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«Όταν έχουν την πρόθεση να σε αδικήσουν, κανένα σωστό επιχείρημα δεν θα σε γλιτώσει…» Αίσωπος

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».

Γιορτή  της  Παναγίας  στο  χωριό  μας 
Με την πρέπουσα λαμπρότητα γιορτάστηκε και φέτος

η γιορτή της Μεγαλόχαρης Παναγίας, στο εκκλησάκι,
που βρίσκεται στη Ράχη του Κακόση, ιερουργούντος
του π. Νικολάου Κουτρουμπή. Τα πράγματα φέτος λόγω Covid-19 ήταν τελείως διαφο-ρετικά, λίγος κόσμος με μάσκες και αποστάσεις. Η καθιερωμένη επίσκεψη, μετά τη Θεία Λειτουργία, στονΞενώνα του Συλλόγου δεν πραγματοποιήθηκε ύστερα απόπολλά χρόνια, γιατί ο Ξενώνας έμεινε κλειστός λόγω Covid-19.  Να ευχηθούμε ότι του χρόνου τα πράγματα θα επανέλθουνστην κανονικότητα. Χρόνια Πολλά σ’ όλους και του χρόνουμε υγεία, να βρεθούμε και πάλι στο χωριό. Ο Κακουραίος 

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

Το 2021 είναι μια ημερομηνία σταθμός για όλους τους
Έλληνες. Είναι η ημερομηνία που ορίζει μια πορεία 200
χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης το
1821, όπου τέθηκε με πολύ επιτακτικό τρόπο και οδηγήθηκε
μέσα από πολλούς αγώνες στη δημιουργία ανεξάρτητου
Ελληνικού κράτους. 

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του χωριού μας, αντιλαμβα-
νόμενοι την σημαντικότητα του 2021, θέλησαν να συνει-
σφέρουν σε αυτή την εθνική ανάταση όλων των συμπα-
τριωτών μας, καλώντας τους στο 3ο ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΟ ΑΝΤΑ-
ΜΩΜΑ τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ του 2021.

Το 3ο Κακουραίϊκο Αντάμωμα θα είναι ένα Αντάμωμα
που θα μας ενώσει με τις ρίζες μας ως Κακουραίους και

κυρίως ως Έλληνες. Ένα Αντάμωμα Ενότητας, Αδελφοσύνης
και Αυτοσυνειδησίας όπως των προγόνων μας που έδωσαν
τον κοινό αγώνα. 

Οι Σύλλογοι ήδη από τώρα έχουν μπει στη φάση σχε-
διασμού κατάλληλων εκδηλώσεων. Όπως και στα δύο
προηγούμενα πετυχημένα Ανταμώματα οι Σύλλογοι νοι-
ώθουν την βαθιά ευθύνη της διοργάνωσης αυτής και υπό-
σχονται ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατόν. 

Προγραμματίστε από τώρα ώστε τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ του
2021 να είμαστε όλοι στο αγαπημένο μας χωριό, στο 
ΚΑΚΟΥΡΙ. Σας περιμένουμε όλους με πολλή Αγάπη.

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Αρτεμισίου

3ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ  ΚΑΚΟΥΡΑΙΩΝ

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ  2020
Εκδηλώσεις  Καλοκαιριού

Φέτος, λόγω της πανδημίας του
ιού COVID-19, ήταν μια πολύ ιδιαίτερη
και δύσκολη χρονιά. Η κοινωνία παγ-
κοσμίως βρισκόταν σε κατάσταση
επιφυλακής με έκτακτα μέτρα. Αυτό
συνέβη και το φετινό καλοκαίρι στην
Ελλάδα. Πολλές εκδηλώσεις απαγο-
ρεύτηκαν, όπως τα πανηγύρια και γε-
νικά οι υπαίθριες εκδηλώσεις με τρα-
πεζοκαθίσματα. Άλλες περιορίστηκαν
ή για την πραγματοποίησή τους θε-

σπίστηκαν αυστηρά μέτρα προφύλα-
ξης των συμμετεχόντων. Ο Μορφω-
τικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος
Αρτεμισίου υπάκουσε πλήρως στις
αποφάσεις των υπευθύνων και ανέ-
λαβε την ευθύνη στην πραγματοποί-
ηση δύο εκδηλώσεων χαμηλού ρίσκου
και να συμμετέχει σε άλλη μία ως
συνδιοργανωτής, τηρώντας αυστηρά
σε όλες τα μέτρα της αρμόδιας επι-
τροπής. Αυτό το έκανε για να δώσει

στους συμπολίτες μας στιγμές ξε-
νοιασιάς, κεφιού, ψυχαγωγίας και
νοσταλγίας πάντα με ασφάλεια. Συγ-
κεκριμένα:

• ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ και
ώρα 9:00 μ.μ. στην πλατεία του χω-
ριού μας, δόθηκε μια παράσταση ΚΑ-
ΡΑΓΚΙΟΖΗ, από το Θέατρο Σκιών
ΑΘΩΝΑ ΔΑΝΕΛΗ. Μια ξεκαρδιστική
παράσταση, με τις καλοκαιρινές 

Συνέχεια στην 2η σελ. 

Ο αείμνηστος Δημήτρης Παυλής
έφυγε ηττημένος από την επάρατη
νόσο, μετά από ολιγόμηνη μάχη, σε
ηλικία 61 χρονών.

Έφυγε ο δικός μας Δημήτρης και
δεν υπάρχουν λόγια. Έφυγε ο Δημή-
τρης, ο συμμαθητής, ο συγχωριανός,
το καλό παιδί, ο τ. Δήμαρχος της Τρί-
πολης. Ήταν αυτοδημιούργητος, δρα-
στήριος, αποτελεσματικός, διορατικός,
ευαίσθητος και υποστηρικτικός.

Υπάρχουν στιγμές που τα λόγια
δεν μπορούν να περιγράψουν τα συ-
ναισθήματα. Κύλησαν δάκρυα για την
καλοσύνη του, για το χαμόγελό του,
για την προσφορά του, αλλά και για

τον πρόωρο θάνατό του. Δεν θα είναι
πια μαζί μας για να συμφωνήσουμε, να
διαφωνήσουμε, να συμπορευτούμε ή
ακόμα και να συγκρουστούμε. 

Έφυγε από κοντά μας ένας άνθρω-
πος με σημαντική πνευματική καλλιέρ-
γεια και προσφορά για τον τόπο του,
με πολιτική συνείδηση, αλλά και διαλ-
λακτικότητα. Το χωριό του, το Κακούρι,
έδειξε την εκτίμησή του στο πρόσωπό
του εκλέγοντάς τον παμψηφεί πρόεδρο
και τον καμάρωνε όταν έστρωνε δρό-
μους και αναδιαμόρφωνε το χωριό και
άνοιγε πλατείες (από το 1991 ως το
1998). Ο Δημήτρης ο Παυλής άφησε

Έφυγε  από  κοντά  μας  και  ο  Δημήτρης  Παυλής
Η  Τρίπολη  τον  αποχαιρέτησε  με  τιμές  εν  ενεργεία  Δημάρχου 

το  Σάββατο  6  Ιουνίου  2020 

Συνέχεια στην 4η σελ. 



περιπέτειες του Καραγκιόζη που απολαύ-
σαμε όλοι μας.

• ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ στις 9:00
μ.μ. στην πλατεία του χωριού δόθηκε ένα
μοναδικό σόου κλασικής μαγείας από τον
καταξιωμένο μάγο-ταχυδακτυλουργό
TRISTAN και τον βοηθό του ΦΙΛΙΠ. Ένα
σόου γεμάτο κέφι και εκπλήξεις που κρά-
τησε το ενδιαφέρον σε όλους για περισ-
σότερο από μιάμιση ώρα.

• ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ στις 9:00
μ.μ. στην πλατεία του χωριού, ο Χορευτι-
κός-Λαογραφικός Σύλλογος «ΑΡΚΑΔΩΝ
ΔΡΩΜΕΝΑ» που την ευθύνη έχουν η 
Θεοδώρα Σταθούλη και η Ελένη Κέζα,
διοργάνωσε και παρουσίασε, με τη συμ-
μετοχή και του Μορφωτικού & Εξωραϊ-
στικού Συλλόγου Αρτεμισίου, μια κατα-
πληκτική μουσικο-θεατρική παράσταση
αναβιώνοντας έναν παραδοσιακό γάμο.
Μια παράσταση που μετέφερε με ρεαλι-
στικό τρόπο τους παρευρισκόμενους στο
περιβάλλον μιας άλλης εποχής, πολύ-

πολύ μακρινής ως προς τα έθιμα που επι-
κρατούσαν τότε σε σχέση με σήμερα. Οι
πολύ ωραίες παραδοσιακές στολές, τα
αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν τότε,
τα όμορφα τραγούδια του γάμου της επο-
χής, τα έθιμα που το συνόδευαν, όπως το
προικοσύμφωνο, τα καλέσματα, τα προικιά,
το κάλεσμα και ντύσιμο του γαμπρού, το
ντύσιμο της νύφης, οι χοροί, το μέλωμα
της νύφης, τα πιστρόφια, κ.ά. εξελίχθηκαν
μπροστά μας όπου εναλλάσσονταν αρι-
στοτεχνικά η αφήγηση, η μουσική, η θεα-
τρική αναπαράσταση και ο χορός σε μια

πανδαισία χρωμάτων από το φως. Πράγ-
ματι μια παράσταση υψηλής καλλιτεχνικής
αξίας με αρμονία και ωραία ροή που
έκρυβε πολλή δουλειά. 

Μπράβο στο Σύλλογο «ΑΡΚΑΔΩΝ
ΔΡΩΜΕΝΑ» που αν και νεοσύστατος,
δεν έχει συμπληρώσει ένα χρόνο, έδειξε
ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στην δια-
τήρηση της φλόγας της Λαογραφικής μας
παράδοσης και να την μεταλαμπαδεύσει
και στη νεότερη γενιά. 

Θ. Γκ.

➤ Η Τσιγκανέ Ισμήνη, κόρη της Σοφίας Θεοφ. Νάγου,
πέτυχε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. 

➤ Η Διονυσία Παναγ. Ψαρρά, πέτυχε στο Τμήμα Βιο-
λογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων. 

➤ Ο Κολιόπουλος Δημήτρης του Παναγιώτη πέτυχε
στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Λαμία). 

➤ Ο Χλέπας Δημήτρης του Νικολάου, γιος της Γεωρ-
γίας Σταματοπούλου του Δημητρίου, πέτυχε στο Τμήμα
Οικονομικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. 

➤ Ο Κουμεντέας Βασίλης, γιος της Ρεβέκκας Ιωάν.
Σταματοπούλου, πέτυχε στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο
Πατρών. 

Συγχαρητήρια και καλές σπουδές.
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Γεννήσεις

Βαπτίσεις 

➤ Ο Πανέρης Νίκος και η Κακαβάνου Μαρία,
κόρη της Παρασκευής Μπουρτσουκλή, απέκτησαν
το τρίτο αγοράκι τους στις 26/7/2020. 

➤ Ο Αναστασιάδης Γιώργος του Κων/νου
και η σύζυγός του Χριστίνα Δρόσου απέκτησαν
στις 21/3/2020 το δεύτερο παιδί τους κοριτσάκι. 

Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες, γιαγιάδες
ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεογέννητα.

Γάμοι
➤ Στις 27 Ιουνίου 2020, ο Βαγγέλης Σπανός

και η Ευγενία Β. Νάστου, εγγονή της Ευγενίας
Δάμη, τέλεσαν το γάμο τους στο Ηραίον Σάμου.
Το μυστήριο έγινε στην εκκλησία Πέτρου και
Παύλου και η δεξίωση, με πολλούς φίλους και
συγγενείς, στο κτήμα Επταστάδιο, που ανήκει
στην οικογένεια του γαμπρού. 

➤ Ο Κολιόπουλος Νίκος και η Λάγγα Μαρία,
κόρη της Αγγελικής Νικ. Σταθούλη, παντρεύτηκαν
με πολιτικό γάμο στις 28/7/2020. 

➤ Ο Ρόκκος Ανδρέας και η Παναγιώτα Αθαν.
Μπουρτσουκλή τέλεσαν τους γάμους τους στις
31/7/2020 στο Δημαρχείο Περιστερίου. 

➤ Ο Σωτηρόπουλος Σταύρος και η Παχή
Ιωάννα, κόρη της Κατερίνας Κολιοπούλου, τέ-
λεσαν τους γάμους τους στην εκκλησία του 
Νεομάρτυρος Αγίου Δημητρίου στο Μερκοβούνι
στις 30/8/2020. 

Ακολούθησε το γαμήλιο τραπέζι στο κέντρο
Sun Set. 

Στους νεόνυμφους ευχόμαστε βίο ανθό-
σπαρτο και με απογόνους. 

Συγχαρητήρια 
Θερμά συγχαρητήρια στην ανιψιά μας Διονυσία Παν.

Ψαρρά για την επιτυχία της στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρ-

μογών και Τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Διονυσία καλές σπουδές. 
Γιάννης και Στάσα Σταματοπούλου 

Συγχαρητήρια 
Ο Φάνης Β. Νάστος, εγγονός της Ευγενίας Δάμη,

πήρε το πτυχίο του από την Ιατρική Σχολή Αθηνών με
άριστα.

Φάνη, πολλά συγχαρητήρια και σου εύχομαι ολόψυχα
καλή σταδιοδρομία και σωστές επιλογές.

Η θεία 
Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα

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 Χριστοφίδης Χριστόφορος και η Κριπά-
ρου Γαρυφαλλιά, το γένος Πηνελόπης Λαγούση,
βάπτισαν το πρώτο τους παιδάκι (αγόρι) στην
εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στις 11/8/2020 στην
Εκάλη και το όνομα αυτού Δημήτρης. 

➤ Ο Γκατζιώρας Βασίλης και η Σιολέ Ιωάννα
του Βασιλείου, βάπτισαν το δεύτερο παιδάκι
τους (κοριτσάκι) στις 11/8/2020 στο εκκλησάκι
της Παναγίτσας στη Ράχη του Κακόση, στο Κα-
κούρι και το όνομα αυτής Παναγιώτα. 

Ακολούθησε τραπέζι στην ταβέρνα Μανέλη.
➤ Ο Αθανασόπουλος Σαράντος, γιος της

Νίκης Δημ. Σταματοπούλου και η Μαρία Τζώρτζη
βάπτισαν το δεύτερο παιδάκι τους στις 16/8/2020
στο εκκλησάκι της Παναγίτσας στη Ράχη του
Κακόση στο Κακούρι και το όνομα αυτής Νίκη.

➤ Ο Χελιώτης Γιώργος και η Λούκα Ισμήνη
βάπτισαν το δεύτερο παιδάκι τους στις 11/7/2020
στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής στα Μέ-
γαρα και το όνομα αυτού Νικόλας.

➤ Ο Λιαρόπουλος Σταύρος και η Βίκυ-Μαρία
Σταματοπούλου του Θεοδώρου, βάπτισαν το
δεύτερο παιδάκι τους στην εκκλησία της Αγίας
Φωτεινής στην Αρχαία Μαντινεία, στις 23/8/2020
και το όνομα αυτού Αλέξανδρος. 

➤ Στις 12 Σεπτεμβρίου 2020, ο Γιώργος Ν.
Σταματόπουλος και η σύζυγός του Ιωάννα βά-
πτισαν το δεύτερο αγοράκι τους στην όμορφη
νυφούλα του Ιονίου, τη Λευκάδα. 

Το όνομα αυτού Διονύσης.
Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες, γιαγιάδες

ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Ο Σύλλογος Αθηνών θέλει να ευχαριστήσει:  
1. Τον Βασίλη Λαγούση και 
2. Τον Φώτη Valiaj (Αλβανό) 
Για την δωρεάν προσφορά τους σε εργασίες που

πραγματοποίησαν στον Ξενώνα του Συλλόγου στο χωριό. 

ΚΟΙΝΩΝ Ι Κ Α

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ  ΣΕ  ΑΕΙ

Ανέκδοτο

Το παραμύθι του μπαμπά
Η μητέρα ενός πιτσιρικά προσπαθεί να τον κοιμήσει λέ-

γοντάς του παραμύθια το ένα μετά το άλλο. Μάταια όμως,
ο πιτσιρικάς δεν κοιμάται. Έχει πάει η ώρα μία, δύο, κοντεύει
τρεις το πρωί, αλλά δεν γίνεται τίποτα. 

― Μαμά, λέει ο πιτσιρικάς, οι ιστορίες σου δεν με
βοηθάνε, πες μου κάτι άλλο. 

― Σώπα παιδάκι μου, όπου νά ’ναι θα ’ρθει ο μπαμπάς
σου και θα μας πει αυτός ένα παραμύθι. 

― Ναι, ναι, τι παραμύθι θα μας πει ο μπαμπάς, μαμά;
― Που ήταν μέχρι αυτή την ώρα!!!

Ο Κακουραίος 

Το εκκλησάκι της Ανάληψης 
στην κορυφή της Αρμενιάς φωταγωγείται

Η ομάδα των νέων του χωριού μας, που έχει θέσει
υπό την προστασία της το εκκλησάκι της Ανάληψης
στην Αρμενιά φέτος πρωτοτύπησε. 

Έτσι παραμονές της Ανάληψης μετέφεραν μόνιμα
μια φορητή γεννήτρια για την ηλεκτροδότηση της εκ-
κλησίας την ημέρα που γιορτάζει και το δεύτερο που
έκαναν ήταν να εγκαταστήσουν προβολείς LED με
τροφοδοσία από panel με ανιχνευτές, που ανάβουν
τους προβολείς μόλις νυχτώσει.  

Έτσι το θέαμα που δημιουργείται είναι μοναδικό.
Το στίγμα της εκκλησίας είναι ορατό από το Μύτικα
της Σκοπής. 

Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά γι’ αυτήν
την ωραία και πρωτότυπη πρωτοβουλία τους. 

Παιδιά και πάλι ένα μεγάλο μπράβο!!!

Ο Κακουραίος 

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ  2020
Εκδηλώσεις  Καλοκαιριού

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

Επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της εφημερίδας
μας και στο facebook στη διεύθυνση: 

https://el-gr.facebook.com/tokakouri
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Η Ελλάδα είναι μια
χώρα ορεινή και καλύπτε-
ται από εκατοντάδες βου-
νά με χιλιάδες κορυφές.

Οι πραγματικές πεδι-
νές εκτάσεις κατάλληλες
για καλλιέργεια δεν υπερ-
βαίνουν το 30% του ελ-
ληνικού εδάφους. Η Ελ-
λάδα έχει 861 βουνά
πάνω από τα 500 μέτρα,
εκ των οποίων τα 53 είναι
πάνω από τα 2000 μέτρα.
Το 2010 εκδόθηκε από
την Ε.Ο.Ο.Α. το έργο του
Νίκου Νέζη «Τα Ελληνικά
βουνά». Το έργο αυτό ξε-
καθαρίζει τον ορεινό χώρο
της Ελλάδας, προσδιορί-
ζοντας ποια είναι τα βου-
νά και ποιες είναι οι κο-
ρυφές τους, γιατί στις
ονομασίες υπάρχει δια-
φωνία και σύγχυση μετα-
ξύ των Νέων Γεωφυσικών
Χαρτών. Άλλοι ονομάζουν
το βουνό μας σαν Αρτε-
μίσιο άλλοι σαν Τραχύ και
άλλοι σαν Ανατολικό Λύρ-
κειο. Η ονομασία Αρμενιά
για το νότιο τμήμα ανα-
φέρεται σε όλους τους
παλαιούς χάρτες 1886-
1891-1924.

Ο ορεινός όγκος της
Αρμενιάς είναι στο Β.Α. άκρο της Αρκαδίας,
στο σύνορο με την Αργολίδα, με υψόμετρο
1796 μέτρα. Είναι το 19ο βουνό στην Πελο-
πόννησο σε υψόμετρο και αποτελεί το νότιο
τμήμα της μεγάλης οροσειράς που αρχίζει
νότια του συγκροτήματος του Ολίγυρτου από
τον αυχένα του Προφήτη Ηλία (διάβαση Καν-
δήλας-Σκοτινής) στα 1200 μέτρα και τελειώνει
στο βαθύπεδο της Μαντινείας, στο Διάσελο
του Αγ. Νικολάου Πικερνίου, υψόμετρο 820
μέτρα. Η οροσειρά αυτή αποτελείται από τα
βουνά: Βόρεια τον Σκίαθι, στο μέσο το Τραχύ
και το νότιο τμήμα η Αρμενιά. Η Αρμενιά χω-
ρίζεται στα Βόρεια από τον ορεινό όγκο
Τραχύ με τον Αυχένα 1580 μέτρα στο ρέμα
της Κορομηλιάς του Παλαιόπυργου. Ανατολικά
χωρίζεται από το βουνό Λύρκειο με το διάσελο
1150 μέτρα της Αγίας Παρασκευής του Φρου-
σιούνα. Η ψηλότερη κορυφή είναι ο Ανεμό-

μυλος (1.769 μέτρα) πάνω από τον Ορίλο.
Άλλες κορυφές είναι το Λεσοβίτι (1755 μέτρα),
Λατσώνα (1751 μέτρα), Καστέλι (1490 μέτρα),
Ορίλος (1500 μέτρα), Κουβελάκι (1059 μέτρα),
Γαλιώτου Στρούγκα (1015 μέτρα) και Κουρ-
τουζόκα (1164 μέτρα). Ανάβαση προς τις κο-
ρυφές μπορεί να γίνει από του Φρουσιούνα
(από την Αγία Παρασκευή), από το Πικέρνι
(από την Μονή Αγίου Νικολάου – Κλήμη) και
από το Κακούρι (από την πηγή Γκρόνιζα). Το
μονοπάτι από την Γκρόνιζα καθαρίστηκε και
σηματοδοτήθηκε με ταμπελάκια αλουμινίου
χρώματος πορτοκαλί. Η διαδρομή είναι μέτριας
δυσκολίας, δεν έχει τεχνικές δυσκολίες με
καταπληκτική θέα του οροπεδίου της Μαντι-
νείας. Το μήκος είναι περίπου 5 χιλιόμετρα
και η υψομετρική διαφορά είναι ένα χιλιόμε-
τρο. 

Αντώνης Παυλής

ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ

ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ – ΛΥΡΚΕΙΟ – ΤΡΑΧΥ ή ΑΡΜΕΝΙΑ

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι  
Στο χωριό (Κακούρι) πωλείται έτοιμη

οικία 100 περίπου τ.μ. με καλύβι και
κήπο. Έχει έτοιμη κουζίνα, μπάνιο, τζά-
κι, pelet κ.ά.

Πληροφορίες στο τηλ.: 6955307395 
(Νάτσης Θανάσης) 

ΑΡΚΑΔΩΝ  ΔΡΩΜΕΝΑΗ Θεοδώρα Ι. Σταθούλη, απόφοιτος ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ με ειδικό-τητα παραδοσιακών χορών, ίδρυσε στην Τρίπολη ΧΟΡΕΥΤΙ-
ΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ με τίτλο «ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΩΜΕ-
ΝΑ» και με σκοπό την διατήρηση και ανάδειξη εθίμων και χο-ρών από όλη την Ελλάδα. Σε ένα ευρύχωρο και ωραίο χώρο,στην Αγίου Κων/νου 41 και Οπλαρχηγού Σεχιώτη, διδάσκει μαζί με την μητέρα της

Ελένη Κέζα τους παραδοσιακούς χορούς απ’ όλη την Ελλάδα. Η προσέλευση και ανταπόκριση των ενδιαφερομένων συμπολιτών μας είναι μεγά-λη. Οι Σύλλογοι εύχονται στη Θεοδώρα κάθε επιτυχία. 

Η πανδημία που έχει ενσκήψει στον κό-
σμο έχει επιδράσει σημαντικά τη ζωή μας,
τις συνήθειές μας και την οικονομία μας.

Είναι ενδιαφέρον να προσεγγίσουμε, σε
λίγες γραμμές, τον τρόπο που οι Αρχαίοι
Έλληνες αντιμετώπιζαν την υγεία και τις
επιδημίες.

Η υγεία εθεωρείτο το θεμέλιο για οτιδή-
ποτε αφορούσε την ανθρώπινη δραστηριό-
τητα σε καιρούς ειρήνης αλλά και πολέμου.

Πίστευαν ότι ο προορισμός του ανθρώπου
ακυρώνεται στο σύνολό του χωρίς την υγεία
του σώματος αλλά και του πνεύματος.

Υποστήριζαν ότι:
1. «Πρέπει η υγεία να έχει καλώς, σε όλες

τις αισθήσεις και σε όλες τις λειτουργίες
του οργανισμού αυτού»

2. «Αυτός που δεν ακούει καλώς δεν τέρπεται
από τη μουσική»

3. «Αυτός που δε βλέπει καλώς δε τέρπεται
από τη χάρη και την ωραιότητα γύρω του»

4. «Όταν ο στόμαχος πάσχει, τα γλυκύτερα
των φαγητών ή ποτών, καμία ευχαρίστηση
δε προσφέρουν»

5. «Για κάθε καλό πρέπει να προϋπάρχει
υγεία, άνευ ταύτης τίποτα δε δύναται να
παράσχει ηδονή και ευχαρίστηση»

Κατά τον Ηρόδοτο: «Η γνώση, η τέχνη,
η μουσική, τα θεάματα, τα παιχνίδια, οι πο-
λυτελείς τράπεζες, τα πλούσια ενδύματα
και ότι φιλήδονο, ουδέν προσφέρουν άνευ
υγείας».

Ο Ιπποκράτης (περί Διαίτης) υποστηρίζει
«τίποτα ωφέλιμο υπάρχει χρήματος, σώματος,
πνεύματος, ούτε άλλου ουδενός, Άνευ υγεί-
ας».  

Οι αρχαίοι Έλληνες έδωσαν πολλά επί-
θετα στην υγεία την οποία θεοποίησαν και
την παρίσταναν νέα, κομψή και σεμνή, εν-
δεδυμένη με Πέπλο λευκό, έχουσα στο ένα
χέρι βότανα ή μάζα από αλεύρι και στο άλλο
χέρι τυλιγμένο φίδι που συμβόλιζε τη φρό-
νηση και την ανανέωση της φύσης.

Όλα αυτά εξέφραζαν αλληγορικά μηνύ-
ματα, τη σωφροσύνη, την καθαριότητα, το
ελαφρό ντύσιμο, τη λιτή τροφή.

Ο ήλιος, η καθαρή ατμόσφαιρα ήταν τα
θεμέλια της υγείας. Ο ήλιος θεωρείτο ση-
μαντικό στοιχείο που επηρέαζε την υγεία γι’
αυτό την θεωρούσαν Κόρη του θεού Απόλ-
λωνα, του θεού του Ήλιου.

Η Υγεία ως θεά λατρεύεται το πρώτο
στην Πελοπόννησο όπου οικοδομήθηκαν και
λειτούργησαν ναοί του Ασκληπιού και της
Υγείας.

Στην Επίδαυρο είναι γνωστό το μεγάλο
Ασκληπιείο και ο ναός της Υγείας κοντά στο
θέατρο.

Στην Τεγέα δίπλα στο άγαλμα της Αθηνάς
Αλέας ήταν τα αγάλματα της Υγείας και του
Ασκληπιού.

Στη Γόρτυνα στο άγαλμα της Υγείας ο
Μέγας Αλέξανδρος αφιέρωσε το δόρυ και
το θώρακά του.

Στη Μεγαλόπολη, στη Μαντινεία, στη
Θέλπουσα, στην Αλίφειρα, στην Εύα της
Θυρέας, υπήρχαν ναοί αφιερωμένοι στη θεά
Υγεία, στον Ασκληπιό και στο γυιό του Πο-
λεμοκράτη.

Ο Ησίοδος αναφέρει πολλά περί υγείας
θέτοντας τις βάσεις της Διαιτητικής Επιστή-
μης στα «Χρυσά Έπη» του.

Ο Πυθαγόρας, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέ-
λης κ.λπ. γνώριζαν πολλά περί Ιατρικής, η
οποία θεωρείτο θεία και ιερά τέχνη.

Η παιδεία τους περιλάμβανε γνώσεις Ια-
τρικής αλλά και Μουσικής. Ο Ιπποκράτης
θεωρεί την Ιατρική αδελφή και σύντροφο
της Σοφίας.

Πέρα από τον Απόλλωνα, που θεωρείται
πρώτος διδάσκαλος και πατέρας της Υγείας,
ο Δίας ήταν αυτός που έριχνε βροχές, κε-
ραυνούς, έφερνε μεταβολές της ατμόσφαιρας
και επέφερε νόσους και επιδημίες.

Η υγεία, η πρόληψη και η υγιεινή του
βίου τους, καθορίζονται λεπτομερώς από
τους Αρχαίους Έλληνες. Θεωρείτο καθήκον
και υποχρέωση του πολίτη για το κοινό καλό,
η καθαριότητα του σώματος, των ενδυμάτων,
των κατοικιών, των τροφών και ποτών, η
σωματική άσκηση, η ανάπαυση, ο ύπνος και
ο έλεγχος των παθών. Αποφεύγουν την αύ-
ξηση των αναγκών, την τρυφηλότητα, την
επίδειξη του πλούτου και προτάσσουν ό,τι
ζωογονεί το σώμα και το πνεύμα, τον αθλη-
τισμό, το ωραίο και κομψό, την ευπρέπεια.
Προέτρεπαν τους πολίτες να έχουν τράπεζα
καθαρή, φαγητά απλά, λιτό βίο και έτσι θα
έχουν ομοτράπεζη την καλή όρεξη που κάνει
τα φαγητά και τα ποτά Ήδιστα. Με όλα αυτά

ο άνθρωπος καθίσταται Ομοίωμα των Θεών.
Στην αρχαιότητα οι Έλληνες περιέγραψαν

με θαυμαστό επιστημονικό τρόπο τις ασθέ-
νειες, ο οποίος χρησιμοποιείται και σήμερα
στην Ιατρική.

Είχαν προσδιορίσει τα αίτια των επιδη-
μιών, οι οποίες έλεγαν οφείλονται σε μικρά
αιωρούμενα σώματα τα οποία μόλυναν τον
αέρα, τα νερά, τα φαγητά. Ο Όμηρος περι-
γράφει τον Λοιμό στο στρατόπεδο των Ελ-
λήνων στην Τροία που οφείλονταν στη μό-
λυνση από τα «σεσηπότα πτώματα και αίμα-
τα». Ο Αρχίλοχος ευχαριστεί τον Δία που
του πρόσφερε τον Θάσιο οίνο που τον προ-
σθέτει στο μολυσμένο νερό για να μην αρ-
ρωστήσει και ακόμη πίνοντας τον οίνο γίνεται
ικανός να πολεμήσει τους εχθρούς, να αντι-
μετωπίσει τον άγριο λοχία του και να ονει-
ρευτεί την αγαπημένη του στην πατρίδα. 

Ο Λοιμός των Αθηνών περιγράφεται εξαι-
ρετικά καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής
του, κάψιμο θείου, απομάκρυνση από την
πόλη, καθαριότητα.

Σε ότι αφορά την αντιμετώπιση και την
θεραπεία αυτών, πίστευαν ότι η θεραπεία
υποβοηθάται από τη θρησκευτική πίστη. Έτσι
τα Ασκληπιεία ήταν συγχρόνως ναοί της
Υγείας και του Ασκληπιού. Η λουτροθεραπεία,
η κάθαρση, η υπνοθεραπεία, τα επιθέματα
βοτάνων, τα φυτικά φάρμακα, ο χειρουργικός
καθαρισμός των πληγών, η συρραφή των
τραυμάτων, οι νάρθηκες, η δημιουργία ευ-
χάριστης ατμόσφαιρας, οι συνομιλίες των
ασθενών με χαρούμενα πρόσωπα, βοηθούσαν
πολύ την αποθεραπεία. Ο Πάτροκλος στον
πληγωμένο φίλο του Ευρύμηλο έδινε φάρ-
μακα και του μίλαγε με λόγια ευχάριστα.

Ο Χριστιανισμός θεωρεί ότι η υγεία προ-
ηγείται παντός άλλου αγαθού. Ο άνθρωπος
του Παραδείσου απολάμβανε τα αγαθά της
υγείας και όταν αποβλήθηκε από τον Παρά-
δεισο ο Θεός του έδωσε πόνους, κόπους,
λύπες και νόσους. Αλλά στη μεγαλοσύνη
Του υπέδειξε τα μέσα για τη διατήρηση της
υγείας, «ενέδυσε αυτούς με χιτώνας δερ-
μάτινους». Ο Χριστιανισμός ενσωμάτωσε
πολλές από τις απόψεις των Αρχαίων Ελλή-
νων για την υγεία, βοηθούντων σημαντικών
Ιεραρχών που είχαν κλασσική παιδεία. Έτσι
η κάθαρση, η προσευχή, ο λιτός βίος, οι νη-
στείες, οι Άγιοι προστάτες της υγείας, τα
νοσοκομεία που ιδρύθηκαν κατά το πρότυπο
των Ασκληπιείων, τα τάματα, τα αφιερώματα,
οι ευχές και τελετές υπέρ Υγείας, ήτανε
προέκταση των απόψεων των Αρχαίων Ελ-
λήνων. 

Η Αρκαδία περιγράφεται σαν ιδεώδης
τόπος να ζεις, να είσαι υγιής και ευτυχισμέ-
νος. Συμβολίζει τον παράδεισο όπου άνθρω-
ποι, ζώα, φυτά ζουν σε αρμονία και ήταν
πρόταση ευδαιμονίας απέναντι στη διαφαι-
νόμενη υπερσυγκέντρωση των ανθρώπων
σε απάνθρωπες πόλεις με τις επιδημίες και
τις εκατόμβες των νεκρών που ακολούθησαν,
όταν ο ορθός λόγος και η επιστήμη αντικα-
ταστάθηκαν με τον σκοταδισμό, τις προλή-
ψεις, τη μαγεία, τη συνωμοσιολογία και τον
λαϊκισμό.

Έπρεπε να περάσουν 1500 χρόνια σκο-
ταδισμού να ανακαλύψουν τα κείμενα των
Αρχαίων Ελλήνων και να προχωρήσει η επι-
στημονική γνώση στην Υπηρεσία της Αν-
θρωπότητας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα
και της Ιατρικής συμπεριλαμβανομένης.

Ο Μαντινέας

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου καταγρά-

φονται 42 περιστατικά, με λεπτομερή στοιχεία
για κάθε ασθενή, όνομα, καταγωγή, διάγνωση,
θεραπεία, σχολιασμός. Δεν υπάρχει χώρα της
Γης στην οποία η ιατρική ορολογία να μην έχει
στο μεγαλύτερο μέρος Ελληνικούς όρους. Επί
100 ιατρικών όρων οι 60 είναι Ελληνικές λέξεις,
20 Λατινικές λέξεις και 20 ακόμα ανήκουν σε
υπόλοιπες γλώσσες.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
Υγεία  και  επιδημίες  στην  αρχαία  Ελλάδα

Σταματόπουλος Σπύρος του Ανδρ. (USA) 100 δολ. 
Δούρου-Μαρίνου Αικατερίνη (USA) ............. 100€
Παπαδημητρίου-Περδίου Ιωάννα (USA)..... 50 δολ. 
Φωτοπούλου-Γκάτσιος Άννα ......... 50 δολ. Αυστρ.
Χρόνης Γιώργος .......................... 100 δολ. Αυστρ.
Σταθούλης Μιχάλης .................... 100 δολ. Αυστρ.
Συμπόνης Χρήστος ...................... 100 δολ. Αυστρ.
Σταματόπουλος Ανδρέας .............................. 100€
Στεργίου-Νάτση Κική ...................................... 30€
Μπρότση Πίτσα ............................................... 20€
Μπρότση Χριστίνα ........................................... 20€
Ηλιοπούλου Φωτεινή ...................................... 30€
Ηλιοπούλου-Εμμανουηλίδου Βούλα .............. 30€
Σταματοπούλου Ελένη του Δημ. .................... 30€
Μπουρτσουκλή-Κακαβάνου Παρασκευή ........ 20€
Μπουρτσουκλή-Γαλαζούλα Γεωργία .............. 20€

Σταματόπουλος Θεόδωρος του Χρήστου ....... 30€
Στάθη Πηνελόπη ............................................. 20€
Σταθούλη Βάσω του Βασ. ............................... 20€
Λαγούση Χριστίνα του Ιωάν............................. 30€
Ψύχος Θεόδωρος ........................................... 20€
Ανώνυμος ........................................................ 50€
Δούρος Κώστας .............................................. 20€
Σταθούλης Βασίλης του Σπύρου ..................... 50€
Σταθούλης Παναγιώτης .................................. 30€
Τσαγκαλάκης Δημήτρης .................................. 30€
Σταματόπουλος Θεόδωρος ............................100€
Κωντα - Αλέξα (μη επαρκή στοιχεία) .............. 30€
Καταθέτης χωρίς στοιχεία ......................... 60,26€
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν καταθέτετε στην Τράπεζα στο λο-
γαριασμό του Συλλόγου να γράφετε τα πλήρη στοι-
χεία σας, για να γνωρίζουμε τον καταθέτη. 

Σ υ ν δ ρ ο μ έ ς  

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η
Όσοι επιθυμούν να γραφτεί 

στην εφημερίδα κάποιο γεγονός 
που τους αφορά καλό είναι 

να το θέτουν υπόψιν 
σε κάποιο μέλος του Δ.Σ. ή 

στην κ. Δήμητρα Ρόκκα στο χωριό. 

Απεικόνιση φλεβοτομίας 
με ιατρικό εγχειρίδιο.



Έφυγαν   για   πάντα   από   κοντά   μας
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ΤΩΝ  ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΤΟΥ  ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων του Αρτεμισίου, βαθύτατα συγκλονισμένα και συντετριμμένα
από το οδυνηρό γεγονός του θανάτου του εκλεκτού συγχωριανού μας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΠΑΥΛΗ
Συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση και ο μ ό φ ω ν α 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. Αντί στεφάνου να καταθέσουν στη μνήμη του χρηματικό αντίτιμο στο «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ». 
5. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στην εφημερίδα του χωριού μας «ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΙ» και στα μέσα

κοινωνικής δικτύωσης των Συλλόγων.
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Αρτεμισίου

Ο αγαπημένος μας σύζυ-
γος, πατέρας και παππούς, ο
Γεώργιος Συμπόνης, έφυγε από
την ζωή στις 15 Μαρτίου 2020. 

Ο Γεώργιος Συμπόνης, του
Δημήτρη και της Γιαννούλας,
γεννήθηκε στις 3 Μαρτίου 1943,
στο Αρτεμίσιο (Κακούρι) Τρι-
πόλεως. Έζησε και μεγάλωσε
εκεί τα παιδικά του χρόνια.
Στην ηλικία 18 χρόνων το 1961,
πήρε την μεγάλη απόφαση,
μετά το κάλεσμα της αδελφής
του, να πάει στην Αυστραλία
για καλύτερο μέλλον. 

Εκεί γνώρισε και παντρεύ-
τηκε την αγαπημένη του Στα-
ματία Μαντούκου. Μαζί απέ-
κτησαν 3 παιδιά, την Ιωάννα,
τον Δημήτρη και την Διαμάντω,
και 5 εγγόνια, τον Ανδρέα, την
Σάρα, την Βανέσσα, τον Αδάμ
και την Γεωργία. 

Ο πατέρας μας δούλεψε
πολύ σκληρά για να μην λείψει
τίποτα από την οικογένειά μας. 

Ήταν στοργικός και αφο-
σιωμένος σύζυγος, πατέρας
και παππούς. 

Ήταν πάντα δίπλα μας στα
καλά και στα δύσκολα. Πάντα
με το χαμόγελο και το αστείο.
Όλοι τον αγαπούσαν και τους
αγαπούσε όλους. 

Πλέον δεν είναι κοντά μας
αλλά οι όμορφες στιγμές και
αναμνήσεις θα μας βοηθήσουν
να προχωρήσουμε στη ζωή. Θα
μας λείψει πολύ. 

Αιωνία σου η μνήμη. 
Η οικογένειά του

Γεώργιος  Συμπόνης 

Στις οικογένειες των θανόντων συγχωριανών μας 

το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια 

και τους εύχεται την εξ ύψους παρηγοριά.

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

Χρυσάνθη  Ν.  Ρόκκα 
Δικηγόρος

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ  12  ΤΡΙΠΟΛΗ

Κιν.: 6982582902

xrusa.rokka@gmail.com

Στις 8 Ιουνίου του 2020 ανή-
μερα του Αγίου Πνεύματος έφυ-
γε από τη ζωή με αξιοπρέπεια
για το ταξίδι προς την αιωνιό-
τητα η καλή μας γιαγιά Μαρία
(Μαρίτσα) Λαγούση του Ιωάννη
Λαγούση το γένος Θεοδώρου
Κέζα.  

Παντρεύτηκε τον συγχω-
ριανό της Ιωάννη Γ. Λαγούση
και απέκτησαν τρία παιδιά, την
Κωστούλα, τη Χριστίνα και τη
Γεωργία. 

Όλα τα χρόνια τα πέρασε
στο χωριό και ασχολήθηκε με
την οικογένειά της και την
αγροτική ζωή. Ευτύχησε να δει
έξι εγγόνια και ένα δισέγγονο. 

Είναι γεγονός πως όσοι την
γνώρισαν, μόνο καλά λόγια

μπορούν να πουν γι’ αυτήν. 
Εμείς η οικογένειά σου, θα

σε θυμόμαστε για πάντα με
αγάπη και σεβασμό. Θα προ-
σευχόμαστε για την ανάπαυση
της ψυχής σου. 

Τα εγγόνια σου

Μαρίτσα  Λαγούση 

έντονη την σφραγίδα του στο χωριό μας, όσο κανένας
άλλος, στην Τρίπολη αλλά και στην Αρκαδία ολόκληρη.
Στην εξόδιο ακολουθία του, που έγινε με τιμές εν
ενεργεία Δημάρχου στον μητροπολιτικό ναό της πόλης,
τον Άγιο Βασίλειο, προεξάρχοντος του σεβασμιωτάτου
μητροπολίτου Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλεξάνδρου,
τον αποχαιρέτησαν συνεργάτες, συγγενείς, φίλοι και
πλήθος κόσμου.

Ο Θεοδωρακόπουλος Γιώργος του Μαρίνη, φίλος
και συνεργάτης, τον αποχαιρέτησε λέγοντας μεταξύ
άλλων… 

«Μας έδειξες πώς ένας ηγέτης αγωνίζεται για τον
τόπο του και τα καταφέρνει. 

Πώς στέκεται στα πόδια του, τινάζοντας τις λάσπες,
που του έριξαν όσοι φοβήθηκαν την ικανότητά του
(γιατί η σύγκριση είναι αδυσώπητη) και πώς συνεχίζει
να εργάζεται με μανία για τον τόπο του.

Ακόμα και τώρα Δήμαρχέ μου, κάποιοι που σε
ξέρουν καλά προσπαθούν να σε μειώσουν… λένε ότι
εσύ πάλευες να νικήσεις τον καρκίνο, ΕΝΩ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΛΕΥΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ ΕΣΕΝΑ.

Κανείς μας, δεν πίστευε ότι θα σε νικούσε, όλοι μι-
λούσαμε μεταξύ μας και όλοι πιστεύαμε ένα πράμα,
ότι θα το ξεπερνούσες. Θα ήταν και αυτό άλλη μια δο-
κιμασία από τις αμέτρητες που σε είδαμε να ξεπερνάς,
όσα χρόνια ήμασταν δίπλα σου. Και όλοι ξέρουμε, το
πόσο μαχητικός ήσουν… Θέλω να αναφέρω τα λόγια
του γιατρού σου: “Δεν έχω ξαναδεί τέτοια μαχητικότητα
σε ασθενή… ΕΠΑΙΡΝΑ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΠΟ ΑΥ-
ΤΟΝ”».

Για τους οικείους του, τη Νότα τη γυναίκα του,
τον Ανδρέα και τη Γεωργία, τα παιδιά του και τον Αν-
τώνη και τη Γεωργία, τα αδέρφια του, τους φίλους,
τους συγχωριανούς, την Τρίπολη και το χωριό μας,
είναι μια οδυνηρή απώλεια.

Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του. 

Βιογραφικό
Ο Δημήτρης Παυλής γεννήθηκε στο Αρτεμίσιο Αρ-

καδίας το 1959. Αποφοίτησε από το 2ο εξατάξιο Γυ-
μνάσιο Τρίπολης και σπούδασε στην Ανωτάτη Βιομη-
χανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε στον ιδιωτικό
τομέα (γραφείο οικονομολογικών εργασιών, ιδιοκτήτης
εκμετάλλευσης καφέ, κατασκευαστής οικοδομών).

Ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική. Διετέλεσε
Δήμαρχος Τρίπολης (2014-19), υποψήφιος βουλευτής
Αρκαδίας ΠΑΣΟΚ, 1ος επιλαχών του κόμματος (2009),
δημοτικός σύμβουλος Τρίπολης για πολλά χρόνια ως
επικεφαλής του συνδυασμού «ΤΡΙΠΟΛΗ-ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ», Πρόεδρος Κοινότητας Αρτεμισίου Ν.
Αρκαδίας (1991-98), μέλος του Νομαρχιακού Συμβουλίου
(1988-90), γραμματέας Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Αρτεμισίου (1982-
89), μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Ν. Αρκαδίας,
υπεύθυνος ανάπτυξης και οικονομικού, μέλος επιτροπών
για μικρομεσαίους στον τομέα ΕΒΕ του ΠΑΣΟΚ, μέλος
της Γραμματείας του τομέα ΕΒΕ.

Κατά καιρούς δραστηριοποιήθηκε κοινωνικά σε
πολλές υπεύθυνες θέσεις: Πρόεδρος του Ελληνικού
Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων του
παραρτήματος Πελοποννήσου - Μέλος της Κοινωνικής
και Οικονομικής Επιτροπής του Ν. Αρκαδίας - Μέλος
του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ Ν. Αρκαδίας - Μέλος της Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου - Πρόεδρος
φορέα εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Καινο-
τομίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου Αρκαδίας - Πρόεδρος του Κέντρου
Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου - Μέλος γνωμοδοτικής επιτροπής
του Αναπτυξιακού Νόμου στην Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου - Εκλεγμένο μέλος της ΣτΑ Οικονομολόγων
Ελλάδας με το ΠΑΣΟΚ. 

Για το Δ.Σ. 

Η Συντακτική Επιτροπή 

Έφυγε  από  κοντά  μας  και  ο  Δημήτρης  Παυλής
Η  Τρίπολη  τον  αποχαιρέτησε  με  τιμές  εν  ενεργεία  Δημάρχου  

το  Σάββατο  6  Ιουνίου  2020 

Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να καλλιεργείται δει-
λά-δειλά και πάλι πεπόνι στον Κακουραίικο κάμπο. Πρώτος
έκανε την αρχή ο Γιώργος Βασ. Σίμος, σε μικρή έκταση με
επιτυχία. 

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι το παλιό Κακουραίικο
πεπόνι - τύπου Αργίτικο, δεν ευδοκιμεί πλέον στον κάμπο.
Το πεπόνι που καλλιεργείται είναι άλλου τύπου, μικρότερο
σε μέγεθος αλλά πολύ γευστικό. 

Φέτος δύο νέοι καλλιεργητές από το χωριό μας ο Γιώρ-
γος Θ. Κατσίνης και ο Γιώργος Π. Κουσιάκης έκαναν ένα
μεγάλο επιχειρηματικό άλμα, έβαλαν 100 περίπου στρέμματα
πεπόνι νέου τύπου, στο Πασάνι. Τους βρήκαμε στην πλά-
στιγγα να δίνουν τη σοδειά τους σε γνωστή αλυσίδα Super
Market. 

Μας είπαν ότι η στρεμματική απόδοση είναι ικανοποιητική
και η τιμή αρκετά καλή. 

Αυτό που μου επεσήμαναν είναι, ότι όλες οι εργασίες
(φύτεμα, πότισμα, μάζεμα) έγιναν από νέους του χωριού
μας. 

Με πολλή προθυμία μου προσέφεραν πεπόνια, τα δοκί-
μασα, τα βρήκα πολύ νόστιμα και γλυκά. 

Μετά το πεπόνι ακολουθεί το μάζεμα χρωματιστού κο-
λοκυθιού που και αυτό έχει ζήτηση και έχουν βάλει αρκετά
στρέμματα. 

Να συγχαρούμε τους δύο νέους επιχειρηματίες γι’
αυτήν την πρωτοβουλία τους και να τους ευχηθούμε καλά
κέρδη. 

Ο Κακουραίος

Κακουραίικα  πεπόνια

Τα  βιβλία  του  Συλλόγου  μας

Συνέχεια από την 1η σελ. 


