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«Στο  δέντρο  της  σιωπής  κρέμονται  οι  καρποί  της  γαλήνης». Σοπενχάουερ

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 φιλοξενήσει 
τους Κακουραίους και τους φίλους τους 

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

4199 Κωδ. εντύπου: 014117

Ο  Ξενώνας  του  χωριού  μας

ΚΕΜΠΑ

Ο Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Αρτεμισίου,
ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει, προσπαθεί κάθε
χρόνο τον μήνα Αύγουστο να συνεισφέρει στη δημιουργία
ενός περιβάλλοντος ψυχαγωγίας, διοργανώνοντας μια
σειρά εκδηλώσεων.  

Συγκεκριμένα:

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ  2016
Εκδηλώσεις  Αυγούστου 

Μουσική  Βραδιά 
στον  κήπο  του  Ξενώνα

Ο
Αύγουστος, είναι ο ευλογημένος μήνας της Πα-
ναγιάς μας, για  όλο  τον  Ελληνισμό,  είναι  το
“Πάσχα του καλοκαιριού”. 

Από τις αρχές Αυγούστου και όλο τον Δεκαπενταύ-
γουστο αρχίζει η προετοιμασία των πιστών για τη μεγα-
λύτερη  γιορτή  της  Χριστιανοσύνης,  την Κοίμηση της
Υπεραγίας Θεοτόκου. Όλοι οι χριστιανοί τις μέρες αυτές
κατακλύζουν τα αμέτρητα προσκυνήματά Της, ανά την
Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου λατρεύονται οι θαυμα-
τουργές εικόνες Της. 

Έτσι και στο χωριό μας, ανήμερα του Δεκαπενταύ-
γουστου, όλο το χωριό, ντόπιοι και επισκέπτες ανηφορί-

ζουν  στο  γραφικό  εκκλησάκι  της  Παναγιάς  στη  Ράχη
του  Κακόση,  δωρεά  της δασκάλας Ειρήνης Π. Ζιωτό-
πουλου για να προσκυνήσουν την εικόνα της Μεγαλό-
χαρης και  να  παρακολουθήσουν  με  κατάνυξη  τη  Θεία
Λειτουργία,  ιερουργούντος  του  παπα-Νικόλαου Κου-
τρουμπή. 

Φέτος ο κόσμος ήταν πολύς και το μικρό εκκλησάκι
ασφυκτικά γεμάτο, αλλά και ο γύρω χώρος.

Πάντα  στη  γιορτή  της  Παναγιάς  το  εκκλησάκι  της
είναι γεμάτο πιστούς. 

Μετά  τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε  αρτοκλασία
και κλήρωση των λαχνών για τα τρία αιγοπρόβατα, που
είχαν τάμα στην Παναγιά Κακουραίοι τσοπαναραίοι. 

Κατηφορίζοντας ο κόσμος προς το χωριό τον περίμενε
ο Ξενώνας του Συλλόγου, που ήταν και φέτος ανοιχτός,
παράδοση πολλών ετών, για να τους προσφέρει καφέ,
αναψυκτικό και γλυκό. Αρκετός κόσμος επισκέφτηκε και
φέτος  τον  ξενώνα,  που  γεύτηκε  τις  δίπλες  που  είχε
φτιάξει η υπεύθυνη του Ξενώνα Δήμητρα Ρόκκα. Οι επι-
σκέπτες πέρα από τον καφέ, το αναψυκτικό και το γλυκό
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μεταξύ τους για διά-
φορα θέματα και να θαυμάσουν τα εκθέματα του Μουσείου
μας, που κάθε χρόνο αυξάνουν στον αριθμό. 

Όλα καθαρά και τακτοποιημένα, Δήμητρα σ’ ευχα-
ριστούμε. 

Ας ευχηθούμε και του χρόνου με υγεία για όλους
μας. Ο Κακουραίος 

Δεκαπενταύγουστος  και  η  γιορτή  της  Παναγίας

Κυκλοφόρησε  το  βιβλίο 
των  γενεαλογικών  δέντρων 

«Από πού κρατάει η σκούφια μας» 
Αυτό το βιβλίο δεν πρέπει να λείψει από κανένα Κα-
κουραίικο σπίτι.
Το βιβλίο διατίθεται στο χωριό μας από την κ. Δήμη-
τρα 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 καλύτερο δώρο των

εορτών στα παιδιά μας και στους συγγενείς μας.
(Όσοι πήραν το βιβλίο και βρήκαν κάποιο λάθος ή θέλουν
να συμπληρώσουν κάτι, να απευθυνθούν στη διεύθυνση
της εφημερίδας). 

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

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

Συλλόγου. 
δ. Οι επιστολές με check να στέλνονται συστημένες. 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΓΙΑ  ΤΟΥΣ  ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥΣ  ΜΑΣ 
Παρακαλούμε τους ξενιτεμένους Κακουραίους να μην

στέλνουν τσεκ στο Σύλλογο γιατί οι τράπεζες δεν τα δέ-
χονται. Μπορείτε όμως να καταθέσετε τη συνδρομή σας
στο λογαριασμό του Συλλόγου με ΙΒΑΝ: 

GR 510110 6560 0000 6564 8001090 
Σύλλογος Αρτεμισιωτών Αττικής 

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΤΩΝ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ 27 ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

8 Σεπτεμβρίου 2016 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Συλλόγου συ-
νήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, αμέσως μόλις πλη-
ροφορήθηκε την Μεγάλη Δωρεά προς τον Ξενώνα
του Συλλόγου στο χωριό μας, του ζεύγους Κώστα
και Κούλας Σπυροπούλου.
Η Δωρεά  συνίσταται  στην  προσφορά  των  εξής
επίπλων:
α) Μιας τραπεζαρίας με 6 καρέκλες.
β) Μιας σερβάντας.
Όλα  τα  παραπάνω  έπιπλα  είναι  συλλεκτικά  και
ήσαν έπιπλα της οικογένειας του Κώστα Σπυρό-
πουλου.

Αποφάσισε

1) Να εκφράσει τις ευχαριστίες του μέσω του πα-
ρόντος ψηφίσματος στο ζεύγος των δωρητών
Κώστα και Κούλας Σπυροπούλου για τη μεγάλη
δωρεά προς το Σύλλογο.

2) Να σταλεί το παρόν ψήφισμα στο ζεύγος των
δωρητών.

3) Να τοποθετήσει μικρή πινακίδα στη σερβάντα
με τα ονόματα των δωρητών.

4) Να ανακοινώσει το παρόν ψήφισμα της δωρε-
άς:

α) Στην  εφημερίδα  του  Συλλόγου  μας  «Το Κα-
κούρι».

β) Στον ιστότοπο (site) του Συλλόγου.
γ) Στη σελίδα μας στο Facebook «Το Κακούρι».

Ο Πρόεδρος                             Η Γραμματέας
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ          ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΡΟΚΚΑ-

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Συνέχεια στην 4η σελ. 

Συνέχεια στην 3η σελ. 

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των Συλλόγων του
χωριού έκλεισαν με τη Μουσική Βραδιά στον κήπο του
Ξενώνα το Σάββατο το βράδυ 20 Αυγούστου, που πραγ-
ματοποίησε ο Σύλλογος των Αθηνών. 

Η βραδιά ήταν υπέροχη και η οργάνωση του χώρου
άρτια. Έτσι 200 περίπου συγχωριανοί και φίλοι του Συλ-
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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

Κακαρίκου Γωγώ 
••••

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γεννήσεις 

Γάμοι
➤ Ο Γιώργος Λιβανός και η Διονυσία Αντρέα

Μπουρτσουκλή τέλεσαν  τους  γάμους  τους  στις 
3-9-2016 στην Αγία Φωτεινή Μαντινείας και ακο-
λούθησε τραπέζι στο κέντρο «Καντρίν». 

➤ Ο Γιώργος Πτωχός (γιος της Βασιλικής Μιχ.
Νάτση) και η Κατερίνα Μπουντρούκα τέλεσαν τους
γάμους τους στις 3-9-2016 στον Άγιο Βασίλη Τρί-
πολης και ακολούθησε τραπέζι στο Sun Set. 

➤ Ο Κώστας Μανέλης και η Μαρία Βανεζιάδη
τέλεσαν  τους  γάμους  τους  στον  Άγιο  Νεκτάριο
του χωριού στις 16-7-2016 και ακολούθησε τραπέζι
στην ταβέρνα Μανέλη. 

➤ Ο Χρήστος Ψιμούλης και η Θεοδώρα Βασ.
Χρόνη τέλεσαν τους γάμους τους στον Ιερό Ναό
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του χωριού
και ακολούθησε τραπέζι στο κέντρο Sun Set. 

➤ Ο Ανδρέας Σταματόπουλος του Κων/νου και
η  Άννα Μποτσιώνη τέλεσαν  τους  γάμους  τους
στις  11-6-2016  στον  Ιερό Ναό  των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Τρίπολης και ακολούθησε τραπέζι στο
κέντρο “Έπαυλη”. 

➤ Ο Παναγιώτης Πανόπουλος και  η Γεωργία
Αναστ. Παυλή τέλεσαν τους γάμους τους στις 12-
6-2016  στην Παναγία  της  Φτέρης  στη Μηλιά  και
ακολούθησε τραπέζι στο κέντρο “Ερατεινή”. 

➤ Ο Βασίλης Σιολές και η Παναγιώτα Σπυρο-
πούλου τέλεσαν τους γάμους τους στις 24-8-2016
στην  Αγία  Φωτεινή  Μαντινείας  και  ακολούθησε
τραπέζι στην ταβέρνα του Μανέλη. 

➤ Ο Ηλίας Ιωάν. Ρόκκας και  η Σοφία Τερζο-
πούλου παντρεύτηκαν στις 28-7-2016 στο Δημαρχείο
Καλλιθέας. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο
και με απογόνους. 

➤ Ο Σταματόπουλος Βασίλης του Δημ. και η
σύζυγός του Δαμόκα απέκτησαν κόρη στις 25-8-
2016. 

➤ Ο Ηλίας Δημ. Ρόκκας και η σύζυγός του Ερ-
μίνα απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, κόρη, στις
29-7-2016. 

Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες, γιαγιάδες
ευχόμαστε να τους ζήσουν και να τα καμαρώσουν
όπως επιθυμούν. 

Βαπτίσεις 
➤ Ο Νίκος Πανέρης και η σύζυγός του Μαρία Κακαβούνου,

κόρη της Παρασκευής Μπουρτσουκλή, βάπτισαν το δεύτερο
γιο τους στις 4/6/16 και το όνομα αυτού Χρυσοβαλάντης. 

➤ Ο Παναγιώτης Γ. Ρόκκας και η Μαρία Μοντεάν βάπτισαν
το γιο τους στις 3/9/16 και το όνομα αυτού Χρήστος. 

➤ Ο Ανδρέας Κων/νου Σταματόπουλος και η σύζυγός του
Άννη Μποτσιώνη βάπτισαν την κόρη τους στις 11/6/16 και το
όνομα αυτής Βασιλική. 

➤ Ο Χρήστος και η Σοφία Συρεγγέλα (κόρη του Δήμου του
Τσιρίκου) βάπτισαν το γιο τους στην Παναγίτσα στη Ράχη του
Κακώση στις 23/7/16 και το όνομα αυτού Βασίλειος-Χρήστος. 

➤ Ο Δημήτρης Χρ. Ψαρράς (εγγονός  του  Κουρκούμπα)
και η σύζυγός του Αλεξάνδρα βάπτισαν την κόρη τους στον
Άγιο  Νεκτάριο  Χαϊδαρίου,  στις  18/9/16  και  το  όνομα  αυτής
Αναστασία-Ζωή. 

➤ Ο  Βαγγέλης Βασ. Ηλιόπουλος και  η  σύζυγός  του 
Χρυσούλα βάπτισαν  τη  δεύτερη  κόρη  τους  στις  2/7/16  στο
Ηράκλειο Κρήτης και το όνομα αυτής Μαρία. 

➤ Ο Γιώργος Βασ. Ηλιόπουλος και η σύζυγός του Τζιωρτζίνα
βάπτισαν  την  κόρη  τους  στις  9/7/16  και  το  όνομα  αυτής
Άρτεμις-Βησσαρία.

➤ Η Βασιλική Κων/νου Σταματοπούλου και ο σύζυγός της
Γιάννης Παπαντωνίου βάπτισαν  την  κόρη  τους  στις  3/7/16
στην Ιερά Μονή Νεστάνης και το όνομα αυτής Μαρία-Ιουλία. 

Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες, γιαγιάδες ευχόμαστε
να τους ζήσουν οι νεοφώτιστοι. 

ΝΕΟΙ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

― Η Καζά Λίτσα το γένος Αντωνοπούλου
πήρε το πτυχίο Νοσηλευτικής Πατρών. 

― Ο Σίμος Μιχάλης του Γεωργίου πήρε το
πτυχίο Φυσιοθεραπείας από το ΑΤΕΙ Δ. Ελλάδας. 

Καλή σταδιοδρομία.

Επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο
της εφημερίδας μας 

και στο facebook στη διεύθυνση: 
https://el-gr.facebook.com/tokakouri

Η  επιστροφή  στις  ρίζες  του  καθενός  μας  είναι  φυσικός
νόμος. Από ένστικτο και αγάπη ο άνθρωπος επιστρέφει στις
ρίζες του, στις ρίζες των γονιών του. Έτσι όλοι οι ξενιτεμένοι
νιώθοντας  την  μεγάλη  νοσταλγία,  με  τον  ένα  ή  τον  άλλο
τρόπο επιστρέφουν.

Η οικογένειά μας έχει αρκετούς ξενιτεμένους παλαιόθεν.
Είναι οι συνθήκες ζωής που το απαιτούν, η επιθυμία για το κα-
λύτερο  ή  ακόμη  και  το  ρίσκο.  Έτσι  και  ο  θείος  μου  Δήμος
Τσιρίκος έφυγε από το χωριό μας το 1968 για την Αμερική.
Πάλεψε  στη  ζωή  του,  δημιουργήθηκε  και  έφτιαξε  μια  πολύ
όμορφη  οικογένεια.  Με  την  σύζυγό  του  Μαρία  απέκτησαν
τρία παιδιά. Τη Σοφία, τον Γιώργο και τη Βασιλική. Η Σοφία με
τον άντρα της το Χρήστο Συρεγγέλα, έχοντας δύο κοριτσάκια
απέκτησαν  και  τρίτο  παιδί,  αγοράκι  αυτή  τη  φορά.  Πολύ
φυσικά σκέφτηκαν να το βαφτίσουν στο όμορφο χωριό μας.
Έχουν μεγάλη αγάπη τα παιδιά του Δήμου για τη γενέτειρα
των γονιών τους την Ελλάδα, όπως και όλα τα Ελληνοαμερι-
κανάκια.  Ο  Χρήστος  εξάλλου  κατάγεται  από  την  Νεστάνη,
κοντοχωριανός δηλαδή.

Δεν θα μιλήσω λεπτομερώς για τις πυρετώδεις προετοιμα-
σίες που έγιναν στην Αμερική και το πόσο δούλεψε όλη η οι-
κογένεια. Εκστρατεία ολόκληρη θα έλεγα. Είχαν φροντίσει
τα πάντα με μεγάλη επιμέλεια, από τη γιαγιά Μαρία
μέχρι τις εγγονές Μαρία και Αλέξις.

Το μυστήριο πού αλλού θα μπορούσε να γίνει
εκτός από την Παναγίτσα στην πανέμορφη ράχη
του  Κακώση,  με  μοναδικής  ομορφιάς  θέα.  Ο
Θεός  έριξε  απλόχερα  όλη  την  ομορφιά  γύρω
γύρω. 

Το όνομα αυτού Βασίλης-Χρήστος. Του παπ-
πού  και  του  πατέρα.  Οι  νονοί  ήταν  και  αυτοί
φίλοι  της  Σοφίας,  Τζίνα  και  Νίκος  Καζαλτζής,
πήγαιναν  μαζί  στο  Ελληνικό  σχολείο  και  στην
ίδια εκκλησία. Όλοι οι καλεσμένοι γέμισαν το εκ-
κλησάκι και τον αυλόγυρό του. Να σημειώσω εδώ
ότι  είχαν  έρθει  από  Καλιφόρνια  οι  καλοί  φίλοι  της
Μαρίας  και  του  Δήμου,  ο  Φαίδων  Καραϊωάννογλου  και  η
Μαρία και ο Νίκος Κόκκορης. Επίσης φίλοι της Σοφίας και του
Χρήστου η Αφροδίτη Πέτρου με την κορούλα της τη Βασιλική.
Η  Χριστίνα  Σπυροπούλου  νύφη  της  Μαρίας  και  του  Νώντα
Σπυρόπουλου, με τα παιδιά της και τη μητέρα της Ελένη. Ο
γιος μου ο Θάνος Γεωργιόπουλος από τη Ρώμη, ο αγαπημένος
μου εξάδελφος Δημήτρης Τσιπιανίτης (γιός της θείας Τούλας)
από  την  Ουάσιγκτον.  Η  νύφη  του  Αλέκου  και  της  Πάνης
Κοτσάνη, Μαρία με την κορούλα της από Άμστερνταμ Ολλαν-
δίας. Η Μαρί και ο Κώστας Σαββίδης με το μωράκι τους από
Νέα  Υόρκη,  με  την  θεία  τους  Βίκη  Αρμόνη-Παπούλια,  που
είναι και συγγενείς μας. Οι καλοί φίλοι μας Σοφία Λαγκομαρσίνο,
Πέτρος και Βάσω Μουτζουρίδη. Ο παιδικός φίλος και κουμπάρος
του Δήμου, Τζίμης Βασιλόπουλος από Σικάγο, ο Νίκος Μπι-
τσαράς κι αυτός από Σικάγο και κάποιοι που πιθανόν να μην
γνωρίζω. Οι γονείς του Χρήστου, Μαρία και Βασίλης Συρεγγέλας
ευτυχείς παππούς και γιαγιά, καθώς και τα αδέλφια του Βασίλη
ο Γιώργος με τη γυναίκα του Αναστασία και ο Κώστας με την

σύζυγό  του  Κούλα.  Φυσικά  τη  βάπτιση  τίμησαν  και  πολλοί
συγχωριανοί μας, η ευρύτερη οικογένειά μας και πολλοί άλλοι
φίλοι. Η οικογένεια του Δήμου τους ευχαριστεί όλους.

Αφού τελειώσαμε με το μυστήριο, τις ευχές και τις φωτο-
γραφίες από το εκκλησάκι, κατηφορίσαμε στην πλατεία του
χωριού  μας  όπου  ήταν  το  φαγοπότι  με  το  γλέντι.  Φαγητά
σπιτικά φτιαγμένα με επιμέλεια από την Κική, την σύζυγο

του Μήτσου Σταθούλη. Το κρασί το πρόσφερε ο καλός
φίλος  της  οικογένειάς  μας  και  αδελφικός  φίλος  του
Δήμου,  ο  Νώντας  Σπυρόπουλος.  Μάλιστα  σε  κάθε
μπουκάλι κρασί είχε τυπώσει τη φωτογραφία του μι-
κρού Βασιλάκη που είναι ένα αγγελουδάκι....

Τη μουσική είχε αναλάβει ο Διαμαντής Κέζας με
ωραίες επιλογές από Ελληνικά τραγούδια παραδο-
σιακά και λαϊκά. Το χορό άνοιξαν επάξια ο παππούς
Βασίλης γεννημένος στη Νεστάνη, με τον παππού
Δήμο και άλλους συγγενείς και φίλους. Γλέντι τρι-
κούβερτο, ευτυχώς με πολύ καλό καιρό. Όμως αξιο-
σημείωτο είναι πως όλα τα Ελληνοαμερικανάκια χό-

ρεψαν  Ελληνικούς  χορούς  και  ευχαριστήθηκαν  πάρα
πολύ.  Η  Σοφία  με  το  Χρήστο  χόρεψαν  ακόμα  και  σε

τραπέζια ισορροπώντας ...οι νονοί και κουμπάροι, ο Γιώργος,
η γυναίκα του Σιάνα, η Βασιλική, τα παιδιά του Δήμου και όλοι
οι εξ Αμερικής και όχι μόνο. Η κόρη της Σοφίας, Μαρία αν και
τόσο μικρή χόρεψε με τη μητέρα μου Μαρία Τσιρίκου …την
Καραγκούνα!! Από πολύ μικρά  τα παιδάκια στην ομογένεια,
μαθαίνουν τα πάντα για την Ελλάδα μας, με την φροντίδα και
την επιμέλεια, τον κόπο και το κόστος φυσικά γονιών και παπ-
πούδων!

Ευχόμαστε ολόψυχα στο μικρό Βασίλη να είναι γερός και
τυχερός στη ζωή του και πάντα να δέχεται και να προσφέρει
αγάπη! Στον Χρήστο και τη Σοφία να τους ζήσει το καινούριο
όνομα και  να χαίρονται όλη  την οικογένειά  τους! Στον θείο
μου  Δήμο  και  στη  Μαρία  να  χαίρονται  όλη  την  οικογένειά
τους και σε άλλα με υγεία! Είναι άξιοι που έκαναν τη βάπτιση
του εγγονού τους στο πανέμορφο χωριό μας, είναι παράδειγμα
δε  προς  μίμηση  και  τους  ευχαριστούμε!!  Ας  ακολουθήσουν
και άλλοι... Πάντα χαρές!!!

Ιωάννα Ρόκκα-Γεωργιοπούλου

Η  ΒΑΠΤΙΣΗ  ΤΟΥ  ΒΑΣΙΛΗ  ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ
(ΕΓΓΟΝΟΥ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΤΣΙΡΙΚΟΥ)

― Ο Γιώργος Κριμιζάς, εγγονός της Λίτσας Τασιοπούλου-
Παπαϊωάννου  πέτυχε  στο  Παν/μιο  Θεσσαλίας,  τμήμα
Πληροφορικής (Λαμία). 

―  Η Άννα Πετρίδου,  εγγονή  του  Γιώργου  Τσαγκαλάκη,
πέτυχε στο Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (ΚΠΑ). 

― Ο Μπασιώτης Κων/νος του Δημ. πέτυχε στο Τμήμα Παι-
δαγωγικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης (Ρέθυμνο). 

― Η Μπασιώτη Κων/να του Δημ. πέτυχε στο Τμήμα Διοί-
κησης και Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΤΕΙ Πελοπον-
νήσου (Καλαμάτα). 

― Ο Μπασιώτης Κων/νος του Γεωργίου πέτυχε στο Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Πάτρας. 

― Η Κολιοπούλου Ειρήνη του Κων/νου πέτυχε στο Τμήμα
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Μεσολογγίου. 

― Η Κολιοπούλου Χριστίνα του Ηλία πέτυχε στο Τμήμα
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ Καβάλας. 

― Η Χρυσάνθη Βασιλείου (κόρη Σοφίας Τσιπιανίτη, εγγονή
Τούλας  Τσιρίκου)  πέρασε  στην  Νοσηλευτική  Σχολή  του
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγχαρητήρια σε όλους σας και σας ευχόμαστε καλές
σπουδές. 

Επιτυχόντες  ΑΕΙ  και  ΤΕΙ

Ρόκκα  Ν.  Χρυσάνθη
Δικηγόρος

Εθνικής Αντιστάσεως 57-59
Τρίπολη  Τ.Κ.  22100  

Κιν.: 6982582902
xrusa.rokka@gmail.com

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

28ης Οκτωβρίου 50 

Τηλ.: 2710-239451 Τρίπολη
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Μουσική  Βραδιά  στον  κήπο  του  Ξενώνα

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Σταματόπουλος Χρήστος  .................................................................50€ 
Δούρος Νίκος  ...................................................................................20€
Κατσίνης Φώτιος ...............................................................................50€ 
Κοτίτσας Νικόλαος  ...........................................................................20€ 
Σταθούλη Βασιλική  ...........................................................................20€ 
Ηλιόπουλος Δημήτρης  .....................................................................20€ 
Γαρμπή Αναστασία ............................................................................20€ 
Ψαρράς Θεόδωρος (Αυστραλία)  ......................................................50€ 
Νάτση-Τριανταφύλλου Σταυρούλα (USA)  .............................$50 (USA) 
Σίμου Θεοδώρα .................................................................................20€ 
Παπαγεωργίου-Κανδραβέλη Ελένη  .................................................50€ 
Σταματόπουλος Διονύσιος  ...............................................................50€ 
Σταματοπούλου Θεοδώρα του Νικολ. ............................................100€ 
Δούρου Κατερίνα του Δημητρίου (USA) ..............................$100 (USA) 
Μπρότσης Γεώργιος του Θεόδωρου (Καναδάς) .............$120 (Καναδά) 
Παυλής Δημήτριος του Αλκιβιάδη ....................................................20€ 
Παπαγεωργίου Κώστας του Γεωργ.  .................................................20€ 
Σταματοπούλου-Βλαχοπουλιώτου Κωστούλα  .................................30€ 
Ηλιοπούλου-Καρατζά Φωτεινή .........................................................30€
Γκόνος Κων/νος του Ιωάν. (Αυστραλία)  ...........................................50€ 
Βλάχου-Χατζηχριστοφόρου Δήμητρα (Ν. Αφρική) ..........................70€ 
Βλάχου-Ηλιοπούλου Γεωργία  ..........................................................50€ 
Παναγιώταρου Γεωργία του Γεωρ. (Καναδάς)  .................................50€ 
Σταματοπούλου-Τριανταφυλλίδου Μαρία ........................................20€ 
Παπαθεοδώρου-Καραγιάννη Γωγώ  ..................................................50€ 
Δάμη Κατερίνα του Νικ. ....................................................................20€ 
Μπουρτσουκλής Αγγελής (Αυστραλία)  .....................$100 (Αυστραλία) 
Στεργίου-Νάτση Κική ........................................................................30€ 
Δημητρακοπούλου-Κατσίνη Ευαγγελία  ...........................................20€ 
(στο προηγούμενο φύλλο είχε γραφτεί λάθος) 
Παυλή Γεωργία του Αναστασίου  ......................................................20€
Μπουρτσουκλή Παρασκευή ..............................................................25€ 
Κατσίνη-Τσιώλη Γεωργία  ......................................................$50 Αυστρ. 
Κατσίνη-Ροζακλή Δήμητρα ...................................................$50 Αυστρ. 
Ρόκκα Μαργαρίτα  .............................................................................20€ 

ΔΩΡΕΑ
Ο Δημήτρης Αλκ. Παυλής δώρισε στον  ξενώνα μια παλιά

κασέλα στη μνήμη της μητέρας του Δημητρούλας Αλκ. Παυλή. 

ΑΦΙΞΕΙΣ  ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΩΝ  ΜΑΣ
Στο φύλλο αυτό συνεχίζουμε τις αφίξεις των ξενιτεμένων μας

το καλοκαίρι στο χωριό: 
1) Η Γεωργία Ψαρρά και ο σύζυγός της Φώτης Γκλουφέτας (Αυ-

στραλία) (τους ξεχάσαμε στο προηγούμενο φύλλο, συγγνώμη
παιδιά). 

2)  Η Δήμητρα Βλάχου με το σύζυγό της Στέφανο Χατζηχριστοφόρου
(Ν. Αφρική). 

3)  Ο Δήμος Τσιρίκος με όλη την οικογένειά του (USA). 
4)  Ο Τάκης Τσιρίκος με τη σύζυγό του Τζέρυ και το γιο του Γιώργο

με τη σύζυγό του (USA). 
5) Η Γεωργία Παναγιώταρου με το σύζυγό της Ηλία (Καναδάς). 
6) Ο Αλέξης Σταματόπουλος με τη σύζυγό του Βασιλική και την

κόρη του Κατερίνα με το σύζυγό της Καραντώνη Αντώνη (USA). 
7) Ο Κώστας Σπυρόπουλος με τη σύζυγό του Κούλα (USA). 
8) Ο Γιώργος Θεοδ. Μπρότσης με τη σύζυγό του Ντίνα (Καναδάς). 
9) Ο Θανάσης Σταθούλης με το γιο του και την οικογένειά του (Ν.

Αφρική). 
10) Ο Δήμος Ιωάν. Βλάχος με τη σύζυγό του Γιώτα (Αγγλία). 
11) Η Βασιλική Χαραλ. Σταματοπούλου με τον σύζυγό της και  το

γιο της με την οικογένειά του (Αυστραλία). 
12) Η Σταυρούλα Τριανταφύλλου-Νάτση με τα παιδιά της και τα εγ-

γόνια της (USA). 
13) Ο Φώτης Μιμίκου Κατσίνης με τη σύζυγό του (Αυστραλία). 
14) Η Δημητρούλα Γεωρ. Κατσίνη (Αυστραλία). 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

◗ Το άνοιγμα των σπιτιών στο χωριό έγινε καθεστώς, τώρα
οι κλεψιές γίνονται και την ημέρα και μη χειρότερα. 

Κάτι πρέπει να γίνει, δεν πάει άλλο. 
◗ Το πανηγύρι του Γκορτσουλιού κάθε χρόνο χάνει και κάτι

από την παλιά του αίγλη. Αυτό έχει αρχίσει από τότε που το
πανηγύρι έγινε Πικερναίικο, ενώ πρώτα ήταν όλων των χωριών
της Μαντινείας. 

◗ Τα  καλοκαιρινά  μπουρίνια  χτύπησαν  την  περιοχή  της
Τεγέας  και  Μεγαλόπολης.  Οι  καταστροφές  στην  παραγωγή
μεγάλες, καταστράφηκαν κερασιές, μηλιές, πατάτες, ντομάτες,
αμπέλια κ.ά. 

Ευτυχώς  τα  μπουρίνια,  που  είναι  τοπικά,  άφησαν  εκτός
τον Κακουραίικο κάμπο. Έτσι οι παραγωγοί μας δεν θα χάσουν
τους κόπους μιας χρονιάς, κάτι είναι και αυτό. 

Ο Κακουραίος 

Εν  ολίγοις…

Κακουραίικες  ατάκες 
Γράφει ο Γιάννης Δ. Σταματόπουλος 

Στις ατάκες του φύλλου αυτού πρωταγωνιστής
είναι ο Τσιρίκος (Γιώργης Κυπραίος, ο Ταχυδρόμος),
το λόγο θα τον δούμε ευθύς αμέσως. 

Στις  23  Ιουλίου,  ημέρα Σάββατο  το απόγευμα,
βρεθήκαμε στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγίτσας
στη Ράχη του Κακώση. 

Ο λόγος ήταν η βάπτιση του εγγονού του φίλου
Δήμου Τσιρίκου. 

Το  μυστήριο  της  βάπτισης  ήταν  προγραμματι-
σμένο από την προηγούμενη χρονιά. 

Την οργάνωση είχε αναλάβει ο Δήμος με τη σύ-
ζυγό του Μαρία μαζί με τους γονείς του νεοφώτιστου
Σοφία (κόρη του Δήμου) και τον σύζυγό της Χρήστο
Συρεγγέλα. 

Όλοι τους διαμένουν στην Καλιφόρνια της Αμε-
ρικής. Ήταν μια μεγάλη απόφαση των οικογενειών
Κυπραίου και Συρεγγέλα, για τη βάπτιση του εγγονού
τους στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Κακούρι.
Η οικογένεια Συρεγγέλα κατάγεται από τη Νεστάνη,
είναι  κοντοχωριανοί  μας. Έτσι  οι  δύο οικογένειες
με όλα τα παιδιά τους νύφες, γαμπρούς και εγγόνια
βρέθηκαν στο χωριό και όλοι ανηφόρισαν στο γρα-
φικό εκκλησάκι  της Παναγιάς για  την  τέλεση  του
μυστηρίου. 

Μαζί  με  τους  συγγενείς  και  πολλοί  φίλοι  και
συγχωριανοί του Δήμου αλλά και της οικογένειας
Συρεγγέλα από τη Νεστάνη. 

Η βάπτιση τελέστηκε από τον ιερέα του χωριού
μας, πατέρα Νικόλαο Κουτρουμπή. 

Το όνομα του νεοφώτιστου: Βασίλειος-Χρήστος. 
Μετά  τις  ευχές  στους  γονείς,  παππούδες  και

γιαγιάδες,  όλοι  κατηφορίσαμε  προς  την  πλατεία
του χωριού, όπου είχε στηθεί το παραδοσιακό τρα-
πέζι. Τα φαγητά πλούσια και εύγευστα, μια ακόμη
επιτυχία της ταβέρνας Σταθούλη (Μήτσο-Κική
πολλά πολλά συγχαρητήρια). 

Το ζεύγος Χρήστος και Σοφία Συρεγγέλα ευχα-
ρίστησαν  τους  καλεσμένους  που  παρευρέθηκαν
στην ξεχωριστή ημέρα για την οικογένειά τους. 

Η Σοφία αναφέρθηκε με σεβασμό, αγάπη και
νοσταλγία για τις στιγμές που είχε ζήσει η ίδια και
τα αδέλφια της, τα καλοκαίρια, όταν ήταν μικρά
παιδιά, κοντά στον παππού Γιώργο (Τσιρίκο) και τη
γιαγιά Σοφία. 

Αυτό έδωσε την αφορμή στην παρέα μου να θυ-
μηθεί ανέκδοτες ιστορίες του Τσιρίκου. 

Από αυτές μεταφέρω δύο, τις πιο χαρακτηριστι-
κές: 

α) Η ΓΚΑΖΟΖΑ 
Κάποιο  καλοκαίρι  ο  Τσιρίκος,  ως  Ταχυδρόμος

της  Μαντινείας,  ερχόταν  από  Σιμιάδες,  που  είχε
πάει το ταχυδρομείο. 

Ο ήλιος έκαιγε και το άλογό του και ο ίδιος ήταν
λούτσα στον ιδρώτα. Μπροστά το άλογο και πίσω ο

Τσιρίκος φτάνουνε στο Κοινοτικό καφενείο του χω-
ριού. Εκεί καθόταν ο παπα-Κοτσιάνης με την παρέα
του. Όταν  ο  παπα-Γιώργης  είδε  τον Τσιρίκο δίνει
αμέσως εντολή στον Κολιό τον Μπρότση, που είχε
το καφενείο, να του δώσει μια κρύα γκαζόζα για να
δροσιστεί. 

Ο Τσιρίκος πήρε την γκαζόζα και την ήπιε μονο-
ρούφι. Όταν η γκαζόζα τελείωσε είπε: 

“Χάθηκε να την βάλουνε σε μια ντραμπουζάνα”
εννοώντας ότι ήταν πολύ λίγη για την περίπτωση. 

β) Ο ΜΠΟΥΦΕΣ 
Ο Πολύξενος Κωτσιοβός, ιατρός, ήταν άνθρωπος

πολυταξιδεμένος στο εξωτερικό. Έτσι όταν βρέθηκε
στο χωριό, στο καφενείο του αδελφού του Γιάννη,
διηγιόταν για ότι είχε δει στο εξωτερικό στο τελευ-
ταίο του ταξίδι, στην παρέα του Τσιρίκου. 

Έτσι, η διήγηση έφτασε και στο τι γίνεται στα
μεγάλα ξενοδοχεία του εξωτερικού, που είχαν κα-
θιερώσει τον “μπουφέ”, άγνωστο σύστημα για την
Ελλάδα τότε. Οι πελάτες του ξενοδοχείου, με μια
μικρή επιβάρυνση, είχαν το δικαίωμα να μπουν στον
μπουφέ και να φάνε όσο θέλουν και ό,τι θέλουν
και ήταν πολλά (κρέας, τυριά, σαλάτες, κ.ά.). 

Ο  Τσιρίκος,  γνωστός  καλοφαγάς  και  η  παρέα
του άκουγαν όλα αυτά με έκπληξη. Στο τέλος της
αφήγησης ο Τσιρίκος δεν άντεξε και είπε: “Χάθηκε
ένα τέτοιο να φέρουν κατά δώθε;” και  εννοούσε
ότι έναν τέτοιο μπουφέ αυτός και η παρέα του θα
τον επισκεπτόταν τακτικότατα. Οι λόγοι προφανείς. 

Το γλέντι στην πλατεία άναψε γρήγορα με ελ-
ληνικούς χορούς,  εκείνο που εντυπωσίασε όλους
μας ήταν η χορευτική δεινότητα των παιδιών Δήμου
και Συρεγγέλα στο Καλαματιανό και τσάμικο και
αυτό είναι δείγμα της αγάπης τους στην Ελλάδα. 

Συγχαρητήρια παιδιά σ’ εσάς και στους γονείς
σας. 

Το γλέντι τελείωσε τις πρωινές ώρες με μπαλω-
θιές από Θανάση Νάγο και Αλέκο Κοτσιάνη. 

Στο τέλος ήταν και η έκπληξη, σερβιρίστηκε ο
παραδοσιακός “Τραχανάς” για πρωινό ρόφημα ήταν
ό,τι έπρεπε. 

Τελειώνοντας θέλω να πω στο φίλο Δήμο, που
είχε την τόλμη να έλθει στο χωριό οικογενειακώς
να βαπτίσει τον εγγονό του, ότι αυτό αποτελεί εκ
μέρους του δείγμα μεγάλης αγάπης για την πατρίδα
και το χωριό και τον τιμά. 

Φίλε Δήμο σου εύχομαι και πάλι να σου ζήσει ο
νεοφώτιστος εγγονός αλλά και όλα τα εγγόνια
σου και τα παιδιά σου. 

Εύχομαι σ’ εσένα και στην οικογένειά σου να
είστε πάντα υγιείς και να έχετε πολλές χαρές στη
ζωή σας. 

Πάντα τέτοια να έχουμε όλοι μας. 

λόγου βρέθηκαν κάτω από το Αυγουστιάτικο φεγγάρι
και απόλαυσαν μια μουσική βραδιά υψηλής ποιότητας. 

Η εκδήλωση άρχισε γύρω στις 9:30 το βράδυ. 
Ο Πρόεδρος  του  Συλλόγου Ανδρέας Σταματό-

πουλος, πήρε το λόγο και καλωσόρισε τους παρευ-
ρισκόμενους και τους ευχήθηκε καλή διασκέδαση,
αφού ευχαρίστησε τους χορηγούς της εκδήλωσης
που ήταν: 

α) Το κτήμα Σπυρόπουλου για  τα  κρασιά  που
πρόσφερε για μια ακόμη φορά. 

β) Ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Κώστας Σιολές
για την προσφορά τους σε ντομάτες Κακουραίικες. 

Το μενού της βραδιάς είχε: 
• Γουρνοπούλα ψητή, που κατ’ ομολογία όλων,

ήταν καταπληκτική. 
• Τυριά (φέτα και κεφαλοτύρι) 
• Σαλάτα αγγουροντομάτα
• Κρασί
• Παγωτό και γλυκό ραβανί 
Όλα δωρεάν προσφορά του Συλλόγου Αθηνών.
Το σερβίρισμα του μενού έγινε από τη Θεοδώρα

Σταθούλη και  το Χρήστο Ρόκκα που  με  σύστημα
και σβελτάδα σε λίγα λεπτά τα φαγητά και τα ποτά
ήσαν σε όλα τα τραπέζια, όλοι έμειναν απόλυτα ευ-
χαριστημένοι. 

Η τετραμελής ορχήστρα μας ξεκίνησε με ελαφρά
λαϊκά και ακολούθησαν καλαματιανά και  τσάμικα.
Το  τέλος  της  βραδιάς  έκλεισε  με  ζεϊμπέκικα  για
τους  πολύ  μερακλήδες. Έτσι  ξεσηκώθηκαν  οι  πα-

ρευρισκόμενοι σε χορούς, που κράτησαν μέχρι τις
2.30 το πρωί. 

Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Γκόνος
ανέλαβε  τη  λαχειοφόρο  αγορά,  που  είχε  ωραία
δώρα: 

• Μια τηλεόραση 32΄ ιντσών
• Ένα μπλέντερ
• Δύο διανυκτερεύσεις στον Ξενώνα του Συλ-

λόγου 
• Πέντε (5) βιβλία της Γωγώς Κακαρίκου, προ-

σφορά της. 
Την οργάνωση της εκδήλωσης σε μεγάλο βαθμό

είχε αναλάβει μέρες πριν η υπεύθυνη του Ξενώνα
Δήμητρα Ρόκκα. Της αξίζουν θερμά συγχαρητήρια,
ήταν όλα άψογα. 

Ακόμη βοήθησαν, ο Γιώργος Γκόνος στο φωτισμό
του χώρου, ο Θεόδωρος Γκόνος στη μεταφορά των
καθισμάτων, η Ελένη Κέζα και η Βούλα Ηλιοπούλου
στην κουζίνα και φυσικά τα μέλη του Δ.Σ. του Συλ-
λόγου. Επίσης να ευχαριστήσουμε θερμά το Γιώργο
Συμπόνη για τη φωτογράφηση της εκδήλωσης και
τη δημιουργία του video. 

Όλους τους ευχαριστούμε.
Η εκδήλωση  της  μουσικής  βραδιάς  και  αυτές

που  προηγήθηκαν  (γλέντι  στην  πλατεία,  θέατρο,
καραόκε, ζογκλέρ) άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις
στους συγχωριανούς και φίλους του χωριού. 

Όλοι ευχήθηκαν και του χρόνου με υγεία. 
Εμείς λέμε να έχουμε πάντα τέτοια. 

Ο Κακουραίος

Συνέχεια από την 1η σελ. 
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• ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ εορτή του Αϊ Λιά.
Στο λόφο, στην είσοδο του χωριού, στο πανέ-
μορφο άλσος βρίσκεται το εκκλησάκι του Προ-
φήτη Ηλία. Μετά την θεία λειτουργία, που με
κατάνυξη παρακολουθήσαμε όλοι μας, ο Σύλ-
λογος του χωριού είχε διοργανώσει μια μικρή
εκδήλωση. Μεταφέρθηκαν τραπέζια και καρέ-
κλες από την αίθουσα και στήθηκε ένα όμορφο
σκηνικό  ώστε  να  μπορούν  να  καθίσουν  όλοι
όσοι παρευρέθηκαν στην εκκλησία. Προσφέρ-
θηκε σε όλους δωρεάν γουρνοπούλα, η οποία
ήταν  προσφορά  του  Σπύρου και  της Ελένης
Κοσκινά τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά
για αυτή την ευγενική τους χειρονομία. Επίσης
προσφέρθηκαν δωρεάν σαλάτα, τυρί και ανα-
ψυκτικά. Φυσικά υπήρχε και  κρασί προσφορά
του συμπατριώτη μας Αλέκου Γ. Ηλιόπουλου
τον οποίο επίσης ευχαριστούμε θερμά.    

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ Παραδοσιακό
Πανηγύρι-μεγάλο γλέντι στην πλατεία του χω-
ριού. Και φέτος επιλέξαμε και είχαμε τα μεγα-
λύτερα  και  πιο  αγαπητά    ονόματα  στο  χώρο
του δημοτικού τραγουδιού. Συγκεκριμένα στο
παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι ήταν ο ΓΙΩΡ-
ΓΟΣ ΜΠΕΚΙΟΣ, η ΛΟΥΛΑ ΠΑΠΠΑ και η ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ ΜΠΕΚΙΟΥ. Στο λαϊκό τραγούδι ήταν ο με-
γάλος καλλιτέχνης ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΡΛΕΓΚΑΣ που
μας  ταξίδεψε  με  τα  όμορφα  τραγούδια  του.
Στο  δε  κλαρίνο  ο  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΡΙΣΤΟ-
ΠΟΥΛΟΣ.  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 και πράγματι όσοι παρευρέθηκαν
διασκέδασαν με την ψυχή τους. Το όλο σκηνικό
ήταν  πανέμορφο σε  αυτή  την ωραία  πλατεία
μας. Η Πρόεδρος του Συλλόγου μας Δήμητρα
Αντωνοπούλου αφού  καλωσόρισε  τον  κόσμο
και τον ευχαρίστησε για την προσέλευσή του
έδωσε το έναυσμα για το χορό. Το κέφι ξεχείλιζε
μέχρι το πρωί, όλος ο κόσμος διασκέδασε και
το ευχαριστήθηκε αφού ο χορός ήταν ελεύθε-
ρος, η πίστα μεγάλη, η εξυπηρέτηση άμεση και
οι τιμές πολύ καλές για αυτό το μέγεθος του
πανηγυριού. Η οργάνωση κατά γενική ομολογία
ήταν πολύ καλή και αρκετά ποιοτική. Σε κάθε
τραπέζι είχε τοποθετηθεί τιμοκατάλογος και η
εξυπηρέτηση του κόσμου γινόταν στο τραπέζι
από  γκαρσόνια.  Πολλοί  νέοι  του  χωριού  μας
και μέλη του Συλλόγου ανέλαβαν εθελοντικά
και αφιλοκερδώς αυτή την ευθύνη, τους οποίους
και  τους  ευχαριστούμε  θερμά.  Συγκεκριμένα
οι: Κώστας Ι. Μανέλης, Χρήστος Γ. Ρόκκας,
Διαμαντής Κέζας, Γεώργιος Δ. Σταθούλης,
Κων/νος Ι. Σταθούλης, Νικόλαος Δ. Χρόνης,
Παναγιώτης Ν. Μπουρτσουκλής, Βασίλειος Δ.
Ψαρράς, Γεώργιος Σ. Νάγος, Βασίλειος Ηλιό-
πουλος. Επιπλέον αρκετά άτομα εργάστηκαν
στους πάγκους, στην κουζίνα, στην λαχειοφόρο
αγορά, στο στήσιμο των τραπεζοκαθισμάτων,
τους οποίους τους ευχαριστούμε από καρδιάς.
Χωρίς την βοήθεια αυτή πολύ δύσκολα θα μπο-
ρούσε να διεξαχθεί αυτή η εκδήλωση με τόση
μεγάλη επιτυχία. 

Επίσης  ευχαριστούμε  τους  χορηγούς μας
στη  λαχειοφόρο  αγορά: Χρήστο Χ. Σταματό-
πουλο που  προσέφερε  ένα  ρολόϊ  γυναικείο
χειρός,  το Ελαιοτριβείο Α/φοί Σωτηρόπουλοι
που  προσέφερε  17  κιλά  εξαιρετικά  παρθένο
ελαιόλαδο, τον Αθανάσιο Β. Κολιόπουλο που
προσέφερε  δύο  δοχεία  λάδι  αυτοκινήτου  και
μια ευθυγράμμιση αυτοκινήτου, την παραδοσιακή
ταβέρνα «Ο ΜΑΝΕΛΗΣ» που προσέφερε ένα

γεύμα για τέσσερα (4) άτομα.
Επισημαίνουμε ότι ο Σύλλογος τη μόνη εκ-

δήλωση που κάνει για να κερδίσει κάποια χρή-
ματα είναι αυτό το πανηγύρι και απευθύνεται
κατά κύριο λόγο εκτός Κακουραίων, όπως προ-
κύπτει 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. 

Για του χρόνου ήδη έχει προγραμματιστεί
το πανηγύρι για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
με ακόμη καλύτερη δημοτική ορχήστρα. ΡΑΝ-
ΤΕΒΟΥ λοιπόν  και  του  χρόνου  στην  έναρξη
των  ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΩΝ 2017 που  θα  γίνει  στο
πανηγύρι  την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ. ΣΑΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ.

• ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και  ώρα  9:00
μ.μ. στην πλατεία του χωριού δόθηκε μια θεα-
τρική παράσταση από την Θεατρική Ομάδα Με-
γαλόπολης  με  το  έργο  του  Δ.  Ψαθά  «ΦΟΝ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ». Μικροί-μεγάλοι βρήκαμε την
ευκαιρία να παρακολουθήσουμε δωρεάν αυτή
την ωραία κωμωδία από μια καταξιωμένη θεα-
τρική  ομάδα.  Βεβαίως  οι  καιρικές  συνθήκες
δεν βοήθησαν μιας και έβρεχε καταρρακτωδώς
μέχρι  τις  7:00 μ.μ.  και  η  υγρασία με  το  κρύο
δυσκόλεψε και την προσέλευση αλλά και την
παρακολούθηση της παράστασης. Οι άνθρωποι
της θεατρικής ομάδας έμειναν ικανοποιημένοι
τόσο από την υποδοχή και φιλοξενία όσο και
από το χωριό μας και έδειξαν θετικοί και για
επόμενες συνεργασίες με τον Σύλλογο. Είναι
πολύ σημαντικό για το χωριό μας να μπορεί να
φιλοξενεί αυτού του μεγέθους και ποιότητας
εκδηλώσεις.

• ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Βραδιά ΚΑΡΑ-
ΟΚΕ για μικρούς και μεγάλους στην αίθουσα
του Συλλόγου. Ήταν μια πρόκληση και μια ευ-
καιρία  για  να  εκφράσει  κάποιος  το  ταλέντο
του  στην  ερμηνεία  αγαπημένων  τραγουδιών.
Πέντε γκρουπ δήλωσαν συμμετοχή. Η νεολαία
του χωριού και όχι μόνο απόλαυσε και διασκέ-
δασε με το ταλέντο και το χιούμορ των διαγω-
νιζομένων. Ο Σύλλογος είχε αναγγείλει ότι θα
βραβευθούν όλοι οι συμμετέχοντες. Το πρώτο
βραβείο 40€ το πήρε η Σίσσυ Γ. Ψαρρά με την
Ειρήνη Κολιοπούλου (ντουέτο). Λόγω ισοβαθ-
μίας η επιτροπή έδωσε δύο δεύτερα βραβεία
από 30€ έκαστο. Το ένα το πήρε η Ευαγγελία
εγγονή  της Λίτσας και  του Δημήτρη Παπαϊ-
ωάννου ενώ το άλλο η Νικολέτα Θ. Ψαρρά με
την Ειρήνη Κ. Κολιοπούλου (ντουέτο). Το τρίτο
βραβείο 20€ το πήρε ο Κωνσταντίνος Α. Ανα-
στασιάδης, ενώ το τέταρτο βραβείο 15€ η Μα-
ρία Α. Αναστασιάδη.  Ο  Σύλλογος  συγχαίρει
και ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες και
ζητά προτάσεις και ιδέες για άλλες ανάλογες
δράσεις για του χρόνου.
• ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και ώρα 9:00 μ.μ.  

Στην  πλατεία  του  χωριού  δόθηκε  δωρεάν
ένα  σόου  μουσικής  και  κλασικής  μαγείας-τα-
χυδακτυλουργίας από τον διάσημο ταχυδακτυ-
λουργό Τρίσταν. Ένα σόου που το απόλαυσαν
όλοι, μικροί και μεγάλοι, μιας και είχε μεγάλη
αλληλεπίδραση με τους θεατές.

• Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙ-
ΡΙΚΟΣ αγώνας Παλαίμαχων - Νέων του χωριού
ακυρώθηκε λόγω εργασιών στο γήπεδο ΛΕΒΙ-
ΔΙΟΥ που διεξάγεται κάθε χρόνο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ
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ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ  2016
Συνέχεια από την 1η σελ. 

Έφυγαν   για   πάντα   από   κοντά   μας

Στις οικογένειες των θανόντων συγχωριανών μας το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει
τα θερμά του συλλυπητήρια και τους εύχεται την εξ ύψους παρηγοριά.

Στη μνήμη του αγαπημένου μας
πατέρα 

Διονυσίου Αθαν. Μπουρτσουκλή

Της  Παναγιάς  ήταν  γιορτή  και  συ
ξεκίνησες πρωί για την αιώνια ζωή!!

Ήθελες να φύγεις από καιρό αλλά
είχα  μάθει  κι  εγώ,  με  το  γαμπρό σου
για βοηθό, να σε καθυστερώ και προ-
σευχόμουν στο Θεό να σου μακραίνει
τον καιρό από τον πικρό αποχωρισμό!! 

Όμως εκείνη τη νυχτιά, νάζια σου
έκανε  η  καρδιά  και  στο  γλυκό  σου
όνειρο σκοτείνιασε η πλάση και η καρδιά
σου σχίζεται στα δύο της ξεχωρίζει και
η ψυχή σαν φάντασμα ξεχύνεται από
το σώμα σου, νεκρώνει το
κορμί σου και ανεβαίνει εκεί
ψηλά  που  είναι  το  παιδί
σου, για να το πάρεις αγ-
καλιά  και  να  του  κάνεις
συντροφιά!!

Τώρα θα είστε πια μαζί
με τον αγαπημένο γιό και
λατρεμένο  μου  αδελφό!!
που  έχω  έναν  χρόνο  να
τον δω αλλά ποτέ δεν τον
ξεχνώ!! Δώσ’  του  χαιρετί-
σματα πολλά και τα γλυκά μου τα φιλιά.
Να μας κοιτάτε από ψηλά και να χαρείτε
τη χαρά…. Πατέρα, είπα, μην ξεχνάς,
στείλτε μηνύματα συχνά, για να ’χουμε
παρηγοριά κι εγώ και τ’ άλλα τα παιδιά.
Γονείς κι αδέλφια εκεί θα βρεις πολλούς
φίλους και συγγενείς και σ’ όλους δώσε
ένα φιλί! Σας αγαπάμε όλους πολύ, γι’
αυτό μας λείπετε πολύ! Κι αν κλείνει ο
χρόνος την πληγή, σημάδι μένει όμως
εκεί  για  να  θυμίζει  πάντοτε  την  κάθε
μας στιγμή.

Αγαπημένε μου πατέρα,
Ξέρω πως μπήκες πολύ νωρίς στις

δυσκολίες της ζωής γιατί έμεινες ορ-
φανός από πατέρα σε ηλικία επτά ετών
και μαζί με τη μάνα σου και τη γιαγιά
μου Παναγιώτα, σαν μεγαλύτερος από
τα τρία αδέλφια σου, έπρεπε να δου-
λέψεις σκληρά για την οικογένειά σου
και τα κατάφερες μέσα στα μαύρα χρό-
νια του πολέμου και της κατοχής. Αρ-
γότερα, όταν μεγάλωσες, ερωτεύτηκες
και παντρεύτηκες την άξια, καλοσυνάτη

και επίσης ορφανή από πατέρα μονά-
κριβη  κόρη  της  Παναγιώτας  Κατσιου-
λάτου και με τη βοήθεια του Θεού απο-
κτήσατε μια πολύτεκνη και τίμια οικο-
γένεια με πέντε παιδιά, έντεκα εγγονές
και μια δισέγγονη. 

Είμαστε όλοι υπερήφανοι για σένα
πατέρα μου γιατί ήσουν ηθικός, άξιος,
υπομονετικός,  καλοσυνάτος,  δουλευ-
ταράς και πάνω απ’ όλα Άνθρωπος που
ήθελες  να  βοηθάς  αυτούς  που  είχαν
ανάγκη  και  να  ζεσταίνεις  τις  καρδιές
τους. 

Χρυσέ  μου  πατέρα,  τα  τελευταία
χρόνια είχες χάσει σιγά-σιγά την πνευ-
ματική σου διαύγεια, αλλά μέσα σ’ εκεί-

να  τα γλυκά,  καλοσυνάτα
και  γαλαζοπράσινα  μάτια
σου, αναγνώριζα μέχρι την
τελευταία σου στιγμή τον
γλυκύτατο και τρυφερό πα-
τέρα μου. 

Αισθάνομαι ότι τα λόγια
είναι φτωχά για να εκφρά-
σω  αυτά  που  νοιώθω  για
σένα.  Αγαπημένε  μου  και
ακριβέ  μου  πατέρα,  ποτέ
και  τίποτα  άλλο  δεν  θα

μπορέσει να αντικαταστήσει την αγάπη
σου και τη θέση σου στην καρδιά μου.

Ήσουν για εμένα το καλύτερο πα-
ράδειγμα και στήριγμα στη ζωή μου.

Σε  ευχαριστώ  για  όλα  και  σε  ευ-
γνωμονώ που με μεγάλωσες με πολλή
αγάπη  και  μου  δίδαξες  να  έχω  αξίες
και ιδανικά. Τώρα που με τα μάτια της
ψυχής μου θα βλέπω τα μάτια σου και
την κάθε συμβουλή σου διαμάντι ακριβό
θα έχω φυλαχτό.

Αγαπημένε μας πατέρα, δεν θα σε
ξεχάσουμε ποτέ. Θα είσαι πάντα στις
σκέψεις μας και στις καρδιές μας. Θα
είσαι  το  πιο  φωτεινό  αστέρι  που  θα
φωτίζει το δρόμο μας, θα είσαι η παρη-
γοριά μας, τη νύχτα στα όνειρά μας να
έρχεσαι συχνά!

Μας λείπεις πάρα πολύ. 
Αιωνία σου η μνήμη!!
Καλό παράδεισο πατερούλη μου.

Η κόρη σου 
Παναγιώτα Διονυσίου Μπουρτσουκλή

Διονύσιος  Αθαν.  Μπουρτσουκλής

Α φήνω  για  λίγο  τις  έννοιες  μου  και
ανοίγουν οι δρόμοι για να με οδηγή-

σουν στο «Κακούρι», στην ιδιαίτερη πατρίδα
μου.  Θαυμάζοντας  τη  διαδρομή  και  την
ομορφιά  αυτού  του  ευλογημένου  τόπου,
το  ταξίδι  προκαλεί  ξεχωριστή συγκίνηση.
Κοιτάζω  γύρω  μου  τα  καμποχώραφα,  τη
βρύση, τα δένδρα, τις λεύκες και τα πλα-
τάνια και θυμάμαι... Θυμάμαι εκείνα τα χρό-
νια  τα αλησμόνητα,  τα  νερά  της βρύσης,
τις κουβέντες, τα γέλια και τα αστεία των
κοριτσιών που περίμεναν να γεμίσουν  τα
ξυλοβάρελα με δροσερό νερό. Τα γαϊδου-
ράκια  να  περιμένουν  υπομονετικά  για  να
τα φορτώσουν. Τα γάργαρα νερά, που κυ-
λούσαν  και  βούιζαν  δίπλα  στα  πλατάνια.
Και  έσμιγε  το  βουητό  του  νερού  με  το
βουητό του αέρα και με τα αστεία των κο-
ριτσιών και τα λόγια τους γράφονταν στα
φύλλα  και  εκείνα  σείονταν  και  σφύριζαν
και  τα  έκαναν  τραγούδι.  Και  χόρευαν  τα
κλώνια και σκορπούσε το τραγούδι και το
έπαιρνε  ο  αέρας.  Και  λικνιζόταν  η  άγρια
μέντα και λουζόταν στα νερά που κυλούσαν
στις ρίζες του γέρο-Πλάτανου και μοσχο-

βολούσε με το φύσημα του αέρα. Μνήμες
και θύμησες, από τα χρόνια εκείνα τα αλη-
σμόνητα, από τα μέρη τούτα τα αγαπημένα.
Τότε, όταν, κάποτε, που οι παππούδες μας
έλεγαν  ιστορίες  και  παραμύθια.  Ιστορίες
για τα τεράστια πλατάνια της βρύσης, που
φύτεψαν  όταν  ήσαν  σχολιαρόπαιδα  μαζί
με  τον  δάσκαλό  τους,  (περίπου  το  1900)
και παραμύθια, για τις νεράιδες τις νερο-
γέννητες, που έβγαιναν και σεργιανούσαν
σαν έπεφτε το σκοτάδι.

«Έλεγαν… εκεί στις καλαμιές δίπλα
στο μεγάλο πλατάνι κοντά στη βρύση, τις
νύχτες με τ’ αστρί και το φεγγάρι, έρχονται
οι νεράιδες και χορεύουν. Για τούτο καλά
μου παιδιά κανένας δεν κατεβαίνει τη
νύχτα στη βρύση…».

Τα  πηγάδια  (οι  στέρνες),  τα  ποτάμια,
τα γεφύρια, οι βρύσες στα σταυροδρόμια
του χωριού και οι πηγές  («τα μάτια» που

τα  λέγαμε)  ασκούσαν  και  ασκούν  πάνω
μου μια ιδιαίτερη γοητεία. Αφουγκράζομαι
το κελάρυσμα του νερού, το νεροψιθύρισμα
και το ακολουθώ μέχρι να το βρω. Το τρα-
γούδι του νερού μας επηρεάζει όλους και
ξυπνάει τη ρομαντική μας διάθεση, μιλάει
σε  μια  δική  του  γλώσσα,  με  ένα  κώδικα,
που  όσοι  τον  καταλαβαίνουν  και  το  απο-
κρυπτογραφούν, απολαμβάνουν την ομορ-
φιά του και την ευεργετικότητά του στην
φύση και στις ψυχές τους.

Μεγάλωσα  στο  χωριό  την  εποχή  που
δεν είχε έρθει ακόμη το νερό στα σπίτια.
Από μικρή θυμάμαι τις γυναίκες στη γειτονιά
να περιγράφουν με λεπτομέρειες, γνέθον-
τας τη ρόκα τους, τις συναντήσεις τους με
τις νεράιδες στη βρύση, την ώρα που βασί-
λευε ο ήλιος…

«Ήσαν όλες τόσο όμορφες, ήσαν όλες
τους πλανεύτρες. Κρύβονταν πίσω από

τα κλαδιά του πλάτανου, κοντά στο δρο-
σερό νερό που πάει για το ποτάμι.

Του ουράνιου τόξου χρώματα για φό-
ρεμα φορούσαν και τα μαλλιά τους στόλι-
ζαν με τα άστρα του ουρανού, καθρέφτη
είχαν το νερό που ήσυχα κυλούσε και
χτένι να χτενίζονται το φως του φεγγαρι-
ού».

Και μεις μικρά παιδιά τότε, καθισμένα
στο πλατύσκαλο του σπιτιού, τρέμαμε απ’
το φόβο  μας. Δεν  θέλαμε  όμως  να  πάμε
για ύπνο. Θα χάναμε το τέλος της ιστορίας.
Και πού να τολμήσουμε να πάμε προς τη
βρύση όταν σουρούπωνε! Η κάθε σκιά, το
κάθε  κλαδί  έπαιρνε μορφή σαν έπεφτε η
νύχτα. Και σ’ όλα τα παραμύθια το πηγάδι
το  φύλαγε  πάντοτε  και  ένας  δράκος.  Ο
δράκος του Αϊ Γιώργη. Η Κατώβρυση, όπως
την λέγαμε, είναι στην είσοδο του χωριού.
Στέκει εκεί περήφανη για το παρελθόν
της, που ήταν τόπος συνάντησης για όλους,
μόνο που άλλαξε λίγο και τώρα πια δεν
έχει νερό. Και τα πλατάνια γέρικα πια,
όμως το ίδιο επιβλητικά, όπως είχαν μείνει
στη μνήμη μου απ’ τα παιδικά μου χρόνια. 

Οι  βρύσες  και  τα  πλατάνια  του  χωριού  μας
Γράφει η Γωγώ Κακαρίκου, Εκπαιδευτικός

Αγαπημένη  σύζυγος,  μητέρα  και  αδελφή Σωτήρα.
Συγχωρέθηκε  μετά  από  μακροχρόνια  ασθένεια  στις
13/8/16. Εγεννήθη στις 7/2/45 στη Ν. Αφρική. Ήταν θυ-
γατέρα του Βασίλη και της Μαριγώς Μανέλη. Άφησε
πίσω το σύζυγό της David, την κόρη Νικόλ-Μαριγώ και
το γαμπρό Μιχάλη και αδελφό Παναγιώτη Μανέλη και
την  οικογένειά  του.  Έζησε  ευτυχισμένη  κι  αξέχαστη
ζωή κοντά σε συγγενείς και φίλους. 

Σωτήρα, θα λείψεις απ’ όλους τους γνωστούς.
Αιωνία σου η μνήμη.

Σωτήρα  Μανέλη - Περτ


