
Τα πανηγύρια ήταν και είναι μια όαση,  μια στιγμή  ξε-
νοιασιάς και μια ευκαιρία για διασκέδαση στη σκληρή
και κοπιαστική ζωή που ζουν οι άνθρωποι. Πανηγύρια
γίνονταν σε όλα τα χωριά και ήταν αφιερωμένα στη
μνήμη και στη γιορτή κάποιου αγίου και στην τοπική
εκκλησία που έφερε και το όνομα του Αγίου ή της
Αγίας. Στη δική μας περιοχή και στο δικό μας χωριό το
ετήσιο πανηγύρι γίνεται του Άγιου Κωνσταντίνου.

Κάθε χρόνο, το πανηγύρι είναι  τόπος συνάντησης,
συνεύρεσης και ανταμώματος των κατοίκων του χωριού

μας, αλλά και με τους κατοίκους των γειτονικών χωριών,
που έρχονταν στο τοπικό μας πανηγύρι. Έτσι και φέτος,
του Αγίου Κωνσταντίνου εορτάστηκε με μεγαλοπρέπεια.
Το βράδυ στον εσπερινό έγινε η περιφορά της εικόνας.
Το βράδυ της Δευτέρας και της Τρίτης διασκέδασαν
στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων, με χορούς
και τραγούδια.

Σήμερα, την εποχή της παγκοσμιοποίησης, σε μια

Πριν λίγες ημέρες ήταν της Αναλήψεως ...και
όπως συνηθίζω τον τελευταίο καιρό, σκάλισα πάλι
τις αναμνήσεις μου… Πριν από πολλά χρόνια, όταν
ζούσε και ο πατέρας μου, του ζήτησα να πάμε
ψηλά στον Κοκκινόβραχο την μέρα που γιόρταζε
το εκκλησάκι της Ανάληψης. Και έτσι αξημέρωτα,
ανήμερα της Ανάληψης, ξεκινήσαμε μαζί με αρκε-
τούς συγχωριανούς μας νέους και γέρους… και με
τον ιερέα του χωριού μας (Νικ. Κουτρουμπή). Άλλοι
με τα άλογα, άλλοι με τα πόδια αρχίσαμε να ανη-

φορίζουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Το άρωμα
της φύσης γύρω μας μεθυστικό. Βγαίνοντας ο
ήλιος, χρύσιζε τα φύλλα των δένδρων και έλαμπε
ο προορισμός μας. Οι γκορτσιές, τα πουρνάρια, οι
αγριοαμυγδαλιές και άλλα άγρια δέντρα θεριεύουν,
εδώ στο Αρτεμίσιο… το ιερό αυτό Αρκαδικό βουνό,
που ήταν αφιερωμένο στη Θεά Άρτεμη, όπου ελεύ-
θερη, αδάμαστη, λαμπερή και άγρια κυνηγούσε με
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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

ΕΤΟΙΜΟ 
ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ  ΔΕΝΔΡΟ

Το γενεαλογικό δένδρο όλου του χωριού είναι
έτοιμο και έχει πάρει το δρόμο για το τυπογραφείο
προς εκτύπωση. 

Ελπίζουμε ότι στο Κακουαίικο αντάμωμα θα έχει
τυπωθεί και θα είναι έτοιμο προς διάθεση. 

Π Ρ Ο Σ ΟΧ Η  

Το κόστος του βιβλίου (Λεύκωμα) είναι αρκετά
υψηλό, γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παραγ-
γείλουν τον αριθμό των αντιτύπων που θέλουν. 
Οι παραγγελίες θα γίνονται στα μέλη του Συλλόγου:
1. Σταματόπουλος Γιάννης ....... τηλ.: 2108082042

................................................. κιν.: 6977286581 
2. Σταματόπουλος Ανδρέας................ 6972858307
3. Ρόκκα Ιωάννα .................................. 6944788134
4. Μπρότση Ειρήνη.............................. 6977190306
5. Ρόκκας Γιώργος ............................. 2102843754

........................................................ 6979948095
6. Σπυροπούλου Έφη.......................... 6946750969
7. Γκόνος Γιάννης................................ 6972858307 

Για το χωριό 
Στην κ. Ρόκκα Δήμητρα 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

ΚΕΜΠΑ

Καλό καλοκαίρι 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και η συντακτική επιτροπή
της εφημερίδας μας εύχεται σε όλους τους Κακου-
ραίους να έχουν ένα όμορφο καλοκαίρι και αυτό να
είναι στο χωριό μας και μάλιστα στις αρχές Αυγού-
στου, που έχουμε το Κακουραίικο αντάμωμα. 
Για να αισθανθούμε τη δροσιά της Αρμενιάς στις
ζεστές μέρες και να γευτούμε τα καλοκαιρινά φρούτα
του κάμπου μας. Να συμμετάσχουμε στις καλοκαι-
ρινές εκδηλώσεις, που θα γίνουν από τους Συλλόγους
αλλά και να δώσουμε ζωή στο χωριό μας. 
Εμπρός λοιπόν για το χωριό μας. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Συνέχεια στην 3η σελ.

Συνέχεια στην 3η σελ.

Το πανηγύρι μας του Αγίου Κωνσταντίνου 

ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ
Τα Δ.Σ. των Συλλόγων του χω-

ριού μας, απευθύνουν πατριωτικό
κάλεσμα στους απανταχού Κακου-
ραίους, για το 1ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ στο
χωριό από τις 3 - 9 Αυγούστου
2014. 

Απευθύνονται σ’ όλους τους
συγχωριανούς να βρεθούμε ΟΛΟΙ
στο όμορφο ΚΑΚΟΥΡΙ ΜΑΣ, για
το 1ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ, έτσι ώστε να
υλοποιηθεί η πρόταση των συγ-
χωριανών της Αυστραλίας, που

έγινε μέσω του Μιχάλη Β. Στα-
θούλη. 

Ήδη η ανταπόκριση από τους
ξενιτεμένους μας είναι σημαντική
και συγκινητική. Περιμένουμε 40-
50 συγχωριανούς που μένουν στην
αλλοδαπή κι άλλους που μένουν
στη Θεσσαλονίκη, Λάρισα κ.λ.π.

Ελπίζουμε ότι θα είναι καθολική
κι η συμμετοχή των διαμενόντων
στην Τρίπολη, Αθήνα και σ’ άλλα
μέρη της Ελλάδας, ώστε ΟΛΟΙ

ΜΑΖΙ να ζήσουμε στιγμές πατριω-
τικές, ν’ ανταμώσουμε σαν συγ-
χωριανοί στο μέρος που μας ενώνει
όλους, το ΚΑΚΟΥΡΙ ΜΑΣ. 

Οριστικοποιήσαμε το πρόγραμ-
μα του ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ που έχει
ως εξής: 

Κυριακή 3 Αυγούστου 2014
Εκκλησιασμός με πανηγυρική

Θεία Λειτουργία για τα 100 χρόνια
από τα εγκαίνια του Ι.Ν. Αγ. Κων-

ΜΙΑ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΜΟΥ  ΣΤΗΝ  ΑΝΑΛHΨΗ

Συνέχεια στην 2η σελ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΠΑΥΛΗΣ
Ο δικός μας άνθρωπος 
Δήμαρχος Τριπόλεως 

Ο συγχωριανός μας Δημήτρης Παυλής
εξελέγη Δήμαρχος Τριπόλεως στις
πρόσφατες Αυτοδιοικητικές Εκλογές. 
Δημήτρη συγχαρητήρια και καλή επιτυ-
χία στο έργο σου. 
Οι Κακουραίοι είναι δίπλα σου.

Μεγάλο  Πανηγύρι  την  1η  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Μετά την περυσινή μεγάλη επιτυχία, φέτος την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014, στην πλατεία του χωριού, ο Μορφω-
τικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Αρτεμισίου διοργανώνει
ένα μεγάλο πανηγύρι με τους πιο καταξιωμένους καλλιτέ-
χνες στο χώρο της δημοτικής μουσικής. Συγκεκριμένα η
ορχήστρα θα απαρτίζεται από τους: Πάνο Πλακιά στο κλα-
ρίνο, Γιώργο Μπέκιο, Γιάννη Κατσίγιαννη και Γιάννη Σιέττο
στο τραγούδι. Μαζί τους θα είναι και η Δήμητρα Μπέκιου.
Θα διατίθεται γουρνοπούλα, σαλάτες, μπύρες, αναψυκτικά
και άλλα ποτά σε καλές τιμές. Ο χορός είναι ελεύθερος.
Ελάτε όλοι, μαζί με την παρέα σας, για μια μοναδική Αυ-
γουστιάτική βραδιά γεμάτη κέφι, ξενοιασιά και πολύ - πολύ
χορό μέχρι πρωίας. Τα μέλη του Συλλόγου μας θα είναι
εκεί να σας υποδεχθούν με πολύ χαρά. Ιδιαίτερα με πολύ
χαρά περιμένουμε και θα υποδεχθούμε τους συγχωριανούς
μας που έχουν προγραμματίσει να έρθουν στο φετινό ΑΝ-
ΤΑΜΩΜΑ των απανταχού Κακουραίων.

Ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ
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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

Σταματόπουλος Σπύρος του Ανδρ.100 $ U.S.A.
Δούρου-Μαρίνου Κατερίνα ........ 150$ U.S.A.
Mπουρτσουκλής Αγγελής... 200 δολ. Αυστρ. 
Παπαδημητρίου-Περδίκου Ιωάννα 50 δολ.
USA
Νάτσης Φώτης του Δημ. .......... 200 $ U.S.A.
Παπανικολάου Φανή ........... 100 δολ. U.S.A.
Ψαρράς Θεόδωρος του Γ. .... 50 δολ. Αυστρ. 
Σταματόπουλος Θεόδωρος του Παναγ.
(Ιερέας, Αυστραλία) ............................. 100€
Αντωνόπουλος Δημ. ....100 δολ. Αυστραλίας
Χρόνης Γεώργιος ......... 50 δολ. Αυστραλίας
Ψαρράς Χρήστος του Δημ...................... 40€
Ψαρρα-Ρέκκα Μαρία............................... 40€
Κουσιάκης Νικήττας .............................. 50€ 
Παπαγεωργίου-Κανδρεβελιώτη Ελένη .. 50€
Σταματόπουλος Γεώργιος του Χρ. ........ 30€ 
Χρόνη-Κουτσολέλου Μαρίνα.................. 50€
Ηλιόπουλος Βασίλης του Γ. ................... 20€
Λαγούσης Βασίλης του Γ. ................... 100€
Κοτσιάνη-Χαραλαμποπούλου Σοφία ...... 30€
Σταματόπουλος Κων/νος........................ 30€

Ψύχος Θεόδωρος ................................... 20€
Νάτση-Στεργίου Κική .............................. 20€ 
Μπρότση Παναγιώτα ............................. 20€ 
Μπρότση Χριστίνα .................................. 20€
Νάνος Γεώργιος...................................... 30€
Νάτση-Ανδριοπούλου Μαρία .................. 50€ 
Χρόνη Κατερίνα ...................................... 20€ 
Μπουρτσουκλή -Μπράμη Μαρία............. 20€ 
Ρόκκας Θεόδωρος του Χρ. ..................... 30€ 
Κατσίνη -Γιαννίκα Βασιλική .................... 20€
Κατσίνη-Δημητρακοπούλου Ευαγγελία . 20€
Κατσίνης Φώτης του Δημ. ...................... 20€
Μπενεχούτσου-Βερβαινιώτη Αθηνά..... 100€ 
Δούρος Νίκος του Ιωάν........................... 20€ 
Κουτσούκου-Κακαρίκου Παναγιώτα....... 20€
Κακαρίκου Αθανανασία του Θεοδ. 40$ U.S.A.
Παυλής Δημήτρης του Αλκιβ.................. 20€ 
Ζιωτόπουλος Φίλιππας του Δημ. ............ 50€ 
Μανέλη Βασιλική του Γεωργ. ................. 20€ 
Συμπόνης Δημήτριος του Ιωάν. .............. 20€
Κοτσιάνη Ντίνα Ηλία .............................. 50€ 
Κακαρίκου Βαγγελίτσα ........................... 20€

Συνδρομές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Δωρεές στη μνήμη 

Γεννήσεις 

Βαπτίσεις

• Στη μνήμη Λαμπρινής Κατσίνη ο

γιος της Φώτης Κατσίνης πρόσφερε

το ποσό των 200 $ U.S.A. 

• Στη μνήμη του Νίκου Βέμη η οι-

κογένεια Τάσου Δουρουντάκη προ-

σέφερε 70 ευρώ.

Συγχαρητήρια

Στον ανιψιό μας Παναγιώτη Θεοφ.
Νάστο, γιο της Ευγενίας Βασ. Δάμη
για την προαγωγή του σε καθηγητή
Α’ Βαθμίδας στην έδρα Κλιματολογίας
του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευ-
θυντή του Εργαστηρίου Κλιματολογίας
και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος. 

Γιάννης και Ελένη Ζαρόκωστα

Δωρεά

Ευχαριστίες

Τα παιδιά της Παναγιώτας Διον. Μπουρ-
τσουκλή δώρισαν στον ξενώνα δυο μεσο-
φόρια υφαντά. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου τα ευχαριστεί 

Αρραβώνες
➤ Η Δήμητρα Γεωργάκη του Ηλία (εγ-

γονή της Δήμητρας Βλάχου) αρραβωνιά-
στηκε τον Λασκαρίδη Γεώργιο του Χρήστου
καθηγητή Μαθηματικών. 

Η εφημερίδα μας τους εύχεται καλά
στέφανα. 

Γάμοι 
➤ Στις 28 Ιουνίου 2014 στον Ιερό Ναό

της Αγ. Τριάδας στους Θρακομακεδόνες θα
τελεστεί ο γάμος της Πολύμνιας Προεστάκη
(εγγονή της Ντίνας του Ηλία Κοτσιάνη) με
τον εκλεκτό της καρδιάς της.

Τους ευχόμαστε καλά στέφανα. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί τον
ιερέα Σταματόπουλο Θεόδωρο του Πανα-
γιώτη (Αυστραλία) για τα καλά λόγια που
μας έγραψε και λυπάται πολύ που δεν θα
είναι μαζί μας στο καλοκαιρινό αντάμωμα. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

➤ Ο Αγαμέμνων Κ. Μπουρτσουκλής και
η σύζυγός του βάπτισαν το γιο τους στις
31/5/2014 και το όνομα αυτού Κωνσταντίνος. 

Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες και
γιαγιάδες ευχόμαστε να τους ζήσει το νε-
οφώτιστο και να είναι γερό και τυχερό. 

➤ Η Ρόκκα Μαργαρίτα και ο σύζυγός
της Χαραλαμπόπουλος Θεόδωρος από-
κτησαν κόρη στις 22/12/2013. 

➤ Η κ. Παπανικολάου Ανθή και ο σύ-
ζυγός της Δελής Δημήτρης απέκτησαν
κόρη στις 16/4/2014. 

➤ Ο Σταματόπουλος Δημήτρης του
Ιωάν. και η σύζυγός του Ξάνθού Άννα απέ-
κτησαν αγόρι στις 24/5/2014. 

➤ Ο Κοτσιάνης Γιώργος του Αλεξ. και
η σύζυγός του Μαρία απέκτησαν κόρη. 

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

Κακουραίικες  ατάκες 
Γράφει ο Ι. Δ. Σταματόπουλος 

Η ατάκα του φύλλου αυτού έχει ως
πρωταγωνιστές τον Χρήστο Καρατζά
και τον Νικόλα Κέζα, γνωστό με το πα-
ρατσούκλι Ντέρβο. Η ατάκα αυτή έχει
γραφτεί στην εφημερίδα “ΦΩΝΗ ΤΗΣ
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ”, που εξέδιδε ο αείμνηστος
Χρήστος Δ. Δάμης για τα χρόνια 1958
και 1959. Δυστυχώς τα φύλλα που κυ-
κλοφόρησαν ήταν περίπου δέκα (10) και
το μεγαλεπήβολο όραμα του Χρήστου
Δάμη, που ήταν ένα έντυπο για όλη την
επαρχία Μαντινείας, έμεινε ανεκπλήρω-
το.

Συντάκτης της ατάκας αυτής είναι
ο αείμνηστος Ανδρέας Ζιωτόπουλος
(Σαρρής), καθηγητής στη Θεσ/νίκη.

Η περιγραφή είναι γλαφυρή και απέ-
ριττη, απολαύστε την.

“Οι αγαπητοί συγχωριανοί μου θα
ενθυμούνται καλώς τα δύο σεβαστά και

άκακα γεροντάκια, το μπάρμπα Χρήστο
Καρατζά και τον Ντέρβο. Οι δύο φιλή-
συχοι αυτοί τύποι στο τέρμα της ζωής
τους ήσαν αχώριστοι φίλοι, περισσότερο
εις την θυσία του Βάκχου. Εθεάτο ο
ένας πίσω από τον άλλον εις τον τομέα
της ημέρας ξάπλα κατόπιν στο πεζούλι
του Σταυρόπουλου1 και στου μπαρμπα-
Κολιού.2

Πρώτος αποδήμησεν εις Κύριον ο
μπαρμπα Χρήστος, προς μεγάλη λύπη
του δεύτερου θύτου, αλλά και εκ της
μεγάλης πικρίας μετά από λίγο καιρό
και ο δεύτερος Ναθαναήλ “Ντέρβος” ευ-
ρίσκετο στα τελευταία του, τον επισκέ-
φθη η σεβαστή μου θεία Γεωργία του
Γιαννάκη μ’ ένα ρόδι, φρούτο της εποχής,
συμπαθής αλλά παραπονιάρα και έλεγε,
έλεγε παράπονα και παραγγελίες εις
τον Ντέρβο για το μακαρίτη το θείο μου

Γιώργη. 
Ο αείμνηστος Ντέρβος έχων διαυγή

τον νου, της απαντά με τη χωριατική
αφέλεια που τον διέκρινε “Γιώργαινα
δεν μπορώ να θυμάμαι όλες τις παραγ-
γελίες. ΚΑΝΤΑ ΜΟΥ ΓΡΑΠΤΑ, με περι-
μένει και ο Καρατζάς για να δοκιμάσουμε
τη νέα μουστιά”.

Ζητώ συγγνώμη από τους συγγενείς
τους, εάν έθιξα την μνήμη τους, ας είναι
αιωνία.

Ανδρέας Ζιωτόπουλος
Θεσ/νίκη 8/5/1958

Παραπομπές
1. Το πεζούλι του Σταυρόπουλου ήταν

ακριβώς απέναντι από το καφενείο του
Νικολάκη του Κοτσιάνη στη μάντρα του
σπιτιού του Ηλία Κοτσιάνη, σήμερα. 

2. Ο μπαρμπα Κολιός ήταν ο Κολιός ο
Δούρος που είχε το καφενείο. 

Κάντα  μου  γραπτά 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Φωτεινές επιγραφές, Διαφημιστικές κατασκευές 
Μεταλλικά γράμματα - Νέον - LED - Εκτυπώσεις 

Φλέμινγκ  118  Μοσχάτο
Τηλ. 210 9416314  Κιν.: 6972 858305

e-mail:andreastamat@yahoo.gr

σταντίνου και Ελένης.
Μνημόσυνο για τους συγχωριανούς

που ξενιτεύτηκαν κι έμειναν για πάντα
στην ξενιτιά. Ειδική αναφορά στους ευερ-
γέτες του χωριού. 

Παρουσίαση των παρευρισκομένων
στην αίθουσα του Συλλόγου. 

Τα Δ.Σ. των Συλλόγων θα παραθέσουν
ΓΕΥΜΑ προς τιμήν των ξενιτεμένων μας,
όπως κι όσων έχουν έρθει από μακριά. 

Κυριακή βράδυ
α) Παρουσίαση του γενεαλογικού δέν-

δρου των οικογενειών του χωριού μας,
που έγραψε ο Πρόεδρος του Συλλόγου
μας Γιάννης Δ. Σταματόπουλος. 

β) Βράβευση ποιητών που έχουν γράψει
ποιήματα για το χωριό. 

γ) Παρουσίαση παλιών φωτογραφιών,
βίντεο, από εκδηλώσεις συγχωριανών, στο
χωριό, στην Αθήνα, στην αλλοδαπή. 

Τρίτη 5-8-2014
Εκδρομή στην Αρχαία Ολυμπία με συμ-

μετοχή όσων επιθυμούν. Δηλώσεις συμ-

μετοχής πρέπει να γίνουν μέχρι 25 Ιουλίου,
στα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων. 

Τετάρτη 6-8-2014
Πρωινή περιήγηση - ξενάγηση στο χω-

ριό. Το απόγευμα θα γίνει ο καθιερωμένος,
τα τελευταία χρόνια, ποδοσφαιρικός αγώ-
νας παλαιμάχων - νέων, στο γήπεδο Λεβι-
δίου. 

Πέμπτη 7-8-2014
Πρωί: Εθελοντική αιμοδοσία. Δίνουμε

αίμα για τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος
για τις ανάγκες των απανταχού συγχω-
ριανών, όπου κι όποτε χρειαστεί. 

Απόγευμα: Θυμόμαστε τον παραδο-
σιακό τρόπο παρασκευής τραχανά και χυ-
λοπίτας. Φτιάχνουμε δίπλες, λουκουμάδες
κι άλλες λιχουδιές. 

Παρασκευή 8-8-2014
Ξενάγηση των ξενιτεμένων μας στο

κτήμα Σπυρόπουλου, στο λόφο Γκορτσούλι,
όπου ο καθηγητής κ. Γεωργακόπουλος θα
κάνει ιστορική τοπογραφία και θα επιση-
μάνει όλα τα ιστορικά σημεία του Β. Μαν-
τινειακού πεδίου. Στη συνέχεια θα γίνει

σύντομη επίσκεψη στην Αρχαία Μαντινεία,
Αγ. Φωτεινή, Σπήλαια Κάψια, στο Μουσείο
Παπαναστασίου και στο Αρκαδικό Μουσείο
Τέχνης κι Ιστορίας και Μουσείο Αγώνα,
στο Λεβίδι.

Εκεί στις Δρυάδες στο Λεβίδι, θα γίνει
σύντομη ενημέρωση για το Αρκαδικό Ιδε-
ώδες και θα παρατεθεί γεύμα στους ξενι-
τεμένους μας. 

Χορηγός της όλης εκδήλωσης είναι το
ΚΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ. 

Σάββατο 9-8-2014
Αποχαιρετιστήριο γλέντι με ορχήστρα

δημοτικής μουσικής στην πλατεία του χω-
ριού. 

Τα Δ.Σ. των Συλλόγων απευθύνουν,
ακόμη μια φορά, θερμή πρόσκληση προς
όλους τους συγχωριανούς, να παραβρε-
θούν και συμμετάσχουν σ’ όλες τις εκδη-
λώσεις και να δώσουμε ραντεβού για το
επόμενο ΑΝΤΑΜΩΜΑ. 

Σας περιμένουμε όλους.
Τα Δ.Σ. των Συλλόγων 

ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ
Συνέχεια από την 1η σελ. 



Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος  2014 Το Κακούρι 3

Σοφά  λόγια  Σοφών  ανθρώπων 

➤ Στον αιώνα που φθάσαμε η αρετή
πρέπει να ζητάει συγχώρηση από
την κακία. 

➤ Πρόσεξε στις επιλογές σου. Αν πά-
ρεις οδηγό τα κοράκια θα σε οδηγή-
σουν στα ψοφίμια. 

➤ Ο καλός τρόπος και η ευγένεια είναι
το λάδι που ανοίγει κάθε σκουρια-
σμένη κλειδαριά. 

➤ Εάν ένας φίλος είναι καμωμένος
από «μέλι», δεν σημαίνει πως πρέπει
να τον φας κιόλας. 

➤ Η ευτυχία είναι σκάλα που δεν μπο-
ρείς να την υψώσεις με τα χέρια
στις τσέπες. 

➤ Η κακία είναι για την ψυχή ό,τι η
σκουριά για το σίδερο. Τη φθείρει
σιγά-σιγά, ώσπου στο τέλος την κα-
τατρώγει. 

➤ Η επιμονή και η υπομονή είναι προ-
απαιτούμενα που οδηγούν στην επι-
τυχία. Το να θέλεις να ικανοποιήσεις
μονομιάς όλες τις επιδιώξεις σου
είναι σαν να επιχειρείς να πιεις νερό
από κρουνό πυροσβεστικής. 

➤ Ο άνθρωπος που έχει διαρκώς αν-
τιρρήσεις, δεν είναι δυνατόν να έχει
ποτέ σαφείς ιδεές.

➤ Κάθε αποτυχία είναι ένα βήμα προς

την επιτυχία. 
➤ Κανείς δεν αρρωσταίνει από αυτά

που τρώει. Αρρωσταίνει από αυτά
που τον τρώνε. 

➤ Μη ρίχνεις πέτρα στο πηγάδι που
σε δρόσισε. 

➤ Η βία δεν είναι ισχύς, αλλά έλλειψη
ισχύος. 

➤ Δεν υπάρχει πιο γελοίο πράγμα
από το φόβο μη γίνει κανείς γελοίος. 

➤ Διαφωνώ με ό,τι λες, αλλά θα υπε-
ρασπιστώ μέχρι θανάτου,το δικαίωμά
σου να λες ελεύθερα τη γνώμη σου. 

➤ Ευτυχισμένο το σπίτι εκείνο, εντός
του οποίου ευρίσκονται ενωμένα η
κούνια του παιδιού και η πολυθρόνα
της γιαγιάς. 

➤ Να βοηθάτε την ανέχεια αλλά να
μην υποστηρίζετε την αργία. 

➤ Το γέλιο είναι ο ήλιος που διώχνει
το χειμώνα από το πρόσωπο του αν-
θρώπου. 

➤ Οι άνθρωποι ονειρεύονται όσον
καιρό είναι ερωτευμένοι και ξυπνούν
μόλις παντρευτούν. 

➤ Ατυχής είναι μόνο εκείνος που δεν
μπορεί να υποφέρει την ατυχία. 

Ο Κακουραίος 

τη χρυσόκερη ελαφίνα της (με τα χρυσά κέρατα και χάλκινα πόδια) κοντά στην
Μαντινεία, την πατρίδα της ιέρειας και φιλοσόφου Διοτίμας.

Πόσες φορές την άκουσα αυτή την ιστορία από τον μπαμπά μου δεν θυμάμαι,
είχα πιστέψει ότι αν ποτέ ανέβω σε αυτό το βουνό μπορεί να την συναντήσω έτσι
ελεύθερη αδάμαστη, λαμπερή και άγρια με τη χρυσόκερη ελαφίνα της με τα χρυσά
κέρατα και χάλκινα πόδια.

Εκεί ψηλά, εκτός από τους βοσκούς με τα κοπάδια τους, ανεβαίνουν και οι
κάτοικοι των γύρω περιοχών για να μαζέψουν στα γυμνά και ξέφωτα ψηλώματα το
πασίγνωστο αρωματικό τσάι του βουνού. Μάζεψα και εγώ μερικές αγκαλιές φρέσκο
τσάι, μα πιο πολύ θαύμασα αυτό το μαγεμένο τόπο με τα μαγιοβότανα και τα νεραϊ-
δάλωνα που μας διηγούνταν η γιαγιά τα χειμωνιάτικα βράδια…

Παίρνοντας βαθιές ανάσες καθαρού αέρα, γεμίσαμε τα πνευμόνια μας με
οξυγόνο και ευχαριστημένοι με όσα είδαμε και νιώσαμε, πήραμε το δρόμο της επι-
στροφής... μέσα από τα πουρνάρια διέκρινα κοπάδια γίδια και πρόβατα και τα
τροκάνια τους τραγουδούσαν με κάθε τους κίνηση. Κάπου εκεί, ανάμεσα στους θά-
μνους, φάνηκε και ένας βοσκός αχτένιστος και με τη γκλίτσα στο χέρι, να σαλαγάει
τα γίδια του σφυρίζοντας και τραγουδώντας ένα αγαπημένο μου τραγούδι.

« Σ' αυτές τις ράχες τις ψηλές, λεβέντες μου που πάτε,
σας βλέπει ο γέρο τσέλιγκας, τα νιάτα του θυμάται.
Τσέλιγκα γέρο τσέλιγκα του λέν’ δυο βλαχοπούλες,
πόσες φορές ανέβηκες σ' εκείνες τις ραχούλες.
"Πολλές φορές ανέβηκα και σαν το λεοντάρι
μα τώρα πια εγέρασα, δεν είμαι παλικάρι»
Και η σκέψη μου πάει τόσο μακριά, στην μυθολογία… σαν να ήτανε ο ίδιος ο

θεός Πάνας και εκεί που κουνήθηκαν οι θάμνοι… θα μπορούσε, να ήταν και η
ελαφίνα της θεάς Άρτεμης.

Συνεχίσαμε την ίδια διαδρομή αλλά με κατηφορικές στροφές. Κατεβήκαμε σιγά
- σιγά... σαν να μη θέλουμε να γυρίσουμε πίσω, γιατί ξέραμε ότι αφήνουμε πίσω μας
ένα σπάνιο τοπίο, μία πρωτόγνωρη ομορφιά, άγνωστη σε πολλούς ανθρώπους. Από
κάποιο σημείο της κατηφόρας φάνηκε και το χωριό μας, με τις κόκκινες κεραμοσκεπές
των σπιτιών ....

Τον ορεινό όγκο του βουνού μας με τους μύθους, τους θρύλους, την ιστορία και
τις άλλες του ομορφιές δε θα μπορέσω να τον σβήσω από την σκέψη μου, όσο
ζω.!!!

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

Τις σελίδες του χρόνου ξεφυλλίζω,
με αγάπη το παρελθόν μου σκαλίζω,
Γυρίζω πίσω…
Στα μέρη που γεννήθηκα να περπατήσω,
φίλους, γειτόνους, συγγενείς να συναντήσω.
Στο πατρικό μου σπίτι να πάω
κι ανθρώπους να δω που αγαπάω.

εποχή που τα πάντα τείνουν να ισο-
πεδωθούν, να αλλοιωθούν και να εξα-
φανιστούν η διατήρηση του πανηγυ-
ριού, του πανάρχαιου αυτού εθίμου
που εμείς κληρονομήσαμε από τους
προγόνους μας, είναι ένα στοίχημα
για εμάς τους νεότερους. Στοίχημα
που έχει στοιχεία πολιτισμού και κουλ-
τούρας της πατρίδας μας και της πε-
ριοχής μας, ιστορικής συνέχειας και
ιστορικής μνήμης, στοιχεία λειτουργίας
σαν συνδετικός κρίκος για συνεύρεση

και κοινό αντάμωμα ανάμεσα μας,
μιας και είμαστε όλοι μας διασκορπι-
σμένοι δεξιά και αριστερά, μακριά από
τη γενέτειρα γη και τη γη των προγό-
νων μας. Αν σταματήσει το πανηγύρι,
ίσως σταματήσει να υπάρχει και το
χωριό. Τελειώνοντας θα έλεγα ότι
από εμάς τους ίδιους εξαρτάται αν
θα πετύχουμε ή αποτύχουμε σε αυτό
το στοίχημα, αν δηλαδή θα εξακο-
λουθήσει να γίνεται το πανηγύρι και
να υπάρχει και το χωριό μας.

Γ. Κακαρίκου
(εκπαιδευτικός)

Το πανηγύρι μας
του Αγίου Κωνσταντίνου 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ 

Ανδρέας  Μπουρτσουκλής
Βιομηχανική  περιοχή  Τρίπολης 

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

Ωρολόγια - ΚοσμήματαΩρολόγια - Κοσμήματα

Σταματόπουλος  Χρ.
Εθνικής  Αντίστασης  53

τηλ.: 2710-232633 Τρίπολη

ΜΙΑ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΜΟΥ  ΣΤΗΝ  ΑΝΑΛHΨΗ
Συνέχεια από την 1η σελ. 

Συνέχεια από την 1η σελ. 

Η ελληνική γλώσσα, γλώσσα πλαστική και ευρύχωρη, δεν έπαψε ποτέ
να μιλιέται. Δέχτηκε τις αλλοιώσεις που δέχεται καθετί ζωντανό, αλλά δεν
παρουσιάζει κανένα χάσμα. Η γλώσσα είναι αξία και με το πνεύμα αυτό θα
προσπαθήσουμε να ετυμολογήσουμε ορισμένες λέξεις και να αιτιολογήσουμε
την προέλευσή τους. 

Η λέξη αγροίκος παράγεται από το ουσιαστικό αγρός=χωράφι και το
ρήμα οικώ=κατοικώ. Αγροικός-αγροίκος είναι αυτός που ζει στους αγρούς,
ο αγρότης και με σημασιολογική επέκταση αγροίκος είναι ο άξεστος, ο
τραχύς. 

Βάναυσος. Παράγεται από το ουσιαστικό βαύνος= φούρνος, κλίβανος.
Το ορθό είναι βαΰνασος, που σημαίνει τεχνίτης που δουλεύει τη φωτιά,
δηλαδή σιδηρουργός και με σημασιολογική επέκταση χυδαίος, άκομψος,
πρόστυχος. Ο βαΰνασος με το νόμο της ανομοίωσης έγινε βάναυσος. 

Βωμολόχος. Παράγεται από το ουσιαστικό βωμός και λέχος= κλίνη,
κρεβάτι. Οι βωμολόχοι ήσαν οι παρακατιανοί, που συγκεντώνονταν γύρω
από το χώρο του βωμού για να κλέψουν τα θυσιαζόμενα κρέατα, με αποτέ-
λεσμα να συμπλέκονται και να γαϊδουροβρίζονται. Με σημασιολογική επέ-
κταση βωμολόχος είναι ο κόλακας, ο χαμερπής, ο αστειολόγος. 

Λαγωνικό. Λέμε ότι οι κυνηγοί που βγαίνουν για κυνήγι, έχουν μαζί
τους λαγωνικά σκυλιά. Η λέξη λαγωνικό δεν έχει καμία σχέση με το λαγό.
Παράγεται από τη λέξη λακωνικό, επειδή στη Λακωνία είχαν τα ποιο καλά
κυνηγετικά σκυλιά και τα λακωνικά σκυλιά με την ανομοίωση έγιναν
λαγωνικά. 

Γρίφος. Παράγεται από τη λέξη γρίπος, που σημαίνει δίχτυ ψαράδων
και μεταφορικά κάθε τι περίπλοκο, ασαφές, αίνιγμα. 

Νήπιος - νήπιο. Προέρχεται από το στερητικό νη και το ουσιαστικό
έπος= λόγος. Νήπιος είναι αυτός που δεν μιλάει, που δεν έχει λόγο,
λογική, δηλαδή το μωρό που λέγεται νήπιο. 

Σκουλαρίκια, η αλλιώς ενώτια. Η λέξη παράγεται από το ουσιαστικό
σχολάριοι. Ήταν οι μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής της Κων/λης, που φο-
ρούσαν για διακριτικό γνώρισμα ενώτια. Τα ενώτια ονομάζονταν σχολαρίκια
και αργότερα έγιναν σκουλαρίκια. 

Τα όρια του ανθρώπου είναι τα όρια της γλώσσας του. Η ελληνική
γλώσσα είναι μια γλωσσική αποθήκη και οφείλουμε να την χρησιμοποιούμε
με περίσκεψη, όπως χαρακτηρισιτκά λέει ο Παντελής Πρεβελάκης: 

Ψηλά τη λέξη! Με τα χέρια με τον ώμο. Ψηλά, να τη χτυπήσει ο
ήλιος…

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
Γράφει ο Γιάννης Μ. Ζαρόκωστας

Ρόκκα  Ν.  Χρυσάνθη
Δικηγόρος

Εθνικής  Αντιστάσεως 57-59
Τρίπολη  Τ.Κ.  22100 

Κιν.: 6982582902
xrusa.rokka@gmail.com

ΔΩΡΕΑΝ ΦΥΣΙΚΗ 
στο Internet

Για μαθητές Γυμνασίου
-Λυκείου στη διεύθυνση: 

www.webschool.edu.gr

Να γίνω παιδί να παίζω στο δρόμο
σχοινάκι, αμάδες, κρυφτό και τσιλίκι.
Να πάρω το δρόμο να ανέβω στο λόγγο,
να βρω και να κόψω του βουνού τα βοτάνια
κι αέρα καθάριο του χωριού να μαζέψω.

Γ. Κακαρίκου
(εκπαιδευτικός)

Από αριστερά: Κακαρίκος Παναγιώτης, Βλάχος Νικόλας, Καρατζιάς Νικόλας, Ηλιόπουλος
Δήμος, Κουτρουμπής Νικόλαος Ιερέας, Σταματόπουλος Χριστόφορος. 
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Εις  μνήμη  Ευαγγέλου  Ι.  Γκόνου 

Nίκος  Βέμης 

Ο Ευάγγελος Γκόνος γεννήθηκε
την άνοιξη του 1931 στο Κακούρι.
Ήταν το τρίτο παιδί από τα επτά παιδιά
του Γιάννη Σ. Γκόνου και της Ευγενίας
το γένος Μπουρτσουκλή. Εποχή πολύ
– πολύ δύσκολη σε όλη την Ελλάδα.
Μεγάλη φτώχεια, επίπεδο διαβίωσης;
Ίσα-ίσα για την επιβίωση και όχι για
όλους. Τα χρόνια που ακολούθησαν,
με τον πόλεμο και την κατοχή, ακόμη
πιο δύσκολα. Η ανάγκη της επιβίωσης
και μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης αλλά
και μιας καλύτερης προοπτικής οδή-
γησε πολλές οικογένειες να αναζητή-
σουν και άλλους δρόμους για τα παιδιά
τους. Έτσι και η οικογένεια του Γιάννη
και της Ευγενίας Γκόνου, με πολύ πόνο
αποχαιρέτισαν τέσσερα παιδιά για την
Αυστραλία και κατόπιν επιμονής της
αδελφής του Γιάννη Μαρίτσας και του
άνδρα της Θεοδώρου Σχίζα, που ζού-
σαν στο χωριό και δεν είχαν αποκτήσει
παιδιά, ο Ευάγγελος Γκόνος δόθηκε
σε υιοθεσία στην θεία του. Έτσι λοιπόν
μεγάλωσε και έζησε όλα τα χρόνια
στο Κακούρι, δίπλα στα άλλα αδέλφια
του Φώτη και Ελένη και στους φυσικούς
του γονείς. Ναι ήταν τυχερός από μια
άποψη, γιατί είχε κοντά του δύο ζευ-
γάρια γονέων τους φυσικούς και τους
θετούς του, που νοιάζονταν γι’ αυτόν.
Παντρεύτηκε την Κωστούλα το γένος
Σταθούλη και απέκτησαν δύο παιδιά,
την Μαρία και τον Θεόδωρο. Όλη του
τη ζωή την αφιέρωσε με πάθος στην
καλλιέργεια της γης, όπου μέσα από
μεγάλη προσπάθεια κέρδισε αρκετά.
Ήταν η εποχή που όλος ο κάμπος του
χωριού μας έσφυζε από ζωή και πα-
ραγόταν ποικιλία ποιοτικών προϊόντων

και σε μεγάλες ποσότητες. Τα χρόνια
πέρασαν, τα αποτυπώματα αυτής της
προσπάθειας και των συνθηκών που
γινόταν, άρχισαν να φαίνονται πάνω
στον οργανισμό του. Όταν φέτος τον
Φεβρουάριο προσπάθησε να κλαδεύσει
την κληματαριά, έπεσε από την σκάλα
και έσπασε το πόδι στο ισχίο του
μηρού. Από τότε το επίπεδο της υγείας
του επιβαρύνθηκε αρκετά, τα άλλα
προβλήματα που είχε επιδεινώθηκαν
σιγά – σιγά και αυτά, με αποτέλεσμα
να αποβιώσει πρόσφατα, σε ηλικία 83
ετών. Η απώλεια αυτή στοίχισε πολύ
σε όλους τους δικούς του ανθρώπους
και στους φίλους του. Όλοι μας προ-
σευχόμαστε σιωπηλά και προσανατο-
λίζουμε τις σκέψεις μας και τα συναι-
σθήματά μας στην ψυχή του ώστε να
έχει μια πορεία εν ειρήνη, γαλήνη και
γεμάτη Φως.  

Πατέρα σε ευχαριστούμε από τα
βάθη της καρδιάς μας για τα τόσα
πολλά που έκανες για μας και ζητούμε
επίμονα μέσω της προσευχής μας η
θυσία σου αυτή να ανταμειφθεί «εν

τόπω χλοερώ, εν τόπω φωτεινώ, εν
τόπω αναπαύσεως»

Παρηγοριά στη θλίψη μας και στην
αγωνία μας για σένα αποτελεί το  φω-
τισμένο ποίημα το Γ. Δροσίνη «Τι λοι-
πόν;»

Τι λοιπόν; Της ζωής μας το σύνορο
θα το δείχνη ένα ορθό κυπαρίσσι;
Κι απ’ ό,τι είδαμε, ακούσαμε, αγγίξα-
με
τάφου γη θα μας έχει χωρίσει;

Ό,τι αγγίζομε, ακούμε και βλέπουμε,
τούτο μόνο Ζωή μας το λέμε;
Κι αυτό τρέμουμε μήπως το χάσουμε
και χαμένο στους τάφους το κλαίμε;

Σ’ ό,τι αγγίζομε, ακούμε και βλέπου-
με
της ζωής μας ο κόσμος τελειώνει;
Τίποτε  άλλο; Στερνό μας απόρριμμα
το κορμί που σκορπιέται και λιώνει;

Κάτι ανέγγιχτο, ανάκουστο, αθώρη-
το,
μήπως κάτω απ’ τους τάφους ανθίζει
κι ό,τι μέσα μας κρύβεται αγνώριστο
μήπως πέρ’ απ’ το θάνατο αρχίζει;

Μήπως ό,τι θαρρούμε βασίλεμα
γλυκοχάραμ’ αυγής είναι πέρα
κι αντί νάρθει μια νύχτ’ αξημέρωτη
ξημερώνει μι’ αβράδιαστη μέρα;

Μήπως είν’ η αλήθεια στο θάνατο
κι η ζωή μήπως κρύβει την πλάνη;
Ό,τι λέμε πως ζει μήπως πέθανε
κι είν’  αθάνατο ό,τι έχει πεθάνει; 

Θεόδωρος Γκόνος 

Στις 25 Μαΐου
2014 ημέρα Κυρια-
κή, στην Μελβούρ-
νη της Αυστραλίας
έφυγε από τη ζωή,
ένας δικός μας άν-
θρωπος, ο Νίκος
Βέμης, σε ηλικία
82 ετών. 

Ο Νίκος γεννή-
θηκε στον Άγιο
Σώστη Τεγέας. 

Τελειώνοντας
το τότε Γυμνάσιο
σε πολύ νεαρή και ευαίσθητη ηλικία έφυγε με
πολλούς άλλους νεαρούς της περιοχής του μετα-
νάστης στην μακρινή αλλά φιλόξενη Αυστραλία. 

Δυνατός στο σώμα και στο μυαλό ο Νίκος πη-
γαίνοντας εκεί προσπάθησε πολύ γρήγορα και
έμαθε τη γλώσσα με μεγάλη θέληση και πείσμα,
για μια καλύτερη ζωή. 

Κατάφερε και έγινε δημόσιος υπάλληλος στην
Εφορία της Μελβούρνης. 

Μετά από λίγα χρόνια και από κάποιες δυσκο-
λίες που του έφερε η ζωή, αποφάσισε να κάνει
οικογένεια. 

Έστειλε πρόσκληση σε Ελληνίδα κοπέλα, την
Σωτήρα Σπυροπούλου από το Κακούρι.

Έσμιξαν τις ζωές τους και απέκτησαν τρία
παιδιά. Τα μεγάλωσαν με αρχές και με ιδιαίτερη
πίστη στις ελληνικές παραδόσεις. 

Ο Νίκος πάντα δίκαιος, φιλόξενος και με απί-
στευτη αξιοπρέπεια και τηρώντας πάντα τις θρη-
σκευτικές του πεποιθήσεις, βοηθώντας όποιον
του ζητούσε βοήθεια, ήταν πάντα πρόθυμος να
εξυπηρετήσει και να βοηθήσει. 

Αξιώθηκε να δει τέσσερα εγγονάκια που τόσο
αγαπούσε και λάτρευε και έπαιρνε πολύ δύναμη
και χαρά μαζί τους.

Τον αποχαιρέτησαν πολλοί δικοί του άνθρωποι
στο τελευταίο του ταξίδι. 

Η οικογένειά του, τ’ αδέλφια του, συγγενείς
που έφθασαν από Αδελαΐδα, κουμπάροι, φίλοι,
γειτόνοι, χωριανοί, Τριπολιτσιώτες και πολλοί
άλλοι από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Ευχόμαστε να είναι ελαφρύ το χώμα της Μελ-
βούρνης που τον σκέπασε.

Θα σε θυμόμαστε πάντα αδελφέ Νίκο. 
Χ.Σ.Δ.

Έφυγαν  για  πάντα  από  κοντά  μας

Εις μνήμη Δημητρίου Σπυρ.  Λαγούση

Στις 27 Μαρτίου 2014 και
σε ηλικία 79 ετών, άφησε την
τελευταία του πνοή στο Λος
Άντζελες των ΗΠΑ ο Μίμης
Λαγούσης.

Ήταν το πρώτο παιδί του
Σπύρου και της Χρύσως Λα-
γούση. Γεννήθηκε το 1935 και
μέχρι το 1951 έμεινε στο χω-
ριό. Παρακολούθησε γυμνα-
σιακές σπουδές μέχρι την 5η
τάξη του 8/ταξίου τότε γυ-
μνασίου στο Λεβίδι και το
1951, σε ηλικία 16 ετών, έφυγε
για την Αμερική, όπου εγκα-
ταστάθηκε σε συνοικία του
Λος Άντζελες.

Υπήρξε κι αυτός όπως και
άλλα παιδιά αγόρια και κορί-
τσια του χωριού μας, θύμα
του μεγάλου μεταναστατευ-
τικού ρεύματος της 10/ετίας
του 50. Εκεί στην ξενιτιά άσκη-

σε το επάγγελμα
του σερβιτόρου για
περίπου 10 χρόνια.
Με τις οικονομίες
αυτής της 10/ετίας
άνοιξε δική του επι-
χείρηση, την οποία
δούλεψε με ειλικρί-
νεια, αγάπη και
πάνω απ’ όλα με
συνέπεια. Εξελίχ-
θηκε έτσι σύντομα σε έναν
επιτυχημένο επιχειρηματία με
μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Ο Μίμης διέθετε όλα εκεί-
να τα προσόντα που πρέπει
να διαθέτει ένας επιχειρημα-
τίας αυτού του είδους. Ήταν
δηλαδή γελαστός, εργατικός,
συνεπής και ηθικό στοιχείο.
Η κοινωνική του δράση ήταν
αρκετά μεγάλη, γι’ αυτό κι
όλοι οι ομογενείς που τον

γνώριζαν είχαν
να πουν ένα
καλό λόγο.

Το 1960 παν-
τρεύτηκε την Πα-
ναγιώτα το γέ-
νος Ζαφειρακο-
πούλου από τα
Κρινόφυτα, με
την οποία από-
κτησε τρία παι-

διά, δύο αγόρια τον Σπύρο
και τον Σωτήρη κι ένα κορίτσι
την Χριστίνα. Τα μεγάλωσε
σύμφωνα με τις ελληνοχρι-
στιανικές αρχές και παραδό-
σεις. Τους εμφύτευσε την αγά-
πη για τον συνάνθρωπό τους
και προπαντός να μην ξεχά-
σουν τις ιδιαίτερες πατρίδες
των γονιών τους. Τα αποκα-
τέστησε επαγγελματικά βοη-
θώντας τα να ανοίξουν δικές

τους επιχειρήσεις. Υπήρξε έτσι
ένας άριστος οικογενειάρχης.
Ο Μίμης αγαπούσε το χωριό
του και γι’ αυτό το επισκέ-
φθηκε τρεις φορές για να δει
τους γέροντες γονείς του, τ΄
αδέρφια του και όλους τους
συγγενείς.

Ο Θεός τον αξίωσε να δει
κι εγγόνια πέντε τον αριθμό.
Τα τελευταία τρία χρόνια πα-
ραιτήθηκε από κάθε δραστη-
ριότητα λόγω ασθενείας και
καθηλώθηκε στο κρεβάτι μέχρι
την τελευταία μέρα της ζωής
του.

Στην οικογένεια του, στ΄
αδέρφια του και στους συγ-
γενείς εμείς εκφράζουμε τα
συλλυπητήριά μας και ευχό-
μαστε ο Θεός να τον ανα-
παύσει.

Σταματόπουλος Διονύσης

Το καλοκαίρι έρχεται, μερικές πρακτικές ια-
τρικές συμβουλές είναι χρήσιμες. 

α) Τσιμπήματα από σφήκες, μέλισσες, σκούρκοι
κ.ά.

Είναι συνήθως καλοήθη, μπορούν όμως να
είναι πολλά τα τσιμπήματα ή σε μερικά ευαίσθητα
άτομα να γίνουν οιδηματικές αντιδράσεις (κακο-
διαθεσία, σπασμοί κ.ά.).

Θεραπεία:
1) Τραβάμε το κεντρί.
2) Πιέζουμε το σημείο του τσιμπήματος ώστε να

βγεί αίμα. 
3) Με μισή κούπα λεμόνι τρίβουμε πάνω στο

σημείο του τσιμπήματος πολλές φορές. 

β) Βοήθεια σε άτομο που έχει πάθη ηλίαση
Το καλοκαίρι με τα μπάνια και την ασυλόγιστη έκ-

θεση οι ηλιάσεις είναι πολύ συχνές. Τα συμ-
πτώματα είναι, ζάλη, πονοκέφαλος, ξηρότητα
στο στόμα και του δέρματος. 

Τα μέτρα που πρέπει να κάνουμε είναι:
1) Μεταφέρουμε τον πάσχοντα σε δροσερό μέρος

και τον τοποθετούμε ανάσκελα με το κεφάλι
ψηλότερα από το άλλο σώμα. 

2) Βάζουμε πάγο ή κρύα πανιά στο κεφάλι με συ-
νεχή ανανέωση. 

3) Τυλίγουμε τον πάσχοντα με δροσερό σεντόνι,
αφού τον έχουμε απαλλάξει από τα ρούχα του. 

4) Μην δίνετε στον πάσχοντα κανένα διεγερτικό
ή οινοπνευματώδη ακόμη και παγωμένα. 

5) Αν η απώλεια των αισθήσεων συνεχίζεται κα-
λέστε αμέσως γιατρό. 

Ο Κακουραίος

Χρήσιμες ιατρικές 
συμβουλές 


