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«Να  ακούς  πάντα  αυτόν  που  δεν  έχει  κάτι  να  κερδίσει  από  ’σένα» Αριστοτέλης

Kακουραίοι, Αγκαλιάστε στοργικά την εφημερίδα των Αρτεμισιωτών, «TO 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

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ 2017
Εκδηλώσεις  Ιουλίου - Αυγούστου

Ο Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Αρτεμι-
σίου, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει, προσπαθεί
κάθε χρόνο τον μήνα Αύγουστο να συνεισφέρει στην
δημιουργία ενός περιβάλλοντος ψυχαγωγίας, διοργα-
νώνοντας μια σειρά εκδηλώσεων. Έτσι και φέτος διορ-
γάνωσε με μεγάλη επιτυχία τις εξής εκδηλώσεις:

• ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 εορτή του Αϊ Λιά. Στο
λόφο, στην είσοδο του χωριού, στο πανέμορφο άλσος
βρίσκεται το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. Μετά την

θεία λειτουργία, που με κατάνυξη παρακολουθήσαμε
όλοι μας, ο Σύλλογος του χωριού είχε διοργανώσει μια
μικρή εκδήλωση. Μεταφέρθηκαν τραπέζια και καρέκλες
από την αίθουσα και στήθηκε ένα όμορφο σκηνικό ώστε
να μπορούν να καθίσουν όλοι όσοι παρευρέθηκαν στην
εκκλησία. Προσφέρθηκε σε όλους δωρεάν γουρνοπούλα,
σαλάτα, τυρί, αναψυκτικά και κρασί. 

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 3η σελ. 

2ο  ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΟ  ΑΝΤΑΜΩΜΑ 
Η αντίστροφη μέτρηση για το 2ο Κακουραίϊκο Αντάμωμα

έχει αρχίσει.  Οι προετοιμασίες για την όσο το δυνατόν κα-
λύτερη οργάνωση βρίσκονται στο τελικό στάδιο. Ο βασικός
κορμός του προγράμματος των εκδηλώσεων έχει καθοριστεί.
Λέμε βασικός κορμός αφενός γιατί και άλλες μικρότερης
κλίμακας αλλά σημαντικής αξίας εκδηλώσεις θα προστεθούν
αλλά αφετέρου και προτάσεις που θα γίνουν θα μπορούν
να ενσωματωθούν. 

Ο βασικός κορμός των εκδηλώσεων είναι:
1. ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018, επίσημη έναρξη του

2ου ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΟΥ ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ, το πρωί με τον εκ-
κλησιασμό στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και
Ελένης. Μετά το τέλος της λειτουργίας η επίσημη υποδοχή
με δεξίωση στην Αίθουσα Συλλόγου (που είναι πλέον κλι-
ματιζόμενη). Οι Σύλλογοι θα έχουν ετοιμάσει ένα όμορφο
περιβάλλον και θα προσφέρουν ένα πλούσιο γεύμα σε
όλους τους συγχωριανούς μας. Βεβαίως μετά το φαγητό

θα ακολουθήσει χορός με όμορφα παραδοσιακά τραγούδια
από DJ. 

2. ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 στις 8:00 μ.μ. στο
χώρο της αίθουσας του Συλλόγου ο Δάσκαλος Γεώργιος
Ρόκκας θα μας διεγείρει όμορφες μνήμες και θα γευθούμε
παραδοσιακά προϊόντα που θα εποπτεύσει την παραγωγή
τους (τραχανά, χυλοπίτες, δίπλες, λουκουμάδες). 

3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 επαφή με την
ιστορία και τις ομορφιές της πατρίδας μας. ΕΚΔΡΟΜΗ
στην αρχαία ΜΕΣΣΗΝΗ και ξενάγηση από ξεναγό, μια ολό-
κληρη αρχαία πόλη σε πολύ καλή κατάσταση, και μετά
στην όμορφη ΠΥΛΟ για φαγητό κ.ά.

4. ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 στις 9:00 μ.μ. στην
πλατεία του χωριού, μια μοναδική μουσικοχορευτική – θε-
ατρική παράσταση από το ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
με θέμα «Αναβίωση εθίμων παραδοσιακού γάμου της πε-
ριοχής μας» και ένα μοναδικό γλέντι μετά την παράσταση

Μια  μαγευτική  βραδιά  στον  κήπο 
του  Ξενώνα  στις  18  Αυγούστου  2017

Σ
τα πλαίσια των Αρτεμισιακών τον Αύγουστο του
2017 ο Σύλλογος των Αθηνών είχε εντάξει μια
βραδιά στον κήπο του Ξενώνα με ζωντανή μουσική

και δωρεάν φαγητό και κρασί. Η ατμόσφαιρα μοναδική,
μαγευτική θα έλεγε κάποιος ρομαντικός, η συμμετοχή
των συγχωριανών μεγάλη. Την οργάνωση είχε αναλάβει
το Δ.Σ. του Συλλόγου και την φροντίδα η πάντα ακούραστη
υπεύθυνη του ξενώνα Δήμητρα Ρόκκα. Το μενού που
προσφέρθηκε ήταν γουρνοπούλα, σαλάτα αγγουροντο-
μάτα, τυρί γραβιέρα και κρασί του κτήματος Σπυρόπουλου.
Για επιδόρπιο δίπλες σπιτικές και πεντανόστιμες, που
είχε φτιάξει η Δήμητρα Ρόκκα. 

Η ορχήστρα ήταν η μεγάλη έκπληξη, με ωραία και
μελωδικά τραγούδια που εκτέλεσε η καλλίφωνη τρα-
γουδίστρια και διασκέδασε τους παρευρισκόμενους συγ-
χωριανούς μας. 

Συνέχεια στη 2η σελ. 

Κινδυνεύουν  οι  Αγιογραφίες  του  Ιερού  Ναού 
των  Αγίων  Κων/νου  και  Ελένης  στο  χωριό  μας 

Ο ιερέας του χωριού μας π. Νικόλαος Κουτρουμπής
και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού των Αγίων
Κων/νου και Ελένης εκπέμπουν SOS για να σωθούν οι
σπουδαίες Αγιογραφίες του Ναού από την υγρασία
που εμφανίστηκε πρόσφατα. Πρέπει επειγόντως να
φτιαχτεί η σκεπή του Ιερού Ναού και γι’ αυτό απαιτείται
η οικονομική ενίσχυσή του από όλους τους Κακουραίους.  

Στο άρθρο του, με τίτλο ΚΑΛΕΣΜΑ ο π. Νικόλαος
Κουτρουμπής δίνει αναλυτικές πληροφορίες για το
θέμα αυτό, αλλά και για άλλα προβλήματα που απα-
σχολούν το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του χωριού μας. 

Κακουραίοι και Κακουραίισσες όπου γης, είναι επι-
βεβλημένο καθήκον σε όλους μας να ανταποκριθουμε

με προθυμία και να προσφέρουμε, ότι ο καθένας μας
μπορεί για τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του χωριού
μας. 

Είθε οι προστάτες μας Άγιοι Κων/νος και Ελένη να
μας σκεπάζουν με τη χάρη τους και να μας αγιάζουν,
να μας δίνουν υγεία και ψυχική δύναμη, ώστε να επι-
τελούμε θεάρεστα έργα, διότι στην εκκλησία μας
υπάρχει ευχή που λέει: «Αγίασον Κύριε τους αγαπώντας
την ευπρέπεια του Οίκου Σου».

Ο τραπεζικός λογ/σμός της εκκλησίας βρίσκεται
στο άρθρο του π. Νικόλαου Κουτρουμπή. 

Ο Κακουραίος

Συνέχεια στην 3η σελ. 

Στις 10 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11 το
πρωί, στην αίθουσα της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας,
οδός Τζωρτζ 9, 1ος όροφος στην πλατεία Κάνιγγος, θα
γίνει η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας με θέματα: 
1. Οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. 
2. Εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου καλεί τα μέλη του να δώσουν το
παρόν και να συμμετάσχουν στην εκλογή ενός ανανεωμένου
Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας 
Ανδρέας Ι. Σταματόπουλος Ιωάννα Ρόκκα-Γεωργιοπούλου 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  ΣΤΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ  ΜΑΣ

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€
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γεννήσεις 

Γάμοι
➤ Ο Πικάσης Χρήστος και η Νίκη Ιωάν. Μπουρ-

τσουκλή τέλεσαν τους γάμους τους στις 17 Ιουνίου
2017 στον Ιερό Ναό της Αγίας Φωτεινής στην
Αρχαία Μαντινεία. Η γαμήλια δεξίωση δόθηκε στο
κέντρο «Όαση». 

➤ Ο Παπαναστασίου Βασίλης και η Ρόκκα
Μαργαρίτα τέλεσαν τους γάμους τους την 1η Ιου-
λίου 2017 στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων
στην Τρίπολη. Το γαμήλιο τραπέζι έγινε στο κέντρο
«Sunset». 

➤ Ο Σταθούλης Κώστας και η Δελή Αγγελική
τέλεσαν τους γάμους τους στις 22 Ιουλίου 2017
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
στο Κακούρι. Ακολούθησε τρικούβερτο γλέντι στην
πλατεία του χωριού. 

➤ Ο Κοτσώνης Αντώνης και η Καζά Νίτσα (το
γένος Σούλας Αντωνοπούλου) τέλεσαν τους γάμους
τους στις 19 Αυγούστου 2017 στον Προφήτη Ηλία
της Τρίπολης. 

➤ Ο Τάγαρης Δημήτρης-Ελευθέριος και η Πα-
πανικολάου Ανθή τέλεσαν τους γάμους τους στις
20 Αυγούστου 2017 στον Ιερό Ναό της Αγίας Φω-
τεινής στο χώρο της Αρχαίας Μαντινείας. Το
γαμήλιο τραπέζι έγινε στο κέντρο «Sunset».

➤ Ο Γιαννίτσος Παντελής και η Τριανταφύλλου
Εύη, το γένος Μαρίας Σταματοπούλου, παντρεύ-
τηκαν στις 19 Αυγούστου 2017 στον Ιερό Ναό
Ευαγγελιστρίας Άστρους. Η γαμήλια δεξίωση δό-
θηκε στο κέντρο «Τσουλογιάννη» Άστρους.  

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο
και με απογόνους. 

➤ Ο Δημήτρης Φραγκογιάννης και η Φανή
Σταματοπούλου το γένος Διονυσίου Σταματοπούλου
απέκτησαν το τρίτο τους παιδί, κοριτσάκι, στις 24
Απριλίου 2017 στο μαιευτήριο Αλεξάνδρα. 

Στους ευτυχείς γονείς και παπούδες ευχόμαστε
να τους ζήσει. Τα ξαδέλφια και ο θείος. 

➤ Ο Αναστασιάδης Γιώργος και η Δρόσου Χρι-
στίνα απέκτησαν αγόρι στις 12 Ιουνίου 2017. 

➤ Ο Δάγρες Γιώργος και η Τσουμάκου Σοφία
(το γένος Γωγώς Ανασ. Παυλή) απέκτησαν αγόρι
στις 3 Απριλίου 2017. 

➤ Ο Χρονάς Τάκης και η Κολιοπούλου Κω-
στούλα του Ιωάν. απέκτησαν κοριτσάκι στις 10
Ιουνίου 2017. 

Να ζήσουν τα νεογέννητα.

Βαπτίσεις
➤ Ο Νίκος Καζάς (το γένος Σούλας Αντωνο-

πούλου) και η Βίκυ Ζηροπούλου, βάπτισαν την
κόρη τους στον Ιερό Ναό του Αγίου Ραφαήλ στην
Τρίπολη και το όνομα αυτής Χριστίνα.

Να ζήσει το νεοφώτιστο. 

Συγχαρητήρια
― Θερμά συγχαίρουμε την αγαπημένη μας ανιψιά και εξα-

δέλφη Ασημίνα Μιχ. Μπρότση για την εισαγωγή της με σειρά
επιτυχίας 14η στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πολυτε-
χνείου Πάτρας».

Καλές σπουδές. Οι θείοι και τα εξαδέλφια

Επιτυχόντες  σε  ΑΕΙ  και  ΤΕΙ  το  2017
➤ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

και της ΕΛΕΝΗΣ στο Τμήμα ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ του Πανεπιστημίου
Κρήτης

➤ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΓΕ-
ΩΡΓΙΑΣ το γένος Λαγούση, στη ΝΟΜΙΚΗ του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης

➤ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της
ΓΕΩΡΓΙΑΣ το γένος ΛΑΓΟΥΣΗ, στο Τμήμα ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙ-
ΛΟΛΟΓΙΑΣ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

➤ ΜΠΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ και της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ το
γένος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, στο Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙ-
ΣΤΗΜΩΝ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

➤ ΜΠΡΟΤΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ,
στο Τμήμα ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του Πανεπιστημίου
Πατρών

➤ ΓΚΟΥΝΤΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΑΝΔΡΕΑ και της ΒΑΡΒΑΡΑΣ
το γένος ΜΠΡΟΤΣΗ, στο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης

➤ ΝΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,
στο Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ του
ΤΕΙ  Δυτικής Ελλάδας

➤ ΨΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, στο
Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ του ΤΕΙ
Πελοποννήσου

➤ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΝΙΑ, εγγονή της Φωτούλας Γεωργ.
Κολιοπούλου, πέτυχε στη ΝΟMΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ)

➤ ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, εγγονός του Βασίλη
Γεωργ. Κολιόπουλου, πέτυχε στο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τα θερμά μας συγχαρητήρια και καλές σπουδές.

Αγαπητοί, εν Χριστώ αδελφοί χαίρετε
εν Κυρίω πάντοτε μετά των οικογενειών
σας.

Οι Άγιοι Ισαπόστολοι Κωνσταντίνος
και Ελένη των οποίων ένα ιερό προσκύ-
νημα υπάρχει και στο Αρτεμίσιο πρώην
Κακούρι, όπου πολλοί από σας γεννήθη-
καν, σας αποστέλλουν SOS και σας ζητούν
μια μικρή οικονομική βοήθεια προκειμένου
να αντικατασταθεί η κεραμοσκεπή – στέγη
στον προδιαληφθέντα Ιερό Ναό για να
προλάβουμε την φθορά στις τοιχογραφίες
του Ναού που ήδη έχει αρχίσει σε 5-10
τοιχογραφίες, λόγω υγρασίας και οι οποίες
είναι έργο του Αγιογράφου Νικολάου Σπη-
λιωτόπουλου από την Σκοπή Τριπόλεως
και ρίζα του (μάνα) ήτο Κακουραία και
ήδη αναπαύεται στην άνω Ιερουσαλήμ,
μόνιμη κατοικία όλων μας.

Η εν λόγω στέγη έγινε επί της εφη-
μερίας μου το 1975 και σήμερον, 1-7-
2017, αρχίσαμε την αντικατάσταση του
τρούλου με τον εργολάβο από τα Λαγκά-
δια Γορτυνίας, κ. Ευστάθιο Καγιούλη, δο-
κιμασμένο τεχνίτη σε κεραμώσεις εκκλη-
σιών. Ολόκληρη η στέγη έχει πρόβλημα,
έχουν σπάσει πολλά κεραμίδια από τον
πάγο, γιατί είναι κολλητά με τσιμεντόλα-
σπη, έτσι γίνονταν τότε, ίσως να μην
ήταν καλής ποιότητας πριν 42 χρόνια.
Σήμερα υπάρχουν καλά υλικά, υπάρχουν
στεγανωτικά διάφορα, κόλλες, κλπ.  

Τα χρήματα για τον τρούλο τα έχουμε,
πρέπει όμως να συνεχίσουμε με την υπό-
λοιπη στέγη που ανέρχεται σε 300 περίπου
τετραγωνικά μέτρα.  Επίσης και το κωδω-
νοστάσιο – καμπαναριό έχει πρόβλημα,
θέλει παράθυρα, αυτά που έβαλα πριν 45
χρόνια έχουν σαπίσει και το νερό της
βροχής, επειδή είναι ενσωματωμένο με
τον κορμό της εκκλησίας έχουμε υγρασίες
σε τμήμα της. Θα τοποθετήσουμε αλεξι-
κέραυνο στο καμπαναριό και στον τρούλο
που είναι στο ίδιο ύψος, 20 μέτρα από το
δάπεδο. Υπήρχε μόνο στο καμπαναριό
και έχει καταστραφεί από πενταετίας. Η
πλατυτέρα Κυρία Θεοτόκος στο ιερό βήμα
έχει υποστεί λόγω υγρασίας φθορές, είναι
δε βυζαντινής τέχνης και υψηλής αξίας η
τοιχογραφία της, προϋπήρχε του 1972
που χειροτονήθηκα εγώ, καταλαμβάνει
περί τα 20 τετραγωνικά μέτρα και ο φόντος
αυτής έχει γίνει με φύλλα χρυσού από
Αγιογράφο Τριπόλεως με δωρεά της Μα-
ριγώς Κολοβοπούλου (το γένος Αντωνο-

πούλου). Όλες οι τοιχογραφίες έχουν
γίνει επί τοίχου με κατάλληλη προεργασία
αυτού και όχι πάνω σε μουσαμά που γί-
νονται σήμερα και ακολούθως επικολ-
λώνται στον τοίχο. Όλη η αγιογράφηση
του ναού έγινε επί της εφημερίας μου
και άρχισε το 1976 και τελείωσε το 1982,
διήρκεσε δηλαδή 6 ολόκληρα χρόνια με
πολλές διακοπές, φυσικά ελλείψει χρη-
μάτων. Λειτουργούσαμε 6 χρόνια με σκα-
λωσιές και μαδέρια σε ολόκληρο το χώρο
της εκκλησίας. Η ενορία τότε είχε 750
μόνιμους κατοίκους και σήμερα έχει 237
άτομα (χήρες, εν χηρεία άνδρες, ορφανά
και υπερήλικες). Είχε το σχολείο 180 παι-
διά με 4 δασκάλους και το Νηπιαγωγείο
που ίδρυσε η Πρεσβυτέρα μου Μαρία Δη-
μητρίου Τασιοπούλου, δασκάλα, το έτος
1983 και πήγε αυτοπροσώπως στο υπουρ-
γείο με 200 υπογραφές για την ίδρυσή
του και ήτο υφυπουργός παιδείας ο Νικό-
λαος Καλτεζιώτης, είχε 20 παιδιά νήπια.
Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν Σχολείο
και Νηπιαγωγείο. Οι τιμές των προϊόντων
είναι 15 λεπτά το σιτάρι, 15-20 λεπτά η
πατάτα, 25-30 λεπτά το σταφύλι (φυσικά
το κιλό). Οι έμποροι χρωστούν στους πα-
ραγωγούς τα χρήματα 2 και 3 χρόνια. 

Πέραν του κυρίως Μητροπολιτικού Ιε-
ρού Ναού, όπως λέγεται, των Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης υπάρχουν οκτώ (8)
Εξωκλήσια, όπως:

1. Αναλήψεως του Χριστού (Αρμενιά)
2. Κοιμήσεως της Κυρίας Θεοτόκου
3. Αγίου Νικολάου (κοιμητηριακός)
4. Αγίου Νεκταρίου
5. Αγίου Δημητρίου
6. Αγίου Ιωάννου Προδρόμου
7. Αγίου Γεωργίου
8. Προφήτου Ηλιού

Όλα τα εξωκλήσια έχουν την δική
τους ιστορία και έχουν περιφραχθεί και
αγιογραφηθεί επί της εφημερίας μου, που
ανέρχεται σε 45 έτη.

Ο Άγιος Νικόλαος ανάγεται στους Ορ-
λωφικούς χρόνους (1770). Ο Άγιος Γεώρ-
γιος στην είσοδο του χωριού ανάγεται
στο 1890 χωρίς φυσικά την προσθήκη
του. Ο Προφήτης Ηλίας ανάγεται στο
1902. Τόσο ο Άγιος Γεώργιος, όσο και οι
Άγιος Δημήτριος και Προφήτης Ηλίας δεν
έχουν εγκαινιαστεί και θα πρέπει να εγ-
καινιαστούν και πρέπει να είναι σύμφωνα
με την πίστη μας και την παράδοσή μας
προσεγμένα, καθαρά, περιφραγμένα, αγιο-

γραφημένα όπως και είναι με τη βοήθεια
του Θεού και της Ενορίας μας. Τα γράφω
όλα αυτά για να δείτε με τα μάτια σας
όταν έρχεστε και να καταλάβετε πως εν-
νέα (9) Ναοί για να συντηρηθούν θέλουν
χρήματα και χρήματα δεν υπάρχουν στους
φτωχούς και υπερήλικες ενορίτες μας. 

Γι’ αυτό απευθύνω έκκληση σε όλους
τους συγχωριανούς, που άλλωστε απο-
δεδειγμένα αγαπούν το χωριό μας και
την εκκλησία μας, να βοηθήσουν το κατά
δύναμη ο καθένας. 

Ο αριθμός του Βιβλιαρίου της Εκκλη-
σίας Αγίων Ισαποστόλων Κων/νου και
Ελένης είναι:

ΙΒΑΝ: 
GR2402606680000980100634293
SWIFT/BIC: ERBKGRAA
EFG Eurobank Ergasias

Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι από καρ-
διάς, δια πρεσβειών των Αγίων Ισαπο-
στόλων Κων/νου και Ελένης και όχι μόνο,
ο Κύριος της Δόξης Ιησούς Χριστός, η
Τρισυπόστατη Αγία Τριάδα Πατήρ – Υιός
και Άγιο Πνεύμα να ευλογούν τις μέρες
και τα έργα σας, προσωπικά και οικογε-
νειακά και όχι μόνο. Να ευλογούν το
Έθνος μας, τη γλώσσα του οποίου χρησι-
μοποίησαν οι Απόστολοι και μαθητές του
Χριστού, αλλά και οι συγγραφείς  των Ιε-
ρών κειμένων της Καινής Διαθήκης ιδιαί-
τερα. Στην Ελληνική γλώσσα εγράφησαν
τα περισσότερα βιβλία της πίστεώς μας
και όχι στην Αγγλική, Γερμανική, Ιταλική,
Ισπανική, κλπ. που μας κινούν σήμερα το
δάκτυλο.

Καλή Αντάμωση
Ο Εφημέριος Αρτεμισίου, 
π. Νικόλαος Κουτρουμπής

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Έργα που έγιναν επί
της εφημερίας μου στον Ιερό Ναό Αγίων
Κων/νου και Ελένης Αρτεμισίου:
1. Ολική κεράμωση
2. Προσθήκη Προναού για τα κεριά που ανά-

βουμε
3. Κατασκευή μεγάλης Κλίμακας (Σκάλα εξω-

τερική)
4. Κεντρική θέρμανση
5. Αγιογράφηση
6. Βιβλιοθήκη
7. Γραφείο
8. Βρύση και Φιάλη με αψίδες πέτρινες για

να γίνεται η Ανάσταση του Κυρίου Ιησού
εκτός Ναού.

ΚΑΛΕΣΜΑ  
Ιερέα  Αρτεμισίου  π.  Νικολάου  Κουτρουμπή

Συνέχεια από την 1η σελ. 

2ο  ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΟ  ΑΝΤΑΜΩΜΑ 

από την ίδια ορχήστρα που θα την συνοδεύει. Βεβαίως μετά
την παράσταση θα είναι διαθέσιμο ένα καλό μενού με ποτό
σε τιμή κόστους.

5. ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 στις 9:00 μ.μ. στον
κήπο του Ξενώνα, όλοι μας θα απολαύσουμε στο όμορφο πε-
ριβάλλον του μια μαγική βραδιά με ζωντανή μουσική από ορ-
χήστρα με όμορφα ρομαντικά λαϊκά τραγούδια και πλούσιο
γεύμα δωρεάν. 

Βεβαίως για όσους προγραμματίσουν να έρθουν νωρίτερα
από τις 5 Αυγούστου θα μπορούν να συμμετέχουν και σε
άλλες εκδηλώσεις, όπως αυτές που ήδη έχουν προγραμματι-
στεί:

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 στο άλσος του Αϊ Λιά,
μετά την θεία λειτουργία σε ένα όμορφο σκηνικό με τραπε-
ζοκαθίσματα θα προσφερθεί δωρεάν γουρνοπούλα, σαλάτα,
γραβιέρα και κρασί.

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018, δύο μέρες πριν το
αντάμωμα στην πλατεία του χωριού θα γίνει το καθιερωμένο
μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. Για του χρόνου στο τραγούδι
θα είναι ο Γιάννης Κατσίγιαννης, ο Γιώργος Μπέκιος και η
Δήμητρα Μπέκιου, στο δε κλαρίνο ο Κώστας με τον Μάκη
Αριστόπουλο.

Καλούμε όλους τους απανταχού Κακουραίους, είτε δια-
μένουν στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα, να προγραμματίσουν
από τώρα την παρουσία τους στο Κακούρι τις ημέρες του Δε-
καπενταύγουστου του 2018. Περιμένουμε από τώρα πως και
πως 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 πιο κάτω υπέροχους

στίχους, ένα απόσπασμα 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.
………………………………………………………………
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,
Νάναι η ζωή σου…………………………………………»

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Κακουρίου
Σας περιμένουμε όλους!!!

ΗΡΘΕ Η ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΓΙΝΩ ΚΙ ΕΓΩ
ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΕΘΕΡΑ

Στις 26 Αυγού-
στου 2017 ο γιος μου
Παναγιωτόπουλος
Θανάσης παντρεύ-
τηκε την εκλεκτή της
καρδιάς του Μαρία
Πανούτσου.

Εύχομαι να ζή-
σουν σαν τα ψηλά
βουνά. 

Ευαγγελία 
Θεοδώρου 
Κακαρίκου 

➤ Στις 8 Ιουλίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα
7 μ.μ., ο Γιώργος Νικ. Σταματόπουλος και η Ιωάννα
Σταμέλου τέλεσαν τους γάμους τους στο γραφικό
εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα στη Λευκάδα, δίπλα
στη θάλασσα. Έτσι μας δόθηκε η ευκαιρία να γνω-
ρίσουμε το νησί, όσοι δεν το είχαμε επισκεφτεί.
Εκείνο που μας συγκίνησε και μας εντυπωσίασε
πολύ ήταν η γιαγιά της νύφης. Ντυμένη με τη νη-
σιώτικη στολή της είπε ένα ωραίο τραγούδι στην
εγγονή της λίγο πριν μπει στην εκκλησία, μας συγ-
κίνησε πολύ και την ευχαριστούμε γι’ αυτό. 

Μετά το μυστήριο ακολούθησε γλέντι μέχρι τις
πρωινές ώρες. 

Εύχομαι στο Γιώργο και την Ιωάννα να είναι
στη ζωή τους χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και δημι-
ουργικοί. 

Με αγάπη 
Ελένη Βασ. Δάμη - Ζαρόκωστα
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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

Κακουραίικες  ατάκες 
Γράφει ο Γιάννης Δ. Σταματόπουλος 

ΔΕΝ  ΚΑΝΕΙ  ΠΙΣΩ... 
Οι Κακουραίοι, όπως έχω γράψει πολλές φορές, από παλιά διακρί-

νονται για το πηγαίο χιούμορ που διέθεταν και ήταν μοναδικό στη
γούρνα μας. Αυτό το ταλέντο έχει κληρονομηθεί και στους νεότερους
Κακουραίους. 

Έτσι στο φύλλο αυτό θα αναφερθώ σε μια ατάκα, που έγινε
πρόσφατα, σε λιγότερο από δεκαπέντε χρόνια και έτυχε να ήμουν
παρών. Πρωταγωνιστές δυο συγχωριανοί μας, ο αείμνηστος τώρα, Θεο-
δωράκος Κωτσιόπουλος και ο χαλκέντερος και πάντα δηκτικός, Σπύρος
Παναγιώταρος. 

Είμαστε στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου ανήμερα στη γιορτή του
Αγίου Γεωργίου, 23 Απριλίου. Ο κόσμος αρκετός και όπως συνηθίζεται
οι άνδρες έξω από την εκκλησία και οι γυναίκες μέσα. Ένα τσούρμο
μικρά παιδιά γύρω από την εκκλησία, που βρίσκονται βέβαια υπό την
επίβλεψη των γονιών τους ή των παππούδων τους. Ακόμη δεν είχε
φτιαχτεί η μάντρα γύρω από την εκκλησία που υπάρχει σήμερα. 

Ο Θεοδωράκος έχει την εποπτεία των δύο εγγονών του, Μαριγούλας
και Θεοδωράκη, παιδιά του γιού του Νίκου. 

Η γυναίκα του Νίκου είναι Αλβανικής καταγωγής. Βρισκόμαστε
στην εποχή που πρωθυπουργός της Αλβανίας είναι ο περιβόητος Σαλί
Μπερίσα, άνθρωπος που δεν έκανε πίσω με τίποτα στις μεταρρυθμίσεις
που είχε εξαγγείλει για τη μετάβαση της Αλβανίας από την κομμουνιστική
στη φιλελεύθερη οικονομία. 

Κάποιος από την παρέα των ανδρών διαπιστώνει ότι τα δύο εγγόνια
του Θεοδωράκου κατεβαίνουν προς το δημόσιο δρόμο, πράγμα επικίνδυνο
διότι στο δρόμο διέρχονται αρκετά αυτοκίνητα και αμέσως παροτρύνει
τον Θεοδωράκο να τρέξει να προκάνει τα παιδιά. 

Ο Θεοδωράκος βάζει αμέσως τις φωνές με τη χαρακτηριστική φωνή
του λέγοντας “Μαριγούλα γύρνα πίσω” αλλά παρά τις πολλαπλές εκ-
κλήσεις του, η εγγονή του πηγαίνει προς το δρόμο. 

Τότε ο Σπύρος ρίχνει το καρφί του: “Θεοδωράκο άδικα φωνάζεις, ο
Μπερίσα δεν κάνει πίσω”. 

Τα γέλια πολλά από όλους μας για την εύστοχη ατάκα του Σπύρου
αλλά περισσότερο γιατί αυτή είχε έμμεση αναφορά στην Αλβανική κα-
ταγωγή της νύφης του Θεοδωράκου. Τα εγγόνια πάντως δεν βγήκαν
στο δρόμο, βρέθηκε λύση. 

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Παραδοσιακό
Πανηγύρι - μεγάλο γλέντι στην πλατεία του χωριού.
Και φέτος επιλέξαμε και είχαμε τα μεγαλύτερα
και πιο αγαπητά ονόματα στο χώρο του δημοτικού
τραγουδιού. Συγκεκριμένα στο παραδοσιακό δη-
μοτικό τραγούδι ήταν ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΚΙΟΣ, ο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ και η ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΚΙΟΥ.
Στο δε κλαρίνο ο ΠΑΝΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ. 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 πα-
ρευρέθηκαν διασκέδασαν με την ψυχή τους. Το
όλο σκηνικό ήταν πανέμορφο σε αυτή την ωραία
πλατεία μας. Η πρόεδρος του Συλλόγου μας Δή-
μητρα 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 ελεύθερος, η
πίστα μεγάλη, η εξυπηρέτηση άμεση και οι τιμές
πολύ καλές γι’ αυτό το μέγεθος του πανηγυριού.
Η οργάνωση κατά γενική ομολογία ήταν πολύ
καλή και αρκετά ποιοτική. Σε κάθε τραπέζι είχε
τοποθετηθεί τιμοκατάλογος και η εξυπηρέτηση
του κόσμου γινόταν στο τραπέζι από γκαρσόνια.
Πολλοί νέοι του χωριού μας και μέλη του Συλλόγου
ανέλαβαν αυτή την ευθύνη, τους οποίους και τους
ευχαριστούμε θερμά. Επιπλέον αρκετά άτομα ερ-
γάστηκαν στους πάγκους, στην κουζίνα, στην λα-
χειοφόρο αγορά, στο στήσιμο των τραπεζοκαθι-
σμάτων, τους οποίους τους ευχαριστούμε από
καρδιάς. Χωρίς την βοήθεια αυτή πολύ δύσκολα
θα μπορούσε να διεξαχθεί αυτή η εκδήλωση με
τόση μεγάλη επιτυχία. 

Επίσης ευχαριστούμε τους χορηγούς μας στη
λαχειοφόρο αγορά: Κυριάκο Κεφερλή που προσέ-
φερε τρεις διανυκτερεύσεις στον ξενώνα «VILLA
KASTELI» που εκμεταλλεύεται στη ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ,
την ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ που προσέφερε
ένα εισιτήριο διαρκείας του ΑΣΤΕΡΑ, την κατα-
σκήνωση ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ που προσέφερε δωρεάν
την φιλοξενία 2 παιδιών στην κατασκήνωση για
10 ημέρες, τη ΣΟΦΙΑ ΡΟΚΚΑ που προσέφερε ένα
πλήρες καλάθι δώρου με ποικιλία ποιοτικών προ-
ϊόντων από το κατάστημα Ντελικατέσεν Rocca
που διατηρεί στην Τρίπολη, τον Κωνσταντίνο Ρε-
βελιώτη που προσέφερε ένα καλάθι με παραδοσιακά
ζυμαρικά από το εργαστήριο ζυμαρικών που έχει,
το τουριστικό γραφείο STAMATELOS TOURS που
προσέφερε ένα διήμερο στην ΤΗΝΟ για ένα άτομο,
το Ελαιοτριβείο Α/φοί Σωτηρόπουλοι που προσέ-
φερε 17 κιλά εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, τον
Αθανάσιο Β. Κολιόπουλο που προσέφερε δύο
δοχεία λάδι αυτοκινήτου και μια ευθυγράμμιση
αυτοκινήτου, την παραδοσιακή ταβέρνα «Ο ΜΑ-
ΝΕΛΗΣ» που προσέφερε ένα γεύμα για δύο (2)
άτομα, τον Σύλλογο Αρτεμισιωτών Αττικής που
προσέφερε μια διανυκτέρευση στον ξενώνα «ΚΑ-
ΚΟΥΡΙ».

Επισημαίνουμε ότι ο Σύλλογος τη μόνη εκδήλωση
που κάνει για να κερδίσει κάποια χρήματα, για να
μπορέσει να χρηματοδοτήσει τις άλλες εκδηλώσεις
και δραστηριότητες μιας και δεν έχει άλλη επιχο-
ρήγηση από δημόσιο φορέα, είναι αυτό το πανηγύρι
και απευθύνεται κατά κύριο λόγο εκτός Κακουραίων,
όπως προκύπτει από το πλήθος των συμμετεχόντων.
Όλες τις άλλες εκδηλώσεις ο Σύλλογος τις χρη-
ματοδοτεί, είτε προσφέροντας αυτές δωρεάν, είτε
σε τιμές κάτω του κόστους για να μπορούν να
συμμετέχουν όλοι οι συγχωριανοί μας. 

Για του χρόνου ήδη έχει προγραμματιστεί το
πανηγύρι για την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2018 με ακόμη καλύτερη δημοτική ορχήστρα. ΡΑΝ-
ΤΕΒΟΥ λοιπόν και του χρόνου στην έναρξη των
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΩΝ 2018 που θα γίνει στο πανηγύρι
την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, δύο (2) ημέρες
πριν την έναρξη του ανταμώματος. ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕ-
ΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ.

• ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 και ώρα 9:00
μ.μ. κινηματογραφική βραδιά στην αίθουσα του
Συλλόγου. Ένα αφιέρωμα στον μεγάλο μας κωμικό
ΒΑΣΙΛΗ ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗ με την προβολή της ταινίας
«Ο ΖΗΛΙΑΡΟΓΑΤΟΣ».

• ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 στις 9:00 μ.μ.
στην πλατεία δόθηκε ένα μοναδικό σόου κλασσικής
μαγείας από τον μάγο OSCAR. Μια μοναδική πα-
ράσταση που όλοι, μικροί, μεγάλοι, απολαύσαμε.

• ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 και ώρα 9:00

μ.μ. στην αίθουσα του Συλλόγου έγινε ένα Talent
Show με τίτλο «ΚΑΚΟΥΡΙ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ». Ήταν
μια πρόκληση και μια ευκαιρία για να εκφράσει κά-
ποιος το ταλέντο του. Όλοι μας απολαύσαμε και
διασκεδάσαμε με το ταλέντο και το χιούμορ των
διαγωνιζομένων. Ο Σύλλογος είχε αναγγείλει ότι
θα βραβευθούν όλοι οι συμμετέχοντες. Το πρώτο
βραβείο 40€, λόγω ισοβαθμίας η επιτροπή έδωσε
στο πρώτο και στο δεύτερο βραβείο από 40€ έκα-
στο, το πήρε η Μαρία Κωτσιοπούλου το ένα, που
διαγωνίστηκε στο τραγούδι και η Μαρία Αναστα-
σιάδη, το άλλο που διαγωνίστηκε στο χορό. Το
τρίτο βραβείο 20€ το πήρε η Νικολέτα Θ. Ψαρρά.
Συμμετείχαν επίσης και βραβεύτηκαν η Ειρήνη
Κολιοπούλου, η Κωνσταντίνα Ρηγοπούλου, κόρη
της Γιώτας Σιολέ, η Δέσποινα Παρχαλιά, εγγονή
της Ελένης Σταματοπούλου και η Βασιλική Ανα-
στασιάδη. Ο Σύλλογος συγχαίρει και ευχαριστεί
όλους τους συμμετέχοντες.

• ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 και ώρα 9:00
μ.μ. στη πλατεία του χωριού δόθηκε μια θεατρική
παράσταση από την Θεατρική Ομάδα Μεγαλόπολης
με το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Η ΑΥΛΗ
ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ». Μικροί-μεγάλοι βρήκαμε τη-
νευκαιρία να παρακολουθήσουμε δωρεάν αυτήν

την ωραία παράσταση από μια καταξιωμένη θεατρική
ομάδα. Τα σκηνικά που στήθηκαν στην πλατεία,
μπροστά από το κοινοτικό κατάστημα, ήταν πολύ
εντυπωσιακά, γέμισαν όλο το χώρο και έδεναν
πάρα πολύ με το περιβάλλον της πλατείας. Οι άν-
θρωποι της θεατρικής ομάδας έμειναν ικανοποι-
ημένοι τόσο από την υποδοχή και φιλοξενία όσο
και από το χωριό μας. Είναι πολύ σημαντικό για το
χωριό μας να μπορεί να φιλοξενεί αυτού του με-
γέθους και ποιότητας εκδηλώσεις.

• ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 και ώρα 7:00
μ.μ. ο καθιερωμένος ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ αγώνας
Παλαιμάχων - Νέων του χωριού έγινε στο γήπεδο
Λεβιδίου. Νικητές ήταν φυσικά οι νέοι με σκορ 5-
2. Οι παλαίμαχοι προηγήθηκαν αλλά η φυσική κα-
τάσταση τους πρόδωσε όπως ήταν αναμενόμενο.

• ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ο Σύλλογος
του χωριού διοργάνωσε και πραγματοποίησε εκ-
δρομή στην εκκλησία του Αγίου ΛΟΥΚΑ του ΙΑΤΡΟΥ
που βρίσκεται στην Κάντια, έξω από το Ναύπλιο.

Η αναχώρηση έγινε από το χωριό στις 7:00 το
πρωί. Φθάσαμε στην εκκλησία στις 8:30 όπου και
παρακολουθήσαμε με κατάνυξη την Θεία Λειτουρ-
γία. Κατόπιν ξεναγηθήκαμε στον εκθεσιακό χώρο,
στο βιβλιοπωλείο και στο μουσείο του Ναού που
είναι αφιερωμένο στον Άγιο. Μια επίσκεψη και ξε-
νάγηση βαθιάς πνευματικής διέγερσης. Κατόπιν
αναχωρήσαμε για το γραφικό ΤΟΛΟ. Μια πανέ-
μορφη παραλία με πολλά καταστήματα, ταβέρνες
και καφετέριες σχεδόν πάνω στην παραλία. Όσοι
θέλησαν βρήκαν την ευκαιρία και έκαναν μπάνιο.
Φάγαμε στις ταβέρνες με φόντο την θάλασσα και
αναχωρήσαμε στις 3:30 μ.μ. γεμάτοι εντυπώσεις
και ενέργεια.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ 2017
Εκδηλώσεις  Ιουλίου - Αυγούστου

Ρόκκα  Ν.  Χρυσάνθη
Δικηγόρος

Εθνικής Αντιστάσεως 57-59
Τρίπολη  Τ.Κ.  22100  

Κιν.: 6982582902
xrusa.rokka@gmail.com

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

Επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο
της εφημερίδας μας και στο facebook

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

Συνέχεια από την 1η σελ. 

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

28ης Οκτωβρίου 50 

Τηλ.: 2710-239451 Τρίπολη

Την έναρξη του γλεντιού έδωσε
ο π. Νικόλαος Κουτρουμπής, που
παρακάθησε και στο γλέντι.

Την εκδήλωση τίμησε με την πα-
ρουσία του και ο Δήμαρχος Τρίπολης
και συγχωριανός μας Δημήτρης
Παυλής. 

Ο Σύλλογος είχε στη λοταρία
και πλούσια δώρα που ήταν:

1. Τηλεόραση ψηφιακή 34 ιν-
τσών, 2. Τοστιέρα, 3. Βραστήρα, 4.
Μία διανυκτέρευση στον Ξενώνα,
5. Ένα γεύμα 4 ατόμων στην τα-
βέρνα Μανέλη, 6. Ένα αρνί προ-
σφορά του Γ. Σπυρόπουλου και 7.
Ένα καλάθι με ποικίλα ποιοτικά
προϊόντα προσφορά του καταστή-
ματος Delicatessen Rocca.

Η επιτυχία της εκδήλωσης οφεί-
λεται στη βοήθεια που έδωσαν: Η
Δήμητρα Ρόκκα που είχε την φρον-
τίδα της εκδήλωσης, ο Γιώργος Γκό-
νος που είχε την επιμέλεια του φω-
τισμού, η Ελένη και η Θεοδώρα Στα-
θούλη που βοήθησαν στην κουζίνα
και το σερβίρισμα του φαγητού, οι
κόρες του Προέδρου του Συλλόγου
Κατερίνα και Θωμαΐς που διέθεσαν
τους λαχνούς της λοταρίας, αλλά
και η οικογένεια του Νίκου Κοβάνη
που έμενε στον ξενώνα. Ο Σύλλογος

τους ευχαριστεί από καρδιάς όλους.
Επίσης ευχαριστεί τους χορηγούς
της εκδήλωσης που είναι: το κτήμα
Σπυρόπουλου για το δωρεάν κρασί
που διέθεσε, την ταβέρνα Μανέλη
για το γεύμα των 4 ατόμων, το Γιώρ-
γο Σπυρόπουλο και τέλος τη Σοφία
Ρόκκα για το καλάθι των ποιοτικών
προϊόντων του καταστήματός της. 

Το γλέντι κράτησε μέχρι τις πρωι-
νές ώρες και όλοι έφυγαν ευχαρι-
στημένοι. 

Η παρέα του Κώστα Σπυρόπου-
λου και Σπύρου Κοσκινά πραγματικά
ξεφάντωσε. Ο αγαπητός Κώστας με
τα τσιφτετέλια του εξέπληξε όλους
μας. Του ευχόμαστε να είναι πάντα
καλά και του χρόνου να τον έχουμε
μαζί μας στο αντάμωμα. 

Ο Σύλλογος των Αθηνών ανα-
νεώνει το ραντεβού του χρόνου την
ίδια ημερομηνία 18 Αυγούστου 2018,
που θα έχουμε το 2ο Κακουραίικο
αντάμωμα και θα είναι μαζί μας και
οι ξενιτεμένοι μας. 

Υ.Γ.: Ανήμερα του Δεκαπενταύ-
γουστου ο Ξενώνας ήταν ανοικτός
και μετά την εκκλησία πρόσφερε καφέ,
αναψυκτικά και γλυκό. Ευχόμαστε σ’
όλους και του χρόνου. 

Ο Κακουραίος

Μια  μαγευτική  βραδιά  στον  κήπο 
του  Ξενώνα  στις  18  Αυγούστου  2017

Συνέχεια από την 1η σελ. 
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Δωρεές  στη  μνήμη
➤ Νίκου Βασ. Σταθούλη 

1) Η οικογένειά του προσέφερε το ποσό των 100€.
2) Η οικογένεια του αδελφού του, Σπύρου Σταθούλη αντί στεφάνου προσέφερε
το ποσό των 150€. 

Έφυγαν   για   πάντα   από   κοντά   μας

Στις 17 του Απρίλη ημέρα Δευτέρα, κρα-
τήσαμε για τελευταία όπως αποδείχτηκε
φορά, τα χεράκια του αγαπημένου μας παπ-
πού, τον φιλήσαμε και είπαμε «Καληνύχτα
παππού μας θα σε δούμε αύριο». Μας χαι-
ρέτησε και μας είπε «στο καλό να πάτε».

Έφυγες όμως την νύχτα παππού μας
στην αγκαλιά της γιαγιάς μας που την ήθελες
και ήταν πάντα δίπλα σου και της μαμάς
μας της Ελένης.

Ευχαριστούμε παππού για την αγάπη

σου και που πάλεψες τόσο πολύ, για να μεί-
νεις κοντά μας δίνοντάς μας καιρό να μεγα-
λώσουμε και να δημιουργήσουμε όμορφες
αναμνήσεις μαζί σου, ευχαριστούμε που μας
έδειξες το όμορφο χωριό σου, εκεί που γεν-
νήθηκες. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι, χαρήκαμε
που γνωρίσαμε όλους τους συγγενείς. Σε
αγαπάμε παππού, μας λείπεις, θα είσαι πάντα
στην καρδιά μας, δεν θα σε ξεχάσουμε
ποτέ!!!

Τα εγγόνια σου Μαξιμιλιανός και Φοίμπη 

Στον  παππού  μας  Νικόλαο  Σταθούλη

Αντίο πολυαγαπημένε μας σύ-
ζυγε, πατέρα και παππού.  

Μεγάλη Εβδομάδα και όλοι
ετοιμάζονται για το Πάσχα, ήρθε
και ο Βασίλης μας από το Σίδνεϊ
για να εορτάσουμε όλοι μαζί το
Πάσχα.

Εσύ όμως ανέβαινες τον δικό
σου Γολγοθά και προσπαθούσες
να συμπληρώσεις τις τελευταίες
σελίδες στο βιβλίο της ζωής σου,
στο νοσοκομείο και εμείς όλοι δί-
πλα σου έτοιμοι να σου προσφέ-
ρουμε λίγη ανακούφιση και να
ελαφρύνουμε τον πόνο σου με οποιοδήποτε
τρόπο.   

Μάταια όμως γιατί τα πολλαπλά προβλή-
ματα υγείας που σε βασάνιζαν τα τελευταία
12 χρόνια συνωμότησαν και έφεραν τέλος
στην ταλαιπωρία σου. Η καρδούλα σου δεν
άντεξε άλλο και την Δευτέρα της Λαμπρής
17/4/2017 άφησες την τελευταία σου πνοή
και η ψυχή σου έφυγε μέσα στις άγιες ημέρες
στο FMC στην αγκαλιά μας μέσα.

Διαυγής μέχρι το τέλος καλοδέχτηκες και
αποχαιρέτησες όλους που ήρθαν να σε επι-
σκεφθούν χαμογελώντας κι ας έλεγε το προ-
σωπικό «όχι πολλές επισκέψεις» εσύ έλεγες:
«αφήστε τους ας έλθουν, τους θέλω όλους».

Η κηδεία σου έγινε Παρασκευή της Ζωο-
δόχου Πηγής 21 Απριλίου.

Κοσμοπλημμύρα κατέκλυσε τον ναό του
Αγίου Γεωργίου και το προαύλιο όπως και την
ημέρα του Πάσχα. Όλοι ήμασταν εκεί, οικο-
γένεια, συγγενείς, φίλοι, συγχωριανοί και Αρ-
κάδες (υπηρέτησες και προσέφερες πολλά
και για πολλά χρόνια στον αγαπημένο σου
Παναρκαδικό Σύλλογο). Σε ακολουθήσαμε
στην τελευταία σου κατοικία, παρακολουθών-
τας την ταφή σου, σου είπαμε το τελευταίο
αντίο και όπως συνηθίζεται, προσφέραμε τον
καφέ της παρηγοριάς στην αίθουσα του Κο-
λεγίου του Αγίου Γεωργίου.

Στην κατάμεστη αίθουσα που προσφέραμε
τον καφέ της παρηγοριάς αναπολήσαμε με
ομιλίες και δείχνοντας φωτογραφίες για την
ζωή σου που δυστυχώς για εμάς ήρθε στο τέ-
λος της.

Επιτρέψτε μας να μοιραστούμε μαζί σας
λίγα λόγια που ετοίμασε η οικογένειά μας και
συγχωρήστε μας τυχόν ασυνταξίες. Έτσι
κάπως ξεκινάει το επίγειο ταξίδι της ζωής
σου.

Γεννήθηκες στο Κακούρι στις 2/6/1937, το
τρίτο παιδί των αγαπημένων γονιών σου
Βασίλη και Ελένης Σταθούλη, με πρώτο αδελφό
τον Γιώργη (Αττίλα), την Μαριγούλα και μετά
από εσένα τον Σπύρο, τον Μιχάλη και την
Βάσω.

Έζησες μαζί τους τα πρώτα σου χρόνια
και η τύχη σου σε έφερε να περάσεις το επό-
μενο κομμάτι της ζωής σου στα Γιαννιτσά, με
τον αγαπημένο σου θείο Παναγιώτη και την
οικογένειά του, με τους οποίους δέθηκες και
αγάπησες πάρα πολύ, αλλά η αγάπη σου για
τους γονείς και τα αδέλφια σου ήταν πιο δυ-
νατή και πήρες το δρόμο του γυρισμού για το
χωριό σου. 

Δούλεψες στην Τρίπολη σαν τορναδόρος
(τέχνη που έμαθες στα Γιαννιτσά), μετά και
αφού τελείωσες την στρατιωτική σου θητεία
στην Αεροπορία έφυγες για Αυστραλία μετά
από πρόσκληση της Μαριγούλας που ήδη είχε
φέρει και τον Μιχάλη. 

Δούλεψες διάφορες δουλειές μέχρι που
ο αγαπημένος σου φίλος και μετά κουμπάρος
μας Γιάννης Μπουρτσουκλής, σε έπεισε να
πιάσεις δουλειά στο PMG (ΟΤΕ) και έφυγες

για το κέντρο της Αυστραλίας,
απλώνατε καλώδια για την εταιρία.
Βαρέθηκες όμως την ερημιά και
επέστρεψες στην Αδελαΐδα συνε-
χίζοντας στην ίδια δουλειά μέχρι
που συνταξιοδοτήθηκες το 1998.

Ήθελες τώρα πια να δημιουρ-
γήσεις την οικογένειά σου και μετά
από σύσταση του ζεύγους Τάσου
και Σωτηρίας Καρζή τον Ιανουάριο
του 1968 γνωριστήκαμε, αρραβω-
νιαστήκαμε, 27 Απριλίου παντρευ-
τήκαμε, 20/4/69 γεννήθηκε ο Βα-
σίλης μας και 27 Απριλίου 1969

(πρώτη επέτειο) τον φέραμε στο σπίτι μας.
Πολύ σύντομα μετά από 16 μήνες (6/9/1970)
ήρθε στον κόσμο η Ελένη μας ολοκληρώνοντας
την οικογένειά μας.

Περάσαμε τη ζωή μας δουλεύοντας, δημι-
ουργώντας, σπούδασαν τα παιδιά μας, χειρο-
πρακτικός γιατρός ο Βασίλης, εργοθεραπευτρια
η Ελένη. Πολύ περήφανος για τα παιδιά, «επι-
στήμονες και καλοί άνθρωποι» έλεγες. Τα
αγαπούσες πολύ και το ήξεραν, αισθανόντου-
σαν ασφάλεια κοντά σου. Ταξιδέψαμε μαζί
τους και μόνοι μας, η ευτυχία μας όμως ολο-
κληρώθηκε με τον ερχομό των δυο εγγονιών
μας, Μαξιμιλιανού και Φοίμπης. Τα λάτρευες,
τα ήθελες πάντα κοντά σου.

Αγαπούσες επίσης την οικογένειά μας, τα
αδέλφια, εξαδέλφια και ανίψια και όσους μοι-
ράστηκαν μαζί μας την ζωή μας, στο χωριό
και όπου αλλού έτυχε να ζουν.

Αγαπούσες το χωριό που δεν το χόρτασες,
κάθε φορά όμως που συναντούσες ή μιλούσες
στο τηλέφωνο με κάποιον απ’ το χωριό, το
ξακρίζατε. Γι’ αυτό όταν πήραμε την μεγάλη
απόφαση να έρθουμε για το αντάμωμα, παρόλα
τα προβλήματα υγείας το ευχαριστήθηκες
τόσο πολύ έχοντας ολόκληρη την οικογένειά
μας στο πλευρό σου.

Ήξερες όμως ότι θα ήταν η τελευταία επί-
σκεψη στο χωριό και τους αποχαιρέτησες
όλους ευχαριστώντας τους για την ωραία
τους παρέα.

Η υγεία σου χειροτέρεψε αμέσως μετά
την επιστροφή μας στην Αυστραλία και περά-
σαμε περισσότερες ημέρες σε γιατρούς και
νοσοκομείο παρά στο σπίτι μας, παλεύοντας
κάθε μέρα και με κάποια καινούργια επιπλοκή,
μεχρι που στις 17 του Απρίλη 2017 άφησες
την τελευταία σου πνοή στο νοσοκομείο του
Φλίντερς (το δεύτερο όπως το αποκαλούσες
σπίτι μας).

Σχεδιάζαμε πατέρα να γιορτάσουμε τα
ογδοηκοστά σου γενέθλια, δεν προφτάσαμε.

Σε ευχαριστούμε πολύ πατέρα μας για
όλα όσα μας δίδαξες, για όσα μας πρόσφερες,
την αγάπη, υποστήριξη καθώς και την σιγουριά
που αισθανόμαστε μεγαλώνοντας. Θα σε θυ-
μόμαστε και θα μιλάμε για σένα πάντα με
πολλή αγάπη και απέραντο σεβασμό. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την μητέρα
μας που ακούραστα πρόσεξε τον πατέρα μας
με όλο της το είναι και έκανε τα αδύνατα δυ-
νατά για να τον έχουμε κοντά μας και να
απολαμβάνουμε την συντροφιά του.

Είμαστε σίγουροι ότι η αφοσίωσή της και
η τόσο λεπτομερής φροντίδα της, μας χάρισε
περισσότερο καιρό μαζί του.

Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας ας ξε-
κουραστεί το ταλαιπωρημένο σου κορμί και
εμείς θα κρατάμε την μνήμη σου ζωντανή,
θα είσαι πάντα στην καρδιά μας.

Η αγαπημένη σου σύζυγος Αντωνία, τα
αγαπημένα σου παιδιά Βασίλης, Ελένη και
Τρέβορ, τα λατρεμένα σου εγγόνια Μαξιμι-
λιανός και Φοίμπη.          

Νικόλαος  Σταθούλης  (2/6/1937 - 17/4/2017) Χρήστος  Νάγος 
Μετά από ολιγοήμερη νο-

σηλεία στο Παναρκαδικό Νο-
σοκομείο Τρίπολης, έφυγε από
τη ζωή, στις 17-8-2017, ο καλός
συγγενής και αγαπητός μας
συγχωριανός Χρήστος Νικ. Νά-
γος, σε ηλικία 86 χρόνων. 

Η εξόδιος ακολουθία τελέ-
στηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης του
χωριού μας και ετάφη στο Κοι-
μητήριο του Αγίου Νικολάου. 

Ο Χρήστος γεννήθηκε στο
Κακούρι και ήταν γιος του Νικολή και της
Αθανασίας Νάγου. Μεγάλωσε στα δύ-
σκολα χρόνια της κατοχής και του εμφυ-
λίου πολέμου και από μικρός ρίχτηκε στη
βιοπάλη της ζωής, μένοντας στο χωριό
και ασχολούμενος με την γεωργία και
κτηνοτροφία, όπως έκαναν οι περισσότεροι
νέοι του χωριού μας. 

Ο Χρήστος ήταν άνθρωπος δραστήριος
και εργατικός, τίμιος και χαμηλών τόνων,
καλός συγγενής και φίλος και πάντα ήταν

πρόθυμος να βοηθήσει όποιον
συγγενή και φίλο είχε ανάγκη.
Ήταν πάντα κοντά στους συγ-
γενείς και συγχωριανούς στα
εύκολα αλλά και στα δύσκολα. 

Παντρεύτηκε την Βασιλική
Γαλάνη και απέκτησε τρεις κό-
ρες, την Αθανασία, τη Νικολέτα
και την Παναγιώτα, τις μεγά-
λωσε με αρχές και αξίες. 

Ήταν καλός σύζυγος και
στοργικός πατέρας. 

Τίμησε και φρόντισε με πε-
ρισσή αγάπη τους γονείς του και στάθηκε
προστάτης στις αδελφές του. 

Με τη φυγή του Χρήστου νιώθουμε
ότι η συγγένεια φτωχαίνει δραματικά. 

Ο Ύψιστος ας αναπαύσει την ψυχή
του και ας δίνει κουράγιο στην οικογένειά
του. Ας είναι ελαφρύ το Κακουραίικο
χώμα, που τον σκέπασε για πάντα. 

Καλό σου ταξίδι, αγαπητέ Χρήστο,
στο πέλαγος της αιωνιότητας. 

Ι.Δ. Σταματόπουλος

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

Γιαννούλα  Καρατζά - Συναδινού

Έφυγε από τη ζωή την 1 Απριλίου 2017 η Γιαννούλα  Συναδινού
από το Κακούρι Αρκαδίας. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον
Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου Τρίπολης και κηδεύτηκε στο κοιμητήριο
Αγ. Τριάδος Τρίπολη. Έφυγε πλήρης ημερών από τη ζωή της ευ-
τυχισμένη, δίπλα στον άνδρα της, περιτριγυρισμένη από τα παιδιά
της, εγγόνια και δισέγγονα. Είχε γεννηθεί το έτος 1925. 

Ήταν το πρώτο παιδί της Μαριγώς και Εμμαν. Καρατζά.
Βρέθηκε στην Τρίπολη σε μικρή ηλικία και εργάστηκε. Το 1952
παντρεύτηκε στην Τρίπολη τον Ιωάννη Συναδινό και απέκτησαν
δύο παιδιά τον Σωτήρη και τον Μανώλη, οι οποίοι τους χάρισαν 4
εγγόνια Ιωάννη - Ιωάννη - Κων/νο - Ιωάννα. Το έτος 1996 έχασε
τον άνδρα της Ιωάννη σε ηλικία 71 ετών. 

Η οικογένεια

Ευανθία  Σιοροβίγκα - Αλεξέλλη 

Στις 23 Ιουλίου 2017 έφυγε από κοντά μας εντελώς ξαφνικά η
Ευανθία Αλεξέλλη. Ήταν το έκτο από τα εφτά παιδιά του Νικολάου
και της Γεωργίας Σιοροβίγκα. 

Από το γάμο της απέκτησε τρία κορίτσια και έξι εγγονές. Τη
χαρακτήριζε η βαθιά της πίστη, η εργατικότητά της, η ανιδιοτελής
προσφορά και η μεγάλη αγάπη της για τα παιδιά. Αγαπούσε τον
τόπο που γεννήθηκε και διηγόταν με νοσταλγία γεγονότα που
είχαν διαδραματισθεί. Όποτε ήταν εφικτό επισκεπτόταν το όμορφο
χωριό της και ειδικότερα για να επισκεφθεί τον τάφο των γονιών
της και να ανάψει το καντήλι. 

Ας έχεις καλό ταξίδι πολυαγαπημένη μας σύζυγε, μάνα, γιαγιά,
αδελφή, θεία. Όσο ζούμε θα μας συντροφεύει η θύμησή σου και
οι συμβουλές σου. Η οικογένεια

Σταματόπουλος Σπύρος του Ανδρ. ......100$ USA
Σταματόπουλος Αλέκος .......................100$ USA
Κολιοπούλου-Μπέτα Ρούλα ............100$ Καναδά 
Μπρότσης Γιώργος του Θεοδ. ........100$ Καναδά 
Καλόγρης Γεώργιος του Δημ. .........300$ Καναδά
Συμπόνης Κώστας του Βασ........ 50$ Αυστραλίας
Κέζας Κώστας ........................... 20$ Αυστραλίας 
Σπυρόπουλος Κώστας του Θεοδ. (USA) .... 100€ 
Βλάχος Γιάννης του Δήμου (Ν. Αφρική) ....... 70€ 
Γκόνου-Ταμπούρλου Κων/να (Αυστραλία) .... 50€ 
Γκόνου-Μητροπούλου Ιωάννα (Αυστραλία) . 50€ 
Κατσίνης Φώτης του Μιμίκου (U.S.A)............ 50€ 
Καρζή-Σουρή Μαρίνα ................100$ Αυστραλίας
Συμπόνης Κώστας του Δημ. .......50$ Αυστραλίας
Συμπόνης Γεώργιος του Δημ.......50$ Αυστραλίας
Συμπόνη-Σταυρίδη Βάσω.............50$ Αυστραλίας
Συμπόνης Κώστας του Βασ. .......50$ Αυστραλίας

Συμπόνης Χρήστος του Δημ. ...100$ Αυστραλίας
Δάμη Άντζελα του Γεωργίου ......50$ Αυστραλίας
Κουτρουμπής Νικόλαος (ιερέας) .................. 50€ 
Κατσίνη-Δημητρακοπούλου Ευαγγελία ........ 20€ 
Κατσίνη-Γιαννίκα Βασιλική ............................ 20€ 
Σίμου-Κούστα Τρισούλα ................................ 20€ 
Παυλής Δημήτρης του Αλκιβιάδη ................. 20€ 
Μπουρτσουκλή Νίκη του Διονυσίου ............. 20€ 
Χριστόπουλος Βασίλης ................................. 50€ 
Λαγούση-Καρακίτσου Χριστίνα .................... 30€ 
Παπαγεωργίου Κώστας ................................. 30€ 
Μπενεχούτσου-Βερβαινιώτη Αθηνά ............. 50€ 
Νάτση-Στεργίου Κική .................................... 30€ 
Σιόλες Κώστας .............................................. 20€ 
Συμπόνης Γιάννης του Χαραλ. ...................... 50€ 
Ηλιοπούλου Φωτούλα του Σπυρ. .................. 30€ 
Σταματοπούλου-Βλαχοπουλιώτη (Ντρόλα) 
Κωστούλα ...................................................... 30€ 
Ρόκκα Χρυσάνθη ........................................... 10€ 

Μπακογιαννάκη-Πυρπαρά Γεωργία .............. 50€ 
Συμπρούκος Δημήτρης .................................. 30€ 
Βλάχου-Ρωμιού Δήμητρα ............................ 100€ 
Σιέμου Χρήστος ............................................. 50€ 
Σιοροβίγκας Βασίλειος .................................. 30€
Σιοροβίγκα-Αλεξέλλη Ευανθία ...................... 30€
Σιοροβίγκα-Τζούρα Καλλιόπη ........................ 20€
Κοτσιάνη Ειρήνη του Χρ. .............................. 50€
Σταματόπουλος Παναγιώτης του Νικ. .......... 20€
Βλάχου-Ηλιοπούλου Γεωργία........................ 50€
Σταματοπούλου Νικολέτα (Αυστραλία)......... 70€
Ψύχος Θεόδωρος........................................... 20€
Κακούρη Έλλη.............................................. 100€ 
Κακαρίκου Ευαγγελία .................................... 20€ 
Σαρακινιώτη Ελένη ....................................... 50€
Σαρακινιώτης Γιώργος .................................. 50€
Ρόκκα-Τσίντζου Γιάννα του Σταυρ. ............... 20€
Σιοροβίγκας Κώστας ..................................... 50€ 
Κατσίνη Τασία του Θεοδ. (Αυστραλία) .......... 50€

Ο Σύλλογός μας μετά από
οκτώ χρόνια, από τότε που
έφυγε από τη ζωή ο αείμνη-
στος Κώστας Ηλιόπουλος,
μέλος του Δ.Σ., μπόρεσε να
εκπληρώσει μια δέσμευση
που είχε δώσει τότε. Η δέ-
σμευση αυτή ήταν να αγιο-
γραφήσει την εικόνα των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης στη μνήμη του. 

Η εικόνα έχει φιλοτεχνη-
θεί από την κ. Γωγώ Κακαρίκου και είναι έτοιμη
να τοποθετηθεί στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωρ-
γίου στην είσοδο του χωριού. Eίναι θέμα ημερών
η τοποθέτησή της.   

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ  ΜΙΑΣ  ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ  
ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΜΑΣ 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Αντωνία Σταθούλη

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 


