
Στον Ροβέρτο μας
Παραμονή του πανηγυριού του Γκορτσουλιού, η Λίτσα

μας μάζεψε στα Χάνια Τασιόπουλου τα πιο πολλά πρώτα
ξαδέρφια απ’ το Τασιοπουλέικο, να φάμε γουρνοπούλα. Η
ατμόσφαιρα βαριά, γιατί ο Ροβέρτος μας, ο καλύτερος απ’
τα 21 πρώτα ξαδέρφια, διάλεξε να φύγει πρώτος απ’
όλους απ’ τη ζωή. 

Δεν πέρασαν καλά-καλά 6 μήνες αφ’ ότου έφυγε η τε-
λευταία θεία μας, η θεια-Βάσω και την ακολούθησε. 

Στα 72 χρόνια του, εκεί στη Χιλιαδού της Εύβοιας στα-
μάτησε ξαφνικά αυτή η ευγενική καρδιά, μέρα μεσημέρι,
στην ακρογιαλιά, γεμίζοντας με απέραντη θλίψη όλους
μας. Η είδηση μεταδόθηκε αστραπιαία στους συγγενείς,
στους πολυπληθείς φίλους και γνωστούς, σ’ όλο το πα-
νελλήνιο απ’ τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις. 

Κόσμος πολύς παραβρέθηκε στην εξόδιο στην Κηφισιά
και στο τρισάγιο στον Αγ. Κωνσταντίνο, του χωριού μας,
του χωριού που τόσο αγαπούσε και τίμησε. Κόσμος πολύς
από απλούς ανθρώπους που πράγματι τον αγαπούσαν κι
εκτιμούσαν, καθώς κι επώνυμους που αναγνώριζαν τη δια-
δρομή και την προσφορά του. Γι’ αυτό, μες στον πόνο
μας, στη θλίψη μας, νιώσαμε και υπερήφανοι γι’ αυτόν
εκείνη τη μέρα. Στο ξόδι του μίλησαν για τη ζωή του, το
έργο του, το αποτύπωμα που άφησε με τη θαυμαστή δια-
δρομή του. 

Πρώτος μίλησε ο Μητροπολίτης μας κ. Αλέξανδρος
για τον άνθρωπο Ροβέρτο, την αγάπη του για την Αρκαδία
και το τελευταίο όραμά του γι’ αυτήν, που είχε συλλάβει,
σχεδιάσει και προχωρήσει σημαντικά μαζί με τον Μητρο-
πολίτη. Ήθελε να ιδρυθεί σε έκταση της Μητρόπολης
Σχολή Εκπαίδευσης Αγροτών και Γεωργικών Μελετών.
Κάτι σαν την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.
Η ίδρυση ήταν προ των πυλών και νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί
η διαδικασία. 

Μετά ο Αποστόλης, ο γιος του, συγκίνησε όλους, όταν
μίλησε για τον πατέρα Ροβέρτο, το πάθος και την αγάπη
για την Αρκαδία, το χωριό και τους ανθρώπους της. Ακο-
λούθησε ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου,
του οποίου υπήρξε Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υπηρεσιών, που μίλησε για τον Ροβέρτο ανιδιοτελή συ-
νεργάτη, συνοδοιπόρο, συνεπή και αποτελεσματικό. Ο
πρώην Υπουργός Δημ. Ρέππας, από στήθους μιλώντας με
τη γνωστή του ρητορική δεινότητα, τόνισε τις αρετές του
χαρακτήρα του, το πόσο καλά συνεργάστηκαν στο ίδιο
Υπουργείο σαν Υπουργός και Υφυπουργός. Όντας βου-
λευτές και οι δύο από τον ίδιο νομό, τα δύσκολα χρόνια
του πρώτου μνημονίου, τότε που έπρεπε να παρθούν δύ-
σκολες κι επικίνδυνες αποφάσεις. 
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«Πρόσεχε αυτόν που δεν μιλάει και τον σκύλο που δεν γαβγίζει»  (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.: 27960-61145

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. Μπορείτε να καταθέσετε στην Εθνική Τράπεζα: Σύλλο-

γος Αρτεμισιωτών Αττικής Αρ. Λογ/μού 65648001090 
δ. 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) 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΩΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ  2019 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ
Γιορτή  της  Παναγιάς  στο χωριό

Μουσική  βραδιά  στον  κήπο  του  Ξενώνα

Έφυγε  από  τη  ζωή  ο  Ροβέρτος  Αποστ.  Σπυρόπουλος

O Αύγουστος μήνας είναι για τους Κακουραίους, που
ζουν εκτός χωριού, ο μήνας που επιδιώκουν να βρίσκονται
στο χωριό, γιατί αυτή την εποχή θα συναντήσουν σίγουρα
παλιούς φίλους και συγχωριανούς και θα ζήσουν μαζί
τους τις εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι Σύλλογοι του
χωριού μας τα γνωστά σε όλους μας, τα τελευταία χρόνια,
«ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ».

Οι εκδηλώσεις φέτος ξεκίνησαν από τις αρχές Αυγού-
στου με το μεγάλο γλέντι στην πλατεία του χωριού με
Δημοτικά τραγούδια και τις επόμενες μέρες ακολούθησαν
και άλλες εκδηλώσεις, που περιγράφονται αναλυτικά στο
άρθρο «ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ 2019». 

Αυτά τα δύο βιβλία, που το ένα συμπληρώνει το άλλο, δεν
πρέπει να λείπουν από κανένα Κακουραίικο σπίτι.
Τα βιβλία διατίθενται 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. Η τιμή τους είναι 30€ και 20€ αντίστοιχα 

Τα βιβλία των Συλλόγων

Στην 5η σελ. 

Συνέχεια στην 6η σελ. 

Συνέχεια στην 2η σελ. 

Στον αγαπητό μας Ροβέρτο

Ποιος να μας το έλεγε ότι θα γλιστρούσες τόσο
βιαστικά από τη ζωή…

Ακόμη μια φορά η ματαιότητα αυτού του κόσμου
έρχεται να υπενθυμίσει σε όλους μας το βέβαιον
του θανάτου, που σαν άνθρωποι λησμονούμε.

Έτσι και η είδηση για τον αδόκητο θάνατό σου
ήρθε σαν «κεραυνός εν αιθρία» μέσα στο κατακα-
λόκαιρο και μας συγκλόνισε. 

Έφυγες ξαφνικά και άφησες απαρηγόρητη την
αγαπημένη σύζυγο Ελένη, τα παιδιά σου, τα αδέλ-
φια σου, συγγενείς, φίλους, και όλους μας άναυ-
δους, να μην μπορούμε να το πιστέψουμε.

Ήσουν άνθρωπος ενεργητικός, ενωτικός, δρα-
στήριος, προοδευτικός που κέρδιζες με την νηφα-
λιότητά σου. Κατάφερες να αναδειχθείς στο πολι-
τικό και κοινωνικό γίγνεσθαι σε όλες τις εκφάνσεις
του, υπηρετώντας για πολλά χρόνια σε καίριες
θέσεις.

Διετέλεσες Βουλευτής, Υπουργός, Διοικητής
του Ι.Κ.Α. και σε άλλες σημαντικές συνδικαλιστικές
θέσεις, κάνοντας υπερήφανη την οικογένειά σου,
αλλά και μας τους συγχωριανούς σου.

Νιώθουμε βαθιά το δυσαναπλήρωτο κενό που
άφησες στους αγαπημένους σου και από καρδιάς
εκφράζουμε τις συλλυπητήριες ευχές μας.

Η μνήμη σου να είναι ζωντανή και αιώνια.
Καλό παράδεισο

Ειρήνη Μπρότση-Αλωνιστιώτη
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Γάμοι

Βαπτίσεις 

➤ Ο Βέρρος Μιχάλης και η Σιολέ Θεοδώρα
του Βασ. τέλεσαν τους γάμους τους στις
29/6/2019 στον Ιερό Ναό της Αγίας Αικατερίνης
της Τρίπολης. Το γαμήλιο γλέντι έγινε στο
κέντρο Country Inn.

➤ Ο Γκόνος Παρασκευάς και η Φαραζή
Μαρία τέλεσαν τους γάμους τους στις
20/7/2019 στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής του
Σωτήρος στην Πλατάνα Κυνουρίας. Το γαμήλιο
γλέντι έγινε στο κέντρο Όαση στην Τρίπολη. 

➤ Ο Ρίζος Μιχάλης και η Παπανικολάου
Γεωργία του Φώτη, τέλεσαν τους γάμους
τους στις 6/7/2019 στον Ιερό Ναό του Προφήτη
Ηλία Αγ. Κωνσταντίνου (Ματζαγρά). Το γαμήλιο
γλέντι έγινε στο Αρχοντικό Καλτεζιώτη. 

➤ Ο Αθανασόπουλος Σαράντος, γιος της
Νίκης Δημ. Σταματόπουλου και η Τζώρτζη
Μαρία παντρεύτηκαν στις 20/7/2019 στον Ιερό
Ναό Ταξιαρχών Τρίπολης. Το γαμήλιο γλέντι
έγινε στο κέντρο «Έπαυλη».

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε βίο ανθό-
σπαρτο και με απογόνους. 

Δ Ω Ρ Ε Α
Ο Σταματόπουλος Διονύσης, δώρισε στο Μου-

σείο του Ξενώνα, στη μνήμη της μάνας του Θεο-
φάνης, μια ανέμη και ένα μύλο καφέ. 

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

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

28ης Οκτωβρίου 50  Τρίπολη  •  Τηλ.: 2710-239451 

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

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

➤ Ο Χρήστος Ψιμούλης και η Χρόνη Θεο-
δώρα του Βασ. βάπτισαν την κόρη τους στις
16/6/2019 στην εκκλησία του Αϊ Λιά Τριπόλεως.
Και το όνομα αυτής Κρυσταλλία.

➤ Ο Αθανασόπουλος Σαράντος, γιος της
Νίκης Δημ. Σταματόπουλου και η σύζυγός
του Μαρία Τζώρτζη βάπτισαν την κόρη τους
στις 20/7/2019. Και το όνομα αυτής Μαρίνα. 

➤ Ο Ρίζος Μιχάλης και η σύζυγός του
Παπανικολάου Γεωργία βάπτισαν την κόρη
τους στις 6/7/2019. Και το όνομα αυτής Χρι-
στίνα-Ραφαέλα.

➤ Ο Χαραλαμπόπουλος Θεόδωρος και η
Ρόκκα Μαργαρίτα του Θεοδώρου, βάπτισαν
το δεύτερο παιδί τους στις 18/8/2019 στον
Ιερό Ναό Αγ. Νεκταρίου Τεγέας. Και το όνομα
αυτού Χαράλαμπος.

➤ Ο Βέρρος Μιχάλης και η σύζυγός του
Σιολέ Θεοδώρα του Βασ. βάπτισαν την κόρη
τους στις 29/6/2019. Και το όνομα αυτής 
Μαρία-Αικατερίνη.

Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες, για-
γιάδες ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεο-
φώτιστα. 

Γεννήσεις 
➤ Ο Παπαναστασίου Βασίλης και η σύζυ-

γός του Ρόκκα Αγγελική του Θεοδώρου απέ-
κτησαν το πρώτο τους παιδί, αγόρι στις
20/7/2019.

➤ Ο Γκατσιώρας Βασίλης και η Σιολέ
Ιωάννα του Βασιλείου απέκτησαν το δεύτερο
παιδί τους, κοριτσάκι, στις 18/8/2019. 

Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες, για-
γιάδες ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεο-
γέννητα.

ΚΟΙΝΩΝ Ι Κ Α

1) Ο Δουμέντης Βασίλης, γιος της Γεωργίας Βασ. Μπρότση, πέτυχε
στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας. 

2) Η Τζαβάρα Λαμπρινή, πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Τμήμα
Επιστήμης και Εκπαίδευσης (Δασκάλα). 

3) Η Τζαβάρα Θεοδώρα πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Φυσικό
Τμήμα. 

4) Η Τζαβάρα Κατερίνα πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Γρα-
φιστικής. 
Οι αδελφές Τζαβάρα είναι τρίδυμες και είναι εγγονές της Παναγιώτας
Σχίζα-Τζαβάρα και δικαίως η γιαγιά Παναγιώτα είναι περήφανη για
τις επιτυχίες τους. 

5) Η Τζαβέλα Παναγιώτα, εγγονή του Γιώργου Συμπρούκου, πέτυχε
στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Τμήμα Ναυτιλιακών. 

6) Η Τζιγκανέ Ισμήνη, κόρη της Σοφίας Θεοφάνη Νάγου, πέτυχε στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φαρμακευτικής. 

7) Ο Αντωνόπουλος Παναγιώτης, γιος της Κωνσταντίνας Αναστασίου
Σπυρόπουλου, πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. 

8) Ο Κουμεντέας Βασίλης, γιος της Ρεβέκκας Ιωάν. Σταματόπουλου,
πέτυχε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών. 
Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά και στους γονείς τους για την
επιτυχία τους, τους ευχόμαστε καλές σπουδές. 

Ανήμερα της Παναγίας, 15 Αυγούστου,
το εκκλησάκι της Παναγίτσας στη Ράχη
του Κακόση έχει την τιμητική του. 

Φέτος οι προσκυνητές στη χάρη Της
ήσαν αρκετοί, πάντως λιγότεροι από άλλες
χρονιές. Μετά τη Θεία Λειτουργία, χορο-
στατούντος του π. Νικολάου Κουτρουμπή
έγινε η κλήρωση στις προβατίνες που τα-
πεινοί προσκυνητές είχαν φέρει από νωρίς
στη χάρη Της και τις είχαν δέσει στα πουρ-
νάρια δίπλα στην εκκλησία. Με το σχόλα-
σμα της εκκλησίας μοιράστηκε άρτος και
ακολούθησαν χαιρετούρες μεταξύ των
συγχωριανών και φίλων, ειδικότερα στους
εορτάζοντες και ξενιτεμένους Κακουραίους. 

Από τα μεγάφωνα της εκκλησίας, ο φί-
λος Γιώργος Ρόκκας υπενθύμισε σε όλο
το εκκλησίασμα ότι ο Ξενώνας του Συλ-
λόγου είναι ανοικτός και κάλεσε όλους
για ένα καφέ ή ένα αναψυκτικό, όπως γί-
νεται κάθε χρόνο, από λειτουργίας του
Ξενώνα. 

Αρκετός κόσμος έκανε μια στάση στον
Ξενώνα.

Η Δήμητρα Ρόκκα υπεύθυνη του Ξε-
νώνα τα είχε όλα έτοιμα, καφέδες, ανα-
ψυκτικά, χειροποίητες δίπλες και γλυκά.
Πολλά τα πηγαδάκια με συζητήσεις πολλές
και διάφορες. Αρκετοί ήθελαν να δουν τα
εκθέματα του Μουσείου του Ξενώνα μας. 

Την ξενάγηση στο Μουσείο είχε ανα-
λάβει ο ακούραστος και πάντα πρόθυμος
Γιώργος Ρόκκας. Όλοι όσοι επισκέφθηκαν
το Μουσείο και ήσαν πολλοί, θαύμασαν
την ωραία τραπεζαρία με το σύνθετο και
κυρίως το μοναδικό χειροποίητο χαλί, δω-
ρεά του εγγονού του γερο-Σπίγγου (Δη-
μήτρη Σπυρόπουλου) Κώστα Σπυρόπουλου
στον Ξενώνα, προ τριών ετών. Το σετ αυτό
δίνει πράγματι άλλη ομορφιά στο χώρο
του Μουσείου. 

Ο αγαπητός Κώστας με τη σύζυγό του
Κούλα ήσαν και φέτος μαζί μας και με με-
γάλη ικανοποίηση και χαρά έβλεπαν ότι η
μεγάλη αυτή δωρεά προς τον Ξενώνα έχει
πιάσει τόπο. 

Ο Ξενώνας μας για μια ακόμη φορά
προσέφερε ένα ευχάριστο μεσημέρι στους
επισκέπτες του, ανήμερα της Παναγιάς. 

Την Παρασκευή το βράδυ (16/8/19)
στον κήπο του Ξενώνα έγινε για πρώτη
φορά το “Πάρτυ Νεολαίας”, που σημείωσε
μεγάλη επιτυχία (βλέπε λεπτομέρειες στα
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ 2019). 

Με το πάρτυ της Νεολαίας, ο κήπος
του Ξενώνα έγινε γνωστός όχι μόνο στη
νεολαία του χωριού μας αλλά και στη νεο-
λαία της ευρύτερης περιοχής. Ο φωτισμός
που έχει ο κήπος αλλά και τα φωτιστικά
εφέ που μπήκαν ανέδειξαν το χώρο του
κήπου σε μοναδικό για τέτοιου είδους εκ-
δηλώσεις. 

Με την ευκαιρία αυτή θα πρέπει να το-
νίσουμε ότι ο χώρος του κήπου, μετά τις
τελευταίες παρεμβάσεις, προσφέρεται για
βαπτίσια και γιατί όχι και για γάμους, ας
το έχουν υπόψη τους όλοι οι συγχωριανοί
μας. 

Την Κυριακή το βράδυ (18/8/19) έγινε
η καθιερωμένη μουσική βραδιά στον κήπο
του Ξενώνα. Η εκδήλωση αυτή είναι μια
δωρεάν προσφορά του Συλλόγου των Αθη-
νών στους συγχωριανούς και φίλους του
Συλλόγου. 

Το μενού πλούσιο, όπως πάντα, εκτός
από την παραδοσιακή γουρνοπούλα είχε
πατάτες ψητές, αγγουροντομάτα και φρού-
τα (σταφύλια και καρπούζι) και βέβαια
άφθονο κρασί. 

Την έναρξη της εκδήλωσης έδωσε ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Αθηνών Ανδρέας
Ι. Σταματόπουλος. Αρχικά απηύθυνε χαι-
ρετισμό στους παρευρισκόμενους και πα-
ρουσιάζοντας την ορχήστρα, που αποτε-
λούνταν από νέους μουσικούς ευχήθηκε
σε όλους καλή διασκέδαση. Αφού ευχαρί-
στησε τους χορηγούς του Συλλόγου σε
προϊόντα και δώρα και αυτοί ήσαν: Το
κτήμα Σπυρόπουλου για το κρασί, το Μπάμ-
πη Γ. Σπυρόπουλο για το αρνί στη λοταρία,
το Νίκο Αναστασιάδη για τις ντομάτες, τη
Λίτσα Τασιοπούλου-Παπαϊωάννου για τα
σταφύλια, την ταβέρνα Μανέλη για το
δώρο φαγητό, τα καταστήματα του Λεβι-
διού για τα δώρα τους και τους υπόλοιπους
χορηγούς δώρων προς τον Σύλλογο που
ήσαν αρκετοί. 

Στη συνέχεια το μικρόφωνο πήρε ο
Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Γκό-
νος, που ανακοίνωσε τα 13 δώρα που είχε
βάλει σε λοταρία ο Σύλλογος και κάλεσε
τους παρευρισκόμενους να πάρουν λα-
χνούς, που εκτός από την απόκτηση ενός
ωραίου δώρου, ενισχύουν και τον Σύλλογο,
ώστε να συνεχίσει το κοινωφελές έργο
του.  

Το σερβίρισμα του φαγητού και των
ποτών στα τραπέζια είχαν αναλάβει η 
Θεοδώρα Σταθούλη και ο Νίκος Σπυρό-
πουλος, που με σβελτάδα και ακρίβεια σε

λίγα λεπτά ολοκλήρωσαν. 
Κατά τη διάρκεια του φαγητού η ορχή-

στρα έπαιζε ωραία λαϊκά τραγούδια. Μετά
την ολοκλήρωση του φαγητού η ορχήστρα
άρχιζε να παίζει δημοτικά τραγούδια (Κα-
λαματιανά και Τσάμικα) και ο χορός άρχισε
και το κέφι άναψε. 

Το ρεπερτόριο της ορχήστρας ήταν δη-
μοτικά, ελαφρά λαϊκά και ρεμπέτικα. Με
αυτά τα τραγούδια οι παρευρισκόμενοι
διασκέδασαν μέχρι τις πρωινές ώρες. 

Γύρω στις 12 η ώρα, η ορχήστρα διέ-
κοψε για λίγο για να γίνει η κλήρωση των
δώρων. Η τηλεόραση που ήταν και το top
δώρο, έτυχε στο Λάμπη Ζιωτόπουλο, που
δεν έκρυβε τη χαρά του. 

Οι τυχεροί αριθμοί με τα αντίστοιχα
δώρα και τους χορηγούς έχουν αναρτηθεί
στο διαδίκτυο στο site του Συλλόγου
www.kakouri.gr

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αισθάνεται την
ανάγκη να ευχαριστήσει: 

• Την Δήμητρα Ρόκκα, υπεύθυνη του
Ξενώνα που αποτελεί την καρδιά όχι μόνο
της λειτουργίας του αλλά και των καλο-
καιρινών εκδηλώσεων του Συλλόγου στο
χωριό. 

• Την Τασιοπούλου-Παπαϊωάννου Λί-
τσα, την Αθανασία Νάγου και την Ελένη
Κέζα για την πολύτιμη βοήθειά τους στην
κουζίνα το βράδυ της εκδήλωσης στον
κήπο του Ξενώνα. 

• Την Θεοδώρα Σταθούλη και τον Νίκο
Σπυρόπουλο για το άψογο και γρήγορο
σερβίρισμά τους. 

• Τον Παναγιώτη Ι. Κολιόπουλο για την
επιμέλεια φωτισμού του Κήπου και τον
Γιώργο Γκόνο, για την επιμέλεια των προ-
βολέων φωτισμού του Κήπου.

• Τα παιδιά, που μοίρασαν τους λαχνούς,
Παναγιώτη και Κώστα Νάγο, Θεοδώρα
Σταθούλη και Νίκο Γ. Σπυρόπουλο.

• Τους χορηγούς σε προϊόντα και δώρα,
αλλά και όλους τους συγχωριανούς και
φίλους του Ξενώνα που παρευρέθηκαν
στην ωραία αυτή εκδήλωση, που έχει γίνει
θεσμός για όλους μας. 

Να ευχηθούμε σε όλους υγεία και του
χρόνου να είμαστε και πάλι μαζί, να επα-
ναλάβουμε τις ωραίες εκδηλώσεις που
γίνονται τον Αύγουστο στο χωριό μας. 

Οι εκδηλώσεις αυτές δίνουν ένα δια-
φορετικό τόνο στη ζωή του χωριού αλλά
και σε όλους μας. 

Ο Κακουραίος 

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  ΣΤΟ  ΧΩΡΙΟ

Επιτυχόντες  σε  ΑΕΙ

Συνέχεια από την 1η σελ. 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η
Το γραφείο του Συλλόγου στην Αθήνα (Γλάδστωνος

10) έχει κλείσει. Επιταγές μόνο μέσω Τραπέζης (βλέπε
πρώτη σελίδα εφημερίδας). 

Επιστολές στη διεύθυνση: 
Ξενώνας “ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΙ” (για τον Σύλλογο Αθηνών) 
Αρτεμίσιο Τρίπολης Τ.Κ. 22100



Μεγαλώνοντας με πατέρα τον Ροβέρτο Σπυρόπουλο, η καθημερι-

νότητά μου ήταν αναπόφευκτα συνδεδεμένη με την πολιτική του

παρουσία. Προεκλογικές εκστρατείες, πολιτικές συζητήσεις, ομιλίες,

συνεντεύξεις, περιοδείες… όλα αυτά συνθέτουν πολύ ζωντανές ει-

κόνες της παιδικής μου ηλικίας, τις οποίες μπορώ να ανακαλέσω

στην μνήμη μου χωρίς δυσκολία και τις οποίες μοιράζομαι φυσικά

με όσους τον γνώριζαν, είτε ήταν συγγενείς και φίλοι είτε όχι. Είναι

οι εικόνες του «γνωστού» Ροβέρτου Σπυρόπουλου, αυτού τον οποίο

γνωρίζατε όλοι.

Οι εικόνες αυτές είναι τόσο έντονες και ο αντίκτυπός τους τόσο

ισχυρός που θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν οι πρώτες που θα κατέκλυζαν

το μυαλό μου την στιγμή που μάθαινα αναπάντεχα την είδηση του

θανάτου του και τις δύσκολες ημέρες που ακολούθησαν και συνεχίζουν.

Δεν πρόκειται εξάλλου για μη γνήσιες εικόνες, η πολιτική παρουσία του

Ροβέρτου Σπυρόπουλου δεν είχε ποτέ τίποτα το πλαστό και ψεύτικο.

Και όμως… την στιγμή εκείνη τίποτα από όλα αυτά δεν θυμήθηκα… 

ο νους μου γέμισε με αναμνήσεις από στιγμές φαινομενικά ασήμαντες,

καθημερινές και τετριμμένες, αυτές που όταν συμβαίνουν δεν τους

δίνεις σημασία.

Τον πατέρα μου να απολαμβάνει τον καφέ του και τα απαγορευμένα

του τσιγάρα, τον πατέρα μου να αστειεύεται με τα αδέρφια και τα

ανήψια του, τον πατέρα μου να χορεύει στον γάμο μου, να αγκαλιάζει

τα εγγόνια και την γυναίκα του, να λαγοκοιμάται τα αυγουστιάτικα με-

σημέρια κάτω από την σκιά των δέντρων στον κήπο του σπιτιού του στο

Κακούρι. Να περπατάει στους αμπελώνες του Μοσχοφίλερου, να μιλάει

για τη ζωή και τη δουλειά του στον κυλινδρόμυλο και τα περιβόλια της

οικογένειας, για τους πατριώτες από τα γύρω χωριά που έρχονταν στο

μύλο μας, για τους αγαπημένους φίλους του - συμμαθητές - δασκάλους

και καθηγητές του, για τα χρόνια των σπουδών του, για το πέρασμά του

από τους καταδρομείς και αλεξιπτωτιστές που υπηρέτησε. Για τη δουλειά

του στον ΟΤΕ και τους αγαπημένους συναδέλφους του.

Ο Ροβέρτος Σπυρόπουλος υπήρξε ένας ευπατρίδης πολιτικός, ένας

έντιμος αιρετός και ένας σπουδαίος Αρκάς. Πολλά λόγια έχουν γραφτεί

για αυτές τις ιδιότητές του, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορώ να

προσθέσω αναφορικά με τον «γνωστό» Ροβέρτο Σπυρόπουλο.

Όμως… ο «άγνωστος» Ροβέρτος Σπυρόπουλος υπήρξε επίσης:

Ένας γιος για τον οποίο οι γονείς του καμάρωναν μέχρι που έκλεισαν

τα μάτια τους.

Ένας αδερφός που ένωνε και μόνοιαζε τα αδέρφια του.

Ένας θείος που ήταν σαν πατέρας για τα ανήψια του.

Ο ξάδερφος και ο φίλος που όλοι τον ένιωθαν σαν αδερφό.

Ο σύζυγος που ήξερε να δίνει μόνο αγάπη και θεωρούσε το σπίτι του

ως «εστία» - κέντρο της ζωής του.

Ο πατέρας που φύλαγε και προστάτευε τα παιδιά του σαν θησαυρό.

Ο παππούς που τα ξέχναγε όλα και ξαναγινόταν παιδί όταν είχε συν-

τροφιά τα εγγόνια του.

Πολιτικός μεγάλης αξίας, βαθύς και ουσιαστικός γνώστης του αντι-

κειμένου που χειριζόταν, αναλυτής των δεδομένων, διαλεκτικός και

διαλλακτικός, με κοφτερό μυαλό που είχε τη δυνατότητα να πηγαίνει

στην καρδιά του προβλήματος, να δίνει λύσεις ουσιαστικές και «όχι

πολιτικάντηκες».

Ήταν ο αγαπημένος «Ροβέρτος» του Ανδρέα και άλλων σημαντικών

πολιτικών όλου του πολιτικού φάσματος – Σημίτης, Χαραλαμπόπουλος,

Γιαννόπουλος, Παυλόπουλος, Μητσοτάκης, Φλωράκης, Κύρκος, Γεν-

νηματάς, Λαλιώτης και δεκάδων άλλων πολιτικών και στελεχών του

συνδικαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Ήταν ο γενναίος πολιτικός που ποτέ δε μηδένισε τη συνεισφορά

άλλων κομμάτων (νόμος Σιούφα). Ήταν ο υπεύθυνος συνδικαλιστής που

πρώτα έθετε την πατρίδα και μετά όλα τα άλλα (Εργασιακή Ειρήνη Σπυ-

ρόπουλος-Κανελλόπουλος ’89-’90).

Ήταν ο αυτόφωτος, καινοτόμος μπροστάρης συνδικαλιστής που δη-

μιούργησε 1) το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ 2) την Ομοσπονδία

Υπαλλήλων ΟΤΕ 3) τα θέρετρα για τους εργαζόμενους του ΟΤΕ στην

Αιγιαλεία και την Μακεδονία και τη δια Βίου Εκπαίδευση για τον

Ελληνικό χώρο και τον ΟΑΕΔ.

Ήταν ο εκσυγχρονιστής πολιτικός που συμμετείχε και προσέφερε

στον Όμιλο Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Ελληνικής

Κοινωνίας (ΟΠΕΚ).

Αγωνίστηκε με όλες του τις δυνάμεις για μια κοινωνία ανοιχτή. Ανα-

ζητούσε πάντα τρόπους διόρθωσης των λαθών και ελαχιστοποίησης

των προβλημάτων του κοινωνικού συνόλου. Πίστευε ακράδαντα στη δυ-

νατότητα κριτικής στους κυβερνώντες, με υποχρεωτική λογοδοσία και

αντικατάστασής τους σε λογικά χρονικά διαστήματα.

Ροβέρτος Σπυρόπουλος

αυτός  ο  γνωστός  άγνωστος 
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Συνέχεια στην 4η σελ. 



Εργάστηκε για μια ανοιχτή κοινωνία που να επιτρέπει σε όλους τους

πολίτες την άνοδό τους σε θέσεις ευθύνης, με κατεύθυνση πάντα την

ελευθερία, τη Δημοκρατία, τον πολιτισμό, τον ορθολογισμό, την ανεκτι-

κότητα και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών μεταξύ αντικρουόμενων

συμφερόντων.

Αγωνίστηκε πάντα για τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του

ατόμου, να επιλέγει τον τρόπο ζωής που του ταιριάζει χωρίς να βλάπτει

ή να απειλεί άλλους με διαφορετικές επιλογές στα πιστεύω τους και

στον τρόπο ζωής τους.

Ήταν η προσωπικότητα, που σίγουρος για τον εαυτό του, ποτέ δεν

εκφράστηκε χυδαία, υποτιμητικά, ακόμα και για ανθρώπους που με

λόγια ή έργα τον είχαν πληγώσει. Αυτή η μεγαλοκαρδία του έκρυβε μια

ευαίσθητη καρδιά.

Ο απότομος τρόπος με τον οποίο έμελλε να φύγει ο Ροβέρτος Σπυ-

ρόπουλος από κοντά μας είναι δύσκολο να ξεπεραστεί και είμαι σίγουρη

ότι ο καθένας μας παλεύει όπως μπορεί να συμφιλιωθεί με το κενό που

άφησε πίσω του.

Ωστόσο, όσοι είχατε την τύχη να γνωρίσετε έστω και λίγες πτυχές

του «άγνωστου» Ροβέρτου, θεωρήστε τους εαυτούς σας τυχερούς και

φυλάξτε τις αναμνήσεις σας σαν θησαυρό.

Μπορεί να μην είναι πια μαζί μας, αλλά πόσοι υπήρξαν τόσο τυχεροί

όσο εμείς που τον γνωρίσαμε; 

Κωνσταντίνα Ροβέρτου Σπυροπούλου 

Σημείωση:
Στους επόμενους μήνες θα υπάρξει αναφορά για το συνολικό έργο του
Ροβέρτου Σπυρόπουλου για την Ελλάδα, την Αρκαδία, την Μαντινεία
και το χωριό μας.
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Συνέχεια από την 3η σελ. 

Ροβέρτος Σπυρόπουλος
αυτός  ο  γνωστός  άγνωστος 

Τα   βιβλία   του   Συλλόγου   μας

Από την πολιτική δράση του Ροβέρτου Σπυρόπουλου 

Επί του πιεστηρίου:
Όταν η εφημερίδα βρισκόταν στο τυπογραφείο πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Ολυμπιονίκη και συγχωριανού μας 

Γιάννη Χαραλ. Συμπόνη (αναλυτικά στο επόμενο φύλλο). 
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ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ  2019 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το καλοκαίρι, ο
Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Αρτεμισίου
διοργάνωσε μια σειρά από εκδηλώσεις στο χωριό
μας, τα ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ 2019. Συγκεκριμένα: 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ εορτή του Αι Λιά. Στο
λόφο, στην είσοδο του χωριού, στο πανέμορφο
άλσος βρίσκεται το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία.
Μετά την θεία λειτουργία, που με κατάνυξη παρα-
κολουθήσαμε όλοι μας, ο Σύλλογος του χωριού
είχε διοργανώσει μια μικρή εκδήλωση. Μεταφέρθηκαν
τραπέζια και καρέκλες από την αίθουσα και στήθηκε
ένα όμορφο σκηνικό ώστε να μπορούν να καθίσουν
όλοι όσοι παρευρέθηκαν στην εκκλησία. Προσφέρθηκε
σε όλους δωρεάν γουρνοπούλα, σαλάτα, τυρί, ανα-
ψυκτικά και κρασί. Ένα όμορφο σκηνικό στη σκιά
του πευκοδάσους. 

• ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Παραδοσιακό Πανηγύρι

- μεγάλο γλέντι στην πλατεία του χωριού. Και φέτος
επιλέξαμε και είχαμε τα μεγαλύτερα και πιο αγαπητά
ονόματα στο χώρο του δημοτικού τραγουδιού. Συγ-
κεκριμένα στο παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι ήταν
ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ, ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
και η ΤΖΕΝΗ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ. Στο δε κλαρίνο ο
ΠΑΝΟΣ ΠΛΑΚΙΑΣ. Ήταν ένα πραγματικό καλοκαιρινό
ξεφάντωμα με ελεύθερο χορό, γουρνοπούλα, μπύρα
κ.ά. Πολύς κόσμος ήρθε στο χωριό μας για να δια-
σκεδάσει από την Τρίπολη και τα γύρω χωριά και
πράγματι όσοι παρευρέθηκαν διασκέδασαν με την
ψυχή τους. Η πρόεδρος του Συλλόγου μας Ελένη
Κέζα αφού καλωσόρισε τον κόσμο και τον ευχαρί-
στησε 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 τραπεζο-
καθισμάτων, τους οποίους τους ευχαριστούμε από
καρδιάς. Χωρίς την βοήθεια αυτή πολύ δύσκολα θα
μπορούσε να διεξαχθεί αυτή η εκδήλωση με τόση
μεγάλη επιτυχία. 

Επίσης ευχαριστούμε τους χορηγούς μας στη
λαχειοφόρο αγορά: Κυριάκο Κεφερλή που προσέφερε
τέσσερις διανυκτερεύσεις στον ξενώνα «VILLA
KASTELI» που εκμεταλλεύεται στη ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ,
τον Γιάννη και τον Κυριάκο Πασσαλή που προσέφεραν
ένα τριήμερο στα «ΠΕΛΑΓΟΣ STUDIO» στην ΠΑΡΟ,
την ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ που προσέφερε ένα
εισιτήριο διαρκείας του ΑΣΤΕΡΑ, τον ΧΡΗΣΤΟ ΣΤΑ-
ΜΑΤΟΠΟΥΛΟ που προσέφερε ένα ρολόι γυναικείο
χειρός, το Ελαιοτριβείο ΑΦΟΙ Σωτηρόπουλοι που
προσέφερε 17 κιλά εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο
και 8 κιλά λάδι για μηχανή αυτοκινήτου, τον Αθανάσιο
Β. Κολιόπουλο που προσέφερε μια ευθυγράμμιση
αυτοκινήτου και 4 κιλά λάδι για μηχανή αυτοκινήτου. 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ στις 9:00 μ.μ. στην
πλατεία του χωριού δόθηκε ένα μοναδικό σόου κλα-
σικής μαγείας από τον καταξιωμένο μάγο-ταχυδα-
κτυλουργό OSCAR. Ένα σόου που κράτησε το εν-
διαφέρον και το ευχαριστηθήκαμε.

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ στις 9:00 μ.μ. προ-
βλήθηκε στην αίθουσα του Συλλόγου το ντοκιμαντέρ
«ΝΕΡΟ: ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ». Ο Ιάπωνας επι-
στήμονας Dr. Masaru Emoto αποδεικνύει, μέσα από
έγκυρα επιστημονικά πειράματα ότι το νερό είναι
μια ζωντανή οντότητα που ανταποκρίνεται συνειδητά
όχι μόνο στα ερεθίσματα του περιβάλλοντός του
αλλά και στις ανθρώπινες ψυχικές ενέργειες! Το
νερό αποτυπώνει, αντιδρά και μεταφέρει τις αόρατες
ψυχικές ενέργειες καθώς και τα συναισθήματα των
ανθρώπων. Δηλαδή, το νερό κυριολεκτικά αισθάνεται
και αντιδρά σαν μια ζωντανή οντότητα! Δυστυχώς
αυτό το καταπληκτικό ντοκιμαντέρ λίγοι συγχωριανοί
μας επέλεξαν να το παρακολουθήσουν, ίσως γιατί
ήταν ξενόγλωσσο, φυσικά με ελληνικούς υπότιτ-
λους.

• ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και ώρα 9:00 μ.μ.
στην πλατεία του χωριού μας, δόθηκε μια παράσταση
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ, από το Θέατρο Σκιών ΔΑΝΕΛΗ. Μια
ξεκαρδιστική παράσταση που απολαύσαμε όλοι μας
τις ατάκες του Καραγκιόζη καθώς και τις περιπέτειες
που έμπλεκε.

• ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και ώρα 7:00 μ.μ. ο
καθιερωμένος ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ αγώνας Παλαιμάχων
-  Νέων του χωριού έγινε στο γήπεδο Λεβιδίου. Η
συμμετοχή δεν ήταν όπως τις άλλες χρονιές. Φαίνεται
να κλείνει αυτός ο κύκλος της εκδήλωσης. Για να
συμπληρωθούν οι ενδεκάδες αναγκάστηκαν να μπουν
στον αγωνιστικό χώρο όλοι οι παρευρισκόμενοι, μι-
κροί, μεγάλοι, γυναίκες και κορίτσια. Παρόλα αυτά
ο αγώνας εξελίχθηκε με πολύ ενδιαφέρον, είχε
πάθος και όλοι ήθελαν την νίκη. Το τελικό σκορ δια-
μορφώθηκε σε 4-4 και έτσι ο αγώνας έληξε ισόπαλος
αφήνοντας ικανοποιημένους όλους. Όπως έχουμε
αναφέρει ο αγώνας αυτός εκτός της αθλητικής του
διάστασης περισσότερο είναι μια κοινωνική αλλη-
λεπίδραση όλων των ηλικιών μεταξύ τους.

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και ώρα 10:00
μ.μ. διοργανώθηκε πάρτυ για νέους και όσοι νοιώθουν
νέοι, στον υπέροχο κήπο του Ξενώνα του χωριού,
μοναδικός για τέτοιες εκδηλώσεις, κάτω από το

φως της Αυγουστιάτικης  Πανσελήνου. Μια ξεχωριστή
βραδιά υπό τους ήχους σύγχρονης μουσικής από
τον γνωστό DJ και συγχωριανό μας Γιώργο Κατσιμάλη
(γιος Γεωργίας Νικ. Σταματόπουλου). Οι νέοι του
χωριού μας ενθουσιάστηκαν με τη διοργάνωση αυτή
και βοήθησαν στην όλη προσπάθεια και τη διαμόρ-
φωση του κήπου. Ειδικά ο Κώστας Σταθούλης και ο
Γιώργος Νάγος, έχοντας και την εμπειρία από ανά-
λογες εκδηλώσεις άλλων Συλλόγων, ανέλαβαν το
ρόλο του μπάρμαν. Ο Γιώργος Νάγος μαζί με τον
Μπάμπη Σπυρόπουλο ανέλαβαν να βρουν και να με-
ταφέρουν κατάλληλα πάσο για να τοποθετηθούν
στον κήπο. Ο Σύλλογος είχε αναθέσει την ηχητική
και φωτιστική κάλυψη σε επαγγελματία του είδους,
τον Διαμαντή Πρασόπουλο, που το αποτέλεσμα
ήταν μαγευτικό. Πολλοί νέοι και όχι μόνο, ήρθαν
από την Τρίπολη και από τα γύρω χωριά. Το γλέντι
κράτησε μέχρι το πρωί. Ήταν καθ’ ομολογία μια πε-
τυχημένη εκδήλωση που θα επαναληφθεί του χρόνου.
Τονίζουμε πάλι ότι ο κήπος του ξενώνα, μετά τις τε-
λευταίες παρεμβάσεις που έκανε ο Σύλλογος των
Αθηνών, έχει γίνει ιδανικός για εκδηλώσεις.

• ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και ώρα 9:00 μ.μ. Ο
Σύλλογος Αθηνών διοργάνωσε την καθιερωμένη
Λαϊκή, και όχι μόνο βραδιά, στον κήπο του Ξενώνα.
Η ορχήστρα μας ταξίδευσε, και μας διέγειρε ανα-
μνήσεις και μας ξεσήκωσε να χορέψουμε στο όμορφο
περιβάλλον του Ξενώνα, υπό τη ζεστή και καταπλη-
κτική φιλοξενία των μελών του Συλλόγου των
Αθηνών, που είχαν φροντίσει να μας προσφέρουν
και ωραία εδέσματα, φυσικά δωρεάν. (Σε ξεχωριστή
στήλη γίνεται αφιέρωμα σε αυτή την εκδήλωση).

Οι Σύλλογοι του Χωριού

Φθινόπωρο  στο  χωριό  (Κακούρι)
Γράφει η Γεωργία Κακαρίκου

Θυμάμαι, τέτοιο καιρό τότε, αρχές φθινοπώρου τις ετοιμασίες
για τον χειμώνα που κάναμε, στο σπίτι μας στο χωριό. Μια μέρα
που γύρισα από το σχολείο (πρώτη δημοτικού), θυμάμαι, η μεγάλη
ξύλινη αυλόπορτα ήταν ανοιχτή, προχώρησα στην αυλή, «καλώς
τη δασκάλα» μου λέει ο μπαμπάς, που έκοβε τα ξύλα, με το πριόνι
και το τσεκούρι, στην μέση της αυλής, για το τζάκι. Άφησα την
τσάντα μου στην άκρη για να κάνω παρέα του μπαμπά μου και
πήρα τα μικρά ξυλαράκια που είχαν πέσει, και τα έβαλα στη σειρά.
Ο χώρος κάτω από την σκάλα είχε γεμίσει, ήταν όλα ζυγιασμένα
τα μεγάλα, τα μικρά, όλα στην σειρά, μπήκα στη δροσερή αποθήκη
του σπιτιού, εκεί η γιαγιά είχε φροντίσει, από τον Αύγουστο, να
είναι γεμάτα τα πιθάρια (λαγήνια) με τα τουρσιά, τον τοματοπελτέ,
με τις ελιές, τα δοχεία με τα τυριά, τα τσουβάλια με τα φασόλια,
τις πατάτες, τα καρύδια, τα κασόνια με το στάρι, το κριθάρι, το
αλεύρι, τα βαρέλια με το λάδι, οι χυλοπίτες, οι τραχανάδες, το πε-
τιμέζι και το “βαγένι” με το νέο κρασί, για να βραχεί τ' αχείλι, να
φλογιστεί η καρδιά και να κελαηδήσει...

Πάνω στην τάβλα κρέμονταν στο ταβάνι οι μυζήθρες που στέ-
γνωναν σκεπασμένες με τούλια. Κοντά στο παράθυρο δίπλα στον
αργαλειό, στα δοκάρια κρέμονταν αρμαθιές σύκα, ρόδια και
μυρωδάτα βότανα - τσάι του βουνού, φασκόμηλο, δεντρολίβανο,
ρίγανη. Έξω, στην ανοιχτή αποθήκη βρίσκονταν τα ξύλινα νεροβάρελα
στην σειρά, γεμάτα με δροσερό και μυρωδάτο νερό με την μυρωδιά
του ξύλου. Δίπλα ο ξυλόφουρνος που τον είχε κτίσει ο παππούς
μου Θανάσης Κακαρίκος (από τους μεγάλους πετράδες μαστόρους
της εποχής). Είχαν μπει και τα σιδεροβάρελα στις γωνίες της
αυλής κάτω από τα λούκια, για να μαζέψουν το βρόχινο νερό, για
τις αυλές, για τα λουλούδια, για το πλυσταριό. Γύρω μου οι ασβε-
στωμένοι πέτρινοι τοίχοι και μπροστά μου η σκάλα, ανέβηκα τα πέ-
τρινα σκαλάκια και αρώματα κανέλας και γαρίφαλου με οδήγησαν
στην μεγάλη σάλα, εκεί μοσχοβολούσε η μουσταλευριά και στα
ταψιά στέγνωναν τα μουστοκούλουρα. Έτσι ζούσαν οι άνθρωποι
στα χωριά μας αγαπώντας την φύση και την ζωή. Μάχονταν
αθόρυβα και με αξιοπρέπεια, με ελπίδα και αισιοδοξία. Και πέρασαν
τα χρόνια και οι εποχές και τίποτα δεν μπόρεσε να σβήσει τις
όμορφες αναμνήσεις, γιατί τίποτα δεν μένει πέρα από τις στιγμές
τις όμορφες που ζήσαμε. Όλες εκείνες οι στιγμές ταυτίστηκαν
μαζί μας και ανήκουν πια μόνο σε μας!!

Το πεπόνι ξανακαλλιεργείται στο Κακούρι 
Όλοι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία στο χωριό, αλλά και σ’ όλο το

νομό, ξέρουμε ότι το πεπόνι, το φρούτο του καλοκαιριού είναι “συ-
νώνυμο” με το Κακούρι. Όλοι ήξεραν ή έλεγαν Κακουραίικο πεπόνι.
Ήταν άριστης ποιότητας, γλυκύτατο και μυρωδάτο. Τον Αύγουστο
μοσχομύριζε όλος ο κάμπος. 

Για αρκετά χρόνια έχει σταματήσει η συστηματική καλλιέργειά
του κι έχει μείνει η νοσταλγία. 

Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, νέοι άνθρωποι του χωριού, ξεκίνησαν
πάλι την καλλιέργειά του. Πρωτοπόρος είναι ο Γιώργος Β. Σίμος που
μαζί με τα παιδιά του Βασίλη και Μιχάλη επανέφεραν την καλλιέργειά
του στο Καρατζιοφέρι, που όπως λένε είναι η ιδανικότερη τοποθεσία.
Στο Καρατζιοφέρι επίσης τα τελευταία χρόνια τον ακολούθησαν ο
Γιώργος Θ. Κατσίνης κι ο Γιώργος Παν. Κουσιάκης. 

Οι τρεις Γιώργηδες, καλλιεργούν δεκάδες στρέμματα και το που-
λάνε σε super market και στην κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών. Εφέτος,
λένε, ήταν καλή χρονιά. Είναι αξιέπαινοι για την προσπάθειά τους
που τους δίνει ένα καλό εισόδημα, δίνουν εργασία σε αρκετά παιδιά
στο χωριό κι επαναφέρουν το παραδοσιακό προϊόν του χωριού. 

Ελπίζουμε κι άλλοι νέοι του χωριού να κάνουν ανάλογες προ-
σπάθειες στη δύσκολη οικονομική συγκυρία. 

Μπράβο παιδιά! Γιώργος Ρόκκας

Πανηγύρι

Παράσταση Καραγκιόζη στην πλατεία

Πάρτυ Νεολαίας στον Κήπο του Ξενώνα

Όσοι νιώθουν νέοι παρευρέθηκαν 
στο Πάρτυ Νεολαίας και το ευχαριστήθηκαν 



Έφυγαν   για   πάντα   από   κοντά   μας
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Αγαπημένε μας θείε,
Δύσκολο να μιλάμε για σένα και

να μην είσαι εδώ μαζί μας. Πέρασες
από τη ζωή μας αφήνοντας το απο-
τύπωμά σου, άλλες φορές απαλό
και άλλες πιο βαρύ. Όλοι εμείς που
σε αγαπήσαμε και μας αγάπησες σε
αποχαιρετούμε και θέλουμε να σου
πούμε ότι θα μας λείψεις πολύ. Θα
λείψεις σε πολλούς, στις αδελφές
σου, στα ανίψια σου, στους συγγε-
νείς και στους φίλους που σου στά-
θηκαν στα δύσκολα. Έφυγες νωρίς,
έτσι κι αλλιώς δεν άντεχες να ζεις μισή ζωή. Γι’

αυτό και έφυγες πιο γρήγορα κρα-
τώντας όσο μπορούσες αλώβητα,
ηθικό και αξιοπρέπεια. Θα σε θυμό-
μαστε πέρα για πέρα αληθινό μέσα
στο ανθρώπινο μεγαλείο μα και στις
μικρές αδυναμίες σου. 

Καλό σου ταξίδι θείε και εύχομαι
το ταξίδι σου αυτό να είναι πιο εύ-
κολο από το ταξίδι της ζωής σου.
Θα ζεις για πάντα στην καρδιά και
στη μνήμη μας.

Αιωνία σου η μνήμη

Τα ανίψια σου Δημήτρης και Αγγελική

Δημήτρης  Κωνσταντή  Νάγος 

Το μεσημέρι της 18ης
Αυγούστου 2019, έφυγε από
τη ζωή, παίρνοντας το δρόμο
προς την αιωνιότητα, η θεία
η Βάσιω ή Φώταινα, όπως
την αποκαλούσε ο πολύς
κόσμος, σε ηλικία 89 ετών. 

Καταγόταν από τον Πα-
λαιόπυργο (Μποντιά) και
γεννήθηκε το 1930. Σε πολύ
νεαρά ηλικία παντρεύτηκε
το θείο το Φώτη και έκτοτε
δεν έφυγε ποτέ από το χω-
ριό. Παντρεύτηκε και δημι-
ούργησε την οικογένειά της σε μια
εποχή, που οι συνθήκες δεν ήταν μόνο
δύσκολες αλλά τραγικές. Παρ’ όλ’ αυτά,
έδωσε στην κοινωνία έξι καταξιωμένα
παιδιά: τρία αγόρια και τρία κορίτσια. 

Ήταν άνθρωπος αισιόδοξος, καλο-
συνάτος και πάντα καλοπροαίρετος.
Δεν είχε ενοχλήσει ποτέ κανέναν και
οι σχέσεις της με όλους ήταν καλές.
Έστειλε στην Αμερική τη Ντίνα, το
πρώτο της παιδί, το οποίο ευτυχώς
ήρθε στην Ελλάδα κατ’ επανάληψη και
την είδε και τη χάρηκε. Ο πρόωρος θά-
νατός της όμως την πίκρανε πολύ και
δεν τον ξεπέρασε ποτέ. 

Νομίζω ότι ήταν μια ευ-
τυχισμένη μάνα, γιατί είχε
όλα τα παιδιά γύρω της.
Έμενε μαζί με τον Κώστα
και τη Μαργούλα βέβαια,
αλλά όλα τα παιδιά την επι-
σκέπτονταν συχνά. Η θεία
η Βάσιω δεν ήταν μόνο ευ-
τυχισμένη αλλά πολύ πλού-
σια, γιατί άφησε πίσω της
πέντε παιδιά (εν ζωή), 12
εγγόνια και 10 δισέγγονα.
Πιστεύω ότι αυτός είναι
πραγματικός πλούτος για

έναν άνθρωπο. 
Η εξόδιος ακολουθία έγινε στις 19

Αυγούστου 2019 από τον Ιερό Ναό
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
Στη νεκρώσιμη ακολουθία παρέστη πλή-
θος κόσμου που ήρθε ν’ αποτίσει φόρο
τιμής στη θεία. Εκφράζω τα θερμά μου
συλλυπητήρια στα παιδιά της, τα εγ-
γόνια της και της ευχόμαστε καλή Ανά-
παυση! 

Καλό σου ταξίδι θεία και αιωνία
σου η μνήμη! 

Ελένη Βασ. Δάμη-Ζαρόκωστα 

Ο Κώστας Μπασιώτης γεννήθηκε
στο Μπεντένι Κανδήλας (σημερινό Δια-
κόπτι) το 1928. Εννέα ετών έμεινε ορ-
φανός από μητέρα, η οποία είχε κατα-
γωγή από το Κακούρι, το όνομα Συμ-
πόνη. Έτσι από μικρός άρ-
χισαν τα βάσανα, δου-
λεύοντας στα χωράφια
αλλά και ως κτηνοτρόφος.
Επειδή ο μεγαλύτερός του
αδελφός Σάββας Μπασιώ-
της είχε μετοικήσει στο Κα-
κούρι, ως σώγαμπρος, πη-
γαινορχόταν και ο Κώστας
βοηθώντας τον σε διάφο-
ρες δουλειές. Πέρασε δύ-
σκολα χρόνια και αφού με-
γάλωσε, έγινε γαμπρός στο
Κακούρι. Παντρεύτηκε την Ευδοκία Κα-
ρατζά και μαζί συνέχισαν τον ζυγό στη
ζωή με σκληρή δουλειά. Απέκτησαν
τέσσερα παιδιά, δύο αγόρια, τον Δη-
μήτρη και τον Γιώργο και δύο κορίτσια,
την Γεωργία και την Μαριγούλα. Τα
μεγάλωσαν με πολύ κόπο και στερήσεις,
όμως τους έδωσαν τα εφόδια και την
τιμή μιας αξιοπρεπούς οικογένειας. Ως
άνθρωπος ήταν χαμηλών τόνων και φι-
λότιμος, βοηθούσε όλους τους συγ-
χωριανούς του και έδινε από το στέρημά
του. Ήταν κοινωνικός και συμμετείχε
ενεργά στα δρώμενα του Πολιτιστικού
Συλλόγου μέχρι να αρρωστήσει. Στο
Καρναβάλι πάντα ελάμβανε μέρος και
το ευχαριστιόταν. Ως σύζυγος ήταν
παράδειγμα προς μίμηση, με πίστη και
αγάπη, μέχρι το τέλος της ζωής του
προς την σύζυγό του. Στα 65 του χρόνια,
από τον ιδιαίτερο ζήλο του για τη δου-

λειά, έπαθε αποκόλληση αμφιβληστρο-
ειδούς και στα δύο του μάτια, με απο-
τέλεσμα να μείνει τυφλός. Αυτό του
στοίχισε πολύ, από τη στενοχώρια του
έπαθε σάκχαρο και μολύνθηκε το δεξί

του πόδι με αποτέλεσμα
το 2012 να του το κόψουν
μέχρι το μηρό. Όπως ήταν
φυσικό αυτό τον καθήλωσε
σωματικά και τον έριξε
πάρα πολύ ψυχολογικά. Η
μεγάλη στήριξη όμως της
συζύγου του και των παι-
διών του, του έδωσε κου-
ράγιο και πάλεψε με την
βοήθεια κατάλληλης φαρ-
μακευτικής αγωγής μέχρι
το 2018. Δυστυχώς τότε

προχώρησε η αρρώστια και στο αρι-
στερό του πόδι όπου και άρχισε ένας
νέος Γολγοθάς. Με υπεράνθρωπη προ-
σπάθεια οι γιατροί έκαναν ότι ήταν δυ-
νατόν για να σταματήσουν την μόλυνση
και να ισορροπήσουν τον οργανισμό
του αλλά μάταια. Η μόλυνση προχώ-
ρησε και ως αποτέλεσμα εισήχθη στο
Νοσοκομείο σε άσχημη κατάσταση.
Έπαθε ανεπάρκεια στα νεφρά και τελικά
στις 20/07/2019 άφησε την τελευταία
του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος την
οικογένειά του και τους φίλους του.

Αγαπημένε μου σύζυγε, αγαπημένε
μας πατέρα και παππού, αγαπημένε
μας φίλε θα σε θυμόμαστε πάντα. Η
σκέψη μας θα είναι κοντά σου σε αυτό
το μεγάλο ταξίδι σου.

Καλό ταξίδι στην Αγκαλιά των 
Αγγέλων.                  

Η Οικογένειά σου

Βασιλική  Φωτ.  Σταματοπούλου

Κώστας  Μπασιώτης 

Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Μανέλης
του Ηλία σε ηλικία 58 ετών δυστυ-
χώς από πνιγμό.

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 31
Μαΐου του 1961. Φοίτησε για ένα
διάστημα στην Παιδαγωγική Ακα-
δημία Τρίπολης και ύστερα σπού-
δασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο
της Πάτρας.

Είχε τεράστια εγκυκλοπαιδική
μόρφωση και εργάστηκε ως καθη-
γητής σε πολλά σχολεία.

Η ζωή του χάρισε πολλά αλλά
τον έκλεβε πάντα σε εκείνα τα μικρά
αγαπησιάρικα πράγματα που κρα-
τούν τις ψυχές ζεστές και αλώβητες.

Η ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του και η
ταραγμένη του ψυχούλα τον έφερε
αντιμέτωπο με αντιπαραθέσεις που
ουδεμία σχέση είχαν με τη δική
του αλήθεια.

Αγαπούσε τα ακραία σπορ και
ο κίνδυνος ήταν άγνωστη λέξη για
εκείνον. 

Τελευταίο ρίσκο να φτάσει στο
απέναντι νησάκι εκεί «στο Μαύρο
λιθάρι» που συνήθιζε να κολυμπάει. 

Υπερεκτίμησε τις δυνάμεις
του… Αχ βρε Δημήτρη μου γιατί;;;

Η ξαδέρφη σου 
Φωτεινή Δούρου

Δημήτρης  Μανέλης  του  Ηλία 

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

Ρόκκα-Τσαβαλιά Σταυρούλα ............... 50$ Αυστρ.
Ρόκκα-Δημητρακοπούλου Παναγιώτα .50$ Αυστρ.
Συμπόνης Κώστας του Βασ. ................ 50$ Αυστρ.
Μπρότσης Άγγελος του Θεοδ. (Καναδάς) .... 100€ 
Γκόνος Κώστας ...................................100$ Αυστρ.
Καλόγρης Γιώργος ........................... 200$ Καναδά 
Συμπόνης Χρήστος του Δημ. ..............100$ Αυστρ. 
Συμπόνης Κώστας του Δημ. ................ 50$ Αυστρ.
Σταθούλη-Μπάρλα Μαριγούλα............. 50$ Αυστρ.
Σταθούλης Μιχάλης του Βασ. .............100$ Αυστρ.
Συμπόνη Βασιλική του Δημητρίου ........50$ Αυστρ. 

Σπυρόπουλος Κώστας του Θεοδ. (USA)........ 100€ 
Ρόκκας Παναγιώτης του Χρήστου .................. 20€ 
Ρόκκας Θεόδωρος του Χρήστου ..................... 25€
Θεοδωρόπουλος Χρήστος του Δημ. ............... 50€
Μπουρτσουκλή-Γαλαζούλα Γεωργία ............... 20€
Μπουρτσουκλή-Μπράμη Μαρία ...................... 20€
Μπουρτσουκλή-Κακαβάνου Παρασκευή ......... 30€
Κουσιάκη-Κυριακοπούλου Γεωργία ................. 50€
Κουσιάκη-Μπιρμπίλη Γιάννα ........................... 50€
Σκουρογιάννης Κώστας .................................. 50€

Στεργίου Κική .................................................. 30€
Μπρότση Χριστίνα του Γεωργίου .................... 20€
Μπρότση Παναγιώτα του Γεωργίου ................ 20€
Κολιοπούλου-Μπέτα Ρούλα ............................ 50€
Μπενεχούτσου-Βερβαινιώτη Αθηνά ............... 50€
Σταματοπούλου-Καμπυλαυκά Ευγενία ........... 20€
Κτήμα Σπυρόπουλου ....................................... 90€
Κατσίνη-Δημητρακοπούλου Ευαγγελία .......... 20€
Σταθούλη Βάσω του Βασ. ............................... 20€
Σίμου Χρυσούλα .............................................. 20€

Ηλιόπουλος Αλέκος του Γεωργ. ..................... 30€
Ηλιόπουλος Δημήτρης του Γεωργ. ................. 30€
Δούρου Φωτεινή του Ιωάν. .............................. 30€
Μπρότσης Κώστας του Θεοδώρου (USA) ...... 50€
Ρόκκα Χρυσάνθη του Νικ. ............................... 10€
Σταθούλης Βασίλης ......................................... 50€
Τσαγκαλάκης Δημήτρης .................................. 30€
Νάγος Δημήτρης ............................................. 75€
Σιοροβίγκας Δημήτρης του Νικ. ...................... 50€
Σιοροβίγκας Κώστας του Νικ. ......................... 30€

Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΣΤΗ  ΜΝΗΜΗ 
Ο Αλέξανδρος Κοτσιάνης προσέφερε στο Σύλλογο του Χωριού 50€  

εις μνήμη του Ροβέρτου Σπυρόπουλου.

Ιδιαίτερη εντύπωση και σημασία είχαν
τα λόγια των συνδικαλιστών που ακολού-
θησαν. Εκπρόσωπος του συνδικαλιστικού
της ΝΔ αναφέρθηκε στον “αντίπαλο” Ρο-
βέρτο, την ηπιότητα και ευγένειά του και
πόσα “έμαθε” από την συνύπαρξή τους. 

Με τα καλύτερα λόγια μίλησαν και οι
Πρόεδροι των Συλλόγων Υπαλλήλων του
ΟΑΕΔ, του ΙΚΑ και του Υπουργείου Εργα-
σίας. 

Για την αγάπη, το ενδιαφέρον για την
Αρκαδία, την Τρίπολη, μίλησε και η Πρόεδρος
της Ένωσης Τριπολιτών Αττικής. 

Τέλος στο χωριό, ο Πρόεδρος του Συλ-
λόγου μας Ανδρέας Σταματόπουλος, διά-
βασε κοινό ψήφισμα των δύο Συλλόγων
του χωριού εκφράζοντας τη θλίψη των συγ-
χωριανών και την ευγνωμοσύνη για όσα
έκανε για το χωριό, τον Ξενώνα, τους Συλ-
λόγους, τους συγχωριανούς. 

Με απέραντη οδύνη τον συνοδέψαμε
στην τελευταία του κατοικία, δίπλα στους
γονείς του μπαρμπα-Αποστόλη και θεια-
Ντίνα, τη θεια-Ευδοξία, Ιωάννα και Κωστούλα
Μπενεχούτσου, αναλογιζόμενοι τη διαδρομή
του σ’ αυτή τη ζωή, τα πολλά χαρίσματά
του, το τσάμικό του, τ’ αστεία του, τον αυ-
τοσαρκασμό του, τον ήπιο, ήρεμο αλλά
αγωνιστικό χαρακτήρα του, την απλότητά
του, την συνέπεια, εντιμότητα, την εργατι-
κότητά του, την συνθετικότητα του πολιτικού
του λόγου. 

Χαρίσματα με τα οποία άφησε ανεξίτηλα
θετικότατο αποτύπωμα σ’ αυτή τη ζωή. 

Ξάδερφε, Ροβέρτο μας, καμάρι μας, τ’
άλλα 20 πρώτα ξαδέρφια έτσι θα σε θυμό-
μαστε πάντα, θα σ’ έχουμε στην καρδιά
μας, όπως σε είχαμε με πολλή αγάπη και
υπερηφάνεια. 

Ναι, είμαστε περήφανοι για σένα! 
Αιωνία σου η μνήμη!            Γ. Ρόκκας 

Ροβέρτος  Αποστ.  Σπυρόπουλος
Συνέχεια από την 1η σελ. 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων του
Αρτεμισίου, βαθύτατα συγκλονισμένα και
συντετριμμένα από το οδυνηρό γεγονός του
ξαφνικού και αδόκητου θανάτου του εκλε-
κτού συγχωριανού μας

ΡΟΒΕΡΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση και ομό-
φωνα αποφάσισαν:
1. Να εκφράσουν την ανείπωτη θλίψη τους

για την απώλεια του εκλεκτού συγχωριανού
μας και μέλους των Συλλόγων.

2. Να εκφράσουν τα ολόθερμα συλλυπητήριά
τους και την ολόψυχη συμπαράστασή τους
στα μέλη της οικογενείας του εκλιπόντος.

3. Να παραστούν σύσσωμα τα Διοικητικά
Συμβούλια στην εξόδιο ακολουθία και να
συνοδεύσουν τον εκλιπόντα στην τελευταία
του κατοικία.

4. Να κατατεθούν στην μνήμη του το ποσό
των 500 € στο υπό σύσταση «Πελοποννη-
σιακό Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης –
Αγροτικής Τεχνολογίας και Επιχειρηματι-
κότητας» του οποίου ήταν εμπνευστής και
αποτελούσε το ύστατο όνειρο ζωής του.

5. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στην
εφημερίδα του χωριού μας «ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΙ»
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των
Συλλόγων.

6. Να αναγνωστεί το παρόν ψήφισμα στην
εξόδιο ακολουθία που θα τελεστεί στο χω-
ριό μας.

Τα Διοικητικά Συμβούλια 
των Συλλόγων Αρτεμισίου

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  
ΤΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  

ΤΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΤΟΥ  ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ


