
Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου  τα μέλη του Συλλόγου
Αρτεμισιωτών Αττικής, συγκεντρωθήκαμε για να γιορ-
τάσουμε  τον ερχομό του νέου έτους στην καθιερωμένη
πλέον κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του  συλλόγου
μας. Με πολλά χαμόγελα, ευχάριστη διάθεση και νέες
γνωριμίες σε φιλικό κλίμα εξελίχθηκε η μέρα,  για δεύ-
τερη συνεχόμενη χρονιά στον φιλόξενο χώρο «Βίλα
Στέλλα» στο Ν. Ηράκλειο.

Kατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο πρόεδρος του
Συλλόγου Γιάννης Σταματόπουλος εκφώνησε το λόγο
που ακολουθεί:

Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι του συλλόγου μας,
σας καλωσορίζω εκ μέρους του Δ.Σ. και πάλι φέτος
στο φιλόξενο αυτό χώρο του Δήμου Νέου Ηρακλείου,
τον οποίο και ευχαριστούμε.

Εύχομαι σε όλους σας και στον καθένα ξεχωριστά
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ, υγεία σε σας και στις οικογένειές σας.
Εύχομαι η χρονιά αυτή να είναι καλύτερη από αυτή
που αφήσαμε πίσω μας. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει
να οπλιστούμε με υπομονή και πίστη στους εαυτούς
μας, αλλά κυρίως πρέπει να απαγκιστρωθούμε από τα
παλιά κλισέ του τρόπου ζωής μας, που μας έφεραν στη
σημερινή κατάσταση. Ένα είναι βέβαιο, ότι δεν πρέπει
να χάσουμε την πίστη μας για ένα καλύτερο μέλλον
για μας, αλλά κυρίως για τα παιδιά και τα εγγόνια μας.

Ευχόμαστε καλή χρονιά στους συγχωριανούς μας

που μένουν στο χωριό αλλά και στους ξενιτεμένους
Κακουραίους όπου κι αν βρίσκονται. Τους ευχαριστούμε
που στηρίζουν και τους δύο συλλόγους του χωριού.
Ελπίζουμε ότι με τους περισσότερους ξενιτεμένους
μας θα ειδωθούμε στο καλοκαιρινό αντάμωμα.

Και τώρα λίγα λόγια για τις δραστηριότητες του
συλλόγου μας για τη χρονιά που πέρασε αλλά και τους
στόχους της φετινής χρονιάς. Πρώτος στόχος της χρο-
νιάς που πέρασε ήταν η συνέχιση της έκδοσης της
εφημερίδας μας πράγμα που έγινε και μάλιστα με μια
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«Ετούτος δω ο λαός δε γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους νεκρούς του» Γιάννης Ρίτσος

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. 

4199 Κωδ. εντύπου: 014117

Ο  ξενώνας  του  χωριού  μας

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ  ΔΕΝΔΡΑ
Τα γενεαλογικά δένδρα όλων των σογιών του

χωριού είναι έτοιμα. Αναμένονται παλιές οικογενειακές
φωτογραφίες για να μπουν στο βιβλίο, σε CD ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 

Σε πολλούς έχουν σταλεί τα οικογενειακά δένδρα,
παρακαλούμε να επιστραφούν όσο το δυνατόν γρη-
γορότερα με τις παρατηρήσεις του. 

Ευχαριστούμε 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΚΕΜΠΑ

ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

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. 

Όσοι έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους να
αγνοήσουν την επιταγή που εσωκλείεται στο
παρόν φύλλο.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου 

Κ
Την Κ

Φέτος η οργάνωση του ξεκίνησε επίσημα από τις 12
Ιανουαρίου, στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου μας. Για περισσότερο από ένα μήνα ο
χώρος του συνεταιρισμού και της αίθουσας είχε μετατραπεί
σε ένα πραγματικό εργαστήριο, ήταν το κέντρο της «ψυχής»
του χωριού, κάτω βέβαια από τους ήχους της παραδοσιακής
μουσικής που έπαιζε από τα μεγάφωνα του Συλλόγου.
Πολλή δουλειά, πολλή προσπάθεια, πολλές ώρες αφιε-
ρώθηκαν.

Η «γεύση» όλων αυτών των αισθημάτων συνεργασίας
και δημιουργίας με περιτύλιγμα το χιούμορ είναι μοναδική.  
Πολλά γκρουπ-άρματα παρέλασαν με διάφορα θέματα:
Ο Καρνάβαλος
Ο Παραδοσιακός Γάμος
Το Πλεόνασμα της Κυβέρνησης
Οι Ζουλού 
Dancing with the stars
H κηδεία της Ελλάδος
Ο Λιάπης στο Κακούρι με πλαστές πινακίδες
Χειρουργείο – Μαιευτήριο
Οι κωπηλάτες σε βάρκα Σαμαράς - Βενιζέλος
Οι Βλάχοι

Οι τσιγγάνοι
Ο Καραγκιόζης πάει για Δήμαρχος
Η Μέρκελ στις Κακουραίικες Άλπεις
Πρότυπο Σχολείο παραγωγής λαμόγιων
Ο μάγος από την Ινδία

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ  2014  στο  ΚΑΚΟΥΡΙ

Συνέχεια στην 3η σελ.

Συνέχεια στην 4η σελ.

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης  πίτας 
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Έφυγαν  για  πάντα  από  κοντά  μας

Γάμος

Γεννήσεις 

Βαπτίσεις

➤ Ο Ιωάννης
Κουτσουριδά-
κης του Στυλια-
νού και της Θε-
οδώρας το γέ-
νος Κολιοπού-
λου και εγγονός
του Κων/νου Κο-
λιόπουλου (φου-
γάς) και η Ειρή-
νη Ερδημητριά-
δη του Γεωργίου
και της Λασκα-

ρίνας παντρεύτηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου 2-
13 στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην
Κηφισιά. Οι νεόνυμφοι γιόρτασαν το γεγονός
με ένα όμορφο πάρτυ που έδωσαν και κρά-
τησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες για
τους γονείς και τους φίλους τους. 

➤ Ο Θόδωρος Λαγούσης και η Νίκη
Παπαφωτοπούλου βάπτισαν την κόρη τους
19/10/2013 και της έδωσαν το όνομα Κων-
σταντίνα.

Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες και
γιαγιάδες ευχόμαστε να τους ζήσουν τα
νεογέννητα και τα νεοφώτιστα να είναι
γερά και τυχερά. 

Ένα από τα παλαιότερα παραδοσιακά
καφενεία του χωριού μας, που ειχε κλείσει
για πολλλά χρόνια, επαναλειτουργεί. 

Αυτό είναι το καφενείο του Μπαζιντάκου
(Σταματόπουλου Παναγιώτη) στην πάνω
αγορά. 

Τα δισέγγονα του πρώτου ιδρυτή Πανα-
γιώτη Σταματόπουλου (Μπαζιντάκου) άνοι-
ξαν το καφενείο. 

Έχουν κρατήσει την παράδοση και ταυ-
τόχρονα το έχουν κάνει σύγχρονο. 

Είναι στέκι για τους νέους του και τις
γυναίκες του χωριού μας αλλά και τους …
…… του πάγιου καφενείου. 

Παιδιά καλές δουλειές. 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Δήμος  Τουρλούκης 

ΝΕΟ  ΚΑΦΕΝΕΙΟ 
ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ 

Έφυγε σήμερα από κοντά
μας πλήρης ημερών ο μπαρμ-
πα-Γιώργης ο Συμπόνης. Ένας
άνθρωπος που από μικρός γνώ-
ρισε το σκληρό πρόσωπο της
ζωής αφού είχε την ατυχία να
χάσει τον πατέρα του νήπιο
ακόμα και να τον μεγαλώσουν
ουσιαστικά οι συγγενείς. Έζησε
πολλά χρόνια με πατριό με ότι
αυτό συνεπάγεται. 

Παρόλα αυτά η ορφάνια
τον θωράκισε και τον ατσάλω-
σε. Πάλεψε στη ζωή του και
νομίζω ότι από αυτό τον αγώνα
βγήκε νικητής. Πέρασε πολλές
δυσκολίες, πολέμους, εμφυλί-
ους, πείνα, κακουχίες κι εν τού-
τοις τα κατάφερε.

Παντρεύτηκε τη θεία Κα-
τερίνα και απέκτησε τέσσερα
παιδιά. Τον Γιάννη που δυστυ-
χώς τον έχασε με τραγικό τρό-
πο σε ηλικία τεσσάρων ετών.
Αυτό τον γονάτισε όπως λέει
ο λαός μας. Εν τούτοις βρήκε
το κουράγιο κι απέκτησε άλλα
τρία παιδιά τον Ζαχαρία, την
Ευδοκία και την Γιάννα. 

Πρώτο μέλημά του ήταν να
τα αναθρέψει σωστά και να τα
αποκαταστήσει επαγγελματικά.
Γι’ αυτό και έμεινε στο χωριό,
δούλεψε σκληρά και στο Γκοργ-
κοτσούλι που γι’ αυτόν ήταν
το δεύτερο σπίτι του δημιούρ-
γησε μια αξιόλογη περιουσία.

Ο μπαρμπα Γιώργης δεν
ήταν απλώς επαγγελματίας
αγρότης, ήταν αγρότης επιστή-
μονας. Εφάρμοζε σύγχρονες
μεθόδους καλλιέργειας. Ήταν
καινοτόμος, ανοιχτό μυαλό και
προοδευτικός άνθρωπος, γι’
αυτό και τα προϊόντα που πα-
ρήγαγε γίνονταν ανάρπαστα
από τις αγορές τις ντόπιες και
τις ευρύτερες. Κάποια χρονιά
στη 10ετία του ’50 νομίζω το
’59 ο Τεγεατικός Σύνδεσμος
τον βράβευσε για την ποιότητα
των προϊόντων με τα οποία
συμμετείχε στη σχετική έκθεση.
Ανιψιέ, μου έλεγε τα χωράφια
είναι σαν τα μικρά παιδιά, όπως
τα παιδιά αν δεν τα ταΐσεις
και δεν τα προσέξεις δε μεγα-
λώνουν, έτσι και τα χωράφια

αν δεν τα περιποιηθείς δε θα
σου αποδώσουν και αυτό απο-
τελούσε για τον ίδιο νόμο απα-
ράβατο. 

Για κάποια χρόνια ο μπαρμ-
πα-Γιώργης υπηρέτησε το γε-
ωργικό συνεταιρισμό του χω-
ριού μας ως πρόεδρος. Ήταν
τα χρόνια εκείνα που ο συνε-
ταιρισμός γνώρισε μέρες άν-
θισης και προόδου και τούτο
γιατί η διάθεση των προϊόντων
που παρήγαγαν τότε οι χωρια-
νοί μας γινόταν με τους καλύ-
τερους όρους και τις καλύτερες
τιμές, χάριν της διαπραγμα-
τευτικής ικανότητας του μπαρμ-
πα-Γιώργη με τους εμπόρους.

Ήταν άνθρωπος ήσυχος,
πράος με το χαμόγελο στα χεί-
λη και γι’ αυτό είχε κατακτήσει
τη συμπάθεια και την εμπιστο-
σύνη όλων μας. 

Το 1993 έχασε τη σύζυγό
του τη θεια-Κατερίνα, την οποία
υπεραγαπούσε και αυτό του
στοίχησε αρκετά. Υπήρξε μπο-
ρώ να πω ευτυχής, αφού ο
Θεός τον αξίωσε να δει όχι

μόνο εγγόνια, αλλά και δισέγ-
γονα.

Τα γεράματα όμως περιό-
ρισαν πολύ τις δραστηριότητές
του και την τελευταία 3ετία
τον καθήλωσαν στο κρεβάτι.
Έτυχε ιδιαίτερης φροντίδας
από τα παιδιά του που κατέβα-
λαν κάθε δυνατή προσπάθεια
για να ανακουφίσουν τη δύ-
σκολη κατάστασή του. 

Εμείς όλοι του ευχόμαστε
ο Θεός να τον αναπαύσει και
να είναι ελαφρύ το χώμα που
θα τον σκεπάσει. 

Καλό ταξίδι 
Διονύσης Σταματόπουλος 

Κάθε φορά που συναντούσα το Δήμο, χαιρόμουνα πολύ. Ήταν πραγματικά
χαρά να τον βλέπεις, αυτόν τον άνθρωπο. Το γλυκό του χαμόγελο, η
συμπεριφορά του και γενικά ο τρόπος του σου ενέπνεαν μια αισιοδοξία. 

Ο Δήμος ήταν σύζυγος της Πίτσας Δ. Κουσιάκη, ράφτης στο επάγγελμα
και μόνιμος κάτοικος Χολαργού. Η ζωή του, δίπλα στην Πίτσα, κυλούσε ήρεμα
και γλυκά, μέχρι την ώρα που τους χτύπησε η μοίρα. Έχασαν σε ηλικία είκοσι
ετών, το γιο τους Γιάννη. ΤΟ ΜΟΝΑΧΟΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ. Από κει και πέρα, προσπά-
θησαν να σταθούν όρθιοι και μέχρι ενός σημείου, με τη βοήθεια της Παναγίας,
τα κατάφεραν. 

Ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος και πολύ καλός σύζυγος. 
Φρόντιζε την Πίτσα περισσότερο και από τον εαυτό του. Πάντα φροντισμένος,

καλοντυμένος, με το καβουράκι του και προ πάντων ήρεμος και καλοσυνάτος.
Δυστυχώς όμως έφυγε και αυτός από τούτη τη ζωή, όπως ορίζει η μοίρα των
ανθρώπων στις 23-1-2014. Θα λείψει από όλους και ιδιαίτερα από την Πίτσα. 

Του ευχόμαστε καλό ταξίδι και καλή ανάπαυση στο χωριό του Σειμιάδες,
δίπλα στο ΓΙΑΝΝΗ του.

Δήμο αιωνία σου η μνήμη.
Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα

Γεωργία  Μακρή 
Έφυγε για το μεγάλο ταξίδι της ζωής στις 17 Δε-

κέμβρη του 2013 η Γεωργία Μακρή το γένος Παπαγε-
ωργίου. 

Μετά από σοβαρή πτώση στο σπίτι της κτύπησε
στο κεφάλι. Με τη σοβαρή εγχείρηση που ακολούθησε
δεν μπόρεσε νε ξεπεράσει το πρόβλημα και έτσι
επήλθε το μοιραίο. 

Η Γεωργία Μακρή ήταν το τελευταίο παιδί του Δή-
μου και της Μαριγώς Παπαγεωργίου. Είχε παντρευτεί
τον Κώστα Μακρή και είχε δημιουργήσει μια οικογένεια
με αρχές και αξίες. 

Αγαπούσε το χωριό και το επισκεπτόταν τακτικά.
Ήταν πάντα με το σύζυγό της δίπλα στο Σύλλογό μας και συμμετείχε σε όλες
τις εκδηλώσεις του. 

Το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά της και εύχεται ο
Θεός να αναπαύσει την ψυχή της. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Ελένη  Κοτσιάνη
Γιαγιούλα μου

γλυκιά κι αγαπημένη, 

Πάνε τόσες μέρες
κι εγώ δεν μπορώ
ακόμα να συνειδητο-
ποιήσω ότι δε θα σε
δω ξανά, δε θα σε
πάρω αγκαλιά, δε θα
χαϊδέψω τ’ άσπρα σου
μαλλάκια, δε θα ξα-
ναγγίξω τα χεράκια

σου…
Έζησα μαζί σου όλη μου τη ζωή, μαζί με

τον παππού με μεγαλώσατε, με φροντίσατε
και μου δείξατε τον καλό τον δρόμο, τον
δρόμο του Θεού.

Ήσουν πάντα δίπλα μου, σου εκμυστη-
ρευόμουν τα μυστικά μου, σου έλεγα τα
όνειρά μου και συ για όλα είχες μια συμβουλή
να μου δώσεις, μια κουβέντα για να με εν-
θαρρύνεις ή να με προστατέψεις.

Μου λείπει πολύ η παρουσία σου, η ζε-
στασιά σου, η έννοια που είχες για όλους
μας και οι συζητήσεις που κάναμε οι δυό μας.

Έχω κρατήσει καλά φυλαγμένα μέσα μου,
όλα όσα μου έδωσες, όλα όσα μου έμαθες
και θέλω να σου πω, ότι σου χρωστάω πάρα
πολλά για ό,τι έχω καταφέρει στη ζωή μου,
μέχρι τώρα.

Εύχομαι μέσα από τα βάθη της καρδιάς
μου να είσαι δίπλα στον Χριστούλη, να έχει
αναπαυτεί η ψυχούλα σου η καλή, να μη νιώ-
θεις καμία πίκρα και να είσαι ευτυχισμένη
μαζί με τον παππού, τον θείο τον Μίμη και
όλους τους αγαπημένους σου.

Θα ζείς για πάντα μέσα στο μυαλό και
στην ψυχή μου…

Δε θα σε ξεχάσω ποτέ και όσο ζω θα σε
αγαπάω…

Καλό σου ταξίδι, δίπλα στον Θεό..
Η εγγόνα σου, 

Λήδα

Μαρία  Κ.  Κολιοπούλου 
Μετά από ένα όμορφο βράδυ που

περάσαμε όλοι μαζί τρώγοντας και
γελώντας, χτύπησε το πρωί το τηλέ-
φωνο στις 27 Νοεμβρίου 2013 για να
ακούσω τον αγαπημένο μου μπαμπά
να μου φωνάζει έντρομος έχασα την
μαμά σου.

Έφυγε η γη κάτω από τα πόδια
μου. 

Μανούλα μου… Έφυγες τόσο ήσυ-
χα. 

Ανακοπή μας είπε ο γιατρός. 
Είσαι για εμάς τα τέσσερα παιδιά σου, που μας μεγάλωσες

με όπο, αγώνα και πολλή αγάπη η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΝΑ στον
κόσμο. 

Ο πόνος μας αβάσταχτος και η απουσία σου μεγάλη. 
Εύχομαι το ταξίδι αυτό να είναι το ωραιότερο όλης της ζωής

σου και εκεί που θα πας να βρεις τη γαλήνη. 
Σε αγαπάμε πολύ. 

Ο άντρας σου, τα παιδιά σου, 
τα εγγόνια σου και τα δισέγγονά σου

Γιώργος  Συμπόνης
➤ Η Ελένη Βλάχου και ο Χρήστος Παπα-

πέτρου απέκτησαν κόρη στις 12/1/2014. 
➤ Ο Νίκος Καζάς και η Βασιλική Ζηρο-

πούλου (το γένος Αντωνοπούλου) απέ-
κτησαν αγόρι στις 17/1/2014.

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
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Έφυγαν  για  πάντα  από  κοντά  μας

Αγαπημένη μου γιαγιά 
Ήταν μέρες γιορτινές

που μας άφησες για το
τελευταίο ταξίδι σου. 

Γιαγιά μου ήσουν η κο-
λώνα του σπιτιού μας. Η
τιμιότητά σου και η αγάπη
προς τα παιδιά σου, τα
εγγόνια σου και για τους
ανθρώπους γύρω σου σε
έκαναν ξεχωριστή που
όλοι ρωτούσαν για σένα. 

Γιαγιά μου όσο περνάει
ο καιρός μας λείπεις πολύ.
Ο πόνος μας είναι μεγάλος
και αβάστακτος για την
απώλειά σου από τα σπίτια
μας. Γιαγιά μας να έχεις
καλό παράδεισο με τον
παππού τον Νικόλα.

Θα σε θυμόμαστε για
πάντα. 

Σε αγαπάμε πολύ. 
Η εγγονή σου 

Χαρούλα 

Εις  μνήμη  Γεωργίου  Ρούνη 
(συζύγου Δήμητρας Γ. Γιαννιώση)

Πατέρα απόψε αν μ’ ακούς
εκεί ψηλά που είσαι
κατέβα λίγο να σε δώ
και τον καημό μου σβήσε
…

Έλα πατέρα στ’ όνειρο
τη συντροφιά σου ΄ναχω
και πες μου μην ανησυχείς
εγώ παιδί μου, υπάρχω!

Μια λάμψη από τον ουρανό
είδα εχθές το βράδυ
Λες να ΄ταν ο πατέρας μου
και μου ΄δειξε σημάδι;

Πατέρα το τραγούδι μου αυτό
σου το αφιερώνω
να δεις μακριά σου πως περνώ
και ιντα σταυρό σηκώνω …

Να σκούπιζες το δάκρυ μου
που ‘χω στο μάγουλό μου
Εσύ πατέρα που ‘θελες
πάντοτε το καλό μου…

Πατέρα μου τις συμβουλές 
που μου ‘δινες θυμάμαι
Και έχω μπορέσει άνθρωπος
χάρη σε σένα, να  ‘μαι…

Σήμερα μελαγχολική 
είναι για μένα η μέρα
Ένα παιδί με ρώτησε
πως ζείς, πως ζεις χωρίς ΠΑΤΕΡΑ ;;;

Η κόρη σου
Ματίνα

ΔΩΡΕΑΝ  ΦΥΣΙΚΗ 
ΣΤΟ  ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Μαθήματα Φυσικής για μαθητές Γυ-
μνασίου - Λυκείου στη διεύθυνση 

www.webschool.edu.gr

Μεταβίβαση  ακινήτων Συνεταιρισμών  
στο Μορφωτικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Αρτεμισίου

Μετά από μεγάλη προσπάθεια και την μεγάλη ανταπόκριση στο κάλεσμα προς
τους απανταχού Κακουραίους  για οικονομική βοήθεια, έγινε εφικτό να ολοκληρωθεί
η μεταβίβαση των ακινήτων του Αγροτικού Συνεταιρισμού και ένα μέρος των
ακινήτων του Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού προς το Μορφωτικό και Εξωραϊστικό
Σύλλογο Αρτεμισίου, με στόχο η διαχείριση και η αξιοποίηση αυτών να γίνεται από
του Κακουραίους, μιας και είχαν κατασκευαστεί από αυτούς.

Συγκεκριμένα έγιναν εφικτές οι εξής μεταβιβάσεις:
1. Η αίθουσα του Συλλόγου με την κουζίνα και τις τουαλέτες 264 m2 (νομικά –

ιδιοκτησιακά ανήκε στον Αγροτικό Συνεταιρισμό)
2. H αποθήκη κάτω από την αίθουσα του Συλλόγου  217 m2 
3. Η παράπλευρη ισόγεια και μεγάλη σε ύψος αποθήκη 130 m2
4. Το οικόπεδο στο τυροκομείο 1700 m2  με την Γεφυροπλάστιγγα
Δυστυχώς δεν έγινε οικονομικά εφικτό να γίνει η μεταβίβαση του κτιρίου του τυ-

ροκομείου με το αντίστοιχο οικόπεδο. 
Το κόστος για την ολοκλήρωση όλων αυτών των μεταβιβάσεων ανήλθε σε 18200

€ όπως παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με τα αντίστοιχα πα-
ραστατικά, τα οποία ευρίσκονται στο φάκελο «ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ
2014» και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου συμπατριώτη μας. Στο σημείο
αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συμπατριώτες μας (περισσότεροι
από 100 ) που ανταποκρίθηκαν άμεσα και συνεισέφεραν οικονομικά ανάλογα με τις
δυνατότητές τους ώστε το εγχείρημα αυτό να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Νοιώθουμε
την ανάγκη να κάνουμε ειδική μνεία στους συγχωριανούς μας που ξενιτεύτηκαν και
η αγωνία μας έγινε και δική τους, που εκφράστηκε με την άμεση οικονομική
συνδρομή τους. Τον Δήμο και τον Τάκη Κυπραίο για τα 500 $ και  800 $ USA
αντίστοιχα, τον Κώστα Σπυρόπουλο για τα 1500 $ USA και τον Σπύρο Α. Σταματόπουλο
για τα 3000 $ USA. Επίσης ευχαριστούμε θερμά το Νώντα Σπυρόπουλο που ήταν ο
πρώτος που ανταποκρίθηκε άμεσα με την ανάληψη της ευθύνης για κάλυψη μέρους
των συμβολαιογραφικών εξόδων έως του ποσού των 2000 € και έτσι μας έδωσε το
θάρρος και την πεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Σημειώνουμε ότι ένα
επιπλέον σημαντικό έξοδο απαιτείται για την συντήρηση της γεφυροπλάστιγγας και
την μετατροπή της σε ηλεκτρονική με κερματοδέκτη. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο από τη
Γενική Συνέλευση για τη σωστή, αξιόπιστη και  εύρυθμη λειτουργία της. Το κόστος
αυτών των ενεργειών μαζί με την ηλεκτροδότηση και την ασφάλεια του αντίστοιχου
κτίσματος ξεπερνά τα 4500 €. 

Έτσι το σύνολο των εξόδων αυτών των παρεμβάσεων (μεταβίβαση – λειτουργία
γεφυροπλάστιγγας) φτάνει τα 23000 €.  Οι εισφορές όλων των συμπατριωτών μας
είναι 14600€. Ο Σύλλογος έχει την δυνατότητα μέσω των δραστηριοτήτων που ανα-
πτύσσει να καλύψει ένα μέρος της σημαντικής διαφοράς, δεν μπορεί όμως να το κα-
λύψει όλο, γι’ αυτό  απευθύνουμε εκ νέου κάλεσμα, προς όλους τους συγχωριανούς
μας που έχουν την δυνατότητα, να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

Εις μνήμη Χαραλάμπως Σπυροπούλου

Στις 20 Φλεβάρη έφυγε από τη ζωή
η Σταμάτα Σταματοπούλου (Τσιούγκου)
στο Σίδνεϋ Αυστραλίας, που ζούσε με
την οικογένειά της, σε ηλικια 83 χρο-
νών. 

Η Σταμάτα έφυγε από την Ελλάδα
το 1959 για την Αυστραλία. Εκεί παν-
τρεύτηκε το Γιώργο Σκλημπόσιο από
το Ελαιοχώριο, δημιούργησε μια καλή
οικογένεια. Οι δύο κόρες της Βασιλική
και Ιωάννα ήταν το καμάρι της. Είχε

επισκεφτεί αρκετές φορές την Ελλάδα
και το χωριό, που αγαπούσε. Τα τε-
λευταία τρία χρόνιαη ασθένειά της
είχε δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα
υγείας, που τελικά την οδήγησαν στο
μοιραίο. 

Το Δ.Σ. εύχεται κουράγιο στην οι-
κογένειά της. 

Καλό ταξίδι Σταμάτα.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Σταμάτα Σταματοπούλου - Σκλημπόσιου

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ  2014  στο  ΚΑΚΟΥΡΙ

Η επιτυχία ήταν και φέτος  μεγάλη. Παρότι
την κρίση  και γενικότερα  τη συγκυρία που δεν
ήταν πολύ ευνοϊκή διοργανώθηκε ένα από τα
καλύτερα καρναβάλια της ευρύτερης περιοχής
μας. Με τα πενιχρά μέσα αλλά γεμάτοι ενέργεια
και με  αστείρευτο κέφι το αποτέλεσμα ήταν εν-
τυπωσιακό. Είναι τέτοιο που για πολλές ημέρες
αποτελεί θέμα συζήτησης αλλά και μέτρο σύγ-
κρισης με άλλα καρναβάλια της περιοχής. Το
χωριό μας προβάλλεται με θετικό τρόπο, ανα-
δεικνύεται η ζωντάνια, η δημιουργικότητα και η
φαντασία των κατοίκων του.  

Και φέτος  στο καρναβάλι συμμετείχε πολύς
κόσμος. Τα άρματα κατά γενική ομολογία πολύ
καλά.  Ντυμένα  ομοιόμορφα οι πλατφόρμες και
τα τρακτέρ, με καλλίγραφα χρωματιστά γράμματα
τα εύστοχα συνθήματά τους και με προσεγμένη
σκηνοθεσία τα έξυπνα σατιρικά σκέτς. Ο καιρός
δεν ήταν ευνοϊκός. Το Σάββατο, την προγραμ-
ματισμένη ημέρα της παρέλασης των αρμάτων,
έβρεχε όλη την ημέρα. Η παρέλαση ήταν αδύνατο
να διεξαχθεί. Ελήφθη ομόφωνα η απόφαση για
αναβολή και πραγματοποίηση του Καρναβαλιού
την Κυριακή στις 12:30 ώρα. Ευτυχώς ο καιρός
την Κυριακή το μεσημέρι βελτιώθηκε σημαντικά
και μπόρεσε ο κόσμος (περίπου 1000 θεατές)
να θαυμάσουν τα δημιουργήματα των καρναβα-
λιστών και να γελάσουν με τα έξυπνα σατιρικά
σκέτς τους.

Παρευρέθησαν  πολλοί επίσημοι οι οποίοι
ενθουσιάστηκαν με το όλο θέαμα, όπως ο Δή-
μαρχος Τρίπολης Σμυριώτης Ιωάννης, πολλοί
Δημοτικοί Σύμβουλοι και  πάρεδροι άλλων δη-

μοτικών διαμερισμάτων. Η αρκαδική τηλεόραση
έκανε λήψη εικόνων και βίντεο και αφιέρωσε
αρκετό χρόνο στα δελτία ειδήσεών της προβάλ-
λοντάς τα.

Μετά την παρέλαση ακολούθησε γλέντι στην
πλατεία του χωριού με το παραδοσιακό σουβλάκι
και με δωρεάν κρασί χορηγία των Αμπελώνων:
Σπυρόπουλο Επαμεινώνδα, Ηλιόπουλο Αλέ-
κο, Παπαγεωργίου Χριστίνα, τους οποίους
ευχαριστούμε πολύ και τους ευχόμαστε ολόψυχα
καλή σοδειά και καλά κέρδη. Σε αυτό το σημείο
επισημαίνουμε κάτι πολύ σημαντικό. Το καρναβάλι
καθώς και το γλέντι που ακολουθεί για να διορ-
γανωθεί και πραγματοποιηθεί  απαιτείται η ενερ-
γός και υπεύθυνη συμμετοχή  πολλών ατόμων.
Είναι υπόθεση όλου του χωριού θα λέγαμε. Ο
Σύλλογος ως συντονιστής του όλου εγχειρήματος
και εκφράζοντας όλα τα μέλη του λέει ένα μεγάλο
ευχαριστώ σε όλους όσους συμμετείχαν, προ-
σπάθησαν, στήριξαν με οποιοδήποτε τρόπο την
επιτυχία της όλης εκδήλωσης του καρναβαλιού. 

Ας δώσουμε από τώρα ραντεβού για του
χρόνου τις Απόκριες στο Κακούρι, για μέρες
διαφορετικές, χαρούμενες, ξενοιασιάς, δημιουρ-
γίας, θετικής επικοινωνίας.  

Ο Σύλλογος έχει φροντίσει μέσω επαγγελματία
φωτογράφου να βιντεοσκοπήσει το καρναβάλι
και όσοι συμπατριώτες μας επιθυμούν να προ-
μηθευτούν το αντίστοιχο DVD (σε τιμή κόστους
5 €) να επικοινωνήσουν με τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  ΚΑΙ  ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

Συνέχεια από την 1η σελ. 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2013, έφυγε απ’ αυτή τη ζωή η Χαραλάμπω και η
εξόδιος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό των Αγίων Κων/νου και Ελένης, στις 2
Ιανουαρίου 2014. Την κηδεία της τίμησαν πολλοί φίλοι συγγενείς και πατριώτες. 

Καταγόταν από το γειτονικό χωριό Κατούσα. Το έτος 1960 παντρεύτηκε το
Νικόλα με τον οποίο απέκτησε τρία παιδιά: το Γιώργη, την Πίτσα και το Γιάννη.
Μου έκανε εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια η αξιοπρέπεια αυτής της γυναίκας.
Πέρασε τα πρώτα δύσκολα χρόνια δουλύοντας σκληρά, δίπλα στο Νικόλα,
χωρίς να παραμελήσει και τη Σοφιά, που βρήσκε στο σπίτι. Κοίταζε τη δουλειά
της και την οικογένειά της. Φερόταν πάντα με καλοσύνη και σεβασμό, απόδειξη
ότι την αγαπούσαμε όλοι στη γειτονιά. 

Κοίταζε μόνο τη δουλειά της και την οικογένειά της, γι’ αυτό και τα
κατάφερε τόσο καλά. Ήταν δουλευταρού, πολύ άξια. Είχε κάνει τη νύχτα μέρα.
Τα τελευταία χρόνια, αυτή η αγωνίστρια ήταν καθηλωμένη στο κρεβάτι και εδώ
πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά της, τα εγγόνια της και στις
νύφες της που την φρόντισαν τόσο πολύ. 

Δεν είχε βαρυγκομίσει. Όταν έμπαινες στο δωμάτιο, το διάπλατο χαμόγελο
και τα γαλανά μάτια της φώτιζαν τα πάντα γύρω της. 

Τώρα το μόνο που μπορούμε να της ευχηθούμε είναι να έχει καλή ανάπαυση
και συλλυπητήρια στους οικείους της. 

Χαραλάμπω, θα λείψεις από τη γειτονιά μας. 
Αιωνία σου η μνήμη 

Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα

Στη γειτόνισσα Χαραλάμπω Σπυροπούλου 



Η 30ή Ιανουαρίου είναι αφιερωμένη στα ελληνικά γράμ-
ματα. Είναι αφιερωμένη στους Τρεις Ιεράρχες, στους τρεις
μελίρρυτους ποταμούς της σοφίας. Στα τρια φωτεινά πνεύ-
ματα της οικουμένης. Σε αυτούς που με τη ζωή τους και το
παράδειγμά τους δίδαξαν ολόκληρο τον κόσμο πως η
δύναμη του πνεύματος είναι ανώτερη από τη δύναμη της
ύλης. Οποιοδήποτε επιχειρήσει να σκιαγραφήσει τη ζωή
και το έργο των Τριών Ιεραρχών, είναι σίγουρο ότι θα απο-
τύχει, γιατί τα λόγια ωχριούν μπροστά στα έργα αυτών των
μεγάλων πατέρων της εκκλησίας μας του Μεγ. Βασιλείου,
του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννου του Χρυσο-
στόμου. 

Και οι τρεις ήταν προικισμένοι με πολά πνευματικά χα-
ρίσματα, με πλούσιο συναισθηματικό κόσμο, με δύναμη θέ-
λησης, με ικανότητα να πείθουν και να προσελκύουν.
Πλούσια και πολύπλευρη η μόρφωσή τους. Άριστη η οικο-
γενειακή τους ανατροφή. Οι μητέρες τους παραδείγματα
ευλάβειας και αυτοθυσία. 

Στον Χριστιανισμό οι Τρεις Ιεράρχες βρήκαν την κλίση
τους και αποφάσισαν να τον υπηρετήσουν οθρά. Ως λει-
τουργοί του Υψίστου υπήρξαν φωτεινά παραδείγματα. Με
τον ακένωτο πλούτο των θεολογικών τους γνώσεων, το
θερμό κήρυγμά τους, την πλούσια συγγραφική τους δράση
και τη φιλανθρωπία τους, βοήθησαν πολύ την εκκλησία
κατά την εξάπλωσή της.  

Στους αγώνες τους για την Ορθοδοξία έδειξαν αξιοθαύ-
μαστο χριστιανικό ηρωισμό. Τα πάντα για την αγάπη του
Χριστού. Για τον πάσχοντα συνάνθρωπό τους, έδωσαν το
παν για να τον ανακουφίσουν. Στον Πόντο, την Κωνσταντι-
νούπολη, την Αντιόχεια, την Καισάρεια οι φιλανθρωπικές
τους εκδηλώσεις έλαβαν πρωτοφανή έκαση. Μεγάλη η λα-
τρεία τους προς τα γράμματα. Η παιδεία γι’ αυτούς είναι
τέχνη τεχνών κι επιστήμη επιστημών. Αγάπησαν πολύ την
αρχαία ελληνική Φιλολογία και Φιλοσοφία. Προς τους νέους
συνιστούν τη μελέτη του Ομήρου και του Πλάτωνα, υποδει-
κνύουν την αρετή του Σωκράτη αλλά και εφιστούν την προ-
σοχή όπως εξ απάντων συλλεγέντες το χρήσιμον φεύγοντες
δ’ εκάστου την βλάβην. 

Η παιδεία δεν είναι ένας τομέας της ζωής μας λένε,
αλλά ολόκληρη η ζωή μας. Γι’ αυτό το λόγο οι Τρεις
Ιεράρχες συνέλαβαν το νόημα της παιδείας μέσω του προ-
σώπου του Χριστού, που είναι ολόκληρη η ζωή κατά το
λόγο του «εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή». 

Στην πράξη η παιδεία είναι ο δρόμος για τη ζωή και για
το Χριστό. Δεν έχουμε το δικαίωμα να βλέπουμε τους
Τρεις Ιεράρχες μόνο σαν αρχιερείς, μόνο σαν ασκητές,
μόνο σαν ανθρώπους, μόνο σαν επιστήμονες, μόνο σαν
κοινωνικούς εργάτες, μόνο σαν επιτιμητές της ανθρώπινης
αδικίας και αδυναμίας. Είναι όλα αυτά ταυτόχρονα. Είναι
χριστοκήρυκες, που βιώνοντας τη ζωή της Εκκλησιας του
Χριστού, συνέλαβαν μέσα από τον προσωπικό τους αγώνα
τοωδράμα του ανθρώπου και βοήθησαν να ξεριζωθεί η αιτία
του κακού ο θάνατος. 

Ολόκληρη η ποιμαντική τους φροντίδα και διακονία με-
τουσιώνεται σε παιδαγωγική-παιδευτική διακονία κάθε
ηλικίας. Περισσότερο όμως της νεολαίας. Είναι βαθείς γνώ-
στες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Η
νεανική ηλικία λένε εμφανίζεται σαν πέλαγος γεμάτο τρι-

κυμίες λόγω της απερισκεψίας και της φυσικής αστάθειας
που τη διακρίνει. 

Προτεραιότητα λοιπόν στην Παιδεία, είτε στο χώρο της
οικογένειας, είτε στο χώρο του κράτους. Στο χώρο της οι-
κογένειας, ο ρόλος του γονέα δεν εξαρτάται από το γεγονός
ότι έφερε ανθρώπους στη ζωή, αλλά από το ότι μόχθησε
για τη σωστή ανατροφή τους. «Όχι το τεκνοποιείν αλλά το
τεκνοτροφείν» συνιστά στο γονέα. Και τότε ακούγονταν
τα ίδια παράπονα που και σήμερα διατυπώνονται για τους
νέους «Θρασύτητα - ανυπακοή - επανάσταση - ασέβεια -
αναρχία της νεολαίας. Οι Τρεις Ιεράρχες όμως εντοπίζουν
την παρατηρούμενη ανησυχητική πορεία της νεολαίας στην
έλλειψη επαρκούς φροντίδας από τους μεγαλύτερους και
στην ελαττωματικότητα της αγωγής που της προσφέρεται. 

Σήμερα η Παιδεία ως πολιτισμική παράδοση και δημι-
ουργία, ως πλέγμα εκπαιδευτικών συστημάτων, μορφωτικών
περιεχομενων και στόχων, ως συνολική κατάσταση μόρφωσης
και έκφρασης του σύγχρονου ανθρώπου, βρίσκεται ήδη
από καιρό σε προχωρημένη φάση κρίσης. Η κρίση της Παι-
δείας μας οφείλεται στην έλλειψη αξιών. Η εικόνα του αν-
θρώπου είναι ασαφής, απατηλή, ασυνάρτητη, σκοτεινή.
Έπαυσε να ελκύει, να πείθει και να οδηγεί. Κινείται στο πε-
ριθώριο της σκιώδους περιοχής των πρόσκαιρων ικανοποι-
ήσεων.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι μας έμειναν πολύ λίγα περι-
θώρια για δράση των πνευματικών δυνάμεων. Ο ανθρωπισμός
και η αγιότητα υποχωρούν μπροστά στην τεχνολογία  και
τη διάθεση πλουτισμού και καλοπέρασης. Δεν καταλάβαμε
ακόμη ότι για να δώσουμε Παιδεία πρέπει πρώτα-πρώτα να
δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις της αληθινής Παιδείας
όπως μας τονίζουν οι Τρεις Ιεράρχες. Οι ίδιοι πριν δοθούν
στον κόσμο ήρθαν στην έρημο. Η παιδευτική τους διακονία
μετά από αυτό ήταν καρπός ψυχοσωματικής άσκησης. Η
παιδαγωγική τους δημιουργούσε αγίους. Η σημερινή απόλυτη
χαλάρωση δημιουργεί οργισμένα νιάτα και ηθικά ναυάγια. 

Ασχολήθηκαν με πλήθος παιδαγωγικών θεμάτων. Με το
σκοπό της αγωγής, την προσωπικότητα του δασκάλου, τα
διδασκόμενα μαθήματα και τα παιδονομικά μέσα. Σαν άτομα,
μέλη της κοινωνίας, επιστήμονες, κληρικοί έπαιξαν το χρέος
τους κινούμενοι από διπλή αγάπη προς το Θεό και τον συ-
νάνθρωπο κι έλαβον τον της δικαιοσύνης στέφανον. 

Τιμώντας λοιπόν τους Τρεις Ιεράρχες δεν κάνουμε εμείς
αναδρομή στο παρελθόν, αλλά έρχονται αυτοί κοντά μας
στο παρόν, για να σηματοδοτήσουν το μέλλον μας. Είναι
κοντά μας γιατί οι πράξεις τους παραμένουν καθολικά αν-
θρώπινες και διαχρονικά χριστιανικές.

Είναι παρόντες, γιατί δεν είναι απόκοσμοι, αλλά γνήσια
και καθολικά ανθρώπινοι, πρόδρομοι ενός καινούργιου
κόσμου που έζησαν υποδειγματικά και προφήτεψαν με θαυ-
μαστή διαύγεια. 

Τέλος ας αντλήσουμε λοιπόν όλοι διδάγματα από τη
σημερινή γιορτή. Οι κληρικοί, οι δάσκαλοι, οι μαθητές, οι
μητέρες, οι γονείς γενικά. 

Ακόμη ας μελετήσουν τα θεία διδάγματα των Τριων Ιε-
ραρχών οι σοφοί, οι πνευματικοί ταγοί, οι κυβερνήτες των
λαών γιατί έχουν πολύ να ωφεληθούν. 

Σταματόπουλος Διονύσης 

Τα  βιβλία  του  Συλλόγου  μας
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Η  ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ  ΤΡΙΩΝ  ΙΕΡΑΡΧΩΝ

επιτυχία, που ήταν η δημοσίευση της ιστορίας του
χωριού μας από το Χρίστο Κακούρη, απόγονο του παπα-
Κακούρη, που ο θρύλος τον έφερε να φεύγει από τον
Άγιο-Νικόλα το 1827, όταν οι Τούρκοι μπήκαν στην εκ-
κλησία. Έτσι ένας θρύλος έγινε πραγματικότητα.

Σήμερα έχουμε στην παρέα μας την κ Έλλη Κακούρη,
απόγονο του παπα-Κακούρη και κόρη του Χρίστου Κα-
κούρη. Η κυρία Κακούρη αισθάνεται Κακουραίισα και
πώς μπορούσε να είναι διαφορετικά. Κυρία Κακούρη
σας καλωσορίζουμε στην Κακουραίικη οικογένεια.

Αυτή η ιστορία του χωριού μας άρεσε στους ξενιτε-
μένους Κακουραίους. Ένας εξ’ αυτών είναι και ο Σπύρος
Σταματόπουλος, γιός του Αντρίκου του Σταματόπουλου,
που ζει στην Αμερική. Επειδή ήθελε να τη διαβάσουν
και τα παιδιά του, που δεν γνωρίζουν καλά την ελληνική
γλώσσα, γι’ αυτό προέβη στη μετάφραση του κειμένου
στα αγγλικά και είχε την καλοσύνη να μας στείλει το
αγγλικό κείμενο. Πιστεύουμε ότι σε κάποιο επόμενο
φύλλο της εφημερίδας μας να μπει η μετάφραση αυτή
για να την πάρουν και όλα τα παιδιά των ξενιτεμένων
Κακουραίων, που έχουν κάποια δυσκολία να διαβάσουν
το ελληνικό κείμενο. Η κ. Κακούρη έχει προθυμοποιηθεί
να βοηθήσει για την αρτιότερη μετάφραση του κειμέ-
νου.

Μια ακόμα αλλαγή έγινε στην εφημερίδα μας, τη δι-
εύθυνση ανέλαβε από τον περασμένο Σεπτέμβρη η
Γωγώ Κακαρίκου, Γωγώ καλορίζικη.

Η εκδρομή στα Ζαγοροχώρια δεν πραγματοποιήθηκε,
λόγω απροθυμίας συμμετοχής, οι λόγοι είναι ευνόητοι.

Το βιβλίο των γενεαλογικών δέντρων είναι στο
τέλος του, λείπει μόνο ένας τελικός έλεγχος και οι φω-
τογραφίες, σίγουρα θα είναι έτοιμο στο καλοκαιρινό
αντάμωμα. (υπάρχουν εδώ στοιχεία για τα σόγια παρα-
καλώ πάρτε και ελέγξατε)

Η λειτουργία του ξενώνα είναι ένα θέμα που δεν
μπορέσαμε να το λύσουμε οριστικά, πιστεύω ότι στους
επόμενους μήνες να δοθεί οριστική λύση.

Οι διαδικασίες για το αντάμωμα, που θα γίνει το
πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου,  προχωρούν κανονικά,
η ενημέρωση θα γίνει μέσα από τα επόμενα φύλλα της
εφημερίδας μας και πάντα σε συνεργασία πάντα με το
σύλλογο του χωριού και τους ξενιτεμένους Κακουραίους
που πρωτοστατούν για το σκοπό αυτό. Φέτος έχουμε
και εκλογές στο σύλλογο και πιστεύουμε ότι το Δ.Σ θα
ανανεωθεί με νέα πρόσωπα. (Η Γωγώ Κακαρίκου και η
Σταυρούλα Ηλιοπούλου θα μπουν στο νέο ΔΣ)

Ο σύλλογος του χωριού διοργανώνει και φέτος το
παραδοσιακό καρναβάλι στο χωριό μας το Σάββατο 1
Μαρτίου και ώρα 2 μ.μ. Η παρουσία μας στο καρναβάλι,
αλλά και η συμμετοχή μας σε αυτό είναι ευπρόσδεκτη
και απαραίτητη από τους διοργανωτές του καρναβαλιού.
Θα ακολουθήσει γλέντι στην πλατεία του χωριού και
στην αίθουσα του συλλόγου. Αυτή η προσπάθεια αξίζει
τη στήριξη όλων μας.

Οι χορηγοί της σημερινής εκδήλωσης είναι:
• Το κτήμα Σπυρόπουλου που προσέφερε τα τυριά

και τα κρασιά.
• Η αρτοποιεία του Χρήστου και της Βασιλικής

Σιέμπου που προσέφερε τις βασιλόπιτες.
Τους ευχαριστούμε θερμά όλους. Τέλος, ένα θερμό

ευχαριστώ στο συγχωριανό μας Βασίλη Παυλή που
είχε την επιμέλεια της αίθουσας και των ηχητικών.

Και πάλι χρόνια πολλά σε όλους σας και καλή δια-
σκέδαση,      Ευχαριστώ.

Σταματόπουλος Aνδρ. Σπύρος ...........100$ USA
Κυπραίος Δήμος (USA) ......................100$ USA
Σταματόπουλος Δημ. Γιάννης .................... 50€
Σταματόπουλος Ανδρέας Ιωάν. ................... 50€
Μπρότση-Αλωνιστιώτη Ειρήνη ................... 30€
Ρόκκα-Γεωργιοπούλου Ιωάννα.................... 50€
Ρόκκας Γιώργος........................................... 30€
Σπυροπούλου Έφη....................................... 50€
Γκόνος Ιωάννης του Φωτ............................. 50€
Παπανικολάου-Σιέμπου ............................... 25€
Βλάχου-Ρομνιου Δήμητρα........................... 25€
Δάμη-Νάσιου Ευγενία ................................. 40€
Δάμη-Ζαρόκωστα Ελένη ............................. 50€
Γαμπρή Αναστασία....................................... 30€
Παπαθεοδώρου-Καραγιάννη Γωγώ ............. 50€
Κακούρη Έλλη ............................................. 25€
Κακούρη Ασπασία........................................ 25€
Τασιοπούλου-Παπαϊωάννου Λίτσα ............. 30€
Παυλής Δημ. Βασίλης.................................. 20€
Ψαρράς Παναγιώτης .................................. 50€

Σταματοπούλου Σταμάτα ............................ 30€
Δούρου Φωτεινή του Ιωάν. .......................... 30€
Μπασιώτη Θεοδώρα του Ανδρ. ................... 50€
Βλάχου-Ηλιοπούλου Γεωργ. ....................... 60€
Κακαρίκου Γωγώ .......................................... 20€
Ρόκκα Γεωργία του Χρήστου....................... 20€
Σπυρόπουλος Γεώργιος του Νικ.................. 15€ 
Δάμη Κατερίνα του Νικ. .............................. 20€ 
Ρόκκα Μαργαρίτα ....................................... 20€
Σταματόπουλος Βαγγέλης του Θεοδ. ........ 50€
Καζάκος Μιχάλης ........................................ 20€
Παναγιώταρου-Μοσχάκη Αγγελική............. 50€
Λαγούσης Σπύρος Βασ. .............................. 50€
Μπρότση-Περεντή Ιωάννα .......................... 50€
Σκλαβούνου-Κατσίνη Ντίνα (Αυστραλία).....5 0 €
Μπακογιαννάκη Γεωργία ............................ 30€
Ρόκκα-Λυκουρέντζου Ελένη....................... 10€ 
Φλετζερή-Ηλιοπούλου Σοφία (Καναδάς)50€
Ψαρράς Γιάννης (Τούτουνας) ..................... 50€ 
Συμπόνη-Μποντιώτη Ευδοκία...................... 20€

Σταματόπουλος Τάκης του Γεωργ............... 20€
Σταυρόπουλος Βαγγέλης............................ 20€
Κοτσιάνη Ειρήνη του Χρ.............................. 50€ 
Παναγοπούλου Πελαγία.............................. 25€ 
Σπυροπούλου-Δουρουντάκη Χρυσολένη.... 50€
Κοτσιάνης Ηλίας του Σπύρου...................... 50€ 
Κοτσιάνη Ντίνα του Ηλία ............................ 50€
Σπυρόπουλος Γιάννης του Νικ. ................... 20€

Στη μνήμη αντί στεφάνου  
Συμπόνη Γεωργίου 
Συμπόνης Ζαχαρίας .................................... 50€
Μπρότση Γεωργία του Βασ. ...................... 100€ 
Δουμένη Ευγενία......................................... 50€

Κολιοπούλου Μαρίας
Ο σύζυγος Κώστας, τα παιδιά του, τα εγγόνια
του ............................................................. 100€

Τουρλούκη Δήμου 
Η σύζυγός του Πίτσα (το γένος Κουσιάκη) 100€

Συνδρομές

Κοπή
Πρωτοχρονιάτικης  πίτας 

Συνέχεια από την 1η σελ. 


