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«Ο ισχυρός επιβάλλει ότι του επιτρέπει η δυναμή του και ο αδύναμος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του». Θουκυδίδης

Kακουραίοι, Αγκαλιάστε στοργικά την εφημερίδα των Αρτεμισιωτών, το ΚΑΚOYΡΙ. 

Αυτή μας αδελφώνει, μας ταξιδεύει στ’ όμορφο χωριό μας και κάνει τη φωνή μας ν’ ακούγεται μακρύτερα και περισσότερο. 

O ΞENΩNAΣ λειτουργεί και εξυπηρετεί πλήρως
όλους όσους θελήσουν να δοκιμάσουν 

τη φιλοξενία του. 
Υπεύθυνη λειτουργίας του ξενώνα 

η κ. Δήμητρα Ρόκκα
Tηλ: 27960-61154 και 27960-61145. 

Ο ξενώνας μας στο όμορφο χωριό μας 
σας περιμένει να σας ξεκουράσει. 

Κλείστε εγκαίρως δωμάτια. 
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«Πάσχα στο χωριό Χριστούγεννα στην πόλη»,
λέει η λαϊκή ρήση. Έτσι και φέτος, πλήθος

ξενιτεμένων συγχωριανών επισκεφθήκαμε το χωριό

μας, το Κακούρ,ι για να ζήσουμε την οικογενειακή

ατμόσφαιρα και τα παραδοσιακά έθιμα. Η Μεγάλη

Εβδομάδα σποτελεί την ιδανική ευκαιρία να επι-

στρέψουμε στις ρίζες μας, να επισκεφθούμε τους

γονείς μας ή τους συγγενείς, που έχουμε βδομάδες,

μήνες ή χρόνια να δούμε. Άλλωστε το Πάσχα είναι

οικογενειακή γιορτή, που επιβάλλει να γυρίσουμε

για λίγο στον τόπο καταγωγής μας, να περπατήσουμε

στα στενά σοκάκια, που μεγαλώσαμς και να θυμη-

θούμε πώς είναι να βγαίνεις από την πόρτα σου και

να σε καλημερίζει ένα ολόκληρο χωριό, σε κάθε

σου βήμα.

Με κατάνυξη παρακολουθούσε το εκκλησίασμα,
κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, τον
παπά Κουτρουμπή να μας μεταφέρει με τους ύμνους
της Μεγάλης Εβδομάδας των Παθών του Κυρίου
στο μαγευτικότερο γεγονός της Ορθοδοξίας, την
Ανάσταση. 

Ο βροχερός καιρός μας τα χάλασε την μέρα της

Ανάστασης και έτσι το παραδοσιακό σουβλιστό αρνί

σε αρκετά σπίτια κατέληξε στο φούρνο. Η ατμό-

σφαιρα που επικράτησε ήταν όμως ζεστή και γι’

αυτό όλοι αναπολούμε τις όμορφες στιγμές που

περάσαμε.

Γιάννης Γκόνος 

H εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

Με κάθε επισημότητα γιορ-
τάστηκε και φέτος η εορτή
των Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης, στο Κακούρι μας. Το

απόγευμα της Κυριακή

20.05.2012, παραμονή της εορ-

τής των πολιούχων του χωριού

μας, έγινε σε κατανυκτική

ατμόσφαιρα ο εσπερινός, χω-

ροστατούντος του Αρχιμαν-

δρίτη κ. Ιουστίνου, πλαισιού-

μενου από τον ιερέα μας κ.
Κουτρουμπή και από άλλους

ιερωμένους. Στη συνέχεια ακο-

λούθησε η περιφορά της ει-

κόνας των πολιούχων Αγίων

στους δρόμους του χωριού,

με τη συμμετοχή του πολυά-

ριθμου εκκλησιάσματος. Η τε-

λετή ολοκληρώθηκε στη στο-

λισμένη εκκλησία μας με την

καθιερωμένη αρτοκλασία και

το μοίρασμα των γλυκών. 

Ακολούθησε παραδοσιακό γλέντι,

όπου ο Δημήτρης ο Σταθούλης, στην Αί-
θουσα του Συλλόγου του χωριού είχε
αναλάβει τη διασκέδαση με ορχήστρα
που αποτελούσαν οι: Γιώργος Μπέκιος,
Γιάννης Σιέττος, Δήμητρα Μπέκιου και
ο Πάνος Κοτρώτσος στο κλαρίνο. Οι

συγχωριανοί μας με τους φίλους τους

διασκέδασαν με παραδοσιακή μουσική

και χορούς έως το πρωί. Η εορταστική

ατμόσφαιρα επαναλήφθηκε και την Δευ-

τέρα, ανήμερα της εορτής.

Γιάννης Γκόνος

Κωδ. εντύπου: 014117

Ο  ξενώνας  του  χωριού  μας

Μη μας ξεχνάτε!

Φίλες και φίλοι του Συλλόγου Αρτεμισιωτών,
όπου κι αν έρχεται η εφημερίδα μας, μη μας ξεχνάτε.
Χωρίς τις δικές σας συνδρομές, δεν μπορούμε να
κυκλοφορήσουμε. Μην ξεχνάτε τη συνδρομή σας. 

Μπορείτε  να  πληρώσετε:

α. Στο χωριό στην κ. Δήμητρα Ρόκκα 
β. Στην Τρίπολη στον κ. Χρήστο Σταματόπουλο (Κι-
νέζο) που θα τον βρείτε στο κατάστημά του στην οδό
Εθνικής Αντιστάσεως 52 (πρώην ΙΒ). Το Δ. Σ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αισθάνεται την ανάγκη να εκ-
φράσει τις θερμές ευχαριστίες του σε όλους τους συν-
δρομητές της εφημερίδας μας και ιδιαίτερα στους ξενιτε-
μένους Κακουραίους, που ανταποκρίθηκαν στην αποστολή
της συνδρομής τους. 

Σας ευχαριστούμε όλους σας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Από το Σύλλογο των Κακουραίων της Αδελαΐδας
μέσω του (Μιχάλη Β. Σταθούλη) ρίχτηκε η ιδέα ενός αν-
ταμώματος των απανταχού Κακουραίων στο χωριό, τον
Ιούλιο του 2014. 

Οι Συλλογοι του χωριού υιοθετούντες, κατ’ αρχήν,
την πρόταση αυτή ζητούν από τους απανταχού χωριανούς,
μέσω e-mail, να εκφράουν τη γνώμη τους, έτσι ώστε να
οριστικοποιήσουμε τον προγραμματισμό. 

Συγχαίρουμε τους έχοντες την ιδέα και τους ευχαρι-
στούμε. 

Τα e-mail αναγράφονται στην εφημερίδα. 

Εκδήλωση του Συλλόγου 
Στις 18 Αυγούστου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα

8:00 το απόγευμα θα γίνουν τα εγκαίνια του κήπου του
ξενώνα.

Θα ακολουθήσει γλέντι, σας περιμένουμε όλους.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΚΕΜΠΑ

Η ορχήστρα εν δράσει! στην αίθουσα του Συλλόγου



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 10677 
Τηλ: 210 6231889 

Eκδότης - Δ/ντής: 
Γιώργος  Ρόκκας 

Τηλ.: 210 2843 754
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

••••
Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση - Εκτύπωση: 

Eκδόσεις-Γρα φι κές τέ χνες 
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23  Ίλιον (N.  Λιόσια) 

Τ.Κ.: 13121
Tηλ-Fax: 210 2619003 - 210 2619696

e- mail:  karpouzi@ otenet.gr
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

Έφυγαν  για  πάντα  από  κοντά  μαςΓεννήσεις Βαπτίσεις 

Έφυγε από τη ζωή στις 15 Μαρτίου 2012 η Μαρία Βασ. Κοτσιάνη,
δασκάλα, σύζυγος του συγχωριανού μας Βασίλη Κοτσιάνη, επίσης
δάσκαλου. 

Η Μαρία Κοτσιάνη είχε καταγωγή από τα Βέρβενα και υπήρξε
σπουδαία δασκάλα, άριστη σύζυγος, καλή μητέρα και τρυφερή γιαγιά. 

Μαζί με το σύζυγό της έφτιαξαν μια υποδειγματική οικογένεια και
ανέθρεψαν τα δυό παιδιά τους, Γιάννη και Σωτήρα, με ηθικές αξίες
και χριστιανικές αρετές. 

Πάντα ήταν κοντά στο σύλλογό μας μαζί με τον άξιο σύζυγό της
Βασίλη. 

Πολλές φορές η εφημερίδα μας είχες φιλοξενήσει τα ωραία
άρθρα της. 

Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στην Τρίπολη και η ταφή της έγινε
στον οικογενειακό τάφο στο Κακούρι, στο Κοιμητήριο του Αγ. Νικολάου. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στα
παιδιά της και στους συγγενείς της και εύχεται ο μεγαλοδύναμος
Θεός να αναπαύσει την ψυχή της. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Μαρία Βασιλείου Κοτσιάνη
• Το ζεύγος Μαρία Σίμου και ο

Σταύρος Καλατζής απέκτησαν το δεύ-
τερο παιδί τους, αγόρι, στις 28-4-2012.

• Ο Ηλίας Ιωάν. Σταματόπουλος
και η σύζυγός του Μαρία μετά την
εξάχρονη Ιωάννα απέκτησαν τη δεύ-
τερη κόρη τους στις 10-3-2012

Στους ευτυχείς γονείς, παππούδες
και γιαγιάδες ευχόμαστε να τους ζή-
σουν. 

• Το ζεύγος Ειρήνη Ψαρρά

και Γιώργος Καγιαννάς βάφτισαν

τη δεύτερη κόρη τους στις 27-

5-2012 και το όνομα αυτής Μαρία

- Ιωάννα.

Τους ευχόμαστε να τους ζή-

σει και να την καμαρώσουν όπως

επιθυμούν. 

Στη μνήμη  
➤ Παναγιώτας Δάμη-Γαρμπή, η κόρη της Αναστασία προσέφερε το

ποσό των 200€.
➤ Κωστούλας Μπενεχούτσου-Στέφαν, η αδελφή της Αθηνά προσέφερε

το ποσό των 100€. 
➤ Μπρότση Γεωργίου του Μιχ., η ανιψιά του Μπρότση Ειρήνη

προσέφερε το ποσό των 50€. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στη Δέσποινα Αθανασίου Αλωνι-

στιώτη το γένος Ειρήνης Ν. Μπρότση,
που αρίστευσε στις μεταπτυχιακές
σπουδές της στο Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο και έλαβε  το μεταπτυ-
χιακό δίπλωμά της "Επιστήμη και
Τεχνολσγία Υδατικών Πόρων".

Σχίζας Γιάννης................................. 20€

Ρόκκα-Λυκουρέζου Ελένη .............. 10€

Κοτσιάνης Ιωάννης του Βασ. .......... 50€

Δούρος Νίκος του Ιωαν. .................. 10€

Δούρου Φωτεινή του Ιωαν. .............. 20€

Κουτρουμπής Νικόλαος (ιερέας) .... 50€

Μπρότση-Κατσιάπη Βασιλική .......... 50€

Μποντιώτη-Συμπόνη Ευδοκία.......... 20€

Μπακογιαννάκη Γεωργία ................. 50€

Κουτσούκου-Κακαρίκου Παναγιώτα 20€

Ψαρράς Θεόδωρος και Παναγιώτης100 $

.............................................Αυστραλίας

Ψαρρά Σοφία του Ιωαν. ................... 20€

Κυπραίος Δήμος (Αμερική) ............ 200$ 

..................................................Αμερικής

Λιάπης Κων/νος............................... 20€

Δάμη Αγγελική του Γεωρ. ...............100$ 

............................................ Αυστραλίας

Συμπόνης Χρήστος του Δημ. ..........100$ 

............................................ Αυστραλίας

Μπουρτσουκλής Άγγελος του Γεωρ.......

....................................100$ Αυστραλίας

Συμπόνης Κώστας του Δημ............ 100$ 

............................................ Αυστραλίας

Συμπόνης Γιώργος του Δημ. ............ 50$ 

............................................ Αυστραλίας

Συμπόνη-Κανακάρη Χριστίνα ........... 50$ 

............................................ Αυστραλίας

Δάμη - Αγγελοπούλου Νίτσα........... 50$ 

.............................................Αυστραλίας

Συμπόνη-Σταυρίδη Βασιλική ............ 50$ 

............................................ Αυστραλίας

Αντωνόπουλος Δημήτρης του Βασ.. 50$ 

Αυστραλίας

Κατσίνη-Σκλαβούνου του Σ.............. 50$ 

............................................ Αυστραλίας

Σταθούλη-Μπάρλα Μαριγούλα ........ 50$ 

............................................ Αυστραλίας

Χριστοπούλου Σεβαστή του Θεοδ. ...50$ 

............................................ Αυστραλίας

Φωτοπούλου-Γάτσιου Άννα.............. 50$ 

............................................ Αυστραλίας

Γκόνος Κώστας του Ι. ...50$ Αυστραλίας

Σταθούλης Νίκος του Βασ. .............. 50$ 

.............................................Αυστραλίας

Σταθούλης Μιχάλης του Βασ........... 50$ 

.............................................Αυστραλίας

Σπυρόπουλος Κώστας (Αμερική) ....100$ 

ΗΠΑ

Σταματόπουλος Σπύρος του Ανδ. (Αμερική)

................................................100$ ΗΠΑ

Παπαδημητρίου-Περδίου Ιωάννα 

(Αμερική)...................................50$ ΗΠΑ

Κυπραίος Τάκης (Αμερική) ............ 200€

Καλογρής Γιώργος του Δημ. (Καναδάς)

100€

Ηλιόπουλος Βασίλης του Γ. ............ 20€

Ρόκκας Νίκος του Μιχ. .................... 20€

Σκουρογιάννης Κων/νος.................. 50€

Μπουρτσουκλής Γεωργ. του Διον. .. 20€

Στεργίου Κική .................................. 20€

Τασιοπούλου-Μακερούφα Γεωργία. 50€

Σταματόπουλος Διονύσης του Βασ. 50€

Ψαρράς Χρήστος του Δημ. ............. 40€

Μάρου Σταθούλα ............................. 30€

Νάνος Γιώργος ................................ 50€

Ψαρράς Σωτήρης του Δημ. ............. 50€

Κουσιάκης Νικήτας του Δημ. .......... 75€

Τσαγκαλάκης Δημ. του Σωτ. ........... 30€

Ηλιόπουλος Βαγγέλης του Βασ...... 20€

Μπρότσης Γιώργος.......................... 20€

Λαγούση Χριστίνα του Ιωαν. ........... 20€

Δάμη Ντίνα του Βασ........................ 50€

Σπυροπούλου Έφη........................... 50€

Κουσιάκης Νίκος του Γεωρ............ 100€

Κοτσιάνη-Χαραλαμποπούλου Σοφία.......

......................................................... 30€

Κοτσιάνη-Μπαφούνη Ντίνα............. 50€

Ρωμιού-Βλάχου Δήμητρα ................ 50€

Τσαγκαλάκη-Σπυρούνη Ελένη ........ 30€

Κατσίνη-Δημητρακοπούλου Ευαγγ. 20€

Αντωνοπούλου Αγλαΐα.................... 20€

Βερβαινιώτη-Μπενεχούτσου Αθηνά 50€

Κωτσιοβού-Καπράλου Ιωάννα......... 50€

Βελή Δήμητρα (Ναύπλιο) ................ 30€

Παυλής Αντώνης ............................. 50€

Συνδρομές Στις 24/3/2012 έφυγε από τη ζωή ο Γεώργιος
Μ. Μπρότσης σε ηλικία 84 ετών. Η κηδεία του
έγινε στον Ιερό Ναό του Αγ.Νικολάου, Νόρθιτζ,
Λος Άντζελες, της Καλιφόρνιας. Παραρεύθηκαν
συγγενείς, φίλοι και πολλοί Κακουραίοι, μεταξύ
των οποίων:
• Σπύρος και Κωστούλα Θεοδωροπούλου
• Τηλέμαχος και Μαρία Θεοδωροπούλου
• Πέτρος Δάμης
• Αλέκος και Βασιλική Σταματοπούλου
• Κατίνα και Γεωργία Σταματοπούλου
• Ανδρέας και Μαρία Σταματοπούλου
• Νίκος και Αγγελική Σταματοπούλου
• Νίκος Καλογρής
• Γεωργία και Dean Σιολέ
• Γεώργιος και Ντίνα Νάγου
• Δήμος και Μαρία Κυπραίου (Τσιρί-
κου)
• Γεωργία Παπανικολάου (Φωτάκου)
και ο σύζυγός της, Ρούμπος
• Παναγιώτης και Vera Μπρότσης

Ο Πέτρος Δάμης συναισθηματικά
φορτισμένος, μας προέτρεψε μέσω
της αδερφής του Ελένης, να μεταφέ-
ρουμε τον επικήδειο λόγο που ακο-
λουθεί και ο οποίος εκφωνήθηκε από
τον εγγονό του εκλιπόντος κ.Σταύρο
Γκρανιά.

Μας προκαλεί πολύ μεγάλο θαυ-
μασμό και συγκίνηση, η αγάπη που
τρέφουν τα παιδιά δεύτερης γενιάς
των απόδημων συγχωριανών μας για
τον τόπο μας, κυρίως όμως η αγάπη τους, στους
παππούδες και τις γιαγιάδες τους, που τόσο τους
εμπνέουν και τους καθοδηγούν λειτουργώντας ως
πρότυπα στη ζωή τους. Είναι οι παλιοί συγχωριανοί
μας, οι οποίοι αν και πέρασαν μέσα από πολέμους,
εμφυλίους, πολιτικές αστάθειες, φτώχεια, εν τούτοις
ξεκινώντας μια νέα ζωή σε μακρυνούς τόπους, όχι
μόνο πέτυχαν υπερνικώντας όλες τις αντιξοότητες,
αλλά διατήρησαν και μεταλαμπάδευσαν ηθικές
αξίες και διδάγματα. 

Και αυτό είναι το σημαντικότερο επίτευγμά
τους, τα διδάγματα και τα πρότυπα που έδωσαν
και τα οποία εμείς θα πρέπει να εμπεδώσουμε στις
τρέχουσες συγκυρίες. 

«Ευχαριστώ όλους για τη σημερινή σας πα-
ρουσία στο πλευρό της οικογενείας μου και το
δικό μου. Μας τιμάτε, μα περισσότερο τιμάτε τον
παππού μου Γεώργιο Μπρότση και την κληρονομιά
ζωής που αφήνει πίσω του.

Ο παππούς μου ήταν η ενσάρκωση μιας γενιάς
που εξαφανίζεται ταχύτατα. Μια γενιά που ήταν
σκληρή, δίκαιη, επινοητική και έκανε αυτό που
έπρεπε να γίνει για τις οικογένειές τους. Γεννήθηκε
στο Αρτεμίσιο / Κακούρι έξω από την Τρίπολη το
1924. Οι γονείς του ήταν Μιχαήλ και Ειρήνη. Ανα-
τράφηκε σε μια σφιχτά δεμένη και αγαπημένη οι-
κογένεια με δύο αδέλφια, Κολιό, Αλέκο και δύο
αδελφές, Κωσταντίνα και Αγγελική. 

Εμοιάζε με εκείνους της γενιάς του, οι οποίοι
μεγάλωσαν κάτω από δύσκολες συνθήκες και υπέ-
στησαν πολλές κακουχίες, τις οποίες η γενιά μου
δεν μπορεί καν να φανταστεί. Έζησε μέσα στη
φτώχεια, γνώρισε στρατιωτικές κατοχές από την
Ιταλία και τη Γερμανία κατά τη διάρκεια του Β
'Παγκοσμίου Πολέμου, και στη συνέχεια, ως στρα-
τιώτης, μέσω εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα.
Μετά τον πόλεμο παντρεύτηκε τη γιαγιά μου Μαρία
και άρχισε μια οικογένεια. Αυτός και η γιαγιά εξα-
σφάλιζαν για την οικογένειά τους, τη μαμά μου
και το θείο μου Jim τα πάντα, με σκληρή δουλειά.

Ήταν καταστηματάρχης, βοσκός και γεωργός,
όλα την ίδια στιγμή, και ήταν υπερήφανος για την
εργασία του. Δεδομένου ότι η Ελλάδα βυθιζόταν
σε οικονομική αβεβαιότητα και ανέλαβε η Χούντα,
ο παππούς μου εμφάνισε θάρρος και πίστη που
δεν μπορώ καν να φανταστώ. Πήρε την τολμηρή

απόφαση στην ηλικία των 43 να αφήσει τα πάντα
πίσω του,  με την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον
για την οικογένειά του.

Το 1967 πήρε την οικογένεια του και μεταφέ-
ροντας μόνο πράγματα που χωρούσαν στις βαλίτσες
τους και με την υποστήριξη του θείου Σπύρου και
τη χορηγία της Θείας Κωστούλας, άφησαν τα
πάντα και ήρθαν στην Αμερική.

Πολύ συχνά στη ζωή μου φέρνω την απόφαση
αυτή στο νου μου, όταν τα πράγματα είναι δύσκολα,
υπενθυμίζοντας στον εαυτό μου πως ό,τι με απα-
σχολεί δεν είναι πραγματικά κάτι σοβαρό, στην
πραγματικότητα είναι απειροελάχιστο, σχεδόν γε-
λοίο. Δεν μπορώ καν να φανταστώ, να αφήσω το
σπίτι μου, τη χώρα μου, και να πάρω τα δύο μικρά

παιδιά μου, ηλικίας 11 και 7 ετών με
μόνα εφόδια αυτά που μπορούσαν να
μεταφερθούν 7.000 μίλια μακρυά σε
έναν τόπο, όπου δεν θα γνώριζα τη
γλώσσα, ξεκινώντας τη ζωή μου από
την αρχή.

Αυτό ήταν μια απίστευτη πράξη θυ-
σίας, αφήνοντας την οικογένειά του,
τους συγγενείς, τους φίλους, την περι-
ουσία, όλα γνωστά και αγαπητά σε αυ-
τόν, για μια ευκαιρία, για ένα καλύτερο
μέλλον. Αυτή η πράξη θυσίας του πάππου
και της γιαγιάς ήταν για τα παιδιά τους,
αλλά ακόμα περισσότερο για εκείνους
που δεν γνωρίζαν ακόμη. Το έκανε αυτό
για τα εγγόνια του. Για μένα και τον
αδελφό μου τον Γιώργο και για τα παιδιά

μας ... (δισέγγονη του Donna-Ειρήνη) και τα άλλα
που θα έρθουν. Το έκανε αυτό με μεγάλη προσωπική
απώλεια, έτσι ώστε όλοι να έχουν αυτή την ευκαιρία
σε μια καλύτερη ζωή, τη ζωή που δεν είχε, μεγα-
λώνοντας μέσα στη φτώχεια και εργαζόμενος
πολύ σκληρά για να τα βγάλουν πέρα. Αυτός και η
γιαγιά έκανε το τολμηρό βήμα με βάση το θάρρος
και μεγάλη πίστη στο Θεό.

Ήρθε εδώ και εργάστηκε μαζί με το Θείο Σπύρο
στην αεροδιαστημική βιομηχανία. Εργάστηκε πολύ
σκληρά, και το 1975, σε λιγότερο από δέκα χρόνια,
άνοιξε το δικό του κατάστημα, πολλοί από εσάς
μπορεί να θυμάστε, Πιτσαρία Gigi (GiGi's Pizzeria).
Εκεί εργάστηκε ακόμα σκληρότερα, 7 ημέρες την
εβδομάδα 16-18 ώρες. Για μένα ήταν μεγάλη χαρά
να μεγαλώνω με  παππού, ο οποίος είχε πιτσαρία.
Ήμουν πάντα μέσα  φτιάχνοντας τη δική μου μικρή
πίτσα και πίνοντας όση σόδα ήθελα. Τι περισσότερο
θα μπορούσε ένα νεαρό αγόρι να ζητήσει! Μέχρι
σήμερα έχω πολλούς άνθρωπους να μου λένε
πόσο τους λείπουν αυτές οι πίτσες, και πώς ήταν η
καλύτερη που είχαν φάει ποτέ.

Ο παππούς μου ήταν δυνατός άνθρωπος άπο
πολλές απόψεις. Όταν ήταν νέος είχε μεγάλη φυ-
σική δύναμη. Συνήθιζε να μου λέει ιστορίες για το
πως τα παιδιά στο στρατό συνέχεια προσπαθούσαν
να βρουν κάποιον για να τον νικήσει. Ακόμη και οι
πιο μεγαλόσωμοι δεν τα κατάφερναν.

Καθώς μεγάλωνε παρουσίαζε μία δύναμη με-
γαλύτερη από την φυσική. Το 1991 υπέστη εγκε-
φαλικό επεισόδιο και τα τελευταία 20 χρόνια είδα
τον άνθρωπο «βράχο» να συρρικνώνεται σε φυσικό
μέγεθος, όμως πάραλληλα είδα μια δύναμη και
ένα κουράγιο που δεν είχα παρατηρήσει πριν.

Έπρεπε να ξαναμάθει να περπατάει και να χρη-
σιμοποιεί την αριστερή του πλευρά για να μπορεί
να γράφει. Ήταν η πίστη του, η αγάπη της γιαγιάς
μου Μαρίας και της οικογενειάς μου, που τον βοή-
θησε να το ξεπεράσει. Υποβλήθηκε σε αμέτρητες
επεμβάσεις, και αναρίθμητες επισκέψεις σε γιατρούς
και νοσοκομεία, και παρόλα αυτά δεν διαμαρτυρή-
θηκε ποτέ. Πάντα είχε κάτι ευχάριστο να πει στους
γιατρούς και στις νοσοκόμες και αυτό πάντα άγγιζε
όποιον ερχόταν σε επαφή μαζί του.

Η πίστη του ήταν το μοντέλο του χριστιανισμού

Γεώργιος Μ.  Μπρότσης 

Συνέχεια στη σελ. 3
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ΟΙ  ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΙ  ΜΑΣ
Η επικοινωνία έστω και τηλεφωνική με τους

ξενιτεμένους συγγενείς, φίλους και συγχωρια-
νούς, είναι ιδιαίτερα ευχάριστη. Τους τελευταίους
μήνες είχα αυτή τη χαρά να μιλήσω με συγχω-
ριανούς. 

Α) Μετά τις γιορτές του Πάσχα δέχτηκα ένα
τηλεφώνημα από έναν Κακουραίο που φαινόταν
να γνώριζε πολλά για τον μακαρίτη τον πατέρα
μου. 

Η απορία γινόταν μεγαλύτερη όσο ο συνομι-
λητής δεν φανέρωνε την ταυτότητά του και συ-
νέχιζε να αφηγείται γεγονότα του παρελθόντος. 

Τελικά η έκπληξη που ήθελε να μου κάνει
πράγματι ήταν για μένα μεγάλη και ευχάριστη. 

Ο συνομιλητής μου αποκάλυψε το όνομά
του, ήταν ο Μιχάλης Παν. Ρόκκας, από την Αδε-
λαΐδα της μακρινής Αυστραλίας. Πράγματι έχου-
με μια μακρινή συγγένεια αφού η μάνα του
Χρύσω ήταν από τους Σταματοπουλαίους. 

Μετά την πρώτη έκπληξη η συζήτηση πήγε
στα Κακουραίικα, παλιά και νέα, είπαμε πολλά
και σπουδαία σε μια ώρα περίπου που κράτησε η
συνομιλία μας. 

Μιχάλη να είσαι καλά και σύντομα θα τα
πούμε, δεν τα τελειώσαμε όλα. 

Β) Η δεύτερη επικοινωνία έγινε με τη Σταυ-
ρούλα του Τριαντάφυλλου-Νάτση στην Αμερική.
Η έκπληξη ήταν μεγάλη αφού η Σταυρούλα
λείπει πάνω από πενήντα χρόνια. Η επικοινωνία
είχε σκοπό την συμπλήρωση του γενεαλογικού
δένδρου.

Σταυρούλα να είσαι καλά εσύ και η οικογένειά
σου. 

Γ) Η τρίτη επικοινωνία ήταν πρόσφατα με
το Μιχάλη Σταθούλη. Ο σκοπός ήταν διπλός,
πρώτος να τον ευχαριστήσω εκ μέρους του Δ.Σ.
που έκανε τον κόπο να μαζέψει τις συνδρομές
για την εφημερίδα από μια ομάδα συγχωριανών
μας στην Αυστραλία και ο δεύτερος ήταν για το
γενεαλογικό δένδρο.

Μιχάλη σε ευχαριστούμε. 

Κατά καιρούς έχω επικοινωνήσει με τους
συγχωριανούς και φίλους Δήμο Κυπραίο, Αλέξη
Σταματόπουλο, Κώστα Σπυρόπουλο, Θανάση
Μπρότση. Πιστεύω με πολλούς να τα πούμε και
από κοντά το καλοκαίρι.

Να είστε όλοι καλά. 
Ι. Δ. Σταματόπουλος

ΚΑΚΟΥΡΑΙΪΚΕΣ  ΑΤΑΚΕΣ
Γράφει ο Γιάννης Δ. Σταματόπουλος 

Οι κουμπάροι του Τζουάνη
Η ατάκα του φύλλου αυτού έχει πρω-

ταγωνιστή τον Παπανικολάου Δημήτρη,
τον επονομαζόμενο Τζουάνη. Για τους
νεώτερους το σπίτι του Τζουάνη είναι
δίπλα από το σπίτι του Παναγιώτη Στα-
ματόπουλου (Καντάφη) και είναι πάνω
από 50 χρόνια κλειστό, αφού τα κορίτσια
του παντρεύτηκαν εκτός χωριού. 

Η ιστορία μας είναι επίκαιρη, αφού
έλαβε χώρα την ημέρα της γιορτής του
Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελέ-
νης, που εδώ και μερικές μέρες γιορτά-
σαμε. 

Η γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου
και της Αγίας Ελένης ήταν και είναι μια
ξεχωριστή γιορτή για το χωριό μας, αφού
είναι οι πολιούχοι του χωριού μας. 

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, τα
παλιά τα χρόνια, γινότανε ο παραδοσιακός
χορός στα αλώνια του χωριού με μουσικά
όργανα. Οι νέοι του χωριού μας κυρίως,
αλλά και των άλλων χωριών που ερχόν-
τουσαν στο τοπικό πανηγύρι, διασκέδαζαν
χορεύοντας σε πολλές ζυγιές. 

Έτσι διασκέδαζε ο κόσμος του χωριού
την εποχή εκείνη. Αργότερα, τα πράγματα
άλλαξαν σιγά-σιγά και τελικά φτάσαμε
στο σημερινό τρόπο διασκέδασης, που
όλοι γνωρίζουμε. 

Τα περισσότερα σπίτια φιλοξενούσαν
συγγενείς και φίλους από τα γύρω χωριά
και την Τρίπολη, που έρχονταν να προ-
σκυνήσουν τους Αγίους αλλά και να δια-
σκεδάσουν στην τοπική γιορτή του χω-
ριού, που είχε λαμπρό χαρακτήρα. 

Κάθε σπίτι είχε κάνει τις απαραίτητες
προετοιμασίες, από ασβέστωμα των τοί-
χων μέχρι το ψητό μανάρι στο φούρνο,
συνήθως με πατάτες, για να φτουράει
το φαγητό για όσους είχαν το γιορτοφόρι
τους ή πολλούς καλεσμένους επισκέπτες
και ήταν πολλά νοικοκυριά τότε. 

Στο γενικότερο κλίμα αυτής της επο-
χής βρίσκεται και η ιστορία μας με τον
Τζουάνη. Ο Τζουάνης, για πολλά χρόνια
είχε την επίσκεψη την ημέρα της γιορτής,
από δυό Λεβιδαίους κουμπάρους που
είχε. 

Οι κουμπάροι έρχονταν με τα ζώα
τους από το Λεβίδι, τα έδεναν στην αυλή
του Τζουάνη και πήγαιναν στην εκκλησία,

που ήδη βρισκόταν και η οικογένεια του
κουμπάρου. Με το σχόλασμα της εκκλη-
σίας συναντούσαν τον Τζουάνη, αντάλ-
λασσαν τους καθιερωμένους χαιρετισμούς
και μαζί πήγαιναν στο σπίτι του Τζουάνη
για το καθιερωμένο τραπέζι. 

Το απόγευμα πήγαιναν στον χορό
που γινόταν στα αλώνια του χωριού και
προτού βραδιάσει έφευγαν για το Λεβίδι. 

Κάποια χρονιά ο Τζουάνης αποφάσισε
να ανταποδώσει την επίσκεψη στους
κουμπάρους του, πηγαίνοντας στο Λεβι-
δαίϊκο πανηγύρι που γίνεται στις 23 Αυ-
γούστου στη Βυζαντινή εκκλησία της
Παναγιάς, που βρίσκεται κοντά στο παλιό
Γυμνάσιο.

Έτσι ο Τζουάνης έφτασε στο Λεβι-
δαίικο πανηγύρι με το μουλάρι του, το
έδεσε και πήγε στην εκκλησία. 

Με το σχόλασμα της εκκλησίας είδε
τους κουμπάρους του και είπαν τα χρόνια
πολλά και τα νέα για τις οικογένειές
τους. 

Ο Τζουάνης ήταν βέβαιος ότι οι κουμ-
πάροι του θα τον καλούσαν να ανέβουν
στο χωριό για το καθιερωμένο τραπέζι,
όπως και ο ίδιος έκανε τα προηγούμενα
χρόνια στο Κακούρι. 

Με έκπληξη όμως ακούει με ένα στό-
μα να του λένε και οι δυό μαζί: 

«Κουμπάρε, χαιρετίσματα στην κουμ-
πάρα και στα παιδιά, εμείς ανεβαίνουμε
στο χωριό, εσύ θα γυρίσεις στο Κακούρι,
τα λέμε στην επόμενη συνάντηση».

Ο Τζουάνης δεν πίστευε στ’ αυτιά
του, γιατί όχι μόνο δεν τον κάλεσαν στο
σπίτι τους, αλλά ούτε και του πρότειναν
να τον κεράσουν ένα κρασί, στις τότε
παράγκες, που λειτουργούσαν στο χώρο
του πανηγυριού. Δεν είπε τίποτα και
αφού επισκέφτηκε μόνος του την πα-
ράγκα του Τσιακίρη, πήρε κάτι από το
πανηγύρι για τα κορίτσια του και γύρισε
στο χωριό. 

Η γυναίκα του όταν τον είδε να γυρίζει
νωρίς στο σπίτι, τον πήρε από μπροστά,
λέγοντάς του:

“Κατακαημένε μου δεν πήγες στους
κουμπάρους, που βιάστηκες να γυρίσεις
στο χωριό”. 

Ο Τζουάνης δεν είπε τίποτα στη γυ-
ναίκα του αλλά άρχισε να ετοιμάζει το

σχέδιο για να πάρει τη ρεβάνς, γιατί
ήταν από τους ανθρώπους, που τέτοιες
προσβολές, γιατί έτσι τις θεωρούσαν
τότε, δεν τις άφηνε να περάσουν χωρίς
απάντηση, έστω κι αν έπρεπε να περιμένει
την επόμενη χρονιά. 

Πράγματι την επόμενη χρονιά, οι Λε-
βιδαίοι κουμπάροι ξανάρθαν στο πανηγύρι,
αλλά τώρα ο Τζουάνης είχε έτοιμο το
σχέδιό του και αμέσως το έβαλε σε
εφαρμογή. 

Ο Τζουάνης είχε πει στη γυναίκα του
να μην στρώσει τραπέζι, αμέσως μετά
το σχόλασμα της εκκλησίας, όπως συ-
νήθιζε να κάνει τις προηγούμενες χρονιές,
γιατί θα έτρωγαν αργότερα, κάτι που
την παραξένεψε την γυναίκα του, αλλά
δεν είπε τίποτα στον αφέντη του σπιτιού. 

Τα λουκούμια, οι κουραμπιέδες και
τα μελομακάρονα ήταν τα γλυκά της
εποχής για τις γιορτινές μέρες. 

Έτσι όταν ο Τζουάνης έφτασε στο
σπίτι με τους κουμπάρους, τους πέρασε
αμέσως στη σάλα και κάθησαν όλοι γύρω
από το μεγάλο τραπέζι. 

Αμέσως ο Τζουάνης φωνάζει με τη
βροντερή φωνή του τη γυναίκα του και
της λέει: “Γυναίκα φέρε τα γλυκά να κε-
ράσουμε τους κουμπάρους”. 

Αμέσως η γυναίκα του φέρνει το
κουτί με τα λουκούμια και αυτός παίρνει
ένα από αυτά στο χέρι του και γυρνώντας
πάλι στη γυναίκα του της λέει να του
φέρει ένα ψαλίδι. Όταν παίρνει το ψαλίδι
ο Τζουάνης, με προκλητικό τρόπο κόβει
στη μέση το λουκούμι και βάζει από ένα
κομμάτι στα πιατελάκια του γλυκού και
γυρνώντας στους κουμπάρους τούς λέει:
“Κουμπάροι το γλυκό σας”.

Οι Λεβιδαίοι κουμπάροι κατάλαβαν
την συμπεριφορά του Τζουάνη και αμέσως
σηκώθηκαν, πήραν τα μουλάρια τους και
όπου φύγει-φύγει. Η εκδίκηση είναι ένα
πιάτο που τρώγεται κρύο και ο Τζουάνης
το γνώριζε καλά. 

Το αν οι Λεβιδαίοι κουμπάροι πήραν
το μάθημά τους δεν το γνωρίζουμε, αυτό
που γνωρίζουμε είναι ότι η κουμπαριά
με τον Τζουάνη χάλασε οριστικά. 

Ο Τζουάνης δεν χαριζόταν σε κανένα,
έτσι ήταν οι άνθρωποι τότε, που οι ευ-
γένειες περίσσευαν. 

Γεώργιος Μ. Μπρότσης Ευχαριστήρια 
Επιστρέφοντας από τη μακρινή

Αυστραλία, αισθάνομαι την ανάγκη
να ευχαριστήσω από τα βάθη της
καρδιάς μου όλους τους Έλληνες
συγχωριανούς μου και ιδιαίτερα
τον θείο μου το Μιχάλη το Ρόκκα
για την θερμή υποδοχή που μου
επιφύλαξαν κατά την ημέρα της
άφιξής μου στο αεροδρόμιο της
Αδελαΐδας. 

Κατά την 20ήμερη παραμονή
μου στη μακρινή ήπειρο, έζησα
στιγμές αναπενάληπτες. Θα μου
μείνει αξέχαστη η φιλοξενία που
έτυχα από όλους τους συγχωρια-
νούς μου. Ένιωσα μεγάλη υπερη-
φάνεια για τα επιτεύγματα του ελ-
ληνικού δαιμόνιου, το οποίο όπου
και αν βρεθεί ενεργοποιείται και
μεγαλουργεί. Το πατριωτικό συ-
ναίσθημα είναι ανεπτυγμένο στους
Έλληνες εκεί στον ύψιστο βαθμό
και αυτό το διαπίστωσα κατά τον
εορτασμό της 25ης Μαρτίου στην
Αδελαΐδα. Η εθνική επέτειος γιορ-
τάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα
και όλοι αισθανθήκαμε εθνική υπε-
ρηφάνεια. Επίσης η αγάπη, η συμ-
πόνια και η αλληλεγγύη που επι-
κρατούν στα μέλη της ελληνικής
κοινότητας στην Αδελαΐδα είναι
συγκινητική. Η οικονομική, πολιτι-
στική και κοινωνική τους ανάπτυξη
είναι μοναδική. Οι εντυπώσεις μου
γενικά από τη ζωή των ομογενών
στη μακρινή χώρα, είναι άριστες.
Σκόπευα να μείνω αρκετό καιρό
κοντά στους φίλους, τους συγγε-
νείς και στο θείο μου το Μιχάλη
τον οποίο ευχαριστώ ιδιαίτερα για
την περιποίηση και την φιλοξενία,
αλλά ένα απρόοπτο οικογενειακό
γεγονός με ανάγκασε να επιστρέ-
ψω στην Ελλάδα. 

Εύχομαι ο Θεός να χαρίζει
υγεία, χαρά και προκοπή σε όλους
τους πατριώτες και να τους αξιώ-
σει να επιστρέψουν ευτυχείς στην
πατρώα γη. 

Ανδρέας Δημ. Παπανικολάου

για μένα. Έκανε πάντα το καλύτερο που μπορούσε να
κάνει και στη συνέχεια άφηνε τα πράγματα στα χέρια
του Θεού. Διάβαζε τη Βίβλο κάθε μέρα, σε τέτοιο
βαθμό που είχε μάθει απέξω μεγάλο τμήμα της. Προς
το τέλος ο ίδιος μπορούσε να απαγγείλει κατά λέξη
ολόκληρα κεφάλαια της Βίβλου.

Μας άρεσε να κάνουμε παρέα μαζί του. Είχε ωραία
αίσθηση του χιούμορ και ήταν εξαιρετικός στο να εξι-
στορεί ιστορίες. Είχε άπιστευτη μνήμη και δε χορταίναμε
να ακούμε ιστορίες από τη ζωή του στο χωριό. Αγαπούσε
πολύ το Κακούρι και όλους τους συγγενείς του και
τους φίλους του.

Η κληρονομιά του παππού μου ήταν οι παραδειγμα-
τικές του διδασκαλίες. Με δίδαξε να κάνω το σωστό
και να πορεύομαι μαζί με τον Κύριο, να Τον πιστεύω και
να Τον εμπιστεύομαι. Μας δίδασκε να είμαστε ευγενικοί,
ταπεινοί, να σεβόμαστε, υπεύθυνοι, προστατευτικοί και
συμπονετικοί, εν συντομία, ακέραιοι άνδρες. Ο παππούς
ήταν ακέραιος άνδρας και μας διαμόρφωσε όλα αυτά
τα χαρακτηριστικά. 

Ήταν ένας βαθιά πνευματικός άνθρωπος, ένας άν-
θρωπος με θεϊκή σοφία και ξέρω ότι ήταν η πίστη του
που τον βοήθησε να ξεπεράσει όλες αυτές τις κακουχίες
που αντιμετώπισε στη ζωή του, ειδικά τα δύσκολα αυτά
χρόνια προς το τέλος.

Τα Χριστούγεννα που πέρασαν συνάντησε την δι-
σέγγονή του, την κόρη του αδερφού μου, Ντόνα-Ειρήνη.
Δημιουργήθηκε ένα ξεχωριστό δέσιμο μεταξύ τους.
Ενθουσιαζόταν να την κρατάει και να παίζει μαζί της.
Δε μπορώ να φανταστώ το συναίσθημα να είσαι προ-
πάππους. Πιστεύω ότι μόλις την πρωταντίκρισε, ένοιωσε
ότι άξιζε πραγματικά ό,τι είχε κάνει. Ήταν σαν να είδε
όσα έπρεπε να δει. Μία εβδομάδα πριν φύγει, είχα την
ευκαιρία να του συστήσω την αρραβωνιαστικιά μου,
Αnnie. Μας κράτησε μαζί τα χέρια μας και μας συμβού-
λεψε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον και να βάζουμε το
Θεό στο κέντρο της ζωής μας. Μας έδωσε την ευχή
του, όπως συνήθιζε να κάνει πάντα, αλλά αυτή τη φορά
ήταν μεγαλή η συγκίνηση. Φίλησε τα χέρια μας και μας
αγκάλιασε σφιχτά. Εκείνη τη στιγμή, το μόνο που σκέ-
φτηκα, ήταν ότι είχε δει την οικογένεια του στο σωστό
δρόμο και μπορούσε να ανακουφίσει το πνεύμα του και
να αναπαυθεί. Η δουλειά του τελείωσε.

«Παππού ταξίδεψε ειρηνικά στα φτερά των Αγγέλων.
Θα μου λείψεις πάρα πολύ παππούλη. Ευχαριστώ για
όλα που έκανες για μένα και για όλους μας. Σε αγαπάω
πάρα πολύ. Θα μου λείψει η παρέα σου και το χαμογελό
σου. Θα σε αγαπω για πάντα.»

(Τα τελευταία λόγια εκφωνήθηκαν στα ελληνικά).

Συνέχεια στη σελ. 3

Τα ταξίδια προσφέρουν στον άνθρωπο πολ-
λές ευκαιρίες και συγκινήσεις. Μία επίσκεψη
στην Ν.Υόρκη και στην Ουάσιγκτον της Αμερικής,
ήταν σπουδαία ευκαιρία να συναντήσω τους
αγαπημένους μου συγγενείς, να γνωρίσω πολ-
λά,να μάθω περισσότερα και να εκτιμήσω την
Πατρίδα μου. Με αφορμή την αποφοίτηση απο
το Πανεπιστήμιο της Ν. Υόρκης του Γιώργου
Κυπραίου (γιός του θείου μου, Δήμου του Τσι-
ρίκου) ο οποίος πήρε το MASTER OF BUSINESS
ADMINISTRATION,(M.B.A) έζησα ένα σπουδαίο
ταξίδι. Ας αναφερθώ περιληπτικά στο ΜΑΝΗ-
ΑΤΤΑΝ της Ν.Υόρκης. Οι άνθρωποι εκεί έχουν
καταφέρει να συγκεντρώσουν όλους τους πο-
λιτισμούς του κόσμου και να ζουν αρμονικά και
ειρηνικά. Σπουδαίες εντυπώσεις απο το Μη-
τροπολιτικό Μουσείο της Ν.Υόρκης με ξεχωριστή
την πτέρυγα της οικογένειας Ζαχάρης, με Αρ-
χαιοελληνικούς κίονες, δωρικού ρυθμού και
κιονόκρανα Ιωνικού και γεμάτη  με  Ελληνικά
αγάλματα αριστουργήματα! Μεγάλη συγκίνηση
όταν βλέπει κανείς την πρόσοψη του Μουσείου
στολισμένη με Δωρικούς κίονες και Κορινθιακά
κιονόκρανα! Επίσης είδα πολλά κτίρια με Ελ-
ληνική επιρροή. Εκεί ξέρουν την αξία της Ελ-
ληνικής Φιλοσοφίας, Μαθηματικών, Αρχιτεκτο-
νικής, Γλυπτικής κ.τλ., που σηματοδότησε την
μετάβαση του ανθρώπου σε σκεπτόμενο όν.

Ξέρω ότι κι εμείς εδώ γνωρίζουμε την αξία
μας βέβαια, αλλά ίσως για λίγο την ξεχάσαμε.
Είμαι σίγουρη ότι θα ξαναβρούμε την αυτοπε-
ποίθησή μας και θα σταθούμε σωστά στον ιστο-
ρικό χρόνο.

Η περιήγηση μας ήταν καθημερινά οικογε-
νειακή. Ο Δήμος με την Μαρία, η κόρη τους Σο-
φία με τον άνδρα της Χρήστο και δύο αγγε-
λούδια-κοριτσάκια τους Μαρία και Αλέξις, ο
Γιώργος οικοδεσπότης, άριστος γνώστης της
πόλης, μετά την δουλειά του κι εγώ γυρίσαμε
στα περισσότερα μέρη που μπορέσαμε. Επι-
σκεφθήκαμε και το νησί ΕΛΛΙΣ από όπου είχαν
περάσει πολλοί μετανάστες απο την Ευρώπη,
είδαμε το Μουσείο που υπάρχει μεγάλος αριθμός
φωτογραφιών και αντικειμένων των διαφόρων
εποχών, διαφόρων εθνικοτήτων. Φυσικά δεν
παρέλειψα να ψάξω στο αρχείο των μεταναστών
τα ονόματα, και με μεγάλη μου συγκίνηση
βρήκα το όνομα του παππού μου ΡΟKΚΑ
ΚΩΝ/ΝΟΥ. Η ταραχή μου και η συγκίνηση δυ-
στυχώς δεν μου επέτρεψε να ψάξω άλλα ονό-
ματα.

Η τελετή της αποφοίτησης στην αίθουσα
μουσικών εκδηλώσεων ΡΑΔΙΟ ΣΙΤΥ ήταν εξαι-
ρετική. Μέσα από τα λόγια των καθηγητών, συ-
νεργατών, και συμφοιτητών τα παιδιά ένοιωσαν
την μεγάλη αξία της μάθησης, του πτυχίου,
του εαυτού τους, των γονιών, συγγενών και
φίλων και γενικώς της κοινωνίας. Τα σπουδαία
λόγια που άκουσα με συγκίνησαν, ωστόσο  ανα-
ρωτήθηκα .....τα δικά μας παιδιά δεν το αξίζουν
αυτό; Γιατί να μην το ζούν;

Το ταξίδι συνεχίστηκε στην Ουάσιγκτον
στον ξάδελφό μου Δημήτρη Τσιπιανήτη (γιός
της θείας μου Τούλας) που με φιλοξένησε στο
σπίτι του. Αφορμή κι εκεί η αποφοίτηση της
κόρης του Δήμητρας απο το Λύκειο. Μία σπου-
δαία τελετή στον Καθολικό Ναό του Αγίου
Ιωάννη του Βαπτιστή, όπου μετά την μικρή λει-
τουργία καθηγητές είπαν σπουδαία λόγια στα
παιδιά, επαίνεσαν το έργο τους και τους ευχή-
θηκαν καλή επιτυχία αφού τόνισαν την συμβολή
των γονέων και όλης της οικογένειας. Ξανά
αναρωτήθηκα γιατί όχι και τα δικά μας παι-
διά!!!!!

Στην περιήγηση της Ουάσιγκτον μαζί με
τον Δημήτρη, την Ανμαρί,την Δήμητρα και τα
πεθερικά του είδα και αναγνώρισα παντού Αρ-
χαία Ελλάδα, κίονες κιονόκρανα αγάλματα και
όχι μόνο. Π.χ. ο Λευκός Οίκος, το Μνημείο
Λίνκολν κάτι σαν Παρθενώνας χωρίς τα αετώ-
ματα, η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσσου με πολλές
αναφορές στην Πατρίδα μας, Ελληνικά ονόματα
και κτίρια στην γειτονιά του Δημήτρη το ΣΙΛΒΕΡ
ΣΠΡΙΓΚ κτλ.

Κάτι το απίστευτο που θαύμασα εξαιρετικά,
το ατελείωτο πράσινο σε όλες του τις διαστάσεις
στην πρωτεύουσα της Αμερικής, με τα μονοπάτια
για πεζούς δίπλα στα πανύψηλα δένδρα και
στους αυτοκινητόδρομους,με τους ποδηλατο-
δρόμους και με τα ατελείωτα πάρκα γεμάτα με
ελάφια, αλεπούδες, σκίουρους, χήνες και δε-
κάδες πουλιά να κελαηδάνε νυχθημερόν. Άλλη
αίσθηση και κυρίως όταν είσαι τουρίστας.

Εδώ να επισημάνω την κατανόηση των
απλών ανθρώπων στο οικονομικό μας πρόβλημα.
Τέλος να ευχαριστήσω τους αγαπημένους μου
συγγενείς που με φιλοξένησαν και έζησα αξέ-
χαστες εμπειρίες, όπως αυτές της αποφοίτησης
των παιδιών και να τους στείλω την αγάπη
μου!! 

ΙΩΑΝΝΑ ΡΟΚΚΑ-ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ
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Η  εφημερίδα  μας  δέχεται  διαφημιστικές  καταχωρήσεις.
Με  αυτό  τον  τρόπο  ενισχύεται  συγχρόνως  και  το  εκδοτικό  της  έργο.

Ετήσια  συνδρομή  30€

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΥ 

Ανδρέας Μπουρτσουκλής
Βιομηχανική περιοχή Τρίπολης 

Τηλ.: 2710-232125 
2710-239855 (σπιτιού) 

Ρόκκα Ν. Χρυσάνθη
Δικηγόρος

Εθνικής Αντιστάσεως 57-59
Τρίπολη  Τ.Κ.  22100

Κιν.: 6982582902
xrusa.rokka@gmail.com

Το  site
του  Συλλόγου  μας

Το site του Συλλόγου μας

www.kakouri.gr
αρχίζει να κτίζεται μέρα με τη μέρα. Στείλτε
μας υλικό (φωτογραφίες, άρθρα, παρατη-
ρήσεις) για να το ανεβάσουμε ώστε να
γίνει ο διαδικτυακός τόπος συνάντησης
όλων των απανταχού Κακουραίων.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Γενεαλογικό  δένδρο
Σας πληροφορούμε ότι το γενεαλογικό

δένδρο όλων των οικογενειών του χωριού
μας είναι έτοιμο. 

Τώρα μένει, για να περιοριστούν ανα-
κρίβειες και λάθη που πιθανόν να υπάρχουν,
να γίνουν οι διορθώσεις από κάποιο μέλος
κάθε οικογένειας. 

Στείλτε κάποιο σημαντικό ιστορικό γε-
γονός που αφορά το σόι σας ή την οικογέ-
νειά σας που επιθυμείτε να μπει σαν πρό-
λογος του σογιού σας.

Επικοινωνήστε με το συντάκτη των γε-
νεαλογικών δένδρων Ι. Δ. Σταματόπουλο
στα τηλέφωνα: 210 8082042 ή 6977286581. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Οι  παλιές  φωτογραφίες
Όπως ανακοινώσαμε και στο προηγού-

μενο φύλλο της εφημερίδας μας, οι Σύλλογοι
του χωριού μας καταβάλλουν μια προσπά-
θεια συγκέντρωσης παλιών φωτογραφιών
για την έκδοση ενός λευκώματος του χω-
ριού, αλλά και τη δημιουργία ενός ηλε-
κτρονικού αρχείου.

Η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη.
Στείλτε τις φωτογραφίες σας ή επικοινω-
νήστε με τα μέλη του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας θέλει να ευ-
χαριστήσει όλους όσους έθεσαν στη διά-
θεσή του μέχρι σήμερα οικογενειακές φω-
τογραφίες, για τη δημιουργία του λευκώ-
ματος και ήσαν πολλοί. Ελπίζουμε ότι αυτό
θα συνεχισθεί και στο μέλλον.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ωρολόγια - ΚοσμήματαΩρολόγια - Κοσμήματα

Σταματόπουλος Χρ.

Εθνικής Αντίστασης 52

τηλ. 2710-232633 Τρίπολη

ΜΙΑ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου του χωριού
με πρωτοβουλία του ανέλαβε να φτιάξει
τα τοπογραφικά - απογραφικά των πη-
γαδιών όλου του χωριού εντελώς ΔΩ-
ΡΕΑΝ. 

Η ψυχή αυτής της πρωτοβουλίας
ήταν ο ταμίας του Συλλόγου Θεόδωρος
Γκόνος. 

Τους συγχαίρουμε γι’ αυτή τους
την προσφορά προς το χωριό μας. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Αθηνών 

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι

Στο Κακούρι παλιά κατοικία με οι-
κόπεδο 180 τ.μ. (οικία Βελή απέναντι
από τον Ξενώνα).

Πληροφορίες στο τηλ.: 6972501030
(κα. Βελή Δήμητρα)

ΔΩΡΕΑΝ  ΦΥΣΙΚΗ 
ΣΤΟ  ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Μαθήματα Φυσικής για μαθητές

Γυμνασίου - Λυκείου στη διεύθυνση

www.webschool.edu.gr

Κυνηγώντας  την  ευτυχία
Η μοίρα του ανθρώπου είναι να κυ-

νηγάει συνεχώς το όνειρο και να μην
έχει τέλος. Αγωνίζεται να εξοικονομεί
τα προς το ζην και όχι μόνο. Τρέχει να
φθάσει και να πιάσει κάτι χωρίς να τα
καταφέρνει. Και δεν τα καταφέρνει, γιατί
αυτό το κάτι μπορεί να είναι δίπλα μας,
να το έχουμε, να το εγγίζουμε και να
μην του δίνουμε σημασία.

Να μην το αξιολογούμε σωστά.
Αυτό το κάτι είναι η λέξη «ΕΥΤΥΧΙΑ»

με ό,τι κλείνει μέσα της. Η ευτυχία δεν
οριοθετείται, ούτε είναι ένα συγκεκριμένο
πράγμα, αρκεί να καταφέρουμε να τη
βρούμε και να τη νιώσουμε. Βρίσκεται
σε απλά, καθημερινά πράγματα: στα παι-
διά μας, σε μια ισορροπημένη οικογε-
νειακή και επαγγελματική ζωή, στον
ήλιο, σ’ ένα λουλούδι, σε μια καλή παρέα,
ακόμη και σ’ έναν περίπατο.

Στην εποχή μας έχουμε μετατρέψει
τη ζωή μας σ’ ένα σαφάρι υλικών αγαθών,
νομίζοντας πως αυτά θα μας φέρουν
την ευτυχία και δεν ακουμπάμε τ’ αγαθά
που ήδη έχουμε.

Η αληθινή ευτυχία είναι φωλιασμένη
μέσα μας, αρκεί να έχουμε την ικανότητα

να την ανακαλύψουμε. Ας ψάξουμε στο
βάθος της ψυχής μας να την αναζητή-
σουμε μέσα μας για να ηρεμήσουμε και
να γίνουμε αληθινά ευτυχισμένοι και όχι
δυστυχισμένοι, κυνηγώντας αυτό που
ήδη έχουμε.

Άλλωστε η ευτυχία δεν είναι μόνιμη
γιατί δεν έχει διάρκεια. Την απαρτίζουν
πολλές μικρές ευτυχισμένες στιγμές,
που πολλές φορές τις αγνοούμε.

Το να αναζητούμε την ευτυχία σε
υλικά αγαθά και σε εφήμερες χαρές μοι-
άζει με χίμαιρα, μ’ ένα άπιαστο όνειρο,
που μας φορτώνει με αγωνία και άγχος
και δεν μας επιτρέπει να χαιρόμαστε το
παρόν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, που
σχετίζεται με την ευτυχία, είναι η παρα-
κάτω παραβολή:

Ένας ζητιάνος καθόταν στην ίδια
γωνιά του ίδιου δρόμου για περισσότερα
από τριάντα χρόνια. Κάποια μέρα πέρασε
από ’κεί ένας ξένος.

«Έχεις κανένα φραγκάκι να μου
δώσεις;» μουρμούρισε ο ζητιάνος, απλώ-
νοντας μηχανικά το παλιό, φθαρμένο
του καπέλο.

«Δεν έχω τίποτα να σου δώσω»,
είπε ο ξένος, «αλλά πες μου, τι είναι
αυτό που κάθεσαι πάνω του;»

«Τίποτα», αποκρίθηκε ο ζητιάνος,
«Ένα παλιό κουτί. Όσα χρόνια θυμάμαι
τον εαυτό μου, κάθομαι πάνω του».

«Κοίταξες ποτέ μέσα στο κουτί;»
ρώτησε ο ξένος.

«Όχι» είπε ο ζητιάνος. «Τι νόημα
θα είχε; Δεν έχει τίποτα μέσα».

«Για ρίξε μια ματιά», επέμεινε ο ξέ-
νος.

Ο ζητιάνος κατάφερε ν’ ανοίξει με
ευκολία το καπάκι. Μην πιστεύοντας
στα μάτια του, κατάπληκτος και ενθου-
σιασμένος είδε ότι το κουτί ήταν γεμάτο
χρυσάφι.

Εγώ είμαι αυτός ο ξένος, που δεν
έχει τίποτα να σου δώσει και που σου
λέει να κοιτάξεις μέσα. Όχι μέσα σε κά-
ποιο κουτί, όπως στην παραβολή, αλλά
ακόμα πιο κοντά: μέσα σου, για ν’ ανα-
καλύψεις το δικό σου θησαυρό, την ευ-
τυχία σου.

Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα

Πριν λίγες μέρες είχα τη χαρά να
συναντηθώ με τη Φωτεινή Δούρου
(Ιωάννου). Είχα πολλά χρόνια να τη
δω. Πίνοντας καφέ στο καφενείο του
χωριού μας, μου έδωσε ένα CD. Είναι
τραγούδια μου είπε που έχω γράψει
τους στίχους και έχω κάνει μερικά CD
για τους φίλους μου. 

Έμαθα λοιπόν πως ασχολείται 25
χρόνια περίπου γράφοντας τραγούδια,
έχοντας μια σχέση καρδιάς περισσότερο
και ύστερα επαγγελματική. Μετράει
στη δισκογραφία περίπου 150 τραγούδια
με καταξιωμένους τραγουδιστές αλλά
και συνθέτες. 

Πρώτη της μεγάλη επιτυχία λίγο
πριν το 1990 το «Αγαπάω σαν παιδί»
με τον Αντύπα. Ακολουθεί επίσης η με-
γάλη επιτυχία της εποχής «Εκείνη» με
το Λευτέρη Πανταζή. Το 1994 συνερ-
γάζεται με το συνθέτη Θανάση Πολυ-
κανδριώτη και μεταξύ άλλων γράφει
την κλασική επιτυχία πλέον «Τι έκανα
για πάρτη μου» που ερμηνεύει η Μαρι-
νέλα. 

Τραγούδια της τραγούδησαν πολλοί
καλλιτέχνες όπως Δούκισσα, Πίτσα Πα-
παδοπούλου, Λεωνίδας Βελής, Γ. Γε-
ρολυμάτος και άλλοι. 

Τα τελευταία χρόνια η Νατάσα Θε-
οδωρίδου έχει πει «Είσαι συνήθεια κα-
κιά», ο Γιώργος Μαζωνάκης «Εμένα
πες μου ποιος», ο Χρήστος Χολίδης
«Μη θυμώνεις», η Φανή Δρακοπούλου
«Απών» και αυτή την εποχή έχει ανέβει
στο youtube το «Βιβλίο γράφω» με τον

Αντύπα. 
Ο στίχος της λαϊκός, άμεσος, ερω-

τικός με μια πέννα που αναρωτιέσαι τι
συνειρμούς κάνει το μυαλό όταν θέ-
λει…

Η ίδια ― δικά της λόγια μεταφέρω
― σε κάθε λέξη βρίσκει έναν άλλο ήχο
που μόνο εκείνη ακούει, όταν παίρνει
χαρτί και μολύβι να γράψει. Ζει σ’ έναν
κόσμο που δεν θέλει να χάσει ποτέ…
και για το πως εμπνέεται λέει «Πήρα
τα βιώματά μου απ’ αυτό τον τόπο τά
’κανα φορτωτική στην ψυχή μου, με
ακολούθησαν όπου κι αν πήγα, πολλά
τά ’κανα τραγούδια και το ευχάριστο
είναι ότι βρήκα χιλιάδες αποδέκτες και
συνεχίζω να μαζεύω χαρές, λύπες, συ-
ναισθήματα δικά μου και των φίλων
μου και γράφω και θα γράφω και θα
συνεχίζω να κάνω αναλήψεις από τη
ψυχή μου κι από τα βιώματά μου. Μόνον
όταν είμαι πολύ χαρούμενη δεν γράφω
γιατί τότε χάνονται οι λέξεις. Η χαρά
πολύ δύσκολα σε κρατάει μπροστά σε
μια άδεια σελιδα ενώ όταν σε βαραίνει
κάτι στην καρδιά χιλιόμετρα σελίδες
λευκές δεν φτάνουν. 

Εμείς κλείνοντας χαιρόμαστε που
ένας δικός μας άνθρωπος σεμνά και
αθόρυβα έχει δώσει το δικό του στίγμα
στη δισκογραφία έχοντας κάνει κατα-
θέσεις ψυχής… 

Φωτεινή, είμαστε μαζί σου, χαιρό-
μαστε για σένα και σου ευχόμαστε
επιτυχίες από καρδιάς. 

Γιώργος Ρόκκας 

Φωτεινή Δούρου
Η στιχουργός των επιτυχιών από το χωριό μας 


