
Οι φετινές εκδηλώσεις του καλοκαιριού είχαν μια
σημαντική ιδιαιτερότητα σε σχέση με των προηγούμενων
ετών, κάλυπταν σημαντικό μέρος των εκδηλώσεων του
2ου ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΟΥ ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ και ως εκ τούτου
είχαν ένα ξεχωριστό προγραμματισμό από
τους δύο Συλλόγους:

• ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ εορτή του Αϊ
Λιά. Στο λόφο, στην είσοδο του χωριού,
στο πανέμορφο άλσος βρίσκεται το εκ-
κλησάκι του Προφήτη Ηλία. Μετά την
θεία λειτουργία, που με κατάνυξη παρα-
κολουθήσαμε όλοι μας, ο Σύλλογος του
χωριού είχε διοργανώσει μια μικρή εκδή-
λωση. Μεταφέρθηκαν τραπέζια και καρέ-
κλες από την αίθουσα και στήθηκε ένα
όμορφο σκηνικό ώστε να μπορούν να κα-

θίσουν όλοι όσοι παρευρέθηκαν στην εκκλησία. Προ-
σφέρθηκε σε όλους δωρεάν γουρνοπούλα, σαλάτα,
τυρί, αναψυκτικά και κρασί. Ένα όμορφο σκηνικό στη
σκιά του πευκοδάσους.

Από το 2011, μέσω των δύο Συλλόγων, ο Γιάννης
Δ. Σταματόπουλος και ο Θεόδωρος Ε. Γκόνος είχαν
ξεκινήσει μια προσπάθεια συγκέντρωσης παλαιών φω-
τογραφιών, που να απεικονίζουν το χωριό μας και
γενικά τη ζωή των κατοίκων του στο διάβα του χρόνου.
Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να δημιουργηθεί
ένα ηλεκτρονικό αρχείο, κάτι σαν μια διατηρήσιμη ηλε-
κτρονική μνήμη που να αναφέρεται στην εξέλιξη του
χωριού μας και την ζωή των κατοίκων του μέσα στο
χρόνο. Πάρα πολλοί συγχωριανοί μας εμπιστεύθηκαν
το αρχείο των φωτογραφιών τους, το οποίο αφού με-
τετράπη σε ηλεκτρονικό αρχείο, τους  επεστράφη. Έτσι
δημιουργήθηκε ένα αρχείο με οικογενειακούς ηλεκτρο-
νικούς φακέλους φωτογραφιών. Στο 1ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ
ΚΑΚΟΥΡΑΙΩΝ, το 2014, έγινε η πρώτη προσπάθεια

ομαδοποίησης φωτογραφιών ανά θεματικές ενότητες,
του μέχρι εκείνη τη στιγμή υπάρχοντος αρχείου. Το
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«Η ανθρώπινη συμπεριφορά καθοδηγείται απ’ το φόβο, το κέρδος και τη δόξα»  Θουκυδίδης

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

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

SWIFT / BIC: ETHNGRAA

NATIONAL BANK (Εθνική Τράπεζα) 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μην στέλνετε επιταγές ή επιστολές στο όνομα της
εφημερίδας «ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΙ».

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ 2018
Εκδηλώσεις Ιουλίου - Αυγούστου

Συνέχεια στην 5η σελ. 

Το βιβλίο διατίθεται στο χωριό μας από την κ. Δήμητρα
Ρόκκα, στην Τρίπολη από το κατάστημα των αδελφών
Χρόνη (28ης Οκτωβρίου 50) και στην Αθήνα από όλα
τα μέλη του Δ.Σ. Τιμή: 30€

Το  Νέο  Βιβλίο  που  αφορά  το  Χωριό  μας  με  τίτλο
“Et  in  Kakouri  Ego” (Από  το  Κακούρι  και  Εγώ)

Συνέχεια στην 7η σελ. 

2ο  ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΟ  ΑΝΤΑΜΩΜΑ  
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2018

Το 2ο Κακουραίικο Αντάμωμα πραγματοποιήθηκε
τον περασμένο Αύγουστο και κατά γενική ομολογία
είχε απόλυτη επιτυχία. Οι ξενιτεμένοι συγχωριανοί μας
περήφανοι για την καταγωγή τους και πιστοί στην υπό-
σχεση που είχαν δώσει μετά τη λήξη του 1ου Κακουραίικου
Ανταμώματος, έδωσαν και πάλι το παρόν και στο 2ο Κα-
κουραίικο Αντάμωμα και ξανάζησαν ωραίες στιγμές στο
χωριό μας. Πολλοί από τους ξενιτεμένους μας ήρθαν
για πρώτη φορά στο 2ο αντάμωμα. Γι’ αυτούς η χαρά και
ο ενθουσιασμός ήταν πολλαπλός γιατί έζησαν πρωτό-
γνωρες στιγμές μέσα από τις εκδηλώσεις που είχαν ορ-
γανώσει οι Σύλλογοι του χωριού μας. 

Οι εκδηλώσεις του Ανταμώματος ξεκίνησαν την Κυ-
ριακή το πρωί 5 Αυγούστου με εκκλησιασμό στην εκ-
κλησία των Αγίων Κων/νου και Ελένης. Μετά το τέλος
της Θείας Λειτουργίας χοροστατούντος του ιερέα του
χωριού μας π. Νικόλαου Κουτρουμπή, ακολούθησε η
εμπνευσμένη ομιλία που αποτελούσε το καλωσόρισμα
των ξενιτεμένων μας, από την επίτιμο πρόεδρο του Συλ-
λόγου Αθηνών κ. Ελένη Δάμη-Ζαρόκωστα που ακολουθεί: 

Σήμερα η εκκλησία είναι πιο φωτεινή, πιο λαμπερή
και αυτό οφείλεται σε σας τους ξενιτεμένους μας, που

ήρθατε από τα πέρατα της γης, για να γιορτάσουμε
μαζί το δεύτερο κατά σειρά Aντάμωμα. 

Εκ μέρους των Συλλόγων του χωριού και όλων των
συμπατριωτών μας, σας καλωσορίζω εδώ στον Άγιο

Συνέχεια στην 3η σελ. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γεννήσεις 

Γάμοι
➤ Ο Γιάννης Δέμος το γένος Σούλας Ρόκκα και η

Βασιλική Καραπατούχα τέλεσαν τους γάμους τους στις
9/6/2018 στον Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Αράχωβας. Ακολού-
θησε δεξίωση στο κέντρο «Καραούλι». 

➤ Στις 23.6.2018 έγινε ο γάμος του γιατρού Δημήτρη
Λυμπερόπουλου του Βασιλείου το γένος Λυδίας Ν.
Μπρότση και της Ελευθερίας Μάνου στο όμορφο εκ-
κλησάκι του Αγίου Ανδρέα στη Νέα Μάκρη.

Το μυστήριο ετέλεσαν ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ.
Χρυσόστομος Σκλήφας ενώ συμμετείχαν και οι Αρχι-
μανδρίτες Ιουστίνος Τσαγκούρης και Γερμανός Μίχος.

Παρευρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των
νεονύμφων.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε δεξίωση και γλέντι
στο κέντρο SEA SOUL στην παραλία του Αγίου Ανδρέα.

Στα δύο αξιαγάπητα παιδιά Δημήτρη και Ελευθερία,
ευχόμαστε να ζήσουν με σύμπνοια, πολλή- πολλή αγάπη
και καλούς απογόνους! Οι θείοι και τα ξαδέλφια

➤ Ο Αθανάσιος Κολιόπουλος και η Μαρία Σιαμάνη
τέλεσαν τους γάμους τους στις 28/7/2018 στον Ι. Ν.
Αγίων Κων/νου και Ελένης στο Αρτεμίσιο. Ακολούθησε
γλέντι στην πλατεία του χωριού. 

➤ Ο Παναγιώτης Τριανταφύλλου, το γένος Κωστού-
λας Λαγούση και η Ουρανία Γριντέλα τέλεσαν τους γά-
μους τους στις 30/6/2018 στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής
στην Πάτρα. Ακολούθησε δεξίωση στο κέντρο «Ιφιγένεια». 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε βίο ανθόσπαρτο και
με απογόνους. 

➤ Ο Μιχάλης Βέρος και η Θεοδώρα Σιολέ απέκτησαν
το πρώτο τους παιδί στις 21/6/18 και είναι κοριτσάκι. 

➤ Ο Παντελής Γιαννίτσος και η Εύη Τριανταφυλλίδη
το γένος Μαρίας Σταματοπούλου απέκτησαν το πρώτο
τους παιδί στις 7/7/2018 και είναι κοριτσάκι. 

➤ Ο Μανέλης Κώστας και η Μαρία Βανεζιάδη απέ-
κτησαν το πρώτο τους παιδάκι στις 13/6/2018 και είναι
αγοράκι.

Να τους ζήσουν τα νεογέννητα.

Βαπτίσεις
➤ Ο Παν. Τριανταφύλλου και η Ουρανία Γριντέλλα

βάπτισαν το γιο τους και τo όνομα αυτού Ιωάννης. 
➤ Ο Αθ. Κολιόπουλος και η Μαρία Σιαμάνη βάπτισαν

το γιο τους και το όνομα αυτού Βασίλειος. 
➤ Ο Χρήστος Κουκουβίνος και η Αλεξάνδρα Κων.

Δούρου βάπτισαν το 3ο παιδί τους και το όνομα αυτής
Κωνσταντίνα. 

Η βάπτιση έγινε στις 23/6/18 στον Άγιο Κων/νο και
ακολούθησε τραπέζι στην ταβέρνα «Μανέλη». Νονές
είναι η Μαρία και η Νικολέτα Ψαρρά. 

Ευχόμαστε στους ευτυχείς γονείς, γιαγιάδες και
παππούδες να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα και να τα
καμαρώσουν όπως επιθυμούν.

Επιτυχόντες  σε  ΑΕΙ  και  ΤΕΙ  το  2018
➤ ΜΠΟΥΡΤΣΟΥΚΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ - Πανεπιστήμιο Πα-

τρών - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τε-
χνολογίας Υπολογιστών - Πάτρα. 

➤ ΓΚΟΝΟΥ ΝΙΚΗ - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμο - Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών - Ξάνθη. 

➤ ΡΟΥΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ - Πανεπιστήμιο Κρήτης -
Κοινωνιολογίας - Ρέθυμνο.

➤ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - Οικονομικών Επι-
στημών - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Ιωάννινα. 

➤ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ - Κοινωνικής Εργασίας
ΤΕΙ Κρήτης - Ηράκλειο.

➤ Ο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων/νου πέτυχε
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Διε-
θνών Οικονομικών Σπουδών.

➤ Η ΟΛΥΜΠΙΑ ΖΕΒΕΛΑΚΗ, εγγονή του Βασίλη Γ.
Κολιόπουλου, πέρασε στο Τμήμα Φιλοσοφίας -
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμο
Ιωαννίνων.

Παιδιά καλές σπουδές.

Κυπραίος Τάκης (U.S.A) .................................. 150€
Κουσιάκη Ν. Γεωργία (Nέα Ζηλανδία) ............. 200€
Κουσιάκη Ν. Γιάννα (Νέα Ζηλανδία)................ 300€
Κουσιάκης Ν. Γιώργος (USA) .......................... 100€
Σπυρόπουλος Κώστας (USA)........................... 100€ 
Τριαντάφυλλου-Νάτση Βούλα (USA) ........ 50$ USA
Stamos Nikos ............................................100$ USA
Σταματόπουλος Αλέκος (USA) ................ 100$ USA
Σταματόπουλος Σπύρος του Ανδρ. (USA) ........ 80€
Μπρότση-Θεοδωροπούλου Κωστούλα (USA) 100$ USA
Νάτσης Κων/νος του Νικ. (USA) ..................... 100€
Καρζή Αναστασία ............................................... 10€
Καρζή-Σουρή Μαρίνα ....................................... 100€
Κλουφέτας Φώτης ............................................ 50€
Βλάχος Γιάννης του Δήμου (Ν. Αφρική) .......... 50€
Μπουρτσουκλής Αγγελής του Γεωργ.100$ Αυστρ.
Συμπόνης Χρήστος του Δημ. .............. 100$ Αυστρ.
Συμπόνης Κώστας του Δημ. .................. 50$ Αυστρ.
Συμπόνη-Σταυρίδη Βασιλική .................. 50$ Αυστρ.
Δάμη-Αγγελοπούλου Νίτσα .................. 50$ Αυστρ.
Δάμη Αγγελική του Γεωργ. ................... 50$ Αυστρ.
Γκόνος Κώστας του Ιωάν. .................... 100$ Αυστρ.
Χρόνης Γεώργιος του Παν. .................. 100$ Αυστρ.
Βλάχου-Κατσάμπαλου Μαρίνα ........... 100$ Αυστρ.
Ρόκκα-Τζαβαλά Βούλα .......................... 50$ Αυστρ.
Σταθούλη-Μπάρλα Μαριγούλα ............. 50$ Αυστρ.
Σταθούλης Μιχάλης ............................ 100$ Αυστρ.
Συμπόνης Κώστας του Βασ. .................. 50$ Αυστρ.
Αντωνόπουλος Δημήτρης του Βασ. .... 100$ Αυστρ.
Ρόκκα Μαργαρίτα ............................................. 20€
Ρόκκας Θεόδωρος του Χρ. ............................... 30€
Σιοροβίγκας Γιάννης του Χρ. ............................ 50€
Σιοροβίγκα-Τζουρά Καλλιόπη ........................... 20€
Παναγιώταρος Αθανάσιος του Γεωργ. ............. 20€
Μπρότση Παναγιώτα του Γεωργ. ...................... 20€
Παυλής Αντώνης του Αναστ. ............................ 50€
Συμπόνης Γιάννης ............................................. 50€
Κατσίνη-Δημητρακοπούλου Ευαγγελία ........... 20€
Δάμη-Νάστου Ευγενία ...................................... 30€
Σταματοπούλου Ελένη του Δημ. ...................... 20€ 
Σταθούλη-Μοσχάκη Αγγελική .......................... 50€
Σταματοπούλου-Λίγκα Σταμάτα ....................... 30€
Σταματόπουλος Νίκος του Γεωργ. ................... 50€
Μπενεχούτσου-Βερβαινιώτη Αθηνά ................. 50€
Παπαγεωργίου Κώστας του Γεωργ. ................. 20€
Σταματοπούλου-Μάρου Ευσταθία .................... 20€
Χρόνη-Κουτσουλέλου Μαρίνα .......................... 50€
Βλάχου-Ηλιοπούλου Γεωργία ........................... 50€
Παυλοπούλου Ελένη ......................................... 50€
Σταματοπούλου-Τριανταφυλλίδη Μαρία .......... 20€
Σταματοπούλου-Καμπυλαυκά Ευγενία ............. 20€
Αναστασιάδης Αλέκος ...................................... 15€
Σπυροπούλου Έφη ............................................ 40€
Θεοδωρόπουλος Χρήστος του Δημ. ................. 50€
Μάγκλαρης Γιώργος ......................................... 20€
Κατσίνη-Γιαννακά Βασιλική .............................. 20€
Σταματόπουλος Χρήστος (Κινέζος) .................. 50€
Χρόνη Αικατερίνη .............................................. 20€ 
Καλόγρης Γεώργιος του Δημ. ............ 200$ Καναδά
Παπαθεοδώρου-Καραγιάννη Γωγώ ................... 20€
Νάτση Κική του Νικολάου .................. 100$ Καναδά
Νάτση-Στεργίου Κική ........................................ 30€
Κατσίνης Σωτήρος του Θεοδ. ............... 50$ Αυστρ.
Κατσίνη-Σκλαβούνου Ντίνα .................. 50$ Αυστρ.
Σταθούλη Αντωνία του Νικ. ................... 50$ Αυστρ.
Δημοπούλου-Παναγάκη Νικολέτα (Αυστρ.) .... 100€
Σιοροβίγκας Κώστας ......................................... 30€
Μπρότση Χριστίνα του Γεωρ. .............................20€
Μπρότσης Κώστας του Θεοδ.............. 100$ Καναδά
Μπρότση Ντίνα του Γεωργ. ................. 50$ Καναδά 
Δάμης Πέτρος ......................................... 100$ USA
Ρογκάτσιος Χρήστος ........................................ 30€

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ

Επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο
της εφημερίδας μας 

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

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

Έφυγαν   για   πάντα   από   κοντά   μας

Δωρεές  στη  μνήμη
➤ Νίκου Βασ. Σταθούλη

Η σύζυγός του Αντωνία πρόσφερε το ποσό των 50€.
➤ Ιωάννας Θ. Κωτσιοβού-Καπράλου 

Η Ειρήνη Μπρότση-Αλωνιστιώτη προσέφερε το ποσό των 
50€.

Έκλεισε τον κύκλο της ζωής της στα
90 της χρόνια η Ιωάννα Κωτσιοβού-Κα-
πράλου.

Ήταν η δεύτερη από τις έξι κόρες του
Θοδωρή και της Κατερίνας Κωτσιοβού.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Κακούρι.
Παντρεύτηκε τον Πέτρο Καπράλο και έκτο-
τε διέμενε στην Αθήνα. Από τον σύζυγό
της που ήταν μηχανουργός έμαθε το αντι-
κείμενο της δουλειάς του και ισάξια εργα-
ζόταν μαζί του. Γι’ αυτό έχαιρε του θαυ-
μασμού των πελατών τους και όχι μόνο.

Ήταν δυνατός χαρακτήρας, πανέξυπνη,
εργατική, πολύ δυναμική και γαλαντόμα.

Δεν απέκτησε δικά της παιδιά, χαιρόταν όμως για τις δικές μας
επιτυχίες καθώς και των παιδιών μας.

Μια ωραία ανάμνηση από την θεία μου είναι αυτή όταν ερχόταν
στο Υπουργείο να με επισκεφτεί και κρατούσε πάντα ένα μεγάλο
κουτί με γλυκά και χαιρόταν για μένα και με το φίλεμα όλων που
περνούσαν από το γραφείο μου.

Θεία σε ευχαριστώ για ότι έκανες για μένα. Θα θυμάμαι πάντα
τις μεστές συμβουλές σου, τις παροτρύνσεις σου για υψηλούς
στόχους και εκείνο το «σ’ αγαπώ» που μου έλεγες!

«Έφυγες» ξαφνικά το πρωινό της Κυριακής 5 Αυγούστου ανώ-
δυνα, ανεπαίσχυντα και ειρηνικά όπως η εκκλησία μας επικαλείται
στη Θεία Λειτουργία.

Θεωρώ ότι ο Θεός σε αποζημίωσε με αυτό το τέλος της ζωής,
ένα τέλος που όλοι επιθυμούν να έχουν.

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης στο Κακούρι και ετάφη στο κοιμητήριο του χωριού
όπως επιθυμούσε.

Ελπίζω να είσαι καλά εκεί που βρίσκεσαι. Καλό παράδεισο
θεία μου. Η μνήμη σου να είναι αιώνια!

Η ανιψιά σου
Ειρήνη Μπρότση – Αλωνιστιώτη 

Iωάννα  Κωτσιοβού - Καπράλου 

Στις οικογένειες των θανόντων συγχωριανών μας 
το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια

και τους εύχεται την εξ ύψους παρηγοριά.

Κώστας  Δημητρόπουλος 
Ο Κώστας Δημητρόπουλος, σύζυγος της Πίτσας Χρ. Ρόκκα,

απεβίωσε ύστερα από μακρόχρονη ασθένεια στην Αυστραλία,
σε ηλικία 75 ετών.

Ελένη, αγαπημένη μου ξαδέλφη,
θέλω να γράψω δυο λόγια για σένα.
Για σένα που ήσουν το πιο θετικό
πλάσμα που έχω γνωρίσει. Για σένα
που ήμουν τόσο τυχερή που σε είχα
ξαδέλφη και τόσο άτυχη που ζούσες
μακριά και δεν είχαμε ζήσει πολλές
στιγμές μαζί. Για σένα που σε χτύπησε
η αρρώστια γύρω στα 40 και έπαιζε
κρυφτό στο κορμί σου για 7 χρόνια.
Λες και δεν έφτανε αυτό έδωσες
μάχη για την αδελφή σου και για τον
πατέρα σου και τους έχασες και τους
δύο. Ελπίζω να τους βρήκες και να
είσαστε χαρούμενοι εκεί που είσαστε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις
συμβουλές που μου έδινες και θα προσπαθήσω να τις τηρήσω.

Η ξαδέλφη σου
Σοφία Χουντή – Ψαρρά

Ελένη  Σταυρινού - Ψαρρά
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Κωνσταντίνο που πήραμε τις πρώτες ευχές, που πρωτο-
κοινωνήσαμε, που μας έφεραν για πρώτη φορά οι μανάδες
μας απ’ το χέρι κι αργότερα οι αείμνηστοι δάσκαλοί μας. 

Είμαστε όλοι συγκινημένοι που σας βλέπουμε ξανά
εδώ στο χωριό, στην Ιθάκη σας και πραγματικά θέλουμε να
σας ευχαριστήσουμε. Θα φροντίσουμε να περάσετε καλά
και να σας μείνουν αξέχαστες οι στιγμές που θα περάσουμε
μαζί. Θα προσπαθήσουμε να σας δείξουμε την αγάπη μας
και τη ζεστασιά μας. 

Λυπάμαι για όσους δεν κατάφεραν να είναι σήμερα
κοντά μας και συγχωρήστε με που θ’ αναφερθώ σ’ έναν
πολύ καλό πατριώτη, ο οποίος απουσιάζει για λόγους
υγείας. Αυτός είναι ο Θόδωρος ο Ψαρράς, ο οποίος αγαπάει
το χωριό μας με πάθος. Ερχόταν κάθε χρόνο και καθόταν
πέντε και έξι μήνες. Κάθε βράδυ, καθώς επέστρεφε από
την αγορά καθόταν στα σκαλιά του ξενώνα για ν’ αγναντέψει
την Αρμενιά, όπως έλεγε δακρυσμένος. 

Δύσκολα εκείνα τα χρόνια που πήρατε το δρόμο της
ξενιτιάς. Φτώχεια! Κατοχή και πείνα μεγάλη! Οι οικογένειες
πολυμελείς. Οι γονείς αναγκάζονται να ξενιτέψουν τα
παιδιά τους, όχι μόνο για το δικό τους καλό αλλά να βοη-
θήσουν και αυτούς που άφηναν πίσω. 

Φύγατε χωρίς να πάρετε τίποτα μαζί σας, εκτός από
κάτι λιγοστά ρούχα. Δεν είχατε όμως ανάγκη από τίποτα,
γιατί είχατε μαζί σας τη μεγάλη ευχή της μάνας σας. Το
γνωρίζω από τη δική μου μάνα, όταν ξενίτεψε το γιο της
και απ’ όλες τις μανάδες που βρέθηκαν στην τόσο σκληρή
θέση. Όμως δεν ήταν λίγοι και κείνοι που έπαιρναν για φυ-
λαχτό ένα σακκουλάκι με χώμα, χώμα ελληνικό. 

Από κει και πέρα, όλοι περίμεναν νέα από τους ξενιτε-
μένους τους. Περίμεναν πότε θα περάσει ο μπαρμπα-
Γιώργης ο Τσιρίκος, ο αγγελιοφόρος των καλών και κακών
ειδήσεων. Περίμεναν μέσ’ απ’ τη μισάνοιχτη πόρτα. Είχε
γίνει ο άνθρωπός τους. Όταν τον έβλεπαν να κοντοστέκεται
και να ψαχουλεύει την τσάντα, έτρεχαν με λαχτάρα να πά-
ρουν το γράμμα. Όταν όμως τους προσπερνούσε με σκυφτό
το κεφάλι, έκλειναν απογοητευμένοι την πόρτα, χύνοντας
ακόμη ένα από κείνα τα καυτά δάκρυα που έκαιγαν τα μά-
γουλά τους. 

Τελικά παρ’ όλες τις δυσκολίες και αντιξοότητες που
συναντήσατε τα καταφέρατε. Και τα καταφέρατε γιατί
πήγατε να μείνετε. Εφαρμόσατε όλες τις αξίες που είχατε
διδαχθεί: την εργατικότητα, την εντιμότητα, την ειλικρίνεια
και προπάντων το σεβασμό στη χώρα που σας δέχτηκε.
Καταφέρατε να ενσωματωθείτε με επιτυχία αλλά δεν αφο-
μοιωθήκατε. Γίνατε οι μικροί πρέσβεις και πρέσβειρες της
πατρίδας μας. Δεν ξεχάσατε ποτέ την Ελλάδα που κουβα-
λούσατε μέσα σας και ήσασταν υπερήφανοι γι’ αυτήν. Δεν
ξεχάσατε τα ήθη και έθιμά της και τα γιορτάζατε ανελλιπώς
μέχρι σήμερα με πολλή αγάπη. 

Βέβαια στο σημείο αυτό σπουδαίο ρόλο έπαιξε η εκ-
κλησία. Ήταν και είναι το κύτταρο του Ελληνισμού και του
Χριστιανισμού η κυψέλη. Σας αγκάλιασε με στοργή και
αγάπη. Εκεί λοιπόν, εκτός απο το να εκκλησιάζεσθε, λει-
τουργούσε ελληνικό σχολείο, διδάσκονταν ελληνικοί χοροί
και γιορτάζατε μαζί τις μεγάλες γιορτές. 

Για να είμαστε ειλικρινείς η μετανάστευση χτύπησε
άγρια το Κακούρι. Δεν υπήρχε σπίτι κακουραίικο που να
μην είχε έστω και έναν ξενιτεμένο. Υπήρξαν σπίτια που
είχαν δύο, τρία και περισσότερα άτομα. Ας είναι όμως!

Περάσατε ό,τι περάσατε αλλά στο τέλος βγήκατε νικητές.
Προκόψατε σε ό,τι κάνατε και το σπουδαιότερο κάνατε
σπουδαίες οικογένειες. 

Σας συγχαίρουμε γιατί διαπιστώνουμε ότι μεταλαμπα-
δεύσατε στα παιδιά σας την ελληνική φλόγα και συγκινού-
μαστε όταν τ’ ακούμε να μιλούν ελληνικά και να χορεύουν
τους ελληνικούς χορούς. Να ξέρετε ότι είμαστε υπερήφανοι
για σας. 

Επίσης ένιωσα υπερήφανη όταν πριν δυο χρόνια,
βρέθηκα στο αντάμωμα ενός άλλους χωριού και άκουσα
να λέει ένας ελληνοαμερικανός στην ομιλία του ότι, μετά
από έρευνα που έγινε, οι πιο δημοφιλείς στην Αμερική,
μετά από τους Εβραίους, είναι οι Έλληνες. Ακόμη κάθε
φορά που ακούμε ότι οι Έλληνες παίρνουν πρωτιές σε
έρευνες και ανακαλύψεις, όχι μόνο καμαρώνουμε αλλά πι-
στεύουμε ότι η Ελλάδα έχοντας τέτοιους ανθρώπους δεν
θα χαθεί ποτέ. 

Δυστυχώς όμως η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τούτους
τους καιρούς, τούτα τα τελευταία χρόνια το μεταναστευτικό
χτυπάει την πατρίδα μας για άλλη μια φορά. Η χώρα
αδειάζει από ειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό. Φεύγουν
παιδιά που τα σπούδασε η πατρίδα και τώρα τα χάνει. Ας
ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει η αιμορραγία
αυτή και η Ελλάδα θα καταφέρει να σταθεί στα πόδια της,
όπως έχει κάνει τόσες και τόσες φορές. 

Τούτη την ώρα, το μυαλό μας τρέχει σε όλους εκείνους
τους πατριώτες που δεν κατάφεραν να είναι εδώ σήμερα
και να τους πούμε ότι μας λείπουν και τους σκεφτόμαστε. 

Ακόμη θα είμαστε για πάντα ευγνώμονες σε κείνους,
που με μικρές ή μεγάλες δωρεές βελτίωσαν τη ζωή στο
χωριό που καμαρώνουμε όλοι εμείς σήμερα. 

Όμως θα ήταν μεγάλη παράλειψη, εάν δεν πούμε ένα
μεγάλο ευχαριστώ σε κείνους που έμειναν στο χωριό θε-
ματοφύλακες. Με πολλές μα πάρα πολλές δυσκολίες, κρά-
τησαν το χωριό ζωντανό. Τους ευχαριστούμε πολύ και
τους διαβεβαιώνουμε πως δεν θα τους εγκαταλείψουμε. Τι
να πεις όμως για ένα χωριό που δεν ακούς κλάμα μικρού
παιδιού και δεν βλέπεις παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο! 

Έχουμε τουλάχιστον εκκλησία την οποία χαιρόμαστε
και πρέπει να φροντίζουμε, όσο μπορούμε. 

Θα μου επιτρέψετε να τελειώσω με δυο στίχους από το
μελοποιημένο ποίημα του Διονυσίου Σολωμού.

Την είδα την Ξανθούλα
την είδα ψες αργά 

να μπαίνει στη βαρκούλα 
να πάει στην ξενιτιά. 

Και λίγους στίχους του Βρεττάκου:
(Αναφέρονται σε κείνον που βρίσκεται 
στον ξένο τόπο εντελώς μόνος).
Ως να μην είχε θέση στον κόσμο τούτο,
κοιτούσε γύρω παράξενα 
Βάδιζε μέρα νύχτα σχεδόν.
Στην αγορά ή στο θέατρο, 
στο πάρκο ή στο σπίτι, 
ήταν στο δρόμο. 
Ένας ξένος που κοίταζε οδούς και αριθμούς.
Έλειπαν όμως η οδός του και η πόρτα του
Μόνος του, δίχως κλήρο στο χώμα 
ν’ ακουμπήσει τα γόνατα 
για μια προσευχή. 
Πού να πάει κανείς όταν είναι ένας ξένος;

Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα

Έκδηλη η συγκίνηση και ο ενθουσιασμός μετά την
ομιλία από όλο το εκκλησίασμα. Στη συνέχεια όλοι μετα-
βήκαμε στην αίθουσα του Συλλόγου. Η αίθουσα έχει ανα-
καινιστεί πλήρως αφού διαθέτει κλιματισμό και καινούργια
επίπλωση (δωρεά Τάκη Βασ. Μανέλη). 

Η αίθουσα γεμάτη από κόσμο, ο Βασίλης Γ. Ηλιόπουλος,
ως τελετάρχης ανέλαβε να παρουσιάσει τους ξενιτεμένους
μας, που εκείνη τη χρονική στιγμή ήσαν στην αίθουσα και
αυτοί ήσαν: 
1) Ο Αλέξης Σταματόπουλος με τη γυναίκα του Βασιλική

και την κόρη τους Γεωργία με τον άνδρα της. Τις
επόμενες μέρες ήλθε και η κόρη τους Κατερίνα με τον
άνδρα της (Αμερική). 

2) Ο Κώστας Σπυρόπουλος με τη γυναίκα του Κούλα και
τις κόρες του Μαρία και Χαρίκλεια, τον άνδρα της και τα
τρία εγγόνια τους (Αμερική). 

3) Ο Χρήστος Συμπόνης με τη γυναίκα του Κούλα (Αυ-
στραλία). 

4) Ο Πέτρος Δάμης με τις κόρες του Joanne και Ελένη με
τον άνδρα της (Αμερική). 

5) Η Γεωργία Παναγιώταρου με τον άνδρα της Ηλία (Κα-
ναδάς).

6) Ο Γούλης Νικ. Κουσιάκης με το γιο του Νίκο και τα
εγγόνια του (Αμερική). 

7) Ο Κυπραίος Τάκης με τη γυναίκα του Τζέρη (Αμερική). 
8) Η Γεωργία Ψαρρά-Κλουφέτα με τον άνδρα της Φώτη

(Αυστραλία). 
9) Η Αντωνία Νίκου Σταθούλη (Αυστραλία).
10) Ο Μιχάλης Σταθούλης με τη γυναίκα του Μαρία Σιολέ

(Αυστραλία) και το γιο τους Γιάννη. Τις επόμενες μέρες
ήλθε και η κόρη του Ελένη. 

11) Οι αδελφές Μαρίνα και Αναστασία Καρζή (Αυστραλία). 
12) Ο Σπύρος Κοσκινάς με τη γυναίκα του Ελένη Πανα-

γιώταρου (Καναδάς).
13) Η Ντίνα Παναγιώταρου-Συντέτου με τον άνδρα της

Γιώργο (Καναδάς). 
14) Η Κατερίνα Δημ. Δούρου (Αμερική). 
15) Η Δέσποινα Σωτηρίου-Δάμη με το γιο της (Αυστραλία). 
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Συνέχεια από την 1η σελ. 

Συνέχεια στην 4η σελ. 



16) Η Γιάννα Γκόνου-Μητροπούλου με τον άνδρα της
Κώστα (Αυστραλία). 

17) Ο Παναγιώτης Χαραλ. Σταματόπουλος με τη γυναίκα
του Δήμητρα (Αυστραλία). 

18) Η Νικολέτα Κων/νου Δημοπούλου με το γιο της (Αυ-
στραλία). 

19) Η Αθανασία Θεοδώρου Κακαρίκου (Αμερική). 
20) Ο Κώστας Νικολάου Νάτσης με τη γυναίκα του Ειρήνη,

την κόρη του Κωνσταντίνα με τον άνδρα της Νικόλα και
τα εγγόνια του (Καναδάς). 

21) Ο Χαρίλαος Κων/νου Μπουρτσουκλής με τη γυναίκα
του Κανέλλα και τα παιδιά τους (Ν. Αφρική).

22) Ο Γιάννης Βλάχος με τη γυναίκα του Θέμις (Ν. Αφρική),
την κόρη του Μαρία με τον άνδρα της Λάμπρο και τα
τρία παιδιά τους (Λονδίνο). 

23) Ο Δήμος Ιωάν. Βλάχος με τη γυναίκα του Γιώτα και τη
νεοφώτιστη κόρη τους Ειρήνη (Λονδίνο). 

24) Ο Γιώργος Λαζαρίδης γιος της Ρήνας Γεωρ. Μπουρ-
τσουκλή με τη γυναίκα του Βανέσσα και τα δυο παιδιά
τους (Ν. Αφρική). 

25) Η Χριστίνα Ηλία Σταθούλη με το γιο της Νίκο (Ν.
Αφρική). 

26) Η Γιάννα Νικ. Κουσιάκη (Ν. Ζηλανδία).
27) Ο Γιώργος Ανδ. Κοτσιάνης με τη γυναίκα του Σοφία

(Αμερική). 
Τις επόμενες ημέρες είχαμε και νέες αφίξεις συγχω-

ριανών μας στην Ελλάδα και στο χωριό που είναι: 
1) Η Ντίνα Γεωργ. Μπρότση, με την κόρη της, τον

άντρα της και τα παιδιά της (Καναδάς).
2) Ο Αγγελής Θεοδ. Μπρότσης με τη γυναίκα του (Κα-

ναδάς). 
3) Ο Κώστας Θεοδ. Μπρότσης με τη γυναίκα του (Αμε-

ρική). 
4) Η Κική Νικολάου Νάτση.
5) Ο Γιάννης Τάκη Σταθούλης με τη γυναίκα του και το

γιο τους (Ν. Αφρική).
6) Ο Γιάννης Τζίμη Αντωνόπουλος με τη γυναίκα του

και τα παιδιά τους (Αυστραλία).
Πέρα από τους Κακουραίους των Αθηνών και της Τρί-

πολης στο 2ο Αντάμωμα ήλθαν: 
1) Ο Γιώργος Σταθούλης με τη γυναίκα του Ελένη από

τα Γιαννιτσά.
2) Ο Ολυμπιονίκης Γιάννης Χαρ. Συμπόνης. 

Στη συνέχεια ο Βασίλης Ηλιόπουλος κάλεσε στο βήμα
τους θεσμικούς παράγοντες των Συλλόγων και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. 

Πρώτη ήλθε η Πρόεδρος του Συλλόγου του χωριού Δή-
μητρα Ρόκκα-Αντωνοπούλου που με θερμά λόγια υποδέ-
χτηκε τους ξενιτεμένους αλλά και όλους που βρέθηκαν
στο 2ο Κακουραίικο Αντάμωμα. 

Ακολούθησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αθηνών Ανδρέας
Τ. Σταματόπουλος που και αυτός υποδέχτηκε με θερμά
λόγια τους ξενιτεμένους μας και στη συνέχεια διάβασε
την επιστολή που είχε στείλει από την Αμερική ο θείος του
Σπύρος Ανδρ. Σταματόπουλος. Ζητούσε συγνώμη που δεν
μπορούσε να παρευρεθεί στο Αντάμωμα, αν και το επιθυ-
μούσε διακαώς και ευχήθηκε καλή επιτυχία στο Αντάμωμα.
Στη συνέχεια καλωσόρισε τους ξενιτεμένους και όλους
τους παρευρισκόμενους ο πρόεδρος του χωριού Κώστας
Νάγος και τους ευχήθηκε και αυτός καλή παραμονή στο
χωριό. 

Ακολούθησε η Μαρία Σιολέ-Σταθούλη ως εκπρόσωπος
του Συλλόγου Κακουραίων της Αδελαΐδας, μετέφερε τους
θερμούς χαιρετισμούς των Κακουραίων που δεν μπόρεσαν
να παρευρεθούν και εξέφρασε την ευχή στο επόμενο Αν-
τάμωμα το 2022 να μπορέσουν να έλθουν. Αμέσως μετά
το λόγο πήραν κατά σειρά ο ιερέας του χωριού μας π. Νι-
κόλαος Κουτρουμπής, ο πρώην υπουργός Ροβέρτος Σπυ-
ρόπουλος και ο πρώην Δήμαρχος Τριπόλεως Αλέκος Κο-
τσιάνης. Όλοι τους μίλησαν με θερμά λόγια για το 2ο Κα-
κουραίικο Αντάμωμα και καλωσόρισαν τους ξενιτεμένους
μας, ευχόμενοι να έχουν καλή παραμονή στην πατρίδα και
στο χωριό. 

Τέλος το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Τρίπολης και συγχω-
ριανός μας Δημήτρης Παυλής που αφού καλωσόρισε τους
ξενιτεμένους, ανάλυσε τη σημασία που δίνει ο Δήμος Τρι-
πόλεως στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως αυτή του Αν-
ταμώματος και την οικονομική ενίσχυση που προσφέρει σε
ανάλογες εκδηλώσεις. 

Κάλεσε τους ξενιτεμένους μας να μεταλαμπαδεύσουν
την αγάπη τους για το χωριό μας και στα παιδιά τους.

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους παρευρισκόμενους αν
θέλουν να μιλήσουν. 

Πρώτος ζήτησε το λόγο ο Ολυμπιονίκης μας Γιάννης
Συμπόνης που και αυτός χαιρέτισε με θερμά λόγια τους
ξενιτεμένους μας και ευχήθηκε καλή διασκέδαση σ’ όλους. 

Δεύτερη πήρε το λόγο η Μαρίνα Καρζή που με λόγια
από καρδιάς γεμάτα συγκίνηση και αγάπη για την πατρίδα

και το χωριό, εντυπωσίασε όλο το ακροατήριο. Αξίζει να
μεταφέρουμε τα λόγια της αυτούσια για να τα διαβάσουν
και αυτοί που δεν ήσαν στην αίθουσα, απολαύστε την:

Αγαπημένοι μου συγχωριανοί. Είμαι η Μαρίνα Σουρή,
το γένος Καρζή. Έχω έλθει από την Αδελαΐδα της Αυστρα-
λίας, μαζί με την αδελφή μου Αναστασία Λάτση-Καρζή. 

Σας ευχαριστούμε για το κάλεσμα και σας συγχαίρουμε
για την άψογη οργάνωση του Ανταμώματος που έχετε
κάνει. 

Με την οικογένειά μου φύγαμε από το χωριό μας το
1975 και εγκατασταθήκαμε στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας.
Μαζί μας πήραμε πολλά εφόδια αγάπης, σεβασμού και ει-
λικρίνειας από τους δασκάλους μας, τους γειτόνους μας
και από το χωριό μας. Είμαστε υπερήφανοι που η ζωή μας
ξεκίνησε από το χωριό μας. 

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον σεβαστό πατέρα
Νικόλαο Κουτρουμπή! Θυμάμαι το μεγάλο γεγονός της
χειροτονίας του ως ιερέα, στην πρώτη τάξη. Χαρήκαμε
που γυρίσαμε μετά από πολλά χρόνια και τον βρήκαμε να
ιερουργεί στο χωριό. Τον σεβόμαστε πολύ. 

Θέλω να δώσω τα χαιρετίσματα σε όλους τους συγχω-
ριανούς που συναντήσαμε στο χωριό από τον αδελφό μου
Γιώργο Καρζή. Σε όλους μαζί και στον καθένα χωριστά. Ο
Γιώργος δεν έχει ξεχάσει κανέναν. Σας θυμάται όλους με
τα ονόματά σας. Είστε όλοι υπέροχοι. 

Ακολούθησε σύντομη ομιλία του Βασίλη Ηλιόπουλου
που είχε το πρόσταγμα της εκδήλωσης: 

Αιδεσιμώτατε 
Δήμαρχέ μας Δημήτρη, τέως Υπουργέ Ροβέρτο, τέως

Δήμαρχε και συμμαθητή Αλέκο, Πρόεδρε της Κοινότητας
Κώστα, αγαπητοί συγχωριανοί και ξενιτεμένοι μας. 

Πέρασαν 4 χρόνια από το 1ο Αντάμωμα, τον Αύγουστο
του 2014 και νάμαστε πάλι εδώ, όσοι βέβαια μπορέσαμε
για το Αντάμωμα των Κακουραίων. Εδώ στον ίδιο χώρο
βρισκόμαστε κάτοικοι του χωριού, της Τρίπολης, της Αθήνας
και άλλων περιοχών της Ελλάδας με Κακουραίικη καταγωγή,
καθώς και Κακουραίοι του εξωτερικού. 

Όλους μας ενώνει η κοινή καταγωγή, από το όμορφο
χωριό μας το ΚΑΚΟΥΡΙ. 

Εδώ που γεννηθήκαμε, είδαμε το πρώτο φως, πήγαμε
στο Σχολείο του, παίξαμε, μεγαλώσαμε, χαρήκαμε, κλάψαμε
και έχουμε θαμμένους τους προγόνους μας. Αυτή η κοινή
καταγωγή μάς κάνει να λέμε Et in Kakouri Ego, Από το Κα-
κούρι και Εγώ, όπως ειπώθηκε Et in Arcadia ego, δηλαδή
από την Αρκαδία και εγώ. Αυτό το σύνθημα δεν το πρωτο-
είπαν Αρκάδες, αλλά Ευρωπαίοι διανοούμενοι και καλλιτέ-
χνες για να δείξουν ότι διαπνέονται από τα Αρκαδικά
ιδεώδη, τις αξίες των αρχαίων Αρκάδων, όπως η αγάπη για
τη φύση, την απλή ζωή, την ποίηση, τη μουσική, τον έρωτα.
Αξίες που και σήμερα είναι τόσο επίκαιρες. 

Για καμιά άλλη περιοχή της Ελλάδας, αλλά και παγκο-
σμίως δεν είπαν παρόμοια έκφραση τόσο πολλοί και σπου-
δαίοι άνθρωποι της τέχνης και της επιστήμης απ’ όλο τον
κόσμο. Η πίστη σ’ αυτά τα ιδεώδη οδήγησε στη δημιουργία
ολοκλήρου κινήματος, σ’ όλο τον κόσμο με συνέπεια τη
δημιουργία Αρκαδικής Ακαδημίας με χιλιάδες μέλη. Αυτή
η Αρκαδική Ακαδημία πριν από 30 χρόνια περίπου έκανε το
συνέδριό της στην Αρκαδία, στο Λεβίδι συγκεκριμένα, μά-
λιστα δε την τελευταία συνεδρίαση την έκανε εδώ σ’ αυτή
την αίθουσα του Συλλόγου μας. 

Σ’ αυτό το συνέδριο μετείχαν 80 καθηγητές Πανεπι-
στημίων απ’ όλο τον κόσμο. 

Όπως σαν Αρκαδες έχουμε τόσους λόγους, να λέμε Et
in Arcadia ego, σαν Κακουραίοι έχουμε τους δικούς μας
λόγους να λέμε Et in Kakouri Ego. Αν και είμαστε περήφανοι
για πολλά πράγματα. Ενδεικτικά αναφέρω τις δέκα εκκλησίες
μας, το Δημοτικό μας Σχολείο, τους δυο δραστήριους Συλ-
λόγους μας με την εφημερίδα, τη σύγχρονη αίθουσα και
το φιλόξενο Ξενώνα, το ανυπέρβλητο Καρναβάλι, τους
Συνεταιρισμούς μας, τον Γαλακτοκομικό με το μπακαλιό
που εδώ κόβοταν η τιμή του γάλακτος σε περιφερειακό
επίπεδο και τον Γεωργικό με την μπατόζα, τις αποθήκες
και την πλάστιγγα. 

Τους εκλεγμένους τοπικούς άρχοντες στην κεντρική
πολιτική σκηνή, βουλευτές μας, Δημάρχους και τον Ολυμ-
πιονίκη μας. 

Πριν από 4 χρόνια, στο 1ο Αντάμωμα ο Γιάννης Σταμα-
τόπουλος πρόσφερε στο Σύλλογο και στο χωριό το βιβλίο
«Από πού κρατάει η σκούφια μας» όπου αναλυτικά και πα-
ραστατικά καταγράφονται όλα τα Σόγια του χωριού με την
ιστορία καθενός. Ήταν μια επίπονη και διαχρονική προσπά-
θεια του Γιάννη, δουλειά 10ετίας που στο πέρασμα των
χρόνων θα δείχνει την πορεία της κάθε οικογένειας. 

Σήμερα οι δυο Σύλλογοι του χωριού μας είναι στην ευ-
χάριστη θέση να προσφέρουν στο χωριό το πρόσφατα εκ-
δοθέν φωτογραφικό λεύκωμα, στο οποίο αποτυπώνεται σε
παλιές φωτογραφίες συγχωριανών μας η κοινωνική, πολι-
τιστική, γεωργική, ποιμενική ζωή καθώς τα ήθη και τα
έθιμα του χωριού μας στις διάφορες εκδηλώσεις, όπως
γεννήσεις, βαπτίσεις, αρραβώνες, γάμους, κηδείες, όργωμα,
σπορά, θερισμός, αλώνισμα, τρύγος, συγκομιδή. 

Ένα λεύκωμα που θα μας γυρίσει πολλά χρόνια πίσω
και θα μας ταξιδέψει στο παρελθόν, στις ευχάριστες και
δυσάρεστες στιγμές της εποχής εκείνης που με συγκίνηση
και νοσταλγία αναπολούμε. Ένα λεύκωμα που χρειάστηκαν
πολλές ημέρες, αρκετή φαιά ουσία, μεγάλη προσπάθεια,
έρευνα, ξενύχτι, κόπος, δράση - αντίδραση και αναζήτηση
παλαιών κιτρινισμένων από το χρόνο φωτογραφιών, οι
οποίες έπρεπε να ταξινομηθούν κατάλληλα, ώστε να μη
χαθεί ένα κομμάτι της τοπικής μας ιστορίας για να θυμούνται
οι παλαιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. 

Δεν θα αποφύγω τον πειρασμό και θα αναφερθώ και
στους πρωτεργάτες της αξιόλογης αυτής προσπάθειας
τον Γιάννη Σταματόπουλο και τον Θεόδωρο Γκόνο που
είναι και ο νουνός του επιτυχημένου τίτλου του φωτογρα-
φικού λευκώματος «Et in Kakouri Ego», οι οποίοι με
υπομονή, επιμονή, κέφι και μεράκι κατόρθωσαν να συγκεν-
τρώσουν και να ταξινομήσουν κατά ενότητες το φωτογρα-
φικό υλικό. Τους αξίζουν πολλά μπράβο και τους ευχαρι-
στούμε και δημόσια. 

Πρέπει να ομολογήσω ότι μόλις χθες το απόγευμα το
πήρα στα χέρια μου και δεν έχω σαφή, ολοκληρωμένη
άποψη. Διαπίστωσα όμως, ότι γίνεται μια όμορφη και νο-
σταλγική περιπλάνηση του χθες, αλλά και του σήμερα για
το χωριό μας. Μέσα από τις φωτογραφίες του διακρίνουμε
τον σκληρό αγώνα επιβίωσης των ανθρώπων του χωριού
μας της προπολεμικής και μεταπολεμικής περιόδου, με ερ-
γασίες και επαγγέλματα τα οποία είτε εξαφανίστηκαν, είτε
εκσυγχρονίστηκαν λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης. Οι
επί μέρους ενότητες με τις σχετικές φωτογραφίες και τις
επεξηγηματικές λεζάντες, μας δίνουν το στίγμα, που, πότε
και γιατί έλαβαν χώρα τα σχετικά γεγονότα. Εκφράζουμε
τα θερμά μας συγχαρητήρια στους συγγραφείς και τους
ευχόμαστε να είναι υγιείς και ακμαίοι για να μας προσφέρουν
και άλλες συγκινήσεις από το παρελθόν. 

Ευχαριστώ.

Οι Σύλλογοι του χωριού τίμησαν τους συγγραφείς του
φωτογραφικού Λευκώματος, Θεόδωρο Γκόνο και Γιάννη
Σταματόπουλο με αναμνηστικές πλακέτες, για την προσφορά
τους προς το χωριό και τους Συλλόγους τους. 

Εκ μέρους της συγγραφικής ομάδας τον λόγο πήρε ο
Γιάννης Σταματόπουλος, που αφού καλωσόρισε τους ξενι-
τεμένους, τους ευχήθηκε καλή παραμονή στην πατρίδα
και το χωριό. 

Στη συνέχεια ευχαρίστησε: 
1. Τον Βασίλη Ηλιόπουλο για τα καλά του λόγια στην

παρουσίαση του Λευκώματος.
2. Όλους τους συγχωριανούς που εμπιστεύτηκαν τις

οικογενειακές τους φωτογραφίες για να φτιαχτεί το φω-
τογραφικό λεύκωμα του χωριού. 

3. Τους χορηγούς του βιβλίου: το Κτήμα Σπυρόπουλου,
το ζεύγος Σπύρου και Ελένης Κοσκινά και τον Παναγιώτη
Διον. Ψαρρά. 

4. Τους Κώστα Χριστόπουλο (Ρουμπέλα), Τζίμη Κολιό-
πουλο, Βασίλη Λαγούση, Θοδωρή Κατσίνη και Χρήστο
Σταματόπουλο (Κινέζο), που βοήθησαν να αναγνωριστούν
άτομα σε παλιές φωτογραφίες, ώστε να γραφτούν σωστά
οι λεζάντες στις 750 φωτογραφίες του Λευκώματος. 

5. Τους Κακουραίους ποιητές Άννα Φωτοπούλου και
Γιώργο Μάγκλαρη, που πρόθυμα έδωσαν, από ένα ποίημά
τους για το χωριό που μπήκε στο Λεύκωμα.

Τέλος επισήμανε ότι το Λεύκωμα είναι προσφορά τους
προς τους δυο Συλλόγους του χωριού. 

Μετά τις ομιλίες όλοι κάθισαν στα στρωμένα τραπέζια.
Οι Σύλλογοι είχαν ετοιμάσει ένα πλούσιο γεύμα για όλους
τους συγχωριανούς. Τα κρασιά ήταν προσφορά του Κτήματος
Σπυρόπουλου. 

Κατά τη διάρκεια του γεύματος ο Γιώργος Σταθούλης
(Γιαννιτσά), τραγούδησε, με την ωραία φωνή που διαθέτει,
δύο παραδοσιακά τραγούδια. 

Ακολούθησε χορός με όμορφα παραδοσιακά τραγούδια
από DJ που κράτησε μέχρι τις απογευματινές ώρες, 

Όλοι χόρεψαν και διασκέδασαν με την καρδιά τους. 
Ο Κακουραίος
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2ο  ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΟ  ΑΝΤΑΜΩΜΑ  -  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2018
Συνέχεια από την 3η σελ. 
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• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Παραδοσιακό Πανηγύρι
- μεγάλο γλέντι στην πλατεία του χωριού. Και φέτος επι-
λέξαμε και είχαμε τα μεγαλύτερα και πιο αγαπητά ονόματα
στο χώρο του δημοτικού τραγουδιού. Συγκεκριμένα στο
παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι ήταν ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕ-
ΚΙΟΣ, ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ και η ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕ-
ΚΙΟΥ. Στο δε κλαρίνο ο ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ με τον
ΜΑΚΗ ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ. 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. Οι συγχωριανοί
μας που είχαν έρθει για το ΑΝΤΑΜΩΜΑ, που η επίσημη
έναρξη είχε οριστεί για την Κυριακή 5 Αυγούστου, έζησαν
τον παλμό ενός πραγματικά μεγάλου σύγχρονου πανη-
γυριού. Το όλο σκηνικό ήταν πανέμορφο σε αυτή την
ωραία πλατεία μας. Η πρόεδρος του Συλλόγου μας
Δήμητρα Αντωνοπούλου αφού καλωσόρισε τον κόσμο
και τον ευχαρίστησε για την προσέλευσή του, έδωσε το
έναυσμα για το χορό. Το κέφι ξεχείλιζε μέχρι το πρωί,
όλος ο κόσμος διασκέδασε και το ευχαριστήθηκε αφού ο
χορός ήταν ελεύθερος και η πίστα μεγάλη. Αρκετά άτομα
εργάστηκαν στους πάγκους, στην κουζίνα, στην λαχειοφόρο
αγορά, στο στήσιμο των τραπεζοκαθισμάτων, τους οποίους
τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Χωρίς την βοήθεια αυτή
πολύ δύσκολα θα μπορούσε να διεξαχθεί αυτή η εκδήλωση
με τόση μεγάλη επιτυχία. 

Επίσης ευχαριστούμε τους χορηγούς μας στη λαχει-
οφόρο αγορά: Κυριάκο Κεφερλή που προσέφερε τέσσερεις
διανυκτερεύσεις στον ξενώνα «VILLA KASTELI» που εκ-
μεταλλεύεται στη ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, την ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙ-
ΠΟΛΗΣ που προσέφερε ένα εισιτήριο διαρκείας του ΑΣΤΕ-
ΡΑ, τον ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ που προσέφερε ένα
ρολόι γυναικείο χειρός, τον Κωνσταντίνο Ρεβελιώτη που
προσέφερε ένα καλάθι με παραδοσιακά ζυμαρικά από το
εργαστήριο ζυμαρικών που έχει, το Ελαιοτριβείο ΑΦΟΙ
Σωτηρόπουλοι που προσέφερε 17 κιλά εξαιρετικά παρθένο
ελαιόλαδο και 10 κιλά λάδι για μηχανή τρακτέρ, τον Αθα-
νάσιο Β. Κολιόπουλο που προσέφερε μια ευθυγράμμιση
αυτοκινήτου.

• ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ επίσημη έναρξη του 2ου
ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΟΥ ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ. (Σε ξεχωριστή στήλη
γίνεται αφιέρωμα σε αυτή την εκδήλωση). 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ στις 9:00 μ.μ. στην πλατεία
του χωριού δόθηκε μια θεατρική παράσταση από την 
Θεατρική Ομάδα Μεγαλόπολης με το έργο του «ΛΑ
ΝΟΝΑ». Μια αλληγορική σατιρική προσέγγιση του χρέους
της Αργεντινής που την οδήγησε σε χρεοκοπία. Μια πα-
ράσταση που δένει με την σημερινή κατάσταση στην Ελ-
λάδα. Μικροί - μεγάλοι βρήκαμε την ευκαιρία να παρακο-
λουθήσουμε 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. Είναι πολύ
σημαντικό για το χωριό μας να μπορεί να φιλοξενεί αυτού
του μεγέθους και ποιότητας εκδηλώσεις.

• ΠΕΜΠΤΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ εκδρομή στην Αρχαία Μεσ-
σήνη. Αναχωρήσαμε το πρωί στις 7:30 π.μ. από την
πλατεία του χωριού με προορισμό τον αρχαιολογικό χώρο
της Αρχαίας Μεσσήνης. Φτάνοντας εκεί, μας περίμενε η
ξεναγός μας, που οι Σύλλογοι είχαν φροντίσει να έχουν.
Η Αρχαία Μεσσήνη είναι η πιο καλά διατηρούμενη αρχαία
πόλη στο σύνολό της. Τα τείχη της εντυπωσιακά, μα
ακόμα πιο εντυπωσιακή η λεγόμενη Αρκαδική Πύλη των
τειχών. Η ξεναγός μας καταπληκτική, ήταν πολύ αναλυτική,
πρόθυμη και ευγενική. Μας βοήθησε πολύ στο να μπούμε
έστω για δύο και πλέον ώρες που κράτησε η ξενάγηση
στη ζωή αυτής της Αρχαίας πόλης και του πολιτισμού

της. Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στο
Μουσείο  στην κοντινή σημερινή πόλη της Ιθώμης. Μετά,
με το λεωφορείο, ξεκινήσαμε για την Iερά Μονή Βουλκάνου,
όπου ο καλόγερος αφού μας καλοδέχθηκε μας ενημέρωσε
για την ιστορία της Μονής και των δράσεών της. Αφού
προσκυνήσαμε τις ιερές εικόνες της Μονής κατηφορίσαμε
στην παραλία Μπούκα, της Μεσσήνης, για φαγητό. Μια
πολύ ωραία και οργανωμένη παραλία με πολλούς λουό-
μενους. Αφού απολαύσαμε το φαγητό μας στην δροσιά
των δένδρων και στην αύρα της θάλασσας πήραμε τον
δρόμο της επιστροφής γεμάτοι από νέες εικόνες και δυ-
νατές εντυπώσεις.

• ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και ώρα 9:00 μ.μ. ένα
δρώμενο μοναδικό στην πλατεία του χωριού μας. Ενώ τα
χρόνια περνούν και παίρνουν μαζί τους ήθη, έθιμα, συνή-
θειες και αξίες, ένας θεσμός παραμένει αναλλοίωτος στο
χρόνο, στο νου και στις καρδιές των ανθρώπων. Ο γάμος.
Που όπως μαρτυρούν οι πιο ηλικιωμένοι αποτελούσε ση-
μαντικό γεγονός όχι μόνο για το ζευγάρι αλλά και για
όλη την τοπική κοινωνία. Όλα τελούνταν με απόλυτη τε-
λετουργία, που κανείς δε μπορούσε να παρακάμψει και
καθρέφτιζε τις ηθικές αξίες και αρχές της εποχής. Μιας

εποχής που επίτασσε ο γάμος να γίνεται με προξενιό, η
νύφη να έχει προίκα που ήταν και προϊόν διαπραγμάτευσης
μεταξύ των συμπεθέρων και επιπλέον να πρέπει να δώσει
και διαπιστευτήρια της αγνότητάς της. Μιας εποχής σκλη-
ρής αλλά και ρομαντικής με αξίες, ήθος, σεβασμό. Όταν
η Ελένη Κέζα, πριν σχεδόν ένα χρόνο, με αφορμή το
επερχόμενο ΑΝΤΑΜΩΜΑ, μας πρότεινε να διοργανώσουμε
μια παράσταση που να αφορά την αναβίωση των εθίμων
του παλιού παραδοσιακού γάμου στην περιοχή μας από
άτομα του χωριού μας, μας προβλημάτισε το αν μπορούσε
να στηθεί κυρίως από Κακουραίους. Η αισιοδοξία της και
η πίστη της, αλλά και η δική μας εμπιστοσύνη στη δημι-
ουργικότητα και στην αποτελεσματικότητά της, μας έκαναν,
ευτυχώς, να προχωρήσουμε στον προγραμματισμό αυτής
της εκδήλωσης. Κλείσαμε από τον Νοέμβρη την καλύτερη
παραδοσιακή ορχήστρα με τους Γιάννη Παυλόπουλο και
την Σταυρούλα Δαλιάνη. Μια ορχήστρα πραγματικό δια-
μάντι στο χώρο της παραδοσιακής μας δημοτικής μουσικής.
Μιας και η παράσταση απαιτούσε ειδικούς και τοπικούς
φωτισμούς αλλά και καθαρό ήχο σε πολλά σημεία, φρον-
τίσαμε ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε επαγγελματία με
υψηλά στάνταρ φωτισμού και ήχου. Οι προετοιμασίες άρ-
χισαν πολύ νωρίς. Όπως ήταν φυσικό η Ελένη Κέζα είχε
αναλάβει την όλη σκηνοθετική επιμέλεια και παραγωγή
της όλης παράστασης. Αφού βρέθηκαν τα άτομα, τριάντα
έξι συνολικά σε αριθμό, και προσδιορίστηκαν οι ρόλοι
έπρεπε να γίνουν πρόβες. Η Ελένη Δάμη και ο Γιάννης
Σταματόπουλος θα ήταν οι βασικοί αφηγητές των κατάλ-
ληλων κειμένων.

Το ρόλο της νύφης θα υποδυόταν η Μαριγούλα Κ. Νά-
γου, του δε γραμματικού ο Αλκης Μοσχάκης. Τα ασκέρια
του γαμπρού και της νύφης πλαισίωναν άτομα από το
χωριό μας αλλά και φίλοι μας που στήριξαν το εγχείρημα. 

ΣΟΪ ΓΑΜΠΡΟΥ (ΤΕΓΕΑΤΕΣ)
• ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΜΠΟΧΟΛΗ (συμπεθέρα)
• ΣΟΦΙΑ ΡΟΚΚΑ (καλέσματα)
• ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΧΑ (καλέσματα)
• ΕΦΗ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
• ΧΑΡΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
• ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (ποίημα)
• ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
• ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ (γαμπρός)
• ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΕΖΑΣ
• ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ (ποδετής)
• ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΚΟΝΟΣ
• ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ (γραμματικός)
• ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΪ ΝΥΦΗΣ (ΚΑΚΟΥΡΑΙΟΙ)
• ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ ΝΑΓΟΥ (νύφη)
• ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΣΔΕΚΗ
• ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΨΑΡΡΑ
• ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΓΓΑΝΕ
• ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ
• ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ (καλέσματα)
• ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
• ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΡΟΝΤΖΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ (τραγούδι)
• ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΘΟΥΛΗ 
• ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (καλέσματα)
• ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
• ΕΦΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
• ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΑΜΗ
• ΕΛΕΝΗ ΚΕΖΑ
• ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (συμπέθερος)
• ΝΑΣΟΣ ΒΑΣΔΕΚΗΣ
• ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
• ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ 
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ
• ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΚΚΑΣ                                                          

Παραδοσιακές ενδυμασίες χρειάζονταν και βρέθηκαν.
Αλατζάδες και πουκαμίσες για το ασκέρι της νύφης βρέ-
θηκαν στο χωριό μας. Πολλές γυναίκες άνοιξαν τα σεν-
τούκια τους και τις έδωσαν. Για το ασκέρι του γαμπρού οι
φουστανέλες και τα μαυροφούστανα (φορεσιά Τεγέας)
νοικιάστηκαν. Οι πρόβες ξεκίνησαν περίπου ένα πριν,
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στην αρχή στην αίθουσα του Συλλόγου και στο τέλος
στην πλατεία. Πρόβες πολλές, πρόβες για την εκμάθηση
των τραγουδιών, τον συντονισμό των κινήσεων, κ.ά. Το
αποτέλεσμα τέλειο. Ένα μουσικο-θεατρικο-χορευτικό δρώ-
μενο που καθήλωσε όσους το παρακολούθησαν, περισ-
σότεροι από 350 συγχωριανοί μας πραγματικά το από-
λαυσαν. Στην περιορισμένη διάρκεια μιας παράστασης
εκτυλίχθηκαν σκηνές μιας άλλης εποχής. Οι θεατές είδαν
τους δύο συμπεθέρους να κανονίζουν την προίκα, τα κο-
ρίτσια δύο από κάθε σόι να μοιράζουν τα καλέσματα του
γάμου, το ασκέρι της νύφης να πηγαίνει τραγουδώντας
την προίκα στο σπίτι του γαμπρού και να φτιάχνει τον γι-
ούκο, το στόλισμα της νύφης και το ξύρισμα του γαμπρού,
το πόδεμα της νύφης και τέλος το πέταγμα των μήλων
και το μέλωμα της νύφης από την πεθερά στο κεφαλό-
σκαλο. Και όλα αυτά πλαισιωμένα με ωραία, παλιά τρα-
γούδια του γάμου και χορό. Ένα μοναδικό ποιοτικό
δρώμενο για το χωριό μας από άτομα του χωριού μας.
Αφού τελείωσε το δρώμενο, άρχισε το σερβίρισμα φαγητού
και ποτού που είχαν φροντίσει οι Σύλλογοι να έχουν.
Γουρνοπούλα, γραβιέρα, σαλάτα, αναψυκτικά και εμφια-
λωμένο κρασί που είχε προσφέρει το «ΚΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ» και χαλβά για τους νηστεύοντες από τον
ΒΑΣΙΛΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ. Μετά πήρε το μικρόφωνο η ορ-
χήστρα όπου έδωσε και το έναυσμα για χορό. Τραγούδια
παλιά, ατόφια παραδοσιακά που ενεργοποιούσαν μνήμες
σε πολλούς και ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Όμορφα
τραγούδια με ποιότητα και ρυθμό. Όλοι χορέψαμε με την
ψυχή μας μέχρι να κουραστούμε. Μια βραδιά γεμάτη συ-
ναισθήματα, μια βραδιά αξέχαστη, μια βραδιά οδηγός για
τους Συλλόγους.  

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς πριν το γλέντι, πήρε το
λόγο ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Αθηνών Ανδρέας
Σταματόπουλος και αφού απηύθυνε χαιρετισμό αναφέρθηκε
στην μεγάλη προσφορά και δράση της Ελένης Δάμη στο
Σύλλογο Αρτεμισιωτών Αττικής, όταν ήταν πρόεδρος του
Συλλόγου. Για αυτή την προσφορά της ο Σύλλογος Αρτε-
μισιωτών Αττικής αποφάσισε ομόφωνα  και την τίμησε
απονέμοντάς της τιμητική πλακέτα. Στη συνέχεια ο Μορ-
φωτικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Αρτεμισίου έχοντας

αναγνωρίσει την προσφορά της Ελένης Κέζα στον Σύλλογο
από την θέση της Προέδρου, αλλά και ως απλού μέλους
την τίμησε απονέμοντάς της τιμητική πλακέτα για την
προσφορά της στον Σύλλογο και την Σηματοδότηση μιας
Νέας Πορείας στην Λειτουργία, στην Δημιουργία και στην
Προσφορά του Μορφωτικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου
Αρτεμισίου στο χωριό και στην ευρύτερη περιοχή.   

• ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και ώρα 7:00 μ.μ. στην αί-
θουσα του Συλλόγου παρασκευάσαμε παραδοσιακά προ-
ϊόντα. Ο Δάσκαλος Γιώργος Ρόκκας, με βοηθό του, την
σύζυγό του Δώρα, μετέτρεψαν την αίθουσα σε ένα εργα-
στήρι για μικρούς και μεγάλους. Πολλά μικρά παιδιά συμ-
μετείχαν, στα οποία ο Δάσκαλος είχε μοιράσει, σε κάθε
ένα, λευκή ποδιά και σκουφάκι που πραγματικά το απο-
λάμβαναν. Ήταν εντυπωσιακή εικόνα να βλέπεις τα παιδιά

να απλώνουν φύλλο, να κόβουν χυλοπίτες και να χαίρονται
τόσο πολύ. Βεβαίως και οι μεγάλοι δεν πήγαν πίσω. Το
πολύ καλό ζυμάρι το έφτιαξαν η Αννιώ Λαγούση και η
Ντίνα Λαγούση. Ο Ηλίας Δ. Κολιόπουλος με την σύζυγό

του Αργύρω είχαν αναλάβει την δημιουργία τραχανά που
γεύθηκαν και ευχαριστήθηκαν όλοι. Τις πεντανόστιμες
δίπλες είχαν επιμεληθεί οι: Πόπη Γκόνου, Γεωργία Απο-
στολοπούλου, Βούλα Ρόκκα, Δώρα Ρόκκα και Σοφία Κο-
λιοπούλου. Έκτος από τους συμμετέχοντες ήταν πάρα
πολλοί οι θεατές που βρήκαν άλλη μια ευκαιρία για συζή-
τηση και σύσφιξη σχέσεων. Γενικά ήταν μια πάρα πολύ
ευχάριστη βραδιά για όλους μας.

• ΠΕΜΠΤΗ 16  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  και  ώρα  7:00 μ.μ. ο κα-
θιερωμένος ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ αγώνας Παλαιμάχων -  Νέων
του χωριού έγινε στο γήπεδο Λεβιδίου. Παρότι οι συνθήκες
δεν ήταν ευνοϊκές, λόγω βροχής, ο αγώνας διεξήχθη κα-
νονικά και έληξε ισόπαλος με σκορ 5-5. Διαιτητής ήταν ο
Χρήστος Συμπόνης, ο οποίος είχε κληθεί να έρθει από
την Αδελαΐδα της Αυστραλίας μιας και ήταν αποδεκτός
από τις δύο ομάδες. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος
υπήρχε δυνατή κερκίδα από θεατές. Όπως έχουμε αναφέρει
ο αγώνας αυτός εκτός της αθλητικής του διάστασης πε-
ρισσότερο είναι μια κοινωνική αλληλεπίδραση όλων των
ηλικιών μεταξύ τους.

• ΣΑΒΒΑΤΟ 18  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και ώρα  9:00 μ.μ. στον
κήπο του ξενώνα μια μαγική βραδιά με ζωντανή μουσική
(Σε ξεχωριστή στήλη γίνεται αφιέρωμα σε αυτή την εκδή-
λωση).
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Οι Σύλλογοι του Χωριού



αποτέλεσμα αυτής της πρώτης προσπάθειας ήταν να δη-
μιουργηθεί και να προβληθεί μέσω Η/Υ μια παρουσίαση
περίπου 300 φωτογραφιών ταξινομημένες σε θεματικές
ενότητες αλλά δυστυχώς χωρίς επεξηγηματικούς υπό-
τιτλους.  

Η εμπειρία αυτή ήταν και η αφετηρία για μια πιο ολο-
κληρωμένη προσπάθεια. Έτσι με αφορμή το 2ο ΑΝΤΑ-
ΜΩΜΑ ΚΑΚΟΥΡΑΙΩΝ το 2018, αναζητήθηκαν και συγ-
κεντρώθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή πολύ περισσότερες
φωτογραφίες (πάνω από 2000). Κρίθηκε σκόπιμο ότι αυτό
το υλικό για να είναι προσβάσιμο από όλους, να χρησιμο-
ποιηθεί στην έκδοση ενός Βιβλίου – Λευκώματος που θα
αναφέρεται στο χωριό μας και στην εξέλιξή του. Έγινε
συνολική επανεξέταση και ταξινόμηση των φωτογραφιών
στις αντίστοιχες θεματικές ενότητες. Συνολικά επελέγησαν
750 φωτογραφίες που πιστεύουμε δένουν πάρα πολύ
καλά με το πνεύμα της αντίστοιχης ενότητας και μας
δίνουν πολύ σημαντικές πληροφορίες, εκτός από τα αγα-
πημένα μας πρόσωπα που απεικονίζονται, για τον τρόπο
ζωής, την ενδυμασία, το βιοτικό επίπεδο, το ύφος, το οι-
κιστικό περιβάλλον, τις στάσεις των ανθρώπων, τα έθιμα,
την διασκέδαση, την κοινωνική τους ζωή, την απασχόληση,
και άλλες πληροφορίες που ένας έμπειρος παρατηρητής
δύναται να αντλήσει. Σε κάθε φωτογραφία τοποθετήθηκαν
επεξηγηματικοί υπότιτλοι. Έτσι φτάσαμε στην έκδοση
ενός πολυτελούς, σκληρόδετου Βιβλίου 280 σελίδων με
πολύ σημαντικό κόστος. Για να καλυφθεί αυτό το κόστος
και να είναι δυνατή η έκδοση σε προσιτή τιμή για όλους,
ανέλαβαν μέρος του με χορηγίες το «ΚΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟ-
ΠΟΥΛΟΥ», ο ΣΠΥΡΟΣ και η ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΚΙΝΑ, ο ΠΑΝΑ-
ΓΙΩΤΗΣ Δ. ΨΑΡΡΑΣ, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά.
Για να καλυφθούν τα υπόλοιπα έξοδα ορίστηκε από τους
Συλλόγους τιμή διάθεσης 20€ ανά βιβλίο. Τυχόν πλεό-
νασμα από τα έσοδα θα διατίθεται αποκλειστικά προς
ενίσχυση των δραστηριοτήτων και των δύο Συλλόγων.

Όπως αναφέρεται από τους συγγραφείς στον πρόλογο:
«Με το φωτογραφικό υλικό, που δίνεται στο παρόν ΛΕΥ-
ΚΩΜΑ, γίνεται μια όμορφη και νοσταλγική περιπλάνηση
του χθες αλλά και του σήμερα στο όμορφο χωριό μας το
ΚΑΚΟΥΡΙ.

Μέσα από αυτό το φωτογραφικό υλικό θα αιχμαλωτί-
σουμε το χρόνο και θα δούμε το σκληρό αγώνα επιβίωσης
που έδιναν μέσα από τη χειρωνακτική εργασία οι άνθρωποι
του μόχθου του χωριού μας, της προπολεμικής και μετα-
πολεμικής περιόδου, αλλά και αυτόν που δίνουν σήμερα
οι άνθρωποί του……

Ο τίτλος του βιβλίου είναι εμπνευσμένος από την επι-
γραφή ”ΕΤ ΙΝ ARCADIA EGO”, που υπήρχε επάνω σε
πίνακα του Γάλλου ζωγράφου Nicolas Poussin (1647). Εκ-
φράζει την υπερηφάνεια και την αξία της ζωής και της
καταγωγής από την Αρκαδία. Επειδή θεωρούμε ότι κάθε
Κακουραίος, γνήσιος Αρκάς, έχει τα ίδια συναισθήματα

για το χωριό μας, το ΚΑΚΟΥΡΙ, επιλέξαμε μια παραλλαγή
της επιγραφής αυτής: “Et in Kakouri Ego”, που σε
ελεύθερη απόδοση σημαίνει «Από το Κακούρι και Εγώ»…

Φιλοδοξούμε το λεύκωμα αυτό να αποτυπώνει, στον
καλύτερο δυνατό βαθμό, τη ζωή του χωριού μας από  το
παρελθόν μέχρι τις μέρες μας».

Τα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ του Βιβλίου είναι:
• Το χωριό μας...................................................... σελ. 9
• Η Κοινότητα του χωριού μας .................................. 13
• Οι εκκλησίες του χωριού μας ................................. 19
• Το Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας .................... 29
• Συνεταιρισμοί του χωριού μας ............................... 34
• Πηγές και Βρύσες του χωριού μας ........................ 41
• Ασχολίες των ανθρώπων του χωριού .................... 45
• Σύλλογοι του χωριού μας ....................................... 85
• Φωτογραφικό υλικό σχετικά με την εξέλιξη 

του Αστικού ιστού του χωριού
και της απασχόλησης των κατοίκων του ............. 131

• Φωτογραφικό υλικό σχετικά με 
την Κοινωνική Ζωή, την έκφραση
και το Βιοτικό επίπεδο 
των κατοίκων του χωριού ..................................... 145

• Φωτογραφικό υλικό σχετικά με το έθιμο 
του Γάμου και τη διαμόρφωση 
των Οικογενειών του χωριού μας ........................ 193

• Φωτογραφικό υλικό σχετικά 
με τον εορτασμό της Αναλήψεως
στο ομώνυμο εκκλησάκι, 
στην Αρμενιά  ....................................................... 207

• Φωτογραφικό υλικό σχετικά με 
τη λειτουργία και δράση
του Δημοτικού μας Σχολείου ............................... 215

• Φωτογραφικό υλικό σχετικά 
με το Καρναβάλι του χωριού μας ......................... 227

• Φωτογραφικό υλικό σχετικά με 
τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες
των Συλλόγων του χωριού μας ............................ 245

Σημειώνουμε ότι το Βιβλίο-Λεύκωμα «Et in Κakouri
Ego» (Από το Κακούρι και Εγώ), συμπληρώνει το άλλο
βιβλίο του Γιάννη Σταματόπουλου «Από πού κρατάει η
σκούφια μας». 

Και τα δύο βιβλία μαζί δίνουν μια συνολική εικόνα
του χωριού μας και της εξέλιξης της Ζωής και των κα-
τοίκων του, ένα ολοκληρωμένο αρχείο για το χωριό μας,
και ως εκ τούτου δεν πρέπει να λείπουν από κανένα
σπίτι. 

Όποιος ενδιαφέρεται για να το αποκτήσει μπορεί να
απευθύνεται είτε στο Σύλλογο του Χωριού είτε στο Σύλ-
λογο των Αθηνών.

Στην Τρίπολη στο κατάστημα Αφοί Χρόνη, 28ης Οκτω-
βρίου 50.

Οι Σύλλογοι του Χωριού
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Ομογενείς  που  ξεχωρίζουν 
Το καλοκαίρι που πέρασε με το 2ο Αντάμωμα συ-

ναντήσαμε πολλούς συγχωριανούς που μένουν σε
χώρες του εξωτερικού. Νοιώσαμε ιδιαίτερη χαρά που
μάθαμε ότι μερικοί απ’ αυτούς διακρίνονται ιδιαίτερα
στις χώρες που διαμένουν. 

Ένας απ’ αυτούς είναι ο Κώστας Θ. Μπρότσης, ο
οποίος ζει, εργάζεται και διακρίνεται στις ΗΠΑ. 

Του ζήτησα και ο Κώστας είχε την καλοσύνη να
μου διηγηθεί την ιστορία του. 80χρονος πλέον είναι
Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος μεγάλης
εταιρείας επεξεργασίας αλουμινίου στις ΗΠΑ. 

Ο Κώστας γεννημένος το 1939 στο χωριό, μετά
το δημοτικό, τελείωσε το Γυμνάσιο στο Λεβίδι (θυμάται
την καθημερινή διαδρομή του Σίνα και τα ρεβύθια που
έτρωγαν). Μετά το Γυμνάσιο δούλεψε στο Εμπορικό
Ναυτικό, για μια 5ετία περίπου. Το 1965 μετανάστευσε
στον Καναδά, όπου ήδη ήταν ο αδελφός του Θανάσης.
Εκεί εργάστηκε σε εργοστάσιο αλουμινοκατασκευών.
Το 1970 πήγε στις ΗΠΑ όπου δούλεψε σε παρόμοια
εταιρεία. 

Συγχρόνως, για να είναι αποτελεσματικός, σπού-
δασε βιομηχανικό σχέδιο. Έχοντας την προηγούμενη
εμπειρία, τις σπουδές και πάνω απ’ όλα όρεξη για
δουλειά και πρόοδο συνετέλεσε καθοριστικά στην
ανάπτυξη και επέκταση της εταιρείας. Αυτό βέβαια
εκτιμήθηκε ιδιαίτερα και ανελίχθηκε στην εταιρεία και
σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος
της εταιρείας, αφού πέρασε από πολλές θέσεις
ευθύνης (σχεδιαστής νέων προϊόντων, ελεγκτής ποι-
ότητας, Δ/ντής εργοστασίου). Είναι ο ιθύνων της εται-
ρείας διαχειριζόμενος την προμήθεια πρώτων υλών
και ενέργειας, παρακολουθεί τις τιμές στο Χρηματι-
στήριο μετάλλων του Λονδίνου, την παραγωγή και
τις δουλειές της εταιρείας σε πολλές χώρες του
κόσμου κ.λπ. 

Ήπιος χαρακτήρας, χαμηλών τόνων, δεν σου δίνει
την εντύπωση ότι κατευθύνει μια εταιρεία με περισ-
σότερους από 1.000 εργαζόμενους με μεγάλες δου-
λειές. 

Πραγματικά νοιώθεις υπερήφανος για τέτοιους
συγχωριανούς, που έφυγαν από το χωριό με λίγα
εφόδια, αλλά με την εργατικότητα, την ευφυΐα, την
εντιμότητά τους πρόκοψαν και διακρίθηκαν τόσο. 

Ο Κώστας είναι και επιτυχημένος οικογενειάρχης.
Με τη γυναίκα του Χρυσούλα, Λακωνικής καταγωγής,
έχουν 2 κόρες και 1 γιο και 6 εγγόνια. 2 αγόρια από
τη μεγαλύτερη κόρη (δικηγόρος), 3 αγόρια από το γιο
(ηλεκτρονικός) και 1 εγγονή από τη μικρότερη κόρη
(καθηγήτρια γαλλικών). 

Ο Κώστας είναι δεμένος πολύ και με τα αδέλφια
του, που όλα είναι στον Καναδά. Φρόντισαν τους
γονείς του Θόδωρο και Παναγιώτα και τους συνόδεψαν
στην τελευταία τους κατοικία ερχόμενοι όλοι από το
εξωτερικό. Αυτό είναι συγκινητικό και τους τιμά ιδιαί-
τερα, όπως και ότι ο Κώστας και ο Αγγελής ήρθαν
μαζί με τις γυναίκες τους από το εξωτερικό για το
ετήσιο μνημόσυνο που έκανε στο χωριό η νύφη τους
Ντίνα, για τον αδελφό τους Γιώργο. 

Γ. Ρόκκας

Έχει γίνει πια θεσμός η μουσική βραδιά στον κήπο του
ξενώνα μας μετά το Δεκαπενταύγουστο. Κάθε χρόνο έτσι
τελειώνουν οι εκδηλώσεις του χωριού. Έτσι κι εφέτος
έγινε η μουσική βραδιά, που αποτέλεσε το αποχαιρετιστήριο
γλέντι για το 2ο Αντάμωμα. 

Το βράδυ στις 18 Αυγούστου ο φρεσκοπλακοστρωμένος
κήπος του ξενώνα γέμισε με πάνω από 300 συγχωριανούς.
Ήταν μια ξεχωριστή εκδήλωση. Μια αυγουστιάτικη βραδιά
ιδανική, χωρίς βροχή, αέρα, κρύο. Τα φαγητά προσφορά
του Δημάρχου και του Προέδρου μας, πολύ καλά. Το κρασί
προσφορά για μια ακόμη φορά της οικογένειας Σπυρόπουλου
άφθονο. Η ορχήστρα λαϊκή, επιλογή του Προέδρου μας
Ανδρέα Σταματόπουλου, πολύ καλή. Έτσι σύντομα δημι-

ουργήθηκε κέφι και υπήρξε πραγματική διασκέδαση. Οι
χοροί κράτησαν καλά με εναλλαγές δημοτικών και λαϊκών. 

Στα ζεϊμπέκικα άνοιξε το χορό ο Γιάννης Δήμου Βλάχος,
που ήρθε από τη Ν. Αφρική. Χόρεψε με μοναδικό τρόπο
τον αετό και θύμισε σ’ όλους μας τον πατέρα του τον
μπαρμπα-Δήμο. Τον ακολούθησε ο Τάκης Μοσχάκης γιος
της Αγγελικής Σταθούλη-Μοσχάκη. Κι οι δυο χειροκροτή-
θηκαν θερμά. 

Με αμείωτο ρυθμό το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι αργά. 
Πριν το χορό ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ανδρέας Στα-

ματόπουλος, μαζί με το καλωσόρισμα απένειμε τιμητική
πλακέτα στο Βασίλη Σπ. Λαγούση που έκανε δωρεά την
εργασία για την πλακόστρωση του κήπου του Ξενώνα. 

Βασίλη, σ’ ευχαριστούμε θερμά, ακόμη μια φορά, για
όσα έχεις κάνει για τον Ξενώνα μας. 

Τα δώρα της λαχειοφόρου αγοράς πρόσφεραν ο Σύλ-
λογος (1 τηλεόραση, 1 φριτέζα, 1 διανυκτέρευση), ο
Γιώργος Ν. Σπυρόπουλος (1 αρνί και τσάι της Αρμενιάς)
και η ταβέρνα «Μανέλης» (δείπνο για 4 άτομα). 

Ο Κώστας Σιολές πάλι τις ντομάτες και η Δήμητρα
Ρόκκα υπεύθυνη του Ξενώνα εκτός από την πολύωρη
προσωπική εργασία έφτιαξε τις εξαιρετικές δίπλες που
γευτήκαμε όλοι μας. 

Ο Σύλλογος ευχαριστεί όλους όσοι πρόσφεραν και
δούλεψαν γι’ αυτή την υπέροχη εκδήλωση. 

Γ. Ρόκκας

Το  Νέο  Βιβλίο  που  αφορά  το  Χωριό  μας  με  τίτλο
“Et  in  Kakouri  Ego” (Από  το  Κακούρι  και  Εγώ)

Συνέχεια από την 1η σελ. 

Μουσική  βραδιά  στον  κήπο  του  Ξενώνα



Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2018Το Κακούρι 8

Παίρνοντας αφορμή από την
πυρκαγιά που ξέσπασε στον Ν.
Βουτζά και στο Μάτι του νομού
Αττικής αισθάνομαι την ανάγκη
να εκθέσω τους προβληματι-
σμούς μου για το τι έφταιξε και
φτάσαμε στο σημείο να θρηνή-
σουμε αφενός μεν 99 νεκρούς,
αφετέρου δε να γίνουν παρανά-
λωμα του πυρός 2.500 σπίτια και
να καούν εκατοντάδες στρέμμα-
τα παρθένου πευκοδάσους, με
ότι αυτό συνεπάγεται για το ευ-
ρύτερο φυτικό και ζωικό βασίλειο. 

Η πύρινη λαίλαπα που ξέσπα-
σε το απόγευμα της 23ης Ιουλίου,
ημέρα Δευτέρα, στον Ν. Βουτζά
και στο Μάτι μπορούσε να μην
είχε αυτές τις καταστροφικές
συνέπειες και αυτά τα τραγικά
αποτελέσματα αν εμείς οι ίδιοι
δεν είχαμε δημιουργήσει τις κα-
τάλληλες προϋποθέσεις για το
ξέσπασμα και την επέκτασή της. 

Δεν είναι ώρα για την αναζή-
τηση ευθυνών. Αυτές θα αποδο-
θούν όταν και όπου πρέπει, εν
ευθέτω χρόνω. Αυτό άλλωστε
απαιτούν οι δεκάδες ψυχές των
αδικοχαμένων ανθρώπων. Εξάλ-
λου και να βρεθούν οι ένοχοι ή
αυτοί που ολιγώρησαν τις κρίσι-
μες εκείνες ώρες και να δικα-
στούν - που δεν θα δικαστούν,
γιατί έχουν τον τρόπο να ξεφεύ-
γουν από τα δίχτυα του νόμου -
σε τι θα ωφελήσει; Μήπως οι
ψυχές των 99 ανθρώπων θα γυ-
ρίσουν πίσω ή οι περιουσίες που
καταστράφηκαν θα ξανααποκτη-
θούν; Επίσης η καταστροφή του
περιβάλλοντος είναι τέτοιας

έκτασης που ούτε σε 80 με 100
χρόνια, όπως λέγουν οι ειδικοί,
δεν πρόκειται τα μέρη αυτά να
αποκτήσουν πάλι την προηγού-
μενη αίγλη και ομορφιά τους.
Και ποιος μας εγγυάται ότι τα
επόμενα χρόνια δεν θα ξεσπάσει
στην ίδια περιοχή μια παρόμοια
ή και μεγαλύτερης έκτασης και
έντασης πυρκαγιά και τότε πάλι
θα θρηνούμε θύματα και πάλι θα
δουν οι άνθρωποι τις περιουσίες
τους να γίνονται στάχτη; 

Η λύση είναι μία. Πρέπει όλοι
μας, μικροί-μεγάλοι, να αποκτή-
σουμε περιβαλλοντική συνείδη-
ση, δηλαδή σεβασμό στο περι-
βάλλον και στην προστασία του.
Αν δεν το προστατέψουμε και
δε λάβουμε έγκαιρα προληπτικά
αλλά και κατασταλτικά μέτρα,
αν εξακολουθήσουμε να το βιά-
ζουμε βάναυσα, καταστρέφοντάς
το με διάφορους τρόπους, τότε
να είμαστε όλοι σίγουροι ότι
αυτό θα μας εκδικείται πολύ
σκληρά με πλημμύρες, όπως συ-
νέβη στη Μάνδρα Αττικής ή με
πυρκαγιές, όπως συνέβη πρό-
σφατα στον Ν. Βουτζά και στο
Μάτι, με τα γνωστά σε όλους
μας θλιβερά αποτελέσματα. 

Όμως, ενώ όλοι μας λέμε με
λόγια πως η φύση εκδικείται, κα-
νένας μας δεν το έχει συνειδη-
τοποιήσει και δεν προσπαθεί, με
δικές του ενέργειες να την προ-
στατέψει. Όλοι οι αρμόδιοι φο-
ρείς ψάχνουν να βρουν τις αιτίες
κάθε φορά που συμβαίνει μια οι-
κολογική καταστροφή τεραστίων
διαστάσεων. Μα οι αιτίες είναι

σε όλους μας γνωστές και οι αί-
τιοι επίσης γνωστοί. Και δεν είναι
άλλοι παρά όλοι αυτοί οι οποίοι
με διάφορους τρόπους και με
πλάγια μέσα οικειοποιήθηκαν δη-
μόσιες δασικές εκτάσεις, για να
ακολουθήσει εκ μέρους τους μια
άναρχη κι αυθαίρετη δόμηση,
χωρίς οικιστικά σχέδια. Ξεφύ-
τρωσαν έτσι βίλες και μονοκα-
τοικίες από το πουθενά και ιδού
τα αποτελέσματα. Άνθρωποι έχα-
σαν τη ζωή τους, παιδιά απαν-
θρακώθηκαν και περιουσίες μέσα
σε λίγα λεπτά έγιναν στάχτη. 

Επίσης, μη νομίσουμε ότι όλα
αυτά συμβαίνουν μόνο σε δασι-
κές εκτάσεις και σε παραθαλάσ-
σιους οικισμούς, προκειμένου οι
περιοχές αυτές να οικοπεδοποι-
ηθούν από διάφορους επιτήδει-
ους. Συμβαίνουν και στα χωριά
της πατρίδας μας ίδια και χειρό-
τερα. Παντού αυθαίρετα και μπα-
ζωμένα ρέματα. Μήπως ήρθε η
ώρα, έστω και καθυστερημένα,
να τεθούν όλα αυτά επί τάπητος
και να συζητηθούν από την αρχή;
(τίτλοι ιδιοκτησίας, οικοδομικές
άδειες κ.λπ.;). Έχω τη γνώμη η
πατρίδα μας, αν την παρομοι-
άσουμε με τη Σελήνη και τις φά-
σεις της, πως βρίσκεται στο τε-
λευταίο τέταρτο και οσονούπω
θα έχουμε όχι νέα σελήνη αλλά
ολική έκλειψη. Το επίσημο κράτος
έπρεπε έγκαιρα να είχε λάβει,
χρόνια τώρα, όλα τα απαραίτητα
μέτρα, ώστε να αποφευχθούν
όλες αυτές οι καταστροφές. Ποτέ
όμως δεν είναι αργά. Ας αρχίσει
πρώτα από την Εκπαίδευση. Βέ-

βαια το Δημοτικό σχολείο στο
αναλυτικό του πρόγραμμα έχει
συμπεριλάβει το μάθημα της Πε-
ριβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τα
θέματα όμως που διαπραγμα-
τεύεται ουδεμία ή ελάχιστη σχέ-
ση έχουν με το Περιβάλλον και
την προστασία του. Είναι θέματα
τετριμμένα και ξεπερασμένα. Με
το να επισκέπτονται τα παιδιά
το Δημαρχείο ή την παιδική χαρά
μιας πόλης, δε νομίζω πως με
αυτόν τον τρόπο αποκτούν πε-
ριβαλλοντική συνείδηση. Απε-
ναντίας πρέπει τα ίδια τα παιδιά
να συμμετέχουν στην προστασία
του περιβάλλοντος με το να λαμ-
βάνουν μέρος στον καθαρισμό
π.χ. των ακτών, των ρεμάτων,
στις αναδασώσεις κ.λπ. 

Κρίνεται ακόμη απαραίτητο
σε κάθε σχολική βιβλιοθήκη να
υπάρχουν VIDEO με σχετικό πε-
ριεχόμενο π.χ. πλημμύρες, πυρ-
καγιές, μόλυνση του περιβάλ-
λοντος και της θάλασσας. Επίσης
να μάθουν πως και η αλόγιστη
χρήση των φυτοφαρμάκων και
οι καταστροφικές τους παρενέρ-
γειες τόσο στον άνθρωπο όσο
και στο ευρύτερο φυτικό και ζωι-
κό βασίλειο είναι τεράστιες. 

Οι από καιρού εις καιρόν επι-
σκέψεις στα σχολεία αρμοδίων
φορέων (πυροσβεστών, αστυνο-
μικών, διασωστών, ΕΚΑΒ κ.λ.π.)
και η πραγματοποίηση σχετικών
ομιλιών προς τους μαθητές και
το διδακτικό προσωπικό θα βοη-
θήσουν τα μέγιστα προς αυτή
την κατεύθυνση. Στα σχολεία
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

πρέπει με ευθύνη των Δ/ντών
να εκπονηθούν εκτός από τα
σχέδια αντισεισμικής προστασίας
και σχέδια εκκένωσης των σχο-
λείων σε περίπτωση εκδήλωσης
πυρκαγιάς ή πλημμυρών και να
πραγματοποιούνται σχετικές
ασκήσεις, ώστε σε περίπτωση
που βρεθούν μπροστά σε τέτοιες
οδυνηρές καταστάσεις να ξέρουν
πώς θα αντιδράσουν και πώς θα
τις διαχειριστούν. Είναι απλά
πράγματα αλλά σωτήρια. Αν στον
Ν. Βουτζά, στο Μάτι και στην Κι-
νέτα υπήρχαν σχέδια εκκένωσης
των οικιών και προκαθορισμένα
σημεία συγκέντρωσης και δια-
φυγής των κατοίκων τους, δεν
θα είχαμε θρηνήσει θύματα και
η φυσική καταστροφή θα ήταν
μικρότερη, αφού η πρόσβαση
των πυροσβεστικών οχημάτων
θα ήταν πιο εύκολη και η κατά-
σβεση της πυρκαγιάς πιο αποτε-
λεσματική. 

Τέλος ας ελπίσουμε πως όλοι
οι αρμόδιοι φορείς θα ξυπνήσουν
από το λήθαργο της αδράνειας
και της ανευθυνότητας και θα
πάψουν να ρίχνουν τις ευθύνες
ο ένας στον άλλον. Ας δραστη-
ριοποιηθούν επιτέλους, παίρνον-
τας όλα εκείνα τα απαραίτητα
μέτρα αποτροπής τέτοιων κατα-
στροφών. Οψόμεθα. 
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