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«Ο μόνος πλούτος σ’ αυτόν τον κόσμο είναι τα παιδιά» Λαϊκή παροιμία…

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

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο χωριό μας

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. 

“Καλές γιορτές και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος”
Ας χαρούμε τις μέρες των γιορτών με τους αγαπημένους μας ανθρώπους 
σε μια ατμόσφαιρα εορταστική. Να χαρούμε αυτό το παραμύθι των γιορτών 

κι ας ξέρουμε όλοι ότι κρατάει λίγο, να νοιώσουμε σαν τα παιδιά  
τότε που χανόμαστε σε μυρωδιές, σε εικόνες και ήχους, χανόμαστε στην μυρωδιά

του καμένου ξύλου, και της θράκας, στην μυρωδιά του ψωμιού, 
στα αρώματα των γλυκισμάτων και στις μυρωδιές του μύρου και

των κεριών, στην λειτουργία της νύχτας των Χριστουγέννων.
Χρόνια  Πολλά

2ο  ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΟ  ΑΝΤΑΜΩΜΑ 
Αγαπητοί μας συγχωριανοί το ΝΕΟ ΕΤΟΣ ήρθε. Ευχό-

μαστε ολόψυχα ΥΓΕΙΑ και ΕΥΤΥΧΙΑ. Να είμαστε όλοι
καλά και να δώσει ο Θεός σε όλους μας τη Δύναμη, την
Αγάπη και την Θέληση να ανταμώσουμε τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ
στο Χωριό.  Ήδη το χωριό έχει μπει στους ρυθμούς αυτού
του πολύ σημαντικού γεγονότος. Οι προετοιμασίες για την
όσο το δυνατόν καλύτερη οργάνωση στα βασικά σημεία
έχουν ολοκληρωθεί. 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 προ-
τάσεις 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 των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης. Μετά το τέλος της λειτουργίας η επίσημη υποδοχή
με δεξίωση στην Αίθουσα του Συλλόγου (που είναι πλέον
κλιματιζόμενη). 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

Συνέχεια στη 2η σελ. 

Την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018 και ώρα 11:00
π.μ., στην αίθουσα του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί η
Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με θέματα:

◗ Απολογισμός έτους 2017
◗ Προγραμματισμός για το 2018
◗ Διοργάνωση Καρναβαλιού 
◗ Κοπή πίτας
Καλούνται όλοι οι συγχωριανοί μας να έλθουν στην

Γενική Συνέλευση. Η συμμετοχή όλων μας είναι σημαντική
και απαραίτητη για την ορθή και ομαλή λειτουργία του
Συλλόγου μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ  &  ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

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€

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.  

Ο ιερέας π. Νικόλαος Κουτρουμπής και το Εκκλη-
σιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού των Αγίων Κων/νου
και Ελένης ευχαριστούν όσους ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμά του για την ενίσχυση του Ιερού Ναού και ελ-
πίζουν ότι και άλλοι Κακουραίοι θα ανταποκριθούν τους
επόμενους μήνες.  

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

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 είναι:

ΙΒΑΝ: GR2402606680000980100634293
SWIFT/BIC: ERBKGRAA
EFG Eurobank Ergasias

Ο Κακουραίος

Ο κ. Βασ. Ηλιόπουλος εκφωνεί τον πανηγυρικό 
για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940

Με την πρέπουσα λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος
η μεγάλη Εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου 1940. 

Μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό των Αγίων
Κων/νου και Ελένης τελέστηκε η καθιερωμένη δοξολογία
από τον ιερέα του χωριού μας π. Νικόλαο Κουτρουμπή.
Ο πανηγυρικός της ημέρας εκφωνήθηκε από τον συγχω-
ριανό μας Βασίλη Γεωργ. Ηλιόπουλο. 

Μια ομιλία έξω από τα τετριμμένα, που είχε σαν
κύριο θέμα το ηρωικό ύψωμα 731. Το ύψωμα αυτό βρί-
σκεται στα βουνά της Τρεμπεσίνας στη Βόρειο Ήπειρο
και εκεί έγιναν οι πιο αιματηρές μάχες του Ελληνοϊταλικού
πολέμου. Στο διπλανό ύψωμα Σπι-Καμαράτε έπεσε ηρωικά
στις 11-2-1941 ο θείος του ομιλητή Γιάννης Ρόκκας. 

Ακολούθησε τρισάγιο στο μνημείο των πεσόντων και
οι μαθητές του Σχολείου απήγγειλαν ποιήματα για το
έπος του ’40. 

Η γιορτή έκλεισε με το ψάλσιμο του Εθνικού μας
Ύμνου, από τους παρευρισκόμενους. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γεννήσεις 

Γάμοι
➤ Ο Θανάσης Κολιόπουλος και η Μαρία Σιαμάνη

τέλεσαν τους γάμους τους στις 8/7/2017. 
➤ Ο Σταύρος Λιαρόπουλος και η Βασιλική

Θεοδ. Σταματοπούλου τέλεσαν τους γάμους τους
στις 4/11/2017 στον Προφήτη Ηλία Τρίπολης. Ακο-
λούθησε το γαμήλιο τραπέζι στο κέντρο «Έπαυλη». 

➤ Ο Βασίλης Δημ. Σταματόπουλος και η Γιάννα
Δαμόκα τέλεσαν τους γάμους τους στις 2/9/2017
στο εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου,
στον Παλαιόπυργο. Ακολούθησε το γαμήλιο γεύμα
στην ταβέρνα Μανέλη. 

➤ Ο Παπαγεωργίου Τρύφωνας, γιος της Δια-
μάντως Δάμη και η Γεωργία Χρυσού παντρεύτηκαν
στις 15/9/2017. 

➤ Ο Γιώργος Ν. Χελιώτης και η Ισμήνη Λουκά
παντρεύτηκαν στις 11/11/2017 στον Ιερό Ναό Πέ-
τρου και Παύλου στην Κόρινθο. Το γαμήλιο τραπέζι
έγινε στο κέντρο «Κορινθία Παλλάς» στην Κόρινθο. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο
και με απογόνους. 

➤ Στις 18 Νοεμβρίου 2017 ο Γιώργος Δήμου
Κυπραίος και η γυναίκα του Σιάννα στο Λος Άν-
τζελες Αμερικής, απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι
αγόρι και το όνομα αυτού Δημοσθένης. 

Ο Δήμος του Τσιρίκου απέκτησε το εγγονάκι
με το όνομά του. Είναι το τέταρτο εγγόνι, αλλά το
πρώτο με το όνομά του. 

➤ Ο Θανάσης Κολιόπουλος και η γυναίκα του
Μαρία απέκτησαν στις 25/9/2017, το πρώτο τους
παιδί, αγόρι.

➤ Ο Παπαγεωργίου Τρύφωνας και η γυναίκα
του Γεωργία απέκτησαν στις 23/10/2017 το πρώτο
τους παιδί, αγόρι.

➤ Ο Γιάννης Οικονομάκης, το γένος Γιάννας Ι.
Τασιοπούλου και η γυναίκα του Μαρία το γένος Ν.
Κοτίτσα απέκτησαν στις 30/9/2017 δίδυμες κόρες.

➤ Ο Σωκράτης Πλατανιώτης και η Αναστασία
Παπαϊωάννου, κόρη της Λίτσας Ι. Τασιοπούλου,
απέκτησαν στις 18/10/2017, το πρώτο τους παιδί,
αγόρι.

Να τους ζήσουν τα νεογέννητα.

Βαπτίσεις
➤ Ο Δημήτρης Φραγκογιάννης και η σύζυγός

του Φανή Σταματοπούλου το γένος Διονυσίου Στα-
ματόπουλου, στις 19 Αυγούστου 2017 βάπτισαν
την κόρη τους στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεο-
τόκου στην Κόρινθο και της έδωσαν το όνομα
Άννα.

➤ Ο Σταύρος Λιαρόπουλος και η γυναίκα του
Βασιλική Σταματοπούλου βάπτισαν το γιο τους
στις 4/11/2017 και το όνομα αυτού Βασίλειος. 

➤ Ο Βασίλης Δημ. Σταματόπουλος και η γυναίκα
του Γιάννα βάπτισαν την κόρη τους στις 2/9/2017
και το όνομα αυτής Νεφέλη. 

Στους ευτυχείς γονείς και παππούδες ευχό-
μαστε να τους ζήσει. 

➤ Ο Γιώργος Ν. Χελιώτης και η γυναίκα του
Ισμήνη βάπτισαν στις 11/11/2017 την κόρη τους
και το όνομα αυτής Λυδία.

➤ Ο Δημήτρης Μπερτσεκάς και η Φωτεινή
Νικ. Χελιώτη βάπτισαν το δεύτερο παιδί τους και
το όνομα αυτής Παναγιώτα. 

Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα. 
➤ Ο Κώστας και η Παναγιώτα Καρζή, στην

Μελβούρνη Αυστραλίας, στην εκκλησία της Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος, βάπτισαν το αγοράκι
τους. Η νονά του έδωσε τ’ όνομα Στυλιανός. 

Ευχόμαστε στους ευτυχείς γονείς, γιαγιάδες
και παππούδες - Στέλιο και Γιάννα Καρζή, το
γένος Αντωνοπούλου, Άθας και Μαρία Καμπίτη -
να τους ζήσει και να το καμαρώσουν όπως επιθυ-
μούν και καλός Χριστιανός.

ΝΕΟΙ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
➤ Ο Χρόνης Kων/νος του Παναγιώτη πήρε το

πτυχίο του Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού από
τα ΤΕΙ Πάτρας.

➤ Ο Γεώργιος Δημ. Σταθούλης ορκίστηκε την
Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 στο ΑΤΕΙ Αθήνας
και έλαβε το πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
από τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Επι-
χειρήσεων.   
Ευχές για καλή σταδιοδρομία.

Επιτυχόντες  σε  ΑΕΙ  και  ΤΕΙ  το  2017
➤ Ο Γιάννης Κων/νου Ηλιόπουλος πέτυχε στο

Τμήμα Πληροφορικής των ΤΕΙ Ναυπάκτου.
➤ Ο Αντώνης Ζεβελάκης, εγγονός του Βασίλη

Γεωργ. Κολιόπουλου, πέτυχε στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης
και Ιστορίας.   

Παιδιά καλές σπουδές.

Εκλογές του Συλλόγου
Την Κυριακή στις 10 Δεκεμβριου 2017, στην αίθουσα της

Παναρκαδικής Ομοσπονδίας πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέ-
λευση του Συλλόγου των Αρτεμισιωτών Αττικής, με αντικείμενο
την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Συλλόγου
Αθηνών. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ανδρέας Σταματόπουλος
αφού καλωσόρισε τους παρευρισκομένους, απαρίθμησε τις
δραστηριότητες του Συλλόγου κατά την τριετή του θητεία…
Το παρόν Δ.Σ. είχε αναλάβει τον Νοέμβριο του 2014. Κλείνοντας
τον απολογισμό της θητείας του, ο κύριος Σταματόπουλος ευ-
χαρίστησε τους παρευρισκομένους.

Μετά τις εκλογές στις 10/12/2017 το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου
Αρτεμισιωτών Αττικής συνεκροτήθη ως εξής:
Πρόεδρος: Σταματόπουλος Ι. Ανδρέας 
Αντιπρόεδρος: Γκόνος Φ. Ιωάννης 
Γραμματέας: Ρόκκα - Γεωργιοπούλου Δ. Ιωάννα 
Ταμίας: Μπρότση - Αλωνιστιώτη Ν. Ειρήνη 
Μέλη: Σταματόπουλος Δ. Ιωάννης, Ηλιοπούλου-Εμμανουηλίδου
Σ. Σταυρούλα και Σπυροπούλου Α. Έφη 
Αναπληρωματικά μέλη: Ρόκκας Η. Γεώργιος, Γωγώ Π. Κακαρίκου
και Λαγούσης Σπύρος.

Ευχαριστούμε όλους για την ψηφοφορία και την υποστήριξή
σας! Όλοι θα βοηθήσουμε με τις ιδέες και τις πράξεις μας να
κάνουμε έργο! 

Υπάρχουν πράξεις στη ζωή, που στη σημερινή εποχή της
οικονομικής κρίσης, σπανίζουν και όταν συμβαίνουν αξίζουν
να αναφερθούν, για να αποτελέσουν παραδείγματα προς
μίμηση από όλους μας και κυρίως προς τους νέους μας. 

Μια τέτοια πράξη είναι και αυτή, που έκανε ο Ηλίας Γεωργ.
Ρόκκας και η παρέα του. 

Τα παιδιά στις 27 Οκτωβρίου 2017, όταν πήγαν στην
εκκλησία της Αγίας Φωτεινής, στην Αρχαία Μαντινεία, βρήκαν
πάνω στο παγκάρι, ένα πορτοφόλι με ένα πολύ μεγάλο χρη-
ματικό ποσό και χωρίς δεύτερη σκέψη, πήγαν και το παρέδωσαν
στην Αστυνομία. 

Στον Ηλία και την παρέα του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια,
γιατί η πράξη τους, δείχνει υψηλό ήθος και εντιμότητα, αλλά
κυρίως δείχνει την αγωγή που πήραν από τους γονείς τους. 

Συγχαρητήρια και πάλι στα παιδιά αλλά και στους γονείς
τους. 

Ο Κακουραίος

Μια αξιέπαινη πράξη 

Συνέχεια από την 1η σελ. 

2ο  ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΟ  ΑΝΤΑΜΩΜΑ 

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 ολόκληρη
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 –
θεατρική παράσταση με θέμα «Αναβίωση εθίμων παραδο-
σιακού γάμου της περιοχής μας» και ένα μοναδικό γλέντι
μετά την παράσταση από την ίδια ορχήστρα που θα την συ-
νοδεύει. 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
περιβάλλον του μια μαγική βραδιά με ζωντανή μουσική από
ορχήστρα 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 κάτω υπέ-
ροχους στίχους, ενός από τα πολλά δημοτικά τραγούδια που
έχουν γραφεί για την ξενιτιά: 

«Δε θέλω πια την ξενιτιά, από μικρός γυρίζω,
επόνεσα τον τόπο μου, θυμούμαι και δακρύζω.
Την κρύα βρύση του χωριού ήθελα ν' αγναντέψω,
να πιω νεράκι δροσερό, τα χείλη μου να βρέξω.
Θέλω ν' ακούσω να χαρώ, τραγούδια του χωριού μου,
που κλαίω σαν τα θυμηθώ, δεν βγαίνουν απ' το νου μου.
Αρνάκια θέλω για να ιδώ, ν' ακούσω κουδουνάκια,
φωνές γλυκές στις ρεματιές που κελαηδούν πουλάκια.
Να δω και την αγάπη μου, είναι μαυροματούσα
γλυκά λογάκια μού ’λεγε, μικρός την αγαπούσα».

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του Κακουρίου
E-mail επικοινωνίας: giannistam@gmail.com, gonosteo@yahoo.gr

Σας περιμένουμε όλους!!!

Απόκριες  2018  στο  Κακούρι 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα προσπαθήσουμε να
διατηρήσουμε στο χωριό μας το έθιμο του ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ
μας.

Φέτος οι Απόκριες είναι νωρίς, πολύ νωρίς θα λέγαμε,
18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018. Αυτό μας δημιουργεί μια χρονική
πίεση όσο αφορά την προετοιμασία του αλλά και τις ανάλογες
αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν. Οι αποφάσεις αυτές
αφορούν όλο το χωριό και όχι μερικά άτομα. Αποφάσεις
που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα να συνεχιστεί αυτή
η παράδοση και που εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από
την συμμετοχή μας στο Καρναβάλι. Το Καρναβάλι είναι μια
εκδήλωση που απαιτεί την συμμετοχή πολλών ατόμων, θα
λέγαμε τουλάχιστον 100 άτομα θα πρέπει να συμμετέχουν
για να μπορεί να σταθεί ως Καρναβάλι. 

Ο Σύλλογος, όπως όλα τα χρόνια αναλαμβάνει να τρέξει
όλες τις οργανωτικές λεπτομέρειες και να καλύψει όλα τα
βασικά έξοδα των συμμετεχόντων. Είναι σημαντικό να το
διατηρήσουμε το Καρναβάλι, μιας και είναι το μοναδικό σα-
τιρικό στην ευρύτερη περιφέρεια, προβάλλει πολύ θετικά το
χωριό μας, αλλά και το χωριό μας το ευχαριστιέται πολύ.
Όλοι όσοι συμμετέχουν σχεδόν για ένα μήνα ξεχνιούνται
από τα προβλήματα της καθημερινότητας και διασκεδάζουν
με την ψυχή τους.

Γι’ αυτό ας δημιουργήσουμε το δικό μας σατιρικό γκρουπ
και ας δηλώσουμε συμμετοχή. Η απόλαυση της συμμετοχής
με το δικό μας σατιρικό γκρουπ δεν συγκρίνεται με το να εί-
μαστε θεατές. Μην ξεχνάμε, για να υπάρχουν θεατές, που
πάντα είναι πολλοί, πρέπει να υπάρχουν συμμετοχές.

Ο Σύλλογος, ενισχύοντας το κλίμα των Αποκριών, και
φέτος θα οργανώσει το προηγούμενο Σάββατο 10 Φεβρουα-
ρίου 2018, στην αίθουσα του Συλλόγου ένα ξέφρενο απο-
κριάτικο γλέντι - πάρτι με ποτό, φαγητό δωρεάν και με ατέ-
λειωτο χορό από την μουσική του DJ Diamantis.

Δηλώστε συμμετοχή γιατί:
«Έφτασε και φέτος πάλι το τρελό το καρναβάλι. 
Όλοι ας μασκαρευτούμε και στους δρόμους να βρεθούμε.
Κάθε χρόνο μια φορά, φτάνει τούτη η χαρά 
και γι’ αυτό ας τη χαρούμε όσο πιο πολύ μπορούμε».

Νέοι  Κακουραίοι  Επιχειρηματίες 

Στα δύσκολα οικονομικά χρόνια που περνάμε τρία νέα παιδιά
από το χωριό μας τόλμησαν να μπουν στο χώρο του επιχειρείν και
άνοιξαν νέα καταστήματα στην Τρίπολη και την Αθήνα και αυτοί
είναι: 

1. Ρόκκα Χρ. Σοφία
Στο νέο μας κατάστημα θα βρείτε ετικέτες εμφιαλωμένων κρα-

σιών από όλη την Ελλάδα, με τιμές που ξεκινούν από μόλις 4
ευρώ, ηδύποτα καθώς και καλάθια δώρου ιδανικά για διάφορες πε-
ριστάσεις.

Επίσης, ξεχωριστός είναι ο ελληνικός καφές μας, φρεσκοκα-
βουρδισμένος και εξαιρετικής ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα η γκάμα
μας είναι εμπλουτισμένη με πολλά διαφορετικά χαρμάνια εσπρέσσο
και φίλτρου με γεύσεις.

Τέλος, αξίζει να δοκιμάσετε τα εξαιρετικής ποιότητας λουκούμια
μας, ξηρούς καρπούς και ιδιαίτερες σοκολάτες και γλυκίσματα.

Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να έχετε Καλές Γιορτές! 
Θα μας βρείτε στην οδό Δεληγιάννη 16, στο parking της πρώην
δημοτικής αγοράς, τηλ.: 2710 224707.

2. Ο Ρούλης Κων/νου Σταματόπουλος (Μπαζιντάκος)
άνοιξε νέο μαγαζί το «The Barista» στην Τρίπολη στην οδό Τάσου
Σεχιώτη 30 τηλ. 2711716090. 

Το μαγαζί είναι τύπου «Τake away» και προσφέρει καφέ και
σνακ στο μαγαζί αλλά κυρίως με ντελίβερι. 

Και μια ευχάριστη είδηση από το Ρούλη. Το μαγαζί του στο
χωριό το «Σοκάκι» θα επαναλειτουργήσει στις γιορτές των Χρι-
στουγέννων. 

3. Νίκος Σπύρου Σταματόπουλος
Συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση πολλών ετών, άνοιξε

καινούργιο εργαστήριο παρασκευής κάστανου μαρρόν γλασσέ και
γλυκών κουταλιού σε καινούργιο χώρο 600 τ.μ. στο Βοτανικό
στην οδό Λαγκαδά 34, τηλ. 210 3464513, 6944750448.

Έτσι ο Νίκος συνεχίζει την επιχείρηση που ίδρυσε ο αείμνηστος
πατέρας του Σπύρος, που είχε ειδικευτεί στο γλυκό κάστανο
(μαρρόν γλασσέ). 

Η εφημερίδα μας θέλει να ενθαρρύνει αυτά τα νέα παιδιά για
να πετύχουν επαγγελματικά και πέρα από τις ευχές της, να προ-
τρέψει όλους τους Κακουραίους να προτιμούν τα καταστήματά
τους γιατί σε αυτά θα βρουν άριστη ποιότητα προϊόντων και θα
έχουν υψηλή εξυπηρέτηση. 

Ας ενισχύσουμε τα δικά μας παιδιά, το έχουν ανάγκη και να
τους ευχηθούμε ολόψυχα καλές δουλειές. 

Ο Κακουραίος 



Αιδεσιμώτατε, 
Αγαπητοί Συγχωριανοί, 

Δεν μπορούσα ν’ αρνηθώ την
πρόσκληση-κάλεσμα του φίλου και
συγχωριανού μας Γιάννη Σταμα-
τόπουλου για να μιλήσω στη ση-
μερινή επέτειο του ΟΧΙ, για το
λόγο ότι και η οικογένειά μου έχει
ένα από τα χιλιάδες θύματα του
πολέμου αυτού, τον θείο μου Γιάν-
νη Ρόκκα, που πολεμώντας άφησε
την τελευταία του πνοή στο ύψωμα
Σπι-Καμαράτε στις 11/2/1941. Επο-
μένως δεν σκοπεύω ν’ αναφερθώ
στο χρονικό του έπους του ’40,
που λίγο-πολύ είναι σ’ όλους μας
γνωστό από την ιστορία, τα σχετικά
βιβλία που έχουν γραφτεί, αλλά
και από τις διηγήσεις των ανθρώ-
πων που έζησαν τα γεγονότα εκεί-
να. Θα προσπαθήσω όμως να σας
μεταφέρω όσο παραστατικά γίνεται
την εμπειρία μου από πρόσφατη
επίσκεψή μου στην Αλβανία. Βέ-
βαια, παλαιότερα, είχα επισκεφθεί
τη Βόρειο Ήπειρο, ως μέλος Ιερα-
ποστολικού Συλλόγου, όπου μοι-
ράσαμε εκκλησιαστικά και εκπαι-
δευτικά βιβλία, ιερατικά σκεύη,
τρόφιμα, ιματισμό και διάφορα
άλλα είδη για τους εκεί ορθόδο-
ξους Έλληνες Βορειοηπειρώτες.  

Πριν μερικά χρόνια, εντελώς
τυχαία, έπεσε στα χέρια μου βιβλίο
φίλου Τρικαλινού καθηγητή και
συγγραφέα, όπου στις σελίδες του
αναφερόταν μαζί με άλλους Αρ-
κάδες και Πελοποννησίους ο θείος
μου Γιάννης Ρόκκας από το Κα-
κούρι και ο Δημήτρης Γκόνος από
τα Κακουρέικα, προφανώς από πα-
ραδρομή του συγγραφέα, που επε-
σήμανα στο ορθό ΚΑΚΟΥΡΙ. Δια-
καής πόθος και διαρκής προσωπική
μου επιθυμία ήταν να επισκεφτώ
το περιβόητο και αιματοβαμμένο
ύψωμα 731 και το παρακείμενο
ύψωμα ΣΠΙ - ΚΑΜΑΡΑΤΕ για το
γνωστό λόγο.

Πράγματι η ευκαιρία αυτή μου
δόθηκε με το Σύλλογο «Φίλοι Ιστο-
ρίας Ν. Καρδίτσας» που στο ύψω-
μα 731 έπεσαν αρκετοί Καρδιτσιώ-
τες και είχε στηθεί σχετικό ηρώο
που κατέστρεψαν προφανώς οι
Αλβανοί, αλλά πρόσφατα ξανα-
στήθηκε άλλο. Μαζί με τη γυναίκα
μου, τον αγαπητό φίλο και συγ-
χωριανό μας Γιάννη Σταματόπουλο
και αρκετούς ακόμα γνωστούς και
φίλους, που είχαν χάσει αγαπημένα
πρόσωπα, όχι μόνο στο ύψωμα
αυτό, αλλά και στην ευρύτερη πε-
ριοχή των στενών της Κλεισούρας,
πραγματοποιήσαμε την εκδρομή-
προσκύνημα στην συγκεκριμένη
περιοχή. Το ύψωμα 731 δεσπόζει
των στενών της Κλεισούρας, ήταν
κομβικό σημείο για τη διέλευση
των Ιταλικών στρατευμάτων προς
την κοιλάδα του Αώου ποταμού,
απ’ όπου θα γινόταν εύκολη η πρό-
σβασή τους, για την Ελλάδα, όπου
ο Μουσολίνι θα έπινε καφέ στην
Αθήνα, όπως έλεγε. 

Το ύψωμα αυτό υπεράσπιζε το
5ο Σ.Π. που αποτελείτο κυρίως
από Τρικαλινούς και Καρδιτσιώτες
οπλίτες και λιγότερους από άλλα
μέρη της πατρίδας μας. Στο ύψωμα
731 το 5ο Σ.Π. με Διοικητή τον
Καρδιτσιώτη Συντ/ρχη Ν. Γεωρ-
γούλα κατόρθωσε ν’ αναχαιτίσει
και να κρατήσει στην κατοχή του
την νευραλγική αυτή τοποθεσία
και να ματαιώσει τα φιλόδοξα σχέ-
δια του πολυαριθμότερου και άρι-
στα εξοπλισμένου Ιταλικού στρα-
τού με τον Μουσολίνι από παρα-
κείμενο ύψωμα να διευθύνει προ-
σωπικά τις πολεμικές επιχειρήσεις
και απογοητευμένος να παρακο-
λουθεί τη συντριβή του στρατού

του. Για την ιστορία πρέπει να επι-
σημάνω εδώ ότι το ύψωμα 731
από τους αδιάκοπους και ανελέη-
τους σφοδρούς βομβαρδισμούς
από το Ιταλικό πυροβολικό και την
Ιταλική Αεροπορία, το ύψος του
μειώθηκε κατά 5-6 μέτρα, τα δε
στενά της Κλεισούρας, ονομάστη-
καν από τους Ιταλούς «ΧΑΡΑΔΡΑ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ» διότι εκεί έχασαν
αρκετές εκατοντάδες στρατιωτών.
Οι απώλειες για το 5ο Σ.Π. ήσαν
επίσης μεγάλες. 66 Τρικαλινοί, 80
Καρδιτσιώτες, 22 Πελοποννήσιοι
εκ των οποίων 12 Αρκάδες, ένας
δε εξ αυτών ο θείος μου Γιάννης
Ρόκκας, που έπεσε ηρωικά στο δι-

πλανό ύψωμα ΣΠΙ-ΚΑΜΑΡΑΤΕ,
όπως προείπα, και το επισκέφθηκα,
αφενός μεν από Ιερό χρέος και
καθήκον, αφετέρου, έστω και με
καθυστέρηση 77 χρόνων να δώσω
απάντηση στα βασανιστικά ερω-
τήματα της μάνας μου, πού, πώς
και γιατί σκοτώθηκε ο αδελφός
της. Το θάνατο του θείου μου γνω-
στοποίησε στο χωριό με γράμμα
του ο Θεόδ. Παπαθεοδώρου με
την αλληγορική φράση, λόγω λο-
γοκρισίας, ο Γιάννης Ρόκκας συ-
ναντήθηκε με τον πατέρα του, δη-
λαδή τον παππού μου Ντίνο Ρόκκα
που είχε πεθάνει τον Ιούνιο του
1935, λίγους μήνες μετά αφότου
είχε έρθει από την Αμερική. 

Ακόμα και σήμερα ο επισκέπτης
του υψώματος 731 βρίσκει διά-
σπαρτο πολεμικό υλικό, όπως σφαί-
ρες, όλμους, θραύσματα οβίδων
και ο υποφαινόμενος πήρε μαζί
του ένα τέτοιο σουβενίρ, για εν-
θύμιο, η δε ανάβαση σ’ αυτό πα-
ραμένει δυσπρόσιτη και επικίνδυνη,
αφού γίνεται μόνο με ειδικά αλ-
βανικά τροχοφόρα με το σχετικό
εισιτήριο. Δέκα χιλιόμετρα περίπου
από το ύψωμα 731 βρίσκεται η Κο-
σίνα όπου ήταν το Β1 πεδινό χει-
ρουργείο του Ελληνικού Στρατού.
Εκεί άφησαν την τελευταία τους
πνοή, έπειτα από σοβαρό τραυμα-
τισμό, δύο δικοί μας συγχωριανοί,
ο Δημήτρης Σταματόπουλος πα-
τέρας του Γιάννη και ο δάσκαλος
Θανάσης Μπρότσης. Είναι περιττό
να πω ότι ο Γιάννης πήγε εκεί
ιδιωτικά και τέλεσε τρισάγιο. 

Γεγονός είναι, ότι ο Ελληνικός
στρατός και οι νεκροί μας έγραψαν
χρυσές σελίδες δόξας και άφθα-
στου μεγαλείου. Δόξα όμως και
μεγαλείο στα χαρτιά και στα λόγια.
Επισκεπτόμενος την συγκεκριμένη
περιοχή διαπίστωσα ότι πολλά
πράγματα σημαντικά και ουσιώδη
έμειναν σκοτεινά και αδιευκρίνιστα.
Το Ελληνικό κράτος οφείλει να
περισυλλέξει τα διασκορπισμένα
οστά των νεκρών μας, όπως έκανε
αμέσως μετά τον πόλεμο η Ιταλία
για τους δικούς της νεκρούς. Βέ-

βαια για την Ελλάδα αυτό τότε
ήταν απαγορευτικό, λόγω της εμ-
πόλεμης κατάστασης με τη γειτο-
νική χώρα. Σήμερα όμως, 77 χρόνια
μετά… οφείλει την εγκαθίδρυση
ηρώων και κοιμητηρίων για να είναι
αψευδείς κήρυκες των ιστορικών
γεγονότων, οφείλει σημεία ανα-
μνήσεων πιστής τήρησης του κα-
θήκοντος αυτών που αγωνίστηκαν
και έπεσαν για την πατρίδα. Όπως
μας πληροφόρησαν, πρεσβυτέρα
Αλβανού ορθόδοξου ιερέα περι-
συνέλεξε, επιμελήθηκε, καθάρισε
και τοποθέτησε σε 360 οστεοφυ-
λάκια οστά νεκρών Ελλήνων στρα-
τιωτών. Αλβανοί αγρότες καλλιερ-

γώντας τα κτήματά τους βρίσκουν
ακόμη και σήμερα ανθρώπινα οστά.
Σε κτήμα που το μισό έχει αγορα-
στεί από το Μακαριώτατο Αρχιε-
πίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο
έχουν ταφεί σε ομαδικό τάφο 720
Έλληνες στρατιώτες με μοναδικό
σημείο αναφοράς ένα μικρό σταυ-
ρό. 

Ό,τι γίνεται σήμερα στην Αλ-
βανία και ιδιαίτερα στην Βόρειο
Ήπειρο που αφορά τους άταφους
νεκρούς στρατιώτες μας, την κα-
τασκευή τάφων και κοιμητηρίων,
την ανέγερση Ναών, την αγορά
κτημάτων που ομαδικά έχουν ταφεί
Έλληνες στρατιώτες, επωμίζεται
με μεγάλο κόστος ο Μακαριώτατος
Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστά-
σιος, που με αγάπη, υπομονή, επι-
μονή, θάρρος και αποφασιστικό-
τητα πρωτοστατεί με μερικούς ελ-
ληνικούς συλλόγους και οργανώ-
σεις, παρά τις διάφορες προφάσεις
και τα ποικίλα εμπόδια που προ-
βάλλει το Αλβανικό κράτος. 

Τώρα που η Αλβανία ετοιμάζε-
ται να συνδεθεί με την Ε.Ε., η Ελ-
λάδα πρέπει να απαιτήσει και να
διαπραγματευθεί το σεβασμό και
προς την μνήμη των άταφων νε-
κρών, που περιμένουν να βρουν
την αιώνια γαλήνη, σ’ ένα τάφο
με σταυρό, έναν παπά για τρισάγιο
με λιβάνι και κερί, όπως αρμόζει
σ’ ορθόδοξους νεκρούς. 

Εμείς, ως απόγονοι των ηρωι-
κών αυτών νεκρών, δεν πρέπει να
τους ξεχνούμε, ιδιαίτερα τις επε-
τειακές αυτές ημέρες, διότι οι νε-
κροί πεθαίνουν, όταν τους λησμο-
νούμε. 

Ζήτω οι Αθάνατοι Νεκροί μας,
Αιωνία η μνήμη Αυτών. 

*****
Το κείμενο που ακολουθεί,

αφορά το έπος του ’40 και έχει
αναρτηθεί από το Γιάννη Δημ.
Σταματόπουλο στο Facebook:

Για δεύτερη φορά φέτος, επι-
σκέφτηκα από 8-10/9/2017 τα μέρη
της Βορείου Ηπείρου που οι πατε-

ράδες μας πολέμησαν στα Αλβα-
νικά βουνά τον Ιταλό εισβολέα
στον πόλεμο του 1940 και έγραψαν
χρυσές σελίδες στην Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους.

Αυτή τη φορά είχα παρέα την
κ. Κατερίνα Κοράκη και την κόρη
της Μαρία, από τη Σίφνο, που και
αυτής ο πατέρας Μιχάλης Νικη-
φοράκης, έπεσε υπέρ πατρίδος
και έχει ταφεί στον ίδιο χώρο με
τον πατέρα μου και το δάσκαλο
Θανάση Μπρότση, που είναι στο
προαύλιο της εκκλησίας της Κοί-
μησης της Θεοτόκου στο χωριό
Κοσίνα της Πρεμετής.

Αυτή τη φορά είχαμε σκοπό,
όχι μόνο να επισκεφτούμε το χώρο
ταφής των πατεράδων μας, αλλά
και να τελέσουμε ένα τρισάγιο για
την ανάπαυση των ψυχών τους.

Όταν το πούλμαν, με τους Καρ-
διτσιώτες εκδρομείς έφτασε στην
Κλεισούρα, εμείς οι τρεις πήραμε
ταξί για την Κοσίνα, το υπόλοιπο
γκρουπ επισκέφτηκε το ηρωικό
ύψωμα 731, που ήταν και ο σκοπός
της εκδρομής των Καρδιτσιωτών.
Στην Κοσίνα μας περίμενε ο Ορ-
θόδοξος ιερέας πατήρ Βασίλειος
και αφού για λίγο και με μεγάλη
συγκίνηση είδαμε το προαύλιο της
εκκλησίας, όπου έχουν ταφεί μέχρι
και σήμερα οι πατεράδες μας μαζί
με 221 Έλληνες στρατιώτες, πή-
γαμε στην εκκλησία όπου εψάλη
το τρισάγιο για την ανάπαυση των
ψυχών των πατεράδων μας (Μι-
χάλη, Δημήτριου και του Θανάση

Μπρότση αλλά και των υπολοίπων
221 Ελλήνων) που έχουν ταφεί
στο προαύλιο της εκκλησίας και
πρέπει αυτό να έγινε για πρώτη
φορά ύστερα από 76 χρόνια. Στη
συνέχεια επισκεφτήκαμε το σπίτι,
που ήταν το Β1 πεδινό χειρουργείο
της Κοσίνας και εκεί άφησαν την
τελευταία τους πνοή οι πατεράδες
μας.

Η Αλβανίδα ιδιοκτήτρια σήμερα,
του σπιτιού, μας δέχτηκε με ευγέ-
νεια, η συγκίνηση στα πρόσωπά
μας ήταν εμφανής και μεγάλη.

Έτσι μια ενδόμυχη επιθυμία
μας να ψάλουμε ένα τρισάγιο για
την ανάπαυση των ψυχών των δι-
κών μας Ανθρώπων, βρήκε δικαίω-
ση.  

Υ.Γ. Θα ήταν παράλειψή μας να
μην ευχαριστήσουμε το φίλο και
συγχωριανό μας Βασίλη Ηλιόπουλο,
που μας έδωσε την ευκαιρία μέσα
από το Σύλλογο Ιεραποστολή και
Φίλοι Ιστορίας του Ν. Καρδίτσας να
συμμετάσχουμε στην ωραία αυτή
προσκυνηματική εκδρομή.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο  εορτασμός  της  28ης  Οκτωβρίου  1940  στο  χωριό  μας

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

Συνέχεια από την 1η σελ. 

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

28ης Οκτωβρίου 50 

Τηλ.: 2710-239451 Τρίπολη

Κακουραίικες  ατάκες 
Γράφει ο Γιάννης Δ. Σταματόπουλος 

Μεθύσι στον Πύργο του Τηλέμαχου

Η κεντρική ιδέα της ατάκας του φύλλου αυτού έχει αλιευθεί, για
μια ακόμη φορά, από το βιβλίο που μας άφησε παρακαταθήκη ο αεί-
μνηστος Χρήστος Δάμης, «Ψίθυροι Αρμενιάς». 

Είναι ένα βιβλίο με πολλές Κακουραίικες ατάκες, που παρουσιά-
ζονται με τον μοναδικό τρόπο, που μόνο ο Χρήστος Δάμης ήξερε να
γράφει. 

Για τους ανθρώπους του χωριού, είναι γνωστό ότι το ανοιξιάτικο
κρύο, είναι το πιο διαπεραστικό και ειδικότερα αυτό του μήνα Μάρτη.
Όμως το Μάρτη γινόταν ο κλάδος των αμπελιών και τότε οι άνθρωποι
ήσαν εκτεθειμένοι στο τσουχτερό ανοιξιάτικο κρύο. 

Το περιστατικό που ακολουθεί το διηγήθηκε ο Τηλέμαχος ο
Μπρότσης στο Χρήστο Δάμη και έλαβε χώρα στον Πύργο του Τηλέ-
μαχου (κατ’ ευφημισμό πύργος) που βρίσκεται στην αμμουδέρα κοντά
στη μεγάλη λίμνα. Ο Κακουραίικος αμπελώνας βρίσκεται γύρω από
τη μεγάλη λίμνα. Ήταν Μάρτιος μήνας, πάνω στον κλάδο των
αμπελιών. Ένας αέρας και ένα διαβολεμένο κρύο είχε κάποια
ανοιξιάτικη ημέρα. Οι άνθρωποι που κλάδευαν τα αμπέλια γύρω από
τη μεγάλη λίμνα δεν άντεξαν το διαπεραστικό κρύο και έτσι αναζήτησαν
να απαγκιάσουν στο εσωτερικό του πύργου του Τηλέμαχου και
κάθισαν πάνω στα κλήματα που υπήρχαν, σχηματίζοντας έναν κύκλο. 

Ο Τηλέμαχος είχε πάντα ένα μικρό βαγένι με κρασί, για τις προ-
σωπικές του ανάγκες αλλά και για κέρασμα των γειτόνων και περα-
στικών. 

Το κρασί την εποχή εκείνη, οι άνθρωποι του χωριού που ασχολούντο
με χειρωνακτικές εργασίες, το έπιναν για να ζεσταθούν, αλλά και για
να πάρει την κούρασή τους. 

Ο πρώτος του κύκλου βρέθηκε κοντά στην κάνουλα του βαγενιού
και έτσι άρχισε να γεμίζει το κύπελλο που βρισκόταν κρεμασμένο
στην κάνουλα, και έφερνε γύρα το κουπάρι για να ζεσταθούν. 

Βίβα το πρώτο, βίβα το δεύτερο, βίβα το τρίτο κύπελλο μέχρι
που έγιναν όλοι σταφίδα από το μεθύσι. 

Σε λίγο, όπως ήταν φυσικό, έγειραν απάνω στα κλήματα για έναν
υπνάκο. Ετσι το ζαγάρι του Τηλέμαχου βρήκε την ευκαιρία και άρχισε
να τους γλείφει στο στόμα. 

Αυτό το τελευταίο οδήγησε στη γνωστή φράση που λέγεται
μέχρι σήμερα για τους μεθυσμένους «Έγινε των σκυλιώνε». 

Να πως προέκυψε η φράση αυτή. 

Υ.Γ.: Οι Κακουραίικες ατάκες γράφονται για να δείξουν το
σπιρτόζο πνεύμα αλλά και το αυθόρμητο χιούμορ που διέθεταν και
διαθέτουν οι Κακουραίοι και σε καμιά περίπτωση να υποτιμήσουν ή
να προσβάλουν κάποιο συγχωριανό μας. 

Από την κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του χωριού μας

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
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Δωρεές  στη  μνήμη
➤ Θεοδώρας Σίμου  

Η οικογένεια της κόρης της Ντίνας Σίμου-Καραλή πρόσφερε το ποσό των 50€
➤ Δημητρούλας Νάγου-Κοτσιάνη

Η οικογένεια του Σπύρου Σταθούλη πρόσφερε το ποσό των 80€
➤ Χρήστου Συμπόνη

Η οικογένειά του πρόσφερε το ποσό των 20€

Έφυγαν   για   πάντα   από   κοντά   μας

Στις 9 Νοεμβρίου 2017 έφυγε από τη
ζωή ένας Κακουραίος ευπατρίδης ο Νίκος
Δημ. Κουσιάκης, πλήρης ημερών, σε ηλικία
90 ετών. 

Ο Νίκος έφυγε από τη ζωή με «δεμένα
τα κορδόνια των παπουτσιών του», όπως
επιθυμούσαν τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι
του χωριού μας να φεύγουν από τη ζωή. Ο
θάνατος τον βρήκε στο δρόμο
όταν πήγαινε να συναντήσει
τους φίλους του στην πλατεία
του Άρεως στην Τρίπολη, όπως
έκανε κάθε ημέρα τα τελευταία
χρόνια.

Ο αγαπητός Νίκος τα τελευ-
ταία χρόνια ζούσε στην Τρίπολη
κοντά στην κόρη του Γεωργία. 

Η κηδεία του έγινε την επο-
μένη του θανάτου του στο χωριό
και η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ιερό
Ναό των Αγίων Κων/νου και Ελένης. Πλήθος
κόσμου τον συνόδευσε στην τελευταία του
κατοικία στο Κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου. 

Ο Νίκος γεννήθηκε στο Κακούρι και με-
γάλωσε σ’ ένα οικογενειακό περιβάλλον,
που είχε σεβασμό στις παραδόσεις, με
αρχές και αξίες. 

Από μικρός ασχολήθηκε με τη γεωργία,
που ήταν οικογενειακή παράδοση τόσο από
τον παππού του, όσο και από τον πατέρα
του. Το περιβόλι στην αμμουδέρα ήταν για
όλα τα χρόνια της ζωής του το επίκεντρο
των γεωργικών δραστηριοτήτων του. Υπήρξε
υπόδειγμα καλλιεργητή, με απόψεις και θέ-
σεις πρωτοποριακές για την εποχή του, στα
θέματα των νέων καλλιεργητών. 

Ήταν από τα ενεργά και δραστήρια μέλη
του Αγροτικού Συνεταιρισμού του χωριού
μας. 

Ήταν άνθρωπος ευγενής, δραστήριος
και δημιουργικός με ανοιχτό μυαλό και ανέ-
πτυξε έντονη κοινωνική δράση, αφού για
χρόνια υπήρξε Πρόεδρος της Κοινότητας
του χωριού μας. Ως Πρόεδρος του χωριού
έβαλε τη σφραγίδα του σε πολλά έργα που
έφτιαξε και βοήθησαν στην καλύτερη εικόνα
του χωριού μας.  

Ευτύχησε να παντρευτεί
την εκλεκτή της καρδιάς του
Κωστούλα Κωτσιοπούλου,
που του στάθηκε πολύτιμος
σύντροφος στη ζωή του και
για τη μικρή κοινωνία του χω-
ριού μας αποτελούσαν ένα
ιδανικό ζευγάρι. Μαζί έφτια-
ξαν μια δεμένη οικογένεια με
τα τρία παιδιά τους, που από-
κτησαν. Στάθηκε όμως άτυχος

γιατί έχασε την αγαπημένη του γυναίκα
πολύ νωρίς και το χαμό της δεν ξεπέρασε
ποτέ. Η παρηγοριά του ήταν η αγάπη των
παιδιών του, των εγγονών του, των αδελφών
του αλλά και η εκτίμηση των συγγενών, φί-
λων και συγχωριανών. Στάθηκε τρυφερός
σύζυγος, στοργικός πατέρας και παππούς
αλλά και υποστηρικτής στα αγαπημένα του
αδέλφια και χαιρόταν για τις επιτυχίες και
τις διακρίσεις του, σε επαινετές θέσεις στην
κοινωνία. 

Ο γράφων είχε το προνόμιο να είναι τα-
κτικός συνομιλητής του Νίκου και γνώριζε
το ήθος του ανδρός. 

Ο αγαπητός Νίκος δίδαξε σε όλους μας
εντιμότητα, συνέπεια, ήθος και αξιοσύνη
και ήταν πάντα στην κορυφή της εκτίμησης
όλων. 

Καλό σου ταξίδι άρχοντα Νίκο. 
Ι.Δ. Σταματόπουλος 

Η πάνω γειτονιά (Κηφισιά), τους τελευταίους μήνες έγινε φτωχότερη από
ανθρώπους. 

Έφυγαν για το μεγάλο ταξίδι της ζωής, η γειτόνισσα Θεοδώρα Σίμου, η
φίλη Δημητρούλα Νάγου-Κοτσιάνη και η εξαδέλφη Βάσω Ψαρρά.

Καλό σας ταξίδι και καλό παράδεισο σ’ όλες σας. 
Ι. Δ. Σταματόπουλος 

Νίκος  Δημ.  Κουσιάκης

«Να ζεις αιώνια δεν μπορείς
έτσι είναι το μοιραίο
όμως θα ζει ότι άφησες
στο πέρασμά σου ωραίο.
Για μας όμως δεν πέθανες
πεθαίνει όποιος ξεχνιέται
άνθρωπος με τις χάρες του
ποτέ δεν λησμονιέται…
Στον ουρανό η ψυχούλα σου 
μα εσύ είσαι κοντά μας

μέσα σε κάθε σκέψη μας 
στην κάθε μια χαρά μας.
Γιαγιά μας και ας μας άφησες
εμείς θα σ’ αγαπάμε
η Χάρη και η Σοφία σου
πάντα κοντά μας θά ’ναι…»

Τα εγγόνια σου
Βασιλική, Δημήτρης, Θεοδώρα 

και Ανδρέας

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

Θεοδώρα  Σίμου

Βάσω  Ψαρρά

Ήταν ξημερώματα 1ης Δεκεμβρίου, όταν με λυγμούς η
κόρη σου Παναγιώτα μου ανήγγειλε ότι έφυγες από τη ζωή. 

Η είδηση του θανάτου σου ήταν ξαφνική, μου προξένησε
πόνο και θλίψη αλλά και μου έφερε στο μυαλό μνήμες από
τότε που είχα παρευρεθεί στο γάμο σου με τον ξάδελφό μου
Βασίλη.

Ο Θεός σας ευλόγησε να αποκτήσετε δυο παιδιά, την Πα-
ναγιώτα και τον Δημήτρη, που με την αγάπη σας, την εργατι-
κότητά σας και τον υπέρμετρο μόχθο σας, τους καταστήσατε
άξιους ανθρώπους της κοινωνίας.

Ευτύχησες να είσαι κοντά στα παιδιά σου και τα εγγόνια
σου και να τύχεις της αγάπης τους και της φροντίδας τους.

Ήσουν άνθρωπος εργατικός, ακούραστη και φιλότιμη και όταν κατέβαινα στο χωριό
και σας επισκεπτόμουν ένιωθα την αγάπη σας και την καλοσύνη σας. Με προθυμία
άναβες τα καντήλια στον τάφο των γονιών μου και του αδελφού μου και το έκανες σαν
προσωπικό σου χρέος.  

Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου και να έχεις καλό Παράδεισο.
O εξάδελφός σου 

Παναγιώτης Ψαρράς

Στις 19 Οκτώβρη 2017 έφυγε από τη ζωή
στο Τορόντο του Καναδά, όπου ζούσε, ο
Γιώργος Θ. Μπρότσης.

Ο αγαπητός Γιώργος ήταν το 3ο από τα
5 παιδιά του Θεόδωρου και της Παναγιώτας
Μπρότση. Γεννήθηκε στο χωριό στις
20/08/1943. Στο χωριό τελείωσε το δημοτικό
σχολείο και μετά ασχολήθηκε με γεωργικές
και άλλες ασχολίες, μέχρι το
1968. Τότε πήρε το δρόμο της
ξενιτιάς, όπως χιλιάδες νέοι, τα
δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια,
ακολουθώντας τα μεγαλύτερα
αδέρφια του Κώστα και Θανάση. 

Εκεί γνώρισε τη γυναίκα του
Ντίνα Λατσώνα, από το Σάγκα,
και παντρεύτηκαν το 1970. Μαζί
δημιούργησαν μια ωραία οικο-
γένεια με 2 παιδιά, τον Θόδωρο
και την Παναγιώτα, από τα οποία
έχουν 2 εγγόνια, την 13χρονη
Ελπίδα-Αλίσα και τον 9χρονο
Κρίστιαν.

Ο Γιώργος δούλεψε αρχικά σε ιδιωτικές
δουλειές και για μια εικοσαετία είχαν με τη
γυναίκα του δικό τους εστιατόριο.

Ο Γιώργος πέρα από καλός οικογενειάρ-
χης ήταν άνθρωπος πολύ κοινωνικός, ανοι-
χτός στους άλλους, ζεστός, δραστήριος,
ζωντανός που του άρεσε να ζει τη ζωή και
τις χαρές της.

Αγαπούσε υπερβολικά την πατρίδα και
προπάντων το χωριό. Όσο ήταν εκεί ονει-
ρευόταν τη στιγμή που θα έρθει στο χωριό
να κάνει παρέα με τους συγγενείς και τους
συγχωριανούς, να κουβεντιάσει, να πιει μαζί
τους.

Ερχόταν με τη Ντίνα σχεδόν κάθε χρόνο,
τα τελευταία χρόνια και απολάμβανε το

χωριό με το δικό του τρόπο. Ήρθε στο χωριό
και εφέτος το καλοκαίρι, παρότι η υγεία του
δεν ήταν καλή και που δυστυχώς εδώ επι-
δεινώθηκε και έτσι έφυγε γρηγορότερα για
τον Καναδά, όπου στις 19 Οκτώβρη άφησε
την τελευταία του πνοή.

Πριν 4 χρόνια στο Αντάμωμα είχε δώσει
το παρόν με τη γυναίκα του και το χάρηκε.

Τότε έφερε μαζί του δώρο μια
αθλητική φορεσιά για μια ποδο-
σφαιρική ομάδα του χωριού (11
στολές). Αυτό δείχνει την αγάπη
του για το χωριό.

Λογάριαζε να είναι και στο
επόμενο, το 2ο Αντάμωμα, το
καλοκαίρι του 2018. Έτσι είπαμε
όταν χωριστήκαμε κατά την ανα-
χώρησή του. Δυστυχώς όμως δε
θα είναι μαζί μας. Θα είναι μαζί
μας η ανάμνησή του, η ζωντάνια
του, η απέραντη αγάπη για το
χωριό. 

Αγαπητέ ξάδερφε Γιώργο, κατά τον απο-
χαιρετισμό μας, την τελευταία βραδιά στο
σπίτι σου μου άφησες και επέμενες, σαν με-
γαλύτερος είπες, να πάρω ένα κέρασμα για
να ανταποδώσεις το καλωσόρισμα που σου
κάναμε με το Γιάννη Σταματόπουλο.

Δυστυχώς αυτό έμελλε να είναι το συ-
χώριο σου. Πάντα σε θυμόμαστε με το Γιάννη
και το Βασίλη Ηλιόπουλο, που κάναμε παρέα
όταν ερχόσουν στο χωριό. Τώρα θα κάνουμε
παρέα με τη Ντίνα σου, που σου συμπαρα-
στάθηκε υποδειγματικά και την οποία συλ-
λυπούμαστε θερμότατα, όπως και τα παιδιά
σας και τα εγγόνια σας και τα αδέρφια σου.

Αιωνία σου η μνήμη!  

Γιώργος Η. Ρόκκας 

Γιώργος  Θ.  Μπρότσης 

Στις 28/11/2017 έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Παναγ. Συμπόνης
(Μπούλης) σε ηλικία 89 ετών. 

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου
στο Περιστέρι και ετάφη στο Κοιμητήριο της πόλης. 

Τον κατευόδωσαν η οικογένειά του, οι συγγενείς του και οι
φίλοι του. 

Χρήστος  Παν.  Συμπόνης 

Στις 21 Νοεμβρίου 2017, στη γιορτή των Εισοδίων της
Θεοτόκου και ύστερα από ολιγόμηνη ασθένεια, άφησε την τε-
λευταία της πνοή στο σπίτι της, όπως ήθελε, περιτριγυρισμένη
από αγαπημένους συγγενείς, η Δημητρούλα, πλήρης ημερών. Η
κηδεία της έγινε την επομένη και πλήθος κόσμου τη συνόδευσε
στην τελευταία της κατοικία. Έτσι έφυγε και η τελευταία της
παλιάς γενιάς στην επάνω γειτονιά του χωριού.

Ήταν μοναχοπαίδι του Κωνσταντή Γ. Νάγου (Κωτσιονάγου)
και της Χριστίτσας Τασιοπούλου. Παντρεύτηκε τον αγαπημένο
Βασίλη Ν. Κοτσιάνη και έζησαν μαζί πάνω από 50 χρόνια ήρεμα

κι αγαπημένα. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στο χωριό και όχι μόνο. Διακρινόταν για την
καλοσύνη της, την ευγένειά της, τη νοικοκυροσύνη της, την ευκινησία της, τον καλό της
λόγο. 

Θα τη θυμόμαστε πάντα με αγάπη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που την σκεπάζει. 
Βάσω Σταθούλη

Δημητρούλα  Νάγου-Κοτσιάνη

Δάμης Πέτρος (U.S.A.) ................................... 100$
Ψαρράς Θεόδωρος (Αυστραλία)...................... 50€
Ψαρράς Παναγιώτης ..................................... 100€
Κοτσιάνης Βασίλειος........................................ 20€
Στάθη Πηνελόπη............................................... 20€
Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνα .................... 50€
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος ......................... 20€
Μανέλη Σοφία του Δημ. .................................. 30€
Σχίζα Έφη του Ευσταθίου ............................... 50€
Δούρου-Μαρίνου Κατερίνα (U.S.A.) .............. 100€
Παναγιώταρου Γεωργία του Γεωργ. (Καναδάς) 50€
Σίμος Παναγιώτης ........................................... 20€
Καρατζιάς Γεώργιος ........................................ 20€

Δημοπούλου-Παναγάκη Νικολέτα (Ν. Αφρική) 50€
Αντωνοπούλου Αγλαΐα..................................... 20€
Καρζή-Αντωνοπούλου Γιάννα (δολ Αυστρ.) ...... 50$ 
Σταθούλης Δημήτριος ..................................... 20€
Σταματόπουλος Θεόδωρος του Χρήστου........ 30€
Stratus Βασιλική ............................................. 100€
Καπελώνη Ευγενία ........................................... 20€
Δάμη Ελένη ...................................................... 50€
Ψαρράς Σωτήρης ............................................. 50€
Ψαρράς Παναγιώτης ....................................... 50€
Ψαρράς Χρήστος ............................................. 30€
Λαγούσης Σπύρος ........................................... 50€
Γκόνος Γιάννης .............................................. 100€

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 έφυγε από τη ζωή η Θεοδώρα
Σίμου. Η κηδεία της έγινε την επομένη ημέρα και η εξόδιος
ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης
του χωριού μας. Ετάφη στο Κοιμητήριο του Αγ. Νικολάου
και την κατευόδωσαν στην τελευταία της κατοικία τα παιδιά
της, τα εγγόνια της, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί. Τα
εγγόνια της την αποχαιρετούν με το ακόλουθο ποίημα:


