
Τ
ο Αντάμωμα είναι μια πραγματικότητα. Είμαστε
όλοι εδώ. Οι ξενιτεμένοι, συγχωριανοί μας, περή-
φανοι για την καταγωγή τους και πιστοί στα έθιμά

τους, επιθύμησαν να ξαναζήσουν στιγμές στο χωριό
τους. Με πρωτοβουλία του Προέδρου του Συλλόγου Κα-
κουραίων της Αδελαΐδας κ. Κ. Δ. Συμπόνη (Κουβαρντάς)
και του Μιχάλη Σταθούλη, συνεργαζόμενοι με τους Συλ-
λόγους Αρτεμισιωτών Αττικής και του Συλλόγου του
χωριού, οργάνωσαν το πρώτο Κακουραίικο Αντάμωμα
στο χωριό Αρτεμίσιο (Κακούρι), που γεννήθηκαν και
μεγάλωσαν. Και έφτασε η ημέρα… Το πρωί της Κυριακής,
η καμπάνα της εκκλησίας χτυπούσε χαρούμενα, σαν
προσκλητήριο στην συνάντησή μας. Έκδηλη η χαρά μας
και ενθουσιώδεις οι εκδηλώσεις τους, μετά και τον λόγο
του Πρόεδρου του Συλλόγου Αθηνών, Γιάννη Σταματό-
πουλου που ακολουθεί:

Αιδεσιμώτατε
Αγαπητοί ξενιτεμένοι μας
Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι του χωριού μας.
Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή για το χωριό μας,

αλλά και για τον καθένα ξεχωριστά, για δύο λόγους: 
Ο πρώτος λόγος είναι ότι σήμερα είναι μαζί μας για

πρώτη φορά οι απανταχού απόδημοι Κακουραίοι, όλοι
τους πρόσωπα προσφιλή και αγαπητά. Έτσι πραγματο-
ποιείται το πρώτο Κακουραίικο αντάμωμα. 

Αυτό το αντάμωμα ήταν στόχος, αλλά και επιθυμία
όλων μας, για πολλά χρόνια. 

Επιτέλους ήλθε φέτος το πλήρωμα του χρόνου να
πραγματοποιηθεί και ευχόμαστε να ακολουθήσουν και
άλλα στο μέλλον. 

Εκ μέρους του Δ.Σ. των δύο Συλλόγων του χωριού
μας αλλά και όλων των Κακουραίων, σας καλωσορίζω
και σας εύχομαι η παραμονή σας στην προσφιλή πατρίδα
και στο αγαπημένο μας χωριό να είναι ευχάριστη και γε-
μάτη όμορφες αναμνήσεις από τα παλιά, αλλά και τα
τωρινά. 

Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας
όλους σας, γιατί τολμήσατε και κάνατε αυτό το μεγάλο
ταξίδι από τα πέρατα της γης, για να βρεθούμε στο
πρώτο Κακουραίικο αντάμωμα. 

Το πρόγραμμα των επταήμερων εκδηλώσεων έχουν
εκπονήσει οι Σύλλογοι, ώστε όλοι μας να ζήσουμε όμορ-
φες και νοσταλγικές στιγμές στο χωριό μας. 

Ας γυρίσουμε για λίγο το ρολόι του χρόνου πίσω
στις δεκαετίες του πενήντα και του εξήντα. Είναι οι δε-
καετίες που οι νέοι του χωριού μας, ανάμεσά τους και
όλοι εσείς, πήρατε το δρόμο του μισεμού, δηλαδή του
ξενιτεμού. Δύσκολες αποφάσεις για σας και τις οικογέ-
νειές σας, αναγκαίες όμως για τις συνθήκες ζωής που
είχαν δημιουργηθεί μετά τον πόλεμο, την κατοχή και
τον αδελφοκτόνο εμφύλιο. Το κλίμα της εποχής εκείνης
το περιγράφει με τρόπο γλαφυρό και ανεπανάληπτο σ’
ένα άρθρο της στην εφημερίδα μας η Γωγώ Παπαθεο-
δώρου με τίτλο “Ο μισεμός”. 

Σακατεμένη η ζωή απ’ το μόχθο και τη μιζέρια.
Δύσκολο το ψωμί και το προσφάι. Και τα γράμματα
ακριβά και πεινασμένα. Δύο ώρες δρόμο την ημέρα στο
λασπωμένο “Σίνα”, για να φτάσεις στο κοντινό Γυμνάσιο
με τα παπούτσια στο χέρι για να φτουρίσουν. 

Το χαρτζιλίκι ανύπαρκτο ως λιγοστό για το πετρέλαιο
της λάμπας τα βράδια. Όνειρα πολλά, μικρές ανεμώνες
στην ανάσα του χιονιά. Όνειρα για αγάπη, για προκοπή,
για φως και της ανάγκης τα δεσμά στα πόδια και στα
χέρια. Τότε ήλθε σαν ανεπάντεχος κουρσάρος ο μισεμός. 

Χτύπησε την καμπάνα του χωριού. Χτύπησε τις πόρ-
τες. Χτύπησε τις καρδιές κι έταξε άλλες χώρες, άλλες
πολιτείες και δουλειές και έταξε μέρες περίχαρες και
μεγαλύτερους ορίζοντες και γρήγορους γυρισμούς. 

Άρχισε να διαλέγει άγουρα κορίτσια και αμούστακα
παιδιά. 

Κομποδέθηκε η καρδιά της μάνας. Λιάνεψαν τα πόδια
της κι έγιναν τα ματάκια της βρυσούλες. 

Φεύγουν τα παιδιά, είπαν οι γέροι και είχε η φωνή
τους όλους τους αχούς της βελανιδιάς, που πέφτει σα-
κατεμένη από το φονιά της. 
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«Ως ουδέν γλύκιον ης πατρίδος ουδέ τοκήων γίνεται». Όμηρος, Ποιητής 800-750 π.Χ. 
(Mτφρ: Τίποτε γλυκύτερο δεν υπάρχει από την πατρίδα κι απ’ τους γονείς)

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. 

ΜΙΣΘΩΣΗ  ΞΕΝΩΝΑ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής αποφάσισε

τη μίσθωση του ξενώνα στο χωριό, με όλο τον εξοπλισμό
του.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν
τις κλειστές προσφορές τους την Κυριακή 26 Οκτωβρίου
2014 και ώρα 11:00 - 13:30 στην Επιτροπή του Συλλόγου,
που θα βρίσκεται στο χωριό στο χώρο του ξενώνα. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ξε-
νώνα, μετά όμως από ραντεβού, με την υπεύθυνη του
ξενώνα κα. Δήμητρα Ρόκκα, τηλέφωνα επικοινωνίας
27960-61145, κιν.: 6978218897. 

4199 Κωδ. εντύπου: 014117

Ο  ξενώνας  του  χωριού  μας

Μεγάλη  Δωρεά
Ο Τάκης Μανέλης, από τη Ν. Αφρική, που συμμετείχε

στο Κακουραίικο Αντάμωμα, γιος του μεγάλου ευεργέτη
του χωριού μας Βασίλη Μανέλη (Κατσιφούλη), ακο-
λουθώντας την οικογενειακή παράδοση, εκδήλωσε την
πρόθεσή του να δωρίσει από 5.000 ευρώ τόσο στην εκ-
κλησία όσο και στο Σύλλογο του χωριού. 

Τάκη σε ευχαριστούμε, να είσαι πάντα καλά, εσύ
και η οικογένειά σου και να συνεχίσεις την οικογενειακή
παράδοση της προσφοράς προς τη γενέτειρα των γο-
νιών σου. 

Τα Δ.Σ. των Συλλόγων

ΚΕΜΠΑ

Από πού κρατάει η σκούφια μας

Συνέχεια στην 3η σελ.

ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

Κυκλοφόρησε το βιβλίο 
των γενεαλογικών δέντρων 

«Από πού κρατάει η σκούφια μας» 

Αυτό το βιβλίο δεν πρέπει να λείψει
από κανένα Κακουραίικο σπίτι.

Το βιβλίο διατίθεται στο χωριό μας από
την κ. Δήμητρα Ρόκκα, στην Τρίπολη
από το κατάστημα των αδελφών
Χρόνη (28ης Οκτωβρίου 50) και στην
Αθήνα από όλα τα μέλη του Δ.Σ. 

Τιμή: 30€

Κυριακή πρωί. Στην εκκλησία του χωριού μας 
οι παρευρισκόμενοι πατριώτες παρακολουθούν 

το λόγο του Προέδρου κ. Γιάννη Σταματόπουλου.

Εκλογές Nέου  Διοικητικού  Συμβουλίου 
Bλέπε σελ. 8 ➥



Στον ανιψιό μας Δημήτρη Ν. Σταματόπουλο, για την
εκλογή του ως Αντιδημάρχου του Δήμου Τρίπολης, με αρ-
μοδιότητα τις λαϊκές αγορές, τα αγροτικά και πτηνοτροφικά
θέματα. 

Δημήτρη καλή επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα. 
Γιάννης & Ελένη Ζαρόκωστα
••••

Στον ανιψιό μου Δημήτρη Ν. Σταματόπουλο, για την
κατάληψη της Α’ θέσης στο ψηφοδέλτιο του πανάξιου πα-
τριώτη μας Δημάρχου Τριπόλεως Δημητρίου Παυλή. 

Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου, όπως ανταπεξέλθει
με επιτυχία στο δύσκολο έργο που του ανετέθη, ως αρμοδίου
αντιδημάρχου για τη γεωργική και κτηνοτροφική ανάπτυξη. 

Παναγιώτης Γ. Σταματόπουλος

Ευχαριστίες 

➤ Στην Αγγελικώ Χριστοπούλου, που ετοίμασε το δίσκο
του μνημοσύνου. 

➤ Στην Πίτσα Νάγου και την Αννιώ Λαγούση, που έφτια-
ξαν το ζυμάρι για τις χυλοπίτες. 
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΩΝ  ΜΑΣ

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την εφημερίδα σας και
τους ανθρώπους που την υπηρετούν, για εμάς τους από-
δημους είναι ό,τι καλύτερο μας έχει συμβεί. 

Ευχαριστούμε τα αδέλφια μας, τα ξαδέλφια μας, τους
συγχωριανούς και φίλους, τους πατριώτες από την Ελλάδα,
τον Καναδά, την Αμερική και την Αυστραλία για τα τηλε-
φωνήματά τους, τις κάρτες που μας έστειλαν, τα λουλούδια
και γενικά για όλη τη συμπαράσταση στο βαρύ μας πένθος,
για την απώλεια του αγαπητού μας γαμπρού Γιάννη Βέγγα. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ξαδέλφη μας Ελένη Δάμη-
Ζαρόκωστα για τη μεγάλη της συμπαράσταση με τα τηλε-
φωνήματά της και τα όμορφα λόγια παρηγοριάς. Μάς
έδωσε δύναμη και κουράγιο.

Σ’ ευχαριστούμε Ελένη, είσαι μέσα στην καρδιά μας,
θα σ’ αγαπάμε πάντα. 

Με εκτίμηση
Παναγιώτης Χαρ. Σταματόπουλος

και η σύζυγος Δήμητρα Κουτσούκου-Σταματόπουλου
(Αυστραλία)

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

Χρόνη - Χρονοπούλου Αθηνά .......................................... 100€
Λαγούση - Καρακίτσου Χριστίνα ....................................... 30€
Παπαγεωργίου Αναστάσιος ............................................... 20€
Παπαγεωργίου Γεωργία ..................................................... 50€
Αντωνοπούλου - Καρζή Γιάννα ............................ 100$ Αυστρ.
Καρζή - Σουρή Μαρίνα.......................................... 140$ Αυστρ.
Σπυροπούλου - Βέμη Σωτηρία................................ 50$ Αυστρ.
Φωτοπούλου - Γάτσιου Άννα.................................. 50$ Αυστρ.
Κολόγρης Γεώργιος ............................................ 300$ Καναδά
Σταματόπουλος Αλέκος ............................................100$ USA
Σταματόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα.................... 100$ USA
Σταθούλης Μιχάλης.............................................. 200$ Αυστρ.
Σιολές Γεώργιος ....................................................... 200$ USA
Συμπόνη-Σταυρίδου Βασιλική..................................50$ Αυστρ.
Συμπόνης Κώστας Β. ...............................................50$ Αυστρ.
Βλάχου Μαρίνα Δ. .................................................100$ Αυστρ.
Ρόκκα Βούλα Χ. ...................................................... 50$ Αυστρ.
Κανακάρης Βασίλης 100$ Αυστρ. στη μνήμη της μητέρας 
του Χριστίνας Συμπόνη και του πατέρα του Δημήτρη
Δάμη-Αγγελοπούλου Ελένη Γ. .............................. 50$ Αυστρ.
Συμπόνης Χρήστος Δ. .......................................... 100$ Αυστρ.
Κολιοπούλου-Μπέτα Ρούλα Δ. ........................... 100$ Καναδά
Θεοδωροπούλου Κωστούλα & Σπύρος .....................100$ USA
Νάτσης Κώστας Ν. ............................................... 150$ Αυστρ.
Δάμη Αγγελική Γ. ................................................... 50$ Αυστρ.
Μπρότσης Γιώργος Θ. ..........................................100$ Καναδά
Σταθούλη Μαριγούλα Β.......................................... 50$ Αυστρ.
Μάγκλαρης Γιώργος .......................................................... 20€
Σπυροπούλου Μαργαρίτα .................................................. 20€
Σταματοπούλου - Βλαχοπουλιώτη Κωστούλα................... 30€
Ηλιοπούλου Φωτεινή.......................................................... 30€
Ηλιοπούλου - Εμμανουηλίδου Βούλα................................ 30€
Ανώνυμος ........................................................................... 50€
Παναγιώταρου Γεωργ. του Γεωργ. .................................... 50€
Δούρου - Πετμεζά Γεωργία................................................ 30€
Σίμου Θεοδώρα .................................................................. 20€
Ανώνυμος ........................................................................... 20€
Βλάχου - Χατζηχριστοφόρου Δήμητρα (Ν. Αφρική) ......... 70€
Γαρμπή Αναστασία ............................................................. 20€
Κοτσιάνη - Νάγου Δημητρούλα ......................................... 20€
Ψαρράς Γιάννης (Μητσιάκης) ............................................ 20€
Σταματόπουλος Παναγιώτης του Γεωρ. ............................ 20€
Δάμης Πέτρος .................................................................... 50€
Δάμη Joen........................................................................... 50€
Κακαρίκου Αθανασία του Γεωργίου ................................... 20€
Σιοροβίγκας Κων/νος του Νικ. ........................................... 40€
Σιοροβίγκα Ευανθία του Νικ............................................... 40€
Σιοροβίγκας Ιωάννης του Νικ............................................. 50€
Ηλιοπούλου - Κοτή Βούλα ................................................. 20€
Σταματοπούλου - Κωνσταντοπούλου Δήμητρα ................ 50€
Γκούσκος Δημ. ................................................................... 50€
Νάγος Δημήτριος .............................................................. 30€
Συμπόνης Κώστας Δ. ....................................................... 100€
Λαγούση Μαρίτσα Ι. ........................................................... 20€
Λαγούση Άννα Κ. ............................................................... 20€
Λαγούση Κωστούλα Ι. ........................................................ 50€
Συμπόνης Ιωάννης Χαρ. ................................................... 100€
Συμπόνης Δημήτρης Ι......................................................... 20€
Ζιωτόπουλος Φίλιππος Δ. .................................................. 50€
Μανέλη Βασιλική Γ. ........................................................... 20€
Βλάχος Γιάννης Δ. ........................................................... 100€
Σταθούλης Νίκος Β. ......................................................... 150€

ΣυνδρομέςΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γεννήσεις 

Βαπτίσεις

Συγχαρητήρια

Γάμοι 
➤ Η Φωτεινή Εμμανουηλίδου, εγγονή του

Σπύρου και της Φωτεινής Ηλιοπούλου, τέλεσε
το γάμο της με τον εκλεκτό της καρδιάς της Αν-
τώνη Αθανασόπουλο στις 12-7-2014 στον Ιερό
Ναό Αγ. Αναστασίας στον Περισσό. 

➤ Ο Δήμος Ιωάν. Βλάχος και η Γιώτα Κοβάνη,
που ζουν και εργάζονται στην Αγγλία, παντρεύ-
τηκαν στις 23-8-2014 στον Ι.Ν. Αγ. Τριάδας Κηφι-
σιάς. 

Αμέσως μετά ακολούθησε γαμήλιο γλέντι με
πλήθος καλεσμένων απ’ όλο τον κόσμο και πολύ
κέφι, στο κτήμα Βαρυμπόμπη Club. 

Κουμπάρος ήταν ο Ιωάν. Παπαστυλιανού. 
Στους νεόνυμφους και στους ευτυχείς γονείς

ο Σύλλογος τους εύχεται βίο ανθόσπαρτο μετά
πολλών απογόνων. 

Μνημόσυνο
➤ Στις 3-8-2014 τελέσθηκε το ετήσιο μνημό-

συνο του Αλκιβιάδη Παυλή στον Ιερό Ναό των
Αγίων Θεοδώρων στο Γέρακα Αττικής. 

Ευχαριστούμε όσους παρευρέθηκαν και προ-
σευχήθηκαν στη μνήμη του. 

Η οικογένειά του.

Δωρεές  στη  μνήμη
➤ Γιάννη Βέγγα

Τα πεθερικά του Παναγιώτης Χαρ. Σταματόπουλος και η σύ-
ζυγός του Δήμητρα (Αυστραλία) προσέφεραν το ποσό των
200 δολ. Αυστραλίας.

➤ Αγγέλως Γκόνου-Λάζαρη
Η κόρη της Αθανασία Λάζαρη προσέφερε το ποσό των 100€. 

➤ Χριστίνας Δ. Συμπόνη-Κανακάρη
Ο αδελφός της Χρήστος Συμπόνης 100$ Αυστρ.
Ο Αγγελής Μπουρτσουκλής 100$ Αυστρ.

➤ Ελένης Δ. Συμπόνη
Ο άνδρας της Αγγελής Μπουρτσουκλής 100$ Αυστρ.

➤ Ν. Βέμη 
Η γυναίκα του Σωτηρία Σπυροπούλου 100$ Αυστρ.
Η κουνιάδα του Χρυσολένη Σπυροπούλου-Δουρουνάκη 70€ 

Δωρεές  στον  ξενώνα
➤ Η Αγγελικώ Χριστοπούλου δώρισε μια κουβέρτα

χειροποίητη.
Αγγελικώ σε ευχαριστούμε.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

➤ Ο Δημόπουλος Βασίλης και η Βλάχου
Ευαγγελία βάπτισαν το δεύτερο γιο τους και το
όνομα αυτού Επαμεινώνδας. Νονά η Ελένη Πα-
ναγιώταρου-Κοσκινά. 

➤ Ο Σταματόπουλος Γιώργος του Χριστόφο-
ρου και η σύζυγός του Γεωργία βάπτισαν το γιο
τους και το όνομα αυτού Παναγιώτης. Νονοί ο
Γιάννης και η Γεωργία Σπυροπούλου.

➤ Ο Πανέρης Νίκος και η σύζυγός του Κακα-
βάνου Μαρία, κόρη της Παρασκευούλας Μπουρ-
τσουκλή, βάπτισαν το γιό τους και το όνομα
αυτού Στυλιανός.

➤ Ο Γιώργος και η Τζωρτζίνα Ηλιοπούλου,
που ζουν και εργάζονται στο Λουξεμβούργο, παι-
διά του Βασίλη και της Ηλέκτρας, απέκτησαν το
πρώτο τους αγόρι και το βάπτισαν στην Ιερά
Μονή Παναγίας Πελεκητής στην Καρδίτσα, στο
τέλος Αυγούστου. Το μυστήριο τέλεσε ο Επί-
σκοπος Ρεντίνης Σεραφείμ. Και το όνομα αυτού
Βασίλειος!!! 

Να σας ζήσει, με υγεία και καλές επιτυχίες!!!
➤ Ο Γιάννης Λύγκας υιός της Σταμάτας Στα-

ματοπούλου και η Νατάσσα Μπαϊμπάκη, βάπτισαν
την κόρη τους, στις 31-8-2014 και της έδωσαν το
όνομα Μαρία-Σταματίνα.

Στους ευτυχείς γονείς τους ευχόμαστε να
τους ζήσουν και να τους καμαρώσουν όπως επι-
θυμούν.

➤ Ο Δαγρές Γιώργος και η Τσουμάκου Σοφία,
κόρη της Γεωργίας Παυλή, απέκτησαν κόρη στις
13-6-2014.

➤ Ο Μπερτσεκάς Δημήτρης και η Χελιώτη
Φωτεινή του Νικ. απέκτησαν γιο στις 13-6-2014.

➤ Ο Γιάννης Κολλιαλής και η Τόνια Λύγκα,
κόρη της Σταμάτας Σταματοπούλου, απέκτησαν
το δεύτερο παιδάκι τους, κοριτσάκι, στις 14-4-
2014.

Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες και για-
γιάδες ευχόμαστε να τους ζήσουν και να τα κα-
μαρώσουν όπως επιθυμούν. 

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ - ΤΕΙ
➤ Νάστος Φάνης του Βασ., εγγονός της Ευγενίας Δάμη, Ια-

τρική Αθηνών (17ος).
➤ Μίτζη Βασιλική, εγγονή Ευανθίας Σιοροβίγκα, Σχολή Νη-

πιαγωγών Παν. Αθηνών. 
➤ Μίτζη Ειρήνη, εγγονή Ευανθίας Σιοροβίγκα, Οικονομικό

Τμήμα Νομικής Παν/μίου Αθηνών. 
➤ Σίμου Φωτεινή, εγγονή Ευανθίας Σιοροβίγκα, Οικονομικό

Παν. Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής. 
➤ Μπουρτσουκλής Κων/νος του Γεωργίου, Οικονομικό Τμήμα

ΣΣΑΣ Θεσ/νίκης. 
➤ Αναστασιάδη Θεοδώρα του Κων/νου, Τμήμα Πολιτικών

Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών. 
➤ Χατζηθεοδώρου Δημήτρης, γιος της Αθανασίας Κων/νου

Νάγου, Αριστοτέλειο Πολυτεχνείο Θεσ/νίκης, Τμήμα Χημικών
Μηχανικών. 

➤ Παπαδόπουλος Χρήστος, γιος της Θεοδώρας Παν. Πανα-
γιώταρου, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
Αθηνών (ΕΚΠΑ). 

➤ Χρόνη Κατερίνα του Δημ., Οικονομικών Επιστημών Τρίπολης
(Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). 

➤ Μπουρτσουκλή Διονυσία του Ιωάν., Γεωπονία Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας. 

➤ Ρόκκας Απόστολος του Ιωάννη, Μηχανικών Πληροφορικής
ΤΕΙ Σπάρτης. 

➤ Σταματοπούλου Ευγενία του Παν., Νοσηλευτική Πάτρας
(ΤΕΙ). 

➤ Λαγούση Άννα του Θεοδώρου, Διοίκηση Επιχειρήσεων
(ΤΕΙ) Μεσολογγίου. 

➤ Κακαρίκου Σοφία-Άννα του Αθαν., Επιστημών της Προ-
σχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Πανεπι-
στημίου Αιγαίου (Ρόδος). 

➤ Σταθούλης Κων/νος του Ιωάν., Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ
Λάρισας. 

➤ Μπασιώτη Μαρία - Ευδοκία του Δημ., Λογιστικής & Χρη-
ματοοικονομικής ΤΕΙ Καλαμάτας. 

➤ Μάρω Λιόλη, κόρη του Λάμπρου και εγγονή της Μαρίας
του Τσιρίκου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών.

➤ Θανάσης Ηλιόπουλος, γιος του Αλέκου και της Γιώτας,
Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Βόλου. 

Συγχαίρουμε όλα τα παιδιά για την επιτυχία τους και
τους ευχόμαστε καλές σπουδές. 

Αν υπάρχουν και άλλοι επιτυχόντες που δεν πληροφορη-
θήκαμε, παρακαλούμε να μας γνωστοποιηθούν για να δημοσι-
ευθούν στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας. 
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ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ οι ξενιτεμένοι και οι
πατριώτες φιλοξενηθήκαν στην αίθουσα του Πολιτιστικού
Συλλόγου του χωριού από τους δύο Συλλόγους. Ο Γιώργος

ο Ρόκκας ανέλαβε να παρουσιάσει τους ξενιτεμένους
μας. Τη συγκέντρωση χαιρέτισε η Πρόεδρος του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Ελένη Κέζα, ο νέος Δήμαρχος του
Δήμου Τριπόλεως και συγχωριανός μας Δ. Παυλής, ο
Πρόεδρος του χωριού Κ. Νάγος και ο Ολυμπιονίκης Γ.
Συμπόνης. Στους ξενιτεμένους προσφέρθηκε φάκελος
που περιείχε το πρόγραμμα του ανταμώματος (την ιστορία
του χωριού μας από τον Χ. Κακούρη) και ένα φυλλάδιο
του Προέδρου του Συλλόγου των Αθηνών με λόγους του
για την 28η Οκτωβρίου. Σε όλους τους παρευρισκόμενους

προσφέρθηκε αναμνηστικό
μπρελόκ, με χαραγμένο το
Κακουραίικο αντάμωμα το
οποίο είχαν επιμεληθεί οι
Σύλλογοι.

Την εκδήλωση έκλεισε
ο Κ. Σταθούλης με ένα πα-
ραδοσιακό τραγούδι.

Αργότερα το μεσημέρι οι Σύλλογοι παρέθεσαν γεύμα
προς τιμήν των ξενιτεμένων στην ταβέρνα του Μανέλη. Η
χαρά των ξενιτεμένων για την επιστροφή τους και το αν-
τάμωμα με τους δικούς τους ανθρώπους ήταν έκδηλη, οι
εκδηλώσεις τους ενθουσιώδεις και ο χορός τους, που
ακολούθησε, λεβέντικος.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΡΑΔΥ
Το απόγευμα συγκεντρωθήκαμε στην πλατεία του χω-

ριού μας, όπου σε μια σεμνή  τελετή παρουσιάστηκε το
βιβλίο του Γ. Σταματόπουλου «Από πού κρατάει η σκούφια
μας» το οποίο αναφέρεται στο γενεαλογικό δένδρο της
κάθε οικογενείας του χωριού. Αρχικά τον λόγο έλαβε η
επίτιμος Πρόεδρος Ελένη Δάμη, με τα εξής:

ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

Συνέχεια στην 4η σελ. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα οι γενιές του ’50 και του ’60
πήραν το δρόμο της ξενιτιάς, αναζητώντας καλύτερη ζωή
στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Όλοι εσείς που ξενιτευ-
τήκατε στις νέες πατρίδες σας, εργαστήκατε τίμια και
σκληρά και όλοι σας προκόψατε. 

Δημιουργήσατε δικές σας επιχειρήσεις και φτιάξατε
σωστές οικογένειες με παιδιά και εγγόνια. Ποτέ, όμως,
όλα αυτά τα χρόνια δεν ξεχάσατε την πατρίδα, το χωριό
και κυρίως την οικογένειά σας, που αφήσατε πίσω σας. 

Μεταφέρατε στις νέες πατρίδες σας τα ήθη και τα
έθιμα της δικής μας πατρίδας και μεταλαμπαδεύσατε αυτά
στα παιδιά σας και αργότερα στα εγγόνια σας. Οργανώσατε
ελληνικά σχολεία για να μάθουν τα παιδιά σας και τα
εγγόνια σας την ελληνική γλώσσα. Ανεγείρατε περίλαμπρους
ορθόδοξους χριστιανικούς ναούς και έχετε κάνει την εκ-
κλησία συνδετικό κρίκο της απανταχού ελληνικής ομογέ-
νειας. 

Για όλες αυτές τις επιτυχίες σας αλλά και τις προσωπικές
και οικογενειακές θα πρέπει να σας πούμε ότι όχι μόνο
σας θαυμάζουμε αλλά είμαστε περήφανοι για σας. Χαιρό-
μαστε που πολλούς από εσάς, σας έχουμε κάθε χρόνο στο
χωριό. 

Τον καημό της ξενιτιάς και όλα όσα προηγήθηκαν και
ακολούθησαν αυτής, περιγράφει με γεμάτη τρυφερότητα
και νοσταλγία στα ποιήματά της, που είναι καταστάλαγμα
πόνου ψυχής και άδολης αγάπης για την πατρίδα και το
χωριό, η Άννα Φωτοπούλου. 

Το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισ-
σότερα για το ποιητικό της έργο. 

Η μετανάστευση όμως στην Ελλάδα, αλλά και στο
χωριό μας, είχε αρχίσει πριν από το 1900.

Ήταν η εποχή που η Ελλάδα μόλις είχε βγεί από τα 400
χρόνια σκλαβιάς, τον ταπεινωτικό Ελληνοτουρκικό πόλεμο
του 1897 και τη χρεωκοπία του Τρικούπη. Η Αμερική τότε
άρχιζε την ανασυγκρότηση της χώρας και είχε ανάγκη ερ-
γατικών χεριών. Πολλοί Κακουραίοι μετανάστευσαν στην
Αμερική, οι περισσότεροι όμως επέστρεψαν κατά τους
βαλκανικούς πολέμους του 1912-13 για να καταταγούν
εθελοντικά στο στρατό. Το όνειρο της μεγάλης Ελλάδας
είχε δημιουργήσει ρεύμα επιστροφής. Πολλοί από αυτούς
έπεσαν υπέρ πατρίδος. Οι Κακουραίοι, που δεν επέστρεψαν
τότε, έμειναν για πάντα στην ξενιτιά εκτός ελαχίστων πε-
ριπτώσεων, που μπόρεσαν αργότερα να επισκεφτούν την
πατρίδα και το χωριό.

Φτιάχνοντας το γενεαλογικό δέντρο του χωριού παρα-
τήρησα ότι τα περισσότερα σόγια είχαν ένα ή περισσότερους
μετανάστες, που δεν γνώριζαν σχεδόν τίποτα για την τύχη
τους. Μέχρι τη δεκαετία του 1970, ένα ταξίδι από την
Αμερική ή την Αυστραλία φάνταζε ακατόρθωτο αν όχι
αδύνατο.

Η δική σας η γενιά στάθηκε τυχερή, γιατί η εξέλιξη της
τεχνολογίας επέτρεψε αυτά τα μακρινά ταξίδια να γίνονται
εύκολα με το αεροπλάνο και η εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών,
το τηλέφωνο, μηδένισε τις αποστάσεις. Όλα άλλαξαν προς
το καλύτερο τα τελευταία χρόνια. 

Για όλους τους συγχωριανούς μας, που έμειναν για
πάντα στην ξενιτιά όλα αυτά τα χρόνια, τελούμε σήμερα
μνημόσυνο για να τιμήσουμε ακόμη μια φορά τη μνήμη
τους. Ο Μεγαλοδύναμος ας αναπαύσει τις ψυχές τους. 

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι φέτος γιορτάζουμε τα 100
χρόνια από τα εγκαίνια του Ιερού Ναού των Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης. 

Μια ιστορική αναδρομή στην ανέγερση του Ιερού Ναού
αξίζει τον κόπο, είναι μια όμορφη ιστορία που πρέπει όλοι
να γνωρίζουμε (εμένα, μου την είχε διηγηθεί ο μακαρίτης
Παναγιώτης Παναγιώταρος).

Η παράδοση λέει ότι από την ίδρυση του ελληνικού
κράτους, μετά το ένδοξο 1821, ο μόνος ναός που υπήρχε
στο χωριό μας ήταν ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου στο
Κοιμητήριο του χωριού. Αυτός πρέπει να είχε επεκταθεί
από το εκκλησάκι, που άφησε ο παπά-Κακούρης το 1827

φεύγοντας από το χωριό, όπως μας αφηγήθηκε ο απόγονός
του Χρήστος Κακούρης και ανακοινώσαμε στην εφημερίδα
μας. 

Αρχές του 1880 το Κακούρι αριθμούσε γύρω στα 900
περίπου άτομα. Όπως είναι φυσικό, αυτά τα άτομα ήταν
αδύνατον να εκκλησιαστούν στον μικρό αυτόν Ναό του
Αγίου Νικολάου. Πρόεδρος και δάσκαλος του χωριού είναι
μια εμβληματική προσωπικότητα για το χωριό μας, ένας
φωτισμένος άνθρωπος, ο Κωνσταντίνος Παναγιώταρος,
που φαίνεται ότι είδε το πρόβλημα και θεώρησε ότι η ανέ-
γερση νέου Ναού ήταν απολύτως αναγκαία. 

Γνωρίζοντας τη γεωγραφική τοπολογία του χωριού ο
Παναγιώταρος είδε σαν καλύτερη θέση αυτή που είναι σή-
μερα κτισμένος ο Ναός. Ο χώρος αυτός ήταν αλώνι Μπρο-
τσαίικο και ο Κωσταντής Μπρότσης-Μποτσιόλας είχε
λιώμα στο αλώνι, ήταν αλωνιστής μήνας (Ιούλιος). 

Ο Παναγιώταρος πρότεινε στους Μπροτσαίους να πα-
ραχωρήσουν το αλώνι στην Κοινότητα, για να κτιστεί ο
νέος Καθεδρικός Ναός του χωριού.

Όπως ήταν φυσικό, πήρε αρνητική απάντηση από τους
Μπροτσαίους, αφού τα αλώνια την εποχή εκείνη είχαν με-
γάλη σημασία για την οικονομική ζωή κάθε οικογένειας. 

Ύστερα από μερικές μέρες λέει η παράδοση, φύσηξε
ανεμοστρόβιλος στην περιοχή και σήκωσε όλο το λιώμα
από το αλώνι το Μπροτσαίικο. 

Αυτό θεωρήθηκε από τους ιδιοκτήτες «θεϊκό σημάδι»
και έτσι οι Μπροτσαίοι ειδοποίησαν τον Παναγιώταρο για
την παραχώρηση του αλωνιού. 

Το κτίσιμο του Ιερού Ναού αρχίζει το 1884. Τα έξοδα
για την κατασκευή κατέβαλαν οι κάτοικοι του χωριού και οι
ομογενείς από την Αμερική. Την ίδια εποχή χειροτονείται
ιερέας του χωριού ο παπα-Γιώργης Παπαγεωργίου και
έτσι το χωριό μας έχει δύο ιερείς, τον παπα-Δημήτρη Πα-
παδημητρίου και τον παπα-Γιώργη Παπαγεωργίου. Ο παπα-
Γιώργης με τον Κωνσταντίνο Παναγιώταρο, από τις πλη-
ροφορίες που έχουμε, είχαν σαν κύριο μέλημά τους την
ανέγερση του νέου Ιερού Ναού. 

Το έργο είναι μεγάλο και τεχνικά παρουσιάζει δυσκολίες.
Στα χρόνια που ακολουθούν, έχουμε την χρεωκοπία του
Τρικούπη και τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Το
έργο με όλες αυτές τις συγκυρίες καθυστερεί και φτάνουμε
στο 1910 όπου την διακυβέρνηση της χώρας αναλαμβάνει
ο Ελευθέριος Βενιζέλος, προσωπικός φίλος του Παναγιώ-
ταρου. Η νέα πολιτική κατάσταση αλλάζει προς το καλύτερο
τα οικονομικά του χωριού και το έργο ανέγερσης μπαίνει
σε γρήγορους ρυθμούς. 

Έτσι το 1914 ολοκληρώνεται το έργο και την ίδια
χρονιά γίνονται τα εγκαίνια του περίλαμπρου αυτού Ναού.
Φέτος συμπληρώνεται ένας αιώνας από τότε. 

Ο Ιερός Ναός είναι κτισμένος σε περίοπτη θέση και
είναι ορατός από όλα τα σπίτια του χωριού. 

Όλες οι ιερές εικόνες του Ναού αγιογραφήθηκαν,
κατόπιν παραγγελίας, από μοναχούς του Αγίου Όρους την
εποχή εκείνη, γι’ αυτό σήμερα έχουν ανεκτίμητη αξία. 

Τις ιερές εικόνες έφερε από το Άγιο Όρος ο παπα-
Γιώργης Παπαγεωργίου μαζί με μέλη του τότε εκκλησια-
στικού συμβουλίου, μετά από μετάβασή τους στο Άγιο
Όρος. 

Τα στασίδια της εκκλησίας ήταν δωρεά του ιατρού
Βασίλη Κωτσιοβού ενώ οι τρεις πολυέλαιοι και τα τρία μα-
νουάλια ήταν δωρεά του Κυριάκου Μανέλη-Κατσιφούλη.

Ο Κων/νος Παναγιώταρος δεν έπαυσε να φροντίζει για
τον ευπρεπισμό του ναού μέχρι το θάνατό του. Ο Ιερός
Ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ευτύχησε να
διακονηθεί από άξιους λειτουργούς όλα αυτά τα 100 χρόνια. 

Τον παπα-Γιώργη Παπαγεωργίου από το 1914 έως το
θάνατό του το 1939, τον παπα-Γιώργη Κοτσιάνη από το
1940 έως το 1972 και από το 1972 έως και σήμερα, με μια
μικρή διακοπή, από τον σημερινό ιερέα μας παπα-Νίκο
Κουτρουμπή. 

Το χωριό μας στάθηκε τυχερό διότι σήμερα στο πηδάλιο

της εκκλησίας βρίσκεται ο σημερινός ιερέας, δραστήριος
και ακούραστος, που υπηρετεί την εκκλησία μας με πολλή
αγάπη. 

Αδιάψευστος μάρτυρας του έργου που έχει επιτελέσει
και συνεχίζει να επιτελεί με τη βοήθεια των πιστών, είναι η
αγιογράφηση του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης, όσο και των περισσότερων εξωκλησιών αλλά
και η διαμόρφωση των χώρων γύρω από τις εκκλησίες μας. 

Όλοι του ευχόμαστε ο Μεγαλοδύναμος να τον έχει
υγιή και δυνατό και να συνεχίσει το υψηλό και θεάρεστο
έργο του. Πρέπει να ξέρει ότι όλο το χωριό είναι δίπλα
του. 

Τα τελευταία 70 χρόνια τόσο η εκκλησία του χωριού
όσο και η Κοινότητα, έχουν δεχθεί μεγάλο αριθμό δωρεών. 

Πολλά μεγάλα έργα, που έχουν γίνει στο χωριό μας,
είναι από δωρεές Κακουραίων, τα περισσότερα δε από
αυτά έχουν την σφραγίδα της δωρεάς των ομογενών μας. 

Ατέλειωτος ο κατάλογος των δωρητών προς την εκκλησία
και την Κοινότητα. 

Θα απαιτούσε πολύ χρόνο η αναφορά όλων των ονο-
μάτων και δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνει στην παρούσα
στιγμή.

Ο παπα-Κοτσιάνης στο βιβλίο του δίνει αναλυτικά τα
ονόματα όλων των δωρητών του χωριού (εκκλησίας και
Κοινότητας), μέχρι το 1995 τουλάχιστον.

Τα ονόματα των δωρητών από το 1995 και μέχρι σήμερα
έχουν ανακοινωθεί κατά καιρούς στα φύλλα της εφημερίδας
μας και είναι πολλά.

Αγαπητοί ξενιτεμένοι μας.
Σας ευχαριστούμε όλους σας, γιατί πάντα είστε πρόθυμοι

να προσφέρετε σε κάθε κοινωφελές έργο που γίνεται στο
χωριό μας, όπως έγινε και πρόσφατα με τα ακίνητα, που
πήρε ο Σύλλογος του χωριού. 

Τις μέρες αυτές θα μας δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε
θέματα, που αφορούν το μέλλον του χωριού και να δούμε
τους τρόπους, που από κοινού μπορούμε να συμβάλλουμε
στην επίλυσή τους.

Αγαπητοί ξενιτεμένοι μας.
Όλοι έχουμε φυλάξει στη μνήμη μας εικόνες και ανα-

μνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια. 
Ζωντανό ημερολόγιο η μνήμη, γεμάτο ιστορίες, άλλες

όμορφες και άλλες δυσάρεστες, που τώρα γίνονται όμορφες
και νοσταλγικές αναμνήσεις. Και όλες είναι τόσο έντονες,
που δεν ξέρεις τι να πρωτοθυμηθείς και τι να αφήσεις. 

Αυτές τις λίγες μέρες, που θα είμαστε μαζί στο χωριό
μας θα κάνουμε ένα νοσταλγικό σεργιάνι στα παλιά, σε
όλο το χωριό αν και οι περισσότεροι θα το έχετε κάνει σί-
γουρα, για να δούμε τα μέρη που γελάσαμε για πρώτη
φορά, που κλάψαμε για πρώτη φορά, που παίζαμε τα
πρώτα δύσκολα χρόνια της νιότης μας, να δούμε τα μέρη
που λημεριάζαμε κυνηγώντας σπουργίτια τα αγόρια και
πολύχρωμες πεταλούδες τα κορίτσια. 

Θα πάμε στο σχολείο μας να δούμε τις τάξεις και τα
θρανία που μάθαμε από τους δασκάλους μας, Στεφανία,
Μαγκλάρη, παπα-Κοτσιάνη και Μαρία Τασιοπούλου, τα
πρώτα μας γράμματα.

Σίγουρα θα θυμηθούμε ωραίες ιστορίες από τα χρόνια
εκείνα. Θα θυμηθούμε τις γειτονιές μας και τους δρόμους,
που παίζαμε κυνηγητό και μπάλα. Έτσι θα ζωντανέψουν
μέσα στις καρδιές μας τα νάματα μιας εποχής, που έφυγε
αλλά που την κρατάμε τόσο καλά φυλαγμένη στα μύχια
της ψυχής μας. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας να
έχετε υγεία και μακροημέρευση εσείς και οι οικογένειές
σας και πάλι καλή παραμονή στην όμορφη πατρίδα.

Ας ζήσουμε όλοι το όνειρό μας, το έχουμε ανάγκη.
Καλώς ήλθατε.

Ευχαριστώ.

Συνέχεια από την 1η σελ. 

Την επιγραφή του Ανταμώματος φιλοτέχνησε 
ο Ανδρέας Σταματόπουλος
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ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ
Αιδεσιμώτατε, κ. Δήμαρχε! Δημήτρη, συγχαρητήρια

για την εκλογή σου και σου ευχόμαστε επιτυχία στο έργο
σου. Επίσης, θέλω να συγχαρώ τον Τοπικό Σύλλογο για
την επιτυχημένη βραδιά της Παρασκευής. Παιδιά, μπράβο!
Αγαπητοί πατριώτες και φίλοι του χωριού, 

Θα μου επιτρέψετε να καλησπερίσω ιδιαιτέρως τους
ξενιτεμένους μου, που διέσχισαν τόσα μίλια για να ’ρθουν
στην Ιθάκη τους και να παραβρεθούν σε τούτη την ιερή
στιγμή, όπως είναι το «ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ», αναπνέ-
οντας τον αέρα της Αρμενιάς. Ήταν για μας και για όλους,
φαντάζομαι, όνειρο ζωής. Ανταμώνουμε μετά από πολλά
χρόνια σε τούτο το χωριό, που σας έδιωξε για ξεχωριστούς
λόγους τον καθένα. 

Δεν σας κρύβω ότι όταν μπήκα στην εκκλησία και είδα
κάποιους από σας, που είχα να τους δω από την παιδική
μου ηλικία, ένιωσα ένα μεγάλο συναισθηματικό ταρακού-
νημα. Θυμήθηκα κι εγώ τη δεκαετία του ’50 και του ’60 το
μεγάλο φευγιό των νέων μας, όπως και του αδελφού μου
Πέτρου, το 1951. Η μάνα μου για μια εβδομάδα είχε 40
πυρετό. Κάθε μέρα έφευγε και κάποιος. Και να τα τραπέζια,
να οι τουφεκιές, να τα κλάματα. Δεν μπορώ, όμως, να

επεκταθώ περισσότερο, γιατί βρισκόμαστε απόψε εδώ για
άλλο λόγο. Να παρουσιάσουμε ένα καινούριο απόκτημα
του Συλλόγου Αθηνών. Να παρουσιάσουμε το βιβλίο που
φέρει τον τίτλο «ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ Η ΣΚΟΥΦΙΑ ΜΑΣ».
Το βιβλίο αυτό είναι εξ’ ολοκλήρου έργο του Γιάννη Στα-
ματόπουλου, Προέδρου του Συλλόγου Αθηνών. 

Προτού μιλήσουμε για το βιβλίο, καλό είναι να δούμε
ποιος είναι ο Γιάννης Σταματόπουλος. Το ότι υπογράφει
τα άρθρα του στην εφημερίδα «ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΙ» με το ψευ-
δώνυμο «Ο ΚΑΚΟΥΡΑΙΟΣ», δείχνει την αγάπη του για το
χωριό.

Έμαθε τα πρώτα του γράμματα εδώ στο χωριό από
τους δασκάλους μας Μάγκλαρη, παπα-Κοτσιάνη και Στε-
φανία, στη μνήμη των οποίων τρέφουμε μεγάλο σεβασμό
όλοι, όσοι περάσαμε απ’ τα χέρια τους. Στο Λεβίδι τελείωσε
το Γυμνάσιο και στην Τρίπολη την Παιδαγωγική Ακαδημία.
Δεν σταμάτησε, όμως, εκεί. Ανήσυχο πνεύμα και έχοντας
πάντα τις κεραίες του ανοιχτές, αναζητούσε το καλύτερο.
Γεμάτος αυτοπεποίθηση, πατώντας γερά στα πόδια του
και με ανεξάντλητη θέληση και επιμονή, έφτασε πολύ
ψηλά και έγινε ένας σπουδαίος επιστήμονας. 

Το έτος 1963 έδωσε εξετάσεις και πέρασε στα Τμήματα
Φυσικής και Χημείας (5ος κατά σειρά) του Παν/μίου Αθηνών.
Από τα δύο αυτά τμήματα ακολούθησε το τμήμα της Φυσι-
κής. Φαινόταν, όμως, ότι τον ενδιέφερε περισσότερο η
Φυσική, γιατί από τα γυμνασιακά του χρόνια, εκτός από
το σχολικό βιβλίο, μελετούσε τη Φυσική του Περιστερά-
κη.

Μετά την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο, έκανε
μεταπτυχιακές σπουδές στα ηλεκτρονικά στο ίδιο Πανε-
πιστήμιο και ταυτοχρόνως, εργάσθηκε ως βοηθός στο
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην έδρα των ηλεκτρικών με-
τρήσεων και το 1971 διορίστηκε ως τηλεπικοινωνιακός
μηχανικός στον ΟΤΕ, απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε.
Πρόσφατα μάλιστα έγινε και παππούς. Είναι τυχερός γιατί
θα πάρει και το όνομα. 

Παράλληλα, κι ενώ εργάζεται στον ΟΤΕ, ανοίγει φρον-
τιστήριο Φυσικής στο κέντρο της Αθήνας, για υποψήφιους
φοιτητές. Εκείνο, όμως, που τον έκανε γνωστό στο πα-
νελλήνιο, είναι η συγγραφή βιβλίων Φυσικής για μαθητές
του Λυκείου και κυρίως για υποψήφιους φοιτητές. Έγραψε
συνολικά 37 βιβλία. Τεράστιος αριθμός! Την εποχή εκείνη
και για αρκετά χρόνια, τα βιβλία του ήταν πρώτα στην
αγορά. 

Σήμερα σας παρουσιάζουμε το βιβλίο με τα γενεαλογικά
δέντρα του χωριού με τον τίτλο «ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ Η
ΣΚΟΥΦΙΑ ΜΑΣ». 

Ο Γιάννης έγραψε αυτό το βιβλίο μετά από πολύ κόπο
και το σπουδαιότερο το έκανε δώρο στο Σύλλογο. Χρει-
άστηκαν 10 ολόκληρα χρόνια για να συγκεντρώσει όλο το
υλικό που χρειαζόταν. Έργο επίπονο και πολύ κοπιαστικό.
Ξόδεψε πολύ χρόνο και πολλή φαιά ουσία. Χρησιμοποίησε
πολλές αξιόπιστες πηγές, για να έχει ένα σωστό αποτέ-
λεσμα. Όλοι γνωρίζετε πως πήγε από πόρτα σε πόρτα,
πάντα φορτωμένος ένα μεγάλο φάκελλο για να βρει τις
πληροφορίες που ήθελε. 

Εκείνοι που τον βοήθησαν πολύ ήταν ο μπάρμπα Βα-
σίλης Παπαγεωργίου (Κούμανης) και ο μπάρμπα Βασίλης
Παπαθεοδώρου, προτού φύγουν απ’ τη ζωή, στη μνήμη

των οποίων είναι αφιερωμένο το παρόν βιβλίο «ΑΠΟ ΠΟΥ
ΚΡΑΤΑΕΙ Η ΣΚΟΥΦΙΑ ΜΑΣ». Είμαστε χαρούμενοι, συγκι-
νημένοι αλλά και πολύ υπερήφανοι για το σπουδαίο αυτό
έργο και θα χρωστούμε μεγάλη ευγνωμοσύνη στο Γιάννη.
Γιάννη σ’ ευχαριστούμε. 

Χάρη σ’ αυτό το βιβλίο δεν θα χάσουμε ποτέ τις ρίζες
μας. Θα γνωρίζουμε από πού προερχόμαστε, με ποιούς
συγγενεύουμε και θα είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη για
τις επόμενες γενιές. Το βιβλίο για το οποίο γίνεται λόγος
είναι αυτό εδώ. Όπως βλέπετε, καλαίσθητο και μεγάλο.
Αποτελείται από 359 σελίδες, ιλοστρασιόν χαρτί και το
πιο σπουδαίο περικλείει και μας μιλάει για τα 72 σόγια
του χωριού. Ναι, καλά ακούσατε, 72 σόγια. Μου έκανε με-
γάλη εντύπωση. Δεν φανταζόμουν ότι θα υπήρχαν 72
σόγια. 

Όταν θα έρθει στα χέρια σας και το ακουμπήσετε,
οπωσδήποτε θα συγκινηθείτε, γιατί θα δείτε τα ονόματα
και τη ζωή των γονιών σας, των θείων σας και όλων των
συγχωριανών. Αρχίζει μ’ έναν πρόλογο που έχει γράψει η
κ. Γωγώ Παπαθεοδώρου. Στη συνέχεια υπάρχει ένα εισα-
γωγικό σημείωμα από το συγγραφέα, που κάνει ιστορική
αναδρομή όλων των γεγονότων του χωριού που έχουν
λάβει χώρα από την Τουρκοκρατία μέχρι σήμερα. 

Αγαπητοί πατριώτες! Σας παρακαλώ και σας προτρέπω
να διαβάσετε με προσοχή την εισαγωγή και τις πληροφορίες
που έχουν γραφτεί για κάθε σόι. Εκεί θα μάθετε ένα
μεγάλο κομμάτι της ιστορίας των πατριωτών μας και στη
συνέχεια ακολουθούν αναλυτικά τα γενεαλογικά δέντρα.

Χορηγοί του βιβλίου αυτού είναι:
Κτήμα Σπυρόπουλου, Α/φοί Χρόνη και Παναγιώτης

Ψαρράς.
Τελειώνοντας, θέλω να σας πω ότι δεν πρέπει να

λείπει από κανένα σπίτι. Σας συνιστώ να πάρετε ένα
βιβλίο για κάθε παιδί σας. Δεν πρόκειται να επανεκδοθεί.
Μη νομίσετε ότι θα το βρείτε αργότερα. Επίσης, μπορείτε
να το κάνετε δώρο σε συγγενείς, που βρίσκονται στο
εξωτερικό ή στο εσωτερικό και δεν κατάφεραν να είναι
απόψε εδώ. 

Πιστέψτε με! Θα είναι στολίδι στο σπίτι σας. Θα είστε
υπερήφανοι γι’ αυτό το βιβλίο και θα πρέπει να φιγουράρει
στο τραπεζάκι του σαλονιού σας, στη βιβλιοθήκη σας ή
σε οποιαδήποτε άλλη περίοπτη θέση.

Η τιμή του είναι 30€ και πραγματικά είναι λίγη γι’ αυτό
το βιβλίο.

Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα 

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του βιβλίου
και του συγγραφέα από την κα. Ελένη Δάμη το λόγο πήρε
ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Αθηνών και συγγραφέας
του γενεαλογικού και είπε τα εξής:

• Θα ήθελα να ευχαριστήσω την αγαπητή Επίτιμο Πρό-
εδρο κα. Ελένη Δάμη για τα καλά της λόγια, που είπε για
το πρόσωπό μου. 

• Να ευχαριστήσω όλους σας για την προθυμία, που
δείξατε στην παροχή πληροφοριών ο καθένας για το σόι
του, χωρίς αυτές το γενεαλογικό δένδρο δεν θα μπορούσε
να ολοκληρωθεί. 

• Να εκφράσω για μια ακόμη φορά ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ στους δύο ανθρώπους, Βασίλη Παπαθεοδώρου,
Βασίλη Παπαγεωργίου, που είναι αφιερωμένο το βιβλίο,
που χωρίς τη συμβολή τους δεν θα έκανα καμία απόπειρα
δημιουργίας των γενεαλογικών δένδρων ολόκληρου του
χωριού. 

• Να ευχαριστήσω το φίλο Γιάννη Ζαρόκωστα για την
γλωσσική επιμέλεια των κειμένων του βιβλίου. 

• Τους χορηγούς του βιβλίου που είναι: 
α) Το Κτήμα Σπυρόπουλου, β) οι Α/φοί Χρόνη και γ) ο

Παναγιώτης Ψαρράς, χωρίς την οικονομική τους βοήθεια
το βιβλίο δεν θα είχε αυτή την πολυτελή έκδοση. 

Να ζητήσω συγγνώμη για όσους έδωσαν φωτογραφίες,
που θα έμπαιναν στο βιβλίο και τελικά δεν μπήκαν. Αυτό
έγινε για δύο λόγους: 
α) Ο πρώτος είναι ότι μόλις 20 σόγια έδωσαν φωτογραφίες. 
β) Και ο δεύτερος ότι το βιβλίο θα ήταν πολύ μεγάλο,

πάνω από 450 σελίδες και το κόστος θα ανέβαινε πολύ. 
Τέλος να ζητήσω να με κρίνετε με επιείκεια για τα

λάθη και τις παραλείψεις που θα βρείτε. 
Θα σας παρακαλέσω να

διαβάσετε με προσοχή το ει-
σαγωγικό σημείωμα και τις
πληροφορίες για κάθε σόι,
που τις περισσότερες τις
έδωσαν άτομα των οικογε-
νειών. Είμαι σίγουρος ότι θα
μάθετε πολλά για την ιστορία
του χωριού μας. 

Τον συγγραφέα και πρό-
εδρο του συλλόγου Αθηνών
κύριο Γ. Σταματόπουλο τί-
μησαν με μια επαινετική ανα-
μνηστική πλακέτα. Τον έπαι-

νο προσέφερε η Πρόεδρος του τοπικού Συλλόγου, Ελένη
Κέζα.

Ακολούθησε η κυρία Γωγώ Κακαρίκου που ανέλαβε
την παρουσίαση και βράβευση των ποιητών μας, κυρία
Φωτοπούλου και κύριο Μάγκλαρη. Αρχικά παρουσίασε
και διάβασε ποίημα της ποιήτριας Φωτοπούλου και μετά
αφού παρουσίασε τον ποιητή κ. Μάγκλαρη, διάβασε ο
ίδιος τα ποιήματά του.

Η κυρία Κακαρίκου κάλεσε τον Αιδεσιμώτατο ιερέα
του χωριού Ν. Κουτρουμπή να απονείμει το βραβείο στον
κύριο Μάγκλαρη και ακολούθησε η βράβευση της κυρίας
Φωτοπούλου, που το βραβείο απένειμε η επίτιμος Πρόεδρος

του Συλλόγου Αθηνών Ελένη Δάμη. Η βραδιά έκλεισε με
παρουσίαση παλιών φωτογραφιών, που είχε επιμεληθεί ο
Θ. Γκόνος. Η παρουσίαση κράτησε το ενδιαφέρον του
κοινού που μας τίμησαν πάρα πολλοί φίλοι και πατριώτες.
Την παρουσίαση των φωτογραφιών έκαναν οι δυο Πρόεδροι
των Συλλόγων και  έτσι έκλεισε η πρώτη ημέρα του αντα-
μώματος.

Tα ποιήματα που διαβάστηκαν ήσαν: 

ΧΩΡΙΣΜΟΣ

Χορός και κλάμα ακούγεται και θόρυβος μεγάλος.
Σαν κάποιος να παντρεύεται ή κάποιον πήρε ο χάρος.
Θα μπω να δω τι γίνεται, τι πάθαν τέτοια ώρα,
κοντεύει ξημερώματα και δεν κοιμούνται ακόμα; 

Οι πόρτες είναι ανοιχτές, τα φώτα αναμμένα,
μπαίνω κι εγώ σιγά και βλέπω μάτια βουρκωμένα.
Ψάχνω να δω πού έχουνε το νεκρικό κρεβάτι,
μα τίποτα παρόμοιο δεν βλέπω με το μάτι. 

Βλέπω μονάχα πρόσωπα θολά και δακρυσμένα,
που έκαναν πως χόρευαν μα ήταν όλα ψέμα.
Βλέπω μία να κάθεται με κάτω το κεφάλι.
Είναι η κοπέλα του σπιτιού, η κόρη η μεγάλη. 

Σαν ξημερώσει, μούπανε, θα φύγει για τα ξένα, 
γι’ αυτό είναι τα μάτια της θολά, τα χείλη μαραμένα. 
Όλο κοιτάζει γύρω της, κοιτάζει να χορτάσει
δικούς της φίλους, συγγενείς, κανένα μην ξεχάσει. 

Λένε πως είναι η ξενιτιά, ασήκωτη, πλανεύτρα,
στα πλούτη ή στον πόνο η καρδιά γίνεται σαν τη πέτρα. 
Τόχει η κοπέλα ακουστά, της τόχουν πει και άλλοι
πως όσοι έφυγαν μικροί γυρίσανε μεγάλοι. 

Αυτή όμως ποτέ δε θέλει να τους μοιάσει
και αγαπημένα πρόσωπα ποτέ να μην ξεχάσει.
Κοιτάζει τη μανούλα της, το γέρο της πατέρα,
που κλαίνε γιατί έφτασε του χωρισμού η μέρα.

Άραγε θα τους δει ξανά σε τούτη εδώ τη ζήση; 
Θα κατορθώσει όσο θα ζουν, κοντά τους να γυρίσει; 
Κοιτάζει τ’ αδελφάκια της που κλαίνε σαν πουλάκια. 
Αχ! είναι ο πόνος της βαρύς και η καρδιά κομμάτια. 

Άννα Φωτοπούλου 

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ

Στην αγκαλιά της Αρμενιάς φωλιάζει
το χαρωπό χωριό μου όλο νάζι,
μωρό που η μητέρα του θηλάζει
και το φυλά απ’ της αυγής τ’ αγιάζι.

Εκεί φιλόξενες καρδιές με κέφι
ποτίζουνε τους ξένους καλοσύνη.
Η κάθε θύρα του να μπούν τους γνέφει.
Τη δίψα τους η κάθε βρύση σβήνει. 

Χωριό πανώριο που ’ναι το Κακούρι!
Κάθε στιγμή το νοσταλγώ, μου λείπει. 
Μου φέρνει σαν γυρνώ σιμά του γούρι, 

απ’ την καρδιά μου διώχνει κάθε λύπη. 
Της νιότης μου τα χρόνια μού ’χει κλέψει
και την ψυχή μου, την καρδιά, τη σκέψη.

Γιώργος Μάγκλαρης

Συνέχεια από την 3η σελ. 

Συνέχεια στην 5η σελ. 



ΤΡΙΤΗ  -  ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
Την Τρίτη στις 05/08/2014 και στις 6:00 το πρωί, όλοι

στο λεωφορείο για την  προγραμματισμένη επίσκεψή μας,
στα πλαίσια του πρώτου Κακουραίϊκου Ανταμώματος, στον
αρχαιότερο τόπο, γνωστό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της
γής, την Αρχαία Ολυμπία, η οποία ήταν τόπος διεξαγωγής
των Ολυμπιακών Αγώνων στους αρχαίους χρόνους και όχι
μόνο. Με την τύχη δική μας, των Ελλήνων να μπορούμε να
επισκεπτόμαστε τον Ιερό χώρο αυτό όποτε θέλουμε. Η
ιδέα να συμπεριλάβουμε την επίσκεψη αυτή στο Αντάμωμα
ήταν περίφημη, γιατί έτσι είχαν την ευκαιρία και τα αδέλφια
μας που ήρθαν από όλα τα μέρη του πλανήτη μας να ξανα-
δούν από κοντά αυτόν τον θαυμαστό τόπο και να αισθανθούν

αυτή την ενέργειά του και το φώς που όλοι είδαμε και νοι-
ώσαμε και έτσι να γυρίσουν στις οικογένειές τους και
στους φίλους τους περήφανοι γι’ αυτό. Να διαδώσουν την
εμπειρία για την ενέργεια και το φως του τόπου, για το Αρ-
χαίο Πνεύμα Αθάνατο. Να δημιουργηθεί η ιδέα και στους
απογόνους να γνωρίσουν την Ολυμπία και να μάθουν.

Με αρχηγό μας το Γιώργο Ρόκκα καθώς και με αστεία,
ανέκδοτα κτλ., φτάσαμε στον ιερό τόπο, όπου μας περίμενε
η ξεναγός μας, η οποία μας έδωσε όλες τις πληροφορίες
για το κάθε τι.

Η εξωτερική ξενάγηση περιελάμβανε το ναό του Διός,
της Ήρας, το Φιλιππείο, την είσοδο στο Στάδιο με το μα-
γευτικό φως, το Στάδιο το ίδιο, το Γυμνάσιο κ.τλ.

Μέσα στο μουσείο βορειοδυτικά του Κρόνιου λόφου,
είδαμε το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Διός, ένα από τα
επτά θαύματα του κόσμου, έργο του Φειδία που κοσμούσε
τον ναό του Διός, Δωρικού ρυθμού. Τον Ερμή του Πραξιτέ-
λους, ένα σύμπλεγμα του Ερμή που κρατά στο αριστερό
του χέρι τον μικρό Διόνυσο. Ένα γλυπτό απίστευτης τελει-
ότητας, ένα άγαλμα με ψυχή. Η ψυχή που φαίνεται μόνο
στα αρχαιοελληνικά αγάλματα. Νομίζεις πως θα σου μιλήσει
ο Ερμής, πως τώρα θα ανασάνει! Η ψυχή, αυτή η ψυχή,
που έχει σκλαβώσει την οικουμένη! Τη Νίκη του Παιωνίου
που συμβολίζει την Θεά Νίκη που κατεβαίνει στη γη, να
φέρει την νίκη στους ανθρώπους. Παρόλες τις φθορές
φαίνεται η... τελειότης. Είδαμε και θαυμάσαμε τόσες συλ-
λογές - ευρήματα από τον ιερό χώρο, που εκτίθενται στο
μουσείο.

Μετά την ξενάγηση και αφού ξεκουραστήκαμε πίνοντας
το καφεδάκι μας η εκδρομή μας συνεχίστηκε προς το ναό
της Αγίας Θεοδώρας, που βρίσκεται στην περιοχή Βάστα
Αρκαδίας στο όρος Λύκαιο, ο οποίος ναός έχει χαρακτηριστεί
ως Βυζαντινό μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Πραγματικά η διαδρομή ήταν δαιδαλώδης και φτάνοντας
αντικρύσαμε το εκκλησάκι με τα δένδρα πάνω και πλάι
του! Δεκαεπτά μεγάλα δέντρα και πολλά μικρά, ριζωμένα
ανάμεσα στις χτισμένες πέτρες του ναού, υπάρχουν εκεί
σύμφωνα με τις μελέτες που έγιναν από ερευνητές του
Πανεπιστημίου Πατρών με την βοήθεια οργάνων ακριβείας.
Τα δένδρα έχουν σφιχταγκαλιάσει την μικρή εκκλησούλα
και ζούν αρμονικά μαζί για χρόνια.

Ακολούθησε μεσημεριανό ωραίο φαγητό ανάμεσα στις
φυλλωσιές των δέντρων της ρεματιάς. Είδαμε το μύλο
που άλεθε το σταράκι με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή
με τις δυό μυλόπετρες και το αλεύρι που γέμιζε το σακκί.

Όλοι βγάλαμε αναμνηστικές φωτογραφίες από όλα τα
μέρη που περάσαμε κατά την διάρκεια της εκδρομής μας.

Η επιστροφή μας συνοδεύτηκε με τα ανέκδοτα του
Βασ. Ηλιόπουλου, που επειδή μας είπε και μερικά σκληρά-

σόκιν ανέκδοτα, σκέφτηκε να εξιλεωθεί ψέλνοντας το
Απολυτίκιο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, επικείμενης
γιορτής, που το απέδωσε πολύ όμορφα ως δεινός ψάλτης
που είναι.

Πιστεύω πως αυτή μας η εκδρομή ήταν πολύ επιτυχημένη,
και είδα πως όλοι μας περάσαμε όμορφα. Είμαι σίγουρη
πως θα ακολουθήσουν κι άλλες εκδρομές σαν αυτή και θα
περάσουμε το ίδιο καλά. Η πατρίδα μας, ένα από τα ομορ-
φότερα μέρη του κόσμου, έχει τόσους αξιόλογους τόπους
που πρέπει να γνωρίσουμε και να χαρούμε!

Ιωάννα Ρόκκα-Γεωργιοπούλου

TΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Οι ξενιτεμένοι μας, παρέα με τα Δ.Σ. των Συλλόγων,

ξεναγήθηκαν στην αίθουσα του Συλλόγου, στην συνέχεια
επισκέφτηκαν το σχολείο του χωριού, όπου τους ξενάγησε
ο Διονύσης Σταματόπουλος εκπαιδευτικός, κάνοντας μια
ιστορική αναδρομή για την ιστορία του σχολείου, από την
ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Μετά επισκέφτηκαν το μπακαλιό

και την γεφυροπλάστιγγα, όπου ο χώρος της γεφυροπλά-
στιγγας είναι διαμορφωμένος με την καινούρια κατάσταση
που διαμορφώθηκε από τον Σύλλογο του χωριού. Η ξενάγηση
τέλειωσε με την επίσκεψη στην Καρύταινα, όπου ξεδίψασαν
στα δροσερά νερά της βρύσης.

ΠΕΜΠΤΗ
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του ανταμώματος, φτιάξαμε

τραχανά και χυλοπίτες, για να θυμηθούν οι ξενιτεμένοι
μας την εποχή της νιότης τους, τότε που όλο αυτό το διά-
στημα οι γυναίκες έφτιαχναν σπιτικό χειροποίητο τραχανά,
χυλοπίτες, και όλα τα απαραίτητα για τη διατροφή τους
κατά τη χειμερινή περίοδο.

… Οι χυλοπίτες φτιάχνονταν με μια ιεροτελεστία, από
πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα, φρέσκα αυγά, ελαιόλαδο και
σταρένιο αλεύρι και ήταν κι αυτή μια δουλειά συλλογική.

Για τον τραχανά επίσης ήταν συλλογική διαδικασία,
όπου άναβαν φωτιά και έβραζαν το γάλα σε μεγάλα καζάνια
μέχρι να γίνει πηχτό και πρόσθεταν το κουρκούτι (χοντρο-
αλεσμένο σιτάρι) και αλάτι. Το δούλεμα αυτού του μίγματος
και το χτύπημα του τραχανά (με ειδικά ξύλινα εργαλεία: το
τραχανιστήρι και τον κόπανο) το αναλάμβαναν οι άνδρες.
Όταν ο κόπανος στεκόταν όρθιος μέσα στο καζάνι, τότε ο
τραχανάς είχε πήξει και ήταν έτοιμος. Μετά τον άπλωναν
επάνω σε σεντόνια σε μικρά κομματάκια για να στεγνώσει
ή τον έπλαθαν με τα χέρια. Μέχρι να στεγνώσει ο τραχανάς
ή στον ήλιο, αναλάμβαναν τα παιδιά του σπιτιού να τον
προσέχουν για να μην πλησιάσει καμία γάτα. Αφού στέγνωνε
τον φύλαγαν σε βαμβακερές σακούλες που τις έδεναν με

κορδόνι και τις αποθήκευαν στα κελάρια τους.
Τώρα στο αντάμωμα, αυτή την διαδικασία για τον

τραχανά την ανέλαβε αποκλειστικά ο Ηλίας Κολιόπουλος
με τη σύζυγό του προσφέροντας το γάλα και την εργασία
της παρασκευής του τραχανά. Τον ευχαριστούμε γιατί
θύμισε σε όλους μας τα όμορφα εκείνα χρόνια που ζήσαμε
στο χωριό.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Η Ελλάδα έζησε τον Ιούλιο τον ενθουσιασμό της πα-

ρουσίας της Εθνικής μας στη μακρινή Βραζιλία. Το Κακούρι,
μετά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου αδημονούσε να
ζήσει αντίστοιχες στιγμές στον πολυαναμενόμενο ποδο-
σφαιρικό αγώνα των παλαιμάχων με τους νέους του χωριού.
Την Τετάρτη 6 Αυγούστου, το γήπεδο του Λεβιδίου ασφυ-
κτιούσε με την παρουσία των χωριανών αλλά και των ξενι-
τεμένων μας, οι οποίοι είχαν έρθει για το Κακουραίικο αν-

τάμωμα. Οι δύο ομάδες (στη φωτογραφία θαυμάζετε το
παράστημα των αθλητών αλλά και το εύρος των ηλικιών
τους) έδωσαν το καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο. Οι θεατές
ζητωκραύγασαν τις προσπάθειες όλων των αθλητών, θαύ-
μασαν τις μαγικές εμπνεύσεις τους, τις αέρινες κινήσεις
τους, αλλά και το σφρίγος τους. Οι παλαίμαχοι, αξιοποιώντας
την εμπειρία τους, γρήγορα προηγήθηκαν στο σκορ, αλλά
οι νέοι αξιοποιώντας την φυσική τους κατάσταση κατάφεραν
να ισορροπήσουν το παιχνίδι και να το οδηγήσουν σε ένα
δίκαιο ισόπαλο αποτέλεσμα.

Το μεγάλο αθλητικό ραντεβού ανανεώθηκε για τον επό-
μενο Αύγουστο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Η ημέρα ξεκίνησε με μεταφορά με πούλμαν στο κτήμα
Σπυρόπουλου, όπου ο Νώντας Σπυρόπουλος ξενάγησε
τους επισκέπτες στο οινοποιείο. Ακολούθως ανεβήκαμε
στο λόφο του Γκορτσουλιού και αφού προσκύνησαν ξενα-
γήθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο από τον Νώντα Σπυρό-
πουλο. Συνεχίσαμε στην αρχαία Μαντινεία και φυσικά δεν
θα παραλείπαμε τον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής.

Η εκδρομή, κατέληξε στο Λεβίδι στο κέντρο «Δρυάδες»,
όπου εκεί στην αίθουσα του μουσείου έγινε παρουσίαση
από τον ιστορικό κ. Κώστα Γεωργακόπουλο, με προβολή
εικόνων για την ιστορία της Αρκαδίας. Στη συνέχεια ο κ.
Άγγελος Δενδρινός, Δ/ντής Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας
(της οποίας αντιπρόεδρος είναι ο κ. Νώντας Σπυρόπουλος)

ανέλυσε το αρκαδικό ιδεώδες. Μετά το τέλος της παρου-
σίασης παρατέθηκε γεύμα στους επισκέπτες, (όλα ήταν
προσφορά του κτήματος Σπυρόπουλου).

Το ΣΑΒΒΑΤΟ 9 Αυγούστου 2014 έγινε στην πλατεία
του χωριού το αποχαιρετιστήριο γλέντι προς τιμήν των ξε-
νιτεμένων μας. Το μενού είχε κύριο πιάτο ψητή σαρδέλα
προσφορά του Θοδωρή Κακούρη από το Βελημάχι. Η ζων-
τανή ορχήστρα ήταν το συγκρότημα ΚΑΡΥΑΤΕΣ, που εν-
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ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑΣυνέχεια από την 4η σελ. 

Συνέχεια στην 6η σελ. 

Ο Ηλίας Δ. Κολιόπουλος επί τω έργω
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Σμίξιμο συγχωριανών, συγγενών, φίλων, γειτόνων!
Είδαμε πολλούς απ’ αυτούς που άφησαν το γενέθλιο

τόπο, πριν από πολλές δεκαετίες και ήρθαν για το Αν-
τάμωμά μας. 

Κουβεντιάσαμε με πολλούς και τους ζητήσαμε να
μας πουν την ιστορία τους, το πώς ξενιτεύτηκαν, πώς
πέρασαν στη 2η πατρίδα τους.

Ένας απ’ αυτούς ήταν κι ο Τάκης Γ. Κυπραίος
(Τσιρίκος). Ένας ξεχωριστός Κακουραίος, Έλληνας
μέχρι το μεδούλι. Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερη κι εν-
διαφέρουσα περίπτωση. 

Ο Τάκης γεννήθηκε στο χωριό το 1936. Πήγε μετά
το Δημοτικό, στο Γυμνάσιο Λεβιδίου, μέχρι την 3η
τάξη. Θυμάται τη διαδρομή του Σίνα και το Περικοπό,
όταν λίμναζε. 

Ένα Σάββατο ενώ επέστρεψε από το Λεβίδι ο πα-
τέρας του, τού ανακοίνωσε ότι θα φύγει για την Αμε-
ρική. Η απόφαση πάρθηκε με προτροπή του τότε Προ-
έδρου Μήτρου Δούρου κι ύστερα από πρόσκληση του
Ντίνου Κυπραίου (παιδί του Σιαλέκου). 

Έτσι, χωρίς πολλές διατυπώσεις, το 1951, ο 15χρο-
νος Τάκης άφησε το σχολείο και βρέθηκε στο καράβι
για την Αμερική. Συνταξιδιώτες ο Γιάννης Γ. Σταμα-
τόπουλος (Ντρόλας), ο Κώστας Ανδρ. Σταματόπουλος,
ο Δημ. Ρόκκας, μετέπειτα γαμπρός του, η Μαρία Δ.
Μανέλη και η Νίκη Αναστασιάδη. 

Πήγε στο θείο του Ντίνο και την άλλη μέρα άρχισε
να δουλεύει σε εστιατόριο, μαζί με δύο μαύρους,
πλένοντας ασταμάτητα πιάτα. Μετά το πρώτο εξάμηνο
“μετατέθηκε” στην κουζίνα, σαν μάγειρας. Έμεινε εκεί
μέχρι το 1960, δουλεύοντας δύο δουλειές. 

Μετά το θάνατο του Ντίνου έφυγε και πήγε στα
ξαδέρφια του, τους Γεωργακοπουλαίους. Η μάνα τους
ήταν αδελφή του Τσιρίκου. 

Εκεί δούλεψε σε ρεστοράν και μετά γκρουπιέρης
στα καζίνο και το 1979 άνοιξε δικό του μαγαζί. Ήταν
ρεστοράν-μπαρ και είχε λίγες μηχανές τυχερών παι-
χνιδιών. Το 1993 άνοιξε μεγαλύτερο και μετά ένα
μικρό διάλειμμα άνοιξε νέο, μεγαλύτερο, με πολλές
μηχανές. 

Εκεί στο καζίνο γνώρισε και την Αμερικανίδα γυ-
ναίκα του Τζέρη με την οποία απέκτησε το Γιώργο
και τη Σοφία. Απ’ τη Σοφία αναμένει το δεύτερο
εγγόνι του. 

Ο Τάκης έκανε μεγάλη προκοπή, αγαπά πάρα πολύ
το χωριό και την Ελλάδα. Έρχεται κάθε χρόνο σχεδόν. 

Το 1968 πήρε κοντά του τον αδερφό του Δήμο.
Μαζί πήραν στην Αμερική δύο φορές τους γονείς
τους. Εκεί ο Τσιρίκος γνώρισε παρέα κάτι Λεβιδαίους,
για το κρασάκι του. Τον ξένιζε όμως ότι αυτοί χάνονταν,
έλεγε (πήγαιναν στις δουλειές τους). 

Θυμάται το Σίνα, την Κατοχή, τις ψείρες, την
πείνα. Στην Κατοχή μαζί με το Χελιώτη, το Χλώρο,

τον πατέρα του, τους πήραν οι Γερμανοί να τους
δείξουν το δρόμο για το Φρουσιούνα. Εκεί είδε, με
τρόμο, την πυρπόληση 8 σπιτιών. 

Γύρισαν στο χωριό μετά από 8 ημέρες. Όλοι τους
είχαν για σκοτωμένους. 

Θυμάται όταν βάφτισε στη Λιβαδειά, σε συνοικισμό
τσιγγάνων ένα παιδί. Ήταν 300 τσιγγάνοι και 4 Αμερι-
κάνοι. 

Θυμάται τη μοναξιά του νέου μετανάστη, που
έπρεπε να δουλεύει σκληρά και του έλειπε η οικογένεια,
η οικογενειακή ζεστασιά. 

Αυτή η ξενιτιά όμως τον έκανε στυλοβάτη της οι-
κογένειάς του. Βοήθησε με κάθε τρόπο να μεγαλώσουν
και να παντρευτούν οι αδελφές του. 

Αυτή η ξενιτιά ήταν που έφερε την οικονομική
ευημερία του. 

Αυτή που του επιτρέπει να απολαμβάνει τη μεγάλη
αγάπη του, τη δημοτική μουσική, το κλαρίνο. Η δημοτική
μουσική, λέει, έχει νόημα και πολύ καλό στίχο. 

Γνωρίζει προσωπικά όλα τα μεγάλα ονόματα του
χώρου. Ο Πλακιάς κι ο Τζαμάρας είχαν πάει στο γάμο
της κόρης του Σοφίας. Θεωρεί αξεπέραστη τη Φιλιώ
Πυργάκη. 

Ευχαριστούμε τον Τάκη για την παρουσία του στο
Αντάμωμα. Του ευχόμαστε νά ’ναι καλά, να μας ξα-
νάρθει πολλές φορές ακόμη. 

Γ. Ρόκκας

ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ

Ο ι   α ν α μ ν ή σ ε ι ς   ε ν ό ς   ξ ε ν ι τ ε μ έ ν ο υ

θουσίασε όλους, το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες
με πολλές ζυγιές χορού. 

Προ της έναρξης του γλεντιού ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Αθηνών χαιρέτισε τους ξενιτεμένους μας με τα παρακάτω
λόγια: 

Αγαπητοί ξενιτεμένοι μας, αγαπητοί συγχωριανοί και
φίλοι του χωριού. 

Με το αποψινό γλέντι κλείνει ο κύκλος των εκδηλώσεων
του πρώτου Κακουραίικου Ανταμώματος και σας ευχαρι-

στούμε όλους σας για την αποψινή σας παρουσία. 
Ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά όλους τους ξενιτε-

μένους για τη χαρά που δώσανε στο χωριό μας σε όλους
μας με την παρουσία τους στο Κακουραίικο Αντάμωμα και
ελπίζουμε να ικανοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι προσδοκίες
όλων σας. 

Ελπίζουμε στο επόμενο Αντάμωμα να είμαστε περισ-
σότεροι.

Να ευχηθώ σε όλους σας καλή επιστροφή στα αγαπημένα
σας πρόσωπα και στα σπίτια σας, να έχετε υγεία και μα-
κροημέρευση εσείς και οι οικογένειές σας. 

Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ξεχάσετε την πατρίδα και
το χωριό μας. 

Τέλος να ευχαριστήσω το Νώντα Σπυρόπουλο, για όσα
προσέφερε στο Αντάμωμα αυτό και ήταν πολλά.

Η σαρδέλα είναι προσφορά του Θεόδωρου Κακούρη
ιχθυοπώλη, που οι πρόγονοί του ήταν Κακουραίοι, το
κρασί είναι προσφορά για μια ακόμη φορά του κτήματος
Σπυρόπουλου. 

Τους ευχαριστούμε θερμά. 
Καλή διασκέδαση σ’ όλους σας, έχουμε μια καταπλη-

κτική ορχήστρα. 
Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός του Προέδρου Κα-

κουραίων Αδελαΐδας κ. Κώστα Συμπόνη.
ΤΗΝ ΒΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ απολαύσαμε την πανσέ-

ληνο στον κήπο του ξενώνα με αναψυκτικά και παγωτά. 

ΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ, όπως κάθε χρόνο, όλοι οι
πατριώτες ανεβαίνουμε στο εκκλησάκι της Παναγίας του
χωριού μας που συγκεντρώνει κάθε χρόνο πολύ κόσμο,
έτσι και φέτος μαζί με τους ξενιτεμένους μας γιορτάσαμε
την μεγάλη γιορτή της Παναγίας και ο Σύλλογος κέρασε
όπως συνηθίζει, καφέ και αναψυκτικά στον ξενώνα του
χωριού.

Τέλος δόθηκε υπόσχεση από όλους να γίνεται το αν-
τάμωμα κάθε δυο χρόνια.

Το αντάμωμα, βοηθά στη διατήρηση της παράδοσης
αλλά και στη σύσφιξη των σχέσεων με τους ξενιτεμένους
μας.

Ο κ. Δήμος Κυπραίος παραδίδει 
στον κ. Σπ. Σταματόπουλο το βιβλίο 
«Από πού κρατάει η σκούφια μας»

Γενικά  φωτογραφίες  από  το  Αντάμωμα

Συνέχεια από την 5η σελ. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αθηνών κ. Σταματόπουλος
μαζί με τον κ. Κακούρη

Ο Πρόεδρος των Κακουραίων της Αδελαΐδας Αυστραλίας
κ. Κων/νος Συμπόνης απευθύνει χαιρετισμό.

Ο κ. Νώντας Σπυρόπουλος με τον κ. Δήμο Κυπραίο

Η Γεωργία Χελιώτη επί τω έργω

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

Φλέμινγκ  118  Μοσχάτο

Τηλ. 210 9416314  Κιν.: 6972 858307

e-mail:andreastamat@yahoo.gr
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Ο Αύγουστος είναι ο μήνας των διακοπών.  Αυτόν το
μήνα όπου και να πάμε απολαμβάνουμε γιορτές, εκδη-
λώσεις και πανηγύρια. Όπως λέει γνωστή λαογράφος,
«τα πανηγύρια αποτελούν συλλογικά πολυσύνθετα και
ύψιστης σημασίας επικοινωνιακά γεγονότα, που λει-
τουργούν ως θεμέλια πολιτισμού για τις ανθρώπινες
κοινότητες ακόμα και στις μέρες μας, με όποια μορφή
επιτελούνται κατά τόπους».

Ο Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Αρτεμι-
σίου, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει, προσπαθεί
κάθε χρόνο τον μήνα Αύγουστο να συνεισφέρει στην
δημιουργία ενός περιβάλλοντος ψυχαγωγίας διοργα-
νώνοντας μια σειρά εκδηλώσεων εκπληρώνοντας μερι-
κούς σκοπούς που αναφέρονται στο καταστατικό του,
στο οποίο στηρίζεται η ίδρυση και λειτουργία του. Οι εκ-
δηλώσεις αυτές στοχεύουν στο να χαρούμε όσο μπο-
ρούμε, να απολαύσουμε την παραμονή μας στο όμορφο
χωριό, να γεμίσουμε ζεστασιά, να σφίξουμε το χέρι ο
ένας του άλλου, τα χαμόγελά μας να βάλουν μια παύση
στην ατέλειωτη μηχανική ροή των σκέψεων και των
εγνοιών, να αναπνεύσουμε τα αρώματα της φύσης μας,
να ονειρευτούμε κάτω από την αστροφεγγιά, να μαγευ-
τούμε από την Αυγουστιάτικη φεγγαράδα, να γεμίσουμε
δύναμη, αισιοδοξία, έμπνευση, για να πραγματοποιήσουμε
σχέδια που είχαμε αναβάλει.

Φέτος ο Αύγουστος ήταν πολύ - πολύ ξεχωριστός.
Οι Σύλλογοι του χωριού (Τοπικός και Αθηνών) είχαν
αναλάβει και οργανώσει το 1ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
ΚΑΚΟΥΡΑΙΩΝ. Έτσι ο κορμός του προγράμματος των
εκδηλώσεων είχε διαμορφωθεί με βάση αυτό το πολύ
σημαντικό γεγονός. Περιγραφή των εκδηλώσεων του
προγράμματος του Ανταμώματος αναφέρονται αναλυτικά
σε άλλη στήλη της εφημερίδας. Όμως δεν μπορούμε να
μην εκφράσουμε και σε αυτή τη στήλη τα έντονα συναι-
σθήματά μας, που βιώσαμε αντικρύζοντας τους συγχω-
ριανούς μας, που έσπευσαν να παρευρεθούν σε αυτό το
κάλεσμα από κάθε μέρος του πλανήτη. Συναισθήματα
χαράς, συγκίνησης, μεγάλης οικειότητας, ουσιαστικής
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΑΓΑΠΗΣ. Ήταν ένα πραγματικό ΑΝ-
ΤΑΜΩΜΑ Ψυχής πρωτίστως και δευτερευόντως φυσικής
παρουσίας. Νιώθουμε ευτυχισμένοι για όλα αυτά και δί-
νουμε την υπόσχεση για ακόμη πιο πλούσια και βαθιά
συναισθήματα στο 2ο Κακουραίικο Αντάμωμα.

Εκτός από τις εκδηλώσεις του προγράμματος του
Ανταμώματος, που περιορίστηκαν σε μια εβδομάδα,
διοργανώθηκαν και άλλες που άμβλυναν το χρονικό
διάστημα των εκδηλώσεων και έδωσαν τη δυνατότητα
συμμετοχής και ευχάριστης παραμονής σε όλους. 

Συγκεκριμένα:

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ εορτή του Αϊ Λια. Στο λόφο,
στην είσοδο του χωριού, στο πανέμορφο άλσος βρίσκεται
το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. Μετά την θεία λει-
τουργία, που με κατάνυξη παρακολουθήσαμε όλοι μας,
ο Σύλλογος του χωριού είχε διοργανώσει ένα μικρό πα-
νηγυράκι. Μεταφέρθηκαν τραπέζια και καρέκλες από
την αίθουσα και στήθηκε ένα όμορφο σκηνικό, ώστε να
μπορούν να καθίσουν όλοι όσοι παρευρέθηκαν στην εκ-
κλησία. Προσφέρθηκε γουρνοπούλα σε τιμή κόστους
7€ το κιλό, σαλάτα και κρασί δωρεάν προσφορά του
συμπατριώτη μας Αλέκου Γ. Ηλιόπουλου. Αλέκο σε ευ-
χαριστούμε θερμά για την άμεση και ευγενική σου χο-
ρηγία. Η ορχήστρα του Δημήτρη Ρέππα μας κράτησε
συντροφιά με όμορφα παραδοσιακά τραγούδια και μας
έδωσε την ευκαιρία να χορέψουμε σε αυτό το μαγευτικό
περιβάλλον.  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Παραδοσιακό Πανηγύρι
- μεγάλο γλέντι στην πλατεία του χωριού. Και φέτος
επιλέξαμε και είχαμε τα μεγαλύτερα και πιο αγαπητά
ονόματα στο χώρο του δημοτικού τραγουδιού. Συγκε-
κριμένα στο τραγούδι ήταν ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΚΙΟΣ, ο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΕΤΤΟΣ και ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ, τους
συνόδευε δε η Δήμητρα Μπέκιου. Στο δε κλαρίνο ο ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΚΙΑΣ. Ήταν ένα πραγματικό καλοκαιρινό
ξεφάντωμα με ελεύθερο χορό, γουρνοπούλα, μπύρα,
κ.ά. Πολύς κόσμος ήρθε στο χωριό μας για να διασκεδάσει
από την Τρίπολη και τα γύρω χωριά. Η πλατεία γέμισε
ασφυκτικά, πάνω από 2000 άτομα παρευρέθηκαν και
διασκέδασαν με την ψυχή τους. Τα σχόλια τα οποία μας
έκαναν ήταν διθυραμβικά για την διοργάνωση και το
όλο σκηνικό που είχε στηθεί από το Σύλλογο. Η ορχήστρα
είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πλατείας, στη σκάλα,
στην πιο ιδανική θέση με φόντο την επιβλητική εκκλησία
του Αγίου Κων/νου. Σκηνικό πανέμορφο και έγινε ακόμη
πιο μαγικό όταν μετά το καλωσόρισμα προς τον κόσμο
και ιδιαίτερα προς τους ομογενείς μας, της προέδρου
Ελένης Κέζα, πλήθος εντυπωσιακών βεγγαλικών φώτισαν
τον ουρανό πάνω από την πλατεία.

Το κέφι ξεχείλιζε μέχρι το πρωί, όλος ο κόσμος δια-

σκέδασε και το ευχαριστήθηκε αφού ο χορός ήταν ελεύ-
θερος, η πίστα μεγάλη, η εξυπηρέτηση άμεση και οι
τιμές πολύ καλές γι’ αυτό το μέγεθος του πανηγυριού.
Η οργάνωση κατά γενική ομολογία ήταν πολύ καλή και
αρκετά ποιοτική. Σε κάθε τραπέζι είχε τοποθετηθεί τιμο-
κατάλογος και η εξυπηρέτηση του κόσμου γινόταν στο
τραπέζι από γκαρσόνια. Πολλοί νέοι του χωριού μας και
μέλη του Συλλόγου ανέλαβαν εθελοντικά και αφιλοκερ-
δώς αυτή την ευθύνη, τους οποίους και τους ευχαριστούμε
θερμά. Συγκεκριμένα οι: Κώστας Ι. Μανέλης, Χρήστος
Γ. Ρόκκας, Γεώργιος Δ. Σταθούλης, Στέργιος  Π.  Χρόνης,
Κων/νος Ε. Βλάχος, Κων/νος Ι. Σταθούλης, Αποστόλης
Ι. Ρόκκας, Γεώργιος Χ. Ρόκκας, Παναγιώτης Ν. Μπουρ-
τσουκλής, Δημήτριος Κ. Ψαρράς, Ιωάννης Θ. Ψαρράς,
Βασίλειος Γ. Παπαγεωργίου, Βασίλειος Δ. Ψαρράς,
Αθανάσιος Χαραλάμπους. Επιπλέον αρκετά άτομα ερ-
γάστηκαν στους πάγκους, στην κουζίνα, στην λαχειοφόρο
αγορά, στο στήσιμο των τραπεζοκαθισμάτων, τους
οποίους τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Χωρίς την
βοήθεια αυτή πολύ δύσκολα θα μπορούσε να διεξαχθεί
αυτή η εκδήλωση με τόση μεγάλη επιτυχία. 

Επίσης ευχαριστούμε τους χορηγούς μας στη λαχει-
οφόρο αγορά: Χρήστο Χ. Σταματόπουλο, που προσέφερε
ένα ρολόι γυναικείο χειρός, το Ελαιοτριβείο Χρήστου
Καγκλή, που προσέφερε 50 κιλά εξαιρετικά παρθένο

ελαιόλαδο, τα «ΠΕΛΑΓΟΣ STUDIOS» του Γιάννη και
Παναγιώτη Πασσαλή, που προσέφεραν ένα τριήμερο
στην ΠΑΡΟ, την παραδοσιακή ταβέρνα «Ο ΜΑΝΕΛΗΣ»,
που προσέφερε ένα γεύμα για τέσσερα (4) άτομα, την
Μελισσοκομία Στ. Λιαρόπουλος, που προσέφερε 5 κιλά
μέλι ΕΛΑΤΟΥ, τον Γεώργιο Δ. Σταματόπουλο που προ-
σέφερε 12 μπουκάλια εμφιαλωμένο κρασί μοσχοφίλερο
αρίστης ποιότητας. Ευχαριστούμε επίσης τον Νικόλαο
Α. Αναστασιάδη για την δωρεάν προμήθεια μαρμάρων
στο Σύλλογο ώστε να επισκευάσουμε φθαρμένα μέρη
του κεντρικού τμήματος της πλατείας, καθώς επίσης και
τον Γρηγόριο Τσιώλη για την χορηγία μέρους των πυρο-
τεχνημάτων τα οποία εμπορεύεται.

Στο πανηγύρι παρευρέθηκε και ο νεοεκλεγείς Δή-
μαρχος Τρίπολης και συγχωριανός μας Δημήτρης
Παυλής μαζί με τους περισσότερους δημοτικούς του
συμβούλους. Με την ευκαιρία αυτή ο Σύλλογός μας εκ-
φράζει τα πιο θερμά του συγχαρητήρια στο Δημήτρη
για την εκλογή του στο αξίωμα του Δημάρχου στον
Καλλικρατικό Δήμο Τρίπολης και του εύχεται μεγάλη
επιτυχία στο έργο του.

Ο Σύλλογος μ’ αυτή την εκδήλωση κατάφερε να πε-
τύχει τους στόχους που είχε θέσει. Πρώτον, να διασκε-
δάσουν οι συγχωριανοί μας με αναγνωρισμένα και αγα-
πητά ονόματα του δημοτικού τραγουδιού, που αναγκά-
ζονται να πηγαίνουν σε άλλα χωριά όταν αυτά τα
ονόματα έρχονται. Δεύτερον να αυξήσει σημαντικά τα
ισχνά οικονομικά του μεγέθη ώστε να μπορεί να προ-
σφέρει περισσότερα στο χωριό, και τρίτον να διαφημίσει
για άλλη μια φορά και με μια άλλη δραστηριότητα (εκτός
του καρναβαλιού) το χωριό μας στην ευρύτερη περιοχή
με το κάλεσμα και την αθρόα προσέλευση του κόσμου,
καθώς και με την θετική προβολή πλάνων και συνεντεύ-
ξεων στον ηλεκτρονικό τύπο. Επισημαίνουμε ότι ο Σύλ-
λογος τη μόνη εκδήλωση που κάνει για να κερδίσει
κάποια χρήματα είναι αυτό το πανηγύρι και απευθύνεται
κατά κύριο λόγο εκτός Κακουραίων, όπως προκύπτει
από το πλήθος των συμμετεχόντων. Γι’ αυτό άλλωστε,
όπως δικαιούται, ζητάει άδεια από την Εφορία. Όλες τις
άλλες εκδηλώσεις ο Σύλλογος τις χρηματοδοτεί, είτε
προσφέροντας αυτές δωρεάν, είτε σε τιμές κάτω του
κόστους, για να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι συγ-
χωριανοί μας. Ακόμη και το καρναβάλι ο Σύλλογος το
χρηματοδοτεί μιας και η μόνη επιδότηση που λαμβάνει
από το Δήμο δεν καλύπτει ούτε τα μισά έξοδα. Επιπλέον

βασικός στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της υλικοτε-
χνικής υποδομής του Συλλόγου (αίθουσα, κ.ά.), ώστε να
παρέχονται περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες
προς τους συγχωριανούς μας και γι’ αυτό απαιτούνται
επιπλέον χρήματα.

Σημειώνουμε ότι για του χρόνου, ας κρατήσουμε
στην μνήμη μας την ημερομηνία Σάββατο 1 Αυγούστου
2015, γιατί ήδη έχει προγραμματιστεί ανάλογο και με-
γαλύτερο πανηγύρι στην πλατεία μας. Υποσχόμαστε
ακόμη καλύτερη οργάνωση και περισσότερο κέφι. 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ λοιπόν ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015
στην ΠΛΑΤΕΙΑ του χωριού μας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Βραδιά ΚΑΡΑΟΚΕ για μι-
κρούς και μεγάλους στην αίθουσα του Συλλόγου. Ήταν
μια πρόκληση και μια ευκαιρία για να εκφράσει κάποιος
το ταλέντο του στην ερμηνεία αγαπημένων τραγουδιών.
Επτά γκρουπ δήλωσαν συμμετοχή. Η αίθουσα με τον
εξοπλισμό της μας δίνει την δυνατότητα  πραγματοποί-
ησης τέτοιων εκδηλώσεων. Στην οθόνη του projector
προβάλλονταν τα λόγια του τραγουδιού και από τα
ηχεία της αίθουσας ακουγόταν η αντίστοιχη μουσική. Ο
διαγωνιζόμενος με το ασύρματο μικρόφωνο στο κέντρο
της αίθουσας τραγουδούσε πάνω στη μουσική σύμφωνα
με το προβαλλόμενο κείμενο. Η νεολαία του χωριού και
όχι μόνο απόλαυσε και διασκέδασε με το ταλέντο και το

χιούμορ των διαγωνιζομένων. Ο Σύλλογος είχε αναγγείλει
ότι θα βραβευθούν οι τρεις πρώτοι διακριθέντες με χρη-
ματικό ποσό 50€, 30€ και 20€. Ως εκ τούτου συγκροτή-
θηκε τριμελής επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από
τους: Κατίνα Ε. Βλάχου, Νικόλαο Η. Σταθούλη και Βα-
σίλειο Δ. Παυλή. Το πρώτο βραβείο 50€ το πήρε η
Μαρία Ν. Κωτσιοπούλου, το δεύτερο βραβείο 30€ το
πήρε η Αθανασία Γ. Ψαρρά με την Ειρήνη Κ. Κολιοπούλου
(ντουέτο), οι οποίες έκαναν την ευχάριστη έκπληξη τρα-
γουδώντας και χορεύοντας παραδοσιακό δημοτικό τρα-
γούδι ντυμένες με φορεσιές αλατζάδων και το τρίτο
βραβείο 20€ το πήρε και πάλι η μικρή Βασιλική Α. Ανα-
στασιάδη, τις οποίες και συγχαίρουμε. Η εκδήλωση
ήταν πολύ πετυχημένη και ήδη υπάρχουν συμμετοχές
από τώρα για του χρόνου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και ώρα 9:00 μ.μ. στην
πλατεία του χωριού δόθηκε η διασκεδαστική παράσταση
Καραγκιόζη «Οι περιπέτειες του Καραγκιόζη» από το
Θέατρο Σκιών του κ. Δανέλη. 

Μικροί - μεγάλοι βρήκαμε την ευκαιρία να γελάσουμε
και να ξεφύγουμε με τις ατάκες του δημοφιλή λαϊκού
μας «ήρωα», του Καραγκιόζη.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ  2014 
Εκδηλώσεις  Αυγούστου 
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Αγγέλω  Γκόνου - Λάζαρη
Η Αγγέλω Λάζαρη, κόρη του Δή-

μου και της Ολυμπιάδας Γκόνου, το
γένος Βλάχου, έφυγε από τη ζωή
στις 26-7-2013 και η οικογένειά της
τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο στις 26-
7-2014.

Η Αγγέλω Λάζαρη γεννήθηκε στις
2-3-1931 στο Κακούρι, στη συνέχεια
με την οικογένειά της εγκαταστάθηκε
στην Τρίπολη. Μετά το γάμο της με

τον Θεόδωρο Λάζαρη από την Λευ-
κάδα, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα μέ-
χρι το θάνατό της. Απέκτησε από το
γάμο της δύο παιδιά, το Γιώργο και
την Αθανασία και από αυτά τρία εγ-
γόνια, την Νταϊάνα και Μαργαρίζα
Λάζαρη και την Αγγελική Ζαγορίτη. 

Η κόρη της
Αθανασία Λάζαρη

Χριστίνα Συμπόνη - Κανακάρη
Christina Kanakaris
Born 14th December 1939, Artemision
Passed away in Barmera, South Australia, 
1st July 2014. Aged 74 years

Η Χριστίνα Κανακάρη γεννήθηκε
στις 14 Δεκεμβρίου 1939 στο Αρτεμίσιο
Τριπόλεως. Ήταν η δεύτερη κόρη του
Δημητρίου και της Γιαννούλας Συμ-
πόνη.

Μεγάλωσε στο Αρτεμίσιο με τα
αδέλφια της, την Ελένη (θανούσα),
τη Βάσω, το Γιώργο, τον Χρήστο και
τον Κώστα. Στην ηλικία των 18 χρόνων
το 1958 ήρθε στην Αυστραλία όπως
και τόσοι άλλοι εκείνης της γενιάς
για μια καλύτερη ζωή. Πήγε στην Αδε-
λαΐδα Νότιας Αυστραλίας που γνώρισε και παν-
τρεύτηκε τον αγαπημένο της σύζυγο, τον Δημήτρη
Κανακάρη. Ο Δημήτριος και η Χριστίνα είχαν τέσ-
σερα παιδιά, την Ιωάννα, τη Βίκυ, το Βασίλη και
τη Μαρία. Στα πρώτα χρόνια ζούσαν στην Αδε-
λαΐδα και δούλευαν στο εργοστάσιο Phillips. Το
1965 πήγαν στην επαρχία στο Riverland για δια-

κοπές και για εργασία. Αγόρασαν κτήμα και μείναν
εκεί με την οικογένειά τους στην Μπάρμερα,
όπου ζουν μέχρι και σήμερα. 

Η Χριστίνα ήταν μία ζεστή, γενναιόδωρη κυρία
που πάντα φρόντιζε και άνοιγε την
αγκαλιά της σε όλους που ερχόντου-
σαν στο σπίτι της. Το σπίτι της ήταν
πάντα γεμάτο και όλοι οι φίλοι και
συγγενείς έχουν πολλές ωραίες ανα-
μνήσεις που θα θυμούνται για πάντα,
όταν έρχονται και επισκέπτονται την
Μπάρμερα. Πάντα θα έλεγε ότι υπάρχει
χώρος για όλους στο σπίτι της, δηλαδή,
μόνο έναν δεν χωράει. Η Χριστίνα
έχει 9 εγγόνια, ήταν καμάρι της και τα
αγαπούσε. Τη Δήμητρα, τον Ιωάννη,
τη Μαρία, τη Χριστίνα, τον Παναγιώτη,

την Ειρήνη, τη Χριστίνα, το Δημήτρη και τη Χρι-
στίνα. Ήταν μια θλιβερή μέρα που μας άφησε και
θα την αγαπάμε και θα την θυμόμαστε για πάντα.
Τώρα ξεκουράστηκε και ξαναέσμιξε πάλι με το
Δημήτρη. 

For ever in our hearts
Πάντα στην καρδιά μας

Έφυγαν   για   πάντα   από   κοντά   μας
Γιάννης Γεωργ.  Σταματόπουλος (Ντρόλας)

Γιώργος  Χ.  Σταματόπουλος  (Κινέζος)

Ένας ευπατρίδης Κα-
κουραίος της διασποράς,
ο Γιάννης Γεωργ. Σταμα-
τόπουλος (Ντρόλας), έφυ-
γε από τη ζωή στις 16
Ιουνίου, μετά από πολύ-
χρονη ασθένεια στο σπίτι
του στην Τουσόν της Αρι-
ζόνας στην Αμερική. 

Ο Γιάννης ήταν γιος
του Γιώργη και της Γεωρ-

γούλας Σταματοπούλου (Ντρόλα). Γεννήθηκε στο
Κακούρι και στο σχολείο του χωριού μας έμαθε
τα πρώτα του γράμματα. Συνέχισε τις σπουδές
του στα Γυμνάσια Λεβιδίου και Τρίπολης. Το 1951
μετανάστευσε στην Αμερική, όπου αρχικά εργά-
στηκε δίπλα στο θείο του Γιαννάκο. 

Αργότερα όμως άνοιξε δικές του επιχειρήσεις
και γρήγορα εξελίχθηκε σ’ έναν πετυχημένο επι-
χειρηματία. Ποτέ όμως δεν ξέχασε την οικογένειά
του, την πατρίδα και το χωριό του, που το επι-
σκεπτόταν συχνά. 

Ήταν άνθρωπος της κοινωνικής προσφοράς
και αυτό φαίνεται από τις δωρεές που έκανε
προς την εκκλησία του χωριού μας και την Κοινό-

τητα. 
Μαζί με το θείο του Γιαννάκο έκαναν δωρεά

τα έξοδα της κεραμοσκεπής του Ιερού Ναού των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, αργότερα πρό-
σφερε στην Κοινότητα οικονομική ενίσχυση για
τη δημιουργία της πάνω πλατείας στο Κουβαρν-
ταίικο σπίτι. Συνέβαλε οικονομικά στην ανέγερση
του Ιερού Ναού της Αγίας Φωτεινής στο χώρο
της Αρχαίας Μαντινείας. Πρόσφατα, το 2010,
έκανε τη μεγάλη δωρεά προς το Σύλλογο του
χωριού, ώστε ο Σύλλογος να αποκτήσει μια σύγ-
χρονη κουζίνα στην αίθουσα του Συλλόγου. Έτσι
το όνομά του μπήκε στο πάνθεο των μεγάλων
δωρητών του χωριού. Ο Γιάννης υπήρξε άνθρωπος
δραστήριος, αποφασιστικός και δημιουργικός
αλλά και ανοιχτοχέρης και κουβαρντάς προς το
χωριό αλλά και προς τους φίλους και συγγενείς. 

Αλησμόνητε φίλε Γιάννη πορεύτηκες προς
την αιωνιότητα με ήρεμη τη συνείδηση, γιατί δι-
καίωσες απόλυτα την ύπαρξή σου, ως κοινωνικός
άνθρωπος, αφήνοντας μνήμες αγαθές στο πέρα-
σμά σου. 

Αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ Γιάννη, ας είναι
ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε. 

Ι.Δ. Σταματόπουλος 

Στις 11 Ιουλίου 2014 έφυγε από
τη ζωή ο Γιώργος Χ. Σταματόπουλος
(Κινέζος). Ο Γιώργος γεννήθηκε το
1923 στο χωριό. Μετά το Δημοτικό
πήγε στο Γυμνάσιο Λεβιδίου και τελικά
βρέθηκε αργυροχρυσοχόος στην Αθή-
να, όπου είχε δικό του εργαστήριο.
Ήταν άριστος τεχνίτης - καλλιτέχνης.
Τα τελευταία χρόνια ζούσε στην Πρέ-

βεζα με τη δεύτερη γυναίκα του
Αφροδίτη. 

Από τον πρώτο του γάμο είχε ένα
γιο. 

Όλοι θα τον θυμούνται ως ένα
έξυπνο, δραστήριο άνθρωπο και συγ-
χωριανό. 

Αιωνία η μνήμη του.
Γιώργος Ρόκκας

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ  ΑΙΘΟΥΣΑΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η αίθουσα του Συλλόγου είναι ο πιο σημαντικός «κοινόχρηστος»

χώρος του χωριού μας. Η θέση στην οποία βρίσκεται, πάνω στην
πλατεία στο κέντρο του χωριού, αυξάνει σημαντικά την αξία της και τη
χρηστικότητά της. Εκεί πραγματοποιούνται όλες οι ψυχαγωγικές, ενη-
μερωτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Μετά την πλήρη και κατά γενική
ομολογία εντυπωσιακή ανακαίνιση της κουζίνας (κατόπιν σημαντικής
δωρεάς του αειμνήστου Ιωάννη Γ. Σταματόπουλου) και των τουαλετών
υπάρχει η μεγάλη πρόκληση της ανακαίνισης της αίθουσας. Μιας αί-
θουσας που η υπάρχουσα κατάστασή της σε συνδυασμό με το κύρος
και την ιστορία του χωριού και του Συλλόγου μας απαιτεί παρεμβάσεις,
όπως:
• Αλλαγή τραπεζοκαθισμάτων, μιας και τα υπάρχοντα έχουν φτάσει

στα όριά τους
• Σημαντική παρέμβαση στο δάπεδο. Το υπάρχον μωσαϊκό είναι σε

κακή κατάσταση
• Κλιματισμός (θέρμανση – ψύξη)
• Διακόσμηση του χώρου, που θα της προσδώσει αισθητική αξία
• Κουρτίνες – κουρτινόξυλα, μιας και τα υπάρχοντα είναι φθαρμένα
• Ελαιοχρωματισμός, εσωτερικά και εξωτερικά
• Άλλες μικρότερες παρεμβάσεις 

Με αφορμή το αντάμωμα πολλοί συγχωριανοί μας, αναγνωρίζοντας
την αξία της ύπαρξης στο χωριό μας μιας αίθουσας σύγχρονης που να
καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων του σε όλα τα επίπεδα, έδειξαν εν-
διαφέρον να συνεισφέρουν οικονομικά σε αυτή την προσπάθεια. Μας
ζήτησαν τον λογαριασμό του Συλλόγου στην τράπεζα και αν μπορούν
να καταθέσουν χρήματα από το εξωτερικό. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει
(όπως μας ενημέρωσε η τράπεζα) καταθέτοντας χρήματα στο λογαριασμό
με τα εξής στοιχεία: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

ΙΒΑΝ: GR98 0172 5030 0055 0305 0285 839
SWIFT-BIC: PIRBGRAA
ΤΡΑΠΕΖΑ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ - PIRAEUS BANK
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ευχαριστούμε  θερμά το συγχωριανό μας Τάκη Μανέλη, που προ-
θυμοποιήθηκε άμεσα να προσφέρει 5.000 € για αυτό το σκοπό. Επίσης
ευχαριστούμε για άλλη μια φορά το Δήμο Κυπραίο για την συνεχή οι-
κονομική και ηθική στήριξη στο Σύλλογο. Ήδη έχει καταθέσει 500 €
στο λογαριασμό του Συλλόγου. Ακόμη θέλουμε να ευχαριστήσουμε
θερμά τους συγχωριανούς μας που ενίσχυσαν οικονομικά το Σύλλογο:
Γεώργιο Καλόγρη 300 $ USA, Ζήση Χρόνη 100 $ Αυστραλίας, Γεώργιο
Χρόνη 100 $ Αυστραλίας, Γεωργία Γ. Παναγιώταρου 100 €, Στέλιο
Καρζή και Γιάννα Αντωνοπούλου 100€. Ευχαριστούμε όλους τους
συγχωριανούς μας, που συμπαρίστανται στο Σύλλογο με οποιοδήποτε
τρόπο. Εμείς υποσχόμεθα ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε αντάξιοι της
εμπιστοσύνης που μας δείχνουν και ότι θα υπηρετούμε με τον καλύτερο
τρόπο τα συμφέροντα του Συλλόγου και συνεπώς του χωριού μας.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  &  ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  
ΣΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΤΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ 

Στις 2 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30
π.μ. στην αίθουσα της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας, Τζωρζ
9 πλατεία Κάνιγγος, θα πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες
του Συλλόγου για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου
Αθηνών.

Η παρουσία σας είναι απαραίτητη. 

ΝΕΟΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ο  ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΠΑΥΛΗΣ 

Στις 27 Αυγούστου 2014 έγινε η ορκωμοσία του συγχωριανού
μας νέου Δημάρχου Τρίπολης Δημήτρη Παυλή, του Αντιδημάρχου
Δημήτρη Ν. Σταματόπουλου και του Τοπικού Προέδρου Κώστα
Νάγου.

Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους. 


