
Την Κυριακή στις 2 Νοεμβρίου 2014, στην αίθουσα
της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας πραγματοποιήθηκε η
Γενική Συνέλευση του Συλλόγου των Αρτεμισιωτών Ατ-
τικής, με αντικείμενο την εκλογή του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Συλλόγου Αθηνών.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Σταματόπουλος
αφού καλωσόρισε τους παρευρισκομένους, απαρίθμησε
τις δραστηριότητες του Συλλόγου κατά την τριετή του
θητεία …

Το παρόν Δ.Σ. είχε αναλάβει τον Μάιο του 2011 με
τριετή θητεία, όμως οι εκλογές δεν πραγματοποιήθηκαν
τον Μάιο του 2014 γιατί είχε την υποχρέωση της διεκπε-
ραίωσης του πρώτου Aνταμώματος που προγραμματίστηκε
και από τους δύο Συλλόγους για τον Αύγουστο του
2014.

Όταν ανέλαβε ο Πρόεδρος κύριος Σταματόπουλος,
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«Όποιος δεν κάνει τίποτα για τους άλλους, δεν κάνει τίποτα για τον εαυτό του»
[Βόλφγκανγκ Γκαίτε (1749-1832), Γερμανός ποιητής και φιλόσοφος]

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. 

Ο ξενώνας λειτουργεί 
και περιμένει να σας φιλοξενήσει. 

Υπεύθυνη η κ. Δήμητρα Ρόκκα: 
τηλ. 27960-61154 & 27960 61145
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28η  Οκτωβρίου  1940

Η μεγάλη εθνική μας εορτή γιορτάστηκε, για μια ακόμη
χρονιά, με επισημότητα και λαμπρότητα όχι μόνο στην
Ελλάδα αλλά και σ’ όλα τα μέρη της γης που υπάρχουν
Έλληνες. Τον τόνο της γιορτής δίνει πάντα η μαθητιώσα
νεολαία, τα νιάτα της Ελλάδας. 

Στο χωριό, μετά το κλείσιμο του σχολείου μας, η συμ-
μετοχή των μαθητών ήταν μικρή. Στη φετινή γιορτή συμ-
μετείχαν δύο μαθητές, ο Γιάννης Δημ. Ψαρράς και η Χα-
ρούλα Ιωάν. Σπυροπούλου. 

Ο Γιάννης ήταν σημαιοφόρος και η Χαρούλα παραστάτις.
Μικρή η συμμετοχή των συγχωριανών μας λόγω καιρικών
συνθηκών, ψιλόβρεχε. Έτσι η γιορτή ξεκίνησε στο χώρο
του μνημείου των πεσόντων παρουσία του Αντιδημάρχου
Τριπόλεως κ. Δημήτρη Ν. Σταματόπουλου, του Προέδρου
του χωριού μας κ. Κώστα Νάγου και των εκπροσώπων
των δύο Πολιτιστικών Συλλόγων, Αθηνών και χωριού. 

Τα παιδιά μας απήγγειλαν ποιήματα για το έπος του
’40 και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των
ηρώων. Η εκδήλωση έκλεισε ψέλνοντας τον Εθνικό μας

Ύμνο. 
Μια επιστολή του Κώστα Θ. Νάτση, που ακολουθεί,

μας μεταφέρει στο κλίμα, που επικρατούσε στο χωριό
μας το 1940. 

“Επιτρέψτε μου να σας γυρίσω καμιά 70αριά χρόνια
πίσω και.

Ήταν μήνας Οκτώβρης του 1940. Στο χωριό είχε αναγ-
γελθεί ένας γάμος, του ΜΗΤΣΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ και
της ΜΑΡΙΓΩΣ ΨΑΡΡΑ και ήλθε ημέρα Κυριακή. 

Έγινε ο γάμος με χαρές και τραγούδια, ευχές στο νέο
ζευγάρι να ζήσουν, να γεράσουν και με απογόνους. 

Και κράτησε το γλέντι ως το πρωί. 

Την άλλη μέρα το πρωί, ακούστηκε ξαφνικά να χτυπάει
η καμπάνα ασταμάτητα. 

Πετάχτηκε ο κόσμος έξω. Τι συμβαίνει πυρκαγιά; 
Όχι ακούστηκε μια φωνή, ΠΟΛΕΜΟΣ. 
Πόλεμος με ποιούς; Με τους Ιταλούς; Μα τι τους

κάναμε; 
Και ήλθε η διαταγή, όλοι οι άνδρες από 20 έως 35

ετών να παρουσιαστούν στην Τρίπολη, στο Στρατόπεδο,
να πάρουν όπλα και να ντυθούν, να επιβιβαστούν στα
τρένα και να προωθηθούν για το μέτωπο, να υπερασπιστούν

Κωδ. εντύπου: 014117

Ο  ξενώνας  του  χωριού  μας

Τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή που, όπως λένε, όλα μπορούν να συμβούν. Να αγγίξει,
λοιπόν, η μαγεία των Χριστουγέννων, το σπιτικό όλων μας για να χαρούμε τα φετινά
Χριστούγεννα σε μια ατμόσφαιρα γιορτινή. Ας χαρούμε και ας γιορτάσουμε με τους αγαπημένους
μας, με τα λίγα ή τα πολλά, με ό,τι έχει ο καθένας στην ψυχή του και όχι στο τραπέζι του, γιατί
τελικά αυτό που μας μένει απ’ τα Χριστούγεννα είναι οι χαρούμενες στιγμές με τους αγαπημένους
μας και είναι πολύτιμες. Ας αφήσουμε τα χρωματιστά λαμπιόνια να μας ταξιδέψουν και να ονει-
ρευτούμε. Σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή που ζούμε έχουμε όλοι την ανάγκη να ελπίζουμε και να
ονειρευόμαστε ένα «ποιοτικά καλύτερο αύριο». 

Ας ευχηθούμε λοιπόν με το Νέο Έτος 2015 να εκπληρωθούν οι επιθυμίες όλων μας.Ας ευχηθούμε λοιπόν με το Νέο Έτος 2015 να εκπληρωθούν οι επιθυμίες όλων μας.
Γ.Κ.

ΚΕΜΠΑ

Από πού κρατάει η σκούφια μας

Συνέχεια στην 3η σελ.

Συνέχεια στην 3η σελ.

Γενική  Συνέλευση

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€
Το βιβλίο αυτό μπορεί να γίνει το κα-

λύτερο δώρο των εορτών στα παιδιά μας
και στους συγγενείς μας.

Η  συνδρομή  της  εφημερίδας
α. Στο χωριό στην κ. Δήμητρα Ρόκκα. 
β. Στην Τρίπολη στο κατάστημα των Αφών Χρόνη,

28ης Οκτωβρίου 50. 
γ. Με επιταγές στη διεύθυνση, στα γραφεία του

Συλλόγου. 

Η  εφημερίδα  εύχεται 
στους  Απανταχού  Κακουραίους 

Καλές  Γιορτές  και 
Ευτυχισμένος  ο  Καινούργιος  Χρόνος  2015
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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

Τσαγκαλάκης Δημήτρης................................................. 30€
Α/φοί Χρόνη.................................................................... 80€
Μπουρτσουκλή Νίκη....................................................... 20€
Ψαρράς Σωτήριος του Δημ. ........................................... 50€
Παπαγεωργίου-Κανδρεβιώτη Ελένη.............................. 50€
Κακαρίκος Αθανάσιος .................................................... 20€
Ηλιόπουλος Βασίλης...................................................... 50€
Ψαρρά-Κλουφέτα Γεωργία............................................. 50€
Λαγούσης Βασίλης του Σπυρ......................................... 20€
Λαγούσης Βασίλης του Γεωρ....................................... 100€
Χριστόπουλος Κώστας................................................... 20€
Νάτσης Κώστας του Θεοδώρου..................................... 50€
Ψαρράς Παναγιώτης του Διον. ...................................... 50€

Συνδρομές

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Γεννήσεις 

Βαπτίσεις

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει τα θερμά του
συγχαρητήρια στο Γιάννη Φ. Γκόνο, για την εκλογή του
στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή στη Σχολή Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του
Ε.Μ.Π. 

Γιάννη και σε ανώτερα. Το Δ.Σ.

Θερμά Συγχαρητήρια

Γάμοι 

Δωρεές  στη  μνήμη
➤ Ευγενίας Τασιοπούλου
Η οικογένεια του γιού της Παναγιώτη Τασιό-

πουλου προσέφερε το ποσό των 50€
➤ Χαρίκλειας Μπερλή 
Τα παιδιά της Νίνα και Μανώλης Τουμπακάρης

προσέφεραν το ποσό των 40€ 

ΟΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΚΑΙ  ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ  ΜΑΣ

Στις μέρες μας με την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολο-
γίας, άλλαξε ο τρόπος επικοινωνίας μεταξύ μας. Παλαιότερα
το ταχυδρομείο ήταν το κυρίαρχο μέσο επικοινωνίας των
ανθρώπων, εξασφαλίζοντας έτσι τις επαφές ανθρώπων
που ζούσαν μακριά ο ένας από τον άλλο. Στη συνέχεια το
τηλέφωνο εξασφάλιζε πιο ζωντανή και γρήγορη την επι-
κοινωνία μας. Πολύ μεγάλο το επίτευγμα. Με την πρόοδο
της επιστήμης και την ανάδειξη της τεχνολογίας ως το
κυριότερο μέσο, οι επαφές μας γίνονται με το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, το γνωστό μας e-mail.

Παρακάτω δημοσιεύουμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
μας. Παρακαλούμε δε όποιον διαθέτει e-mail να επικοινω-
νήσει με κάποια από τις διευθύνσεις. Θα χαρούμε πολύ να
επικοινωνήσουμε.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΤΩΝ  ΑΤΤΙΚΗΣ:  
tokakouri@gmail.com

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: giannistam@gmail.com
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ: andreastamat@yahoo.gr
ΓΚΟΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: igonos@cs.ntua.gr
ΜΠΡΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ: e.mprotsi@hotmail.gr
ΡΟΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ: igeorgiop@yahoo.gr
ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΓΩΓΩ:  gkakarikou@sch.gr
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΑ: elemma@ath.forthnet.gr

ΡΟΚΚΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

➤ Ο Γιώργος Ρηγόπουλος και η σύζυγός του
Σιόλε Γιώτα βάπτισαν την κόρη τους στις 7-9-2014
και το όνομα αυτής Αντωνία. 

➤ Ο Κολιόπουλος Κώστας του Δημ. και η σύ-
ζυγός του Κωνσταντίνα βάπτισαν την κόρη τους
στις 21-9-2014 και το όνομα αυτής Μαρίνα-Ιωάννα.

➤ Ο Τσιόγκας Γιώργος και η σύζυγός του Ζιω-
τοπούλου Αθανασία βάπτισαν την κόρη τους στο
Λουτράκι στις 28-9-2014 και το όνομα αυτής Μα-
ρία-Σοφία.

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

➤ Ο Τάκης Κυπραίος (Τσιρίκος) απέκτησε το
δεύτερο εγγονάκι  του

Στο Λας Βέγκας της Αμερικής, η κόρη του
Τάκη η Σοφία απέκτησε το δεύτερο αγοράκι της!
Ευχόμαστε ολόψυχα να τους ζήσει!! Kαι στον
ευτυχισμένο παππού να έχει χαρούμενες στιγμές
με τα εγγονάκια του!!

Στη φωτογραφία ο Τάκης με τα εγγονάκια
του.

➤ Ο Γιώργος Βασ. Σιοροβίγκας (εγγονός του
Νικόλα Σιοροβίγκα) και η σύζυγός του Μαρίνα,
απέκτησαν δίδυμα (αγόρι-κορίτσι) την 1-8-2014.

➤ Ο Νικόλας Βασ. Σιοροβίγκας (εγγονός του
Νικόλα Σιοροβίγκα) και η σύζυγός του Μαρία απέ-
κτησαν στις 29-10-2014 αγόρι. 

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

Η  Στήλη  των  ξενιτεμένων  μας

Η γειτόνισσά μου Σταυρούλα Τριανταφύλλου-Νάτση μας
ζήτησε το βιβλίο των γενεαλογικών δένδρων και της το
στείλαμε. 

Αμέσως μας
έστειλε την επι-
στολή που ακολου-
θεί:

Αγαπητέ Γιάννη.
Σε χαιρετώ, μό-

λις πήρα το πολύ
ωραίο βιβλίο, που
εκδώσατε και φτιά-
ξατε με πολλές θυ-
σίες και συμπλη-
ρώσατε όλα αυτά,
που και εμείς δεν
τα ξέραμε. 

Θερμά συγχαρητήρια στο Σύλλογο του χωριού μας και
ιδιαίτερα σ’ εσένα Γιάννη, που θυσίασες τόση αγάπη και θέ-
ληση, για να μας φέρεις τόσα χρόνια πίσω, στους αγαπημένους
συγχωριανούς και φίλους. 

Η φτώχεια μας ξενίτεψε και ήρθαμε σε ξένους τόπους,
ξένους ανθρώπους, χωρίς να γνωρίζουμε ούτε την καλημέρα,
αλλά δόξα τω Θεώ, που ήταν μαζί μας σε κάθε βήμα, τα κα-
ταφέραμε, προκόψαμε, αλλά η ψυχή της καρδιάς μας είναι
πάντα μαζί σας, μην το ξεχνάτε αυτό. 

Θέλω τόσα πολλά να πω, να γράψω, αλλά οι γραμματικές
μου γνώσεις είναι φτωχές και ντρέπομαι. 

Και πάλι συγχαρητήρια, σας στέλνω την αγάπη μου εγώ
και η οικογένειά μου στο Σύλλογο και σ’ όλους τους πατριώτες. 

Με καρδιακή αγάπη
Σταυρούλα Τριανταφύλλου - Νάτση

Σταυρούλα σ’ ευχαριστούμε για τα καλά σου και τόσο
συγκινητικά σου λόγια για το Σύλλογο και τους συγχωριανούς
μας και για μένα προσωπικά. Τα λόγια σου είναι συγκινητικά,
γιατί είναι λόγια καρδιάς και αγάπης και μην διστάζεις να μας
γράφεις, το έχουμε τόσο ανάγκη όλοι μας. Σου ευχόμαστε
υγεία και να χαίρεσαι τα παιδιά και τα εγγόνια σου.

Για το Σύλλογο
Ι.Δ. Σταματόπουλος 

ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΚΑΚΟΥΡΙ

Μια νέα και αξιέπαινη διαδικασία υιοθέτησε ο νέος Δή-
μαρχος του διευρυμένου Δήμου Τρίπολης κ. Δημήτρης Παυλής,
όσον αφορά τον τρόπο λήψης απόφασης και καταρτισμού
του προγράμματος τεχνικών έργων, για τα χωριά και δημοτικά
διαμερίσματα του Καλλικράτειου αυτού Δήμου. 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των τεχνικών έργων για
κάθε κοινότητα θα προκύπτει από την Γενική Συνέλευση όλων
των κατοίκων της, που θα συγκαλεί ο αντίστοιχος πάρεδρος,
κατόπιν συζήτησης, ιεράρχησης των αναγκών και ψηφοφορίας
των προτάσεων από τα παρευρισκόμενα  μέλη της. 

Έτσι έγινε και στο χωριό μας. Ο Πρόεδρος κ. Νάγος Κων-
σταντίνος μαζί με τον Αντιδήμαρχο κ. Σταματόπουλο Δημήτριο
του Νικολάου, συγκάλεσαν Γενική Συνέλευση στην Αίθουσα
του Συλλόγου την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 στις 7:30 μ.μ.
Πολλοί συγχωριανοί μας παρευρέθηκαν (περισσότεροι από
60). Είχαμε την τιμή να παρευρεθεί ο Δήμαρχος και συγχω-
ριανός μας κ. Δημήτρης Παυλής με την πλειοψηφία των αν-
τιδημάρχων του και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου
της παράταξής του. Ο Σύλλογος πρόσφερε σε όλους αναψυ-
κτικά και ποτά και φρόντισε να δημιουργηθεί σε όλους ένα
κλίμα φυσικής και ψυχολογικής άνεσης.

Η συζήτηση που έγινε ήταν πολύ διεξοδική και κράτησε
περισσότερο από 3 ώρες. Ο Δήμαρχος μας ενημέρωσε ανα-
λυτικά για τη νέα φιλοσοφία στο Δήμο Τρίπολης, που θέλει
να υπάρχει, καθώς και για τις δυνατότητες που έχει. Τα
θέματα που τέθηκαν και υιοθετήθηκαν από την Γενική Συνέ-
λευση, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις παρατηρήσεις του Δημάρχου
όσο αφορά την αρμοδιότητα για το καθένα και την χρηματο-
δότησή του είναι:
◗ Ολοκληρωμένο σχέδιο αποστραγγιστικών έργων στον

κάμπο (μέσω ΕΣΠΑ)
◗ Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης

(Υπεύθυνη ΕΥΔΑΠ-ΕΣΠΑ)
◗ Βελτίωση - ασφαλτόστρωση - αισθητική αναβάθμιση του

δρόμου από προσκυνητάρι της κάτω βρύσης έως εκκλησία
Αγίου Νεκταρίου (υπεύθυνη η Περιφέρεια, γιατί ο δρόμος
έχει χαρακτηριστεί περιφερειακός)

◗ Ασφαλτόστρωση με νέο τάπητα και αισθητική διαμόρφωση
του δρόμου από του Παπαδημήτρη σε πρώτη φάση έως
τον Άγιο Νικόλαο και κατόπιν έως τον Άγιο Νεκτάριο

◗ Κλείσιμο της γούβας - σκουπιδότοπος στον Άγιο Λια 
◗ Επιλεκτικό κλάδεμα της δενδροστοιχίας στην είσοδο του

χωριού
◗ Επίλυση του προβλήματος της πρόσβασης στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ
◗ Βελτίωση της παιδικής χαράς (υπάρχει νομικό πρόβλημα

ως προς την λειτουργία της)
◗ Αποκατάσταση της λειτουργίας του σιντριβανιού στην

πλατεία
◗ Αποκατάσταση της πλατείας στο τμήμα της υποτιθέμενης

πέργολας 
Επισημαίνουμε ότι σε παρέμβασή του ο Δήμαρχος μας

υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία να παρέμβει στους
αντίστοιχους φορείς, που ανήκει η αρμοδιότητα κάποιων
έργων, ώστε να υλοποιηθούν αυτά.

Θεόδωρος Γκόνος

H Σταυρούλα Νάτση με το δεύτερο
γιο της και τα δυο εγγόνια της.

Η Σταυρούλα έχει 4 παιδιά και 7 εγγόνια.

Ρόκκα  Ν.  Χρυσάνθη
Δικηγόρος

Εθνικής Αντιστάσεως 57-59
Τρίπολη  Τ.Κ.  22100 

Κιν.: 6982582902
xrusa.rokka@gmail.com

Από το νέο έτος θα διανεμηθεί ΔΩΡΕΑΝ
το ημερολόγιο του Κακουρίου για το 2015. 

Στην περίπτωση που δεν το πάρετε 
επικοινωνήστε με το 6973834501.

Ηλίας  Σταματόπουλος 

Α/ΦΟΙ  ΧΡΟΝΗΑ/ΦΟΙ  ΧΡΟΝΗ
Ανταλλακτικά-Service
Οικιακών Συσκευών

28ης Οκτωβρίου 50
Τηλ.: 2710-239451 Τρίπολη

Για  οικονομική  ενίσχυση  
στο  Σύλλογο  του  χωριού

Τα στοιχεία του διεθνούς τραπεζικού λογαριασμού του
Συλλόγου είναι:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ 

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

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

➤ Ο Βαγγέλης Τσούρας (γιος της Ευανθίας
Νικ. Σιοροβίγκα) παντρεύτηκε στο Δάσος Χαϊδαρίου
την εκλεκτή της καρδιάς του στις 18-10-2014. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο
και με απογόνους. 



Στο Γιάννη Σταματόπουλο

Διαβάζοντας  με  προσοχή  
το  «Από  πού  κρατάει  η  σκούφια  μας»…

Μέσα στις σελίδες, τις χρυσές, Γιάννη που σημάδεψες με χέρι ακούραστο,
χέρι της καρδιάς και της αγάπης επί τόσα χρόνια, ένιωσα αγέρωχα τ’ αρχαίο
δέντρο να ορθώνεται σαν ένα πνεύμα αγαθό, που μας προστατεύει. Απλώνει
απανωθέ μας τα κλαδιά του, σαν να ζητάει ν’ αγκαλιάζει ολόκληρο τ’ όμορφο
χωριό μας στη σκιά του! Σ’ ευχαριστούμε πολύ! 

Δεν είχα την τύχη, να είμαι στο «Αντάμωμα». Στενοχωρήθηκα πολύ γι’ αυτό. 
Ωστόσο διάβασα, ρώτησα κι έμαθα. Το πόσο όμορφα ήταν όλα. 
Συγκινημένοι όλοι παρακολουθούσαν τις εκδηλώσεις. Άφωνοι πισωγύριζαν

δακρυσμένοι σε ιστορίες αληθινές, ιερές θα μπορούσαμε να πούμε. 
Ξέρεις τι έγινε με το βιβλίο σου Γιάννη; Έγινε μια μέθελξη, μια «Λειτουργία».

Την ώρα που όλοι σιωπούσαν έκοψες και μοίρασες «Το ψωμί» και τόδωσες στον
καθένα. «Λάβετε φάγετε». Αυτή είναι η ιστορία του χωριού μας. Του δικού σας
χωριού. Κρατήστε την ψηλά να πορευθούμε αλώβητοι σ’ αυτόν τον αχταρμά της
παγκοσμιοποίησης. Να κρατήσουμε τις δικές μας παραδόσεις, τα δικά μας ήθη και
έθιμα. Τη δικιά μας θρησκεία. Φυλαχτά ακριβά! Να τα παραχωρήσουμε κληρονομιά
στους απογόνους μας. Είναι ό,τι πολύτιμο έχουμε να τους δώσουμε! 

Σε συγχαίρω και σ’ ευχαριστώ και πάλι.
Γωγώ Παπαθεοδώρου-Καραγιάννη 

Παιδικά  χρόνια 
Δυο λεξούλες που περικλείουν όλη τη μαγεία του κόσμου. Γεμάτες νοσταλγία

και εικόνες με ζωηρά χρώματα, ανεξίτηλα που δεν ξεθωριάζουν, όσα χρόνια κι αν
περάσουν. 

Όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως, στη χαρά τους, τη λύπη τους ή τις ώρες χαλά-
ρωσης, θ’ ανατρέξουν σ’ εκείνη την εποχή των παιδικών χρόνων. Ο νους και η
σκέψη που δεν εγκλωβίζονται με τίποτα, τρέχουν ανά πάσα στιγμή στα παιδικά
χρόνια: τη φωλιά και την κυψέλη του καθενός. Εκεί που γεννήθηκε, μεγάλωσε και
γαλουχήθηκε. Εκεί που έμαθε τι είναι η ζωή και πως να την αντιμετωπίζει, όποια κι
αν είναι αυτή. 

Τα παιδικά μας χρόνια τα θυμόμαστε όλοι με αγάπη και γλυκύτητα. Προσπαθούμε
να διαφυλάξουμε το μοναδικό αυτό κομμάτι της ζωής μας ως κόρη οφθαλμού.
Ανέμελα και ξένοιαστα χρόνια, χωρίς σκοτούρες και υποχρεώσεις. 

Εγώ προσωπικά, για 12 χρόνια, δεν είχα βγει έξω από το χωριό. Την Τρίπολη
τη γνώρισα όταν πήγα να δώσω εξετάσεις στο Γυμνάσιο. Μέχρι τότε, όλος μου ο
κόσμος μου ήταν το ΚΑΚΟΥΡΙ, γι’ αυτό έχει φωλιάσει μέσα μου κι έχει στοιχειώσει. 

Τα παιδικά χρόνια δεν είναι ίδια για όλους. Για μένα παιδικά χρόνια είναι το
αχνιστό ψωμί της μάνας, που έβγαινε απ’ το φούρνο, το κομμάτι εκείνο τ’ ουρανού
πού ’βλεπα νύχτα-μέρα και ονειρευόμουνα τις φεγγαρόλουστες βραδιές και τα
παιχνίδια στα σοκάκια της γειτονιάς. Παιχνίδι μέχρι που νύχτωνε και αν δεν
έβγαιναν οι μανάδες μας να μας φωνάξουν, δεν μπαίναμε στο σπίτι. 

Για μένα παιδικά χρόνια, είναι η ώρα που ο τσοπάνης έφερνε τις γίδες του
χωριού, τα γαυγίσματα των σκύλων, τα τροκάνια των κοπαδιών και κυρίως η ώρα
που οι ζευγολάτες γύριζαν το σούρουπο, κατάκοποι από τις αγροτικές δουλειές.
Παιδικά χρόνια είναι οι στιγμές που λιμπιζόμαστε κάποια σύκα ή κορόμηλα σε γει-
τονικά δέντρα. Είναι και οι φιλίες που αναπτύχθηκαν τότε και αντέχουν στο
χρόνο, γιατί είναι οι μόνες αληθινές. 

Για άλλους εύκολα παιδικά χρόνια και για άλλους δύσκολα. Μα για όλους νο-
σταλγικά. Αυτό φάνηκε και τον περασμένο Αύγουστο στο ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ.
Είδαμε μάτια να λάμπουν, να δακρύζουν και πρόσωπα να φωτίζονται, όταν ο ένας
αντίκρυζε τον άλλον. 

Τέλος είτε το θέλουμε είτε όχι, αυτό που ζήσαμε τότε, καλό ή κακό, το
κουβαλάμε μέσα μας, μέχρι το τέλος της ζωής μας. Γι’ αυτό πρέπει να προσέχουμε
τα παιδιά στην τρυφερή αυτή ηλικία, γιατί τα σημαδεύει σε όλη τους τη ζωή. 

Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  1940  ΣΤΗΝ  ΑΜΕΡΙΚΗ

Η μικρή Μαρία Συρεγγέλα, εγγονή του Δήμου
Κυπραίου (Τσιρίκου), λέει το ποίημά της για την
28η Οκτωβρίου. 
Αν και βρίσκεται πολύ μακριά, στην Αμερική (Κα-
λιφόρνια), γιόρτασε και αυτή μαζί με άλλα παιδάκια
στο Ελληνικό σχολείο της την επέτειο του ΟΧΙ. 
Λέει δε το παρακάτω ποίημα!

Τ Η Σ   Ε Λ Λ Α Δ Α Σ   Τ Α   Π Α Ι Δ I A 

Στα βουνά της Αλβανίας,
Της Ελλάδας τα παιδιά,

Πολεμούνε τον εχθρό μας 
Όλα τους με μια καρδιά! 

Συγχαρητήρια πολλά στους γονείς και δασκάλους
που δεν ξεχνούν την Πατρίδα!

ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΚΚΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ 
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Γενική  Συνέλευση

το πρώτο που έκανε ήταν:
1ον. Την εκδρομή στην λίμνη Πλαστήρα

και τα Μετέωρα, το έτος 2011.
2ον. Την πραγματοποίηση της δωρεάς

του Γιάννη Ντρόλα, μαζί με τον Σύλλογο
του χωριού, για την δημιουργία κουζίνας
στην πολιτιστική αίθουσα του Συλλόγου του
χωριού.

3ον. Επίσης είχε για χρόνια στόχο την
αξιοποίηση του κήπου του ξενώνα, όπου το
2012 πραγματοποιήθηκε και αυτός ο σκοπός
(τις εργασίες διεκπεραίωσε ο Β. Λαγούσης).

4ον. Στις 18 Αυγούστου 2013 έγινε εκ-
δήλωση στα πλαίσια των εγκαινίων του κή-
που…

5ον. Πραγματοποιήθηκε η κοπή πίττας
2013 στην βίλλα «Στέλλα», το Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου Ν. Ηρακλείου, με την με-
σολάβηση του Νώντα Σπυρόπουλου.

6ον. Το 2013 έγινε η αλλαγή διεύθυνσης
της εφημερίδας, την διεύθυνση ανέλαβε η
Γωγώ Κακαρίκου, κόρη του αειμνήστου Πα-
ναγιώτη Κακαρίκου, εκπαιδευτικός στο επάγ-
γελμα. Εδώ τόνισε ότι η εφημερίδα είναι η
αιχμή του δόρατος για την οικονομική ενί-
σχυση του Συλλόγου και ζήτησε να στηριχτεί
από τους αναγνώστες και να διατηρηθεί  ο
χαρακτήρας όπως έχει, είναι εφημερίδα πο-
λιτιστική και αφορά τα νέα του χωριού και
έτσι πρέπει να παραμείνει (να είναι μακριά
από πολιτικές αιχμές και άλλους παράγοντες
που διαιρούν αντί να ενώνουν). Επίσης επι-
τυχία της εφημερίδας το 2013 θεωρήθηκε η
επικοινωνία με την οικογένεια Κακούρη.

7ον. Η οικογένεια Κακούρη μας έδωσε
την ιστορία του χωριού, γραμμένη από τον
Χρήστο Κακούρη, που με την επιμέλεια της
κόρης του Έλλης, δημοσιεύτηκε και στην
εφημερίδα μας και θεωρήθηκε άκρως ενδια-
φέρουσα, γι’ αυτό ακολούθησε και η εκτύ-
πωσή της  στα αγγλικά, σε μικρά φυλλάδια
που διανεμηθήκαν στους ξενιτεμένους μας…

8ον. Το 2013 άρχισε να υλοποιείται η
ιδέα και να οργανώνεται το πρώτο Αντάμωμα
των Κακουραίων και από τους δύο Συλλό-
γους.

9ον. Κοπή πίττας του 2014, πραγματο-
ποιήθηκε  πάλι στην βίλλα «Στέλλα».

10ον. Πολύ σημαντικό έργο θεωρήθηκε
και η συγγραφή του βιβλίου «Από πού κρα-
τάει η σκούφια μας», με τα οικογενειακά
δένδρα των οικογενειών του χωριού μας
(χορηγοί του οποίου ήταν το κτήμα Σπυρό-
πουλου, ο Παναγιώτης Ψαρράς, και οι αδελ-
φοί Χρόνη).

11ον. Η υλοποίηση του Κακουραίικου Αν-
ταμώματος τον Αύγουστο του 2014, θεωρή-
θηκε μεγάλη επιτυχία των δύο Συλλόγων.
Οι ξενιτεμένοι μας, έμειναν όλοι  α π ό λ υ
τ α  ευχαριστημένοι και ανανεώθηκε το
ραντεβού για το νέο Αντάμωμα, μετά από
δύο χρόνια.

12ον. Στα πλαίσια του Ανταμώματος, βρα-
βεύτηκαν και από τους δυο Συλλόγους οι
δυο ποιητές μας, Γ. Μάγκλαρης και Άννα
Φωτοπούλου, επίσης βραβεύτηκε και ο συγ-
γραφέας του βιβλίου «Από πού κρατάει η
σκούφια μας» (οικογενειακά δένδρα) κύριος
Σταματόπουλος.

Κλείνοντας τον απολογισμό της θητείας
του, ο κύριος Σταματόπουλος  αφού πρότεινε
τον Ανδρέα Σταματόπουλο για Πρόεδρο  του
Συλλόγου, ευχαρίστησε το απερχόμενο Δ.Σ.

Μετά τις εκλογές στις 02/11/2014 το νέο
Δ.Σ. του Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής
που εξελέγη, είναι το παρακάτω:

Πρόεδρος: Σταματόπουλος Ι. Ανδρέας
Αντιπρόεδρος: Γκόνος Φ. Ιωάννης
Γραμματέας: Ρόκκα - Γεωργιοπούλου Δ.
Ιωάννα
Ταμίας: Μπρότση - Αλωνιστιώτη Ν. Ειρήνη
Μέλη: Σταματόπουλος Δ. Ιωάννης
Ηλιοπούλου-Εμμανουηλίδου Σ. Σταυρούλα
και Σπυροπούλου Α. Έφη
Αναπληρωματικά μέλη: Γωγώ Π. Κακαρίκου
και Ρόκκας Η. Γεώργιος

Ευχαριστούμε όλους για την ψηφοφορία
και την υποστήριξή σας!

Όλοι θα βοηθήσουμε με τις ιδέες και τις
πράξεις μας να κάνουμε έργο!

Γ.Κ.

τα πάτρια εδάφη. 
Θρήνος και σπαραγμός από τις μάνες,

τις γυναίκες και τα παιδιά. 
Και ο νιόπαντρος και φρεσκοπαντρεμέ-

νος; Να πάει και αυτός στο μέτωπο; 
Δεν πρόφτασε να ζεσταθεί το νυφικό

κρεβάτι και έπεσε παγωνιά. 
Άρχισε να διαδέχεται η μια μέρα την

άλλη, χαρμόσυνα τα νέα από το μέτωπο. 
Ο Στρατός μας προέλαυνε, βάλαμε τους

Ιταλούς στα πόδια, καταλάβαμε την Κορυτσά,
το Αργυρόκαστρο, το Τεπελένι. 

Και ήλθε ο ταχυδρόμος και έφερε τα
γράμματα από τους φαντάρους μας, χαρού-
μενα χαμόγελα, ΝΙΚΑΜΕ.

Και πέρασε ο πρώτος μήνας και ήλθε ο
δεύτερος και συνεχίζουν τα χαρμόσυνα νέα
από το μέτωπο. 

Αλλά ήλθε το ΠΙΚΡΟ ΜΑΝΤΑΤΟ, ποιος
θα πάει να το πει; Ποιανού τα πόδια αντέ-

χουν, ποιανού η ψυχή δεν σπαράζει; 
Και ακούστηκε θρήνος και κραυγή. Ήλιε

φονιά πως άφησες να γίνει το κακό και
ήλθαν νύχτες παγερές σ’ αυτό το απομα-
κρυσμένο σπίτι στην άκρη του χωριού; 

Στείλε ένα πουλί να πάει στη χήρα υπο-
μονή!

Και υπήρξαν μοχθηροί και ανόητοι που
πήγαιναν τις νύχτες και πετούσαν πέτρες
και χαλίκια στα παράθυρα για να τρομάξουν
τη χήρα και το ορφανό, που την ανάγκασαν
να ζητήσει προστασία και τη ΒΡΗΚΕ. 

Καλό ταξίδι γειτόνισσα Μαριγώ και μείς
θα σε θυμόμαστε έως ότου θα έλθουμε να
σε βρούμε. 

Κώστας Θεοδ. Νάτσης
(20-12-2013)

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 1940
από την ομογένεια της Αμερικής (Λος Άν-
τζελες) περιγράφεται στο κείμενο που ακο-
λουθεί. 

Συνέχεια από την 1η σελ. 

28η  Οκτωβρίου  1940
Συνέχεια από την 1η σελ. 

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

Κακουραίικες  ατάκες 
Γράφει ο Ι. Δ. Σταματόπουλος 

Την ατάκα του φύλλου αυτού την αλί-
ευσα από τις ατάκες που έχει δημοσιεύσει
ο αείμνηστος Χρήστος Δάμης στην εφη-
μερίδα, που είχε εκδώσει το 1958 με
τίτλο “Η Φωνή της Μαντινείας”. Επειδή
δεν θέλω να αλλοιώσω τον τρόπο αφή-
γησης, που είχε ο συντάκτης της ατάκας
αυτής, γι’ αυτό σας την παραθέτω αυ-
τούσια. Απολαύστε τη, αξίζει. 

“Το ανέβασμα στοιχίζει διπλά”
Βρισκόμαστε κάπου στην Αμερική το

1910. 
Πολλοί Κακουραίοι μεταξύ των οποίων

και ο αείμνηστος Δημ. Μπρότσης (Βέλπης)
δουλεύουν στο ύπαιθρο, όπου θα φυτρώ-
σει σαν μανιτάρι σε λίγο μια καινούργια
πολιτεία! 

Μεταξύ της παρέας ευρίσκεται και
ένας από την Νεμέα πολύ καρβουνοσάκ-
κουλος και φοβερά σπάγγος, σαν τους
συνδρομητές μας του εξωτερικού! 

Ο μακαρίτης μπαρμπα Δημήτρης λέγει
στους χωριανούς του: Θα δείτε τι θα
πάθει ο Νεμεάτης και με στεντόριαν φω-

νήν λέγει: όποιος κατέβει στο λάκκο του
βόθρου έχει λαμβάνειν από μένα 5 δολά-
ρια!

― Εγώ φωνάζει ο Νεμεάτης... και πη-
δάει στο λάκκο. 

― Κέρδισες του λέει ο Βέλπης. Πάρε
τα 5 δολάρια. 

Και τώρα δώσε μου το φτυάρι ν’ ανεβώ!
λέει ο Νεμεάτης...

― Α, το ανέβασμα έχει 10 δολάρια
φίλε μου, πέταξέ τα επάνω ν’ ανέβεις! 

Θέλοντας ο βλάχος και μη θέλοντας
ο Ζωγράφος... πλήρωσε ο Νεμεάτης τα
10 δολάρια και ανέβηκε!!! 

Κι έτσι όλοι ήπιαν στην υγεία του κο-
ρόιδου χάρι στο τέχνασμα του Βέλπη. 

Χ. Δάμης

ΥΓ. Οι παλιοί αλλά έξυπνοι άνθρωποι
είχαν εφεύρει ωραίους τρόπους να δια-
σκεδάζουν, αλλά και να βάζουν στη θέση
τους αυτούς, που έκαναν τον έξυπνο. “Η
πενία τέχνας απεργάζεται”, όπως έλεγαν
οι αρχαίοι Έλληνες. 
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Έφυγαν   για   πάντα   από   κοντά   μας
Χαρίκλεια  Μπερλή 

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ  ΤΗΣ  ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ
ΜΑΣ  ΜΗΤΕΡΑΣ  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ 
χήρας  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  ΜΠΕΡΛΗ

Στις 18 Ιουνίου 2014, έφυγε από κοντά
μας πλήρης ημερών, κατά την αγαπημένη της
έκφραση, η Κακουραία αρχόντισσα και πο-
λυαγαπημένη μας μητέρα Χαρίκλεια, χήρα
Αποστόλου Μπερλή, το γένος Μανέλη.

Είναι φυσικό και ανθρώπινο,
όταν αναφέρεται κανείς σε αγα-
πημένα πρόσωπα και ιδίως γονείς
που αποχωρίζεται για πάντα, λόγω
της ισχυρής συναισθηματικής φόρ-
τισης, να υπερτονίζει τις αρετές
τους και τις όμορφες στιγμές που
έζησε μαζί τους. Όσοι, όμως, είχαν
την τύχη να γνωρίσουν τη μητέρα
μας, θα μπορούσαν να διαβεβαι-
ώσουν ότι όσα κι αν αναφέρουμε
για κείνη, είναι λίγα για να περι-
γράψουν την υπέροχη και μοναδική
αυτή γυναίκα.

Ήρθε στον κόσμο στο Κακούρι πριν από
100 περίπου χρόνια, πρώτο παιδί της πολυ-
μελούς οικογένειας του Χαράλαμπου και της
Ελένης Μανέλη. Γρήγορα ξεχώρισε συνδυά-
ζοντας μοναδική σπάνια ομορφιά, νοικοκυρο-
σύνη, ευφυΐα, εργατικότητα. Φοίτησε και στην
Οικοκυρική Σχολή της Τεγέας και υπήρξε για
όλους αυτούς τους λόγους περιζήτητη νύφη.
Για να τη δελεάσει ο μελλοντικός σύντροφός
της Απόστολος Μπερλής από το Στάδιο της
υποσχέθηκε (και είχε την οικονομική δυνατό-
τητα να το τηρήσει) ότι δε θα κατεβεί από τη
σκάλα του σπιτιού για αγροτικές εργασίες.
Ήρθε όμως ο πόλεμος, οι καιροί έγιναν πολύ
δύσκολοι για όλους φτωχούς και πλούσιους
και η Χαρίκλεια αναγκάστηκε να ανεβοκατε-
βαίνει τη σκάλα πολλές φορές την ημέρα,
αφού παράλληλα με τις σκληρές απαιτήσεις
του σπιτιού και των 5 παιδιών, που ήλθαν να
ολοκληρώσουν την οικογένεια, έπρεπε να
ασχολείται και με τις αγροτικές εργασίες. Η
ζωή της υπήρξε συνεχής αγώνας. Οι έννοιες
ύπνος, ξεκούραση, της ήταν άγνωστες (τα
παιδιά της θυμόμαστε ότι, μερικές φορές πή-
γαινε για ύπνο στις 12 το βράδυ για να σηκωθεί
μισή ώρα αργότερα για να ζυμώσει και να
προλάβει στη συνέχεια τις υπόλοιπες σκληρές
δουλειές).

Μοναδικός συνδυασμός αρχοντιάς, εργα-
τικότητας, σοφίας και τρυφερότητας, λάτρης
του ωραίου, η Χαρίκλεια Μπερλή αγωνίστηκε
στη ζωή, δε φοβήθηκε το θάνατο, αλλά δεν
και δεν του παραδόθηκε εύκολα αφού τον νί-
κησε αρκετές φορές, όπως δείχνουν και τα
χρόνια της. Μπορεί βιολογικά να έζησε 100
χρόνια, στην πραγματικότητα όμως με την

τόση εργατικότητα και προ-
σφορά της, έζησε πολύ πε-
ρισσότερα. Δεν έχει περάσει
πολύς καιρός άλλωστε που
τη θυμόμαστε να ασχολείται,
πάντα άριστη νοικοκυρά, με
τις εργασίες του σπιτιού, με
το κέντημα και το πλέξιμο
αλλά και να ενδιαφέρεται και
να βοηθάει στις εργασίες της
αγαπημένης της γης. 

Όχι μόνο δεν ξέχασε το
χωριό που γεννήθηκε, αλλά

μέχρι τέλους της ζωής της θεωρούσε ότι δεν
υπήρχε ωραιότερο μέρος από το Κακούρι. 

Τυχεροί όσοι τη γνώρισαν και την έζησαν
από κοντά. Μας έκανε πιο πλούσιους και ολο-
κληρωμένους ανθρώπους. Πήραμε δύναμη
από το φως της, αγάπη από τις ευχές της,
γνώσεις από τη σοφία της. Δώρο Θεού για
εμάς τα παιδιά της, τα εγγόνια της, τα δισέγ-
γονά της, η μακρόχρονη δημιουργική διαδρομή
της στον επίγειο κόσμο.

Με πραγματική οδύνη αποχωριστήκαμε τη
φυσική της παρουσία. Για εμάς όμως η πα-
ρουσία της συνεχίζεται μέσα από τα έργα
της, τα μοναδικά εργόχειρά της, τις δικές της
συνταγές μαγειρικής, τις εύστοχες παροιμίες
της.

Η αγαπημένη της Αρκαδική γη που τόσο
υπηρέτησε, την έχει τώρα πια στην αγκαλιά
της. H ψυχή της, όμως, βρίσκεται ψηλά στον
Κόσμο των Αγγέλων. Και πιστεύουμε ότι ο
Θεός θα ικανοποιήσει την επιθυμία της και θα
την αφήσει από μία «τρυπούλα» να μας παρα-
κολουθεί και να μας στηρίζει.

Με την ευγνωμοσύνη της 
για όσα μας προσέφερε

Τα παιδιά της
ΝΙΝΑ  ΚΑΙ  ΜΑΝΩΛΗΣ  ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ

Κατερίνα  Σταθούλη 
Προ ολίγων ημερών αποχαιρετήσαμε τη

γλυκιά γιαγιά μου. Τίποτα μπροστά στη σιωπή
του θανάτου δεν μπορεί να λεχθεί, που να
σπάζει το απόλυτο της αιώνιας απουσίας του
αγαπημένου προσώπου που αποχαιρετούμε.

Η γιαγιά μου Κατερίνα, γεννήθηκε στις
30 Ιουνίου του 1937 στο Κακούρι. Ήταν το
πρώτο τέκνο της πενταμελούς
οικογένειας του Βασίλη και της
Ελένης Καρατζά, έχοντας δύο
ακόμα αδέρφια τον Γιώργο και
τη Χριστίνα. Έζησε σε χρόνια
δύσκολα με πολύ δουλειά στα
χωράφια, κόπους και θυσίες.

Μεγαλώνοντας γνώρισε το
μελλοντικό της σύζυγο, Γιώργο
Σταθούλη, που παντρεύτηκαν
και απέκτησαν δύο παιδιά: το
Βασίλη και τον Παναγιώτη. Η
γιαγιά η Κατερίνα ήταν μια δυναμική γυναίκα,
που είχε υπερβολική αδυναμία στα παιδιά της.
Αργότερα, με την απόκτηση των δύο εγγονών
της (δηλαδή εμένα της Κατερίνας και της
αδερφής μου Ελένης) η χαρά της και η αγάπη
της για την οικογένειά της μεγάλωσε περισ-
σότερο. Έζησα μαζί της μέχρι τα τρία μου
χρόνια μαζί με τον παππού, που με μεγάλωσαν
και με φρόντισαν. Ήταν πάντα δίπλα μου, στη-
ρίζοντας τις επιλογές μου και δίνοντάς μου

συμβουλές.
Ήταν μια γυναίκα που τις ελεύθερες ώρες

της, της άρεσε να ασχολείται με τα κεντήματα.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη γιαγιά να κάθεται
στην ραπτομηχανή της και να κεντάει, ενώ
εγώ δίπλα της καθόμουν, είτε παίζοντας με
τα παιχνίδια μου ή παρατηρώντας προσεκτικά

τι έκανε κι ακούγοντας διάφορες
ιστορίες.

Μέχρι τα γεράματά της η για-
γιά μου έχαιρε άκρας υγείας. Τα
τελευταία τρία χρόνια άρχισαν
τα προβλήματα. Δίπλα της κάθε
στιγμή, μέρα και νύκτα για όλο
αυτό το διάστημα, ήταν ο παπ-
πούς, τα δύο της παιδιά,η νύφη
της και εμείς οι δύο της εγγονές.
Έφυγε από κοντά μας εδώ στο
Κακούρι, έχοντας δίπλα της τους

ανθρώπους που αγαπούσε.
Ολοκληρώνοντας την αναφορά στη γιαγιά

Κατερίνα οφείλω να ομολογήσω πως είναι
μια σοβαρή απώλεια για εμάς. Εγώ από την
πλευρά μου επιθυμώ η καλή μου γιαγιά να
αναπαυθεί με γαλήνη στους ουρανούς. Εμείς
δεν θα τη βγάλουμε ποτέ από την καρδιά μας.

Καλό σου ταξίδι γιαγιάκα μου… 

Η εγγονή σου Κατερίνα

Ευγενία  Ν.  Τασιοπούλου 
Κλαίνε τα Χάνια γι’ άλογα…

Στις 11-9-2014 έφυγε απ’ τη ζωή η
Ευγενία Ν. Τασιοπούλου, τελευταίος
φύλακας στα Χάνια Τασιοπούλου. Έσβησε
έτσι και το τελευταίο φως σ’ αυτά. Στα
Χάνια αυτά που για αιώνες, πάντα υπήρχε
ζωή, κίνηση μεγάλη χειμώνα-καλοκαίρι.
Εκεί που άνθρωποι, ζώα, κάρα, σούστες,
αυτοκίνητα πηγαινοέρχον-
ταν ασταμάτητα. 

Η θεία Ευγενία ήταν ο
τελευταίος χατζής σ’ αυτά.
Ήταν εκεί για να πιει ένα
νερό, έναν καφέ, μια γκα-
ζόζα, μια πορτοκαλάδα κάθε
περαστικός. 

Ήταν παιδί του Γιώργη
και της Παρασκευής Μπουρ-
τσουκλή. Γεννημένη στις
28-2-1925, μεγαλωμένη στο
χωριό, όπου έζησε όλη τη
ζωή της. Παντρεύτηκε το 1951 το Νίκο
Ι. Τασιόπουλο και μαζί ρίχτηκαν στη μάχη
της ζωής, σαν αγρότες και χατζήδες. 

Απέκτησαν τρία παιδιά, τη Γεωργία,
τον Τάκη και τη Μαρία, από τα οποία χά-
ρηκαν 7 εγγόνια. 

Μαζί έζησαν τη φθίνουσα πορεία που
είχαν όλα τα Χάνια, με την κυριαρχία
του αυτοκινήτου και τον παροπλισμό

των ζώων, σαν κύριο μεταφορικό μέσο. 
Άνθρωπος καλός, αγαπητός, κοινω-

νική, ήταν κατάλληλη για τα Χάνια, στα
οποία στάθηκε φύλακας πιστός, μέχρι
το τέλος της ζωής της. 

Τώρα κανένα φως δεν καίει στα Χάνια! 
Αυτό σηματοδοτεί το τυπικό τέλος

μιας εποχής, που ήδη είχε φθάσει ου-
σιαστικά εδώ και αρκετά χρόνια. 

Τώρα δεν υπάρχει χατζής
να προσφέρει ένα κέρασμα
στους περαστικούς με αυτο-
κίνητο ή τρακτέρ. 

Προσωπικά αισθάνομαι
ένα σφίξιμο, μια θλίψη, ένα
κενό μέσα μου γι’ αυτό. 

Με τη θεία Ευγενία και
το μπαρμπα-Νίκο ζήσαμε αρ-
κετά χρόνια μαζί στα Χάνια,
μιας και οι γονείς μου είχαν
το απέναντι Χάνι. Η συνύ-
παρξη ήταν αρμονική, χωρίς

κανένα πρόβλημα ή αντιπαλότητα. 
Στον Τάκη, που σήκωσε το κύριο βά-

ρος της φροντίδας της στα τελευταία
χρόνια και το σύντομο διάστημα της αρ-
ρώστιας και ανημπόριας της, στην ξενι-
τεμένη Γεωργία και Μαρία εκφράζουμε
τα θερμά μας συλλυπητήρια. 

Αιωνία της η μνήμη! 
Γ. Ρόκκας 

Περσεφόνη  (Φόνη)  Θ.  Ρόκκα

Αντίο  Βαγγέλη

Στις 6-11-2014, ύστερα από πολύ-
χρονη ασθένεια, άφησε τον κόσμο αυτό
η Φόνη Φ. Ρόκκα, σε ηλικία
50 ετών. Η εκκλησία, το χω-
ριό όπου ετάφη την επομένη
μέρα, γέμισε κόσμο. Ο πό-
νος πολύς, βουβός για το
χαμό μιας πολύ αγαπητής,
σχετικά νέας βασανισμένης
γυναίκας, εξαίρετης συζύ-
γου, μάνας και γιαγιάς. 

Μιας γυναίκας που πε-
ρισσότερο από μια 25ετία
ταλαιπωρήθηκε από την
ασθένεια, με μεταμοσχεύ-
σεις (Γιακούμπ στο Λονδί-
νο), εγχειρήσεις… 

Παρ’ όλα αυτά δημιούργησε οικογέ-
νεια με δύο υπέροχες κόρες τη Μαργα-
ρίτα και την Αγγελική και μια εγγονή τη
Νεφέλη. 

Η Φόνη με καταγωγή από τη Γορτυνία,
το γένος Παπαγεωργίου, γεννήθηκε στην
Τρίπολη (7-10-1964). Τελείωσε το Λύκειο

και αμέσως παντρεύτηκε το Λάκη Χρ.
Ρόκκα, που έμενε στη Ν. Αφρική. Μαζί

ξενιτεύτηκαν και έμειναν
στην Αφρική λίγα χρόνια,
όπου απέκτησαν τις 2 κόρες
τους. Επέστρεψαν στην Ελ-
λάδα, στην Τρίπολη. 

Δυστυχώς η ασθένεια ση-
μάδεψε την υπόλοιπη ζωή
της οικογένειας με τη μοι-
ραία κατάληξη. 

Στο Λάκη, τις κόρες της,
την εγγόνα της, τον πατέρα,
τα αδέλφια της και τη θεια-
Μαργαρίτα, ευχόμαστε να
βρουν το κουράγιο να ξεπε-

ράσουν τον πόνο τους. Να τη θυμούνται
για την αγωνιστικότητά της, την καρτε-
ρικότητα, τον ηρωισμό που έδειξε σαν
μια πολύ καλή σύζυγος, μάνα, σαν γυ-
ναίκα γεμάτη αγάπη και καλοσύνη που
την έκανε εξαιρετική. 

Αιωνία της η μνήμη! 
Γ. Ρόκκας

Η δύσκολη κατάσταση, που δημιουρ-
γήθηκε μετά τον πόλεμο στη χώρα μας,
εξαιτίας πολιτικών διαφορών και έριδας,
αλλά κυρίως των πολιτικών συμφερόντων,
τα οποία δημιούργησαν στην πατρίδα
μας μία κατάσταση απελπιστική, οδήγησε
χιλιάδες Έλληνες στη μετανάστευση.
Το γεγονός αυτό μας χώρισε ως οικογέ-
νεια και μας οδήγησε να ζήσουμε, ξε-
χωριστά ο καθένας, το δικό του Γολγοθά.
Όμως, παρά την απόσταση, διατηρήσαμε
αδιάρρηκτο τον οικογενειακό δεσμό. Οι
σχέσεις μας δεν διασπάσθηκαν, η αγάπη
διατηρήθηκε στον ανώτερο βαθμό, καθώς
πάντα υπήρχε μία έλξη, μία επιθυμία
στενής επαφής και απεριόριστη λαχτάρα
για το ξανασμίξιμο. Κάθε φορά που ερ-
χόμουν στην Ελλάδα, η νοσταλγία δεν
ήταν μόνο δική μου αλλά και όλων των
συγγενών και ένιωθα την αδελφική αγάπη
και φιλοξενία.

Αδελφέ στην ζωή αντιμετώπισες πολ-
λές δυσκολίες και πολλά εμπόδια τα
οποία ξεπέρασες δείχνοντας ψυχική δύ-

ναμη και εξυπνάδα. Κατόρθωσες να ξε-
περάσεις όλες τις δύσκολες φάσεις της
ζωής δείχνοντας υπομονή, μεθοδικότητα,
πείσμα και θριάμβευσες.

Μαζί με την σύζυγό σου Κωστούλα,
δημιουργήσατε μία αξιοζήλευτη οικο-
γένεια. Τα δύο παιδιά σας, μορφωμένα,
με ήθος και αδαμάντινο χαρακτήρα, χαί-
ρουν το σεβασμό και την εκτίμηση όλων.
Όλα καταδεικνύουν ότι είχες μία ιδανική
οικογένεια. Είχες φίλους όλους τους
χωριανούς. Όποιος σε γνώριζε σε θεω-
ρούσε άνθρωπο δικό του. Είχες την αγά-
πη και την εμπιστοσύνη όλων. Βέβαια
υπήρχαν και άλλα προσόντα τα οποία
δεν αναφέρονται εδώ, τα οποία σε έκα-
ναν αγαπητό και ξεχωριστό. Πάντα θα
θυμάμαι τις στιγμές που περάσαμε μαζί. 

Η μνήμη σου θα μείνει αιώνια, διότι
πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι, φίλοι και
συγγενείς που θα σε θυμούνται.

Κώστας Γκόνος
Στη μνήμη του αδερφού μου, Βαγγέ-

λη, στέλνω 100 Δολάρια Αυστραλίας. 

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

Θεόδωρος  Φράγκος
Έφυγε από τη ζωή στις 6/11/2014 ο Θοδωρής Φράγκος, σύζυγος της Σοφίας Θ.

Νάτση. 


