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«Αυτός που κάνει τα περισσότερα, κάνει τα περισσότερα λάθη» Ευριπίδης

Η εφημερίδα μας, εύχεται σε όλους τους φίλους
και τους απανταχού Κακουραίους
Καλά Χριστούγεννα και ο καινούργιος χρόνος 2022
να μας φέρει πολλή αγάπη, υγεία και ευτυχία.

Ο Ξενώνας του χωριού μας

Η γιορτή των Χριστουγέννων

«Δεύτε ίδωμεν πιστοί που εγεννήθη ο Χριστός, ακολουθήσωμεν λοιπόν ένθα οδεύει ο αστήρ».
Κάθε χρόνο τέτοια εποχή που γιορτάζουμε τη μεγάλη
γιορτή της χριστιανοσύνης, την Μητρόπολη των εορτών,
όπως λέγονται τα Χριστούγεννα, πολλοί είναι εκείνοι
που βρίσκουν την ευκαιρία να γράψουν, να σχολιάσουν
ή να επικρίνουν τον τρόπο με τον οποίο οι κοσμικοί άνθρωποι γιορτάζουν την ενανθρώπιση του Κυρίου, όχι ως
ένα μεγάλο υπερφυσικό και παράδοξο γεγονός, αλλά,
ως αφορμή υλιστικής γαστριμαργίας, μη δυνάμενοι να

ιδούν το πνευματικό φως που βίωσαν οι τρεις Μάγοι, και
στη συνέχεια το βιώνουν ανά τους αιώνες οι ταπεινοί, οι
πτωχοί τω πνεύματι, οι πενθούντες, οι δεδιωγμένοι, οι
κλαίοντες.
Αφήνοντας κατά μέρος τους πολύχρωμους εόρτιους
τεχνικούς φωτισμούς, τα ψεύτικα και υποκριτικά μηνύματα
των ισχυρών της γης, την μανία του υπερκαταναλωτισμού,
τη γαργαλιστική τσίκνα των κοιλιόδουλων απολαύσεων,
ας ακούσουμε τη φωνή του ιερού υμνωδού της εκκλησίας
Συνέχεια στην 2η σελ.

Έφυγε από τη ζωή το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αθηνών
Έφη Αποστ. Σπυροπούλου
Μετά από πολυετή αρρώστια έφυγε
από τη ζωή στις 5/12/2021, στο σπίτι της
στην Αθήνα, το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αθηνών η Έφη Σπυροπούλου.
Η εξόδιος ακολουθία εψάλη την επομένη στον Ιερό Ναό των Αγίων Κων/νου
και Ελένης του χωριού μας και η ταφή
έγινε στο κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου.
Την Έφη αποχαιρέτησαν η κόρη της
Ελένη και το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου
Αθηνών Γιάννης Δ. Σταματόπουλος.
Η Ελένη Κέζα, Πρόεδρος του Συλλόγου
του χωριού, ανέγνωσε το ψήφισμα των
Συλλόγων.

Το

****
Το αντίο της κόρης της Ελένης Κόλλια
Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε
κοντά μας σήμερα για να αποχαιρετήσουμε
τη μητέρα μας. Μα πιο πολύ θέλω να σας
ευχαριστήσω γιατί ήσασταν κοντά της σε
όλη τη διάρκεια της μάχης που έδωσε.
Έλεγε πολύ συχνά …φεύγω ευχαριστημένη, πήρα πολλή αγάπη. Κι εγώ της έλεγα
ότι πήρε τόση αγάπη γιατί έδωσε πολλή
αγάπη.
Συνέχεια στην 3η σελ.

100ό φύλλο της εφημερίδας μας

Αγαπητέ (-ή) αναγνώστη (-τρια) της εφημερίδας
«ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΙ», το φύλλο της εφημερίδας που κρατάς
στα χέρια σου είναι με το νούμερο 100, που πρακτικά
σημαίνει ότι η εφημερίδα μας εκδίδεται για 25 συναπτά
χρόνια. Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός για τον Σύλλογο και το χωριό μας.
Στο λογότυπο της 1ης σελίδας της εφημερίδας μας
γράφεται: «Η εφημερίδα το Κακούρι μας αδελφώνει,

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: Σύλλογος 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».

Τα βιβλία των Συλλόγων

μας ταξιδεύει στ’ όμορφο χωριό μας και κάνει τη φωνή
μας ν’ ακούγεται μακρύτερα και περισσότερο».
Και αυτό έκανε όλα αυτά τα είκοσι πέντε χρόνια η
εφημερίδα μας, μετέφερε τα νέα του χωριού αλλά και
τα νέα των ξενιτεμένων Κακουραίων, στα πέρατα της
υδρογείου.
Την μακροχρόνια και συνεχή έκδοση της εφημερίδας

3 ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΚΑΚΟΥΡΑΙΩΝ

Το 2021 είναι μια ημερομηνία σταθμός για όλους τους
Έλληνες, λόγω του ότι είναι η ημερομηνία που ορίζει μια
πορεία 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, όπου τέθηκε με πολύ επιτακτικό τρόπο
και οδηγήθηκε μέσα από πολλούς αγώνες η δημιουργία
ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους.
Γι’ αυτό το λόγο οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του χωριού
θέλησαν να συνεισφέρουν σε αυτή την εθνική ανάταση
όλων των συμπατριωτών μας, διοργανώνοντας το 3ο ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ μια χρονιά νωρίτερα, τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ
του 2021 και όχι το 2022 που είναι η κανονική χρονιά (ανά
τετραετία).
Ελπίζαμε μέχρι την τελευταία στιγμή ότι οι συνθήκες
θα ήταν ευνοϊκές για τη διοργάνωση αυτή. Δυστυχώς η

Ο Ξενώνας λειτουργεί και περιμένει να φιλοξενήσει
τους Κακουραίους και τους φίλους τους
Υπεύθυνη η κ. Δήμητρα Ρόκκα τηλ.: 27960-61145

Συνέχεια στην 2η σελ.

πανδημία λόγω του ιού COVID-19 που πλήττει τον πλανήτη
και την Ελλάδα δεν υποχώρησε όλο το 2021. Οι συνθήκες
ήταν πολύ δύσκολες.
Αυτή η επικινδυνότητα και η αβεβαιότητα μας ανάγκασε
να προχωρήσουμε στην ΑΝΑΒΟΛΗ του 3ου Ανταμώματος
για το 2021 και τη μεταφορά του στην κανονική του
ημερομηνία, τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ του 2022. Με την ελπίδα
βεβαίως ότι θα έχουμε επιστρέψει σε κανονικές και ασφαλείς
συνθήκες διαβίωσης. Οι ενδείξεις υποχώρησης της πανδημίας
είναι ενθαρρυντικές και μας κάνει αισιόδοξους ότι τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ του 2022 θα ανταμώσουμε όλοι στο αγαπημένο
μας χωριό, το ΚΑΚΟΥΡΙ. Προγραμματίστε από τώρα.
ΡΑΝΤΕΒΟΥ λοιπόν στο χωριό.
Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι Αρτεμισίου

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

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.

Το Κακούρι
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Η γιορτή των Χριστουγέννων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Συνέχεια από την 1η σελ.

Γάμοι
➤ Ο Τσιμπλής Κων/νος και η Κακαβάνου
Ειρήνη, κόρη της Παρασκευής Μπουρτσουκλή,
τέλεσαν το γάμο τους στις 14-9-2021 στον Ιερό
Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σγράπας στην Πύλο.
Ακολούθησε δεξίωση στο κέντρο «Λιοτρίβι»
στην Κυπαρισσία.
➤ Ο Κιουρκτζόγλου Γιάννης και η Φωτεινή
Ξυνού, κόρη της Κωστούλας Ψαρρά, τέλεσαν
τους γάμους τους στις 12-9-2021 στον Ιερό Ναό
της Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη. Ακολούθησε
δεξίωση στο Polo Club στην Βαρυμπόμπη.
Στους νεόνυμφους ευχόμαστε βίον ανθόσπαρτο και με απογόνους.

Γεννήσεις
➤ Ο Κολιόπουλος Νίκος και η Λάγγα Μαρία
απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι αγόρι, στις
28-9-2021.
➤ Ο Καραθάνος Γιώργος και η Ρόκκα Δήμητρα, κόρη του Τάκη Ρόκκα, απέκτησαν δίδυμα,
κοριτσάκι και αγοράκι στις 17-9-2021.
➤ Η Νάντια Τσαμασιώτη, κόρη της Ελένης
Παυλοπούλου και ο σύζυγός της Κώστας Μπακάλης απέκτησαν το πρώτο τους παιδάκι, κοριτσάκι, στις 19-11-2021.
Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες, γιαγιάδες,
ευχόμαστε να τους ζήσουν τα νεογέννητα.

Συνδρομές

Κουτρουμπής Νικόλαος (Ιερέας) ....................... 100€
Οικογένεια Ψαρρά Γιάννη (Τούτουνα) ................. 50€
Λαγούση Χριστίνα του Ιωάν. ................................ 30€
Σταθούλη Καλλιόπη .............................................. 20€
Κουσιάκη-Μπιρμπίλη Ιωάννα ................................ 50€
Κουσιάκης Νικήτας του Δημ. ............................... 50€
Κώνστα Αλεξία ..................................................... 30€
Σταθούλης Βασίλης του Σπύρου .......................... 50€
Χανιωτάκης Δημήτριος ........................................ 50€
Μπουρτσουκλής Νίκος του Διον. ......................... 20€
Γουσούασης Ανδρέας ........................................... 20€
Δούρου-Μαρίνου Κατερίνα (U.S.A.) .................. 100€
Παναγιώταρου Γεωργία του Γεωργ. (Καναδάς).... 50€
Μπασιώτης Δημήτρης .......................................... 20€
Κατσίνης Φώτης του Μιμίκου (U.S.A.) ................. 80€
Κατσίνη-Δημητρακοπούλου Ευαγγελία ............... 20€
Κατσίνη-Γιαννίκα Βασιλική ................................... 20€
Αντωνοπούλου Αγλαΐα ......................................... 20€
Ρόκκας Θεόδωρος του Χρήστου .......................... 30€

ΔΩΡΕΑ
Ο Δημήτρης Σπ. Τσαγκαλάκης, δώρισε στον
Ξενώνα του χωριού, μια φούστα, μια ποδιά
και μια μπόλκα. Ήταν της μητέρας του Γεωργίτσας, το γένος Μπακογιαννάκη.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου τον ευχαριστεί.

Τριμηνιαίο δελτίο

Ιδιοκτησία: Σύλλογος Αρτεμισιωτών Αττικής
Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ. 10677
Τηλ.: 210 8082042
*
Eκδότης - Δ/ντής:
Κακαρίκου Γωγώ Τηλ.: 210 5747298
Ετήσιες Συνδρομές: 20€
Eξωτερικού: 40€
*
Συντακτική Επιτροπή:
Παπαθεοδώρου - Καραγιάννη Γωγώ
Eλένη Δάμη - Zαρόκωστα
Σταματόπουλος Γιάννης Δημ.
Ρόκκας Γιώργος Ηλ.
Μπρότση - Αλωνιστιώτη Ειρήνη
Κακαρίκου Γωγώ
••••
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση - Εκτύπωση:
Eκδόσεις-Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον • Τ.Κ.: 13121
Tηλ.: 210 2619003 - 210 2619696
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2021

μας που μας καλεί να γνωρίσουμε που
εγεννήθη ο Χριστός, ακολουθώντας τους
Μάγους και τον αστέρα για να φτάσουμε
στην ταπεινή φάτνη και εκεί να εναποθέσουμε τα δώρα της καρδιάς μας. Χωρίς
τα Χριστούγεννα δεν θα μπορούσαμε να
γιορτάσουμε ούτε βάπτιση, ούτε Θεοφάνεια, ούτε Πάσχα, ούτε Ανάσταση. Για το
λόγο αυτό, όλοι σήμερα, μικροί και μεγάλοι
γιορτάζουμε και χαιρόμαστε το υπερφυσικό αυτό γεγονός, γιατί γνωρίζουμε τη
μεγάλη σημασία που έχει στη ζωή μας ο
ερχομός του Χριστού και αφορά τη δική
μας σωτηρία.
Σήμερα είναι ημέρα γιορτής και πανηγύρεως. Είναι ημέρα που γεννάται ο Χριστός, ημέρα που ανέτειλε το φως στους
«εν σκότει και σκιά καθημένους», ημέρα
που παρά τις όποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας και την κοινωνία
μας, πανηγυρίζουμε την θεία έλευση, ως
μοναδικό μυστήριο στη ζωή μας.
Το αστέρι που προανήγγειλε τη Γέννηση του Θεανθρώπου, το αστέρι που
οδήγησε τους τρεις Μάγους, το αστέρι
που φώτισε το ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ, αυτό το αστέρι που τεχνικά κάθε
χρόνο στολίζει και λαμπρύνει σπίτια, βιτρίνες, δρόμους, πλατείες και κήπους, ας
μην μείνει στη ζωή μας σαν ένα διακοσμητικό, συναισθηματικό ή φολκλορικό

στοιχείο, αλλά ως αστέρι οδηγητικό, σωστικό και πνευματικό που θα φωτίζει,
αλλά και θα αναγεννά πνευματικά τη ζωή
μας, χωρίς τον άκρατο καταναλωτισμό,
χωρίς ανούσιες κοσμικές εκδηλώσεις του
όποιου πλούτου μας, αλλά με το νου και
την καρδιά μας στο συνάνθρωπο που
πονά, που πεινάει, που υποφέρει, που
έχει ανάγκη τη βοήθειά μας, για ένα καλό
λόγο ή απλά ένα χαμόγελο.
Έτσι βιώνουμε και πανηγυρίζουμε
πραγματικά την εορτή των Χριστουγέννων,
τα δε υπόλοιπα πάντα με μέτρο και
«Μηδέν άγαν», όπως έλεγαν οι αρχαίοι
πρόγονοί μας.
Αυτές τις Άγιες ημέρες, του Αγίου
Δωδεκαημέρου, όπως λέγονται, η μνήμη
μας βυθίζεται μέσα στο χρόνο και ανασύρει, με νοσταλγία, θύμισες από καταστάσεις και γεγονότα των παιδικών μας
χρόνων. Τότε που οι νοικοκυρές με ιδιαίτερη φροντίδα ετοίμαζαν τα φτωχόσπιτά
τους για τη μεγάλη γιορτή, τότε που τα
χριστόψωμα, τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες είχαν ξεχωριστό άρωμα και
γεύση, τότε που όλοι με ανυπομονησία
περίμεναν το γλυκό ήχο της καμπάνας
να τρέξουν στην εκκλησία να ακούσουν
το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ» και τους άλλους
θαυμάσιους, χριστουγεννιάτικους ύμνους.
Τότε που μικρά παιδιά καθισμένοι γύρω
από το τζάκι ή την ξυλόσομπα, ενώ ο αέ-

Το 100ό φύλλο
της εφημερίδας μας
Συνέχεια από την 1η σελ.

την οφείλει στη γραμμή που ακολούθησε η συντακτική επιτροπή
της και αυτή σε γενικές γραμμές ήταν:
α) Η εφημερίδα να κρατηθεί μακριά από την πολιτική και τις
προσωπικές διενέξεις.
β) Να στηρίξει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, που έγιναν στο
χωριό από τους Συλλόγους του χωριού.
γ) Να φιλοξενήσει άρθρα συγχωριανών μας, που ανέδειξαν τις
θετικές πλευρές των συγχωριανών
μας και ειδικότερα των νέων, που
προοδεύουν σε κάθε σημείο της υδρογείου και κάνουν περήφανους όλους
μας.
Γυρνώντας το ρολόι της μνήμης
πίσω 25 χρόνια θυμάμαι πως γεννήθηκε η ιδέα να εκδοθεί η εφημερίδα.
Σε κάποια συνάντηση του Δ.Σ. του
Συλλόγου Αθηνών το 1996 για να συζητήσουμε για τις δράσεις του Συλλόγου, η πρόεδρος του Συλλόγου
Ελένη Δάμη-Ζαρόκωστα έριξε την
ιδέα για την έκδοση μιας εφημερίδας,
όλο το Δ.Σ. ήταν θετικό, αλλά δεν
γνωρίζαμε τις διαδικασίες της έκδοσής
της. Ο Γιάννης Ζαρόκωστας σύζυγος
της Ελένης Δάμη ανέλαβε το δύσκολο έργο των διαδικασιών
έκδοσης στο Υπουργείο Τύπου και η Γωγώ Παπαθεοδώρου-Καραγιάννη το γράψιμο και την τύπωση της εφημερίδας, μιας και είχε
εμπειρία στην έκδοση περιοδικών και εφημερίδας. Και έτσι έγινε η
πρώτη διευθύντρια της εφημερίδας για τα επόμενα 10 χρόνια. Την
ύλη για το πρώτο φύλλο την έφερε όλο το Δ.Σ. του Συλλόγου. Το
πρώτο φύλλο εκδίδεται τον Δεκέμβριο του 1996 με κύριο άρθρο
από τη Γωγώ Παπαθεοδώρου με τον τίτλο «Μισεμός», που περιγράφει
με τρόπο γλαφυρό και ανεπανάληπτο το κλίμα της εποχής του 1950
όπου αρχίζει η μετανάστευση των νέων της Ελλάδας. Η εφημερίδα
αγκαλιάστηκε από όλους τους Κακουραίους.
Η εφημερίδα υπήρξε ο εκτελεστικός βραχίονας του Συλλόγου
Αθηνών για να μπορέσει να εκτελέσει σημαντικά έργα όπως:
α) Ο Ξενώνας στο χωριό και ο Κήπος του.
β) Η αναστήλωση της Γκρόνιζας
γ) Η έκδοση τεσσάρων βιβλίων που αφορούν το χωριό (Λεύκωμα
Πεσόντων Κακουραίων στους εθνικούς αγώνες της Πατρίδος, το
Αρτεμίσιο Αρκαδίας του παπα-Γιώργη Κοτσιάνη, Από πού κρατάει η
σκούφια μας και το Et in Kakouri Ego).
Σταθερά μέχρι και σήμερα η εφημερίδα αποτελεί την αιχμή του
δόρατος για τη στήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων που εκτελούν
κάθε καλοκαίρι οι Σύλλογοι του χωριού.
Ας ευχηθούμε μακροημέρευση της εφημερίδας μας και να τα
χιλιάσει τα φύλλα της.
Ο Κακουραίος

Α/ΦΟΙ ΧΡΟΝΗ
Ανταλλακτικά - Service Οικιακών Συσκευών
28ης Οκτωβρίου 50 Τρίπολη • Τηλ.: 2710-239451

ρας έξω λυσσομανούσε και το ξεροβόρι
πάγωνε, κοντά στον παππού και τη γιαγιά,
ζητούσαμε πειστικές απαντήσεις στις εύλογες παιδικές μας απορίες, για το λαμπερό αστέρι, τους τρεις Μάγους, τη Βηθλεέμ, τη φάτνη, τον Ιωσήφ, την Μαρία
και το νεογέννητο Χριστό. Ακόμη για τον
αιμοσταγή εκείνο βασιλιά της Ιουδαίας,
Ηρώδη, που θανάτωσε δύο χιλιάδες αγόρια νήπια, και για τα ξωτικά τέρατα της
λαϊκής μυθοπλασίας, τους καλικάντζαρους, που κατέβαιναν από τα τζάκια στα
σπίτια, για να παίρνουμε κάποιες αόριστες
και ασαφείς απαντήσεις στις ερωτήσεις
μας.
Εκείνα τα Χριστούγεννα τα οικογενειακά, τα παραδοσιακά, τα πατροπαράδοτα, των στερήσεων, των πολλών και
ποικίλων δυσκολιών, σήμερα με νοσταλγία
αναπολούμε, μακριά από πολυτέλειες,
ανέσεις, κοσμικές επιδείξεις και τυποποιημένες κλισέ συγκεντρώσεις και άλλα
συναφή του επίπλαστου πολιτισμού μας
και της παγκοσμιοποίησης.
Σήμερα τα χωριά μας ερήμωσαν, οι
νέοι έφυγαν, έμειναν οι γέροι και αυτοί
λίγοι, άλλαξε ο τρόπος σκέψης και δράσης
και τα παραπάνω θα μείνουν ευχάριστες
αναμνήσεις του παρελθόντος.
Χρόνια Πολλά, Χαρούμενα Χριστούγεννα. Με υγεία το νέο έτος 2022.
Βασίλης Γ. Ηλιόπουλος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ και ΕΚΛΟΓΗ
Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ
Την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:30
π.μ., στην Αίθουσα του Συλλόγου, θα πραγματοποιηθεί
η Τακτική Γενική Συνέλευση του Μορφωτικού και
Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρτεμισίου με θέματα:
1. Απολογισμός των πεπραγμένων για το 2021 και
παρουσίαση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής
2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2021
3. ΕΚΛΟΓΗ Νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στην αρχή της Γενικής Συνέλευσης θα κοπεί
η πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου.
Η παρουσία όλων μας είναι σημαντική για την
ορθή λειτουργία του Συλλόγου μας.
Ένας κύκλος δώδεκα ετών κλείνει. Τα μέλη του
υπάρχοντος Δ.Σ. δεν θα θέσουν υποψηφιότητα και
ως εκ τούτου θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθεί
μια νέα Ομάδα που θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την
λειτουργία του Συλλόγου μας.
Είναι ευθύνη όλων μας η διατήρηση και η λειτουργία
του ιστορικού Συλλόγου μας που τόσα έχει προσφέρει
και υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να συνεχίσει να
προσφέρει. Σύγχρονες νόμιμες κτιριακές εγκαταστάσεις πλήρως εξοπλισμένες καταγεγραμμένες στο
Εθνικό Κτηματολόγιο. Λογιστική και γραφειοκρατική
τακτοποίηση σύμφωνα με κανόνες λειτουργίας αυτών
των σωματείων. Οικονομικά έσοδα από τη χρήση
της αυτόματης Γεφυροπλάστιγγας, της αίθουσας
του Συλλόγου καθώς και από επιχορηγήσεις και
οικονομικές ενισχύσεις.
Είναι σημαντικό νέα άτομα να εμπλακούν στο
Σύλλογο, ώστε να δοθεί μια νέα δυναμική.
Ως εκ τούτου παρακαλούνται όλοι όπως παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
του Μορφωτικού & Εξωραϊστικού
Συλλόγου Αρτεμισίου

Λόγω πληθώρας επίκαιρης ύλης
πολλά άρθρα συνεργατών μας
θα δημοσιευθούν
σε επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας

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
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Έφυγε από τη ζωή το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αθηνών Έφη Σπυροπούλου
Συνέχεια από την 1η σελ.

Νοιαζόταν για όλους, για μας τα παιδιά της, τα εγγόνια
της, τα αδέρφια της, τα ανίψια της, το χωριό της. Έκανε
πάντα ό,τι καλύτερο μπορούσε για όλους… Να εξυπηρετήσει, να διευκολύνει, να τρέξει, να μαγειρέψει, να είναι
το σπίτι της ανοιχτό… Μέσα σε όλα, και στις χαρές και
στις λύπες.
Γυναίκα άξια, μεγάλωσε μόνη της δυο παιδιά πολύ
νέα, σε μια εποχή δύσκολη και πάλεψε πολύ για να μη
μας λείψει τίποτα, να σπουδάσουμε, να μη λοξοδρομήσουμε... Με την ίδια αγωνία μεγάλωσε και τα εγγόνια της.
Όταν ήρθε στη ζωή της ο Ανδρόνικος πιστέψαμε ότι
επιτέλους η ζωή μπορεί να έχει ένα όμορφο τέλος.
Αλλά η χαρά κράτησε μόλις τρία χρόνια.
Μετά ο Θεός της έστειλε άλλη μια, την πιο δύσκολη
δοκιμασία που μπορεί να περάσει άνθρωπος.
Είναι πολύ δύσκολη αυτή η ασθένεια για αυτόν που
την περνά αλλά και για όλη την οικογένεια.
Η μητέρα μου πάλεψε σκληρά, με πείσμα και περηφάνεια μέχρι την τελευταία στιγμή. Μέχρι και την τελευταία
στιγμή μαθαίναμε καθημερινά από αυτήν πράγματα πολύτιμα για τη ζωή. Να έχουμε πίστη, να πολεμάμε, να μη τα
παρατάμε, να ελπίζουμε…
Θέλω να μοιραστώ μαζί σας τη σημασία που είχε για
εκείνη μια ακόμη μέρα. Ξυπνούσε κι έλεγε, μια ακόμη μερούλα… Κι όταν τη ρώτησα… Έχει τόση σημασία μια
μέρα ακόμη μαμά; Μα ναι απάντησε… Γιατί; τη ρώτησα…
Μου είπε: Βλέπεις, μυρίζεις, κοιτάς τον ήλιο, τα λουλούδια… Βλέπω τα παιδιά μου… τα εγγόνια μου…
Μα το ξεχνάμε αυτό εμείς που έχουμε την υγεία μας,
το πιο πολύτιμο αγαθό… Μόνο όταν τη χάνει κάποιος
που αγαπάς καταλαβαίνεις την αξία της.
Μην το ξεχνάτε… Αγαπήστε, αγκαλιάστε, συγχωρήστε
τώρα που μπορείτε…
ΑΝΤΙΟ μαμά, σε ευχαριστώ για όσα έκανες για εμάς,
για όσα μας έμαθες, που πάνω από όλα αυτό που είχε σημασία για εσένα ήταν να είμαστε καλά παιδιά.
Θα μας λείψεις πολύ. Θα σε έχουμε δίπλα μας και
μέσα στην καρδιά μας.
Έλεγες ότι εκεί που θα πας είναι όμορφα, φωτεινά, το
είχες δει στο όνειρό σου. Είχε φως και πολλά άσπρα λουλούδια… Σε περίμεναν πολλοί αγαπημένοι. Η γιαγιά, ο
παππούς, ο Ροβέρτος τώρα και ο Αποστόλης… Αυτό τουλάχιστον με παρηγορεί…
Ακολουθεί η νεκρολογία του Γιάννη Δ. Σταματόπουλου

Αγαπητή Έφη
Σε μένα έλαχε ο κλήρος να σου πω το τελευταίο
αντίο εκ μέρους των Συλλόγων του χωριού, που τόσο
αγαπούσες.

Για τον Αποστόλη
Ο πόνος είναι βουβός και ανείπωτος για το δάσκαλο, που έχει την ατυχία να ζήσει την απώλεια
του μαθητή του και μάλιστα πολύ αγαπημένου.
Ο Αποστόλης που έφυγε πρόωρα από την ζωή
στα 49 χρόνια, ήταν για δύο χρόνια μαθητής μου,
όταν προετοιμαζόταν για την εισαγωγή του στο
Πανεπιστήμιο. Από τότε είδα το κοφτερό και λαμπερό
του μυαλό, την εργατικότητά του, αλλά αυτό που
με εντυπωσίασε ήταν η μεθοδικότητα που είχε στη
μελέτη των μαθημάτων του.
Ήμουν βέβαιος για την επιτυχία του, πράγμα
που έγινε.
Όλα τα χρόνια των σπουδών του, που ακολούθησαν τον καμάρωνα.
Εκείνο που με είχε συγκινήσει ιδιαίτερα ήταν
ότι πάντα, αναγνώριζε τη συμβολή μου στην επιτυχία
του στο Πανεπιστήμιο, και πάντα το έλεγε σε κάθε
συνάντησή μας, αλλά και σε συζητήσεις τρίτων.
Για μένα αυτό ήταν η μεγαλύτερη ικανοποίηση.
Είναι η ηθική ικανοποίηση που παίρνει ο δάσκαλος
από τον μαθητή του.
Ο Αποστόλης μεγάλωσε σε μια οικογένεια με
αρχές και αξίες.
Με την πρόωρη φυγή του Αποστόλη από τη
ζωή, το χωριό μας και η επιστημονική κοινότητα
έχασε έναν ταλαντούχο και λαμπρό επιστήμονα,
που είχε πολλά να δώσει στην κοινωνία και προπαντός στην οικογένειά του που τόσο αγαπούσε.
Εύχομαι ο Παντοδύναμος Θεός να αναπαύσει
την ψυχή του και να δίνει κουράγιο και δύναμη
στους γονείς του, στην οικογένειά του, στα αδέλφια
του και στους συγγενείς του, για να μπορέσουν να
απαλύνουν τον μεγάλο πόνο που δίνει η απώλεια
του αγαπητού Αποστόλη.
Καλό σου ταξίδι προς την αιωνιότητα Αποστόλη.

Ο δάσκαλός σου
Γιάννης Δ. Σταματόπουλος

Έφη, βιάστηκες να φύγεις γρήγορα για να προφτάσεις
στο δρόμο προς τον ουρανό τον πολυαγαπημένο σου
ανιψιό Αποστόλη. Έφη, κράτα του καλά το χέρι, γιατί το
παλικάρι μας δεν γνωρίζει αυτούς τους δρόμους, για να
τον οδηγήσεις με ασφάλεια στην πύλη του Ουρανού.
Είμαι βέβαιος ότι στην πύλη θα σας περιμένει ο αγαπημένος σου αδελφός Ροβέρτος, που τον χάσαμε και
αυτόν πρόωρα και αναπάντεχα.
Σίγουρα η έκπληξή του θα είναι μεγάλη για την άφιξή
σας, μα πιο πολύ για τον Αποστόλη, αυτόν τον φέρελπι
νέο, τον ταλαντούχο επιστήμονα και το υπόδειγμα οικογενειάρχη.
Για όλους εμάς ο πόνος είναι βουβός και ανείπωτος
για τον πρόωρο χαμό και των δυο σας.
Έφη στη ζωή σου υπήρξες δυναμική γι’ αυτό μπόρεσες
να ξεπεράσεις τα εμπόδια που έτυχαν στο δρόμο σου,
εργατική και αποφασιστική.
Μεγάλωσες τα παιδιά σου Δημήτρη και Ελένη, με
αγάπη αλλά και με αρχές και αξίες, τα μόρφωσες και
δικαίως καμάρωνες για τις επαγγελματικές τους επιτυχίες.
Μα η μεγάλη σου αδυναμία και αγάπη ήταν τα εγγόνια
σου Παναγιώτης και Έφη και όταν μίλαγες γι’ αυτά, με τα
πιο γλυκά λόγια, έλαμπε το πρόσωπό σου.
Αγάπησες τη γενέθλια γη και γι’ αυτό έφτιαξες σ’
αυτή το σπίτι σου, που τα τελευταία χρόνια το χαιρόσουν
με τον σύντροφό σου Ανδρόνικο, που ήταν δίπλα σου
βράχος ακλόνητος τα τελευταία δύσκολα χρόνια της
ζωής σου.
Θα μας λείψεις Έφη, γιατί ήσουν η ψυχή της πλατείας
τα τελευταία χρόνια.
Πάντα ήσουν εκεί με παρέα, συγγενείς και φίλους,
γιατί και στα δύσκολα δεν το έβαλες κάτω.
Πέρα από αυτά ήσουν άνθρωπος της κοινωνικής προσφοράς, συμμετείχες στα κοινά του χωριού μέσα από
τον Σύλλογο Αθηνών, που ήσουν μέλος του Δ.Σ. πάνω
από τριάντα χρόνια.
Στον Σύλλογο ήσουν πάντα μπροστάρισσα και η ψυχή
των εκδηλώσεών του γιατί η νοικοκυροσύνη σου ήταν
άφταστη, αγαπητή Έφη.
Η προσφορά σου στα πολιτιστικά δρώμενα των Συλλόγων του χωριού ήταν μεγάλη και ουσιαστική.
Ο Σύλλογος Αθηνών με τη δική σου φυγή γίνεται
φτωχότερος.
Τα τελευταία χρόνια έχουν φύγει από κοντά μας τα
μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Αθηνών, Αρχοντούλα Δούρου,
Κώστας Ηλιόπουλος, Κωστούλα Μπενεχούτσου και τώρα
εσύ, πώς να το αντέξει κανείς!
Για την πολυετή προσφορά σου στον Σύλλογο Αθηνών,
θέλω και δημόσια να σε ευχαριστήσω, εκ μέρους του Δ.Σ.

Για τον Αποστόλη
και την Έφη
Η συγγένεια από το Τασιοπουλέικο σόι,
έχασε πρώτα τον καλύτερο ξάδερφο, το
Ροβέρτο μας και τώρα χάνει ένα από τα
καλύτερα ανίψια τον Αποστόλη του Νώντα
και της Μαρίας μας.
Ένα ανίψι που ήταν υπόδειγμα παιδιού,
νέου, μαθητή, φοιτητή, τέκνου, αδελφού,
συζύγου, πατέρα, συγγενούς, φίλου, επιστήμονα, συνεργάτη, πανεπιστημιακού δασκάλου, εργοδότη.
Γιατί η μοίρα να σημαδεύει τους καλύτερους;
Καλό σου ταξίδι Αποστόλη μας. Δεν
θα σε ξεχάσουμε ΠΟΤΕ!
Γιώργος Ρόκκας
****
Δυστυχώς για τα ξαδέρφια από το Τασιοπουλέικο σόι, το χαμό του Ροβέρτου
μας και του Αποστόλη μας, ακολούθησε
και αυτός της πολυαγαπημένης μας ξαδέρφης Έφης. Μιας ξαδέρφης αγαπητότατης από όλους μας και όλο το χωριό,
άξιας, δημιουργικής, δοτικής και έτοιμης
να βοηθήσει όλους και σε όλα, κοινωνικότατης, άξιας μητέρας, γιαγιάς, συντρόφου.
Έφη μας, βασανισμένη, δώσε την αγάπη
όλων μας στις μανάδες, τους πατεράδες
μας, στο Ροβέρτο και τον Αποστόλη και
κλείσε την πόρτα στο κακό για τη συγγένεια.
Βάλε βούλα και κλειδί.
Καλό σου ταξίδι. Θα σε θυμόμαστε ΠΑΝΤΑ.
Γιώργος Ρόκκας

του Συλλόγου και να υποσχεθώ ότι η μνήμη σου θα μείνει
ζωντανή σ’ όλους μας.
Έφη, θέλω να μεταφέρω τα θερμά συλλυπητήρια τα
προσωπικά αλλά και των Δ.Σ. των Συλλόγων του χωριού,
στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου, στα αδέλφια σου, στο
σύντροφό σου και στους συγγενείς σου.
Έφη, πορεύσου ήσυχη το δρόμο προς τον ουρανό,
έχεις παρέα τον Αποστόλη μας, εκεί θα ανταμώσεις αγαπημένα πρόσωπα. Δώσε χαιρετίσματα σ’ όλους.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Κακουραίικης γης που
θα σε σκεπάσει.
Αιωνία σας η μνήμη και καλό παράδεισο και στους
δύο σας.

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων του Αρτεμισίου, βαθύτατα συγκλονισμένα και συντετριμμένα
από το οδυνηρό γεγονός θανάτου της εκλεκτής συγχωριανής μας

ΕΦΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Συνήλθαν σε έκτακτη συνεδρίαση και ομόφωνα
αποφάσισαν:
1. Να εκφράσουν την ανείπωτη θλίψη τους για την
απώλεια της εκλεκτής συγχωριανής μας και μέλους
των Συλλόγων.
2. Να εκφράσουν τα ολόθερμα συλλυπητήριά τους και
την ολόψυχη συμπαράστασή τους στα μέλη της
οικογενείας της εκλιπούσης.
3. Να παραστούν σύσσωμα τα Διοικητικά Συμβούλια
στην εξόδιο ακολουθία και να συνοδεύσουν την
εκλιπούσα στην τελευταία της κατοικία.
4. Να οργανώσουν στη μνήμη της μια δράση Φιλανθρωπικού Χαρακτήρα τις ημέρες των εορτών, τιμώντας
έτσι την μεγάλη της ευαισθησία και συμπαράσταση
σε όσους είχαν ανάγκη.
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 χωριό μας.
Τα Διοικητικά Συμβούλια
των Συλλόγων Αρτεμισίου

Θεόδωρος Παν. Σταματόπουλος (Ιερέας)
Ο πατήρ Θεόδωρος Σταματόπουλος γεννήθηκε στο Αρτεμίσιο το 1931. Οι γονείς του
ήταν ο Παναγιώτης και η Κωνσταντίνα, και
είχε έναν αδελφό τον Νίκο, και δύο αδελφές
την Ελένη και τη Βασιλική.
Σπούδασε για ιερέας στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή στην Αθήνα, και ήρθε στην
Αυστραλία, στο Σίδνεϊ το 1961 με πρόσκληση
από τον Αρχιεπίσκοπο της Αυστραλίας.
Στο Σίδνεϊ παντρεύτηκε τη μητέρα μας,
την Γεωργία το 1962 που είχε έρθει από τον
Άγιο Βασίλειο της Κορινθίας.
Χειροτονήθηκε ιερέας στις 4/3/1962 και
πήγε στην πόλη Αδελαΐδα που υπηρέτησε
για 14 χρόνια στην εκκλησία του Προφήτη
Ηλία. Εκεί γεννηθήκαμε εμείς, τα παιδιά του
η Νικολέττα και ο Παναγιώτης.
Φύγαμε από την Αυστραλία οικογενειακώς για την Ελλάδα το
1976 και ο πατέρας μας υπηρέτησε σε δύο εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη
στο χωριό της Αγίας Τριάδας και αργότερα στον Άγιο Παντελεήμονα.
Μετά από 9 μήνες αποφασίσαμε να επιστρέψουμε στην Αυστραλία,
όπου υπηρέτησε στην Κοίμηση της Θεοτόκου στο Gippsland.
Ο πατέρας μας έλεγε ότι ήταν πολύ χαρούμενος που μας έφερε
για διακοπές στο Κακούρι για να δούμε το σπίτι που γεννήθηκε και
μεγάλωσε, και να γνωρίσουμε τους συγγενείς. Μας πήγε στο
κοιμητήριο να δούμε τον τάφο του παππού και της γιαγιάς μας.
Ευχαριστήθηκε που λειτούργησε στο Κακούρι. Είχε πει: “χάρηκα
που έκανα λειτουργία στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου και
χάρηκα πολύ γιατί είδα πολλούς πατριώτες μου”.
Ως Ιερέας, έκανε το καθήκον του, έζησε τη ζωή του με ακεραιότητα.
Ήταν θετικός και συνεπής στο λόγο του, προσεκτικός και ήρεμος, και
αγαπημένος από όλους.
Είμαστε περήφανοι που ήταν ο πατέρας μας, θα θυμόμαστε τις
όμορφες στιγμές που είχαμε μαζί του και θα είναι πάντα στη σκέψη
μας.
Τα παιδιά σου
Παναγιώτης και Νικολέττα

Το Κακούρι
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Έφυγαν για πάντα από κοντά μας
Λίγα λόγια για τον Αποστόλη
Ο μεγάλος τυχερός άτυχος
Ο Αποστόλης Σπυρόπουλος υπήρξε συνάμα τυχερός και άτυχος. Τυχερός γιατί γεννήθηκε από
μια ένωση αγάπης και μεγάλωσε μέσα στην ζεστή
αγκαλιά μιας σπουδαίας οικογένειας, από γονείς
που μέλημά τους είχαν να του δώσουν όλα τα θεμέλια για μια ευτυχισμένη ζωή. Τυχερός επίσης
γιατί την αγάπη που πήρε την έδωσε και την μοιράστηκε πολλαπλάσια με τη γυναίκα
του και τα παιδιά του όταν δημιούργησε την δική του οικογένεια.
Στάθηκε, όμως, άτυχος γιατί η
ζωή του, αν και γεμάτη, υπήρξε σύντομη, γιατί δεν θα ζήσει την ευλογία
να γεράσει συντροφιά με την σύντροφό του, απολαμβάνοντας τους
κόπους μιας ζωής και καμαρώνοντας
παρέα τα παιδιά τους.
Έφυγε από την ζωή την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021, σε ηλικία
49 ετών, μετά από μια γενναία και
πολυετή μάχη με το πολλαπλούν
μυέλωμα.

Ο Αποστόλης και το κρασί
Ο Αποστόλης, ως παιδί, έλαβε από την οικογένειά
του αγάπη, φροντίδα και σωστές κατευθύνσεις. Οι
γονείς του Νώντας και Μαρία σφυρηλάτησαν έναν
εξαίσιο χαρακτήρα, με υπευθυνότητα, ήθος και σεβασμό στις αξίες. Υπήρξε εξαίρετος μαθητής και
φοιτητής, αγαπητός σε δασκάλους και συμμαθητές
όλων των βαθμίδων.
Σπούδασε στο Τμήμα Τροφίμων της Γεωπονικής
Σχολής Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στην
Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όπου ολοκλήρωσε τις διδακτορικές σπουδές του, ανέλαβε την διεύθυνση της
οινοποιητικής μονάδας του Πανεπιστημίου του παράγοντας σπουδαίο έργο και δίδαξε παραγωγή
οίνου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές οινολογίας από
όλο τον κόσμο. Υπήρξε λατρεμένος δάσκαλος για
τους φοιτητές αυτούς και τους μεταλαμπάδευσε
τις γνώσεις και την αγάπη του για το κρασί.
Γνώριζε το κρασί όσο λίγοι, ήξερε ανά πάσα
στιγμή πώς κινείται το κρασί και τα παράγωγά του
σε εμπορικό και επιστημονικό επίπεδο παγκοσμίως,
έδωσε πλήθος διαλέξεων σε θέματα οινολογίας
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στήριξε τον
ελληνικό αμπελώνα σε διεθνή επιστημονικά φόρα
και αγορές.
Υπήρξε καινοτόμος στις δράσεις που ανέλαβε
για το ελληνικό κρασί. Μεταξύ των σπουδαίων
πρωτοβουλιών του ξεχωρίζουν η προώθηση της
βιολογικής καλλιέργειας, η επεξεργασία του φακέλου για την ένταξη του αφρώδους μοσχοφίλερου
στα προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και η επεξεργασία ερευνητικών προγραμμάτων για τις αυτόχθονες ζύμες του μοσχοφίλερου
και του αγιωργίτικου, καθώς και για την αντιμετώπιση
του μύκητα της ωχροτοξίνης που απαξίωνε κάθε
χρόνο μεγάλες ποσότητες αγροτικών προϊόντων
εμποδίζοντας τις εξαγωγές.
Υπήρξε επικεφαλής του Κτήματος Σπυρόπουλου
και το έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο με τα προϊόντα του Κτήματος να τοποθετούνται, μεταξύ άλλων, στις δύσκολες αγορές της Ελβετίας, του Καναδά και των ΗΠΑ. Έργο και καμάρι του υπήρξε η
κατασκευή της μονάδας του Κτήματος στην Αρχαία
Νεμέα, το οποίο σχεδίασε και εξόπλισε, δημιουργώντας και τους αμπελώνες γύρω του.

Μια ευτυχισμένη ζωή
Εκτός από το κρασί, ο Αποστόλης αγαπούσε
τους δικούς του ανθρώπους, την οικογένεια και
τους φίλους τους, αγαπούσε τα βιβλία και την μουσική, τις απόμερες ακρογιαλιές των Μικρών Κυκλάδων, την Αμοργό, τα βουνά και τα ποτάμια της
Πελοποννήσου και όλης της Ελλάδας, αγαπούσε
την πεζοπορία, την ορειβασία και την χιονοδρομία,
αγαπούσε την ζωή και την έζησε στο μέγιστο.
Δύσκολα θα συναντήσετε άνθρωπο που αγαπούσε τα βιβλία περισσότερο από τον Αποστόλη,
αναζητούσε διαρκώς το κάτι παραπάνω στην μόρφωση και διακατεχόταν από διαρκή πόθο να διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες. Η αγάπη
για την πνευματική αναζήτηση, σε συνδυασμό με
την αγάπη του για τα ταξίδια, δεν μπορούσαν παρά
να διαμορφώσουν έναν άνθρωπο σκεπτόμενο και
ανοιχτόμυαλο, υπεύθυνο, όμορφο εξωτερικά και

εσωτερικά, πραγματικό πολίτη του κόσμου.
Το έτος 1993 γνώρισε στην Τρίπολη την Χριστίνα
Καρασούλου, την γυναίκα της ζωής του όπως έλεγε
και από τότε δεν χώρισαν στιγμή. Μαζί κατά την
διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών στις ΗΠΑ,
μαζί πίσω στην Ελλάδα όπου και παντρεύτηκαν το
2000, μαζί μετά την μετοίκησή τους στην Καλιφόρνια
το 2012, μαζί στα δύσκολα χρόνια της ασθένειας
του Αποστόλη, μαζί μέχρι το τέλος.
Ο Αποστόλης και η Χριστίνα απέκτησαν δύο γιους, τον Επαμεινώνδα
και τον Θάνο, τους οποίους μεγάλωσαν με πολλή αγάπη, ισορροπώντας
άριστα ανάμεσα στην προστατευτική
φροντίδα και στην διακριτική παρουσία
δίπλα τους, ώστε να διαμορφώσουν
την προσωπικότητά τους ελεύθερα
και αυτόνομα.
Το πολλαπλούν μυέλωμα συνάντησε τον Αποστόλη το 2016 στις
ΗΠΑ, αλλά ποτέ δεν τον καθόρισε.
Σκοπός και επιθυμία του ήταν να
ζήσει όσο περισσότερο μπορούσε και
κυρίως να ζήσει καλά, χωρίς φόβο,
χωρίς να περιμένει παθητικά το χειρότερο, αλλά
να παλεύει διαρκώς για το καλύτερο. Έτσι και
έκανε. Επί πέντε χρόνια, με την θαυμαστή συμπαράσταση της Χριστίνας και έχοντας δίπλα του τα
παιδιά του, έδωσε μεγάλη μάχη να ζήσει και να
ζήσει καλά. Δεν παραιτήθηκε από την ζωή, συνέχισε
να δουλεύει μέχρι τελευταία στιγμή ως αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος μεγάλης εταιρείας τροφίμων
και είχε τον χρόνο να είναι διαρκώς κοντά στα
παιδιά του, ώστε να τους δώσει όλα τα απαραίτητα
εφόδια για να προχωρήσουν στον δρόμο που με
την αμέριστη αλλά διακριτική παρουσία των γονιών
τους είχαν χαράξει. Στα δύσκολα, αλλά και πολύτιμα
αυτά χρόνια, ο Αποστόλης δεν λησμόνησε τους
γονείς, τις αδερφές και τα ανίψια του, υπήρξε
πολλές φορές αυτός που φάνηκε δυνατός και τους
στήριζε, με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία και ζηλευτό
ρεαλισμό.

Αποχαιρετώντας την παιδική ηλικία
Πολλοί λένε ότι το τέλος της παιδικής ηλικίας
έρχεται όταν ο ίδιος κάνεις παιδιά. Άλλοι ότι η
παιδική ηλικία χάνεται ταυτόχρονα με την απώλεια
του πρώτου σου γονιού. Έχω βιώσει και τις δύο πιο
πάνω συνθήκες, τα παραπάνω έχουν και τα δύο μια
δόση αλήθειας. Ωστόσο, σήμερα τείνω να πιστέψω
ότι τελικά αποχαιρετούμε βίαια και οριστικά την
παιδική μας ηλικία, όταν φεύγει από την ζωή κάποιος
με τον οποίο υπήρξαμε μαζί παιδιά. Για τις αδερφές
του Αποστόλη, για τα ξαδέρφια και τους παιδικούς
του φίλους που ταξίδεψαν στην άλλη άκρη του κόσμου για τον τελευταίο αποχαιρετισμό, η απώλειά
του έχει έναν επώδυνο συμβολισμό.
Χάσαμε μαζί του μέρος της παιδικής μας ηλικίας,
διαταράχθηκε η δεδομένη εικόνα με την οποία μεγαλώσαμε, ότι δηλαδή είμαστε προορισμένοι να
μεγαλώσουμε μαζί και ταυτόχρονα, να αποχαιρετήσουμε κάποια στιγμή – κατά την φυσική πορεία
των πραγμάτων – τους γονείς μας, να προχωρήσουμε μπροστά μεγαλώνοντας τα παιδιά μας και
εντέλει να γεράσουμε κι εμείς και να φύγουμε από
την ζωή έχοντας κάνει έναν πλήρη κύκλο.
Ας θυμόμαστε όλοι ότι η υγεία δεν είναι αυτονόητη και ότι τα γηρατειά είναι ευλογία, ας προσπαθήσουμε στην μνήμη του Αποστόλη να ζήσουμε
την ζωή μας στο μέγιστο, να είμαστε ευγνώμονες
για την υγεία την δική μας και των ανθρώπων μας,
να φροντίζουμε το σώμα και την ψυχή μας και
τελικά η βασική μας φιλοδοξία να είναι απλή: Να
ζήσουμε με αγάπη και να γεράσουμε.

Κωνσταντίνα Ροβ. Σπυροπούλου
Το κείμενο διαμορφώθηκε σε συνεργασία με
τον πατέρα του Αποστόλη, Νώντα Απ. Σπυρόπουλο.
Η επιμνημόσυνη δέηση για την συμπλήρωση 40
ημερών από τον θάνατο του Αποστόλη Σπυρόπουλου
θα λάβει χώρα την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021
και ώρα 10.45’ στο Ναό της Αναλήψεως στην
Πλατεία Βριλησσίων Αττικής, όπου βρίσκεται και η
κατοικία του Αποστόλη και της οικογένειάς του.
Επιθυμία της οικογένειας του Αποστόλη αποτελεί
να ενισχυθεί, στην μνήμη του, το USC Norris Comprehensive Cancer Center, το οποίο στάθηκε δίπλα
του τα χρόνια της ασθένειάς του.

Δημήτρης Κολιόπουλος του Ηλία
Στις 20 Σεπτέμβρη 2021 έφυγε
από κοντά μας, σε ηλικία 95 χρονών,
ο πατέρας Δημήτρης Κολιόπουλος.
Μια είδηση που γέμισε με πολύ μεγάλη θλίψη όχι μόνο την πολυμελή
οικογένειά του αλλά και τους πολλούς του φίλους.
Γεννήθηκε το 1926 στο Κακούρι,
σε μια πολύ-πολύ δύσκολη εποχή
για την Ελλάδα και τους πολίτες
της. Το βιοτικό επίπεδο της Ελλάδας
ήταν πολύ χαμηλό και οι συνθήκες
επιβίωσης δύσκολες. Το 1955 παντρεύτηκε την Κωνσταντίνα, από το
Κουτσοπόδι. Απόκτησαν 5 παιδιά,
την Θοδώρα, τον Ηλία, την Κωστούλα, την Παναγούλα και τον Κώστα,
που τους χάρισαν 14 εγγόνια και
πολλά δισέγγονα.
Επέλεξε από την αρχή για επαγγελματική απασχόληση, αλλά και
για επιβίωση, την Κτηνοτροφία. Έχει
ταυτιστεί με την Αρμενιά. Για πολλά
χρόνια είχε, την καλοκαιρινή περίοδο, την στάνη του σε αυτή την δύσβατη, αλλά ταυτόχρονα και μαγική
κορυφή της ΑΡΜΕΝΙΑΣ. Εκεί έφτιαξε
το λημέρι του, τις στρούγκες του,
τα υποτυπώδη καταλύματα για απάγκιο που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα από τους προσκυνητές της
Ανάληψης. Γιατί εκεί δίπλα ο Βασίλης
Νάτσης έχτισε το πρώτο εκκλησάκι
της Ανάληψης που αργότερα με την
φροντίδα των συγχωριανών εξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο εξωκλήσι.
Αυτό είχε για παρέα για πολλά χρόνια. Καθημερινά δυο με τρεις φορές
την ημέρα ανεβοκατέβαινε μεταφέροντας και τα προϊόντα του. Εξαντλητικό όλο αυτό, που στα γεράματα
του βγήκε η ταλαιπωρία αυτή ως
πόνος στα πόδια. Την χειμερινή περίοδο με όλη την οικογένειά του
και το κοπάδι του μετανάστευε στα
πιο ζεστά μέρη της Αργολίδας, στην
περιοχή του Κουτσοποδίου.

Αντιλαμβανόμενος όλες αυτές
τις δυσκολίες αναζητούσε πάντα
λύσεις καλύτερες και μόνιμες. Έτσι
όταν του δόθηκε η ευκαιρία και η
δυνατότητα αγόρασε αρκετά στρέμματα στην περιοχή του Τουρνικιώτη
(ανάμεσα στο Κακούρι και στους
Σημιάδες) και έφτιαξε εκεί το μόνιμο
λημέρι του. Μεγάλωσε το κοπάδι
του και δημιούργησε σιγά-σιγά με
την βοήθεια και των γιών του μια
μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα, την
οποία και τους κληρονόμησε.
Η ταλαιπωρία της Αρμενιάς του
άφησε σημαντικά προβλήματα στα
πόδια, που τον ταλαιπώρησαν μέχρι
το τέλος. Για μερική ανακούφιση
επισκεπτόταν, όσο είχε δυνάμεις,
το καλοκαίρι για 20 ημέρες τα θερμά
λουτρά στα Μέθανα.
Έφυγε από τη ζωή όρθιος και
σε πλήρη διαύγεια.
Ήταν πάντα η ζεστή εστία για
όλους μας καθώς και η ήρεμη δύναμη
με την οποία μας προσέγγιζε και
μας μετέφερε την μεγάλη του εμπειρία και σοφία που απέκτησε.
Ήδη μας λείπεις και μου λείπεις
πάρα πολύ. Ακόμη νοιώθω την παρουσία σου, την αύρα σου να με
σκεπάζει. Θα σε θυμόμαστε για πάντα και προσευχόμαστε το ταξίδι
αυτό να είναι σε τόπο φωτεινό, σε
τόπο χλοερό, σε τόπο αναψύξεως.
Πατέρα σε ευχαριστώ για όλα.
Καλό σου ταξίδι.
Η κόρη σου Παναγούλα

Ελένη Σταθούλη σύζ. Γεωργίου
Στις 12/12/2020 έφυγε από τη ζωή η
Ελένη Σταθούλη, σύζυγος του Γεωργίου
Σταθούλη, Παιδιάτρου από τα Γιαννιτσά,
σε ηλικία 73 ετών. Πατέρας του Γεωργίου
Σταθούλη ήταν ο Παναγιώτης Σταθούλης
από το Κακούρι.
Έλεγε η Ελένη μου: «Αν πεθάνει πρώτος ο Γιώργος εγώ δε θα μπορέσω να
ζήσω χωρίς αυτόν».
Εμένα όμως με ρώτησε αν θα μπορέσω
να ζήσω χωρίς αυτήν; Έφυγε όπως ήθελε.
Δεν ήθελε να πέσει στο κρεβάτι για να μη
γίνει βάρος στον άντρα της ούτε και στα παιδιά και στις νύφες της και
την άκουσε ο Πανάγαθος Θεός και την πήρε στη βασιλεία Του.
Έζησα 54 χρόνια μαζί της. Σ’ όλη μας τη ζωή χατίρι δε μου χάλασε.
Ήταν καλόκαρδη, αγαπητή σε όλη την κοινωνία των Γιαννιτσών.
Αγαπούσε υπερβολικά τον άντρα της, τα παιδιά της, τα εγγόνια της.
Ήταν ψυχούλα! Αιωνία η μνήμη της.
- Ο θάνατός σου, ο πόνος και η μοναξιά είναι αυτά που θα με βασανίζουν σ’ όλη την υπόλοιπη ζωή μου.
Ο άντρας σου
Ελένη μου, σε αγαπώ, καλή αντάμωση.

Δωρεές στη μνήμη
➤ Έφης Σπυροπούλου, έδωσαν στον Σύλλογο του χωριού, αντί
στεφάνου: Κοτσιάνης Αλέκος 50€, Σταματόπουλος Ιωάννης 50€,
Φίλοι (Ανώνυμα) 180€
➤ Δημητρίου Ηλ. Κολιόπουλου, έδωσε στον Σύλλογο του χωριού
η Θεοδώρα Μπέτα-Κολιοπούλου 100€
➤ Θεόδωρου Παν. Σταματόπουλου (Ιερέα) (Αυστραλία), η οικογένειά
του προσέφερε το ποσό των 100€ (είχε καταχωρηθεί ως συνδρομή
στο φύλλο 98 της εφημερίδας μας).

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

