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«Άνθρωπος που δεν διαβάζει μοιάζει με δέντρο που δεν ποτίζεται» Γκαίτε

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: 214117

Ο  Ξενώνας  του  χωριού  μας

ΚΕΜΠΑ

Γιορτή  Αγίου  Κωνσταντίνου  στο  Κακούρι

Προγραμματισμός των εκδηλώσεων
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ 2017

Ω
ς γνωστόν οι πολιούχοι Άγιοι στο χωριό μας
είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη και
ο αντίστοιχος ναός μας φέρει το όνομά τους. Ο

ναός αυτός έκλεισε 103 χρόνια από τα εγκαίνιά του
(1914), δεσπόζει στο χωριό μας με την επιβλητική μορφή,
το μέγεθός του και κυρίως λόγω της ξεχωριστής του θέ-
σης. Σήμερα ο ναός μας είναι πιο λαμπρός από ποτέ.
Πλήρως αγιογραφημένος με αγιογραφίες εξαιρετικής
τέχνης που διεγείρουν το θρησκευτικό συναίσθημα των
εκκλησιαζομένων αλλά και των επισκεπτών. Πεντακά-
θαρος, στρωμένος με ειδικές μοκέτες και χαλιά. Ο δε
περίβολος με την εντυπωσιακή σκάλα μοναδικός. Όσοι
έρχονται για πρώτη φορά πραγματικά εντυπωσιάζονται
από αυτό το δημιούργημα που τόσο πολύ φροντίζουν ο
ιερέας μας πατήρ Νικόλαος Κουτρουμπής, η νεωκόρος

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 εσωτερικού: Σύλλογος Αρτεμισιωτών 

Αττικής, Γλάδστωνος 10 Αθήνα, Τ.Κ. 10677 
δ. Μπορείτε να καταθέσετε στην Εθνική Τράπεζα: Σύλλο-

γος Αρτεμισιωτών Αττικής Αρ. Λογ/μού 65648001090

ε. ΠΡΟΣΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ 
Παρακαλούμε τους ξενιτεμένους Κακουραίους να

μην στέλνουν τσεκ στο Σύλλογο γιατί οι τράπεζες δεν
τα δέχονται. 

Μπορείτε όμως να καταθέσετε τη συνδρομή σας
στο λογαριασμό του Συλλόγου. Το όνομα του Συλλόγου
είναι: Σύλλογος Αρτεμισιωτών Αττικής με ΙΒΑΝ: 

GR 510110 6560 0000 6564 8001090 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Μην στέλνετε επιταγές ή επιστολές στο όνομα της

εφημερίδας «ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΙ».

Συνέχεια στην 4η σελ. 

Ο  ΞΕΝΩΝΑΣ  ΣΑΣ  ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ
Ο Ξενώνας στο χωριό θα είναι ανοικτός το πρωί

ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο για να δεχθεί τους
συγχωριανούς και φίλους του Συλλόγου και να προ-
σφέρει καφέ και αναψυκτικά. 

Μετά τη Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι της Πα-
ναγιάς στη ράχη του Κακόση σας περιμένουμε στον
Ξενώνα. Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

2ο Κακουραίικο  Αντάμωμα  2018
Το 2ο Κακουραίικο Αντάμωμα έχει ήδη δρομολογηθεί και

προγραμματιστεί. Οι προετοιμασίες για την όσο το δυνατόν
καλύτερη οργάνωση έχουν αρχίσει. Η έναρξη του 2ου ΚΑ-
ΚΟΥΡΑΙΪΚΟΥ ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ είναι την ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΥ-
ΓΟΥΣΤΟΥ 2018 το πρωί με τον εκκλησιασμό στην εκκλησία
του Αγίου Κωνσταντίνου και μετά το τέλος της λειτουργίας
η επίσημη υποδοχή με δεξίωση στην Αίθουσα του Συλλόγου.
Η διάρκεια των εκδηλώσεων του ανταμώματος θα είναι ένα
δεκαήμερο και θα καλύπτει μια ποικιλία συναρπαστικών ψυ-
χαγωγικών δραστηριοτήτων που θα προσδιοριστούν σε επό-
μενα φύλλα της εφημερίδας. Έχετέ μας εμπιστοσύνη.
Καλούμε όλους τους απανταχού Κακουραίους, είτε διαμένουν
στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα, να προγραμματίσουν από
τώρα την παρουσία τους στο Κακούρι τις ημέρες του Δεκα-
πενταύγουστου του 2018. Περιμένουμε από τώρα πώς και
πώς τις ημέρες εκείνες. Αυτό το κάλεσμα είναι κάλεσμα νο-
σταλγίας και αγάπης από όλους προς όλους. Μεταφέρετε
αυτό το μήνυμα, αυτό το ραντεβού όλοι προς όλους.
Σημειώστε τώρα στην ατζέντα σας «ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2018 στο ΚΑΚΟΥΡΙ». Κλείνουμε αυτό το κάλεσμα με τους
κάτω υπέροχους στίχους από το ποίημα του Ιωάννη Πολέμη

με τίτλο «Ο Μισεμός»: 

«Εκεί, παιδί μου που θα πας στα μακρινά τα ξένα,
Δίχτυα πολλά και ξόβεργες θα στήσουνε για σένα,
Η ελπίδα με τους πόθους της, το βιός με τα παλάτια
Και η ξεγελάστρα η ομορφιά με τα γλυκά τα μάτια.

Η ελπίδα η αχαλίνωτη ξεχνά τα περασμένα 
και θα ξεχάσης κάποτε μαζί μ’ αυτά κι εμένα· 
το βιός μες στα παλάτια του την περηφάνια κρύβει· 
και θα ντραπής για το φτωχό το πατρικό καλύβι 
κι η ξεγελάστρα η ομορφιά μ’ ένα φιλί στο στόμα 
κάνει το νιο ν’ απαρνηθεί και την πατρίδα ακόμα.

Παιδί μου, αν τη μητέρα σου πάψεις να τη θυμάσαι,
Με δίχως βαρυγκόμηση συγχωρεμένος να ’σαι,
Κι αν το φτωχό καλύβι μας ντροπή σου φέρνει ωστόσο,
Και πάλι θα ’μαι πρόθυμη συγχώρεση να δώσω,
Μα αν την πατρίδα απαρνηθείς που τη λατρεύουμε όλοι,
Νά ’ναι η ζωή σου……

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Κακουρίου

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Μορφωτικός και
Εξωραϊστικός Σύλλογος Αρτεμισίου προγραμματίζει μια
σειρά ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για το φετινό καλοκαίρι.
Όπως έχουμε αναφέρει σκοπός αυτών των εκδηλώσεων
είναι να δώσει την δυνατότητα στους συμπατριώτες μας
εκτός της ψυχαγωγίας, να εμβαθύνουν την επικοινωνία
τους, να συσφίξουν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις τους
και να ενισχύσουν τα μέγιστα το πνεύμα της κοινότητας. 

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων όπως έχει διαμορ-
φωθεί έως τώρα είναι (Οι εκδηλώσεις που έχουν υπο-
γραμμιστεί, έχουν οριστικοποιηθεί, στις άλλες ενδέχεται
να υπάρξουν μικρές τροποποιήσεις):

Συνέχεια στην 4η σελ. 

Η  γιορτή  της  Ανάληψης  στην  Αρμενιά 
Για μια ακόμη χρονιά ο καιρός, όπως και πέρσι, δεν

μας έκανε το χατίρι και εμπόδισε αρκετούς να ανεβούν
στην κορυφή για τον εορτασμό της ΑΝΑΛΗΨΗΣ…
Είμαστε 35 θαρραλέοι!!! και είμαστε εκεί κάποιοι από
την προηγούμενη!!! και κάποιοι ανήμερα … είτε από τον
ορθόδοξο δρόμο (Κατσιούμπι-Κοκκινιά) είτε από του
Φρουσιούνα!!!

Όσοι ανέβηκαν από Τετάρτη ανέλαβαν τον καθαρισμό
και τις λοιπές ετοιμασίες για την Πέμπτη και απόλαυσαν

την απογευματινή μπόρα…!!!
Το βράδυ, μετά το άναμμα της φωτιάς που συνο-

δεύονταν με ρίψη πυροτεχνημάτων, ύπνος στην εκκλησία
και στις στρούγκες με 2 σκηνές παρακαλώ!!!

Να είναι καλά ο παπα-Γιώργης Κωστόπουλος από
την Ασέα (2η φορά) και ο ψάλτης Αντώνης Μπιλίδας
από το Βουνό της Τεγέας (μόνιμος πλέον κάθε χρόνο
στην κορυφή) που μας τίμησαν με την παρουσία τους

Συνέχεια στην 3η σελ. 

Το Βραβείο Πούλιτζερ 2017
σ’ ένα δικό μας άνθρωπο
Το χωριό μας διαχρονικά, είναι υπερήφανο όχι

μόνο για τα τέκνα του, αλλά και για τους γαμπρούς
και τις νύφες του. 

Συνέχεια στην 2η σελ. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γεννήσεις 

Γάμοι
➤ Ο Λεωνίδας Ηλιόπουλος και η Βασιλική

Γιαννιώση τέλεσαν τους γάμους τους στις 13
Μαΐου 2017 στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής στην
Αρχαία Μαντινεία. Το γαμήλιο τραπέζι έγινε στο
κέντρο «Έπαυλη».

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο
και με απογόνους. 

➤ Ο Γιώργος Βασ. Ηλιόπουλος και η σύζυγός
του Γεωργία, απέκτησαν το τρίτο τους παιδί, αγόρι. 

Στους ευτυχείς γονείς, ευχόμαστε να τους 
ζήσει. 

➤ Ο Δήμος Ιωάννη Βλάχος και η σύζυγός του
Γιώτα απέκτησαν το πρώτο τους τέκνο, κόρη, στις
3-4-2017, στο Λονδίνο όπου ζουν και εργάζονται. 

Στη νεογέννητη έδωσαν το όνομα Ειρήνη. 
Τους ευχόμαστε να τους ζήσει. 

Τελευταία αφορμή γι’ αυτό, έδωσε μια πολύ
σημαντική διάκριση του καταξιωμένου δημο-
σιογράφου Χάρη Καρανίκα, γαμπρού του χωριού
μας. Ο Χάρης Καρανίκας είναι σύζυγος της
Ελένης Δ. Παπαϊωάννου, το γένος Λίτσας Ι.
Τασιοπούλου, ο οποίος στα τέλη Απρίλη βρα-
βεύτηκε με το ανώτατο διεθνές βραβείο δημο-
σιογραφίας, το Πούλιτζερ. Το Πούλιτζερ είναι
ό,τι τα βραβεία ΟΣΚΑΡ για τους ηθοποιούς και
τον κινηματογράφο. Είναι το όνειρο κάθε δη-
μοσιογράφου. Δίνεται μία φορά το χρόνο σε
ένα δημοσιογράφο ή ομάδα δημοσιογράφων,
απ’ όλο τον κόσμο. 

Ο Χάρης Καρανίκας είναι μέλος του ICIJ,
της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιο-
γράφων, των 300 ρεπόρτερ από όλο τον κόσμο
που μετά από πολύμηνη διεθνή δημοσιογραφική
έρευνα, αποκάλυψαν τα Panama Papers, πώς
δηλαδή χρησιμοποιούνται οι υπεράκτιες εται-
ρείες για παράνομους σκοπούς και για ενέργειες
στα όρια της νομιμότητας. 

Ο Χάρης Καρανίκας, μοναδικός Έλληνας
δημοσιογράφος της Διεθνούς Κοινοπραξίας,
κέρδισε με την ομάδα το βραβείο Pulitzer στα
τέλη Απριλίου 2017. Τα αποτελέσματα της
έρευνας βγήκαν με σειρά δημοσιευμάτων στον
τύπο αλλά και σε ντοκιμαντέρ με παρουσιαστή
τον ίδιο, που προβλήθηκε στην τηλεόραση του
Antenna. 

Στον Χάρη, την Ελένη, που είναι κι αυτή
καταξιωμένη δημοσιογράφος εκφράζουμε τα
θερμότατα συγχαρητήριά μας για την βράβευσή
του και στη Λίτσα και Τζίμη, μαζί μ’ αυτά, να
μας επιτρέψουν να χαιρόμαστε κι εμείς μαζί
τους. 

Γ. Ρόκκας

Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στον
αγαπημένο μας ανιψιό και εξάδελφο Δημήτρη Λυμ-
περόπουλο του Βασιλείου (γιος της Λυδίας Μπρό-
τση) που πήρε το πτυχίο ΙΑΤΡΙΚΗΣ από το ΚΑΠΟ-
ΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ και τώρα
ασκεί την ειδικότητα της Παθολογίας στο Νοσοκο-
μείο Αθηνών «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

Δημήτρη σου ευχόμαστε λαμπρή σταδιοδρομία
και σε ανώτερα!!

Οι θείοι Θανάσης-Ειρήνη, Μιχάλης-Δήμητρα,
Γιώργος-Θεοδώρα και τα εξαδέλφια.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

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

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
➤ Ο Χρόνης Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου,

πήρε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα από το Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Επιχειρηματική
Ανάλυση (MSC in Business Analysis) και συνεχίζει
τις σπουδές του στη Γερμανία. 

Κωνσταντίνε συγχαρητήρια και καλή στα-
διοδρομία.

Είναι συγκινητικό και ταυτόχρονα πολύ ευχάριστο
για όλους μας, όταν διαπιστώνουμε ότι παιδιά ή εγ-
γόνια Κακουραίων μεταναστών έρχονται στο χωριό
μας και αναζητούν τις ρίζες των προγόνων τους. 

Αυτό σημαίνει ότι οι γιαγιάδες, παππούδες και
γονείς έχουν εμφυσήσει στους απογόνους τους
την αγάπη προς την Ελλάδα και ειδικότερα προς τη
γενέθλια γη και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε να
έρχονται στα χωριά των προγόνων τους για να
βρουν τις ρίζες τους. 

Αυτό συνέβη και με την Βασιλική Schieber
εγγονή του Παναγή (Παναγιώτη) Σχίζα που ήλθε
στο χωριό μας τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017. 

Ας θυμηθούμε ποιος ήταν ο Παναγής Σχίζας
και η σύζυγός του Βασιλική. 

Ο Παναγής Σχίζας ήταν γιος του Κωνσταντή
Σχίζα (Χλιώρη) και της Μαρίας Χρ. Κοτσιάνη. Νέος
παντρεύτηκε την Βασιλική Σταματοπούλου (Μπα-
ζιντάκου), που ήταν αδελφή του Ντρόλα και έφυγαν
για την Αμερική. Ποτέ τους όμως δεν ξέχασαν την
πατρίδα και το χωριό. Η αγάπη τους αυτή εκδηλώθηκε
με έργα εξωραϊσμού του χωριού μας που είχε
ανάγκη τότε. 

Οι δωρεές αυτές και τα έργα έγιναν στην Κοινό-
τητα και το Σχολείο του χωριού μας. 

Ο Παναγής Σχίζας και η σύζυγός του Βασιλική ήλθαν στο
χωριό το 1959 και αμέσως προέβησαν στην πραγματοποίηση
των εξής έργων προς την Κοινότητα και το Σχολείο: 

α) Ανέγερση του μνημείου των Ηρώων «Των υπέρ Πατρίδος
πεσόντων Κακουραίων στους εθνικούς αγώνες του Ελληνικού
Έθνους». 

Ένας από τους πεσόντες ήταν και ο αδελφός του Παναγή
Σχίζα, ο Γεώργιος, που έπεσε στον πόλεμο του 1920-22 στη
Μικρά Ασία. 

Η εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα στο μνημείο φέρει τα ονό-
ματα των δωρητών. 

β) Κατασκεύασε μάντρα στο σχολείο, με μια καλαίσθητη εί-
σοδο. Στο πάνω μέρος της εισόδου υπάρχει μαρμάρινη εντοιχι-
σμένη πλάκα με τα ονόματα των δωρητών. 

γ) Δώρισαν στο Σχολείο πολυτελές γραφείο και δερμάτινα
καθίσματα για το γραφείο των δασκάλων. 

δ) Δώρισαν στο Σχολείο Βιβλιοθήκη έπιπλο και την εξό-
πλισαν με εγκυκλοπαίδειες, λεξικά και βιβλία χρήσιμα για
τους δασκάλους και τους μαθητές του Σχολείου. 

ε) Προσέφεραν άφθονη γραφική ύλη στο Σχολείο. 
στ) Προσέφεραν τσάντες και άφθονη γραφική ύλη σε κάθε

μαθητή. Η φωτογραφία είναι αδιάψευστος μάρτυρας της χαράς,
που έδωσαν με αυτήν την ευγενική προσφορά τους, στους μα-
θητές του Σχολείου. Έτσι καταργήθηκε για πρώτη φορά το τα-
γάρι-σάκα που όλοι είχαμε χρησιμοποιήσει στα μαθητικά μας
χρόνια. 

Όλες οι δωρεές και τα έργα έγιναν με γιορτές-εγκαίνια και
υπάρχει άφθονο φωτογραφικό υλικό. Για την μεγάλη αυτή προ-
σφορά προς την Κοινότητα και το Σχολείο του ζεύγους Σχίζα,
η Σχολική Εφορία τους ανακήρυξε δωρητές του Σχολείου και
το Κοινοτικό Συμβούλιο τους ανακήρυξε ευεργέτες της Κοινό-
τητας. 

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι δωρεές του ζεύγους
Σχίζα, έγιναν σε μια εποχή (1960) που το χωριό μας, όπως και
ολόκληρη η χώρα είχε βγει από έναν παγκόσμιο πόλεμο και
έναν αδελφοκτόνο εμφύλιο και η ύπαιθρος ήταν σχεδόν ερει-
πωμένη. 

Ένα μόνο θα πω ότι τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου μετά
το Μάρτη μήνα πήγαιναν στο Σχολείο ξυπόλητα για να μην λιώ-
σουν τα παπούτσια τους που τα ήθελαν για το χειμώνα και τα
αγόρια ήταν κουρεμένα γουλί, για ευνόητους λόγους. 

Αυτό και μόνο κάνει τη δωρεά του ζεύγους Σχίζα σπουδαία
και σημαντική. 

Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, ειδικά η γενιά η δικιά
μου, που ζήσαμε τα πέτρινα εκείνα μαθητικά χρόνια, που το μο-
λύβι, το τετράδιο και η γόμα, αν τα είχαμε ήταν αποκτημένα με
πολύ κόπο των γονιών μας. 

Η δωρεά του ζεύγους Σχίζα άλλαξε κυρίως την ψυχολογία
των παιδιών του χωριού και έδωσε ώθηση για γράμματα στους
μαθητές. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά το 1960 όλα σχεδόν τα
παιδιά συνέχισαν στο Γυμνάσιο και αργότερα στα Πανεπιστήμια.
Σήμερα αν πρέπει να καυχηθούμε για κάτι, είναι ότι όλα τα
παιδιά του χωριού μας έχουν υψηλό επίπεδο μόρφωσης, δά-
σκαλοι, καθηγητές, οικονομολόγοι, τεχνικοί αλλά και καθηγητές
Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων. 

Η εγγονή του ζεύγους Σχίζα, που έχει το όνομα της γιαγιάς
της Βασιλικής ήλθε στην Ελλάδα με το γιατρό σύζυγό της. Η
ίδια είναι καθηγήτρια μουσικής. Έχει παιδιά και εγγόνια μεγα-
λωμένα με χριστιανικές αρχές. Στην Αθήνα είχε συνάντηση με
τη θεία της Κωστούλα του Ντρόλα. 

Είχε προηγηθεί ανταλλαγή e-mail με την κόρη της Κωστούλας,
Αναστασία. Τα στοιχεία της θείας της η Βασιλική τα είχε βρει
από την εταιρεία του John Stamos, όταν είδε το ντοκυμαντέρ,
που είχε γυριστεί στο χωριό μας το φετινό χειμώνα, σε Αμερι-
κάνικο τηλεοπτικό κανάλι. Από όσα μου διηγήθηκε η Κωστούλα
μετά τη συνάντησή της με την ανιψιά της Βασιλική, διεπίστωσε
ότι η Βασιλική ήξερε τα πάντα για το χωριό και ειδικότερα για

τις μεγάλες δωρεές που είχε κάνει ο παππούς της Παναγιώτης
και η γιαγιά της Βασιλική. 

Την Βασιλική την είχε μεγαλώσει η γιαγιά της Βασιλική και
της είχε διηγηθεί με κάθε λεπτομέρεια για τη ζωή της στο
χωριό, αλλά και για τη μεγάλη δωρεά που είχαν κάνει με τον
παππού της Παναγιώτη όταν είχε έλθει το 1959 στο χωριό. Για
τις δωρεές, την εποχή εκείνη ο παππούς της είχε πλούσιο φω-
τογραφικό υλικό. Ένα λεύκωμα με φωτογραφίες είχε φέρει
μαζί της η Βασιλική για να το αφήσει στους Συλλόγους του χω-
ριού. Η Κωστούλα είχε ενημερώσει τον πρόεδρο του χωριού
Κώστα Νάγο για την άφιξη στο χωριό της ανιψιάς της. Ταυτόχρονα
εγώ είχα συνεννοηθεί με την πρόεδρο του Συλλόγου του
χωριού, που είναι και υπεύθυνη του Ξενώνα, Δήμητρα Ρόκκα
για την άφιξη της Βασιλικής και του άνδρα της στο χωριό και
όλοι μαζί είχαν καταστρώσει ένα πλάνο για το τι έπρεπε να δεί-
ξουν στους επισκέπτες μας.

Η Βασιλική και ο άνδρας της έφτασαν στο χωριό (22-5-17)
και κάθισαν στο καφενείο του Κέζα. Εκεί τους βρήκε ο Κώστας
Νάγος και αμέσως τους οδήγησε στο Ντρολέικο σπίτι (σπίτι
της γιαγιάς της Βασιλικής) που η σύζυγος του Κώστα, η Αθανασία
το είχε ανοίξει. 

Η συγκίνηση αλλά και η έκπληξη της Βασιλικής ήταν μεγάλη,
γιατί η γιαγιά της είχε περιγράψει με λεπτομέρεια το πατρικό
της σπίτι. Στη συνέχεια πήγαν στον ξενώνα, όπου τους περίμενε
η πρόεδρος του Συλλόγου κ. Δήμητρα Ρόκκα και ο ταμίας του
Συλλόγου Θεόδωρος Γκόνος. 

Οι επισκέπτες έμειναν ενθουσιασμένοι με το χώρο του
Μουσείου, έδειξαν ενδιαφέρον για τα μητρώα αρρένων του
Δήμου Μαντινείας και της Κοινότητας Κακουρίου και συγκινή-
θηκαν όταν βρήκαν το έτος γέννησης του παππού Παναγιώτη
και του αδελφού του Γιώργου. Έψαχναν να βρουν και τη γιαγιά
τους Βασιλική αλλά τους εξήγησαν ότι οι γυναίκες δεν υπήρχαν
στα μητρώα. 

Από το Σύλλογο Αθηνών δόθηκαν δωρεάν στη Βασιλική το
βιβλίο του παπα-Κοτσιάνη, που γίνεται αναφορά στη δωρεά
του παππού της και το «Λεύκωμα των πεσόντων Κακουραίων
στους εθνικούς αγώνες». Ανάμεσα στους πεσόντες είναι και
το όνομα του αδελφού του παππού τους Γιώργου, που έπεσε
στον πόλεμο της Μικράς Ασίας (1920-22). Ενθουσιάστηκαν με
το βιβλίο των γενεαλογικών δένδρων το οποίο και αγόρασαν. 

Ακολούθως πήγαν στη βιβλιοθήκη του χωριού όπου είδαν
τη βιβλιοθήκη έπιπλο με τα βιβλία δωρεά του παππού και της
γιαγιάς (Η βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε στη βιβλιοθήκη του χωριού,
όταν το σχολείο έκλεισε). 

Επισκέφτηκαν το μνημείο Ηρώων και είδαν το όνομα του
Γιώργου Σχίζα και την μαρμάρινη πλακέτα της δωρεάς. 

Ακολούθησε η επίσκεψη στο Σχολείο, είδαν την μάντρα και
την είσοδο με την μαρμάρινη πλακέτα της δωρεάς και η
ξενάγηση έκλεισε με την επίσκεψη στο γραφείο των δασκάλων
όπου είδαν το γραφείο και τα έπιπλα. Βγαίνοντας είδαν και το
σπίτι του παππού τους Παναγιώτη, είναι το σπίτι που έχει
σήμερα ο Αλέκος Σταματόπουλος.  

Η Βασιλική και ο άνδρας της έμειναν ενθουσιασμένοι από
την ξενάγηση, ευχαρίστησαν τους ξεναγούς και υποσχέθηκαν
ότι θα προσπαθήσουν να βρίσκονται στο 2ο Κακουραίικο αντά-
μωμα το 2018. 

Είναι χαρά σε όλους μας να φιλοξενούμε και να ξεναγούμε
απογόνους Κακουραίων, που αναζητούν τις ρίζες τους και περι-
μένουμε όλους τους Κακουραίους ξενιτεμένους μας στο 2ο
Κακουραίικο Αντάμωμα. 

Υ.Γ.: Τα έργα που έχουν γίνει στο χωριό μας με δωρεές ξενι-
τεμένων μας, στην Κοινότητα, στην εκκλησία και το Σχολείο,
είναι καθήκον όλων μας και ειδικότερα της εκκλησίας, της Κοινό-
τητας και των Συλλόγων όχι μόνο να τα διατηρούμε αλλά και να
τα αναδεικνύουμε. 

Βλέπουμε ότι οι απόγονοί τους τα αναζητούν και μπορεί να
θέλουν να συνεχίσουν και αυτοί τις δωρεές προς το χωριό. 

Αναζητώντας  τις  ρίζες  της 
Γράφει ο Γιάννης Δ. Σταματόπουλος 

Συνέχεια από την 1η σελ. 

Τα παιδιά του Σχολείου του χωριού το 1959, με τους δασκάλους τους
και το δωρητή

Το Βραβείο Πούλιτζερ 2017
σ’ ένα δικό μας άνθρωπο
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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 Τ.Κ. 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

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Stamos Νίκος ................................................ 95€
Παπαγεωργίου-Κανδραβέλη Ελένη ............ 50€
Παπαδημητρίου-Περδίου Ιωάννα ... 50 δολ. USA
Χρονόπουλος Θεόδωρος.............................. 30€
Μάγκλαρης Γεώργιος ................................... 20€
Σταθούλη Βασιλική ....................................... 20€
Αφοί ΧΡΟΝΗ ................................................ 70€
Συρεγγέλα-Κυπραίου Σοφία ......... 100 δολ. USA
Κουσιάκη-Κυριακοπούλου Γεωργία .............. 20€
Κακαρίκου-Κουτσούκου Πίτσα ..................... 20€ 
Κακαρίκου Αθανασία του Θεοδ. .... 50 δολ. USA
Ψαρράς Γιάννης του Δημ. (Μητσιάκης) ....... 20€ 
Τριανταφύλλου-Νάτση Σταυρούλα. 50 δολ. USA
Ρόκκα Μαργαρίτα ........................................ 20€ 
SPIRO AST ............................................ 100 δολ. 
Ηλιόπουλος Βασίλης .................................... 30€
Κοτσιάνη Σοφία............................................. 30€ 
Νάγος Δημήτρης......................................... 100€ 
Τσαγκαλάκης Δημήτρης .............................. 30€

Κακουραίικες  ατάκες 
Γράφει ο Γιάννης Δ. Σταματόπουλος 

Στο σημερινό φύλλο θα μεταφέρω δύο Κακουραίικες ατάκες, που
τις κεντρικές ιδέες τις έχω πάρει από το βιβλίο του αείμνηστου Χρήστου
Δάμη “Της Αρμενιάς οι ψίθυροι”. 

Α) Ο Πρωτόγερας 

Προπολεμικά δεν υπήρχε το σημερινό μεγάφωνο του Κοινοτικού
καταστήματος ή το αντίστοιχο του Πολιτιστικού Συλλόγου για να ενη-
μερώνει τους Κακουραίους για τις δραστηριότητες της Κοινότητας ή
του Συλλόγου. 

Τότε υπήρχαν οι ντελάληδες, ήταν ο πρωτόγερας, που αναλάμβανε
με τη βροντερή φωνή του να ενημερώσει τους Κακουραίους. 

Οι πιο γνωστοί ντελάληδες στο πέρασμα του χρόνου ήσαν: Ο
Τσιρίκος, ο θρυλικός μπαρμπα-Βασίλης, ο αχτύπητος, αργότερα, ο Τού-
τουνας και τελευταίος ο μπάρμπας μου ο Κουρκούμπας. 

Έβγαινε λοιπόν ο πρωτόγερας στου Σταυρόπουλου τ’ αλώνι και
βροντοφώναζε, τρεις φορές: 

“Αύριο ούλοι, ακούτε βρεεε!!! στην προσωπική εργασία στο γεφύρι!!!
και όποιος δεν έλθει, στην άκρη η σφεντόνα (που πάει να πει
πρωτόκολλο στο Λεβίδι)”. 

Τότε κάθε μέρα προσωπικής εργασίας για Κοινοτικά έργα (δρόμους,
γεφύρια, χαντάκια κ.λπ.) κοστολογιόταν ορισμένες δραχμές. Όποιος
δεν πήγαινε για προσωπική εργασία, ο Πρόεδρος της Κοινότητας
έστελνε το ποσό στο Δημόσιο Ταμείο στο Λεβίδι, για είσπραξη. Έτσι γι-
νόταν τότε τα Κοινοτικά έργα. 

Πρόσφατα διαβάζοντας το βιβλίο πρακτικών του Γεωργικού Συνε-
ταιρισμού της δεκαετίας του ’50, ανάμεσα στα έξοδα έγραφε: “Κηρύκεια
20 δραχμές” (αθάνατη ελληνική γλώσσα με τις ωραίες και μεστές σε
νόημα λέξεις σου). 

Προφανώς ήταν τα έξοδα που πλήρωσε ο Συνεταιρισμός στον πρω-
τόγερα για τις υπηρεσίες του. 

Ήταν η εποχή, που κάθε Κοινότητα έφτιαχνε τα Κοινοτικά έργα της
με προσωπική εργασία των ανθρώπων της. 

Σήμερα τα περιμένουμε όλα από το κράτος, καιρός είναι να αλλάξουμε
μερικά πράγματα. 

Β) Ο Ζυγός 

Σε όλους έχει τύχει να κρατάμε ένα αντικείμενο στα χέρια μας και
ταυτόχρονα να το ψάχνουμε. 

Για όσους φοράνε γυαλιά, που πολλές φορές τα σηκώνουμε στα
μαλλιά θα έτυχε να τα ψάχνουμε και μάλιστα για πολλή ώρα. 

Βρισκόμαστε την εποχή, που τα χωράφια στον κάμπο οι Κακουραίοι
αλλά και οι κάτοικοι των γύρω χωριών τα έκαναν με τα βόδια. Τα βόδια
τα ένωναν με ένα χοντρό ξύλο, που στη μέση είχε ένα χαλκά που
πέρναγε μια χοντρή αλυσίδα που συνδεότανε το αλέτρι, αυτό το ξύλο
το έλεγαν “ζυγό” χωρίς αυτό δεν μπορούσες να οργώσεις. 

Ο γερο-Λιόπουλος (Βασίλης Ηλιόπουλος, άνθρωπος σεβάσμιος και
με κοινωνική δράση) πήγε με τα βόδια του να κάνει χωράφι στον
κάμπο. Αφού έζεψε τα βόδια άρχισε να ψάχνει για τον ζυγό, πουθενά,
γύριζε αλαφιασμένος στο χωριό για να τον πάρει. Ω του θαύματος, το
ζυγό τον είχε στον ώμο του. Από τότε οι Κακουραίοι, αν έψαχναν για
κανένα χαμένο πράγμα, που το είχανε επάνω τους λέγανε: “Τό’παθα
σαν το Λιόπουλο με τον ζυγό”. 

Ο φίλος Γιώργος Ρόκκας όταν του είπα την ατάκα αυτή μου διηγήθηκε
και δύο άλλες, που αξίζουν. 

α) Η κουτάλα της νοικοκυράς 
Μια νοικοκυρά μαζί με την κόρη της ήτανε στην κουζίνα και

μαγείρευαν, ξαφνικά η μάνα ζητάει την κουτάλα από την κόρη της,
αυτή την κοιτάζει περίεργα και ω του θαύματος η μάνα κρατά την
κουτάλα στο χέρι. 

β) Το μαχαίρι του χασάπη 
Οι χασάπηδες όταν έσφαζαν για να απελευθερώσουν το χέρι που

κρατούσαν το μαχαίρι, έπαιρναν αυτό και το έβαζαν στο στόμα τους.
Ένας χασάπης ψάχνει για το μαχαίρι του, απελπισμένος που δεν το
βρίσκει σε κάποια στιγμή, ρίχνει ένα διάβολο και ω του θαύματος το
μαχαίρι πέφτει από το στόμα του και καρφώνεται στο πόδι του!!! 

Έφυγα για τον Καναδά το 1972 στις 17 Οκτω-
βρίου σε ηλικία μόλις 16 ετών, ήμουν τότε μαθήτρια
στην Τετάρτη Γυμνασίου. Πήγα σαν τουρίστρια,
έχοντας 200 δολάρια στην τσάντα μου και λίγα
καλοκαιρινά ρούχα στις βαλίτσες μου. Ήμουν κα-
λεσμένη από τα εξαδέλφια μου τους Γιαννιωσαίους
στο Μόντρεαλ του Καναδά όπου με φιλοξένησαν
στο σπίτι τους. 

Όταν έφτασα στον Καναδά είχε μπει για τα
καλά ο χειμώνας εκεί. Έτσι αναγκάστηκα να ξο-
δέψω μέρος των χρημάτων μου για ένδυση και
υπόδηση. Οι δυσκολίες άρχισαν να εμφανίζονται
αμέσως μετά τις εκδηλώσεις υποδοχής. Δεν γνώ-
ριζα τη γλώσσα και ο τόπος, μια μεγάλη πόλη σαν
το Μόντρεαλ, μου ήταν εντελώς άγνωστος. 

Αρχικά πήγα σε κάποιο σχολείο, που πήγαιναν
οι Έλληνες μετανάστες, για να μάθω τη γλώσσα
και άρχισα σιγά-σιγά να προσαρμόζομαι στα νέα
δεδομένα. Έτσι φτάσαμε στα Χριστούγεννα του
1972 και σε κάποια γιορτή γνώρισα τον πρώτο
μου άνδρα τον Βασίλη Κυριαζόπουλο από το
Μπεντενάκι της Κανδήλας. 

Αρραβωνιάστηκα πολύ σύντομα και μέσα σε
έξι μήνες από τότε που έφτασα στον Καναδά,
είχα παντρευτεί. Το καλοκαίρι του 1973 ήλθε στο
Μόντρεαλ ο πατέρας μου. Η συγκίνηση και για
τους δυο μας ήταν πολύ μεγάλη. Αγκαλιές, κλάματα
στο αεροδρόμιο. Σαν έξυπνος άνθρωπος που ήταν
κατάλαβε πολλά για τη ζωή στον Καναδά, αλλά
τα πράγματα είχαν πάρει το δρόμο τους. Εγώ
μετά το γάμο μου έπιασα δουλειά σ’ ένα εργοστάσιο
κατασκευής ενδυμάτων. Ο άνδρας μου ήταν μου-
σικός σε συγκρότημα Ελληνικής Δημοτικής μου-
σικής. Το περιβάλλον της εργασίας μου δεν με
εξέφραζε καθόλου, ήταν πολύ άσχημο. Σε μια με-
γάλη αίθουσα ήταν 200 περίπου κοπέλες μπροστά
σε μηχανές, όλες Ελληνίδες, σωστή φάμπρικα.
Δεν μπορούσες να μιλήσεις στη διπλανή σου,
ούτε να διακόψεις την εργασία σου ούτε λεπτό,
τα ολιγόλεπτα διαλείμματα ήταν σε συγκεκριμένες
χρονικές στιγμές. Και πάνω απ’ όλα αυτά άκουγες
και τις προσβλητικές φωνές του επιστάτη από το
Λεβίδι. 

Μέχρι το 1976 είχα αποκτήσει τα δυο μου
παιδιά την Μαρία και τον Κώστα. Αποφασίσαμε
τότε με τον άνδρα μου να φέρουμε τα παιδιά

στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να δούμε μήπως
μπορούμε και να μείνουμε στην Αθήνα. Τελικά
αφήσαμε τα παιδιά στους γονείς μου στο Κακούρι
και επιστρέψαμε στον Καναδά και ριχτήκαμε στη
δουλειά. Το 1979 η κόρη μου Μαρία έπρεπε να
πάει σχολείο στον Καναδά, έτσι ήλθαμε στην Ελ-
λάδα και επιστρέψαμε οικογενειακώς πλέον στο
Μόντρεαλ. Την ίδια εποχή ήλθε στο Μόντρεαλ η
πεθερά μου και έμεινε στο σπίτι μας που ήταν
μικρό. Τα πράγματα τότε άρχισαν να αλλάζουν
προς το χειρότερο και οι διαφωνίες μεταξύ μας
σαν ανδρόγυνο να μεγαλώνουν. Έτσι το 1983 πε-
ρίπου χωρίσαμε κι εγώ κράτησα τα παιδιά. 

Μετά τον χωρισμό αποφάσισα να αλλάξω δου-
λειά. Ήξερα καλά τη γλώσσα και αισθανόμουν ότι
μπορούσα να κρατηθώ μόνη μου στα πόδια μου.
Είχα πάρει την απόφαση αλλαγής σελίδας στη
ζωή μου. Έβαλα μια αγγελία στην εφημερίδα για
δουλειά και αμέσως βρήκα ως οικιακή βοηθός σ’
ένα σπίτι Εβραίων. Στο σπίτι αυτό βρήκα ένα περι-
βάλλον τελείως διαφορετικό. Ήταν οικογένεια
υψηλού κοινωνικού επιπέδου, με τραπέζια και δε-
ξιώσεις στην υψηλή κοινωνία του Μόντρεαλ. Το
σπίτι είχε υψηλές απαιτήσεις στο νοικοκυριό. Τα
πήγα πολύ καλά και έμαθα πολλά πράγματα και
κυρίως τα αναγκαία αλλά και τις απαιτήσεις που
είχε ένα σύγχρονο σπίτι στο Μόντρεαλ. Στο σπίτι
αυτό απόκτησα μεγάλη εμπειρία που με βοήθησε
ύστερα από μερικά χρόνια, να φτιάξω τη δική μου
εταιρεία με αντικείμενο την προσφορά οικιακών
εργασιών σε σπίτια υψηλού επιπέδου. 

Την εταιρεία αυτή την έχω ακόμη και σήμερα. 
Στο μεσοδιάστημα γνώρισα τον σημερινό μου

σύζυγο Ηλία Μαδάκη, εργολάβο οικοδομών. 
Έφτιαξα το σπίτι στο χωριό και τακτοποίησα

τα παιδιά μου. Ο Κώστας έγινε διακοσμητής εσω-
τερικών χώρων, είναι παντρεμένος και έχω και
εγγόνια, η Μαρία παντρεύτηκε στην Αθήνα και
έχω και από αυτή εγγόνια. 

Τα τελευταία χρόνια μαζί με τον άνδρα μου
έρχομαι το καλοκαίρι στην Ελλάδα και μοιράζουμε
το χρόνο μας ανάμεσα στο Κακούρι, στην Αθήνα
και σε εκδρομές στην Ελλάδα. 

Η αγάπη μου για το χωριό και τους ανθρώπους
του είναι δεδομένη. 

Για την αντιγραφή 
Γιάννης Δ. Σταματόπουλος  

ΤΟ  ΛΕΥΚΩΜΑ  ΤΩΝ  ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΩΝ
Συνεχίζουμε και στο φύλλο αυτό τις ιστορίες των ξενιτεμένων μας, που φιλοδοξούμε να
μπουν στο λεύκωμα των ξενιτεμένων, με την ιστορία της ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ
(Μόντρεαλ Καναδά).

ΓΕΩΡΓΙΑ  Γ.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ

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

και ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας τη Θεία Λει-
τουργία!!!

Να σημειώσω την απουσία του Φώτη του Γκόνου
(ίσως είναι η πρώτη του στα τόσα χρόνια) και να
του ευχηθούμε περαστικά και του χρόνου να είναι
πάλι εκεί…

Όσο για την κλήρωση των τυχερών:
- Τα γλυκά ο Γρηγόρης Τσιώλης από το Κάψια

προσφορά της βιοτεχνίας «ΛΟΥΣΙΟΣ» -Την κου-
λούρα ο Μήτσος του Κώστα του Ψαρρά (Μητσάκη)
που ανέβασε ο περσινός τυχερός ο Γρηγόρης
Τσιώλης (τυχερός …πάλι φέτος τα γλυκά) - Την
γίδα η Μαργούλα Σταματοπούλου του Κωτσιοφώτη
προσφορά του Γιάννη του Σπυρόπουλου (Μπάκα)
- Την άλλη γίδα ο φίλος του Γιώργου του Γκόνου ο
Δημήτρης Δούρος από το Σπάθαρι (τυχαίο;;; δεν
νομίζω…. Αμάν πια κάθε χρόνο τα ίδια… Θα πρέπει
να δούμε πάλι το VIDEO της κλήρωσης) προσφορά
του Κώστα Κολιόπουλου (ΧΑΝΙΑΣ).

ΜΠΙΜ ο Γκρινιάρης

Συνέχεια από την 1η σελ. 

Επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο
της εφημερίδας μας και στο facebook στη διεύθυνση:
https://el-gr.facebook.com/tokakouri

Η  γιορτή  της  Ανάληψης  στην  Αρμενιά 
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Δωρεές  στη  μνήμη
➤ Σπύρου Σταματόπουλου 

αντί στεφάνου ο φίλος και συμμαθητής του Δήμος Κυπραίος προσέφερε το
ποσό των 100€.

Έφυγαν   για   πάντα   από   κοντά   μας

Αγαπημένε μου παππού

Στις 5 Απριλίου 2017 συγκεντρωθήκαμε
συγγενείς, φίλοι και γνωστοί σου στην εκ-
κλησία των Αγίων Κων/νου και
Ελένης Αρτεμισίου για να σου
πούμε το τελευταίο αντίο. 

Ήσουν ένας αγαπητός, με-
ρακλής και όμορφος άνθρωπος
που αγωνίστηκε σκληρά στη
ζωή του με πίστη στην Παναγία
και το Χριστό μας, προκειμένου
να βοηθήσεις την οικογένειά
σου και τους συνανθρώπους
σου. Ήσουν ένας παραδοσια-
κός και γνήσιος βοσκός που
φύλαγε τα πρόβατά του.
Απλοϊκός και άκακος, γεμάτος αγάπη, πά-
λευες να ανταπεξέλθεις στις δυσκολίες
της ζωής, όποιες και αν ήταν αυτές. 

Με στωικότητα και με μεγάλη υπομονή
και καρτερία, υπέφερες για χρόνια τον
ξαφνικό θάνατο της κόρης σου Σωτηρίας.

Δεν έπαψες ποτέ να νοιάζεσαι για τα
παιδιά σου και τα εγγόνια σου.

Χαιρόσουν πάντα για την πρόοδό τους
και ήσουν εκεί με την ψυχή σου τόσο στις

χαρές όσο και στις λύπες τους.
Κάθε φορά που ερχόμουν από
το Αγρίνιο για να σε δω, με
περίμενες να σου πω τα νέα
μου και φρόντιζες να με «ορ-
μηνέψεις» όπως έλεγες, με
κάθε τρόπο. 

Παρ’ όλο που έφυγες από
κοντά μας, να ξέρεις παππού
μου εκεί ψηλά που πήγες, πως
θα τηρήσω τις συμφωνίες που
έχουμε κάνει και τα λόγια σου
δε θα τα ξεχάσω.  

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γης του
Αρτεμισίου που σε σκεπάζει κοντά στην
αγαπημένη σου κόρη! 

Αιωνία σου η μνήμη παππού μου!!! 
Καλό παράδεισο λεβέντη Νικολάκα!!! 

Η εγγονή σου Ιωάννα

Νικόλαος  Π.  Κολιόπουλος 

Στις 27 Μαΐου 2017 έφυγε από τη ζωή
σε Νοσοκομείο των Αθηνών μετά από σύν-
τομη ασθένεια, ο Σπύρος Νικ. Σταματό-
πουλος. Η κηδεία του έγινε στις 29 Μαΐου
στο χωριό και τον συνόδευσαν στην τε-
λευταία του κατοικία στο κοιμητήριο του
Αγίου Νικολάου συγγενείς, φίλοι και συγ-
χωριανοί. Τον μεταστάντα αποχαιρέτησε
ο φίλος του Γιάννης Δ. Σταματόπουλος με
τα ακόλουθα λόγια: 

Εκλεκτέ συγγενή και φίλε Σπύρο

Με οδύνη, θλίψη και πόνο
ψυχής βρισκόμαστε σήμερα
εδώ για να σου απευθύνουμε
τον ύστατο χαιρετισμό, η οικο-
γένειά σου, οι συγγενείς σου,
οι φίλοι σου και οι συγχωριανοί
σου. 

Όταν πολλοί από εμάς μά-
θαμε την τελευταία περιπέτεια
της υγείας σου είχαμε την κρυ-
φή ελπίδα ότι θα έβγαινες και
πάλι νικητής, αλλά αυτό δεν
συνέβη, φαίνεται ότι ήταν θέ-
λημα Θεού να φύγεις για το μεγάλο ταξίδι
της ζωής σου. 

Φεύγεις γρήγορα φίλε Σπύρο, βιάστη-
κες να πας να συναντήσεις τους λατρε-
μένους σου γονείς Νικόλα και Παναγιώτα,
αλλά και τον πολυαγαπημένο σου αδελφό
Δημήτρη, που τον πρόωρο θάνατό του
δεν μπόρεσες να ξεπεράσεις ποτέ. Φεύ-
γοντας πρόωρα δεν μπόρεσες να ολο-
κληρώσεις την προσφορά σου στην οικο-
γένειά σου, τώρα που ο γιος σου Νίκος,
σαν επάξιος συνεχιστής της δουλειάς
σου, είχε ανάγκη την εμπειρία σου και τις
συμβουλές σου. Είμαι βέβαιος ότι θα ξε-
περάσει κάθε δυσκολία γιατί περπατάει
στα χνάρια σου. 

Γυρνώντας το ρολόι του χρόνου πίσω,
αγαπητέ Σπύρο, θυμήθηκα, όταν παιδιά
αμούστακα παίζαμε στις αλάνες του χωριού
ποδόσφαιρο και αργότερα σαν Γυμνασιό-
παιδα στο Γυμνάσιο Λεβιδίου ζήσαμε ωραί-
ες περιπέτειες στο πήγαινε-έλα στον Σίνα
και στο Λεβίδι. 

Τότε εγώ σαν μεγαλύτερος είχα θέσει
υπό την προστασία μου εσένα και τον
αδελφό σου Δημήτρη και γνωρίζω πόσο
πολύ το είχατε εκτιμήσει αυτό και οι δυο
σας. Δεν ήτανε τυχαίο που ο ένας αποκα-
λούσε τον άλλο «συγγενή», ήτανε ένα
αμοιβαίο αίσθημα αγάπης και αλληλοσε-
βασμού, που είχαμε μεταξύ μας. 

Από μικρός μαζί με τον αδελφό σου
ανεβήκατε στην Αθήνα και ριχτήκατε στη
βιοπάλη της ζωής και πάντα στήριζε ο
ένας τον άλλο. 

Το πέρασμα από τη ζωή σου δεν ήταν
εύκολο, αλλά έντονο και γεμάτο προσπά-

θειες και κόπους, που στο τέλος έδωσαν
καρπούς, αφού έγινες ένας τίμιος και σω-
στός επαγγελματίας στο χώρο σου. 

Αν και οι δρόμοι μας στη ζωή, μας χώ-
ρισαν, πάντα ο ένας παρακολουθούσε με
αγάπη και ενδιαφέρον την πορεία του άλ-
λου και δεν έλειπαν οι τηλεφωνικές επαφές
μας τα τελευταία χρόνια. Τα καλοκαίρια
όταν βρισκόμαστε στο χωριό τα λέγαμε
από κοντά και πάντα η συζήτηση άρχιζε
με τις αναμνήσεις από τα μαθητικά μας
χρόνια, που τόσο μας είχαν σημαδέψει,
συνεχίζαμε με τα πολιτικά και καταλήγαμε

σε θέματα που αφορούσαν το
χωριό. Τα τελευταία σ’ ενδιέ-
φεραν πολύ, αφού η αγάπη
σου για το χωριό ήταν δεδο-
μένη. 

Αγάπησες και εσύ φίλε
Σπύρο το χωριό μας με πάθος
και αυτό μπόρεσες να το με-
ταλαμπαδεύσεις και στα παιδιά
σου. Είχες την τύχη, στο διάβα
της ζωής σου να συναντήσεις
την αγαπημένη σου σύζυγο
Νίκη και μαζί να φτιάξετε μια

δεμένη οικογένεια. Αποκτήσατε και ανα-
θρέψατε δύο άξια παιδιά την Παναγιώτα
και το Νίκο και δώσατε τα ονόματα των
γονιών σου. 

Τα φροντίσατε και τα μορφώσατε, τους
εμπνεύσατε ηθικές αξίες και υψηλά ιδανικά,
ώστε να γίνουν χρήσιμα άτομα στην κοι-
νωνία μας. 

Στη ζωή σου, αγαπητέ Σπύρο, ήσουν
άνθρωπος κοινωνικός, χαμηλών τόνων,
συνεπής επαγγελματίας, αγαπητός στους
συγγενείς, φίλους και συγχωριανούς. 

Υπήρξες άριστος οικογενειάρχης, εξαί-
σιος σύζυγος και στοργικός πατέρας, αλλά
και άνθρωπος που αγάπησε με πάθος τη
γενέθλια γη. 

Τίμησες τους γονείς σου, που σας με-
γάλωσαν με αγάπη και σας γαλούχησαν
με ηθικές αξίες και υψηλά ιδανικά, έφτιαξες
το πατρικό σου σπίτι και δεν έχανες ευ-
καιρία να βρίσκεσαι στο χωριό μας οικο-
γενειακώς. 

Αγαπητέ Σπύρο, πορεύσου ήσυχος το
δρόμο προς τον ουρανό, εκεί θα ανταμώ-
σεις αγαπημένα σου πρόσωπα. Αυτή την
ώρα του αποχαιρετισμού, με δάκρυα σου
στέλνουμε τον ύστατο χαιρετισμό και ευ-
χόμαστε την εξ ύψους παρηγορία στην
οικογένειά σου, που τόσο λάτρεψες. Όσο
θα ζούμε θα προσευχόμαστε στον Πανά-
γαθο Θεό να αναπαύσει την ψυχή σου. 

Ας είναι ελαφρό το χώμα της Κακου-
ραίικης γης, που θα σε δεχθεί στην αγκαλιά
της. 

Καλό σου ταξίδι Σπύρο και αιωνία η
μνήμη σου. 

Ο φίλος σου 
Γιάννης Δ. Σταματόπουλος 

Σπύρος  Νικ.  Σταματόπουλος 

1. ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ, ανήμερα του Αϊ-
Λιά, στον πανέμορφο λόφο που βρίσκεται το
εκκλησάκι του Αϊ Λιά μετά το τέλος της
Θείας Λειτουργίας ο Σύλλογος θα προσφέρει
ένα μικρό γεύμα με γουρνοπούλα, γραβιέρα,
σαλάτα, αναψυκτικά και κρασί στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο.

2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ στην πλατεία
του χωριού, θα γίνει το μεγάλο μας παραδο-
σιακό πανηγύρι με τα μεγαλύτερα ονόματα
του δημοτικού τραγουδιού. Συγκεκριμένα στο
τραγούδι θα είναι ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΚΙΟΣ, Ο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ και η ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕ-
ΚΙΟΥ. Στο δε κλαρίνο ο ΠΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ.
Ελάτε όλοι να διασκεδάσουμε και να ξεφαν-
τώσουμε μέχρι πρωίας.

3. ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 9:00 μ.μ. βρα-
διά κινηματογράφου στην αίθουσα του Συλ-
λόγου. 

4. ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 9:00 μ.μ.
στην πλατεία, Θέατρο Σκιών (παράσταση Κα-
ραγκιόζη).

5. ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 9:00 μ.μ. στην
αίθουσα του Συλλόγου «ΚΑΚΟΥΡΙ έχεις ΤΑ-
ΛΕΝΤΟ». Διαγωνισμός ταλέντου με βραβεία
στους νικητές και στους συμμετέχοντες. 

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ στην πλα-
τεία του χωριού, και ώρα 9:00 μ.μ. η Θεατρική

Ομάδα Μεγαλόπολης θα δώσει και φέτος μια
καταπληκτική θεατρική παράσταση με το υπέ-
ροχο έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Η ΑΥΛΗ
ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ». Επισημαίνουμε ότι όπως
η περυσινή παράσταση της Θεατρικής Ομάδας
Μεγαλόπολης ενθουσίασε όλους όσοι πα-
ρευρέθηκαν το ίδιο θα συμβεί και φέτος. Η
παρακολούθηση της παράστασης είναι δω-
ρεάν.

7. ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ στο γήπεδο
Λεβιδίου και ώρα 7:00 μ.μ. θα διεξαχθεί ο κα-
θιερωμένος ποδοσφαιρικός αγώνας Παλαι-
μάχων – Νέων του χωριού μας.

8. ΤΡΙΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μετά την θεία
λειτουργία στο εκκλησάκι της Παναγίας ο
Σύλλογος των Αρτεμισιωτών Αττικής, όπως
κάθε χρόνο έτσι και φέτος, θα υποδεχθεί και
θα ξεναγήσει όλους μας στον ξενώνα με ένα
γλυκό, καφέ και αναψυκτικό.

9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και ώρα
9:00 μ.μ. ο Σύλλογος των Αρτεμισιωτών Ατ-
τικής στον κήπο του ξενώνα θα διοργανώσει
γλέντι με ορχήστρα, γουρνοπούλα, σαλάτα,
κ.ά., και πολύ χορό. Η περυσινή επιτυχία εγ-
γυάται ακόμη μεγαλύτερη φέτος.

Σας περιμένουμε όλους, σε όλες τις εκ-
δηλώσεις.

Οι Σύλλογοι του χωριού

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ  2017
Συνέχεια από την 1η σελ. 

Σωτήρος Σταυριανός

Στις 9 Απριλίου 2017 έφυγε από τη ζωή ο Σωτήρος Σταυριανός
μετά από μακροχρόνια ασθένεια στη Θεσσαλονίκη, όπου και ετάφη. 

Ο Σωτήρος ήταν γιος του Γιώργου και της Σοφίας Ψαρρά. Από
πολύ μικρός υιοθετήθηκε από το ζεύγος Σταυριανού και μεγάλωσε
στην Αλεξανδρούπολη, όπου αρχικά έμεναν οι θετοί γονείς του. Τα
τελευταία χρόνια είχε εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη όπου έφτιαξε
μια δεμένη οικογένεια. Ήταν άνθρωπος χαμηλών τόνων, εργατικός,
δημιουργικός και φίλος του Συλλόγου μας. Παλαιότερα επισκεπτόταν
το χωριό και αγαπούσε τους συγγενείς και συγχωριανούς του. 

Δυστυχώς εδώ και ένα περίπου χρόνο, έχασε την μία κόρη του και
αυτό του στοίχισε πολύ. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του
και στα αδέλφια του.  

Καλό σου ταξίδι Σωτήρο.                             Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Άννα  Διον.  Μπουρτσουκλή

Στις 3-5-2017 απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών η Άννα Διον. Μπουρτσουκλή και ετάφη στο χωριό.
Καταγόταν από τη γειτονική Κανδήλα. Παντρεύτηκε το Διονύση Κ. Μπουρτσουκλή και έζησαν
μαζί στο Γκορτσούλι, ασχολούμενοι με γεωργικές εργασίες. 

Απέκτησαν 2 παιδιά, την Κωστούλα και το Χρήστο που τους χάρισαν 4 εγγονούς. Από το γιο
του Χρήστου απέκτησαν και μία δισέγγονη, τη Χριστιάνα.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. 
Αιωνία της η μνήμη. Γ. Ρόκκας

➤ Απεβίωσε στην Αυστραλία ο Νίκος Β. Σταθούλης.
Θα γίνει αναφορά στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας. 

Ελένη Σταματοπούλου και η εκκλησιαστική
επιτροπή. 

Όπως αναμένεται η εορτή του Αγίου Κων-
σταντίνου και Ελένης στις 21 Μαΐου γιορτά-
ζεται κάθε χρόνο με λαμπρότητα. Έτσι και
φέτος η εορτή ήταν πιο λαμπρή από ποτέ.
Πολύς κόσμος προσήλθε την παραμονή και
παρακολούθησε με κατάνυξη τον εσπερινό.
Χοροστάτησε ο αρχιμανδρίτης Ιουστίνος μαζί
με τον ιερέα μας π. Νικόλαο Κουτρουμπή
που διέγειραν τα πνευματικά κέντρα όλων
των παρευρισκόμενων. Ο π. Ιουστίνος έβγαλε
ένα πολύ ωραίο λόγο αναφερόμενος στην
ζωή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και στην
αγιοποίησή του από την εκκλησία. Πραγματικά
ήταν πολύ αναλυτικός και με ισχυρά επιχει-
ρήματα αναίρεσε όλους τους ψιθύρους που
κατά καιρούς ακούγονται σχετικά με την αγιο-
ποίηση αυτού του σημαντικού άνδρα της ορ-
θοδοξίας. 

Οι επίσημοι που παρευρέθηκαν ήταν πολ-
λοί. Ο Δήμαρχος Τρίπολης και συμπατριώτης
μας Δημήτρης Παυλής, η πλειοψηφία των
δημοτικών και των περιφερειακών συμβούλων,
ομάδα χορευτών από την σχολή χορού της

Μαρίας Καραπάνου, φορώντας παραδοσιακές
στολές, που συνόδευσε την εικόνα του Αγίου
Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης στην πε-
ριφορά της στο χωριό υπό τους ήχους της
μπάντας της φιλαρμονικής Τρίπολης που είχε
φροντίσει να φέρει ο Δήμαρχος Δημήτρης
Παυλής.

Μετά το τέλος της λειτουργίας ο Δήμαρχος
με την φροντίδα του προέδρου μας Κων-
σταντίνου Νάγου και του αντιδημάρχου μας
Δημήτρη Ν. Σταματόπουλου μοίρασε στους
παρευρισκόμενους από ένα πακέτο με δύο
σουβλάκια με το αντίστοιχο ψωμάκι, αναψυ-
κτικά και γλυκά. Ήταν όλα υπέροχα. Φέτος
όμως υπήρχε μια ιδιαιτερότητα στο γενικό
πανηγυρικό κλίμα στο χωριό μας σε σχέση
με άλλες χρονιές. Δυστυχώς δεν είχε διορ-
γανωθεί το παραδοσιακό πανηγύρι. Αυτή η
έλλειψη φάνηκε αρκετά και μείωσε σημαντικά
τη διάρκεια και την ένταση του πανηγυρικού
κλίματος του διημέρου. Ίσως οι επαγγελματίες
που έχουν αντίστοιχα καταστήματα θα πρέπει
να ξαναδούν το θέμα της διοργάνωσης πα-
νηγυριού έστω με άλλα χαρακτηριστικά μιας
και το έχει ανάγκη το χωριό μας και όχι μόνο,
αλλά και να μην σβήσει μια παράδοση.  

Θ. Γ.

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

Γιορτή  Αγίου  Κωνσταντίνου  στο  Κακούρι
Συνέχεια από την 1η σελ. 


