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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟΑΦΗΣΕ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
Ο ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ

Δυστυχώς για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια το ξε-
νοδοχείο του συλλόγου έμεινε χωρίς ενοικιαστή. Αυτή 

δε τη φορά έγινε με το χειρότερο τρόπο που απετέλεσε και τη 
χειρότερη δυσφήμηση του χωριού μας. Το ξενοδοχείο εγκα-
ταλείφθηκε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, την ημερομηνία που 
αποτελεί και την κορύφωση της χειμερινής περιόδου, και ενώ 
είχαν ήδη γίνει κρατήσεις τόσο από πατριώτες όσο και από 
ξένους. Είναι χαρακτηριστικό ότι πατριώτης μας είχε κλείσει 
όλο το ξενοδοχείο κάποιες ημέρες για τα Χριστούγεννα ώστε 

να φιλοξενήσει φίλους και συγγενείς και ο εν λόγω «επιχειρη-
ματίας» κυριολεκτικά τον «πούλησε». Σε μια άλλη περίπτωση 
δύο οικογένειες που είχαν ήδη προπληρώσει τις κρατήσεις, 
ήλθαν στο χωριό με τα μικρά παιδιά τους τις ημέρες της Πρω-
τοχρονιάς, βρήκαν το ξενοδοχείο κλειστό και επέστρεψαν στην 
Αθήνα. Ήδη όπως μαθαίνουμε κινούνται νομικά εναντίον του 
ενοικιαστή. Από πλευράς συλλόγου έχουν κινηθεί όλες οι νό-
μιμες διαδικασίες για εκδίωξη του ενοικιαστή Χρήστου Οικονο-
μίδη από το ξενοδοχείο μέσω του δικηγόρου του συλλόγου. 
Ελπίζουμε ότι σύντομα θα είμαστε σε θέση να ξαναπάρουμε το 
ξενοδοχείο στα χέρια μας διεκδικώντας φυσικά όλα τα από το 
νόμο προκύπτοντα δικαιώματά μας. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο 
Χρήστος Οικονομίδης χρωστάει τουλάχιστον οκτώ ενοίκια συν 
τις αποζημιώσεις που θα διεκδικηθούν από τη δυσφήμηση που 
υπέστη το ξενοδοχείο αλλά και το χωριό. 
Η όλη πάντως κατάσταση προβληματίζει έντονα τόσο το ΔΣ 

του συλλόγου όσο και τη 5μελή επιτροπή που διαχειρίζεται 
το ξενοδοχείο, για το θα γίνει με αυτό το «κόσμημα» του χω-
ριού που είναι και σήμα κατατεθέν του Ελληνικού. Γι’ αυτό το 
λόγο ο κ. Βασίλης Φουρλής είχε συνάντηση με μέλη του ΔΣ τη 
Πέμπτη 16 Ιανουαρίου στα γραφεία του ομίλου στο Μαρούσι 
όπου έγινε ενδελεχής συζήτηση για το μέλλον του ξενοδοχεί-
ου.
Για όλες τις εξελίξεις που θα τρέχουν το επόμενο διάστημα 

θα σας κρατάμε ενήμερους τόσο μέσω της εφημερίδας όσο και 
από τα site του συλλόγου. 

Παλιά υπήρχε μια πα-
ροιμία που έλεγε Χρι-

στούγεννα στη πόλη και 
Πάσχα στο χωριό. Τώρα θα 
μπορούσαμε να πούμε όλα 
στο χωριό και ειδικά τις μέ-
ρες των εορτών των Χρι-
στουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς που το Ελληνικό 
αποτελεί τουριστικό προο-
ρισμό.
Ήδη από τις αρχές Δεκεμ-

βρίου η τοπική αρχή είχε 
αρχίσει τις προετοιμασίες 
για την υποδοχή των επι-
σκεπτών του χωριού. Έγινε 
καθαρισμός της πλατείας 
και των κεντρικών δρόμων, 
επισκευάστηκαν οι λάμπες 
φωτισμού, καθαρίστηκαν 
οι παιδικές χαρές και το πιο 
όμορφο, ο στολισμός με 
Χριστουγεννιάτικα φωτά-
κια έμεινε για το τέλος για-
τί είναι το πιο εντυπωσιακό 
αλλά και το πιο δύσκολο.
Και επειδή καλό είναι πλέ-

ον όλα να λέγονται με το 
όνομά τους, αυτό έγινε με 
προσωπική εργασία του 
προέδρου του τοπικού συμ-
βουλίου κ. Χαρ. Μπαρμπα-
λιά ο οποίος βοηθήθηκε από 
το κ. Βασίλη Σιέμπο που η 
συμβολή του στη καθημερι-
νότητα του χωριού είναι με-
γάλη και τον Χαρ. Ταλούμη 
που χρόνια είναι δίπλα σε 
όλες τις κοινές προσπάθειες. 
Τέλος να υπογραμμίσουμε 
και τη συμβολή του πατρι-
ώτη μας Δημήτρη Αβραμό-
πουλου στην όλη προσπά-
θεια.
Δε χρειάζεται φυσικά να 

τονίσουμε ότι τα ξενοδοχεία 
Γόρτυς και Ελαιών όσο και 
τα ενοικιαζόμενα διαμερί-
σματα του Β. Ταλούμη είχαν 
πληρότητα 100% εκείνες τις 
ημέρες ενώ οι επισκέπτες 
του Ελληνικού έμειναν γοη-
τευμένοι από τις ομορφιές 
του τόπου μας. Να σημειώ-
σουμε ακόμα ότι οι επαγγελ-
ματίες του χωριού μας ήταν 
άψογοι, τόσο οι δύο ταβέρ-
νες του Γεωργαντά και του 
Ταλούμη όπως επίσης και το 
μπαράκι του Δημήτρη και το 
παντοπωλείο του Δρούλια. 
Αν δεν υπήρχε και η θλιβερή 
παρένθεση του ξενώνα όλα 
θα ήταν άψογα. Ελπίζουμε 

ότι και αυτό του χρόνου θα 
διορθωθεί.
Οι επισκέπτες πολλοί, εκ-

φράστηκαν με τα καλλίτε-
ρα λόγια για το χωριό επι-
σημαίνοντας μεταξύ άλλων 
την άνεση των μετακινήσε-
ων, του παρκαρίσματος και 
της ποιότητας των υπαρχό-
ντων ξενοδοχείων. 
Όσο για τους συμπατριώ-

τες που έκαναν τις διακοπές 

τους στο χωριό δε χρειάζε-
ται να πούμε πολλά. Το Ελ-
ληνικό είναι σταθερή αξία 
για όλους μας. Γι’ αυτό φτιά-
ξαμε τα σπίτια, τα ζεστάνα-
με, τα ομορφύναμε για να 
μπορούμε να πηγαίνουμε 
όποτε θέλουμε και ειδικά 
αυτές τις ημέρες. Νάμαστε 
καλά ώστε του χρόνου να 
είμαστε ακόμα περισσότε-
ροι.

 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Στις 5 Δεκεμβρίου 2013 η περιφέρεια Πελοποννήσου διορ-
γάνωσε έκθεση στην  Αθήνα, στην πλατεία Κλαυθμώνος, με 
πελοποννησιακά προϊόντα. Είχαν στηθεί περίπτερα για όλους 
τους Νομούς της περιφέρειας 

Έλενα Γεωργίου

Β. Θεοδωρόπουλος

Χριστίνα Κόνιαρη

Αντ. Παπαντωνίου

Ηλίας Φουρλής

Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν
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ΣΤΙΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΘΑ ΕΟΡΤΑΣΕΙ 
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος οι πατέρες της Ι. Μ. 
Προδρόμου ανήμερα θα τελέσουν Θεία λειτουργία. Η ημέρα 
αυτή πέφτει Κυριακή. Όσοι μπορούν ας πάνε εκεί για να 
λειτουργηθούν.

Για την ενημέρωση των κοινωνικών επικοινωνήστε 
με την Χριστίνα Κόνιαρη στο τηλ. 6974-306576

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΞ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 
«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:
ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Υπεύθυνος έκδοσης:
ΒΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συντακτική Επιτροπή:
ΠΑΝ. ΑΪΒΑΛΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΛΟΥΜΗ

Καλλιτεχνική επιμέλεια & 
Υπεύθυνος τυπογραφείου:
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.
Γερανίου 7 - 2ος όροφος
Τηλ. - Fax: 210-5238107

E-mail: costaszl@yahoo.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν τις θέσεις 
και τις απόψεις 

των υπογραφόντων

Τα ανυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν τις απόψεις 
της εφημερίδας και του 
Δ.Σ. του συλλόγου.

Κατάσταση του ταμείου του συλλόγου 
μέχρι 31/12/2013

Λογαριασμός Αμερικής  ................................ 10.706,13€
Λογαριασμός Κινήσεως  ..................................6.522,14€
Μετρητά  ......................................................2.868,97€
ΣΥΝΟΛΟ  .................................................... 20.097,24€

YΠΕΝ  ΘΥ  ΜΙ  ΣΗ
Πα ρα κα λού νται ό λοι οι πα τριώ τες να α να φέ ρουν ο ποιο-

δή πο τε, ευ χά ρι στο ή δυ σά ρε στο, κοι νω νι κό γε γο νός γνω-
ρί ζουν, σε οποιδήποτε α πό τα μέ λη του Δ.Σ., με σκο πό τη 
δη μο σί ευ σή του στην ε φη με ρί δα.
Έ χουν εκ φρα στεί κα τά και ρούς πα ρά πο να για πα ρα λεί-

ψεις γε γο νό των, για τα ο ποί α  ό μως ο υ πεύ θυ νος της στή-
λης δεν εί χε ε νη με ρω θεί.

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου 
Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013

Από μεταφορά  ............................................ 21.394,19€
Έσοδα  .............................................................941,64€
Έξοδα  ........................................................... 2.238,59€
ΣΥΝΟΛΟ  ......................................................20.097,24€

ΕΞΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

Συνέχεια στη σελίδα 2

Όσοι δε λάβουν την εφημερίδα ενώ έχουν καταθέσει 
χρήματα, να επικοινωνήσουν με τη κυρία Χριστίνα Κόνιαρη 
ώστε να γίνει διασταύρωση του οικονομικού εμβάσματος 
και επιβεβαίωση της διεύθυνσής τους. Αν κάποιοι επιθυ-
μούν να λαμβάνουν την εφημερίδα να επικοινωνήσουν με 
οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ του συλλόγου.

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 Ο Σύλλογος αποφάσισε τη δημιουργία δανειστικής βι-

βλιοθήκης η οποία θα φιλοξενείται στον ξενώνα. Ο κ. Οι-
κονομίδης προσφέρθηκε να συμβάλλει στη διαχείρισή της 
διευκολύνοντάς μας και τον ευχαριστούμε. 
Παρακαλούμε όποιος πατριώτης θέλει να προσφέρει βι-

βλία (να είναι σε άριστη κατάσταση) να επικοινωνήσει με 
τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής : 
Χριστίνα Κόνιαρη, Εφη Παπαγεωργίου και Βαγγελιώ Τα-

λούμη.

ΠΟΔΗΛΑΤΑ - 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΑΤΙΝΙΑ - 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Αφοι Αϊβαλή Ο.Ε.
Ηφαίστου 39 & Κινέτου, τηλ. 210 3246718 

Μοναστηράκι • www.revolt.gr

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
O Κώστας Μπαρμπαλιάς 

του Ηλία και της Ανδριά-
νας και η Ιουλία Δρούλια 
του Παναγιώτη και της 
Χριστίνας, απέκτησαν στις 
02/10/13 το πρώτο τους παι-
δάκι, ένα υγιέστατο κορι-
τσάκι. 
Το ΔΣ εύχεται να σας ζή-

σει, με υγεία και τύχη.

ΕΓΡΑΨΕ ….
Ο ΗΛΙΑΣ

Από  τα  πολύ  ευχάρι-
στα της Χρυσής Νεολαίας 
μας!!!!!!!!!!!!!!! Με Άριστα 
(10) βαθμολογήθηκε η Δι-
πλωματική Εργασία του 

Ηλία Παπαφωτίου, περατώ-
νοντας έτσι επιτυχέστατα 
της σπουδές του Πολιτικού 
Μηχανικού στο Εθνικό Με-
τσόβειο Πολυτεχνείο .Θερ-
μά συγχαρητήρια στον Ηλία 
και ευχές για «Ανώτερα» και 
μια λαμπρή σταδιοδρομία.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Η Φωτεινή Δούμουρα 

απεβίωσε στις 02 Νοεμβρί-
ου, πλήρης ημερών. Η κη-
δεία της έγινε στη Σκάλα 
Λακωνίας.

• Ο Στέλιος Φουρλής 
του Άγγελου απεβίωσε στις 
26 Οκτωβρίου και ετάφη 
στο κοιμητήριο Χαλανδρίου.

• Ο Παναγιώτης Κόνια-

ρης του Κων/νου, απεβί-
ωσε στις 19 Δεκεμβρίου σε 
ηλικία 72 ετών. Ετάφη στο 
κοιμητήριο Αγ. Αναργύρων.

• Στις 11/01/2014 έφυ-
γε ξαφνικά από κοντά μας 
ο Ηλίας Μπάλιας, σύζυγος 
της Ελένης Κοκολοπούλου 
(το γένος Σταυρούλας Τό-
μπρου), σε ηλικία 61 ετών.
Η ταφή του έγινε στις 

14/01/2014 στο κοιμητήριο 
Αργυρούπολης.
Καλό ταξίδι !

 ΑΝΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ 
Η ΚΑΤΩ ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Όσοι βρέθηκαν τις μέρες 
του χειμώνα στο χωριό θα πα-
ρατήρησαν ότι οι προσπάθει-
ες αναμόρφωσης του χωριού 
συνεχίζονται όλες τις εποχές. 
Με δημοτικά κονδύλια ξεκί-
νησε η βελτίωση της κάτω 
εισόδου του χωριού από τη 
σχολή και πάνω. Ήδη ο ερ-
γολάβος έχει εγκατασταθεί 
και δουλεύει με πολλά συ-
νεργεία. Το έργο προυπολο-
γισμού περίπου 30000 ευρώ 
προβλέπει τη κατασκευή πέ-
τρινου πεζοδρομίου και το-
ποθέτηση κράσπεδων στον 
κύριο δρόμο του χωριού. Αν 
βοηθήσει και ο καιρός πιστεύ-
ουμε ότι το έργο θα ολοκλη-
ρωθεί πολύ σύντομα.

και ο κάθε παραγωγός ή επιχει-
ρηματίας είχε εκθέσει το είδος 

που παράγει. Πράγματι η έκθεση σημείωσε μεγάλη επιτυχία. 
Τα προϊόντα που κυριάρχησαν στα περίπτερα ήταν τα τυροκο-
μικά όλων των ειδών, όλες οι ποικιλίες μελιών, οικολογικά ελαι-
όλαδα, μεγάλη γκάμα αλλαντικών, λουκάνικα παστό, σύγκλινο 
κ.ά. Υπήρχαν πολλά είδη ζαχαροπλαστικής με τοπικές συντα-
γές, όπου είδαμε και δύο Γορτύνιους, τον Χ. Μπαξεβάνο από 
Δημητσάνα με τα γνωστά γλυκά Λούσιος, και τον Μ. Παπούλια 
από το Ψάρι Αρκαδιανή. 
Τα εγκαίνια έκανε ο Περιφερειάρχης κ Π. Τατούλης. Παρέ-

στησαν ο Αντιπεριφερειάρχης  κ. Ε. Γιαννακούρας,  Δήμαρχοι 
όλων των Νομών, Υπουργοί, Βουλευτές κ.ά παράγοντες. Καλό 
θα ήταν να συμμετείχαν και από το Ελληνικό πατριώτες και να 
προβάλλονταν. Οι επισκέπτες ήταν πάρα πολλοί και όλοι δοκί-
μαζαν περνώντας από τα εκθετήρια.

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος    

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ



/3

Του Αντ. Β. Παπαντωνίου

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 
Συλλόγου στο διαδίκτυο 

στη διεύθυνση www.ellinikon.gr 
και στο facebook: 

ellinikon arcadias fun club

ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛ. ΗΛΙΟΥ
Δ Ι ΚΗ ΓΟ ΡΟΣ  ΠΑ Ρ ’  ΕΦΕ Τ Α Ι Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΣΚΟΥΦΑ 47-49
3ος ΟΡΟΦΟΣ

ΤΗΛ./FAX: 210-3600772
ΤΗΛ. ΚΙΝ.: 6977-217129

ΞΕΝΩΝΑΣ……ΑΠΟ ΕΥΛΟΓΙΑ ΒΑΡΙΔΙ;
Εδώ και δεκαοκτώ χρόνια 

έχω ανακατευτεί με τα κοινά 
του χωριού μας μέσα από τις 
τάξεις του συλλόγου. Τα τε-
λευταία έξι χρόνια που είμαι 
μεταξύ των υπευθύνων που 
λαμβάνουν αποφάσεις για τη 
πορεία του ξενοδοχείου του 
συλλόγου θεωρώ ότι έχω την 
υποχρέωση να καταθέσω ενώ-
πιον των πατριωτών κάποιες 
σκέψεις μου που προέκυψαν 
από τη μέχρι τώρα εμπειρία 
μου. Να επισημάνω ότι αυτά 
που θα γραφούν εκφράζουν 
μόνον εμένα αλλά πολύ πιθα-
νά και πολλούς ακόμα πατρι-
ώτες.
Η ιστορία του ξενώνα όπως 

ξέρετε είναι πολύ παλιά. Απο-
τέλεσε το όνειρο όλων των 
πατριωτών από τα πρώτα χρό-
νια της λειτουργίας του συλ-
λόγου. Επί προεδρίας Δημη-
τρίου Γεωργαντά αγοράστηκε 
το οικόπεδο ενώ οι επόμενοι 
πρόεδροι και κυρίως ο Πανα-
γιώτης Κόνιαρης συντήρησαν 
αυτό το όνειρο που όσο περ-
νούσε ο καιρός γινόταν και 
πιο μακρινό. Ώσπου ήρθαν 
οι αδελφοί Φουρλή το 1996 
και εκδήλωσαν την επιθυμία 
να κατασκευάσουν το ξενοδο-
χείο. Επειδή δεν επιθυμούσαν 
φυσικά να αφήσουν τη δωρεά 
τους στο έλεος του Θεού και 
στις πιθανές κακές αποφάσεις 
κάποιων προέδρων και διοικη-
τικών συμβουλίων εκδήλωσαν 
την επιθυμία, που έγινε και 
δεκτή από τη γενική συνέλευ-
ση, ο ξενώνας να διοικείται 
από 5μελή επιτροπή(3 της οι-
κογένειας Φουρλή και ο εκά-
στοτε πρόεδρος και ταμίας). Ο 
ξενώνας κατασκευάστηκε στα 
τέλη του 1999, επί προεδρί-
ας Βασίλη Ταλούμη και από 
το 2000 άρχισε να λειτουργεί 
με ενοικιαστή το Κυριάκο Γρι-
βέα και ενοίκιο περίπου 2500 
ευρώ το μηνα. Δε χρειάζεται 
φυσικά να πούμε το τι ανά-
πτυξη και τι διαφήμιση προ-
σέφερε αυτό το στολίδι τόσο 
στο χωριό όσο και στην ευρύ-
τερη Γορτυνία. Στα δωμάτια 
του κοιμήθηκαν πρωθυπουρ-
γοί, υπουργοί, επιχειρηματίες, 
εφοπλιστές, ηθοποιοί και γε-
νικά οι επώνυμοι της δεκαετί-
ας. Από την άλλη και για τους 
πατριώτες ήταν ένα στέκι που 
μπορούσες να πιεις το καφέ 
σου ή το ποτό σου σε μια 
πραγματικά εκπληκτική ατμό-
σφαιρα. Φυσικά όλα αυτά τα 
χρόνια τα χρήματα από τα 
ενοίκια, που ήταν όντως πολ-
λά, δίνονταν για την ανάπτυ-
ξη τόσο του συλλόγου όσο και 
του χωριού μας. 
Όλα κυλούσαν άψογα, ο 

σύλλογος πραγματικά μεγά-
λος εξαιτίας του ξενώνα και το 
χωριό σε ανάπτυξη. Τα πρώ-
τα σύννεφα εμφανίστηκαν 
στο τέλος της δεκαετίας όταν 
το ξενοδοχείο άρχισε να υπο-
λειτουργεί και ο Γριβέας να 
έχει οικονομικές δυσκολίες. 
Μετά από συνεννόηση με το 

ΔΣ αποχώρησε το 2010. Μετά 
από εκεί το ξενοδοχείο πήρε 
τη κατηφόρα. Σε αυτό συνέ-
βαλλε και η οικονομική κρίση 
που ήδη είχε έλθει σαν τυφώ-
νας στην Ελλάδα και διέλυσε 
κάθε προσπάθεια οικονομι-

κής δραστηριότητας. Το ξενο-
δοχείο σε τρία χρόνια άλλαξε 
τρεις ενοικιαστές οι οποίοι 
δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτά 
που είχαν υποσχεθεί. Επιπλέ-
ον τα χαράτσια και οι φόροι 
που επιβάλλονται συνεχώς εί-
ναι πλέον δυσβάστακτοι. Τε-
λευταίο κερασάκι στη τούρτα 
η πλήρης ασυνέπεια του τε-
λευταίου ενοικιαστή που ξε-
χύλισε και το ποτήρι. 
Ο προβληματισμός της επι-

τροπής πλέον είναι έντονος 
ως προς τι δρόμο πρέπει να 
ακολουθήσει.

 Αν ακολουθηθεί η οδός 
της ενοικίασης το ελάχιστο 
που θα πρέπει να εισπράττει 
ο σύλλογος είναι γύρω στα 
1300 ευρώ ώστε να μπορέσει 
να αντιμετωπίσει τις φορολο-
γικές υποχρεώσεις του ξενο-
δοχείου απέναντι στο κράτος 
χωρίς να μπαίνει ούτε δραχ-
μή στα ταμεία του συλλόγου. 
Εδώ φυσικά υπεισέρχεται ο 
κίνδυνος ενός λαμόγιου που 
θα πάει ακόμα πιο πίσω το 
ξενοδοχείο και θα φεσώσει 
το σύλλογο. Άρα η εγγυητική 
επιστολή καλής λειτουργίας 
τουλάχιστον 25000 είναι απα-
ραίτητη. Από τη πλευρά του ο 
ενοικιαστής θα πρέπει να εί-
ναι γνώστης της τουριστικής 
αγοράς ώστε να μπορεί να γε-
μίζει το ξενοδοχείο όχι μόνο 
τα Σαββατοκύριακα αλλά και 
τις καθημερινές και φυσικά 
να μπορεί να εκμεταλλευθεί 
τόσο το εστιατόριο όσο και το 
μπαρ του ξενοδοχείου. Επίσης 
είναι απαραίτητο να έχει οι-
κονομική επιφάνεια ώστε να 
μπορεί να επενδύσει σε κάτι 
περισσότερο(επιπλέον δω-
μάτια, πισίνα κ.λπ.). Που θα 
βρεθεί αυτός ο ενοικιαστής 
και ποιος θα κρίνει αν πληροί 
όλες αυτές τις προϋποθέσεις 
είναι ένα πολύ δύσκολο πρό-
βλημα για την επιτροπή που 
διαχειρίζεται το ξενώνα. 
Η δεύτερη λύση, η πιο ρι-

ζοσπαστική είναι η πώληση 
του ξενοδοχείου. Λύση επίσης 
δύσκολη με πολλές παγίδες. 
Θα πρέπει το τίμημα να είναι 
αξιοπρεπές ώστε να μη μπο-
ρεί κανείς να πει ότι ξεπουλή-
θηκε «μπιρ παρά». Επίσης τα 
χρήματα θα πρέπει να είναι 
εξασφαλισμένα σε διαφορετι-
κό λογαριασμό από το ταμείο 
του συλλόγου ώστε να προ-
στατευθούν από μια πιθανή 
μελλοντική κατάχρηση και ο 
σύλλογος να καρπώνεται τους 
τόκους. Αυτός που θα το πά-
ρει θα πρέπει να το λειτουρ-
γήσει ως ξενοδοχείο και στη 

χειρότερη περίπτωση να γί-
νει κατοικία ή κατοικίες….. Η 
λύση αυτή προϋποθέτει τη 
συμφωνία όλου του χωριού 
δηλαδή της γενικής συνέλευ-
σης. Το δυσκολότερο βέβαια 
της δεύτερης λύσης είναι να 
βρεθεί αγοραστής. Και αγορα-
στής που θα διαθέτει άφθονο 
ρευστό σε μια τέτοια οικονο-
μική συγκυρία όπου δεν αγο-
ράζει κανένας……
Καλώς ή κακώς αυτές είναι 

οι δύο σοβαρές λύσεις που 
καλούμαστε να επιλέξουμε. 
Κάποιες άλλες που προτείνο-
νται στα παγκάκια και στις τα-
βέρνες του χωριού, όπως το 
να το δουλέψει ο σύλλογος ή 
παιδιά από το χωριό που εί-
ναι άνεργα μόνο ως γραφικές 
μου ακούγονται. Πιο γραφικοί 
μου φαντάζουν όσοι με τσι-
τάτα και κραυγές του τύπου 
«κάτω τα χέρια από τη περι-
ουσία του συλλόγου» ή «η πε-
ριουσία του συλλόγου δε πω-
λείται» περιφέρονται στους 
πατριώτες ως θεματοφύλακες 
των ιερών και οσίων….. Δε 
μπαίνουν βέβαια στο κόπο να 
μας εξηγήσουν που θα βρί-
σκει ο σύλλογος κάθε χρόνο 
12.000 ευρώ τουλάχιστον για 
να πληρώνει φόρους, ΦΜΑΠ 
και χαράτσια χωρίς να υπολο-
γίσουμε πιθανές ζημιές του 
ξενοδοχείου που βαρύνουν 
τον ιδιοκτήτη.
Αν φυσικά κάποιος πατριώ-

της έχει να προτείνει μια τρίτη 
λύση σοβαρή και εφικτή εν-
νοείται πως είναι ευπρόσδε-
κτη….. 
Ένα άλλο που πρέπει να 

λάβουμε υπ’ όψη είναι η ίδια 
η πενταμελής επιτροπή. Δε 
ξέρω αν και τα επόμενα χρό-
νια οι καινούργιες γενιές της 
οικογένειας Φουρλή θα έχουν 
το ίδιο πάθος για το χωριό 
όσο οι σημερινές μιας και τα 
βιώματα είναι εντελώς διαφο-
ρετικά. Και αν ο όμιλος δε μας 
συμπαραστέκεται στο μέλλον 
είναι σίγουρο ότι μόνα τους 
τα μελλοντικά συμβούλια θα 
οδηγηθούν σε αδιέξοδο όσον 
αφορά στο ξενώνα.
Γι’ αυτό καλό είναι να προ-

βληματιστούμε όλοι σοβαρά 
και υπεύθυνα ώστε να δοθεί 
μία λύση διαχρονική και συμ-
φέρουσα για το χωριό, το σύλ-
λογο και το ξενοδοχείο. Όπως 
άλλωστε ήταν και ο στόχος 
των μεγάλων δωρητών.

ΕΥΧΕΣ Γ ΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣΕΥΧΕΣ Γ ΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών εύχεται

Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά, 
ευτυχισμένο, δημιουργικό 

και ελπιδοφόρο το Νέο Έτος !
Με υγεία, προσωπική 

και οικογενειακή ευημερία 
για τις συμπατριώτισσες 
και τους συμπατριώτες, 

τους οικείους και τους φίλους !

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΗΝ Μ. ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

Οι Ηγούμενοι των Προδρόμου, πατήρ Λεόντιος και Αιμυαλών 
πατήρ Δαμασκηνός

Στις 8 προς 9 Δεκεμβρίου έγινε αγρυπνία για την εορ-
τή της Αγίας Άννας. Ο π. Θεόφιλος έχει καθιερώσει 

κάθε χρόνο να κάνει αυτή την αγρυπνία προς τιμή της Αγί-
ας Άννας, μητέρα της Παναγίας μας. Στις 7 π.μ. ξεκίνησε 
και τελείωσε γύρω στις 2 τα μεσάνυχτα. Πάνω από 60 
προσκυνητές  παρευρέθηκαν συμμετέχοντας πνευματικά  
στην κατανυκτική αυτή αγρυπνία. Η αγρυπνία τελέσθηκε 
από τον αγαπητό και πάντα σεβαστό Ιερέα του χωριού μας 
π. Γεώργιο Κοκοσούλη, τον π. Γ. Τσίτουρα από το χωριό 
Ράφτη, τον Ηγούμενο της Μ. Προδρόμου π. Λεόντειο, τον 
Ηγούμενο της Μ. Αιμυαλών π. Δαμασκηνό  και άλλους 
μοναχούς. Ο π. Θεόφιλος  μετά το τέλος της αγρυπνίας 
παρέθεσε γεύμα σε όλους, μια πολύ  νόστιμη ψαρόσουπα. 

Του χρόνου με υγεία και με την ευλογία της Αγίας Άν-
νας να ξαναβρεθούμε εκεί. Ευχαριστούμε τον π. Θεόφιλο 
για την φιλοξενία. 

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΜΑΣ
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Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 
28 Φεβρουαρίου 2014. 
Περιμένουμε έγκαιρα 
τις συνεργασίες σας.

Όσοι πατριώτες θέλουν να 
καταθέσουν κάποιο ποσό στο 
Σύλλογό μας μπορούν να το 
κάνουν πηγαίνοντας στην Εθνι-
κή Τράπεζα. Ο λογαριασμός 
είναι 040/609112-13. Καλό 
είναι μετά να ενημερώνουν τον 
ταμία ή οποιοδήποτε μέλος 
του Δ.Σ. ώστε η προσφορά να 
δημοσιεύεται στην εφημερίδα.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Όσο πλησιάζουν οι εκλο-
γές τόσο πληθαίνουν οι 
αναρτήσεις των υποψηφίων 
δημάρχων στο διαδίκτυο 
αλλά και στις ιστοσελίδες 
των χωριών τις περιοχής. 
Από αυτή τη μόδα δε θα 
μπορούσε παρά να επηρε-
αστούν και τα site του χω-
ριού μας που καθημερινά 
δέχονται «επιθέσεις» από 
υποψήφιους δημάρχους. 
Και καλά να ανεβάζει κά-
ποιος μια ανακοίνωση για 
μια εκδήλωση ή μια ομιλία 
του. Το να ανεβάζει όμως 
καταγγελίες ο μεν για τον 
δε λέγοντας ότι του καπνί-
σει ή άλλος να λέει κάλαντα 

ντυμένος Αη-Βασίλης νομί-
ζουμε ότι ξεπερνάει το όριο 
της γραφικότητας. Οι ιστο-
σελίδες του χωριού έχουν 
κύριο στόχο την επικοινω-
νία μεταξύ των πατριωτών. 
Οτιδήποτε άλλο θεωρούμε 
ότι δεν έχουν θέσει στις σε-
λίδες του χωριού. Γι’ αυτό 
το λόγο καλό είναι οι διαχει-
ριστές των σελίδων να προ-
σέχουν γιατί οι καιροί είναι 
πονηροί και οι εποχές δύ-
σκολες. Αν φυσικά υπάρχει 
κάποια διαφορετική άποψη 
ευχαρίστως να τη δημοσιεύ-
σουμε μιας και η συζήτηση 
για διαδίκτυο και πολιτική 
κρατάει χρόνια……

ΚΙ’ ΑΛΛΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Μετά από συντονισμένες προσπάθειες πατριωτών μπήκαν 

άλλα 3 φωτιστικά σε μια γειτονιά που όντως τα χρειαζόταν. 
Αυτή είναι στη περιοχή «Χαλικωτό» στα Κονιαραίικα στο δρόμο 
που είναι προέκταση του περιφερειακού. Αυτό έγινε με προ-
σωπική εργασία του Χαρ. Μπαρμπαλιά, του Βασίλη Σιέμπου και 
του Χαρ. Ταλούμη. Όσοι βρεθούν βραδάκι σ’ αυτή τη γειτονιά 
ας κάνουν μια βόλτα και στο «Χαλικωτό» που πια είναι βατό και 
άνετο και τη νύχτα…..

EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...

Ένας γύφτος αγοράζει οι-
κόπεδο δίπλα από το σπίτι 
ενός γιατρού. Φωνάζει λοι-
πόν ένα μηχανικό και τον 
βάζει να του κτίσει ένα ίδιο 
ακριβώς σπίτι.
Όταν τελείωσε το σπίτι του 

ο γύφτος βγαίνει στο μπαλ-
κόνι και φωνάζει το γιατρό.

- Γιατρέ, γιατρέ!
- Τι είναι ρε παλιόγυφτε; 

του λέει ο γιατρός.
- Να, του λέει ο γύφτος, 

εσύ μπορεί να μην με χω-
νεύεις αλλά εγώ είμαι ίδιος 
με σένα γιατί έχουμε το ίδιο 
σπίτι!

- Αποκλείεται, του λέει ο 
γιατρός, γιατί δεν έχουμε τα 
ίδια έπιπλα...
Σκυλιάζει ο γύφτος παραγ-

γέλνει τα ίδια ακριβώς έπι-
πλα με του γιατρού και ξα-
ναβγαίνει στο μπαλκόνι.

- Γιατρέ, γιατρέ! Ιδιο σπί-
τι έχουμε ίδια έπιπλα είμαι 
ίδιος με σένα.

- Τι λες ρε παλιόγυφτε, 
του λέει ο γιατρός, έχουμε 
το ίδιο αυτοκίνητο;;
Και του δείχνει μια πολυ-

τελή Mercedes που είχε στο 
γκαράζ. Σκυλιάζει ο γύφτος 
βάζει γραμμάτια παίρνει δά-
νεια και αγοράζει μια ακρι-
βώς ίδια Mercedes και βγαί-
νει πάλι στο μπαλκόνι.

- Γιατρέ, γιατρέ!
- Τι θες ρε παλιόγυφτε; 

του λέει ο γιατρός
- Είμαι ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ από 

σένα!
- Γιατί ρε; του λέει ο για-

τρός.
- Έχουμε ίδιο σπίτι ίδια 

έπιπλα και ίδιο αυτοκίνητο, 
συμφωνείς;

- Συμφωνώ αλλά από πού 
και ως πού είσαι καλύτερος 
από μένα; του λέει ο για-
τρός.

- Γιατί εγώ έχω γείτονα 
γιατρό ενώ εσύ έχεις γείτονα 
ΓΥΦΤΟ!!!

Ασθενής πάει στο γιατρό:
-Γιατρέ έχω σπάσει το πόδι 

μου σε δυο μέρη.
-Ε, μην ξαναπάτε σε αυτά 

τα μέρη.
 Η.Λ.Φ.

Ερώτηση στη Βουλή για κλοπές στο 
σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου 
Ερώτηση για την κατα-
στροφή των υποδομών 

του σιδηροδρόμου στην Πε-
λοπόννησο κατέθεσαν οι βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ Πετράκος 
Αθανάσιος, Ζαχαριάς Κων/
νος, Κοδέλας Δημήτρης, Ου-
ζουνίδου Ευγενία με αφορμή 
άλλη μια κλοπή στις υποδο-
μές του δικτύου.
Μεταξύ άλλων οι βουλευ-

τές ζητούν από το Υπουργό 
να λάβει άμεσα μέτρα για να 
προστατεύσει το σιδηροδρο-
μικό δίκτυο Πελοποννήσου, 
που αποτελεί δημόσια περι-
ουσία, από φθορές και κλοπές
Ακολουθεί το κείμενο ολό-

κληρης της ερώτησης:
«Επανειλημμένα, με ερω-

τήσεις και αναφορές, έχουμε 
επισημάνει την εγκατάλειψη 
του σιδηροδρομικού δικτύου 

Πελοποννήσου. Ιδιαίτερα κα-
ταστροφική ήταν η επιλογή 
της διακοπής των δρομολογί-
ων αμέσως μετά την ανακαί-
νιση της γραμμής.
Στερείται η δυνατότητα σε 

μεγάλο τμήμα της Πελοπον-
νήσου να έχει τα οφέλη της 
σιδηροδρομικής σύνδεσης 
που ειδικά στην εποχή της οι-
κονομικής ένδειας που βιώνει 
ο λαός μας θα μπορούσε να 
αποτελέσει διέξοδο φτηνής 
και ασφαλούς μετακίνησης.
Καταστροφική και για την 

ίδια την υποδομή αφού με το 
“λουκέτο” που επιβάλλεται 
λόγω των ακατανόητων μνη-
μονιακών επιλογών, τόσο τα 
κτίρια ιστορικής και αισθητι-
κής άξιας αλλά και υλικά ιδιαί-
τερα υψηλού κόστους έχουν 
μείνει αφύλακτα, εκτεθειμένα 
σε βανδαλισμούς και κλοπές.
Πρόσφατα μάλιστα τμήμα 

σιδηροτροχιάς μήκους περί-
που 400 μέτρων αποξηλώθη-
κε (200μέτρα σιδηροδρομικής 
γραμμής), στο τμήμα της 
γραμμής Κορίνθου - Άργους 
μεταξύ Αγίου Βασιλείου και 
Χιλιομοδίου. Έχουν προηγη-
θεί και άλλες κλοπές όπως «η 
μεγάλη ληστεία του τραίνου» 
στη γραμμή της Κυλλήνης 
όπου είχαν εναποτεθεί βαγό-
νια και μηχανές του ΟΣΕ και 
συνεχίζονται στις μέρες μας 
με κλοπές σιδηροτροχιών 
ακόμα και επί κυρίας γραμμής
Οι κλοπές που σημειώνονται 

σχεδόν καθημερινά στο σιδη-
ροδρομικό δίκτυο είναι απο-
τέλεσμα της εγκατάλειψης 
της δημόσιας περιουσίας από 
την πολιτεία ακόμη και των 
έργων που αναβαθμίστηκαν 
λίγο πριν αποφασιστεί η δι-
ακοπή των δρομολογίων. Το 
σιδηροδρομικό δίκτυο Πελο-
ποννήσου με την εφαρμογή 
των μνημονιακών πολιτικών 
έχει αφεθεί στην τύχη του και 
απαξιώνεται καθημερινά.

Πρέπει να σημειωθεί ότι 
το τμήμα στο οποίο έγινε η 
εκτεταμένη αυτή κλοπή είναι 
τμήμα της γραμμής Κόρινθος 
- Τρίπολη - Ναύπλιο η οποία 
θεωρείται ενεργή όπως προ-
κύπτει από την δήλωση δικτύ-
ου του ΟΣΕ και κατά συνέπεια 
είναι υποχρέωσή του να τη 
διατηρεί σε λειτουργική ετοι-
μότητα και να την φυλάσσει. 
Εκτός λοιπόν από την αναζή-
τηση, σύλληψη και παραδειγ-
ματική τιμωρία των δραστών 
θα πρέπει να αποδοθούν και 
βαριές πειθαρχικές και άλλες 
ευθύνες πλημμελούς άσκησης 
των καθηκόντων τους στους 
υπεύθυνους του ΟΣΕ.
Επειδή η σιδηροδρομική 

υποδομή αποτελεί δικαίωμα 
αλλά και περιουσία του ελλη-
νικού λαού και η προστασία 
των παραπάνω αποτελεί υπο-
χρέωση ακόμη και της δικής 
σας κυβέρνησης.
Ερωτάται ο κ Υπουργός:
1. Πόσες και τι είδους φθο-

ρές έχουν καταγραφεί στο δί-
κτυο της Πελοποννήσου για 
τα τμήματα που έχει διακοπεί 
η λειτουργία τους;

2. Έχει γίνει η αποκατάστα-
ση των φθορών και ποιο είναι 
το κόστος της αποκατάστα-
σής τους;

3. Ποια μέτρα θα λάβει το 
Υπουργείο για να προστατεύ-
σει το σιδηροδρομικό δίκτυο 
Πελοποννήσου, που αποτελεί 
δημόσια περιουσία, από φθο-
ρές και κλοπές;

4. Θα επαναλειτουργήσουν 
και πότε τα τμήματα Πάτρα - 
Πύργος - Καλαμάτα, Κόρινθος 
- Τρίπολη - Καλαμάτα και το 
προαστιακό δίκτυο της Καλα-
μάτας;

5. Θα εντάξει το Υπουργείο 
στο ΕΣΠΑ το έργο κανονικο-
ποίησης των γραμμών στα 
τμήματα Πάτρα - Πύργος - 
Καλαμάτα, Κόρινθος - Άργος 
- Ναύπλιο καθώς και Άργος - 
Τρίπολη - Καλαμάτα;».

ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Δυστυχώς η κρίση κτυπά την πόρτα του Συλλόγου και του 
ξενοδοχείου μας. Όλοι γνωρίζεται διαβάζοντας στην αναλυτι-
κή στήλη της εφημερίδας τα οικονομικά του Συλλόγου τα έσο-
δα και έξοδα που έχει. Αν η κατάσταση δεν αλλάξει δυστυχώς 
όλοι οι Σύλλογοι θα αντιμετωπίσουν οικονομικά προβλήματα, 
αν και οι περισσότεροι ήδη στραγγαλίζονται οικονομικά. Στο 
δικό μας το Σύλλογο, εκτός από τις συνδρομές δεύτερη στα-
θερή πηγή χρημάτων είναι τα ακίνητα που ενοικιάζονται. Πιο 
πολλά έρχονταν από το ξενοδοχείο. Δυστυχώς όμως οι ενοικι-
αστές για διαφόρους λόγους ο καθένας το εγκαταλείπει και ας 
έχει χαμηλώσει το μίσθωμα ο Σύλλογος. Το ξενοδοχείο αυτή 
την στιγμή που γράφω ήδη είναι ξενοίκιαστο. Αν δεν βρεθεί 
άμεσα λύση τα πράγματα του χρόνου θα είναι δύσκολα, η 
φορολογία και τα χαράτσια τρέχουν και δεν θα είναι εύκολο 
να καλυφθούν. Για πολλά χρόνια οι Έλληνες επενδύανε στα 
ακίνητα τις οικονομίες τους, για να δώσουν ένα κεραμίδι στα 
παιδιά τους και όταν τους λες έλα παιδί μου να στο γράψω στο 
όνομά σου, εκείνο φεύγει μακριά και σου λέει άστο πατέρα το 
κάνω δώρο σε σένα, είμαι και άνεργος. Ποιος περίμενε ότι τα 
ακίνητα θα γινόταν θηλιά στο λαιμό μας. 
Κάπως έτσι και ο Σύλλογος έχει περιπέσει στη δίνη της 

κρίσης. Σίγουρα εμείς στο Δ.Σ θα ανασκουμπωθούμε και πρέ-
πει να βρούμε τις προβλεπόμενες λύσεις. Αυτήν την στιγμή 
υπάρχουν σκέψεις των μελών που θα συζητηθούν στο Δ.Σ και 
θα σας ανακοινωθούν. Αν χρειασθεί οι αποφάσεις να είναι δύ-
σκολες να είστε έτοιμοι γιατί θα παρθούν μόνο μέσα από Γενι-
κή Συνέλευση του Συλλόγου.
 Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος Ενοικιάζονται γραφεία 

34 τ.μ. (3ου ορόφου) και 
24 τ.μ. (4ου ορόφου, ρε-
τιρέ, με A/C), προσόψε-
ως, με WC,πλήρως ανα-
καινισμένα, καινούργια 
αλουμινένια κουφώματα.
Νικηταρά 5-7 (πλησίον 

πλ. Κάνιγγος και πλ. Ομο-
νοίας).
Πληροφορίες: τηλ.210-

9647056, 6946-282003.


