός  και  ακούραστος  στο  καθημερινό  του
καθήκον, Κακούρι - Λεβίδι - Σιμιάδες, περνώντας
από  την  αμμουδέρα  μου  έδωσε  κι  εμένα  το
χαρμόσυνο εκείνο μήνυμα, την ειδοποίηση να
μεταναστεύσω. 

Ανείπωτη χαρά, πηδούσα στα ουράνια και
σταμάτησα στο χάνι για να κεράσω τον μπαρμ-
πα-Γιώργη την παραδοσιακή κούπα το κρασί,
που μετά από αυτή πήρε μια βαθιά ανάσα και
συνέχισε  ξανά  το  δρομολόγιο  για  Πικέρνι-
Σαγκα-Κακούρι. 

Έτσι λοιπόν άρχισα και εγώ να μαζεύω τα
μπογαδάκια  μου  και  σαν  βοσκόπουλο,  αφού
κρέμασα με ευλάβεια την γκλίτσα μου, έκανα
και την υπόκλισή μου. 

Έκοψα ένα ντρίλινο σακάκι στον ώμο, που
ήταν και μπαλωμένο, άρπαξα μια μισοσπασμένη
βαλίτσα, που την έδεσα με ένα σπάγγο, ένα
ζευγάρι άρβυλα στο άλλο χέρι, δίχως δραχμή
στην τσέπη, γιομάτος όμως όνειρα και ελπίδες.
Έτσι χάραξα μαζί με τρεις ή τέσσερις Κακου-
ραίους το μακρύ δρόμο της ξενιτιάς προς την
Αυστραλία. 

Μπαίνοντας στο καράβι γνώρισα και άλλους
νέους που έγιναν φίλοι μου, από όλα τα μέρη
της  Ελλάδας  (φτωχογειτονιές  των  πόλεων,
άγονα χωριά), που και αυτοί είχαν ένα όνειρο
την καλύτερη ζωή. 

Πάνω στο καράβι αρχίσαμε το γλέντι, εγώ
χόρτασα και τον ύπνο που τόσο μου έλειπε. 

Μετά  από  μια  βδομάδα  ταξίδι  μπήκαμε
στον απέραντο Ινδικό ωκεανό, η μανιασμένη
θάλασσα μας υποδέχθηκε άγρια και μας δημι-
ούργησε πίκρες και αξέχαστες αναμνήσεις. 

Οι καρδιές όλων μας έτρεμαν σαν του λα-
γού και πολλές φορές νόμισα ότι «τώρα βυθι-
ζόμαστε». Ανεπανάληπτες δραματικές και μαρ-
τυρικές στιγμές ζήσαμε, τα μεγάφωνα να φω-
νάζουν συνεχώς δίνοντας κουράγιο και θάρρος
με  τη  φράση  «κουράγιο  παιδιά,  φουρτούνα
είναι  και  θα  περάσει».  Πράγματι  μετά  από
λίγες ώρες πραγματικού φόβου ο καιρός άρχισε
να παίρνει άλλη μορφή. Σιγά-σιγά άρχισε να
απλώνεται  ξανά  η  γαλήνη  και  το  καράβι  να
βρίσκει την ισορροπία του και να σχίζει ομαλά
ξανά τον ωκεανό. 

Για 18 ολόκληρα μερόνυχτα βλέπαμε μόνο
ωκεανό και ουρανό. Ένα γλυκοχάραμα είδαμε
ένα κοπάδι με αμέτρητους γλάρους να φτε-
ρουγίζουν γύρω από το καράβι αφού είχαμε
ξυπνήσει από τα δυνατά και αδιάκοπα κραξή-
ματά  τους.  Ήταν  σαν  να  μας  καλωσόριζαν
στη μακρινή και φιλόξενη χώρα της Αυστραλίας. 

Εδώ  πέρα  στο  πρώτο  λιμάνι  της  χώρας,
στη Δυτική Αυστραλία, η 5η Ήπειρος. 

Πλησιάζοντας τη στεριά βρεθήκαμε μπρο-
στά σε ένα θαύμα της φύσης, είδαμε ένα κα-
ταπράσινο σεντόνι να σκεπάζει τη φύση, στο-
λισμένο  με  κεντίδια  από  όμορφα  λουλούδια
της Άνοιξης. Απίστευτο αφού πριν από λίγες
εβδομάδες αφήσαμε πίσω μας τις ανυπόφορες
ζέστες  και  την  ξεραΐλα  του  Αυγούστου  και
τώρα εδώ ήταν άνοιξη, χαρά Θεού. 

Ωραίες οι πρώτες εντυπώσεις μα δεν άκου-
σα όμως κούκο να λαλήσει, ούτε χελιδόνια να
φτερουγίζουν, δηλαδή μια όμορφη στολισμένη
εκκλησιά, αλλά χωρίς καμπαναριό, κάτι τελείως
ξεκάρφωτο. Προχωρώντας στην παραλία θαύ-
μαζα τους ωραίους δρόμους, τα εντυπωσιακά
καλοπεριποιημένα ισόγεια σπιτάκια, στολισμένα
με τις ομορφες γλάστρες με τα ζωηρά κόκκινα
τριαντάφυλλα, που δεν χόρταινα να τα κοιτάζω
αλλά πλησιάζοντας διαπίστωσα ότι δεν είχαν

καμιά  οσμή  και  ουσία  και  εκεί
είπα:«Που  είσαι  καημένη  Αρμενιά,
με  την  ασφάκα,  το  θυμάρι  και  το
τσάι σου (που το μάζευε ο Τσακίρης
ο Τσέκος) να ανασταίνεις και νεκρό
από την ευωδιά σου». 

Οι  Αυστραλέζες  πανέμορφες,
ντυμένες με  τη σύγχρονη μόδα με
άψογη συμπεριφορά και ευγενικούς
τρόπους,  αλλά  ήσαν  μακράν  πίσω
από τη νοικοκυροσύνη των Ελληνί-
δων. 

Τα τρία μειονεκτήματα της πλού-
σιας και εξευγενισμένης τούτης χώ-
ρας είναι: τα πουλιά δεν κελαηδούν,
τα άνθη δεν μυρίζουν και οι Αυστρα-
λέζες  ψυχρές.  Συνεχίζουμε  το  θα-

λασσινό  μας  ταξίδι  μέσα  στον  Αυστραλινό
κόλπο, με λίγη θαλασσοταραχή και μετά από
λίγες μέρες πλησιάζουμε το αποβιβαστικό λι-
μάνι της χώρας «ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ». 

Αφού το καράβι αγκυροβόλησε, κοιτάζον-
τας  έξω  ένα  σκούρο  σύννεφο  σκέπαζε  το
σύμπαν, που να μη βλέπεις ούτε το διπλανό
σου,  τέτοια  δυνατή  ομίχλη  δεν  είχε  ποτίσει
ούτε  στο  Μακρύ  Βράχο  το  φθινόπωρο  την
εποχή της αιχμής της, στο χωριό. Δίπλα μας
περίμενε το τρένο, μπήκαμε στο τρένο στρι-
μωγμένοι, όπως έβαζα τα πρόβατα στη στρούγ-
κα,  χωρίς  κανένας  να μας περιμένει,  ενώ οι

επόμενοι μετανάστες βρήκαν κάποιο μετανάστη
να τους περιμένει και να τους αγκαλιάσει με
ένα ζεστό χαμόγελο. 

Εμείς οι πρωτοπόροι, μουγγοί και άλαλοι
πηγαίναμε όπως οδηγούν τα αρνιά στο σφα-
γείο. Κατά το μεσημέρι και αφού ξεσηκώθηκε
και ο καιρός ξεκινήσαμε για το κέντρο υποδο-
χής.  Το  τρένο άρχισε  να σχίζει  σαν φίδι  τις
καταπράσινες  πεδιάδες.  Κοιτάζοντας  δεξιά
και αριστερά τα μάτια μου έβλεπαν τις τερά-
στιες κτηνοτροφίες και κάπου κάπου και κανένα
βουναλάκι, σαν το Γκορτσούλι και το Αγιολιά
αντί  για  το  Κακούρι  (φανταστείτε  που  φτε-
ρούγιζε ο νους μου). Μετά από 7 ώρες δυα-
νύοντας 350 χλμ. φτάσαμε στο Μπονεγγίλλο
κέντρο υποδοχής. Ήταν γλυκοσούρουπο. 

Το Μπονεγγίλλο, ονομασία των ιθαγενών
της Αυστραλίας, σήμερα λειτουργεί ως μουσείο,
με ιστορίες των πρώτων μεταναστών. Στο Β’
Παγκόσμιο  Πόλεμο  λειτούργησε  ως  κέντρο
κράτησης λαθρομεταναστών. 

Κοντά  στο  Κέντρο  Μεταναστών  υπήρχε
ένας ξεροπόταμος, σήμερα, που τον επισκέ-
φτηκα  μετά  53  χρόνια,  είναι  αξιοποιημένος
και αγνώριστος, τότε είχε μια τεράστια βλά-
στηση,  σαν  παρθένος  γη,  ένας  πραγματικός
παράδεισος. Από την επόμενη μέρα της άφιξής
μας, μας έπαιρναν σε διάφορες δουλειές ως
επί το πλείστον ήσαν κατασκευές σιδηροδρο-
μικών  γραμμών,  δηλαδή  κασμάς  και  φτυάρι
και όχι γραφείο και ανέσεις, μέσα σε ερημιές
και ζούγκλες. Μέναμε σε βαγόνια και το κα-
λοκαίρι να σκάει ο τζίτζικας από τη ζέστη και
το κουνούπι και οι μύγες να είναι μαύρα σύν-
νεφα και να σου μπαίνουν στα μάτια. 

Με αυτές τις συνθήκες στρώθηκα κι εγώ
στη δουλειά για τα καλά, με κόπο και με μόχθο
έχοντας πάντα στο μυαλό μου πως επιτελώ
καθήκον, πρώτα έναντι του πατρικού σπιτιού
και  μετά  στον  εαυτό  μου,  γιατί  έπρεπε  να
καρτήσω ψηλά και περήφανα  τη σημαία  του
σεβασμού  (ίσως  για  πολλούς  αυτά  να  μην
έχουν  καμία  σημασία,  για  μένα  όμως  είχαν
και έχουν μεγάλη σημασία).

Τις  πρώτες  μου  οικονομίες  τις  έστειλα
στον αείμνηστο πατέρα μου, παρότι δεν είχε
και  τόσο μεγάλη οικονομική δυσχέρια. Ήταν
τα Χριστούγεννα του 1955. 

Το  υγρό  όμως  κλίμα  της  Βικτώριας  δεν
μου γέμισε το μάτι, αφού οι τέσσερις εποχές
του χρόνου άλλαζαν σαν αστραπή, έτσι προ-
σανατολίστηκα τους πρώτους μήνες του 1956
και εγκαταστάθηκα στην Αδελαΐδα. 

Η Αδελαΐδα  είναι  ένα  ωραίο  μέρος  και
μπορώ να πω ότι  είναι  το  καλύτερο κομμάτι
της χώρας. Τότε είχε 650 χιλιάδες πληθυσμό
και την ονόμαζαν η πολιτεία των εκκλησιών.
Σήμερα  έχει  1½  εκατομμύρια  πληθυσμό  και
την ονομάζουν πολιτεία των εστιατορίων.

Σήμερα η Αδελαΐδα έχει 60 χιλιάδες περί-
που Έλληνες δεύτερης  και  τρίτης γενιάς με
14  ορθόδοξες  εκκλησίες,  με  απογευματινά
ελληνικά σχολεία (Δημοτικά, Γυμνάσια, Κολ-
λέγια), με σκοπό να διατηρήσουν τα ήθη και
τα έθιμα της πατρίδας, εορτάζοντας και πανη-
γυρίζοντας κάθε θρησκευτική και πολιτιστική

εκδήλωση και παράδοση. 
Ο ελληνισμός της Αδελαΐδας διαθέτει ρα-

διοσταθμούς και ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια,
μια δεύτερη εξευγενισμένη Ελλάδα, έχει ακόμη
αρκετές ελληνικές κοινότητες και αμέτρητους
Συλλόγους  από  όλα  τα  μέρη  της  Ελλάδας,
που ευημερούν και προοδεύουν με αξιοπρέπεια
και  σεβασμό,  με  ιερούς  και  φιλανθρωπικούς
σκοπούς. 

Οι Έλληνες μετανάστες δούλεψαν σκληρά
και  πολλοί  σε  δυο  δουλειές  και  για  πολλά
χρόνια εκτός ελάχιστων περιπτώσεων (γιατροί,
δικηγόροι κ.ά.). 

Οι Έλληνες έστησαν νοικοκυριά, δημιούρ-
γησαν οικογένειες, μόρφωσαν παιδιά και εγ-
γόνια και γενικά προόδευσαν και προοδεύουν
σε όλους τους τομείς.  

Για να ορθοποδήσουν οι Έλληνες μετανά-
στες πέρασαν πολλά χρόνια και έφαγαν, όπως
λέει  και  η  παροιμία,  πολλά καρβέλια,  όμως
κανένας δεν εγκατέλειψε την καταγωγή του
όσο γλυκό και αν είναι το ψωμί της ξενιτιάς, η
νοσταλγία μένει παντοτινή. 

Στην  Αυστραλία  είμαι  Έλληνας  και  στην
Ελλάδα  «ξένος»,  αλλά  και  «αλλοδαπό»  με
αποκάλεσαν. 

Αλλά  εγώ  δεν  αισθάνομαι  ντροπή,  την
πίστη  μου  δεν  άλλαξα  ούτε  την  καταγωγή
μου θα προδώσω. Γεννήθηκα Έλληνας και θα
είμαι Έλληνας μέχρι την τελευταία μου πνοή. 

Γνωρίζω ότι έχω δυο πατρίδες, την Ελλάδα,
που αγαπώ, γιατί εκεί πρωτογνώρισα το φως
του κόσμου, εκεί έμαθα τα πρώτα γράμματα
από την αείμνηστη Στεφανία και τον αείμνηστο
Μάγκλαρη, ευγνωμονώ όμως την Αυστραλία
τη δεύτερη πατρίδα μου που με τις ευεργεσίες
έφτιαξα μια καλή ζωή, δίνοντάς μου πολλές
ευκαιρίες να παλέψω στο δύσκολο δρόμο της
ζωής. 

Θέλω να αναφερθώ σαν ένδειξη σεβασμού
και  θαυμασμού  στον  πρωτοπόρο  ιδρυτή  του
Συλλόγου των Αθηνών, τον αείμνηστο Χρήστο
Δάμη, που κατόρθωσε να ενώσει τους απαν-
ταχού Κακουραίους σε κάθε γωνιά της Γης. 

Συγχαρητήρια σε όλους που υπηρέτησαν
και υπηρετούν το Σύλλογο και πιστεύω ότι και
οι επόμενοι θα ακολουθήσουν την ίδια επικο-
δομητική πορεία του Συλλόγου. 

Θα  ήθελα  να  αξιωθώ  να  απολαύσω  για
λίγο τον τόπο που μεγάλωσα, να αγναντέψω
έστω και για λίγο τον Κοκκινόβραχο και τον
Ορίλο, εκεί που ανεβοκατέβαινα τέσσερις φο-
ρές  την  ημέρα  το  Μάη  και  το  θεριστή,  που
κάθε πρωί φορτωμένος τον τενεκέ με το γάλα
και την καρδάρα στο χέρι. 

Δυστυχώς εδώ διατρέχω μεγάλο κίνδυνο
αφού  θέλω  να  εκφράσω  δημοσίως  το  βαθύ
μου παράπονο για την αδικία, την ψευτιά, την
απατεωνιά και προπάντων την αχαριστία, αμαρ-
τήματα ασυγχώρητα και θανάσιμα για τον άν-
θρωπο, ας όψονται τα αίτια. 

Ευχαριστώ  θερμά  το  Δ.Σ.  του  Συλλόγου
για την φιλοξενία. 

Ένας γνήσιος Κακουραίος της Αδελαΐδας 
Με εκτίμηση 

Μιχάλης Παναγ. Ρόκκας
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Η  στήλη  των  ξενιτεμένων  μας 

Το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους
στην επαρχία της South Orange County
στην Καλλιφόρνια της Αμερικής, έγιναν
τα εγκαίνια του ιερού ναού της ελλη-
νικής  κοινότητας  της  περιοχής.Ήταν
μια ξεχωριστή  μέρα για τους ομογενείς
μας, που πήρε σάρκα και οστά η επι-
θυμία  τους  να  αποκτήσουν  τη  δική
τους εκκλησία, που μέχρι τότε στεγα-
ζόταν σ’ ένα πρόχειρο οίκημα. Η επι-
θυμία τους αυτή έγινε πραγματικότητα
με τη γενναία συνεισφορά όλων των
ξενιτεμένων μας. 

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η συμ-
βολή  της  εκκλησίας  στη  διατήρηση
του ελληνισμού στις ΗΠΑ είναι τερά-
στια.  Η εκκλησία,  με  την  αρωγή  των
ομογενών, λειτουργεί τα ελληνικά σχο-
λεία, στα οποία διδάσκονται η ελληνική
γλώσσα, οι χοροί και τα ήθη της φυλής μας.
Ασκεί φιλανθρωπικό έργο, χορηγεί υποτρο-
φίες σε ελληνόπουλα και  με διάφορες εκ-
δηλώσεις  διατηρεί  στενούς  τους  δεσμούς
μεταξύ  των  ομογενών  και  με  την  μητέρα
πατρίδα. 

Η παρουσία των ομογενών στα εγκαίνια
του ναού ήταν συγκινητική. Στην εκκλησία
δόθηκε το όνομα Άγιος Βασίλειος και ο λει-
τουργός της ονομάζεται πατέρας Βασίλειος
Τράγγος,  Έλληνας  τρίτης  γενιάς,  που  οι
ρίζες του ξεκινούν από το Κακούρι. 

Ο παππούς του Βασίλης Σταματόπουλος
(Μπαζιτάκος)  γεννήθηκε  στο  Κακούρι  το
1898. Μετανάστευσε στην Αμερική το 1926.
Παντρεύτηκε  την  Κατερίνα  Μιχαλοπούλου
από τις Καρυές και το 1936 εγκαταστάθηκε
στο Σικάγο, όπου άνοιξε μαγαζί επισκευής
παπουτσιών. Είχε εφτά αδέλφια αλλά μόνο
τα δύο ο Γιάννης και ο Παναγιώτης έμειναν
στην Ελλάδα. 

Ο Βασίλης Σταματόπουλος απέκτησε τρία
παιδιά το Νίκο, την Εβελίνα και την Ελένη.
Η Εβελίνα  μητέρα  του  ιερέα,  παντρεύτηκε
το Θωμά  Τράγγο  με  ρίζες  απο  το Μαυρίκι
και  απέκτησαν  τέσσερα  παιδιά  τον  Πανα-
γιώτη, τον Βασίλη, την Κατερίνα και την Αγ-
γελική. 

Ο ιερέας William (Βασίλης) Τράγγος γεν-
νήθηκε  στην  Καλιφόρνια  και  παντρεύτηκε
την Μία Αδάμη, με ρίζες από το Άστρος Κυ-
νουρίας. Έχουν  τρία παιδιά  τον Θωμά,  τον
Βασιλη και  τον Ματθαίο. Αυτός και  η πρε-
σβυτέρα  προσέφεραν  τις  υπηρεσίες  τους
από το 2005 ως το 2010 στο Καθεδρικό Ναό
της Αγίας Σοφίας, Los Angeles και μετά εγ-
καταστάθηκαν  στο  Orange County όπου  ο
ιερέας  ακσεί  τα  καθήκοντά  του  στον  ιερό
ναό του Αγίου Βασιλείου. 

Στη φωτογραφία φαίνεται ο πατέρας Βα-
σίλειος μαζί με τον Πέτρο Δάμη, θερμό συμ-
παραστάτη της εκκλησίας. 

Ελένη Δάμη 

Παπάς  Κακουραίος  τρίτης  γενιάς  στις  ΗΠΑ 

Φεβρουάριος 1955
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Η  εφημερίδα  μας  δέχεται  
διαφημιστικές  καταχωρήσεις.

Με  αυτό  τον  τρόπο  ενισχύεται  
συγχρόνως  και  το  εκδοτικό  της

έργο.
Ετήσια  συνδρομή  30€

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι. Ν. Αγ.

Κων/νου  του  χωριού  μας  ευχαριστεί  όσους
προσέφεραν για την τοποθέτηση νέου αλεξι-
κέραυνου στον Αγ. Κων/νο 

Αυτοί είναι: 
Χρήστος Χαρ. Σταματόπουλος ...... 2.000€
Ιωάννης Βασ. Κοτσιάνης ...............1.000€
Νικ. Κουτρουμπής ............................ 500€
Κων. Κουτρουμπής............................ 100€
Παν. Γ. Κουσιάκης ............................ 100€

Κακουραίικες ατάκες 
Γράφει ο Ι. Δ. Σταματόπουλος 

Η στοιχειωμένη γκορτσιά του Νάγου 

Η ατάκα  του  φύλλου  αυτού  έχει  για  πρωταγωνιστή
τον  Γιαγκούλα (Κωστή Δάμη), τον  πάντα  ευρηματικό
Κωστή όπως τον έλεγε η παρέα του. 

Βρισκόμαστε την εποχή που τα φρούτα ήταν σπάνια
και μόνο στην εποχή τους υπήρχαν και όχι σε επάρκεια.
Έτσι κεράσια είχαμε μόνον τον Ιούνιο, αν και ήταν σπάνια,
ντομάτες, αγγούρια, πεπόνια και καρπούζια το καλοκαίρι
και  σταφύλια  και  μήλα  το φθινόπωρο.  Το  χειμώνα  λίγα
πορτοκάλια από την Τρίπολη όταν πήγαιναν για δουλειές.
Η παρέα  της  πάνω  γειτονιάς  (Κηφισιάς)  είχε  εντοπίσει
στο κήπο του μπαρμπα Χρήστου του Νάγου μια θεόρατη
γκορτσιά, που ήταν γεμάτη μεγάλα και γλυκά γκόρτσα.
Όλη η παρέα λιμπιζόταν  και  περίμενε  να γίνουν για  να
αρχίσουν  τις  επιδρομές.  Και  ενώ  όλα  κυλούσαν  καλά,
ξαφνικά  έσκασε  σαν  βόμβα  η  διάδοση  ότι  η  γκορτσιά
ήταν στοιχειωμένη γιατί στον κορμό της είχε καρφωθεί
ένα σίδηρο με ιδιόρρυθμο σχήμα. Οι γυναίκες της πάνω
γειτονιάς μαζεμένες στην αυλή, στα Κουκαίικα, μιλούσαν
με φόβο για τη στοιχειωμένη γκορτσιά. Οι φήμες πήγαιναν
και  ερχόταν  και  η  παρέα  της  πάνω  γειτονιάς  «τα είχε
κάνει επάνω της». Που να πλησιάσει κανείς τη γκορτσιά
αν και τα γκόρτσια είχαν αρχίσει να γίνονται. Ύστερα από
μερικές βδομάδες τα γκόρτσια τελείωσαν και τότε έσκασε
το μυστικό. Η στοιχειωμένη γκορτσιά ήταν εφεύρεση του
Γιαγκούλα, αυτός έβαλε το σίδηρο στον κορμό της γκορ-
τσιάς  και  αυτός  διέδωσε  ότι  ήταν  στοιχειωμένη  για  να
τρώει μόνος του τα ώριμα γλυκά γκόρτσα και οι υπόλοιποι
της παρέας να τα κοιτάζουν από μακριά. 

Και σε αυτά τα κόλπα ο Γιαγκούλας ήταν άφταστος,
αθάνατε μπαρμπα-Κωστή. 

Τρύγος  2012 
Θέρος - Τρύγος - Πόλεμος, έλεγαν οι παλιοί και είχαν

απόλυτο δίκιο, αφού το σταφύλι είναι προϊόν του οποίου η
συγκομιδή εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από τις καιρικές
συνθήκες. 

Ευτυχώς φέτος ο τρύγος έγινε κάτω από τις καλύτερες
συνθήκες και χωρίς άγχος. Τα παντός είδους μεταφορικά
μέσα  τρακτέρ,  αγροτικά,  φορτηγά  κ.α.,  φορτωμένα  με  το
εξαιρετικής ποιότητας προϊόν, εκτελούσαν από το πρωί ως
το βράδυ δρομολόγια απ’ τ’ αμπέλια στην κοινοτική πλάστιγκα
στο «μπακαλιό» για το απαραίτητο ζύγισμα και την παράδοσή
του στους αγοραστές οινοποιούς  (Ζαχαριά, Νασιάκο, Πα-
παγεωργίου) κ.α.

Έτσι η κινητικότητα στον κάμπο μας ήταν πρωτοφανής.
Η φετινή παραγωγή, όπως έλεγαν οι ίδιοι οι αμπελουργοί,
ήταν από τις καλύτερες των τελευταίων ετών, παρόλο που
τον Αύγουστο μια αιφνιδιαστική χαλαζόπτωση προξένησε
σε μερικούς αμπελώνες αρκετά μεγάλη ζημιά. 

Και η ζήτηση ήταν το ίδιο μεγάλη και τούτο γιατί το στα-
φύλι της Μαντινείας και ιδιαίτερα του κάμπου μας θεωρείται
ποιοτικά το καλύτερο της Πελοποννήσου και γιατί όχι της
Ελλάδας. Η ονομασία του το επιβεβαιώνει «μοσχοφίλερο». 

Αν  και  η  ζήτηση  όπως  προανέφερα  ήταν  μεγάλη  εν
τούτοις  η  τιμή  του σταφυλιού παρέμεινε στα περσινά  και
προπέρσινα επίπεδα. 

Οι παραγωγοί μας δεν έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι,
αφού τα έξοδα γι’ αυτούς ήταν πολλά και τα έσοδα λίγα.
Παρά τις αντιξοότητες και την κρίση, αυτοί παραμένουν αι-
σιόδοξοι δεν χάνουν το κουράγιο τους και το ψυχικό τους
σθένος. Ελπίζουν πως η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη
όχι μόνο γι’ αυτούς αλλά για όλο τον κόσμο. 

Διονύσιος Σταματόπουλος

28η Οκτωβρίου 1940 

στο κτίριο και δεν σηκώθηκε όρθιος κατά την υποστολή της
σημαίας και με αυστηρό ύφος του λέει: 

― Γιατί δεν σηκώθηκες όρθιος για να τιμήσεις τη σημαία
μας;

Ο καστανάς μένει βουβός μπροστά του και ξαφνικά γίνεται
κατακόκκινος από θυμό και αρχίζει να τρέμει. Με κόπο κρατά
το θυμό του και ξαφνικά ξεσπά σε κλάμα με λυγμούς. 

Γρήγορα συνέρχεται, σκουπιζει  τα δάκρυά  του και  με  τα
δυνατά του χέρια σπρώχνει τον πάγκο με τα κάστανα, στηλώ-
νεται με τα δυο του χέρια για να σταθεί όρθιος και με όλη τη
δύναμη της ψυχής του φωνάζει στον αξιωματικό. 

«Πώς να σηκωθώ κύριε τα έδωσα της πατρίδας και τα
δύο» και αμέσως σηκώνει τα μπατζάκια του παντελονιού του
όπου φάνηκαν δύο πόδια κομμένα πάνω από τα γόνατα. 

Ο κόσμος  που  παρακολουθεί  τη  σκηνή  χειροκροτεί  και
κλαίει, όμως περισσότερο κλαίει ο νεαρός αξιωματικός.

Η σκηνή που ακολουθεί είναι αλησμόνητη και φοβερή. Ο
νεαρός αξιωματικός σκύβει και αγκαλιάζει και φιλά τον κα-
στανά. Στη συνέχεια στέκεται ευθυτενής μπροστά στον ήρωα
του Αλβανικού έπους και τον χαιρετά στρατιωτικά, αποδίδοντας
«κεκανονισμένας τιμάς» που δεν μπόρεσε εκείνος, τυπικά να
αποδώσει στη σημαία μας, γιατί της χάρισε και τα δυο πόδια
στα Βορειοηπειρώτικα βουνά, για να μπορεί να κυματίζει
σήμερα ψηλά σε λεύτερη πατρίδα. 

Για το έπος του 1940 πρέπει οι νέες γενιές να το μαθαίνουν
από τις οικογένειές τους και το σχολείο τους, γιατί πρέπει να
αποτελέσει φωτεινό παράδειγμα για να μπορέσουμε να αντι-
μετωπίσουμε τους χαλεπούς καιρούς που έρχονται. 

Υ.Γ. Για την προσκυνηματική εκδρομή στην Αλβανία μπορείτε
να δείτε λεπτομέρειες στο site του ιστορικού συγγραφέα Αγα-
θοκλή Παναγούλια στη διεύθυνση: 

www.agpanag.gr
Ι. Δ. Σταματόπουλος 

Συνέχεια από την 1η σελ. 

Κωτσιοβός Μιχάλης ...................................... 50€ 
Κοτσιάνη -Μπαφούνη Ντίνα .......................... 50€
Αντωνόπουλος Βασίλης ................................ 60€ 
Καρζής Στέλιος  ........................... 50 δολ. Αυστρ.
Δεληγραμμάτικα-Οψιμούλη Ελένη ............... 50€
Σταματόπουλος Γιώργος του Χρ................... 30€ 
Κοντοράβδη-Αναγνωστοπούλου Κων/να ...... 50€
Δούρου - Πετμεζά Γεωργία ........................... 30€ 
Δάμη Ελένη του Πέτρου ............................... 50€
Παπαγεωργίου Αναστάσιος του Ευαγ. ......... 30€
Κοτσιάνη Δέσποινα ....................................... 30€ 
Κολιόπουλος Δημήτρης του Ηλία ................. 30€ 
Παπαγεωργίου Δημήτρης ............................. 30€ 
Βλάχου-Ηλιοπούλου Γεωργία του Δημ. ........ 50€ 

Στη μνήμη 
α) Ηλιόπουλου Θεόδωρου η κόρη του Σοφία προ-
σέφερε το ποσόν των 130€
β) Καραγιάννη Βασίλη η σύζυγός του Γωγώ προ-
σέφερε το ποσό των 100€ και η Λίτσα Τασιοπούλου
-Παπαϊωάννου προσέφερε το ποσόν των 20€

Συνδρομές

28η Οκτωβρίου
του Χάρη Σακελλαρίου

Ποιος είναι ο γίγαντας λαός, που η μπόρα δεν τον σκιάζει

Κι από το μόχτο ορθώνεται κι ορμά μες στο χαλάζι;

Τον βλέπω φτάνει απ’ τα νησιά τα θαλασσοδαρμένα 

θολό ποτάμι απ’ τα βουνά χυμάει τα χιονισμένα. 

Τ’ αλέτρι του καταμεσής κάτω στον κάμπο αφήνει

Την ήσυχη πετά ζωή και τ’ αργαστήρι κλείνει. 

Κι ορμά φωτιά μες τις φωτιές με στέργιο βήμ’ αντρίκιο 

για της πατρίδας την τιμή, για λευτεριά, για δίκιο. 

Της Πίνδου αστράφτουν οι κορφές, βροντά τα αστροπελέκι 

Τα στήθια ηφαίστεια γίνονται, χαμός τ’ απλό ντουφέκι 

Εδώ η ψυχή μας άναψε, γιγάντια καίει λαμπάδα 

για σε ακριβή μας Λευτεριά, για σένα, Ελλάδα, Ελλάδα. 

Διονύσιος Σταματόπουλος

Με μεγάλη επιτυχία έγινε τα δύο τελευταία χρόνια
η αναβίωση  του Παραδοσιακού Σατιρικού  Καρναβαλιού
του Κακουρίου. Η επιτυχία ήταν πολύ μεγάλη, θα λέγαμε
μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Ο  κόσμος που συμ-
μετείχε ήταν αρκετός, το ευχαριστήθηκε και διασκέδασε
πάρα πολύ. Η προβολή στην ΑΡΚΑΔΙΚΗ  TV  ήταν ση-
μαντική, μιας και ξεχώριζε για την επιτυχημένη σάτιρά
του και την μεγάλη ποικιλία σε σκέτς  με ωραία σατιρικά
σκηνικά.

Το Κακουραίικο Καρναβάλι είναι μια αυθόρμητη  δη-
μιουργική  απόδραση  στο  κόσμο  της  σάτιρας  και  της
υποκριτικής που ο Κακουραίος θα λέγαμε ότι πάντοτε
είχε και έχει καλή επαφή. Γι’ αυτό  οι συμμετέχοντες
εκπέμπουν κέφι, ζωντάνια  και χιούμορ. 

Η διατήρηση και η ενίσχυση αυτού του θεσμού προ-
ϋποθέτει  την  όσο  το  δυνατόν  μεγαλύτερη  συμμετοχή
των συγχωριανών μας.  Όπου και αν βρίσκονται οι συγ-
χωριανοί μας μπορούν να δημιουργήσουν  ένα σατιρικό
σκετς με  την δική  τους ομάδα.   Προσκαλούμε  τον Κα-
κουραίο  που  διαμένει  στην  Αθήνα,  Τρίπολη,  Ναύπλιο,
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος
αλλά  και    στην  «ξενιτιά»  να  συμμετέχει  σε  αυτή  την
μεγάλη γιορτή για το χωριό μας εκφράζοντας την δημι-
ουργικότητά του, το χιούμορ του και κυρίως το κέφι του
με όποιο τρόπο κρίνει αυτός, βεβαίως και με την σκηνο-
θεσία ενός σατιρικού «άρματος». Ας έρθει σε επικοινωνία
με  τα  μέλη  του Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Συλλόγου
και θα του δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και διευ-
κολύνσεις. 

Ανεπίσημα  η  προετοιμασία  του  Καρναβαλιού    έχει
αρχίσει σε επίπεδο συζητήσεων και ιδεών. Η επίσημη και
οργανωμένη έναρξη της προετοιμασίας του Καρναβαλιού
2013 άλλα και της Καρναβαλικής περιόδου  για το χωριό
μας έχει οριστεί την Κυριακή 27  Ιανουαρίου 2013 στην
αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου στις 11 π.μ.  Ας το
ζήσουμε όλοι  μαζί φέτος, σε μια δύσκολη περίοδο για
την Ελλάδα. 

Ας ξεφύγουμε από την δύσκολη καθημερινότητα, ας
συμμετέχουμε στο πνεύμα των Αποκριών, χωρίς αναστολές

και ας χαρούμε όσο πιο πολύ μπορούμε.  
Πολύς κόσμος από την ευρύτερη περιοχή αναμένεται

να  προσέλθει  στο  χωριό  μας  και  να  παρακολουθήσει,
διασκεδάσει  και  χορέψει  μαζί  μας  στους  ρυθμούς  του
Καρναβαλιού. Γι΄ αυτό η ευθύνη για ακόμα καλύτερη ορ-
γάνωση είναι μεγαλύτερη. 

Μετά την παρέλαση θα ακολουθήσει γλέντι – ξεφάν-
τωμα στη πλατεία του χωριού, με ορχήστρα δημοτικής
μουσικής, ελεύθερο χορό, σουβλάκι και δωρεάν κρασί.

Ραντεβού, για όλους μας,  την ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ
2012 το μεσημέρι (Αποκριές της Τυρινής)  στο ΚΑΚΟΥΡΙ.  

Κλείνουμε το κάλεσμα αυτό με τρία στιχάκια:
«Έφτασε και φέτος πάλι
το τρελό το καρναβάλι.
Όλοι ας μασκαρευτούμε
και στους δρόμους να βρεθούμε
Κάθε χρόνο μια φορά,
φτάνει τούτη η χαρά
και γι’ αυτό ας τη χαρούμε
όσο πιο πολύ μπορούμε
Ας χορέψουμε με κέφι,
με νταούλια και με ντέφι
κι ας μας διώξει μακριά
κάθε λύπη η αποκριά !»

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  ΚΑΙ  ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

Καρναβάλι  2013  στο  Κακούρι

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  &  ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

Την Κυριακή  27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 και ώρα 11:00 π.μ., στην
Αίθουσα του Συλλόγου, θα πραγματοποιηθεί  η τακτική Γενική Συ-
νέλευση του Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρτεμισίου
(όπως προβλέπεται από το καταστατικό) με θέμα:

1. Απολογισμός των πεπραγμένων για το  2012 και παρουσίαση
της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής

2. Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ &
μελών Εξελεκτικής  Επιτροπής

3. Προγραμματισμό για το επόμενο έτος (διοργάνωση Καρναβαλιού,
κ.ά.)

Καλούνται όλα τα μέλη που έχουν διάθεση για ενεργό και δημιουργική
συμμετοχή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου να θέσουν
την υποψηφιότητά τους στο απερχόμενο Δ.Σ. έως το Σάββατο 16
Ιανουαρίου 2013 (σύμφωνα με το άρθρο 11, 12, 17 του καταστατικού
του Συλλόγου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:
http://www.kakouri.gr/Artemis/Katastatiko_Artemis.pdf) 
Η παρουσία όλων μας εκτός του ότι είναι σημαντική για την ορθή
λειτουργία του Συλλόγου μας, δίνει ώθηση στο Σύλλογο για ακόμα
περισσότερη δράση και προσφορά στο χωριό μας. Ως εκ τούτου πα-
ρακαλούνται όλα τα μέλη όπως  παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση.  

ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
του Μορφωτικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρτεμισίου


