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«Του ενός η βλακεία, των πολλών η τιμωρία» Λαϊκή  παροιμία

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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Με μεγάλη χαρά και με πολλή περηφάνεια πε-
ριμένουμε τον επόμενο χρόνο αυτό το Αντάμωμα
των Αρκάδων. Των Αρκάδων που η αγάπη για την
πατρίδα είναι άσβεστος ύμνος ομορφιάς από τα
βάθη των αιώνων. 

Είναι αλήθεια ότι είμαστε οι πρωσέλληνες σ’
αυτόν τον κόσμο - ομοτράπεζοι των θεών λένε οι
ιστορικοί - ξεφυλλίζοντας την ιστορία τους. Και
έγινε ο λόγος τους παραμύθι και Ευαγγέλιο στο
παράθυρο του κόσμου! - Έχουμε μια δικιά μας ιδι-
αιτερότητα. Οι εποχές διαδέχονται η μία την άλλη,
φύγατε κάποτε, όπως όριζε η μοίρα της Ελλάδας,
σε κάθε γη. Προκόψατε, δημιουργήσατε, χαρήκατε

μα δεν ξεχάσατε - μικρό χωριό λευκή χαρά μου,
λέει ο ποιητής. 

Ελάτε να κάνουμε Κακουραίοι ένα πανηγύρι
δικό μας, το ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΤΟ ΚΑΚΟΥΡΙ.

Φτάνει να έρθετε όπως λάχει, όπως και αν
είστε. Ο ερχομός σας στο πανηγύρι “στο αντάμω-
μα”, θα είναι βροχή που ξεσπά στου αλωνάρη το
κάμα και ο ξεδιψασμός στο χωριό μας η γλυκιά
αναμονή. Έτσι μπορεί ο άνθρωπος να βαδίζει με
ψυχή γαληνεμένη μετά το προσκύνημα. 

Οι Σύλλογοι του χωριού μας και οι Κακουραίοι
σας καρτερούν. 

Τα Δ.Σ. των Συλλόγων του χωριού

Πάσχα στο Κακούρι
Το Πάσχα για μας τους χριστιανούς είναι συνδε-

δεμένο με την Ανάσταση του Κυρίου μας και είναι η
εορτή των εορτών. Φέτος συνέπεσε να γίνει το Μάιο
μήνα, που η φύση ήταν όλη ανθισμένη και ο καιρός
Μαγιάτικος, έτσι επέτρεψε το καλό σούβλισμα του
οβελία. 

Αρκετοί συγχωριανοί μας με φίλους έκαναν
Πάσχα στο Κακούρι. 

Όλο το χωριό, το Σάββατο το βράδυ πήγε, στην
καθ’ όλα επιβλητική από πάσης πλευράς εκκλησία
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, για να πάρουν
το ανέσπερο φως της Ανάστασης. και να ανταλλάξουν
το «Χριστός Ανέστη». Ο καλός καιρός έδωσε την
ευκαιρία στους ντόπιους και ξένους να ξεφαντώσουν,
και ξεχάσουν τα προβλήματα, που μας έχουν ζώσει. 

Να ευχηθούμε  πάντα τέτοια και καλύτερα σε
όλους τους συγχωριανούς και φίλους.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Γιορτή των Αγίων 
Κωνσταντίνου 

και Ελένης 
Η τοπική πανήγυρις γιορτάστηκε κι εφέτος

με θρησκευτική λαμπρότητα. Είχε πλήθος κό-
σμου και στον εσπερινό την παραμονή και στη
Θεία Λειτουργία, ανήμερα. 

Στην αίθουσα του Συλλόγου έγινε πολύ
καλό γλέντι και τις δυο βραδιές Κυριακή και
Δευτέρα βράδυ, όπου οι γλεντζέδες του χωριού
και της ευρύτερης περιοχής γλέντησαν με την
ορχήστρα των Σιέτου - Μπέκου.

Το γλέντι είχε οργανώσει για μία ακόμη
φορά ο συγχωριανός μας Δημήτρης Σταθούλης. 

Πάντα τέτοια. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 

Κωδ. εντύπου: 014117

Ο  ξενώνας  του  χωριού  μας

ΚΕΜΠΑ

Κακουραίικο αντάμωμα
(Στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου 2014) 
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Η  συνδρομή  της  εφημερίδας
Για τη συνέχιση 

της έκδοσης της εφημερίδας μας 
είναι ανάγκη όλοι μας να δώσουμε τη

συνδρομή μας. Την έχει απόλυτα ανάγκη 
αυτό τον καιρό.

Μπορείτε  να  πληρώσετε: 

α. Στο χωριό στην κ. Δήμητρα Ρόκκα 

β. Στην Τρίπολη στον κ. Χρήστο Σταματόπουλο 
(Κινέζο) που θα τον βρείτε στο κατάστημά του στην
οδό Εθνικής Αντιστάσεως 52 (πρώην ΙΒ) 

γ. Με επιταγές στη διεύθυνση, στα γραφεία του
Συλλόγου. 

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου 

ΠΑΝΗΓΥΡΙ – ΜΕΓΑΛΟ  ΓΛΕΝΤΙ
Στην  πλατεία  ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ

Ο Σύλλογος, στα πλαίσια των καθιερωμένων καλοκαιρινών του εκδηλώσεων,
με τίτλο «ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΚΑ 2013», διοργανώνει μεγάλο γλέντι – πανηγύρι στην
πλατεία του χωριού την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013. Φέτος επιλέξαμε να
έχουμε τα μεγαλύτερα και πιο αγαπητά ονόματα στο χώρο του δημοτικού
τραγουδιού. 

Συγκεκριμένα στο τραγούδι θα είναι ο ΓΙΩΡΓΟΣ  ΜΠΕΚΙΟΣ, ο ΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΙΕΤΤΟΣ
και θα τους συνοδεύει η Δήμητρα Μπέκιου. Στο δε κλαρίνο ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΠΛΑ-
ΚΙΑΣ.

Ελάτε όλοι για ένα πραγματικό καλοκαιρινό ξεφάντωμα και βεβαίως με
ΕΛΕΥΘΕΡΟ  ΧΟΡΟ.

Το πλήρες πρόγραμμα των καλοκαιρινών εκδηλώσεων σύντομα θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του χωριού: www.kakouri.gr. 

Ραντεβού λοιπόν την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013 στο ΚΑΚΟΥΡΙ.
Ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ  &  ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ
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Έφυγαν  για  πάντα  από  κοντά  μαςΓεννήσεις

➤ Το ζεύγος Γιώργος Ρηγόπουλος
και Σιολέ Γιώτα απέκτησαν τη δεύ-
τερη κόρη τους στις 15-5/2013. 

➤ Ο Σπύρος Δημητρόπουλος, το γέ-
νος Παναγιώτας Χρ. Ρόκκα, και η
γυναίκα του Μιράντα απέκτησαν
το πρώτο τους παιδί, την Έλενα,
στην Μελβούρνη της Αυστραλίας,
όπου διαμένουν. 

Σε σύντομο χρονικό διάστη-
μα από το θάνατο του άνδρα
της Κώστα, έφυγε από τη ζωή
η Δήμητρα Κ. Σταματοπούλου,
ακολουθώντας τον. 

Η Δήμητρα ήταν το τελευ-
ταίο παιδί, από τα πέντε, του
Δ. Ψαρρά (Μητσιάκη) και της
Κωνσταντίνας, το γένος Παρ-
θενίου (από Λεβίδι). Γεννημένη
στο χωριό το 1930, μεγάλωσε
εκεί και έζησε όλη της τη ζωή.
Το 1959 παντρεύτηκε τον Κώ-
στα Γ. Σταματόπουλο, με τον
οποίο δημιούργησαν καλή οι-
κογένεια, με δύο αγόρια που

απέκτησαν, μεγάλωσαν κι απο-
κατέστησαν. Το Γιώργο Αστυ-
νομικό και τον Πάνο, υπάλληλο
της ΔΕΗ. 

Είχαν τη χαρά να χαρούν 5
εγγόνια και 2 δισέγγονα. 

Η κυρα-Δήμητρα, ήταν αρ-
κετά χαρισματικός άνθρωπος.
Έξυπνη, εργατική, ικανή, κου-
μανταδόρος, δημιουργική, καλή
σύζυγος και μητέρα. Γι’ αυτό
το κενό που άφησε στα παιδιά
της ήταν μεγάλο.

Αιωνία η μνήμη της.
Γ. Ρόκκας

Στις 4 Απριλίου 2013, έφυγε από τη ζωή
μετά από σύντομη ασθένεια, η Βάσιω (Βασιλεία)
Ψαρρά, σύζυγος του Σωτήρη Δημ. Ψαρρά.

Αγαπητή εξαδέλφη Βασούλα.
Έφυγες από κοντά μας για το μεγάλο ταξίδι

της ζωής, μόνο που έφυγες νωρίς, γι’ αυτό ο
πόνος ψυχής είναι μεγάλος και ανείπωτος,
για την οικογένειά σου, τους συγγενείς σου
και τους φίλους σου. 

Ακόμη μπορούσες να προσφέρεις πολλά,
τόσο στα παιδιά σου, αλλά κυρίως στα αγαπη-
μένα σου εγγόνια, που λάτρευες και ήταν όλη
σου η ζωή.

Έφυγες πρόωρα μέσα από την αγκαλιά της
οικογένειάς σου, που αγάπησες αλλά μπόρεσες
να της μεταδώσεις τις απλές αλήθειες της
ζωής και τις αρετές, που σε διέκριναν. 

Γυρνώντας το ρολόι των αναμνήσεων στις
αρχές του 1970, τότε που ο ξάδελφος Σωτήρος
και εσύ ενώσατε τις ζωές σας, θυμάμαι με νο-
σταλγία, την αγάπη που εσύ, αλλά και οι τρυ-
φεροί γονείς σου, μας δεχτήκατε στην οικο-
γένειά σας και στο σπίτι σας. 

Μαζί με τον ξάδελφο φτιάξατε μια δεμένη
οικογένεια με αρχές και αξίες. Ο ερχομός της
αγαπημένης κόρης σας Ασημίνας ολοκλήρωσε
την ευτυχία σας και φροντίσατε να την μορ-
φώσετε και να την εμπνεύσετε με αξίες και

ιδανικά. Εσύ πάν-
τα ήσουν ο στη-
λοβάτης του σπι-
τιού, που πάντα
φρόντιζες να μην
λείπει τίποτα από
το νοικοκυριό σας.
Ευτύχησες να
σφίξεις στην αγ-
καλιά σου τα αγα-
πημένα εγγόνια
σου, όχι όμως όσο θα ήθελες, αφού ανεπάντεχα
σου κόπηκε το νήμα της ζωής. 

Υπήρξες άριστη σύζυγος και νοικοκυρά,
τρυφερή μητέρα και γιαγιά, αλλά και καλή
συγγενής.

Βασούλα δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ και
πάντα θα θυμάμαι αυτό που μου ζήτησες στην
τελευταία μας συνάντηση, για να πράξω ανά-
λογα. 

Εύχομαι ο παντοδύναμος Θεός να δίνει
κουράγιο και δύναμη στην οικογένειά σου, να
ξεπεράσει αυτή την μεγάλη απώλειά σου. 

Καλό σου ταξίδι Βασούλα και αιωνία σου
η μνήμη. 

Ο ξάδελφός σου
Γιάννης Δ. Σταματόπουλος

Κώστας  Μακρής

Δήμητρα  Κ.  Σταματοπούλου 

Καλή σταδιοδρομία

Στις 23 Μαρτίου
2013, έφυγε από
τούτη τη ζωή ο Πα-
ναγιώτης, σε ηλικία
81 ετών. 

Ήταν το πρώτο,
κατά σειρά, παιδί
της θεια Γιωργούλας
και του μπαρμπα
Γιώργη. Με τη Γε-
ωργία Οψιμούλη,
την οποία παντρεύ-
τηκε και έζησαν μαζί

60 ολόκληρα χρόνια περίπου, απέκτησαν δύο
κόρες, ένα γιο, έξι εγγόνια κι ένα δισέγγονο.

Ξεκίνησαν τη ζωή τους στο χωριό κι άρχισαν
να εργάζονται όπως όλοι. Ανήσυχο πνεύμα,
όμως, ο Παναγιώτης το 1963 πήγε μόνος στη
Γερμανία για δουλειά. Μετά από δυόμιση
χρόνια, επιστρέφει στο χωριό και το 1976 έρ-
χεται οικογενειακώς στην Αθήνα και για ένα
διάστημα δούλεψε στα κουνιάδια του, Νίκο
και Γιώργο. 

Το 1992 ξαναγυρίζει στο χωριό και φυτεύει
αμπέλια, όπου το κρασί που παράγει, τυποποιεί
και εμφιαλώνει ο γιος του.

Ο Παναγιώτης, σαν άνθρωπος, ήταν πολύ
καλός. Καλόψυχος, δραστήριος, εργατικός,
καλός οικογενειάρχης και πάρα πολύ κοινωνι-
κός. Επεδίωκε την παρέα, γι’ αυτό και το σπίτι
του ήταν πάντα ανοιχτό. 

Όταν επέστρεψε μόνιμα στο χωριό, ασχο-
λήθηκε και με τα κοινά. Εξελέγη Πρόεδρος

του Τοπικού Συλλόγου για δύο συνεχόμενες
τριετίες και, κατά τη γνώμη μου, πολύ επιτυ-
χημένος. 

Εκείνο που έχω εγώ να καταθέσω προσω-
πικά, είναι η άριστη συνεργασία που είχαμε,
όταν ήμουν κι εγώ Πρόεδρος του Συλλόγου
Αθηνών. Ερχόταν πάντα στις εκδηλώσεις μας
εδώ στην Αθήνα με πολλούς άλλους πατριώτες
και πάντα απηύθυνε χαιρετισμό στους καλε-
σμένους. Μια φορά είχε φέρει ολόκληρο πούλ-
μαν. 

Εκτός των άλλων, ήταν και πολύ πρόθυμος.
Θυμάμαι, όταν βγάλαμε το πρώτο τεύχος της
εφημερίδας «ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΙ» και είχαμε πρό-
βλημα διανομής, εκείνος χωρίς δεύτερη σκέψη
και παρά το προχωρημένο της ηλικίας του,
πήρε το δέμα υπό μάλης και άρχισε να τις μοι-
ράζει από σπίτι σε σπίτι. Επίσης, όταν εμείς
κατεβαίναμε για κάποια εκδήλωση στο χωριό,
ο Παναγιώτης ήταν εκείνος που ετοίμαζε την
αίθουσα ή ό,τι άλλο χρειαζόμασταν. 

Αυτός ήταν ο Παναγιώτης και δεν θα λείψει
μόνο από την οικογένειά του, αλλά από όλους
μας. 

Η εξόδιος ακολουθία έγινε ανάμεσα σε
πολύ κόσμο από τον Άγιο Κωνσταντίνο. 

Παναγιώτη, ζητώ συγγνώμη που δεν μπό-
ρεσα να παραβρεθώ στην κηδεία σου.

Θα σε θυμόμαστε πάντα.
Καλό σου ταξίδι κι αιωνία η μνήμη σου.

Η ξαδέλφη σου
Ελένη Β. Δάμη-Ζαρόκωστα

Στις 28 Μαΐου 2013, έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Μακρής,
σύζυγος της συγχωριανής μας Γεωργίας Δημοσθ. Παπαγεωργίου. Ο
Κώστας Μακρής με τη σύζυγό του έφτιαξαν μια δεμένη οικογένεια
με αρχές και αξίες.

Ήταν φύση καλλιτεχνική και πάντα στις εκδηλώσεις του Συλλόγου
ήταν παρόν και έχει βιντεοσκοπήσει σχεδόν όλες τις εκδηλώσεις
μας. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια
στην οικογένειά του και εύχεται ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Παναγιώτης  Γ.  Σταματόπουλος 

Βαπτίσεις
➤ Ο Δημήτρης Καριώτης και η Ελένη

Σιολέ βάπτισαν την κόρη τους στην
Καλαμάτα  και το όνομα αυτής
Άννα-Μαρία.

➤ Ο Θανάσης Παναγιώτου και η γυ-
ναίκα του Νάντια, το γένος Ρο-
βέρτου Σπυρόπουλου, βάφτισαν
τον πρωτότοκο γιο τους, στις 26
Μαΐου, στη Βαρυμπόμπη. Στο νεο-
φώτιστο οι νονές του Βάσω Στερ-
γίου και Κυριακή Ζιζά έδωσαν το
όνομα Γεώργιος. 
Σ’ όλους τους ευτυχείς γονείς,
παππούδες και γιαγιάδες ευχόμα-
στε να τους ζήσουν και να τα κα-
μαρώσουν, όπως επιθυμούν. 

Η Αλεξάνδρα Δημητροπούλου, το
γένος Παναγιώτας Χρ. Ρόκκα, πήρε
το πτυχίο της, Medical Science και
συνεχίζει για το διδακτορικό της στην
Αυστραλία.

Αλεξάνδρα χαιρόμαστε κι εμείς
με τις επιτυχίες σου, σε συγχαίρουμε
θερμά και σου ευχόμαστε καλή στα-
διοδρομία. 

Γάμοι 
➤ Η Βασιλική Κων/νου Σταμα-

τοπούλου και ο Γιάννης Παπαντω-

νίου, γιατρός, παντρεύτηκαν στις

18 Μαΐου 2013. 

Ο γάμος έγινε στην Αγία Φω-

τεινή με την ξεχωριστή και ιδιαίτερη

αρχιτεκτονική της, που δεσπόζει

στο οροπέδιο της αρχαίας Μαντι-

νείας. 

Στο ξεκίνημα της νύφης από το

σπίτι έπεσαν και μπαλωθιές. 

Οι καλεσμένοι πολλοί και ο στο-

λισμός πλούσιος, λεπτός και δια-

κριτικός. 

Μετά το γάμο έγινε και το μυ-

στήριο της βάφτισης. Το ζευγάρι

βάφτισαν το επτά μηνών αγοράκι

τους, στο οποίο έδωσαν το όνομα

Αντώνης. 

Τους καλεσμένους δεξιώθηκαν

στο Sun Set και ακολούθησε μεγάλο

γλέντι, μέχρι τις πρωινές ώρες, καθ’

ότι όλοι οι συγγενείς της νύφης

είναι χορευταράδες. Συγκινητική

ήταν η παρουσία της γιαγιάς Βάσως,

η οποία καμάρωνε το γάμο της εγ-

γονής της, ανάμεσα στα πολλά παι-

διά, εγγόνια και δισέγγονα. 

Θερμές και εγκάρδιες ευχές

στους νεόνυμφους για μια ζωή χα-

ρούμενη κι ευτυχισμένη. 

Η θεία

Ελένη Βασ. 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 10677 
Τηλ: 210 8082042 

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

e- mail:  karpouzi@ otenet.gr

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε θερμά τη
Γεωργία Ν. Κουσιάκη από Ν.
Ζηλανδία, για τα καλά λόγια
που έγραψε για το Σύλλογο
και την εφημερίδα μας, όπως
και τα 100€ που μας έστειλε. 

Βασιλεία  Σωτήρου  Ψαρρά

Π Ω Λ Ε Ι ΤΑ Ι
Στο Κακούρι παλιά κατοικία

με οικόπεδο 180 τ.μ. (οικία Βελή
απέναντι από τον Ξενώνα).

Πληροφορίες στο τηλ.:
6972501030 (κα. Βελή Δήμη-
τρα)

ΔΩΡΕΑΝ  ΦΥΣΙΚΗ 
ΣΤΟ  ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Μαθήματα Φυσικής για

μαθητές Γυμνασίου - Λυ-

κείου στη διεύθυνση 

www.webschool.edu.gr



Τη γυναίκα την καλή την τίμια και
αγαπητή δεν πρέπει να τη κλαίτε μόνο
τραγούδια όμορφα στον τάφο της να
λέτε.

Η νύχτα ρίχνει στη καρδιά παρηγοριά
βοτάνι, λίγο καιρό θειούλα μου βρίσκεσαι
στον Άδη.

Επέταξε ο αετός με τα φτερά σπα-
σμένα παιδιά, εγγόνια, ανίψια σου θρη-
νούν που έχασαν εσένα.

Πάνω στο χώμα το υγρό εκεί που
έχεις ξαπλώσει και την ψυχή σου στο

θεό την έχεις παραδώσει.
Θα σε έχει στο παράδεισο γιατί ο

θεός γνωρίζει πως ήσουν γυναίκα  τίμια,
αγαπητή και εκεί σου το αξίζει.

Από το στόμα σου το γλυκό δεν
έβγαινε τίποτα άλλο μόνο μας έλεγες
Υγεία – Αγάπη – Χαρά και την ευχούλα
μου να έχετε.

Θειούλα μου να είναι ελαφρύ το
χώμα που σε σκέπασε θα σε θυμάμαι
πάντα.

Η αγαπημένη σου ανιψιά   Γ.Α.
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Έφυγαν  για  πάντα  από  κοντά  μας

Eπιστολές που  πήραμε

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τούτη τη ζωή και ο Κώστας Επαμ. Βλάχος. 
Ήταν το 4ο από τα πέντε (5) παιδιά (Μαριγούλα, Γιώργος, Δήμητρα,

Κώστας, Κωστούλα) του Νώντα και της Φωτεινής Βλάχου (το γένος Ψαρρά). 
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό, ασχολούμενος με τη γεωργία. 
Παντρεύτηκε τη Ρίνα Θεοδοσοπούλου, από το Πικέρνι. Για μα 10ετία

ήταν αγροφύλακας του χωριού. Μετά την κατάργηση της αγροφυλακής με-
τακόμισε με τη γυναίκα του στην Τρίπολη, όπου η Ρίνα εργαζόταν σε
ιδιωτική κλινική.

Τα τελευταία χρόνια είχε αρκετά προβλήματα υγείας που δυστυχώς του
στέρησαν τη ζωή. 

Ήταν καλός άνθρωπος, χαμηλών τόνων, φιλήσυχος, κοινωνικός, εργατικός,
γι’ αυτό άφησε μεγάλο κενό στη γυναίκα του Ρινα με το χαμό του και γι’
αυτό πολύς κόσμος τον συνόδεψε στην τελευταία του κατοικία. 

Συλλυπούμαστε τη Ρίνα και της ευχόμαστε καλό κουράγιο! 
Αιωνία του η μνήμη. Γιώργος Ρόκκας 

Κώστας  Επαμ. Βλάχος 

Ανδρέας  Γ.  Παπαγεωργίου 

Στις 12-12-2012 άφησε το μάταιο τούτο κόσμο, ξαφνικά, στο Κογκό
της Αφρικής όπου διέμενε ο Ανδρέας Γ. Παπαγεωργίου, σε ηλικία 80
ετών. 

Ο Ανδρέας ήταν το 2ο από τα 3 παιδιά του Γιώργη και της Δήμητρας
Παπαγεωργίου (το γένος Συμπρούκου). Γεννήθηκε και μεγάλσε στο
χωριό, όπου μετά το δημοτικό πήγε στο Γυμνάσιο Λεβιδίου. 

Μετά τη στρατιωτική του θητεία, σαν πνεύμα έξυπνο και ανήσυχο
που ήταν έφυγε για τη Ν. Αφρική. 

Εκεί η εξυπνάδα του και οι ξεχωριστές ικανότητες που είχε, βρήκαν
πρόσφορο έδαφος και τον έκαναν να προκόψει επαγγελματικά, ξεφεύ-
γοντας από τις συνηθισμένες δραστηριότητες των άλλων ξενιτεμένων
(super market …). Γρήγορα επεξέτεινε τις δραστηριότητές του πέρα από
τα σύνορα της Ν. Αφρικής και απλώθηκε σε γειτονικά κράτη (Ζάμπια και
Κογκό, όπου εγκαταστάθηκε και διέμενε τα τελευταία 20 χρόνια. 

Παντρεύτηκε την Άννα Πήτερσεν, η οποία έμαθε γρήγορα ελληνικά
και ένιωθε άνετα σε ελληνικό περιβάλλον. Μαζί απέκτησαν 3 παιδιά και 2 εγγόνια. 

Άνθρωπος πολύ έξυπνος και δραστήριος, κοινωνικός, με ξεχωριστά γούστα (γρήγορα αυτοκίνητα…
…), αλλά και απλός. Πάνω απ’ όλα ήταν λάτρης του χωριού, όπου ερχόταν τακτικότατα, να παίξει τη
δηλωτή του στο καφενείο του φίλου του Κέζα και να κουβεντιάσει με τους συγχωριανούς του. 

Συλλυπούμαστε την οικογένειά του και ζητάμε συγνώμη για την καθυστέρηση της δημοσίευσης.
Γ. Ρόκκας 

Γιώργος  Ν.  Μπρότσης 

Εις μνήμην της θείας μου 
Παναγιώτας Μπουρτσουκλή

Στον αγαπημένο
μου πατέρα

Λίγες μέρες πριν
η οικογένειά μας ανα-
στατώθηκε από το
ξαφνικό επεισόδιο
υγείας του πατέρα
μας και παππού Γιώρ-
γη. Περάσαμε όλοι
στιγμές αγωνίας.

Μείναμε όλο στο
πλάι του ακούραστοι
φύλακες και αυτό το
οφείλουμε στον ίδιο

γιατί μας έδινε κουράγιο. 
Ξεκίνησε και πορεύτηκε στην ζωή του σκληρά,

ταπεινά και αθόρυβα. Τίμιος και δίκαιος και μετά
το θάνατο της λατρευτής μας μάνας Σοφίας απο-
σύρθηκε σιωπηλά μέσα στην μοναξιά του. 

Μας μεγάλωσε με λίγα πράγματα αλλά μας
έδωσε την ψυχή του, την αγάπη του τα πάντα. 

Εμάς όλους δεν μας έφτασε αυτή η ζωή για να
του το ανταποδώσουμε. Κράτησε το δέντρο της

ζωής του γερό και τα κλαδιά του καρποφόρα. 
Ευχαριστώ το Θεό για την μεγαλοψυχία του

αλλιώς δε θα έδινε στον πατέρα μου ένα τόσο με-
γάλο θείο δώρο, να αξιώσει τα μάτια του πριν
κλείσει να δουν πάλι την ζωή μέσα στα μάτια των
δισέγγονών του. 

Ευχαριστώ πατέρα που γέμισες τη ζωή μου με
αγάπη και ευτυχία… 

Ο μεγαλοδύναμος Θεός ας αναπαύσει την ψυχή
του και ας είναι ελαφρύ το χώρα μπου τον σκέπασε
για πάντα. 

Καλό σου ταξίδι πατέρα. 
Η κόρη σου Πίτσα

Αγαπημένε μας πατέρα 

Πρόσχαρος και καταδεκτικός ήσουν πάντα στη ζωή σου 
Αξιοπρεπής και ευγενικά γεμάτη ανθρωπιά η ζωή σου 
Τίμια σεμνή πολύτιμος ξεχωριστή η μορφή σου 
Έσβησες ήσυχα και απλά όπως ήσυχη ήταν η ζωή σου 
Ρίζωσε για πάντα η θλίψη στο σπίτι μας το ευτυχισμένο
Ακροστιχίδα όνομα γλυκό κι αγαπημένο. 

Τα παιδιά σου 

Αλέξης Γ.  Καραντούνης

Νιώθω τιμή, συγκίνηση και απέραντη θλίψη
αγαπητέ και αξέχαστε Αλέξη, που θα πω δυο λόγια
για σένα στο δρόμο σου για το τελευταίο ταξίδι. 

Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας,
στην αγαπημένη μας περιοχή στο Γκορτσούλι, σκε-
πτόμουνα την πορεία και τη ζωή σου. Πολλές
φορές συζητούσαμε για σένα με τους γονείς και
τα αδέλφια μου, και πάντα όλοι, καταλήγαμε ότι
ήσουν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος
που με τη ζωή του και τη συμπεριφορά του, από
μικρό παιδί και αργότερα σα σύζυγος, πατέρας,
παππούς, ήσουν υπόδειγμα ήθους, λογικής, πραό-
τητας, εντιμότητας, εργατικότητας, ένας επαγγελ-
ματίας γεωργός, πάντα πρωτοπόρος, συστηματικός,
εργατικός, ένας πραγματικός άρχοντας σε όλα
του. 

Ένας άνθρωπος υπόδειγμα για όλους μας. 
Σκεπτόμουνα πως θα ήτανε η ζωή μας στην

περιοχή, αλλά και στην πατρίδα μας γενικότερα,
εάν όλοι λειτουργούσαμε με τους κώδικες συμπε-
ριφοράς που είχες επιβάλλει εσύ στη ζωή σου και
στην οικογένειά σου, πως θα ήταν η πατρίδα μας
εάν ακολουθούσαμε οι περισσότεροι την εργατι-
κότητά σου, τη μεθοδικότητά σου, την αξιοσύνη
σου, τη σοφία σου και τη σωφροσύνη σου. 

Αξέχαστε Αλέξη, 
Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Πλού-

σιους, φτωχούς, αγράμματους, μορφωμένους. Το
δικό σου τρόπο ομιλίας, επικοινωνίας και συμπερι-
φοράς, τη δική σου σοφή προσέγγιση των προ-
βλημάτων, σπάνια την έχω συναντήσει.

Κλείνω εκεί τη μι-
κρή και ασήμαντη ομι-
λία για σένα με μια
αναφορά στη Σοφία
τη γυναίκα σου. Θυ-
μάμαι μικρό παιδί το
γάμο σας. Δυο όμορ-
φοι νέοι, δυνατοί με
όνειρα ξεκινούσατε τη
ζωή σας. Τώρα υπάρ-
χει ο αναπόφευκτος
χωρισμός. Δεν μπορώ
να σκεφτώ, πιο δεμέ-
νο, πιο αγαπημένο, πιο
άξιο, πιο συμπληρωματικό, του ενός προς τον
άλλον ζευγάρι. Έτσι μέσα σε αυτήν την ισορροπία,
την αρμονία, την κατανόηση και την αγάπη, μεγα-
λώσατε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, και τα βοη-
θήσατε με κάθε τρόπο, τα κάνατε ικανά να αντιμε-
τωπίσουν τη ζωή από καλλίτερες θέσεις από ότι
έσεις. 

Εύχομαι στη γυναίκα σου, στα παιδιά σου και
στα εγγόνια σου, να ξεπεράσουν τα χρόνια σου,
μα περισσότερο απ΄όλα τους εύχομαι να ακολου-
θήσουν τους δρόμους που εσύ χάραξες. 

Καλό ταξίδι Αλέξη. Εγώ, η γυναίκα μου, τα
αδέλφια μου και ολόκληρη η οικογένειά μας όσο
ζούμε θα σε θυμόμαστε και θα μιλάμε για σένα
στα παιδιά και στα εγγόνια μας. 

Καλό ταξίδι. 
Νώντας Σπυρόπουλος - Μάιος 2013

Παναγιώτα Διον. Μπουρτσουκλή
Αγαπημένη μας γιαγιά και μανούλα,
Τρία χρόνια μετά τον θάνατο του παππού έφτασε η

στιγμή να φύγεις κι εσύ από κοντά μας. Ήταν κάτι που
έγινε τελείως ξαφνικά και γι’ αυτό η απώλειά σου είναι
πιο επώδυνη για εμάς. Σ’αυτό το αποχαιρετιστήριο
γράμμα λοιπόν, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για
όσα ζήσαμε και μάθαμε κοντά σου. Πάντοτε και προς
όλους ήσουν χαμογελαστή και έδινες ό,τι μπορούσες.
Ακόμη και τα προβλήματα υγείας, που σε ταλαιπώρησαν
τα τελευταία 17 χρόνια, δεν στάθηκαν ικανά να σε στα-
ματήσουν από το να προσφέρεις στους άλλους ό,τι
είχες, είτε υλικά είτε πνευματικά. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε
τη φράση που διαρκώς μας έλεγες για να καθοδηγεί τη
ζωή μας: «Η αγάπη είναι ο Χριστός».

Μπορεί να λυπούμαστε που δεν είσαι πια μαζί μας, αλλά είμαστε ευτυχισμένοι
γιατί προλάβαμε να ζήσουμε αρκετά χρόνια μαζί σου και να σε έχουμε δίπλα μας
και στις ευχάριστες και στις δυσάρεστες στιγμές. Όλοι μας, τα παιδιά σου, τα
εγγόνια σου είμαστε πολύ υπερήφανοι για σένα, αφού μέχρι και την τελευταία
στιγμή της ζωής σου μας δίδαξες την αξιοπρέπεια, την αγάπη και τον σεβασμό
προς τον συνάνθρωπο.

Τώρα ήρθε η στιγμή να αναπαυθείς κι εσύ κοντά στον παππού μακριά από τις
δυσκολίες και τις στενοχώριες της επίγειας ζωής. Ευχόμαστε, λοιπόν, η ψυχή σου
να βρει γαλήνη εκεί που θα πας και εμείς θα προσπαθήσουμε να σε κάνουμε υπερή-
φανη, όπως έκανες εσύ εμάς. Καλό ταξίδι γιαγιά! Θα σε θυμόμαστε για πάντα!

Με αγάπη.
Τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, ο δισέγγονος            

Από την Ειρήνη, κόρη του αείμνη-
στου Νίκου Δ. Οψιμούλη, ιδρυτικού μέ-
λους και Προέδρου του Συλλόγου μας,
πήραμε μια πολύ συγκινητική επιστολή,
που δημοσιεύουμε. 

Ειρήνη, σ’ ευχαριστούμε για τα καλά
σου λόγια, που μας δίνουν δύναμη να
συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε
καλύτερο για το Κακούρι μας, όπως
πάντα έκανε ο αείμνηστος πατέρας σου,
που τόσα πρόσφερε στο Σύλλογό μας,
απ’ όποια θέση κι αν βρέθηκε. 

Αθήνα 9-4-2013

Αφορά την εφημερίδα 
«ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΙ ΜΑΣ»
Αγαπητοί,
Αφορμή για να γράψω αυτό το γράμ-

μα πήρα ένα βράδυ από τα λόγια του
6χρονου γιού μου. Όταν του διάβασα
ένα παραμύθι και του είπα «καληνύχτα»,
με αγκάλιασε και μου είπε «σ’ ευχαριστώ
μανούλα που με προσέχεις και με αγα-
πάς».

Με ευχαρίστησε, δηλαδή, για το αυ-
τονόητο.Κάθησα και σκέφτηκα λοιπόν
πόσα απλά, καθημερινά πράγματα τα
έχουμε δεδομένα και ενώ επωφελού-
μαστε από αυτά, δεν μπαίνουμε ποτέ
στη διαδικασία να πούμε «ευχαριστώ».

Μερικές μέρες αργότερα ξεφύλλιζα
τεύχη εφημερίδων του χωριού μας, που
κρατούν οι γονείς μου στο σπίτι τους
και διάβαζα τα όμορφα κειμενάκια. 

Ήταν για τη γέννηση ενός μωρού
κάποιου ζευγαριού από το Κακούρι, ένας
αρραβώνας, κάποιο συγκινητικό κατευό-
διο για έναν αγαπημένο που δεν είναι
πια ανάμεσά μας...

Λίγο πιο κάτω, μια ενημέρωση για
κάποια δραστηριότητα του Συλλόγου
και τον σχεδιασμό κάποιου έργου. Και
μετά, ιστορίες ανθρώπων που θέλησαν
να μοιραστούν με τους συμπατριώτες
τους, μνήμες που δεν ξεθώριασαν στο
χρόνο... Α! Να... στην άλλη σελίδα κά-
ποιες δωρεές. Από Αμερική, από Καναδά,
από Αυστραλία. Είναι από εκείνους τους
Κακουραίους που έφυγαν, χρόνια πριν,
για να κυνηγήσουν το όνειρο σε κάποιο
μακρινό προορισμό. Και τώρα, στέλνουν
κάτι, για να διατηρήσουν με τον τρόπο
τους, τη γραμμή επικοινωνίας ανοιχτή,
να μην κοπεί η κλωστή που τους δένει
με το χωριό, που άνοιξαν τα μάτια τους. 

Και έπειτα, σχέδια για κάποιο αντά-
μωμα, ένα χορό, την κοπή της πίτας...
Να βρεθούμε πάλι... Όλοι μαζί... Να μην
χανόμαστε... Να γλεντήσουμε, να θυ-
μηθούμε, να αγκαλιαστούμε. Γιατί έχου-
με όλοι την ίδια αφετηρία. Το ίδιο ξεκί-
νημα. Το ίδιο Κακούρι...

Σκέφτηκα λοιπόν, ότι εγώ δεν θα
ήξερα τίποτε για όλα αυτά, αν κάποιοι

άνθρωποι δεν έβαζαν όλη την αγάπη,
που έχουν για το χωριό τους, σε λέξεις.
Να τις τυπώσουν μετά, να γίνουν φυλ-
λάδες και ύστερα, να φροντίσουν να
τις αποστείλουν. Εδώ κι εκεί. Στο χωριό
και στην Αθήνα. Και στην Αμερική. Και
στη Γερμανία. Και αλλού. Να σηκώσουν
εκείνα τα φύλλα με τα τυπωμένα γράμ-
ματα το χωριό μας και να το στείλουν
μακριά. Για να φτάσει στα χέρια κάποιου
συντοπίτη και εκείνος να διαβάσει και
να μυρίσει από τόσα χιλιόμετρα μακριά
το Κακούρι του, να θυμηθεί το σχολείο
που πήγαινε, το χωράφι του, το καφε-
νείο... Μα πιότερο, την καλημέρα της
γειτονιάς, το άρμεγμα, τα πολλά κρύα,
το πρασίνισμα του βουνού την Άνοιξη...

Όλα αυτά, είναι μια ιδέα... Μια ιδέα
που βρήκε οπαδούς και πιστούς φίλους
στα πρόσωπα κάποιων ανθρώπων, που
ο κόπος δεν τους σταματά. Πόση αγάπη
θέλει να κάτσεις και να γράψεις τα κεί-
μενα, να τρέξεις, να ενημερωθείς, να
επικοινωνήσεις, να διασταυρώσεις, να
μην κουραστείς...

Όλοι αυτοί που ασχολούνται με την
εφημερίδα τούτη αξίζουν ένα πολύ-
πολύ μεγάλο «ευχαριστώ». Και ίσως
και αυτό να είναι λίγο, αφού το έργο
που προσφέρουν, -έργο καρδιάς πρωτί-
στως- είναι μοναδικής αξίας και το καλό
που κάνουν δεν ανταλλάσσεται με τίποτε
υλικό. 

Θυμάμαι κάποια φορά που είχε γρά-
ψει και ο μπαμπάς μου ένα αρθράκι για
την εφημερίδα, θυμάμαι που το σκε-
φτόταν, το διόρθωνε και με πόση αγάπη
το φρόντισε, ώσπου να το δώσει στην
κα. Ελένη Δάμη. 

Όλα αυτά που διαβάζουμε, αυτό
θέλω να πω δηλαδή, δεν είναι η προ-
χειροδουλειά που κάνει κάποιος στον
ελεύθερο χρόνο του. Θέλει κέφι, θέλει
να νοιάζεσαι, θέλει η καρδιά σου να
ακούει «ΚΑΚΟΥΡΙ» και να χτυπά στο
άκουσμα, λίγο πιο γρήγορα...

Αυτό κάνουν όλοι οι αφανείς ήρωες
της εφημερίδας του χωριού μας. Και
εμείς κάνουμε το λιγότερο. Δεν θεω-
ρούμε το έργο τους δεδομένο, ούτε
τον κόπο τους αυτονόητη υποχρέωση.
Καταθέτουμε λοιπόν με αυτές τις λίγες
λέξεις ένα απλό μα μεγάλο «ευχαρι-
στώ».

Σας ευχαριστούμε γι’ αυτό που κά-
νετε. Σας ευχαριστούμε για τον κόπο
που καταβάλλετε. Σας ευχαριστούμε
που μας κρατάτε με το έργο σας στην
τεράστια αγκαλιά αυτού του μικρού Αρ-
καδικού χωριού!

Με αληθινή εκτίμηση
Ειρήνη Νικ. Οψιμούλη



Τα  βιβλία  του  Συλλόγου  μας

Το Κακούρι Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος  20134

Γενεαλογικό  δένδρο
Σας πληροφορούμε ότι το γενεαλογικό

δένδρο όλων των οικογενειών του χωριού
μας είναι έτοιμο. 

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

Όσοι επιθυμούν να μπούν φωτογραφίες
των προγόνων τους, παρακαλούνται να τις
στείλουν. 

Ακόμη όσοι θέλουν μπορούν να στείλουν
ένα σύντομο πληροφοριακό σημείωμα για το
σόι τους.

Στείλτε τα στη Διεύθυνση του Συλλόγου:
Σύλλογος Αρτεμισιωτών Αττικής
Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ. 10677

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

Κακουραίικες  ατάκες 
Γράφει ο Ι. Δ. Σταματόπουλος 

Ο πρωταγωνιστής της ατάκας του φύλλου αυτού είναι
και πάλι ο Μήτσος ο Δάμης, ο Καραφωτιάς, που είχε και
ένα δεύτερο παρατσούκλι ο “σκασίλας”. Αυτό το παρα-
τσούκλι το απέκτησε μετά το επεισόδιο που ακολουθεί. 

Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 1930, κα-
λοκαίρι ο μπάρμπα-Μήτσος έβαλε τα λίγα πρόβατα που
είχε στον ίσκιο του Αϊ Γιώργη και καβάλησε ένα γαϊδουράκι
που είχε και ξεκίνησε για να πάει στο χωριό. Κάπου στα
μέσα της δεντροστοιχίας με τις λεύκες, ο γάιδαρος πεί-
σμωσε και δεν προχωρούσε. Ο Καραφωτιάς νευρίασε για
το πείσμα του γαϊδάρου και άρχισε να δέρνει το ζώο με
την γκλίτσα του. Την ίδια στιγμή στον τόπο του επεισοδίου
έφτασε και ο χωροφύλακας Τρύφωνας, που ήταν στο
χωριό και έφευγε. Η έδρα της Χωροφυλακής ήταν η Νε-
στάνη και βλέποντας τον Καραφωτιά να δέρνει το συμ-
παθητικό γαϊδαράκο, αμέσως βάζει σε εφαρμογή το νόμο,
συλλαμβάνει τον Καραφωτιά, αφού υπήρχε νόμος που

απαγόρευε την κακοποίηση των ζώων και πλώρη για τα
Τσιπιανά (Νεστάνη). Ο Καραφωτιάς κατάλαβε ότι την
είχε σκούρα και έβαλε σε εφαρμογή ένα σχέδιο που μη-
χανεύτηκε εκείνη τη στιγμή. 

Στο δρόμο το ένα πόδι σήκωνε και ξεχνούσε το άλλο,
παρά τα έντονα προστάγματα του Τρύφωνα: “προχώρα
κρατούμενε”. 

Αυτό συνεχίστηκε μέχρι τον Αϊ Λια. Είδε κι απόειδε ο
Τρύφωνας ότι ο Καραφωτιάς δεν προχωράει, τον είχε
σκάσει με την τακτική του εξ’ ου και “σκασίλας” και έτσι
αποφάσισε να τον αφήσει ελεύθερο. 

Η τακτική του Καραφωτιά ήταν σωτήρια γι’ αυτόν
αλλά του έμεινε το παρατσούκλι “σκασίλας”. 

Με ποιο ρυθμό περπατήματος ο σκασίλας γύρισε στο
χωριό όλοι τον φανταζόμαστε.

Άλλες εποχές, άλλοι άνθρωποι.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΥ 

Ανδρέας Μπουρτσουκλής
Βιομηχανική περιοχή Τρίπολης 

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

Ωρολόγια - ΚοσμήματαΩρολόγια - Κοσμήματα

Σταματόπουλος Χρ.

Εθνικής Αντίστασης 52

τηλ. 2710-232633 Τρίπολη

Ρόκκα  Ν.  Χρυσάνθη
Δικηγόρος

Εθνικής Αντιστάσεως 57-59
Τρίπολη  Τ.Κ.  22100

Κιν.: 6982582902
xrusa.rokka@gmail.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Χωράφι 10 στρ. στο χωριό μας

στη θέση Γωνιές. 

Πληροφορίες 
2752 300438

Σταματόπουλος Σπύρος ...................................................100 $ USA
Κουσιάκη Γεωργία Ν. (Ν. Ζηλανδία) ......................................... 100€ 
Σπυρόπουλος Κώστας ........................................................100$ USA
Αντωνόπουλος Δημήτριος........................................50$ Αυστραλίας
Βλάχου Μαρίνα (Κατσάμπαλος) ...................................50$ Αυστραλίας
Ρόκκα Βούλα (Τσαβάλας).........................................50$ Αυστραλίας
Συμπόνη Βασιλική (Σταυρίδης).................................50$ Αυστραλίας
Συμπόνης Κων/νος....................................................50$ Αυστραλίας
Συμπόνης Χρήστος ...................................................50$ Αυστραλίας
Φωτοπούλου Άννα (Γάτσιος) ....................................50$ Αυστραλίας
Γκόνος Κων/νος ........................................................50$ Αυστραλίας
Σταθούλη Μαριγούλα (Μπάρλας)............................ 50$ Αυστραλίας
Συμπόνη Χριστίνα (Κανακάρης) ...............................50$ Αυστραλίας
Δάμη Νίτσα (Αγγελόπουλος) .................................. 50$ Αυστραλίας
Χριστοπούλου Σεβαστή............................................50$ Αυστραλίας
Σταθούλης Νικόλαος ................................................50$ Αυστραλίας
Σταθούλης Μιχαήλ....................................................50$ Αυστραλίας
Παπαδημητρίου-Περδίου Ιωάννα .........................................50$ USA
Σταματόπουλος Αλέκος του Νικ. .........................................50$ USA
Κολιοπούλου Θεοδώρα (Καναδάς) ............................................. 50€
Σπυροπούλου-Βέμη Σωτηρία..............................50 δολ. Αυστραλίας
Σταματοπούλου-Περογιάννη Βασιλική ..............40 δολ. Αυστραλίας
Ρόκκα-Ψαρρά Μαρία ................................................................... 50€
Ρόκκα Πίτσα του Χρήστου......................................100$ Αυστραλίας
Σκουρογιάννης Κων/νος.............................................................. 40€
Μπρότση Γεωργία του Βασ. ........................................................ 50€
Ηλιόπουλος Βασίλης του Γεωργ................................................. 50€
Κολιόπουλος Βασίλης του Κων/νου ........................................... 20€
Λαγούσης Βασίλης του Γεωργ.................................................. 100€

Μπρότσης Γεώργιος .................................................................... 30€
Τσαγκαλάκης Δημήτριος του Σπυρ. ............................................ 30€
Μπουρτσουκλή - Κυρίτση Φήμη .................................................. 30€
Ψαρράς Παναγιώτης του Διον. ................................................. 100€
Κοτσιάνη-Χαραλαμποπούλου Σοφία........................................... 30€
Μακερούφα-Τασιοπούλου Γεωργία ............................................ 50€
Στεργίου-Νάτση Κική................................................................... 20€
Μπουρτσουκλή-Γαλαζούλα Γεωργία........................................... 20€
Μπουρτσουκλή-Μπράμη Μαρία .................................................. 20€
Κωτσιοβός Μιχάλης .................................................................... 50€
Σιολές Κώστας ............................................................................ 30€
Μπενεχούτσου-Βερβαινιώτη Αθηνά ......................................... 100€
Ρόκκα-Κόλια Φώτω...................................................................... 20€
Γαρμπή Αναστασία ...................................................................... 30€
Κοτσιάνης Νικόλαος του Χρησ. .................................................. 20€
Ψαρράς Γεώργιος του Ιωαν......................................................... 20€
Λαγούση Χριστίνα ....................................................................... 30€
Κακαρίκος Αθανάσιος ................................................................. 20€
Γιαννίκα-Κατσίνη Βασιλική.......................................................... 20€
Σταθούλης Σπύρος ...................................................................... 20€
Μάγκλαρης Γιώργος.................................................................... 20€
Συμπόνη-Μπουτιώτη Ευδοκία ..................................................... 20€
Σταυρίδη-Νάτση Σταμάτα............................................................ 50€
Ψαρράς Θεόδωρος του Γεωργ. ....................................... 50$ Αυστρ.
Ψαρράς Παναγιώτης του Γεωργ. .................................... 50$ Αυστρ.
Χριστόπουλος Βασίλης ............................................................... 40€
Γαρμπή Αναστασία ...................................................................... 30€
Κατσίνη -Δημητρακοπούλου Ευαγγελία (Αμαλιάδα)...................20€
Μπρότση Πίτσα Γ. ...................................................................... 20€

Συνδρομές

Στη μνήμη 

• Βασιλείας Σωτήρου Ψαρρά
Η οικογένεια Χρήστου Ψαρρά αντί στεφάνου
προσέφερε το ποσό των 50€

• Παναγιώτας Διονυσίου Μπουρτσουκλή
α) Αντωνοπούλου-Καρζή Γιάννα 
50$ Αυστρ.
β) Αντωνοπούλου Αγλαΐα 30€
γ) Ρόκκας Χρήστος 30€
δ) Αντωνοπούλου-Καζά Αναστασία 30€

Ευχαριστίες

Το Δ.Σ. ευχαριστεί:
α) Τους συγχωριανούς αλλά και τους

ξενιτεμένους μας που ανταποκρί-
θηκαν στην αποστολή της ετήσιας
συνδρομής προς την εφημερίδα
μας. 

β) Τον Δήμο Κυπραίο (Αμερική) και
το Μιχάλη Σταθούλη (Αυστραλία)
για τη διάθεση των Ημερολογίων
του Συλλόγου μας στους ξενιτεμέ-
νους συγχωριανούς μας. 

Ο «Σκασίλας» και ο Τρύφωνας


