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«Αυτοί που ξέρουν πώς να σκέφτονται δεν χρειάζονται δασκάλους» 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. Κλείστε  εγκαίρως  δωμάτια. 
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ΚΑΛΕΣΜΑ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΡΑΙΟΥΣ

Αγαπητοί μας συγχωριανοί,
Αυτές τις μέρες ένα επιπλέον πρόβλημα έχει προ-

κύψει στο χωριό μας. Ο νέος νόμος για την λειτουργία
των συνεταιρισμών, οδηγεί αναγκαστικά τους υπάρ-
χοντες μικρούς συνεταιρισμούς στην διάλυσή τους,
που έχει ως αποτέλεσμα η περιουσία τους (αίθουσα,
αποθήκες, γραφεία, τυροκομεία, κ.ά.) να χάνεται. Είναι
χαρακτηριστικές οι φράσεις ηλικιωμένου συγχωριανού
μας που καθόταν συλλογισμένος στο καφενείο του κ.
Κέζα, απέναντι από τις αποθήκες του συνεταιρισμού.

«Βλέπεις αυτές τις αποθήκες, αυτή την αίθουσα;
Είναι το καμάρι του χωριού μας, είναι ένα μεγάλο κομ-
μάτι της κοινωνικής του ιστορίας. Έρχονται στο νου
μου όλες οι εικόνες, που πέτρα – πέτρα χτίστηκαν.
Αυτά όχι μόνο μας βοήθησαν σε δύσκολες εποχές
αλλά και μας ένωναν κιόλας. Όπως στο σπίτι χτυπάει
ο παλμός της οικογένειας, σε αυτά χτυπάει ο παλμός
της Κοινότητας. Οι παλιοί ναι μεν ήσαν φτωχοί, ήσαν
“αμόρφωτοι”, μα πάνω απ’ όλα ήσαν αγωνιστές, είχαν

Για την επέτειο του ’40, φέτος μας μίλησε κατά τον
εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου στην εκκλησία του
χωριού μας ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αρτεμισιωτών
Αττικής, Γιάννης Σταματόπουλος.

Ένα οδοιπορικό του, στην Αλβανία μας μετέφερε
και μας ταξιδέψε στην εποχή του 40. Ορφανός από την
βρεφική του ηλικία ο κ. Σταματόπουλος, μη γνωρίζοντας
τον πατέρα του, (που πολέμησε και έπεσε ηρωικά στη
μάχη της Κλεισούρας) μας συγκίνησε όταν αναφέρθηκε
στους τόπους που πολέμησαν οι πατεράδες μας. Μαζί
του στο ταξίδι του και άλλοι συγγενείς πεσόντων, που
όταν βρέθηκαν μπροστά στους τάφους των αγαπημένων

Κωδ. εντύπου: 014117

Ο  ξενώνας  του  χωριού  μας

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ  ΔΕΝΔΡΑ
Το βιβλίο με τα γενεαλογικά δένδρα όλων των

Κακουραίικων οικογενειών είναι έτοιμο. 
Τρία πρόχειρα βιβλία έχουν τυπωθεί και βρίσκονται

στα καφενεία του χωριού για έλεγχο από όλους. 
Το πληροφοριακό σημείωμα, που θα μπεί μπροστά

από κάθε σόι είναι έτοιμο για όλα τα σόγια και έχει
μοιραστεί στις περισσότερες οικογένειες. Σε αυτά
μπορούν να γίνουν: α) αλλαγές, β) διορθώσεις, 
γ) συμπληρώσεις και δ) τροποποιήσεις.

ΘΕΛΟΥΜΕ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ 
για να μπούν στο βιβλίο.

Πληροφορίες: Γιάννης Δ. Σταματόπουλος 
τηλ.: 6977286581

ΚΕΜΠΑ

28η  Οκτωβρίου  1940

Η  συνδρομή  της  εφημερίδας
Για  τη  συνέχιση  της  έκδοσης  

της  εφημερίδας  μας  είναι  ανάγκη  
όλοι  μας  να  δώσουμε  τη  συνδρομή  μας. 

Την  έχει  απόλυτα  ανάγκη  αυτό  τον  καιρό.

Μπορείτε  να  πληρώσετε: 
α. Στο χωριό στην κ. Δήμητρα Ρόκκα 
β. Στην Τρίπολη στον κ. Χρήστο Σταματόπουλο 
(Κινέζο), που θα τον βρείτε στο κατάστημά του
στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 53 (πρώην ΙΒ) 
γ. Με επιταγές στη διεύθυνση, στα γραφεία του
Συλλόγου. 

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου 

Κοπή  Πρωτοχρονιάτικης  Πίτας
Την Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου  2014 και ώρα 12:30

ο Σύλλογος Αρτεμισιωτών Αττικής 
θα πραγματοποιήσει την κοπή 

της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στη «Βίλα Στέλλα»
στο Ν. Ηράκλειο

(στη διασταύρωση των οδών Γαλήνης & Σοφίας 
κοντά στον Ηλεκτρικό Σταθμό).
Σας περιμένουμε όλους

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

«Τέλειωσε κι αυτός ο χρόνος. Είχε τόσες αλλαγές, 
τόσες συγκινήσεις, τόσες ανατροπές,

μα εμείς είμαστε εδώ και συνεχίζουμε να ελπίζουμε… 
και να είμαστε αισιόδοξοι…

Ας τον υποδεχτούμε χαρούμενοι με νέες ελπίδες…
καινούργιες ευχές… και περισσότερη αισιοδοξία…
Ευχόμαστε σε όλους τους απανταχού Κακουραίους

«Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2014»

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΕΠΕΙΓΟΝ 

Συνέχεια στην 4η σελ.

Όπως γράψαμε και σε προηγούμενα φύλλα, η ιδέα
για ένα αντάμωμα των απανταχού Κακουραίων προχωρεί.
Ήδη δημοσιοποιήσαμε στο προηγούμενο φύλλο και στο
διαδίκτυο, ιδέες για το πρόγραμμα και αναμένουμε τις
δικές σας, για βελτίωση του προγράμματος, ώστε να
είναι αντάξιο του χωριού μας. 

Για ενημέρωση όσων δεν διάβασαν το προηγούμενο
φύλλο, επαναδημοσιεύουμε το ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ - ΠΡΟΣΩ-
ΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
1. Κυριακή 3 Αυγούστου 2014. Εκκλησιασμός και μνη-

μόσυνο των ξενιτεμένων συγχωριανών, που έμειναν
για πάντα στην ξενιτιά. Ειδική αναφορά στους μεγά-
λους δωρητές και ευεργέτες του χωριού αδελφούς
Κουσιάκη. 

2. Επίσημο καλωσόρισμα των ξενιτεμένων μας. 
3. Λαϊκό γλέντι με ορχήστρα παραδοσιακής δημοτικής

μουσικής. 
4. Πρωινός περίπατος στη Λούτσα, Άη Δημήτρη κι ανέ-

βασμα στο βουνό. Επάνοδος στον Άη Δημήτρη, όπου
θα φτιάξουμε τραχανά και χυλοπίτες, όπως παλιά.

Για την προσπάθεια θα φάμε γίδα βραστή. 
5. Παίζουμε παλιά παιχνίδια, ξεχασμένα (αμάδες, τσιλίκι

- τσομάκα, κόπανος, τζαμί κ.λπ.). 
6. Εκδρομή στην Αρχαία Μαντινεία και Σπήλαια Κάψια. 
7. Εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπία. 
8. Συζητάμε για το μέλλον του χωριού κι εξετάζουμε

αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. 
9. Εκθέσεις παλιών φωτογραφιών, απ’ όπου φαίνεται η

ιστορία του χωριού, καθώς και έκθεση ζωγραφικής
Κακουραίων καλλιτεχνών. 

10. Παρουσίαση του γενεαλογικού δέντρου των οικογε-
νειών του χωριού. 

11. Το αντάμωμα, καλό θα είναι να συνδυαστεί και με
την επέτειο των 100 χρόνων από τα εγκαίνια του
Αγίου Κωνσταντίνου. 
Επίσης θα μπορούσε να συνδυαστεί και με κάποιο

μικρό έργο στο χωριό (καλλωπισμός ή κάτι άλλο).
Όλα αυτά είναι ΜΟΝΟ ιδέες για προβληματισμό. Πε-

ριμένουμε και τις δικές σας προτάσεις, όπως και προ-
σφορές για βοήθεια στην οργάνωση. 

ΚΑΚΟΥΡΑΙΙΚΟ  ΑΝΤΑΜΩΜΑ

Συνέχεια στην 4η σελ.

Λίγα  λόγια  για  τα  έθιμα… των γιορτών
Σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες, από τις πρωτό-

γονες ως τις πιο εξελιγμένες, συναντάμε γιορτές.
Ξεκινούν από τα βάθη των αιώνων και  φτάνουν μέχρι

τις μέρες μας, άλλοτε με πιο παραδοσιακούς τρόπους
και άλλοτε με πιο σύγχρονους.    

Συνέχεια στη σελ. 3
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Έφυγαν  για  πάντα  από  κοντά  μας

Γάμοι

Γέννηση 

Βάπτιση 

➤ Ο Γιώργος Ι. Μακερούφας, το γένος
Γεωργίας Θ. Τασιοπούλου και η Αριάννα
Ρόντου παντρεύτηκαν στην Ι. Μονή Αγ.
Αναστασίας Βασιλικών Θεσσαλονίκης, στις
24 Αυγούστου 2013.

Η γαμήλια δεξίωση με πλήθος καλεσμέ-
νων δόθηκε στην οικία Μακερούφα στη
Θεσσαλονίκη.

Ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο και καλούς
απογόνους. 

➤ Ο Ιωάννης Κολλιαλής και η σύζυγος
του Αντωνία Λύγκα, κόρη της Σταμάτας
Σταματοπούλου βάφτισαν τον γιό τους στον
ιερό ναό Αγίου Νικολάου, στο Γαλαξείδι
Φωκίδας.
Ο νονός Ιωάννης Κατσαρέλης έδωσε στον
νεοφώτιστο το όνομα Ηλίας-Παναγιώτης.

Θάνατοι

Σταθούλη Βασιλική του Βασ...................... 30€
Κολιόπουλος Γεώργιος του Δημ. (Ναύπακτος) 50€
Βελέτζα-Νάγου Μαρία............................... 60€
Σχίζα-Τζιαβάρα Παναγιώτα ....................... 50€
Σταυρόπουλος Βαγγέλης .......................... 20€
Κοτσιάνη Ειρήνη του Χρ............................ 50€
Παναγοπούλου Πελαγία............................ 25€
Σπυροπούλου-Δουρουντάκη Χρυσολένη .. 50€
Παναγιωτάρου Γεωργία του Γεωργ. .......... 50€
Μπουρτσουκλή-Γαλαζούλα Γεωργία ......... 20€
Ψαρράς Γιάννης (Μητσιάκης) ................... 20€
Κουτρουμπής Νικόλαος (ιερέας)............... 50€
Μπουρτσουκλή-Κακαβάνου Παρασκευή ... 50€

Διόρθωση
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας εκ
παραδρομής γράφτηκε λάθος το όνομα της συν-
δρομήτριας Μπιλαύκα-Σταματοπούλου Ευγενίας
αντί του ορθού 
Καμπυλαυκά-Σταματοπούλου Ευγενία.......... 20€
Ζητούμε συγνώμη.

Συνδρομές

➤ Η Ζεϊμπεκάκη Κων/να, κόρη της Σο-
φίας Ψαρρά, πέτυχε στη Νοσηλευτική, ΤΕΙ
Αθηννών. 

Την συγχαίρουμε και ευχόμαστε καλές
σπουδές. 

Επιτυχίες

Στις 17 Νοεμβρίου 2013,
έφυγε ήρεμα από τη ζωή στο
σπίτι του γιου της Γιάννη, στην
Αθήνα, η Μαριγώ Β. Παπαγε-
ωργίου, σε ηλικία 102 ετών.

Την επόμενη μέρα μετα-
φέρθηκε η σορός στο σπίτι της
στο χωριό και στις 2 η ώρα
έγινε η εξόδιος ακολουθία από
τον Ιερό Ναό των Αγ. Κων-
σταντίνου και Ελένης. 

Τη θεια-Μαριγώ αποχαιρέ-
τησαν φίλοι, συγγενείς και όλοι
οι πατριώτες. Τον επικήδειο
εξεφώνησε η κ. Ελένη Δάμη
με τα παρακάτω λόγια:

«Σήμερα, είμαστε εδώ για
ν’ απευθύνουμε τον τελευταίο
χαιρετισμό στη θεια-Μαριγώ,
σε μια μάνα πολύ κουρασμένη,
πολύ βασανισμένη, αλλά και
πολύ δυνατή.

Ευλογήθηκε και έζησε πολ-
λά χρόνια και, ειλικρινά, αι-
σθάνομαι δέος μπρος στα 102
χρόνια της. Και τι δεν έζησε σ’
αυτά τα 102 χρόνια! Όλα τα
είδε.

Στην αρχή η ζωή ήταν άδικη
μαζί της. Νιόνυφη ακόμη, όταν
κηρύχθηκε ο πόλεμος και έφυ-
γε ο μπαρμπα-Μήτσος για το
μέτωπο και, όπως ήταν γραφτό
του, δεν ξαναγύρισε, αφήνον-
τας τη θεία μόνη και το γιο
του μόλις λίγων μηνών, χωρίς
να προλάβει να τον χαρεί και
να τον καμαρώσει.

Έτσι, μένει μόνη μ’ ένα

μωρό στην αγκαλιά, σ’ ένα πε-
λώριο σπίτι στην άκρη του χω-
ριού. Τα χρόνια δύσκολα, πέ-
τρινα, όπως συνηθίζει να τα
λέει ο Γιάννης. Της συμπαρί-
στανται τ’ αδέρφια της και ιδι-
αίτερα η μάνα της η γρια-Βα-
σιλάραινα. Τη θυμάμαι να πη-
γαίνει πέρα δώθε τρεις και τέσ-
σερις φορές την ημέρα, με γρή-
γορο βήμα, σκυφτό το κεφάλι
και κουμπωμένα χείλη. Ήθελε
να στηρίξει τη μοναχοκόρη της. 

Άγρια χρόνια τότε και πολύ
βαριά η χηρειά. Με κάλτσες
χοντρές, μπελερίνα και καταμ-
πουλιά το μαντίλι και ας ήταν
καλοκαίρι. Έτσι την ήθελαν τη
χήρα και έτσι πενθούσαν τους
ανθρώπους τους. 

Μεγάλες, όμως, οι αντοχές
της θεια-Μαριγώς, για ν’ αντι-
μετωπίσει όλο αυτό το κακό
που τη βρήκε. Πιστεύω ότι αντ-
λούσε δύναμη από το γιο της,
στον οποίο αφοσιώθηκε και
σωματικά και ψυχικά. Θυμάμαι
να μου λέει κάθε φορά που μ’
έβλεπε στο δρόμο: «Διαβάζετε
καθόλου με το Γιάννη ή κοιτάτε
όλο τα παιχνίδια;» Αυτό ήταν
η αγωνία της. 

Ο Γιάννης όμως δεν διέ-
ψευσε τις προσδοκίες της.
Σπούδασε, σταδιοδρόμησε και
έγινε ένας σπουδαίος επιστή-
μονας, ένας άριστος οικογε-
νειάρχης, καταξιωμένος στην
κοινωνία, που την έκανε υπε-

ρήφανη. 
Πιστεύω ότι ήταν δύσκολο

για κείνη να τα καταφέρει, με
τόση φτώχεια που υπήρχε
γύρω της και μόνη. Και όμως,
με την ισχυρή της θέληση, την
υπομονή, την εξυπνάδα και το
δυνατό της χαρακτήρα, κατά-
φερε να σταθεί όρθια και να
συνεχίσει τον αγώνα της. 

Ο Θεός, όμως, δεν την άφη-
σε να χαθεί. Τη στήριξε με τον
ερχομό του μπαρμπα Βασίλη
στη ζωή της. Απέκτησε ένα
σύντροφο και έναν προστάτη
για το υπόλοιπο της ζωής της. 

Ο μπαρμπα Βασίλης, με τον
ωραίο χαρακτήρα και το χιού-
μορ που είχε, τη βοήθησε να
συνεχίσει τον αγώνα της. Και
πράγματι, όλοι ξέρουμε πόσο
όμορφα ήταν αυτά τα χρόνια
μαζί του. 

Κάθε φορά, που κατέβαινα
στο χωριό, πήγαινα και την
έβλεπα. Μου άρεσε να μου
λέει ιστορίες απ’ τη ζωή της,
που είχαν σχέση με τη μάνα
μου. Μου άρεσε ακόμη εκείνος
ο τρόπος που σε καρτερούσε.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το
γλυκό χαμόγελο. Ήταν ανοι-
χτόκαρδη και καλοσυνάτη.
Θέλω να της ζητήσω συγγνώ-
μη, γιατί στην Αθήνα πήγα μόνο
μία φορά να την δω. 

Εδώ θα ’θελα να πω πόσο
ήρεμα ήταν τα τελευταία χρό-
νια της ζωής της, κοντά στο

Γιάννη, στη Στάσα και τα εγ-
γόνια της Μαρία και Δημήτρη,
μετά το θάνατο του μπαρμπα-
Βασίλη. 

Μακάρι όλες οι μανάδες να
έχουν αυτή την αγάπη, τη
φροντίδα και την περιποίηση
που είχε η θεια Μαριγώ από
τα παιδιά της. Έφυγε πλήρης
ημερών και με διαύγεια πνεύ-
ματος μέχρι την τελευταία της
στιγμή, στο σπίτι δίπλα στα
παιδιά της και τα εγγόνια της. 

Θεια-Μαριγώ, σου ευχόμα-
στε «καλό ταξίδι». Η σκέψη
μας θα σε συντροφεύει μέχρι
την τελευταία σου κατοικία.

Θα σε θυμόμαστε πάντα και
για μας η ζωή σου θα είναι
ένα φωτεινό παράδειγμα δύ-
ναμης, λογικής και θέλησης,
εφόδια με τα οποία αντιμετώ-
πισες τις αντιξοότητες της
ζωής.

Αιωνία σου η μνήμη». 
Ελένη Δάμη-Ζαρόκωστα

Βασιλική  Γ.  Μπρότση

Στην αγαπημένη μας αδελφή

Βασιλική Γ. Μπρότση

Στις 3 Οκτωβρίου 2013, έφυγε από κοντά
μας η αδελφή μας Βασιλική. Έφυγε και μας
ξάφνιασε όλους. Δεν μπορούσαμε να φαν-
ταστούμε ότι ήταν άρρωστη. Όσοι την γνώ-
ριζαν από κοντά γνώριζαν την αθέατη ευαι-
σθησία της και την φιλομάθειά της. Το σχο-
λείο ήταν η μεγάλη της αγάπη. Ήταν δεμένη
με τα βιβλία και τους μαθητές της. Ήταν γα-
τζωμένη πάνω σ’ αυτά και μας ξεγελούσε
όλους. Πρόσφερε μέχρι τέλους τη γνώση
της με πείσμα. Υπηρέτησε με πάθος και συνέπεια την εκπαίδευση. 

Η εκπαίδευση έχασε ένα σπουδαίο άνθρωπο, μια επιστήμονα με αν-
θρωπιά και αγάπη. Αγάπη για όλους, περισσότερο όμως για τα παιδιά. Η
Βασιλική έβλεπε τον κόσμο με την δική της υπερβατική ματιά. Δεν
αγαπούσε το επιφανειακό αλλά το ουσιώδες. Όμως δεν το έδειχνε.
Έκρυβε μέσα της όλα της τα συναισθήματα. Πρόσφερε και δεν ήθελε να
το ξέρει κανείς. Οι συνάδελφοί της και οι μαθητές της σοκαρίστηκαν με
το άκουσμα του θανάτου της. 

Βασιλική, έφυγες και μας άφησες ένα απέραντο κενό. Ας είναι
ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε, μαζί με τους γονείς μας. 

Να ξέρεις ότι θα ζεις πάντα ανάμεσά μας. 

Αιωνία σου η μνήμη!!!
Οι αδελφές σου

Στη  μνήμη  Μαριγώς  Βασ.  Παπαγεωργίου
Αντί στεφάνου, υπέρ του Συλλόγου Αθηνών

1) Κυπραίος Δήμος (USA) ...100 δολ. (USA)
2) Δηλανάς Δημήτρης - 

Φωτοπούλου Αγγελική ..................... 50€
3) Παναγοπούλου Πελαγία - 

Φωτοπούλου Καλλιρρόη................... 50€
4) Σταματόπουλος Διονύσης................ 50€
5) Δάμη-Ζαρόκωστα Ελένη .................. 50€

6) Ψαρράς Σωτήριος............................. 50€
7) Ψαρράς Χρήστος.............................. 50€
8) Ψαρράς Παναγιώτης ...................... 200€
9) Ψαρρά-Ρόκκα Μαρία ........................ 50€
10) Μπρότση Ειρήνη............................. 50€
11) Ρόκκας Γιώργος.............................. 50€
12) Αποστολόπουλος Γιώργος 

και η οικογένεια του ................... 2000€

Μαριγώ  Β.  Παπαγεωργίου

Ευχαριστίες

Η οικογένεια Γιάννη Δημ.
Σταματόπουλου ευχαριστεί
θερμά όλους όσους συμπα-
ραστάθηκαν στο πένθος της
για την απώλεια της μάνας-
γιαγιάς Μαριγώς Βασ. Πα-
παγεωργίου. 

➤ Στις 24-8-2013 απεβίωσε ο Γιώργος
Π. Συμπόνης (Μπούλης), σε ηλικία 77 ετών. 

Λαμπρινή  Κατσίνη

➤ Η Μαρία Κακαβάνου-Πανέρη, το γένος
Παρασκευής Διον. Μπουρτσουκλή και ο
άνδρας της Νίκος Πανέρης, απέκτησαν
το πρώτο τους παιδί, αγόρι, στις 26-9-
2013.
Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες και

γιαγιάδες ευχόμαστε να τους ζήσει και να
το καμαρώσουν όπως επιθυμούν. 
➤ Ο Ιωάννης Λύγκας το γένος Σταμάτας

Σταματοπούλου και η σύζυγός του Ανα-
στασία Μπαϊμπάκη απέκτησαν το πρώτο
τους παιδί, κόρη, στις 10 Ιουλίου 1913. 

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: 
Κακαρίκου Γωγώ Τηλ.: 210 5747298

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  •  Τ.Κ.: 13121

Tηλ-Fax: 210 2619003 - 210 2619696
e- mail:  karpouzi@ otenet.gr

Μάνα στο χωριό άρχισε 
να σκοτεινιάζει, εσύ όμως

έμεινες πίσω να φυλάς 
για πάντα το σπίτι μας 

Ο γιος σου Γιάννης

Στις 21 Οκτωβρίου
2013 απεβίωσε η αγα-
πημένη μας μητέρα, για-
γιά και φίλη πολλών στο
Munster Indiana στην
Αμερική, Λαμπρινή Κα-
τσίνη.

Ο ξαφνικός θάνατος
της Λαμπρινής άφησε
περίλυπα τα παιδιά της
Αγλαΐα Αντωνοπούλου,
Τασία Καπόγιαννη, Βασιλική Γιαννίκα, Ευαγγελία
Δημητρακοπούλου, Φώτη Κατσίνη, Γιάννη Κατσίνη,
καθώς τα εγγόνια και δισέγγονα. 

Το 1966 η Λαμπρινή ξενιτεύτηκε οικογενειακώς
σε Αυστραλία, στη συνέχεια Καναδά και τελικά
Αμερική, όπου ζούσε με τον γιο της Φώτη και την
οικογένειά του. 

Τα τελευταία 30 χρόνια επισκεπτόταν το Αρτε-
μίσιο κάθε καλοκαίρι με μεγάλη χαρά. 

Η Λαμπρινή ήταν πολύ εργατική, δραστήρια,
υπέροχη μάνα και σεβαστή γιαγιά. Είχε αμέτρητους
φίλους στην Ελλάδα καθώς και στην Αμερική.

Της ευχόμαστε καλή ανάπαυση κοντά στον άν-
δρα της Δημήτριο Κατσίνη, μετά από 13 χρόνια. 

Μητέρα ποτέ δεν θα σε ξεχάσουμε, η μνήμη
σου θα είναι αιώνια. 
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Έφυγαν  για  πάντα  από  κοντά  μας

Είχαμε τη χαρά, το καλοκαίρι του 2012, να σε συ-
ναντήσουμε Παναγιώτη στο χωριό, μαζί με τη σύζυγο
Δήμητρα και να περάσουμε λίγες ώρες αλησμόνητες,
γιατί είχαμε πολλά χρόνια να συναντηθούμε. 

Εγώ προσωπικά Παναγιώτη είχα να σε δω από την
παιδική ηλικία και χάρηκα ιδιαιτέρως, γιατί είδα ένα
σεμνό, καλοβαλμένο και πολύ καλό πατριώτη.

Εντύπωση μας έκανε και η γυναίκα σου Δήμητρα.
Απλή, καταδεκτική, ανοιχτόκαρδη και πολύ χαρούμενη.
Φεύγοντας από την Ελλάδα για την Αυστραλία και
συγκικριμένα για τη Μελβούρνη, μας είπατε πως θα
ξανάρθετε σύντομα και, όπως μάθαμε, είχατε βγάλει
τα εισιτήρια για το καλοκαίρι που μας έρχεται στο
«Μεγάλο Αντάμωμα».

Δυστυχώς, όμως, το μεγάλο κακό που σας βρήκε άλλαξε τα πάντα. Ο
αιφνίδιος θάνατος του γαμπρού σας έπληξε το σπιτικό σας και έφερε τα πάνω
κάτω. Ο γαμπρός σας Γιάννης έφυγε από τη ζωή ξαφνικά σε ηλικία μόλις 45
ετών, αφήνοντας τη γυναίκα του με δύο παιδάκια. Το γιο του επτά ετών και την
κόρη του δεκατριών. 

Όσοι τον γνώριζαν έχουν να πουν τα καλύτερα λόγια. Ήρεμος χαρακτήρας,
ευγενικός και άριστος οικογενειάρχης. Εκτός από την οικογένειά του άφησε
και δύο υπερήλικες γονείς. Τον πατέρα του 87 ετών και τη μητέρα του 75, οι
οποίοι τώρα, στο τέλος της ζωής τους, πικράθηκαν πάρα πολύ. Έχασαν το γιο
τους. 

Ο πόνος είναι πολύ μεγάλος και δεν υπάρχουν λόγια να τον εκφράσει
κανείς και τον κάνει ακόμη μεγαλύτερο η ξενιτιά, που είναι από μόνη της πικρή.
Μην νομίσετε ότι είστε μόνοι και ας μας χωρίζουν τόσα μίλια. Η σκέψη μας
είναι κοντά σας και παρακαλούμε την Παναγιά να σας βοηθήσει όλους, να
στηρίξει τη γυναίκα του και να προστατέψει τα παιδιά του. 

Εκφράζω θερμά συλλυπητήρια εκ μέρους όλων των συγγενών και πατριωτών
και ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα της Αυστραλίας που τον σκέπασε.

Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα

Μαρία  Θεοδ.  Δούρου 

Στις 2 Νοεμβρίου του 2013, έφυγε
από τούτη τη ζωή, όπως ορίζει η μοίρα
των ανθρώπων, η Μαρία Δούρου, σύ-
ζυγος του Θεοδόση Δούρου.

Η γλυκύτατη και ευγενέστατη αυτή
γυναίκα ήταν φαρμακοποιός και κατα-
γόταν από την Κρήτη. Παντρεύτηκε
το 1971 τον πατριώτη μας Θεοδόση,
γνωστό δικηγόρο, ο οποίος είχε επι-
στρέψει από την Αμερική και εγκατα-
στάθηκαν στο Χολαργό.

Η Μαρία έζησε ευτυχισμένη δίπλα
στον άντρα της, το γιο της Νίκο και τα
δύο εγγονάκια, που απέκτησε τελευ-

ταία. 
Αγάπησε πάρα πολύ το χωριό, γι’

αυτό έκανε και σπίτι σ’ αυτό. Έκανε
πολλούς φίλους και το σπουδαιότερο
απ’ όλα επέλεξε για τελευταία της κα-
τοικία το χωριό, δίπλα στον άντρα της. 

Ο Σύλλογος Αθηνών θα την θυμάται
πάντα, γιατί ποτέ δεν μας ξεχνούσε
και δεν παρέλειπε να έρχεται στις
όποιες εκδηλώσεις έκανε.

Συλλυπητήρια στους οικείους της
και καλή ανάπαυση. 

Αιωνία της η μνήμη.
Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα

Κωνσταντίνος  Παναγιώταρος 

Λίγα λόγια για τον πατέρα μου, τον «Κωστάκη»,
όπως τον αποκαλούσανε όλοι στο χωριό μας, το Κα-
κούρι, που τόσο αγαπούσε. Άνθρωπος δραστήριος,
δυναμικός, που είχε σαν ρητό του «ο ογκόλιθος που
αποτελεί εμπόδιο στο δρόμο των αδυνάτων είναι το
σκαλοπάτι στο δρόμο των δυνατών». 

Σημαιοφόρος και απόφοιτος της «Ανωτάτης Εμ-
πορικής», απόφοιτος της Νομικής, αρχηγός της Σχο-
λής Εφέδρων Αξιωματικών στην Κέρκυρα, δυναμικός
επιχειρηματίας, κορυφαίος ασφαλιστής, τεννίστας
και πρωταθλητής στο τάβλι σε διεθνή τουρνουά.
Πρωτοστάτησε στην κατασκευή της Αγίας Φωτεινής,
παγκοσμίου φήμης εκκλησιαστικός ναός. 

Δεν πούλησε σπιθαμή κακουραίικης γης, μηδέ του αρχοντικού του Πανα-
γιώταρου. Μου μιλούσε για το χωριό μας, εξιστορούσε διάφορα, πάντοτε με
πολλή αγάπη και σεβασμό και με έκανε και μένα να το λατρέψω. Είχα την τιμή
να παντρευτώ κι εγώ εδώ, τιμώντας και τον πατέρα μου και το χωριό μας. Είχα
την τιμή να του κάνω έναν εγγονό που πήρε το όνομά του, «Κωνσταντίνος».
Ήταν ένας άνθρωπος που με τα καλά του και τα στραβά του θα μας λείψει. 

Τέλος, ξέρω ότι είναι ευτυχισμένος που αναπαύεται στην πανέμορφη και
υπερήφανη κακουραίικη γη, δίπλα στα αδέλφια του Αριστοτέλη και Μαρία. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.
Ο υιός σου Ηλίας 

Γιάννης  Βάγγας
(Γαμπρός του Παναγιώτη Χαραλ. Σταματόπουλου)

ΔΩΡΕΑΝ  ΦΥΣΙΚΗ 
ΣΤΟ  ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Μαθήματα Φυσικής για μαθη-
τές Γυμνασίου - Λυκείου στη
διεύθυνση 

www.webschool.edu.gr

Από την κ. Ασπασία Κακούρη πήραμε την παρακάτω ιστορία, που είναι πολύ
επίκαιρη, και την έχει αλιεύσει από το διαδίκτυο. Απολαύστε την.

ΤΑ  ΕΛΕΓΕ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ  ΣΤΗΝ  ΤΑΞΗ,
ΑΛΛΑ  ΕΓΩ  ΔΕΝ  ΤΟΝ  ΑΚΟΥΣΑ...

Την περίοδο του Εθνικού διχασμού στην Κρήτη, ένας επιθεωρητής δημοτικής εκπαίδευσης
ανέβαινε μ’ ένα μουλάρι σ’ ένα ορεινό και δύσβατο χωριό, για να επιθεωρήσει τον εκεί δάσκα-
λο.

Στο δρόμο που πήγαινε συναντά έναν αγωγιάτη και τον ρωτά:
«Δε μου λες πατριώτη, ο δάσκαλος τι είναι; Βενιζελικός ή βασιλικός;»
«Βενιζελικός», απαντά ο αγωγιάτης.
«Α, το γαϊδούρι» σχολίασε ο επιθεωρητής. 

Ο αγωγιάτης όμως ήταν Βενιζελικός και φίλος του δασκάλου και έτρεξε να μεταφέρει στο
δάσκαλο τη στιχομυθία.

«Το και το, δάσκαλε. Σε είπε γαϊδούρι».
Την επομένη μπαίνει ο επιθεωρητής στην τάξη και ρωτά το δάσκαλο ποιο είναι το μάθημα

της ημέρας.
«Τα σημεία της στίξεως», απαντά ο δάσκαλος.
«Ας δούμε, λοιπόν, τι ξέρουν τα παιδιά», λέει ο επιθεωρητής. 
Ο δάσκαλος σήκωσε ένα μαθητή στον πίνακα, τον Σήφη, και του είπε να γράψει τη φράση:
Ο επιθεωρητής είπε,ο δάσκαλος είναι γαϊδούρι.
Αφού, έκπληκτος ο μαθητής, το έγραψε, τον ρωτά ο δάσκαλος: 
«Ποιος είναι, παιδί μου, γαϊδούρι;»
«Ο δάσκαλος», ψέλλισε ο μαθητής. 
«Και ποιος το είπε;»
«Ο επιθεωρητής, κύριε».
«Ωραία», είπε ο δάσκαλος. «Βάλε ακόμα ένα κόμμα».
Ο επιθεωρητής, είπε ο δάσκαλος, είναι γαϊδούρι.
Μόλις τελείωσε ο μαθητής, τον ρωτά ο δάσκαλος: 
«Ποιος είναι τώρα, παιδί μου, το γαϊδούρι;»
«Ο επιθεωρητής», απαντά δειλά ο μαθητής. 
«Και ποιος το είπε;»
«Ο δάσκαλος», απαντά ο μαθητής.
Οπότε στρέφεται ο δάσκαλος στην τάξη και λέει:
«Είδατε παιδιά τι κάνουν τα κόμματα; Πότε βγάζουν γάιδαρο τον επιθεωρητή και πότε το

δάσκαλο»!
Στις μέρες μας, ο Σήφης, παππούς πλέον, καθισμένος στην πολυθρόνα του μπροστά στην

τηλεόραση άκουγε για νέες μειώσεις στις συντάξεις και μονολογεί:
― Όταν ήμουν μαθητής, άκουγα κάθε τόσο το δάσκαλο να μας λέει:
«Να προσέχετε τα κόμματα! Ένα λάθος κόμμα, μπορεί να σας χαλάσει τελείως τη σύντα-

ξη!»
Έπρεπε να περάσουν εξήντα χρόνια για να καταλάβω τι εννοούσε.

Για την αντιγραφή
Ασπασία Χ. Κακούρη

Λίγα  λόγια  για  τα  έθιμα… των  γιορτών

Εντυπωσιακές περιγραφές γιορτών και τε-
λετουργιών διασώζονται στα κείμενα του Ομή-
ρου, του Θουκυδίδη και των μεγάλων  τραγικών
ποιητών.

Καμία  γιορτή δεν προορίζεται για να γιορ-
ταστεί από έναν και μόνο άνθρωπο. Ο τρόπος
που γίνεται αυτή η διαδικασία καθορίζεται σε
μεγάλο  μέρος από τα ήθη, τα έθιμα και τα τε-
λετουργικά, τα οποία μεταδίδονται από γενιά
σε γενιά και είναι κοινά σε όλους. Έτσι τα
μέλη της κοινότητας έχουν την ευκαιρία να
βιώνουν έντονα κοινά συναισθήματα και ο δε-
σμός που αναπτύσσεται μεταξύ τους είναι
ισχυρός. Η ύπαρξη τελετών και εθίμων κάνει
τις γιορτινές μέρες διαφορετικές.

Τα έθιμα είναι δεμένα με γιορτές, με εκδη-
λώσεις, με χορούς, τραγούδια, γεύσεις και μυ-
ρωδιές. Έθιμα που μας δένουν με την γενέθλια
πατρίδα μας, έθιμα που ζήσαμε και ακούσαμε
απ τους παππούδες μας. Ας τα διατηρήσουμε
και να τα παραδώσουμε  στα παιδιά μας …για
να συνεχίσουμε την «παράδοση»…

Τα έθιμα των Χριστουγέννων αρχίζουν από
την παραμονή. Την ημέρα αυτή ας αφήσουμε
τα παιδιά μας να ξεχυθούν στους δρόμους
πριν  ξημερώσει και να τραγουδήσουν τα κά-
λαντα. Τα κάλαντα είναι παντού ευπρόσδεκτα,
γιατί φέρουν καλοτυχία, είναι τραγούδια ευ-
χετικά, που επαινούν το νοικοκύρη, την νοικο-
κυρά και τα μέλη της οικογένειας.

Όπως λοιπόν την παραμονή των Χριστου-
γέννων έτσι και το πρωί της παραμονής του
νέου έτους τα παιδιά γυρίζουν από σπίτι σε
σπίτι και λένε τα κάλαντα. Οι νοικοκυρές φιλο-
δωρούν τα παιδιά, τους δίνουν κουλούρια, γλυ-
κίσματα, ξηρούς καρπούς και νομίσματα. Κάθε
άνθρωπος με την αρχή του νέου έτους ανανε-
ώνει τις ελπίδες του για ένα νέο ξεκίνημα, για
μια νέα ζωή, ευτυχέστερη από αυτή που έκλεισε
με τον παλιό χρόνο. Γι αυτό λοιπόν υπάρχει η

φροντίδα για το καλό ποδαρικό, τα σύμβολα,
τα γλυκίσματα και τα καλοπιάσματα. Για να
εξασφαλίσουν λοιπόν την καλοχρονιά, το πο-
δαρικό το κάνει ο ίδιος ο νοικοκύρης  ή ο πρω-
τότοκος γιος ή ένα τυχερό παιδί. Το τραπέζι
της πρώτης  ημέρας του χρόνου στρώνεται
πλούσια. Η αφθονία των φαγητών προοιωνίζει
αφθονία αγαθών και για ολόκληρο το χρόνο.
Εκτός από τα φαγητά τοποθετούν στο τραπέζι
και μέλι ,καρπούς και άλλα σύμβολα ευτυχίας.
Το ειδικό όμως  παρασκεύασμα που στολίζει
το τραπέζι της πρωτοχρονιάς είναι η βασιλόπιτα.
Δεν υπάρχει σπίτι στην Ελλάδα, που να μην
έχει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς είτε
φτιάξει είτε αγοράσει βασιλόπιτα! Δεν υπάρ-
χει  μεγαλύτερη αγωνία στα παιδιά, από τη
στιγμή που θα κοπούν και θα μοιραστούν τα
κομμάτια της πίτας, για το ποιος θα είναι ο τυ-
χερός που θα βρει το φλουρί!  Το φλουρί που
μικροί-μεγάλοι όταν το κερδίσουν το κάνουν
φυλαχτό για όλο το χρόνο, το φλουρί που
συμβολίζει καλοτυχία.

Στις γιορτές του Δωδεκαήμερου ανήκουν
και τα Φώτα που για μάς τους ορθόδοξους
έχουν μεγάλη σημασία, γιατί «βαφτίζονται»,
καθαγιάζονται και «καθαρίζονται» άνθρωποι,
ζώα, πράγματα και όλη η φύση, αγιάζονται τα
νερά και φεύγουν οι καλικάντζαροι. Την παρα-
μονή των Θεοφανείων που λέγεται και πρωτά-
γιαση, ο παπάς της ενορίας επισκέπτεται όλα
τα σπίτια και αγιάζει ή φωτίζει, δηλαδή ραντίζει
με ένα κλωνί βασιλικό όλους τους χώρους του
σπιτιού. Έθιμο της παραμονής είναι και τα κά-
λαντα όπως τα Χριστούγεννα και την πρωτο-
χρονιά. «Σήμερον τα φώτα και ο φωτισμός και
χαρά μεγάλη στον Κύριο». Υπάρχει μια δοξασία
του λαού μας που αναφέρει ότι το βράδυ της
παραμονής των Φώτων, στις 12 τα μεσάνυκτα,
ανοίγουν τα ουράνια και πραγματοποιούνται
όλες οι ευχές των ανθρώπων.

Κακαρίκου Γεωργία, εκπαιδευτικός

Συνέχεια από την 1η σελ. 



όραμα. Δεν χτίζονται έτσι απλά αυτά που βλέπεις. Γιγάντια
προσπάθεια. Ξέρεις την ιστορία του Μπακαλιού; Δεν
υπάρχει πουθενά αυτό που έγινε εκείνα τα πέτρινα χρόνια.
Όχι με επιδοτήσεις όπως τώρα. Ήταν το πρώτο τυροκομείο
στην περιοχή μας και το λειτουργούσαν με υποδειγματικό
συλλογικό τρόπο εκείνοι οι άνθρωποι. Δύσκολο πράγμα,
πολύ δύσκολο. Αυτό είναι συλλογικό κατόρθωμα. Πρέπει
να γραφτεί βιβλίο για όλα αυτά. Γι’ αυτό λέω ότι αυτά
είναι το καμάρι και η ιστορία του χωριού μας. Θα είναι έγ-
κλημα να χαθούν από το χωριό μας. Εμείς θα πρέπει να
τα έχουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε με το καλύτερο
τρόπο, προς κοινό όφελος, αντάξιο της ιστορίας του κα-
θενός».

Ανάλογες σκέψεις κάνουν σχεδόν όλοι. Γι’ αυτό παίρ-
νοντας θάρρος από την ευθύνη, την δημιουργικότητα
και την συλλογικότητα των προγόνων μας, αναλαμβάνουμε
την πρωτοβουλία να καλέσουμε όλους τους συγχωριανούς
μας, όπου και αν βρίσκονται, να συνεισφέρουν οικονομικά,
για να συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα χρήματα, ώστε η
κυριότητα και η διαχείριση των «ιστορικών» αυτών κτι-
σμάτων  να παραμείνει στο χωριό μας, μέσω της μεταβί-
βασης τους στον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού μας.

Τα έξοδα είναι πολλά, γιατί εκτός από τα έξοδα της
συμβολαιογραφικής πράξης, το κράτος απαιτεί τώρα και
χρήματα για την νομιμοποίηση αυτών των κτισμάτων,
μιας και ο νέος νόμος τα θεωρεί τώρα ως  αυθαίρετα. 

Ο Σύλλογος πήρε τρεις προσφορές από μηχανικούς
για τα έξοδα νομιμοποίησης και τρεις προσφορές από
συμβολαιογράφους για τα έξοδα συμβολαίων. Η καλύτερη
προσφορά απαιτεί τα εξής έξοδα: 
• Κόστος νομιμοποίησης αυθαιρέτων της μίας αποθήκης

του συνεταιρισμού (130 m2) και της κουζίνας με τις
τουαλέτες της αίθουσας (50 m2) → 5680 € (περιλαμβάνει
το πρόστιμο + αμοιβές μηχανικών για τοπογραφικά –
υποβολή φακέλλου).

• Κόστος μεταβίβασης με συμβολαιογραφική πράξη των
δύο αποθηκών του Συνεταιρισμού 217 m2 και 130 m2

εκάστη, της αίθουσας του Συλλόγου (δεν έχει συμβόλαια)
με την κουζίνα και των τουαλετών 268 m2 (σύνολο 615
m2) → 9050 € (περιλαμβάνει: φόρο μεταβίβασης +
έξοδα υποθηκοφυλακείου + ταμείο νομικών + αμοιβή
συμβολαιογράφου + Φ.Π.Α + έξοδα κάθετης και οριζόν-
τιας ιδιοκτησίας).

• Έξοδα για ΕΤΑΚ και ΤΑΠ των άνω κτισμάτων για τα τρία
τελευταία έτη 1630 €. (Είναι απαραίτητο για να γίνει η
μεταβίβαση).
Δηλαδή το συνολικό κόστος για την μεταβίβαση όλων
των κτισμάτων ιδιοκτησίας του Συνεταιρισμού, που βρί-
σκονται στο οικόπεδο των αποθηκών στο κέντρο του
χωριού, ανέρχεται σε 16.360 €.

• Κόστος νομιμοποίησης αυθαιρέτων, της γεφυροπλά-
στιγγας και της αποθήκης με το μηχανολογικό εξοπλισμό
για τον χειρισμό αυτής (12 m2) → 1200 € (περιλαμβάνει
το πρόστιμο + αμοιβές μηχανικών για τοπογραφικά –
υποβολή φακέλλου).

• Κόστος μεταβίβασης με συμβολαιογραφική πράξη του
οικοπέδου 1770 m2 με την πλάστιγγα και την αποθήκη
→ 600 € (περιλαμβάνει: φόρο μεταβίβασης + έξοδα

υποθηκοφυλακείου + ταμείο νομικών + αμοιβή συμβο-
λαιογράφου + Φ.Π.Α).

• Έξοδα για ΕΤΑΚ όλων κτισμάτων του Γαλακτοκομικού
Συνεταιρισμού (είναι εκτός οικιστικού σχεδίου) για τα
τρία τελευταία έτη 500 €.  

• Δηλαδή το συνολικό κόστος για την μεταβίβαση του οι-
κοπέδου  με την πλάστιγγα και την αποθήκη που βρί-
σκονται στην είσοδο του χωριού (μπακαλιό), ανέρχεται
σε 2300 €.

• Κόστος για την μεταβίβαση του οικοπέδου με το τυρο-
κομείο και τις αποθήκες που το συνοδεύουν. Δεν υπάρχει
οικοδομική άδεια για κανένα κτίριο και επειδή έχει
κτιστεί το 1956 (συμβόλαιο αγοράς οικοπέδου), είναι
αυθαίρετο όλο. Η συνολική επιφάνεια του είναι: Ισόγειο
140 m2, Υπόγειο 110 m2, Αποθήκη 62 m2, Υπόστεγο 28
m2. Σύνολο  350 m2. Το συνολικό  κόστος νομιμοποίησης
και μεταβίβασης θα ξεπεράσει τα 12000 €.

Επειδή το συνολικό κόστος για όλες τις μεταβιβάσεις
είναι αρκετά υψηλό (30.660 €) και αντιλαμβανόμενοι την
δυσκολία του όλου εγχειρήματος, ο Σύλλογος μαζί με
τον Αγροτικό και τον Γαλακτοκομικό Συνεταιρισμό και με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, θέτει προτεραιότητες
σε αυτές τις μεταβιβάσεις με σημαντική παράμετρο το
κόστος. Έτσι πρώτα θα μεταβιβαστούν οι αποθήκες με
την αίθουσα του Συλλόγου (16.360 €), μετά η πλάστιγγα
(2.300 €) και κατόπιν, αν υπάρχει η δυνατότητα τα κτίρια
του τυροκομείου.

Η συνεισφορά όλων μας, κατά το μέτρο του δυνατού,
είναι σημαντική και αναγκαία για την συλλογική αντιμε-
τώπιση αυτού του προβλήματος που αντιμετωπίζει το
χωριό μας. Αυτό το κάλεσμα – πρόσκληση  είναι ένα κά-
λεσμα της ιστορίας του χωριού μας, είναι μια πρόσκληση
– πρόκληση από τους πρωτοπόρους ανθρώπους του
χωριού μας, που οραματίστηκαν, υλοποίησαν και λειτούρ-
γησαν αυτούς τους χώρους με αξιοθαύμαστο τρόπο, προς
γενικό όφελος. Γιατί να μη δοθεί η δυνατότητα να συνε-
χιστεί αυτό το όραμα;  

Οι εισφορές όλων μας μπορεί να κατατίθενται στον
τραπεζικό λογαριασμό : 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Λογαριασμός όψεως - 
Αρ. Λογαρ.: 5503-050285-839
ΙΒΑΝ: GR98 0172 5030 0055 0305 0285 839
Μορφωτικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Αρτεμισίου

ή να δίνονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με
παραλαβή της Απόδειξης Είσπραξης, ή  με τσεκ μέσω συ-
στημένης επιστολής στην διεύθυνση του Συλλόγου: Μορ-
φωτικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Αρτεμισίου – ΑΡΤΕ-
ΜΙΣΙΟ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ - 22100 GREECE ή στην διεύθυνση
του Συλλόγου των Αθηνών.

Για διευκρινίσεις – πληροφορίες:
Κέζα Ελένη 6978493004, Γκόνος Θεόδωρος 2710224792
Σταματόπουλος Ιωάννης 2108082042 - 6977286581.

Τα  Διοικητικά Συμβούλια
• Μορφωτικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρτεμισίου
• Μορφωτικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών

Αττικής
• Αγροτικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Αρτεμισίου
• Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Αρτεμισίου

Τα  βιβλία  του  Συλλόγου  μας

Το Κακούρι Σεπτέμβριος - Οκτώβριος- Νοέμβριος  20134

Ωρολόγια - ΚοσμήματαΩρολόγια - Κοσμήματα

Σταματόπουλος Χρ.
Εθνικής Αντίστασης 53

τηλ. 2710-232633 Τρίπολη

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 διαδι-
κτυακός τόπος συνάντησης όλων των Απανταχού
Κακουραίων. Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Κ Α Λ Ε Σ Μ Α  
ΠΡΟΣ  ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ  ΚΑΚΟΥΡΑΙΟΥΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αισθάνεται την ανάγκη
να ευχαριστήσει δημόσια το Βασίλη Λαγούση, για
τη μεγάλη του προσφορά σε εργασία στη διαμόρ-
φωση του ξενώνα και ειδικότερα του κήπου μας.
Προσέφερε πολλά και χρέωσε ελάχιστα.

Βασίλη σ’ ευχαριστούμε.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Συνέχεια από την 1η σελ. 

Συνέχεια από την 1η σελ. 

τους προσώπων η συγκίνηση όλων ήταν τόσο μεγάλη,
που  ξύπνησαν οι  προσωπικές  μνήμες, και οι ιστορίες
των παππούδων ….

Συνεχίζοντας την αφήγηση του ο κος Σταματόπουλος
συγκινημένος, μας μετέφερε νοερά στον περίβολο της
εκκλησίας της Παναγίας της Κοσίνας όπου είναι θαμμένος
ο πατέρας του έχοντας  για  παρέα του τον συγχωριανό
μας δάσκαλο Θανάση Μπρότση. Επίσης αναφέρθηκε
στην καταλυτική και πολύτιμη γνωριμία του με τον
ιστορικό ερευνητή Αγαθοκλή Παναγούλια  ο οποίος πρω-
τοστάτησε και έκανε προσωπική του υπόθεση το θέμα
των πεσόντων Ελλήνων στα Αλβανικά βουνά. Είναι ο
άνθρωπος που καθιέρωσε τον επίσημο εορτασμό της
εθνικής μας εορτής στην Αλβανία. Χάρη στις ενέργειές
του, έχουν κρατηθεί ζωντανές οι μνήμες των ηρώων του
1940. Ο Αγαθοκλής Παναγούλιας έχει αποτυπώσει όλη
την ιστορία του νεκροταφείου Βουλιαράτων και της γύρω
περιοχής μαζί με πολύ φωτογραφικό υλικό στο βιβλίο
του «Όσοι δεν γύρισαν από το μέτωπο», που είναι ένα
βιβλίο ύμνος στο έπος το 40.

Θα είναι μεγάλη τιμή για εμάς να τιμήσουμε μελλοντικά
τον κύριο Παναγούλια για το έργο του και να τον φιλο-
ξενήσουμε στο όμορφο χωριό μας.

Κλείνοντας τον  λόγο του  με το  ενδιαφέρον οδοι-
πορικό του αναφέρθηκε στους Κακουραίους πεσόντες.
Στον Γιάννη Ρόκκα, που έπεσε στις 11-2 1941, στον
πατέρα του Δημήτρη Σταματόπουλο, που έπεσε στις
10-3 -1941, στον δάσκαλο Θανάση Μπρότση, που έπεσε
στις 15-3-1941, στον Δημήτρη Γκόνο, που κατέληξε
μετά από σοβαρό τραυματισμό στο μέτωπο στις 26-8-
1941, τον ηρωικό ταγματάρχη, που έπεσε στη μάχη της
Κρήτης  τον Γιάννη Οψιμούλη 25 -5 1941 και στον
Χρήστο Καρατζά τον Αύγουστο του 1944 θύμα της γερ-
μανικής κατοχής. Επίσης στους αναπήρους, που είναι, ο
Δημήτρης Ρόκκας, ο Συμπρούκος Αντώνης και ο Τασιό-
πουλος Θεοφάνης…

Τέλος απευθύνθηκε στους νέους τονίζοντας τον
ηρωισμό και την αυτοθυσία των πατέρων  μας, που θα
πρέπει να γίνουν φωτεινό παράδειγμα αγωνιστικότη-
τας…

Να ευχαριστήσουμε και εμείς με την σειρά τον κύριο
Γιάννη Σταματόπουλο που κρατάει ζωντανή την φλόγα
και της  μνήμης του έπους του ’40 …. 

(Ολόκληρη η ενδιαφέρουσα ομιλία του κυρίου Στα-
ματόπουλου θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα
του συλλόγου).

Κακαρίκου Γεωργία, εκπαιδευτικός

28η  Οκτωβρίου  1940

ΜΙΑ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ  ΠΡΟΤΑΣΗ
Σε μια πρόσφατη συνάντηση που είχα στο χωριό

με το φίλο ιατρό Αλέκο Κοτσιάνη, στη συζήτηση,
που είχαμε, έπεσε στο τραπέζι εκ μέρους του, μια
ενδιαφέρουσα πρόταση.

Να γράψουμε όλοι μας τις ιστορίες που έχουμε
βιώσει ή ακούσει από τους γονείς μας, τους παπ-
πούδες μας και αφορούν το χωριό και τους ανθρώπους
του. 

Ένα είναι σίγουρο, ότι οι ιστορίες είναι πολλές
και ενδιαφέρουσες. 

Προτείνω αρχικά να μπουν στην εφημερίδα μας
και αργότερα, που θα μαζευτούν πολλές γιατί όχι
να μη βγεί ένα βιβλίο με όλες αυτές τις ιστορίες,
που θα είναι και η ιστορία του χωριού. 

Αλέκο περιμένουμε να ξεκινήσεις εσύ την πρώτη
ιστορία.

Ι.Δ. Σταματόπουλος


