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Πάρα πολύς κόσμος ήλθε
εφέτος στο χωριό μας για
να κάνει Ανάσταση, παρ΄ ό-
λο που η βροχή δεν είχε
σταμάατημό και ο καιρός ή-
ταν καθαρά χειμωνιάτικος.
Eκτός από εμάς τους ντό-
πιους, υπήρχαν και πάρα
πολοί  ξένοι φιλοξενούμενοι

από οικογένειες πατριωτών.
Αυτό φάνηκε ιδιαιτέρα την
Μεγάλη Παρασκευή, κατά
την περιφορά του επιταφίου
στην πλατεία και το αδιαχώ-
ρητο που υπήρχε μέσα και

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΚΟΣΜΟΣΥΡΡΟΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΠΑΡΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΚΑΙΡΟ

ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
π. ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

1908-2008 – Εκατό χρόνια Αγώνα, Θυσία και Προσφορά
στην Εκκλησία, στην Κοινωνία, στην Πατρίδα

Μία ωραία ψυχή έφυγε για τον
ουρανό ξημερώνοντας η 11η Απρι-
λίου 2008. Εκοιμήθη στην I.M.
Προδρόμου και εξύπνησε στον
ουρανό ώρα 3π.μ. και πάνδημος
τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία
του την επομένη, στον περικαλλή
Ιερό Ναό Αγ. Αθανασίου Χριστια-
νουπόλεως στην οποία χοροστά-
τησαν οι Μητροπολίτες: Γόρτυνος
και Μεγαλοπόλεως κ.κ. ΙΕΡΕΜΙΑΣ,
Μαντινείας και Κυνουρίας κ. ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΣ και Γλυφάδας κ. ΠΑΥ-
ΛΟΣ, βοηθούμενοι από το προ-
σωπικό της Μονής και των άλλων γειτονικών
Ι. Μονών, από πολλούς Αρχιμανδρίτες, Ιερείς
και Διακόνους από όλη την Αρκαδία και Αθή-
να.
Στην εξόδιο ακολουθία του παρέστησαν ο

Υπουργός κ. Δημ. Αβραμόπουλος, ο Νομάρ-
χης Αρκαδίας κ. Δ. Κωνσταντόπουλος, οι Δή-
μαρχοι: Τρικολώνων  Γ. Μπαρούτσας, Δημη-
τσάνας Τ. Βλάχος, Λαγκαδίων Στ. Κούλης,
Κλείτορος Β. Κουρσαράκος και εκατοντάδες
πιστοί, οι περισσότεροι πνευματικά του παι-
διά, από όλη την Ελλάδα.

Από την περιφορά του Επιταφίου στην πλατεία.

“Δεύτε λάβετε φως” και οι πιστοί ανάβουν τις λαμπάδες τους.

ΜΕΓΑΛΟ ΓΛΕΝΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Σελ. 7

Δευτέρα πρωί στην εκκλησία
του Αη-Γιωργιού

Τον Σεβάσμιο Γέροντα αποχαι-
ρέτησε ο Σεβ/τος Μητροπολίτης
μας κ. ΙΕΡΕΜΙΑΣ και ο συγγραφέ-
ας κ Μ. Μελινός.
Ο κατά κόσμο Βασίλειος Αλεξό-

πουλος, του Ιωάννου και της Αθη-
νάς, καταγόταν από τη Σύρνα
Γορτυνίας και εκάρη Μοναχός
στην Ι.Μ. Λογγοβάρδας Πάρου.
Την 28η Οκτωβρίου 1940 η πατρί-
δα τον επιστράτευσε και υπηρέ-
τησε στον πόλεμο με τους Ιτα-
λούς και το έτος 1945 έφυγε από
την Ι. Μονή Πάρου και ήλθε στην

ιστορική Ιερά Μονή Προδρόμου. Την 8η Φε-
βρουαρίου1948 ο τότε Ηγούμενος της Μονής
Προδρόμου Μακαριστός π. Λεόντιος Δοσιμό-
πουλος παρέδωσε την Ηγουμενία στον κοιμη-
θέντα ‘Αγιον Γέροντα π. ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΝ ΑΛΕ-
ΞΟΠΟΥΛΟΝ.
Υπήρξε εποχή που ο μεταστάς Άγιος Ηγού-

μενος ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ είχε Αδελφότητα κοινό-
βιον από 25 άτομα. Έθεσε σε υπηρεσία τις 10
τέχνες που άριστα εγνώριζε και εδίδαξε
στους συνεργάτες Πατέρες και Μοναχούς με

Φωτό: Χ. Ταλούμης

Φωτό: Β. Θεοδωρόπουλος

Φωτό: Β. Θεοδωρόπουλος

Συνέχεια στη σελίδα 4

έξω από την Εκκλησία, το
βράδυ του Μεγάλου Σαββά-
του στην Ανάσταση.
Την Μεγάλη εβδομάδα ό-
λες οι ακολουθίες έγιναν
κανονικά, παρ΄ ότι ο ακού-
ραστος Ιερέας του χωριού
μας ο πατήρ Γεώργιος, έκα-
νε μαραθώνιο ώστε να εξυ-

πηρετήσει 2 και 3 χωριά
που δεν είχαν ιερέα. Παρ΄ ό-
λα αυτά ήταν στην ώρα του
έτοιμος.
Την Μεγάλη Πέμπτη δια-
βάστηκαν τα 12 Ευαγγέλια

και έγινε η σταύρωση του
Κυρίου. Στο σημείο αυτό να
πω ότι και οι δύο Σύλλογοι
του χωριού μας, από κοινού
φρόντισαν να βρουν μια κο-
πέλα, με πολύ καλή φωνή
και γνώστρια της Βυζαντι-
νής μουσικής, για το τριή-
μερο των ακολουθιών. Δυ-
στυχώς ξεμείναμε από ψαλ-
τάδες. Εδώ πρέπει να ευχα-
ριστήσουμε και τον πατριώ-
τη μας τον Αντώνη Βασιλό-
πουλο, που βοηθάει στο
ψαλτήρι τον παπά Γιώργη.
Την Μεγάλη Παρασκευή
το πρωί έγινε η αποκαθήλω-
ση. Το βράδυ ψάλθηκαν τα
εγκώμια και έγινε η  περιφο-
ρά του επιταφίου στην πλα-
τεία. Τον επιτάφιο τον ακο-
λούθησε πάρα πολύ κό-
σμος.  Μεταξύ αυτών ο συ-
μπατριώτης μας Υπουργός
Υγείας κ. Δ. Αβραμόπουλος,
ο Δήμαρχος Τρικολώνων κ.
Γ. Μπαρούτσας,ο πρόεδρος
του δημοτικού Συμβουλίου
Χ. Μπαρμαλιάς, τοπικός
σύμβουλος Αργ. Η. Ανδρια-
νός,  οι δημοτικοί σύμβου-
λοι του χωριού μας, Β. Κου-
ρουνιώτης,  Αργ. Δ.  Ανδρι-
νός  κ α. Τα λουλούδια που

ήταν στολισμένος ο επιτά-
φιος, ήταν προσφορά και
των δύο Συλλόγων όπως

κάνουν κάθε χρόνο.
Το Σάββατο άρχισαν οι
προετοιμασίες για το πα-
σχαλινό τραπέζι και το σού-
βλισμα του οβελία.  Ο Σύλ-
λογος προσέφερε τσουρέ-
κια και κουλούρια σε κάθε

σπίτι του χωριού μας για τα
χρόνια πολλά. Το βράδυ
στην Ανάσταση ασφυκτιού-
σε η εκκλησία μέσα και έξω
από κόσμο. Παρών ο Δ. Α-
βραμόπουλος με πολλούς
εκλεκτούς καλεσμένους. Α-
νάμεσα τους ο γνωστός
συνθέτης Μίμης Πλέσας,
πρώιν υπουργοί Ευρωπαϊ-
κών κρατών, πρέσβεις και
άλλα επίσημα πρόσωπα. Ο
παπα-Γιώργης με μεγάλη
λαμπρότητα τέλεσε την πα-
σχαλινή Θεία Λειτουργία.
Όταν ήλθε η ώρα για το
“δεύτε λάβετε φως” και το
“Χριστός Ανέστη” έξω από
την εκκλησία έπεφταν βρο-
χή τα βαρελότα. Όταν στα-
μάτησαν αυτά, πάλι έγινε ό-

,τι  δυστυχώς  γίνεται κάθε
χρόνο. Όλοι εξαφανίστηκαν
μέσα από την εκκλησία, λες

και έγινε η έξοδος των πο-
λιορκημένων του Μεσολογ-
γίου όχι βέβαια, για να επι-
τεθούνε στον εχθρό, αλλά
στην κατσαρόλα με την μα-
γειρίτσα. Ειλικρινά το θέα-

μα ήταν αποκαρδιωτικό.
Δεν έμειναν ούτε 15 άτομα
μέχρι το τέλος της λειτουρ-
γίας. Αλλά τι να πει κανείς
κάποια πράγματα με το ζόρι
δεν γίνονται.
Την Κυριακή το πρωί α-

φού ο καιρός δέησε, στα-
μάτησει η βροχή και βγήκε
λίγο ήλιος, οι αυλές των
σπιτιών άρχισαν να καπνί-
ζουν από τα κάρβουνα για
να αρχίσει το ψήσιμο του
αρνιού.
Την Δευτέρα το πρωί του

Αγίου Γεωργίου έγινε θεία
Λειτουργία στο ομώνυμο
εκκλησάκι του χωριού μας.
Χρόνια πολλά σε όλους και
Χριστός Ανέστη.
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
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Στιγμιότυπο από τον εσπερινό.

Για την ενημέρωση των κοινωνικών επικοινωνήστε με την Ελένη Τσαμπή
στα τηλ. 210-86.55.795 και 697-7413229

ΚΚΚΚΚΟΙΝΩΝΙΚΑΟΙΝΩΝΙΚΑΟΙΝΩΝΙΚΑΟΙΝΩΝΙΚΑΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ

Υπεύθυνος Σύνταξης:
ΕΥΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συντακτική Επιτροπή:
ΠΑΝ. ΑΪΒΑΛΗΣ
ΒΑΣ. ΤΑΛΟΥΜΗΣ

Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΜΑΡ.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΚΑΦΕ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

«ΤΟ ΚΕΦΙ»
ΣΜΥΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ελληνικό Αρκαδίας - Τηλ. 27910-31425

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Όποιος πατριώτης παραχωρήσει τη μάντρα του κήπου του, του

αγρού του, του χωραφιού του που εφάπτεται σε εσωτερικό κοινο-
τικό δρόμο του χώρου του, με σκοπό τη διαπλάτυνσή του και τη
διευκόλυνση της ροής των τροχοφόρων, ο σύλλογος αναλαμβάνει
με δικά του έξοδα την αποκατάστασή της. Σε περίπτωση ύπαρξης
περισσοτέρων της μιας εφαπτόμενης ιδιοκτησίας στον κοινοτικό
δρόμο, καλό είναι να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των όμορων ι-
διοκτησιών για το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Όπως όλοι
γνωρίζουμε οι παλιές μάντρες έχουν αρκετό πλάτος, επομένως η
παραχώρηση υπέρ του δρόμου της μάντρας μέχρι ½ m (μισό μέ-
τρο) και διατήρηση υπέρ του ιδιοκτήτη του εσωτερικού χείλους
της μάντρας δεν επηρεάζει σημαντικά τον ωφέλιμο χώρο του κή-
που, του αγρού, του χωραφιού.
Αγαπητοί πατριώτες αναμένουμε τη συμμετοχή σας σε αυτό το

πρόγραμμα, επικοινωνώντας με κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ. και
ελπίζουμε σύντομα να αρχίσει να ομορφαίνει το χωριό μας στο ε-
σωτερικό του, γιατί εκτός από το κέντρο και την πλατεία χρήζουν
ανάπλασης και οι εσωτερικοί δρόμοι.    Το Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Από 100% πρόβειο και γίδινο γάλα

Ποιότητα Α΄
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

τηλ. 27910-31054 - Κιν.: 6937 454968

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΛΑΜΙΟΥ
Αποφθέγματα Αγίων

Θεέ, δώσε μας την ταπεί-
νωση να αγαπάμε εκείνους,
που θα έπρεπε σύμφωνα με
τα εγκόσμια κριτήρια να
μισούμε. Η αγάπη για τον
αξιομίσητο είναι ίσως το
πρώτο καθήκον του αγίου.
Αλλά ας κοιτάξουμε βαθύ-
τερα, υπάρχει κάποιος πιο
αξιομίσητος από εμάς.
Στον σύγχρονο ακαδημαϊ-

κό κόσμο, δεν να αγαπάς
κάτι με πάθος, διότι κάτι
τέτοιο δεν θεωρείται αντικει-
μενικό. Η αρχή εδώ είναι η
εξής. Πρώτα ΣΚΟΤΩΝΕΙΣ
το υποκείμενο και έπειτα
το ανατέμνεις. Πρέπει να α-
φαιρέσεις την ψυχή του,

για να μπορέσεις μετά “α-
ντικειμενικά”να την μελετή-
σεις, να αποφασίσεις τι εί-
ναι. Όταν αυτό ολοκληρω-
θεί, δεν μπορείς να επανα-
φέρεις στη ζωή το υποκεί-
μενο. Έχεις βεβαίως απο-
κτήσεις γνώσεις γύρω από
αυτό, αλλά τώρα κείτεται
νεκρό και τετμημένο εμπρός
σου.
Ο π. Σεραφείμ, ήταν ένας

άνθρωπος που γνώριζε να
υποφέρει. Προτού βρει την
Αλήθεια (τον Χρηστό με
την ορθόδοξη πίστη) υπέφε-
ρε από την έλλειψή της. Α-
φού την βρήκε, υπέφερε για
χάρη της.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Ελένη Κουρουνιώτη, κόρη

του Αγγελή, και ο σύζυγός της
Γεώργιος Βασιλόπουλος, απέ-
κτησαν στης 15 Μαρτίου ένα υ-
γιέστατο αγοράκι.
Το Δ.Σ. εύχεται να τους ζή-

σει.

ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ
ΓΝΩΣΤΟΙ ΣΤΟ Δ.Σ.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΣΕ Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι
- Η Χριστίνα Μερεζιά, κόρη

του Δημήτρη και της Πανα-
γιώτας, εγγονή του Θανάση
Κόνιαρη, πέτυχε στην Γαλλική
Φιλολογία Αθηνών.

– Η Ντίνα Ταλούμη του Ιω-
άννη και της Αικατερίνης, πέ-
ρας στη τμήμα ΑΣΠΕΤΕ της
σχολής ΣΕΠΕΤΕ.

 – Ο Ιωάννης Κουρουνιώτης
του Φώτη, πέρασε στα ΤΕΙ
Χαλκίδας στην σχολή Αυτομα-
τισμού.

– Η Μυρτώ Τσαμπάζογλου,
κόρη της Ιωάννας Κόνιαρη, εγ-
γονή του Βασίλη Κόνιαρη, πέ-
τυχε στην Αγγλική Φιλολογία
Αθηνών.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
ΕΠΙΤΥΧOΝΤΩΝ ΣΕ
Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και ε-

Η ιεροψάλτης που βοήθησε τη Μεγάλη Εβδομάδα
τον Παπα-Γιώργη στην εκκλησία.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
Λογαριασμός κινήσεως 33.093,9633.093,9633.093,9633.093,9633.093,96
Αμερική 3.810, 82
Ξενώνας 1089,10
Μετρητά 8.174,26
ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ 46.168,1446.168,1446.168,1446.168,1446.168,14

Oπως κάθε χρόνο, έτσι
κι εφέτος, στις 21
Μαΐου, γιόρτασε το

εκκλησάκι του Αγίου Κων/νου
στου Φιλοπάππου, το οποίο
είναι μετόχι της Ι.Μ. Προδρό-
μου.
Την παραμονή τελέστηκε ε-

σπερινός από τους πατέρες
της Μονής.
Παραβρέθηκαν στην εκδή-

λωση οι πρώην υπουργοί Κ.
Γείτονας και Δ. Ρέππας, ο Δή-
μαρχος Τρικολώνων Γ. Μπα-
ρούτσας, ο πρόεδρος της
Παγγορτυνιακής Ηλ. Γιαννι-

Στιγμιότυπο από τη Θεία λειτουργία.

Η γιορτή του Αγίου Κων/νουΗ γιορτή του Αγίου Κων/νουΗ γιορτή του Αγίου Κων/νουΗ γιορτή του Αγίου Κων/νουΗ γιορτή του Αγίου Κων/νου
στου Φιλοπάππουστου Φιλοπάππουστου Φιλοπάππουστου Φιλοπάππουστου Φιλοπάππου

τσόπουλος και μέλη του Συμ-
βουλίου, πλήθος κόσμου και
πάρα πολλοί πατριώτες.
Την επομένη τελέστηκε

Θεία λειτουργία από τους Αρ-

χιμανδρίτες της Μονής Προ-
δρόμου Λεόντιο και Συμεών.
Παραβρέθηκαν ο ο πρόεδρος
και τα μέλη της Παγγορτυνια-
κής, και πολύς κόσμος.

ΕΟΡΤΑΣΘΗΚΕ ΤΟ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ
ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΟΥ
ΑΓIOY ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Στις 2 Μαΐου του Αγ Αθανα-

σίου έγινε Λειτουργία στο  εκ-
κλησάκι του χωριού μας που
επιβλητικά αυτό δεσπόζει πά-
νω από το χωριό στο βουνό
δίπλα στην δεξαμενή. Ο Σύλ-
λογος είχε πάρει απόφαση να
το ανακαινίσει και το έκανε
πράξη. Διαμόρφωσε τον περι-
βάλλοντα χώρο με πλακό-
στρωση, χτίστηκε μάντρα, σο-
φατίστηκε ο ναός και ανοίχτη-
καν λακούβες για να φυτευ-
τούν δέντρα. Έγινε ένα πραγ-
ματικό στολίδι του χωριού
μας. Μετά το πέρας της Θείας
Λειτουργίας προσφέρθηκε α-
πό το Σύλλογο βραστή γίδα,
τυρί και κρασί.
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

φέτος το καλοκαίρι στίς εκδη-
λώσεις του Αυγούστου στο χω-
ριό ο Σύλλογος θα βραβεύσει
τους επιτυχόντες σε Α.Ε.Ι και
Α.Τ.Ε.Ι Οι βραβεύσεις γίνονται
όπως είναι γνωστό σε όλους μας
με χρήματα που μας παρεχώρη-
σαν γιά τον σκοπό αυτό πα-
τριώτες από τον Σύλλογο στην
Αμερική. Γιa το λόγο αυτό πα-
ρακαλούνται όλοι οι πατριώτες
που έχουν παιδιά επιτυχόντες,
εγκαίρως αυτό να το κάνουν
γνωστό σε οποιοδήποτε μέλος
του Δ.Σ. του Συλλόγου έτσι ώ-
στε να συμπεριληφθεί στους
βραβευθέντες.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ
Ι.Ν. ΠΡ. ΗΛΙΟΥ

Όπως μας πληροφόρησε η κ.
Μαρία Κουτσοπανάγου, κόρη
του Δημοκλή, έχει προσφορές
προς τον Ι.Ν. Προφ. Ηλίου για
την αγιογράφηση στο τρισυπό-
στατο εκκλησάκι στην άκρη
του χωριού από:

 Βασιλική Βασιλοπούλου
από την Αθήνα που πρoσέφερε
300 Ευρώ γιια την αγιογράφη-
ση της εικόνας της Αγίας Μαρ-
κέλλας
Ιερομόναχο Νικόδημο 100

Ευρώ.
Μαρία Κουτσοπανάγου

(του Δημοκλή) που προσφέρει
50 ευρώ εις μνήμη του μακαρι-
στού Θεόκτιστου.
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YΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Παρακαλούνται όλοι οι

πατριώτες να αναφέρουν
οποιοδήποτε, ευχάριστο
ή δυσάρεστο, κοινωνικό
γεγονός γνωρίζουν, σε
οποιδήποτε από τα μέλη
του Δ.Σ., με σκοπό τη δη-
μοσίευσή του στην εφη-
μερίδα.
Έχουν εκφραστεί κατά

καιρούς παράπονα για
παραλείψεις γεγονότων,
για τα οποία όμως ο υ-
πεύθυνος της στήλης δεν
είχε ενημερωθεί. Τηλ. 27910-31009

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ

«Toυ Ταλούμη»«Toυ Ταλούμη»«Toυ Ταλούμη»«Toυ Ταλούμη»«Toυ Ταλούμη»

• Ωράριο καταστήματος από 1/10/2002: Δευτέρα κλειστό •
Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από 5 το απόγευμα. • Παρασκευή,
Σάββατο και Κυριακή ανοικτά όλη μέρα για ούζο, φαγητό και
καφέ • Σερβίρουμε σπιτικά φαγητά: κατσικάκι λαδορίγανη,
κόκκορα χυλοπίτες • Έτοιμα και επί παραγγελία • Η αίθουσά
μας χωρητικότητας 180 ατόμων, διατίθεται για κοινωνικές εκ-
δηλώσεις • Άψογη - φιλική εξυπηρέτηση είναι η αρχή μας.

Ελληνικό Γορτυνίας
Τηλ.: 27910-31311 - Κιν.: 6932 27.99.82 – 6972 072.411

ΗΛΙΑΣ Λ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
Δ Ι ΚΗ ΓΟ ΡΟΣ  ΠΑΡ ’  ΕΦΕ Τ Α Ι Σ

Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 112 ΤΗΛ: 210-8820882
ΤΗΛ. ΚΙΝ.: 6972-307407

Με έκπληξη και αμηχανία δια-
βάζουμε κάποιους μήνες τώρα,
την τόσο αργοπορημένη αλλά
προβαλλόμενη διεκδίκηση της ι-
διοκτησίας της Σχολής μας από
τους φυσικούς κληρονόμους (?)
του αείμνηστου ευεργέτη του
χωριού μας, του Ιωαν. Μαυρά-
κου.
Αν και δεν είχαμε την τύχη και

την ευκαιρία, σαν πατριώτες εν-
νοώ, ενώ θα έπρεπε να μάθουμε
ακριβώς τι επιτέλους διεκδι-
κούν οι κ.κ κληρονόμοι του αεί-
μνηστου Ιωαν. Μαυράκου εν
τούτοις, από κάποια στοιχεία
που γνωρίζω και που ελπίζω να
τα έχει στην φαρέτρα του και ο
Δήμος Τρικολώνων, μπορώ
προκαταβολικά να πιστεύω ότι η
επίμαχη διεκδίκηση είναι από
τώρα καταδικασμένη σε αποτυ-
χία.
Δεν έχω πρόθεση, όμως, να α-

σεβήσω προς την Ελληνική Δι-
καιοσύνη γιατί εκείνη και μόνο
εκείνη έχει το απόλυτο δικαίω-
μα της όποιας απόφασης. Εγώ,
απλώς, εκφράζω την προσωπι-
κή μου άποψη.
Αυτή, όμως, η διαμάχη που

μας προέκυψε, μου έφερε στην
θύμησή μου τον καιρό εκείνο
τότε, που εμφανίστηκε στην πο-
ρεία της Σχολής μας, η ΔΕΗ.
Τότε που μας τάζανε λαγούς

με πετραχήλια ότι τάχα μου η
ΔΕΗ θα προσλάμβανε όλα τα
παιδιά του χωριού μας. τότε που
μας λέγανε, ότι οι 130 μαθητές
της Σχολής θα έμεναν μόνιμα
στο χωριό, ότι θα ενοικίαζαν τα
σπίτια, ότι θα εγέμιζαν τα μαγα-
ζιά και ότι θα ζωντάνευε το χω-
ριό από το παραδάκι που θα ά-
φηναν.
Τότε που μας έλεγαν ότι κά-

ποιοι χωριανοί μας θα βολευό-
σαντε ως προσωπικό στη Σχολή
και που τελικά ακόμα και η κα-
θαρίστρια ήταν από άλλο τόπο.
Για να αποδειχθούνε όλα αυτά,
φούμαρα και παραμύθια..
Ήμουν θυμάμαι κι εγώ προ-

σκεκλημένος – ως πρόεδρος

του συλλόγου – στα εγκαί-
νια, στην ουσία στην παρά-
δοση της Σχολής μας στην
ΔΕΗ, όπου αμέτρητοι αξιω-

ματούχοι “επίσημοι” παρευ-
ρέθηκαν για πρώτη φορά τό-
σοι πολλοί στο χωριό μας,
και που όλοι εμείς οι ανυπο-
ψίαστοι πιστέψαμε ότι το
χωριό μας “έπιασε την κα-
λή”.
Απογοητεύτηκα όταν έμα-

θα ότι θα είχανε τον λόγο να
μιλήσουνε διάφοροι άσχετοι
και να πούνε ο καθένας τα
δικά του και δεν είχαν το δι-
καίωμα να μιλήσουν οι εκ-
πρόσωποι του χωριού μας,
δηλαδή ο πρόεδρος της κοι-
νότητας αλλά και ο πρόε-
δρος του συλλόγου.
Διαμαρτυρήθηκα στον τε-

λετάρχη της ΔΕΗ, όταν με
κατηγορηματικό τρόπο μου
έδωσε να καταλάβω ότι ευ-
ρισκόμενος μέσα στην Σχο-
λή του χωριού μας επάταγε
σε έδαφος…….. ΔΕΗ.
Αισθάνθηκα μειωμένος

και την επόμενη ζήτησα από
τον μακαρίτη τον Παπα-
κώστα, ο οποίος αν θυμάμαι
καλά, ήταν και γραμματέας
της κοινότητας να μου εξη-
γήσει τι σημαίνει “ότι την
Σχολή την πήρε η ΔΕΗ”.
Ήθελα και είχα το δικαίωμα
να ξέρω κάτι περισσότερο
ως απλός πατριώτης, ως
πρόεδρος του συλλόγου αλ-
λά και ως εκδότης των Νέ-
ων του Ελληνικού για να το
δημοσιεύσω και να ενημε-
ρωθούν οι απανταχού πα-
τριώτες μας για ένα τόσο
σοβαρό θέμα, πιστεύοντας
ότι η Σχολή δεν είναι ιδιωτι-
κή υπόθεση κανενός αλλά έ-
να μεγάλο περιουσιακό στοι-
χείο του χωριού μας.
Παππούλη – τον ερώτησα-

τι έγινε με την Σχολή; Την
πουλήσαμε στην ΔΕΗ; Αν ναι
πόσα πήραμε; Την ενοικιάσα-
με στην ΔΕΗ; Αν ναι με τι ε-
νοίκιο; Την χαρίσαμε; Αν ναι
ποιος το εισηγήθηκε; Ποιος
το αποφάσισε, για ποιο λόγο
και τι ωφελήθηκε το χωριό
μας, αν ωφελήθηκε?
Μήπως παππούλη μου, τον

ξαναρώτησα, για μια τόσο σο-
βαρή απόφαση έπρεπε να γί-
νει λαοσύναξη όλων των πα-
τριωτών, για να ενημερωθού-
νε και να ειπούνε και αυτοί
την γνώμη τους;
Και απάντηση δεν πήρα! Ή

μάλλον η εξήγηση που μου έ-
δωσε καθόλου μα καθόλου
δεν με ικανοποίησε.
Πιστεύω, λοιπόν, ακόμα και

σήμερα, ότι αυτές οι απορίες
μου, είναι και απορίες πολλών
πατριωτών και πρέπει να δο-
θούνε απαντήσεις.
Και ο καλύτερος και ο πιο υ-

πεύθυνος τρόπος είναι να δη-
μοσιευτεί στην εφημερίδα
μας ολόκληρο το πρακτικό και
το πλήρες κείμενο αυτής της
τόσο σοβαρής απόφασης! Για
να μάθουμε όλοι οι πατριώτες
το πώς, το γιατί και με τι
αντάλλαγμα η Σχολή μας άλλα-
ξε χέρια.
Επίσης, χρήσιμο και ανα-

γκαίο είναι να ακούσουμε και
την άποψη των πατριωτών
του τότε κοινοτικού συμβου-
λίου.
Ελπίζουμε και περιμένουμε,

οι πατριώτες δικαιούνται να
μάθουνε την πάσα αλήθεια.

ΠΡΑΞΙΣ 52
Συνεδρίαση 1η Ιουλίου 1934
Πρόεδρος. Ηλίας Ανδριανός
Σύμβουλοι. Δημ. Γιανόπου-

λος, Γεω. Τόμπρος, Γεω. Κό-
νιαρης, Ηλ. Φουρλής.

«αντικείμενον περί διορι-
σμού κοιν. Κλητήρος».
Αρξαμένης της συνεδριάσε-

ως, ο πρόεδρος προτείνει εις
το συμβούλιο την υποβληθεί-
σα αίτηση του Πάνου Ταλού-
μη (Τσιαμάκου), συμφώνως
της προκηρύξεως την οποίαν
ετοιχοκολήσαμε «περί διορι-
σμού κλητήρος» τον οποίον η
κοινότητα στερείται και είναι
απαραίτητος δια την εργασίαν
της κοινότητος με μισθό 20
δρχ. μηνιαίως, όσα εν τω

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

Γράφει ο
Λεωνίδας Αδριανός

προυπολογισμώ είναι γεγραμ-
μένα.
 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ.
Άκουσον τα προταθέντα

παρά του προέδρου εγκρίνει
τον διορισμό του κλητήρος.

 (υπογράφει ο πρόεδρος και
οι σύμβουλοι).
Διορισμός λοιπόν με πλήρη

διαφάνεια, χωρίς ρουσφέτια
και χωρίς ΑΣΕΠ.παστρικές
δουλειές. Καλορίζικος, σιδε-
ροκέφαλος και…….. καλο-
στέργιοτος ο νέος κλητήρας
και καλοφάγωτος ο μισθός
του των 20 ολόκληρων δρχ.
μηνιαίως, βεβαίων, βεβαίως!

ΛΕΩΝ. Η. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
(δια την πιστήν αντιγραφήν)

«ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΛΗΤΗΡΟΣ»
Συνέχεια από τα αδημοσίευτα πρακτικά του Κοιν. Συμβουλίου

της Κοινότητος Ελληνικού που πέρασαν πλέον στην ιστορία.

Από την Δευτέρα 17
Μαρτίου η Κοινοπραξία
Τεχνικών Εταιρειών “ΜΟ-
ΡΕΑΣ Α.Ε.”, ανέλαβε την
εκμετάλλευση του αυτοκι-
νητοδρόμου Κορίνθου
Τριπόελως, εισπράττο-
ντας τα σχετικά διόδια των
διερχομένων οχημάτων.
Αυτό έγινε σε εφαρμογή
του Νόμου 3559/07,
σύμφωνα με τον οποίο πα-
ραχωρήθηκε η κατασκευή,
συντήρηση και λειτουργία
του αυτοκινητοδρόμου
Κορίνθου - Τριπόλεως -
Καλαμάτας - Σπάρτης.

Ως γνωστόν στο τμήμα
Κορίνθου - Τριπόλεως, ε-
δώ και 9 μήνες, έχουν ξεκι-
νήσει εργασίες βελτίωσης
με την διάνοιξη της δεύτε-
ρης σήραγγας Αρτεμισίου,
την διάνοιξη δύο σηράγ-
γων (του Νεοχωρίου) κ.ά.

Ήδη από την κοινοπραξί-
α “Μορέας” λειτουργεί
Κέντρο Διαχείρησης Κυ-
κλοφορίας, καθώς και μο-

νάδες περιπολίας, επέμβα-
σης και συντήρησης σε
24ωρη βάση. Επίσης σύ-
ντομα προβλέπεται:

• Λειτουργία αριθμού
κλήσης έκτακτης ανάγκης
για την επικοινωνία με το
Κέντρο Διαχείρισης Κυ-
κλοφορίας (ο τετραψή-
φιος 1866) • Παροχή υπη-
ρεσιών οδικής βοήθειας
σε συνεργασία με την εται-
ρεία Express Service. • Ε-
πίσης υπάρχει η δυνατότη-
τα γραπτής επικοινωνίας
με την ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε  στην
ταχυδρομική διεύθυνση:
Υψούντος 8, 22100 Τρί-
πολη, φαξ: 2710-562007
και στο e-mail:
info@moreas.com.gr.

Μέρος των εργασιών
βελτίωσης του αυτοκινη-
τοδρόμου είναι και η αντι-
κατάσταση του συστήμα-
τος συλλογής διοδίων από
ένα νέο σύστημα.

(Αναδημοσίευση από τη
“Γορτυνία”)

ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

Μια πρωτότυπη ανάλυση του...
πληθυσμιακού μας ραχατιού μου
στέλνει ο συνάδελφος Χρήστος Αξε-
λός. Σας την παραθέτουμε:
Συνολικός πληθυσμός
της χώρας άτομα .............. 9.000.000
Ατομα με ηλικία μεγαλύτερη
των 65 ετών ..................... 2.000.000
Απομένουν να εργασθούν 7.000.000
Άτομα με ηλικία μικρότερη
των 18 ετών ..................... 3.000.000
Απομένουν να εργασθούν 4.000.000
Δημόσιοι υπάλληλοι ......... 1.500.000
Απομένουν να εργασθούν 2.500.000
Στρατιωτικοί, κληρικοί κ.λπ. 500.000
Απομένουν να εργασθούν 2.000.000
Κυβερνητικοί και άλλοι επίσημοι .......
........................................... 800.000
Απομένουν να εργασθούν 1.200.000
Τεμπέληδες που δεν επιθυμούν
να εργασθούν .................. 1.188.000
Απομένουν να εργασθούν ..... 12.000
Φυλακισμένοι ........................ 11.998
Απομένουν να εργασθούν .............. 2
Επομένως ΕΣΥ και ΕΓΩ πρέπει να

εργαζόμαστε σκληρά.
Απομένεις ΕΣΥ γιατί ΕΓΩ έχω κου-

ραστεί να τα κάνω όλα!..

Το ελληνικό...
ραχάτι!
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Στις 17 Μαΐου, στην Ι.Μ. Προδρόμου, εορτάστηκε πανηγυρικά η
μνήμη του Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως και έγινε και το
40ήμερο μνημόσυνο του γέροντα της Μονής, μακαριστού Θεόκτι-

στου Αλεξόπουλου. Η συμμετοχή κλήρου και λαού ήταν μεγάλη. Παρα-
βρέθηκαν ο Βουλευτής Π. Τατούλης, ο Δήμαρχος Τρικολώνων Γ. Μπα-
ρούτσας, ο πολιτευτής Π. Βαλασόπουλος, η Α-
ντιδήμαρχος Ζωγράφου Τώνια Καλύβα, ο εκδό-
της Κ. Καλύβας και πολλοί Μουλατσαίοι. Χορο-
στάτησε ο μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλο-
πόλεως κ. Ιερεμίας, συνοδευόμενος από δεκά-

την σιωπή του και το παρά-
δειγμα του.
Ο Σεβάσμιος Γέροντας π.

ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ είχε μεγάλη ε-
πίγνωση του Ύψους της Ιε-
ροσύνης, ελάτρευε τον Θεό,
έπραττε τα έργα του Κυρίου
και εζούσε κατά Χριστόν. Με
το κήρυγμά του, τη διδασκα-
λία του και τις άριστες συμ-
βουλές του σαγήνευε τις ψυ-
χές και τις καρδιές όλων των
προσκυνητών και εκκλησια-
ζομένων της Ιεράς Μονής
Προδρόμου.
Η ιερά εξομολόγηση ήταν η

βασικότερη ιερά απασχόλη-
ση του. Ήταν άριστος πνευ-
ματικός και ιατρός των ψυ-
χών. Οδήγησε χιλιάδες αν-
θρώπους όλων των ηλικιών,
περισσότερο τους νέους και
νέες στον δρόμο του Θεού,
κοντά στην εκκλησία και τα
άγια Μυστήρια αυτής. Πολ-
λοί παραστρατημένοι ευρή-
καν την σωτηρίαν τους από
τον βαθυστόχαστον, ταλα-
ντούχο και φωτισμένον πνευ-
ματικόν Μακαριστόν Άγιον
Ηγούμενον π. ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΝ.
Ο Μακαριστός πνευματι-

κός μας πατέρας και διδά-
σκαλος π. ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ Α-
ΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ υπήρξε μια
Οσιακή μορφή στο πρόσωπο
και στην ψυχή. Ήταν μεγά-
λος στην αρετή και στο φρό-
νημα, βαδίζοντας συνεχώς
στα ίχνη του Χριστού μας και
των Αγίων Αποστόλων, α-
πλός διδάσκαλος της πίστε-

ως και σοφός των ψυχών ο-
δηγητής, άνθρωπος μεγάλης
ταπείνωσης και αγάπης σε ό-
λους. Τα λόγια του λίγα, σο-
φά και επικοδομητικά. Υπήρ-
ξε μεγάλος κατηχητής και
πνευματικός διδάσκαλος σε
εκατοντάδες νέους μέχρι το
τέλος της επίγειας ζωής του,
αφού είχε αρίστη διαύγεια
μνήμης και πνεύματος μέχρι
που σαν πουλάκι πέταξε η α-
γία του ψυχή για την βασιλεί-
α των ουρανών.
Η μεγαλυτέρα Δημοσία Τι-

μητική εμφάνιση του ήταν την
1 και 2 Οκτωβρίου 2005 που
ανέβηκε στην Στεμνίτσα σε
μεγάλη εκδήλωση που ετέλε-
σε ο Δήμος Τρικολώνων με τί-
τλο “Ο ΛΟΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΣΚΗ-
ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙ-
ΤΣΜΟΥ”. Τον παρασημοφό-
ρησε ο Δήμαρχος Στεμνίτσας
Γ. Μπαρούτσας ως τον μα-
κροβιότερον Ηγούμενον της
Ορθοδοξίας κλείνοντας τα 60
χρόνια της Ηγουμενίας του.
Υπήρξε άριστος των αρί-

στων Ιερομοναχών, κολοσσός
ηθικής και καθαρότητας. Ά-
στραφτε η ψυχή του και η
μορφή του από αγνότητα και
τα πιο κύρια χαρακτηριστικά
του ήσαν νηστεία, αγρυπνία
και προσευχή. Πλουτισμένος
από όλες τις αρετές περισσό-

ΕΚΟΙΜΗΘΗ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
π. ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

δες ιερείς, μοναχούς και μοναχές.
Στην τελετή παραβρέθηκε και ο Ηγούμενος της Μονής Λογγοβάρδας

Πάρου Χρυσόστομος, στην οποία ο γέροντας, στα νεανικά του χρόνια, ε-
χειροτονήθη μοναχός.
Προσφέρθηκε τράπεζα σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Ο Σύλλογος Γυναικών Ελληνικού έδωσε το παρόν.

Ο Χρ. Βογιατζής, Δημ. Σύμβουλος Τρικολώνων, και
πίσω του ο Π. Τατούλης.

Διακρίνονται από δεξιά οι Γ. Μπαρούτσας, Π. Βαλασό-
πουλος, ο π. Πρόδρομος και στο βάθος ο Π. Τατούλης.

Οι ιερείς έχοντας στα χέρια τους τα λείψανα
του αγίου.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Στιγμιότυπο από το μνημόσυνο του μακαριστού.

τερο όμως τον εκοσμούσε η
μεγάλη ταπείνωση. Παράλ-
ληλα ήταν γεμάτος από Εθνι-
κά συναισθήματα και αυτό
τον έκανε να γράψει το
θαυμαστό βιβλίο του “Το Ο-
δοιπορικό Ενός Μοναχού” με
όλες του τις περιπέτειες του
έπους 1940 και να μας το κά-
νει δώρο. Η φωνή του γλυκιά,
η ψαλμωδία του ομοία των
αγγέλων, γνώστης και διδά-
σκαλος της Βυζαντινής Μου-
σικής την οποία δίδαξε σε
πολλούς.
Ο Σεβάσμιος Γέροντας π.

ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥ-
ΛΟΣ ήταν ένας μαγνήτης
που ελκούσε τις ψυχές των
μαθητών, φοιτητών, επιστη-
μόνων. Συζητούσε για πολ-
λές ώρες μαζί τους. Όλοι
τους τον παρακολουθούσαν
με μεγάλη προσοχή, τον
εθαύμαζαν και όλοι τους ε-
πήραν τα καλύτερα διδάγμα-
τα για την καλή πορεία της
ζωής τους. Βοήθησε να α-
παλλάξει πολλούς νέους από
την φοβερή μάστιγα των
ναρκωτικών και με κοινή συ-
νεργασία του Μακαριστού
Μητροπολίτου Θεοφίλου,
βοήθησε πολλούς νέους ντό-
πιους και αλλοδαπούς να
σπουδάσουν Θεολογία , να
γίνουν άξιοι κληρικοί και να υ-

πηρετήσουν με ζήλο το Άγιο
του Χριστού μας θυσιαστή-
ριο.
Στην Ιερά Μονή Προδρό-

μου ίδρυσε Εκκλησιαστική
Σχολή στην οποίαν αποφοί-
τησαν δεκάδες εκλεκτοί και
πεπειραμένοι Ιερείς που κά-
λυψαν πολλές κενές ενορίες
της Ι. Μητροπόλεως Γόρτυ-
νος και Μεγαλοπόλεως. Πολύ
εφρόντισε για την ανακαίνιση
της Ιεράς Μονής Προδρόμου
και όλων των άλλων Ιερών
Μονών της δικαιοδοσίας του,
Αιμυαλών, Καλαμίου, και πε-
ρισσότερο της Ι. Μ. Φιλοσό-
φου (Κρυφό Σχολειό) που ή-
ταν μόνο ερείπια.

Άγιέ μας Ηγούμενε μας έ-
φυγες και μας άφησες τους
συνεργάτες σου σε όλες τις
Ιερές Μονές μόνους και πολύ
σε παρακαλούμε τώρα που
αναπαύεσαι κοντά στο Νυμ-
φίο Χριστό, που τόσο αγάπη-
σες, να τον ικετεύεις για να
μεγαλώσουν οι αδελφότητες
σε όλες τις Ι. Μονές μας.
Ομοίως και όλα τα πνευμα-

τικά σου παιδιά, Μακαριστέ
σεβαστέ μας πατέρα και δι-
δάσκαλε, πάντα θα σε θυμό-
μαστε, συνεχώς θα σου ανά-
βουμε κερί, θα ζεις στις καρ-
διές μας για πάντα με μια
θερμή παράκληση, να συνεχί-
σεις να προσεύχεσαι για ό-
λους μας και από τον ουρα-
νό.
Η μνήμη σου θα μείνει σε ό-

λου μας ΑΙΩΝΙΑ.
Γιάννης Γ. Νακόπουλος

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Είδα χθες στο όνειρο μου
Την ελπίδα όλου του κόσμου
Πως ήτανε η πλάση ετούτη
Δίχως αίμα και μπαρούτι

Είδα χθες στο όνειρο μου
Αρχηγούς όλου του κόσμου
Να υπογράφουνε ειρήνη
Πόλεμος μην ξαναγίνει.

Έβλεπα παντού αγάπη
Μίσος έχθρα πουθενά
Αχ να ήτανε αλήθεια
Του ονείρου η χαρά.

Όμορφα γεροδεμένα
Γελαστά και χορτασμένα
Τα παιδιά όλου του κόσμου
Που έβλεπα στο όνειρό μου.

Και οι μικροί και οι μεγάλοι
Είχαν όλοι την δουλειά τους
Και πολλά νοσοκομεία
Για να βρίσκουν την υγειά
τους.

Αχ και να ήταν αλήθεια όπως
στα παραμύθια.

ΛΕΩΝ. Η. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ
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Δεν υπάρχουν λόγια να
περιγράψει κανείς,
την μεγάλη ταπεινή

και ασκητική πορεία του Γέρο-
ντα αφιερώνοντας, από τα 100
χρόνια της ζωής του τα 80 στο
σχήμα του μοναχισμού. Λα-
μπρύνθηκε ο βίος του μέσα α-
πό αθόρυβους αγώνες πνευμα-
τικής άσκησης, για να φτάσει
τον ευγενή υψηλό στόχο που
είχε βάλει, να αγαπήσει και να
υπηρετήσει τον Θεό και τον άν-
θρωπο. Δεν θα μπορούσε κα-

νείς την παρούσα στιγμή να α-
ναφερθεί αναλυτικά, στον βίο
και την πολιτεία του σεβαστού
και άγιου Γέροντα, γιατί είναι
ένας αιώνας ζωής, συνεχούς
προσπάθειας, ταπεινότητας πα-
ραδειγματισμού αγάπης και έρ-
γο προς τον Θεό και τον άν-
θρωπο. Ας το αφήσουμε στους
ιστορικούς του μέλλοντος, γιατί
θα χρειαστεί να γραφούν τόμοι
ολόκληροι. Εγώ είχα την χαρά
και την τιμή να γνωρίζω το Ά-
γιο Ηγούμενο της Ι. Μ .Προ-
δρόμου από πολύ μικρή ηλικί-
α, από όταν πήγαινα στο δημο-
τικό σχολείο στο χωριό μας. Ε-
κείνο που μου έκανε εντύπωση
και θαύμαζα, ήταν η τόση με-
γάλη αγάπη που έδινε απλόχε-
ρα σε όλους μας, με την απλό-
τητα και το σεβασμό που σε

προσέγγιζε για να συζητήσει τα
οποιαδήποτε προβλήματα και
ανησυχίες που σε απασχολού-
σαν, ήταν ο Γέροντας που πά-
ντα μιλούσε και ενεργούσε με
παραδείγματα, συνέπασχε μαζί
σου ένιωθε συγκίνηση και δά-
κρυζε όταν επρόκειτο να σωθεί
μια ανθρώπινη ψυχή. Θα ανα-
φέρω ενδεικτικά κάποιο στιγ-
μιότυπο παλιά, που έτυχε να ή-
μουν παρών και μου έκανε με-
γάλη εντύπωση, ήταν όταν εί-
μαστε στην κουζίνα την ημέρα

που είχε πανήγυρη το μοναστή-
ρι και βοηθούσαμε τους πατέ-
ρες στις ετοιμασίες. Οι κουβά-
δες απορριμμάτων είχαν γεμί-
σει με διάφορα και έπρεπε να
αδειάσουν, πηγαίνοντας τους
προς τον Αγ Αθανάσιο που ή-
ταν τα ζωντανά για να τα φάνε
Όπως γνωρίζετε οι πιο πολλοί
είναι μια σχετικά ανηφορική
και μακρινή απόσταση.  Κα-
νένας δεν έλεγε να πάει να
τους αδειάσει. Ο ένας το έλεγε
στον άλλον και οι κουβάδες
παρέμειναν εκεί, όταν  κάποια
στιγμή εμφανίζετε ο Γέροντας
χαμογελαστός για να ρίξει μια
ματιά πως πάνε οι ετοιμασίες.
Τότε  είδε φαίνεται τους ξεχει-
λισμένους κουβάδες, και δια-
κριτικά χωρίς να δώσει στόχο,
τους παίρνει και προχωράει

προς το διάδρομο. Κάποιο κα-
λογεράκι τον βλέπει και φω-
νάζει “παιδιά ο Γέροντας πήρε
τα σκουπίδια”. Τότε από εκεί
που δεν πήγαινε κανείς τρέ-
χουμε όλοι και πέσαμε επάνω
του ποιος θα τα πρωτοπάρει α-
πό τα χέρια του.  Ο δε Γέρο-
ντας επέμενε και είπε ταπεινά,
αφήστε δεν πειράζει είστε κου-
ρασμένοι, κάτι πρέπει να κάνω
και εγώ.Τώρα  ήταν που δεν
τον αφήναμε καθόλου να φύ-
γει. Τότε ο Γέροντας με χαμό-
γελο και πραότητα άφησε τους
κουβάδες κάτω και μαζί με αυ-
τούς άφησε και σε εμάς το πα-
ράδειγμα της προθυμίας. Μια
άλλη φορά μετά τον εσπερινό
που είχε γίνει στο κατανυκτικό
εκκλησάκι του Αγ Ιωάννου, κα-
θίσαμε στο πλακόστρωτο και
συζητούσαμε με τον Γέροντα
διάφορα θέματα. Κάποια στιγ-
μή πετάγεται μια γυναίκα και
του λέει: Γέροντα, τι πρέπει να
κάνω με τον άντρα μου που ό-
λη μέρα μαλώνουμε;  Aκουσε
με της λέει, το βράδυ όταν πάτε

για ύπνο κοιμάστε στο ίδιο
κρεβάτι;  Kαι βέβαια του λέει
αυτή αυθόρμητα εκείνη. Τότε
λοιπόν μη φοβάσαι δεν υπάρ-
χει σοβαρό πρόβλημα έχετε
αγάπη, θα υπάρξει όμως όταν
θα κοιμάστε σε ξεχωριστά κρε-
βάτια. Ο Γέροντας με παρα-
δείγματα και σοφία βοήθησε
πολλούς ανθρώπους να σώ-
σουν την ψυχή τους και έλεγε
τούτο: “ένα μοναστήρι, κλείνει
μια φυλακή κι ένα ψυχιατρεί-
ο”. Στενοχωριόταν πάρα πολύ
όταν έβλεπε ψυχικά ασθενείς.
Έδινε μεγάλη βαρύτητα στο
θέμα αυτό και είναι πάρα πο-
λλοί εκείνοι που ωφελήθηκαν
από τις συμβουλές του και συ-
νέχισαν δυναμικά την ζωή
τους. Για αρκετά χρόνια με την
βοήθεια των μοναχών και την
ευλογία του, βοηθούσε ναρκο-
μανείς να απεξαρτηθούν, χω-
ρίς να το γνωρίζει κανείς. Αθό-
ρυβα έκαναν την προσπάθεια
τους και σε αρκετές περιπτώ-
σεις είχαν επιτυχία.
Τέτοια και άλλα πολλά φι-

λανθρωπικά έργα γινόντουσαν
επί Ηγουμενίας του. Αν σήμε-
ρα βλέπουμε αυτό το μικρό Ά-
γιο όρος στην καρδιά της Πε-
λοποννήσου και το χαιρόμα-
στε, το χρωστάμε στο Γέροντα
και στους Πατέρες που μονά-

ΕΚΟΙΜΗΘΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΙΩΝΙΟΥΣ
ΜΟΝΑΣ Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ι. Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΠΑΤΗΡ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Ο πατήρ Θεόκτιστος (στο μέσον), σε ώρα λειτουργίας.

ζουν εκεί. Κάτω από δύσκολες
συνθήκες ακόμα με τα μουλά-
ρια κουβαλούν τα υλικά μέχρι
και σήμερα, ώστε να μπορούν

να συντηρήσουν και να κρατή-
σουν όρθια αυτά τα Βυζαντινά
Μνημεία χιλίων χρόνων. Που
είναι το ενδιαφέρον της πολι-

τείας που είναι το Υπουργείο
Πολιτισμού άκρα του τάφου
σιωπή. Φοβάμαι ότι οι διοι-
κούντες και κατοικούντες στο
“άστυ” των Αθηνών, ούτε κατά
που πέφτουν τα μνημεία αυτά

γνωρίζουν. Εκείνο μόνο που
ξέρουν είναι να κάνουν καμιά
πολιτιστική εκδήλωση στο Σύ-
νταγμα στα γήπεδα και να ρέ-

ουν τα εκατομοίρια ευρώ ώστε
να τα ροκανίζουν οι επιτήδειοι.
Όσα κοστίζει μια τέτοια μεγά-
λη εκδήλωση, φτάνουν να ανα-
στηλωθεί ένα Βυζαντινό Μονα-
στήρι και να κρατηθεί ζωντανή,
η ιστορία και παράδοση της
Πατρίδας μας. Αν αυτό το κεί-
μενο το διαβάσουν τίποτα ιθύ-
νοντες, ας ανασκουμπώσουν
τα μανίκια τους, και να στρέ-
ψουν την προσοχή τους στον
χώρο αυτό και να είναι σίγου-
ροι ότι ο απλός λαός θα το α-
ναγνωρίσει και θα τους ευγνω-
μονεί. Εξ άλλου το χρωστάμε
στους προγόνους μας. Να είναι
αιωνία του η μνήμη και να έ-
χουμε την ευλογία του

• Όλα τα Μ.Μ.Ε της Αρκα-
δίας μνημόνευσαν δημοσιεύο-
ντας άρθρα για την εν γένει
ζωή του γέροντα και ο Υπουρ-
γός Υγείας Δ. Αβραμόπουλος
στην τηλεόραση του Alpha και
στην εκπομπή του Γ. Αυτιά α-
ναφέρθηκε στο βίο και τις αρε-
τές του γέροντα.

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Στιγμιότυπο από την κοίμηση του γέροντα.

Στιγμιότυπο από βάφτιση.

Περισσεύματα αγάπης όχι μόνο για τους ανθρώπους,
αλλά και για τα ζώα. Ποτέ δεν πείραζε ούτε μυρμήγκι.
Και αυτά είναι δημιουργήματα του Θεού και έχουν να
προσφέρουν κάτι, έλεγε ο αείμνηστος σεβαστός Γέρο-
ντας. Είχε πολλές γά-
τες το μοναστήρι, αλλά
για να τις ιδεί κάποιος
όλες μαζεμένες, ήταν
την ώρα που Γέροντας
έβγαινε από το κελί
του, και κατέβαινε τα
σκαλιά. Ο διάδρομος
γέμιζε τόσα πολλά γα-
τιά που νιαούριζαν λες
και του μιλούσαν. Αυ-
τός με πραότητα τα χά-
ιδευε, τους μιλούσε ψι-
θυριστά και αυτά α-
νταποκρινόντουσαν
κάνοντας ησυχία. Τον
συνόδευαν μέχρι τα
πρώτα σκαλιά που πά-
με για το εκκλησάκι
του Προδρόμου και α-
ποχωρούσαν. Αν η διαδρομή του ήταν για την αυλή
τον ακολουθούσαν μέχρι έξω παίζοντας και χοροπηδώ-
ντας. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
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Προς
τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Συλλόγου Ελληνικιωτών

«Προφήτης Ηλίας»

Εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του
Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιου Ελληνικού Γορτυνίας,
αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για τη
βοήθεια που προσφέρατε στην ενορία μας με την
πλακόστρωση του εξωτερικού χώρου του εξωκλησίου
Αγίου Αθανασίου.
Ευχόμεθα όπως ο Άγιος Θεός δια πρεσβειών του

προστάτη μας Προφήτου Ηλιού και του Αγίου
Αθανασίου, σας δίνει υγεία και ευτυχία προσωπική
και οικογενειακή και δύναμη να επιτύχετε στο έργο
σας.

Εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του
Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού Ελληνικού Γορτυνίας

Ο Πρόεδρος
ΙΕΡΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ
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Πες μου πότε γεννήθηκες;Πες μου πότε γεννήθηκες;Πες μου πότε γεννήθηκες;Πες μου πότε γεννήθηκες;Πες μου πότε γεννήθηκες;
Γεννήθηκα στις 21 Νοεμβρίου του 1907 ανήμερα

της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου. Είναι θεο-
μητορική εορτή.
Το χωριό επέλεξε να σε βραβεύσει με αφορμή τηΤο χωριό επέλεξε να σε βραβεύσει με αφορμή τηΤο χωριό επέλεξε να σε βραβεύσει με αφορμή τηΤο χωριό επέλεξε να σε βραβεύσει με αφορμή τηΤο χωριό επέλεξε να σε βραβεύσει με αφορμή τη

συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής σου. Τι σημαί-συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής σου. Τι σημαί-συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής σου. Τι σημαί-συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής σου. Τι σημαί-συμπλήρωση των 100 χρόνων ζωής σου. Τι σημαί-
νει αυτό για σένα;νει αυτό για σένα;νει αυτό για σένα;νει αυτό για σένα;νει αυτό για σένα;
Αυτό ήταν μία μεγάλη τιμή για μένα και την ημέρα

αυτή θα τη θυμάμαι πάντα. Σε όλους εκφράζω τις
ευχαριστίες μου.
Τι νομίζεις ότι σε βοήθησε να ζήσεις τόσα χρόνια.Τι νομίζεις ότι σε βοήθησε να ζήσεις τόσα χρόνια.Τι νομίζεις ότι σε βοήθησε να ζήσεις τόσα χρόνια.Τι νομίζεις ότι σε βοήθησε να ζήσεις τόσα χρόνια.Τι νομίζεις ότι σε βοήθησε να ζήσεις τόσα χρόνια.

Ήταν το σκαρί σου, ήταν η διατροφή σου, ήταν οΉταν το σκαρί σου, ήταν η διατροφή σου, ήταν οΉταν το σκαρί σου, ήταν η διατροφή σου, ήταν οΉταν το σκαρί σου, ήταν η διατροφή σου, ήταν οΉταν το σκαρί σου, ήταν η διατροφή σου, ήταν ο
τρόπος που αντιμετώπιζες τις στεναχώριες;τρόπος που αντιμετώπιζες τις στεναχώριες;τρόπος που αντιμετώπιζες τις στεναχώριες;τρόπος που αντιμετώπιζες τις στεναχώριες;τρόπος που αντιμετώπιζες τις στεναχώριες;
Στην ερώτηση αυτή δε μπορώ να δώσω μία απά-

ντηση ούτε μπορώ να μπω στις ανεξερεύνητες βου-
λές του Θεού.  Ίσως να με βοήθησε η κράση μου, ί-
σως και η πτωχική διατροφή μου να έπαιξε κάποιο
ρόλο. Τις πολλές στεναχώριες και θλίψεις και τα άλ-
λα δεινά της ζωής τα πέρασα με ιώβειο υπομονή και
αυτό το καυχιέμαι. Μην ξεχνάς ότι έζησα δύο πα-
γκοσμίους πολέμους και μάλιστα στο δεύτερο είχα
λάβει ενεργό δράση και με θυσία.
Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα που θυμά-Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα που θυμά-Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα που θυμά-Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα που θυμά-Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα που θυμά-

σαι;σαι;σαι;σαι;σαι;
Θυμάμαι όταν έπεσε το Μπιζάνι και τα Γιάννενα.

Εκείνο τα βράδυ έκανε τσουχτερό κρύο. Σε μια στιγ-
μή ακούσαμε τις καμπάνες και των δύο εκκλησιών
να κτυπούν ασταμάτητα και να πέφτουν ντουφε-
κιές. Σηκώθηκα γρήγορα από το κρεβάτι μου και ξυ-
πόλητος πήγα στην πλατεία του Προφήτη Ηλία. Ε-
κεί γινόταν κάτι το ανεπανάληπτο. Οι ηλικιωμένοι
χόρευαν, οι νεότεροι ζητοκραύγαζαν, άλλοι κτυπού-
σαν παλαμάκια, γινόταν ένας πανζουρλισμός. Ο αεί-
μνηστος Γεώργιος Παπαντωνίου, το παιδί του Πα-
παντωνόπουλου, που έπεσε υπέρ πίστεως και πα-
τρίδος στην Προύσα της Μ. Ασίας το 1922 από το
μεγάλο ενθουσιασμό του και χωρίς να το καταλάβει
έσπασε την καμπάνα της εκκλησίας και η εκκλησία
έμεινε για πολύ καιρό χωρίς καμπάνα. Η μητέρα
μου έψαχνε να με βρει και με βρήκε μέσα στην κο-
σμοπλημμύρα να κτυπώ ασυναίσθητα παλαμάκια
γιατί λόγω της ηλικίας μου δε μπορούσα να καταλά-
βω το μέγεθος του γεγονότος. Ήμουνα περίπου 5
χρονών. Τότε οι γονείς μας, μας έλεγαν ότι θα τρώ-
με με χρυσά κουτάλια. Που να ήξεραν ότι θα τρώγα-
με με σκουριασμένα λόγω των γεγονότων που ακο-
λούθησαν.
Πες μου κάτι που σε είχε εντυπωσιάσει όταν ή-Πες μου κάτι που σε είχε εντυπωσιάσει όταν ή-Πες μου κάτι που σε είχε εντυπωσιάσει όταν ή-Πες μου κάτι που σε είχε εντυπωσιάσει όταν ή-Πες μου κάτι που σε είχε εντυπωσιάσει όταν ή-

σουν μικρός;σουν μικρός;σουν μικρός;σουν μικρός;σουν μικρός;
Μία Κυριακή πήγαινα στην εκκλησία με τη μητέρα

μου και είδα να κάθεται στο χαγιάτι του σπιτιού του
ο Λάμπρος ο Γεωργαντάς, ο παππούς μας, ντυμένος
με τη φουστανέλα του. Φορούσε το γιλέκο του με τα
λαμπερά κουμπιά, το κόκκινο φέσι του με το φιόγκο
πίσω, ήταν ωραίος, μου έκανε μεγάλη εντύπωση η
φορεσιά του. Θέλω να σου πω και τούτο. Αξέχαστη
θα μου μείνει η μέρα που ο πατέρας μου με έγραψε
στην πρώτη τάξη του Δημοτικού. Εκεί αντίκρισα
τους πρώτους μου δασκάλους τον Θεόδωρο Παπα-
γεωργίου και τον Κων/νο Ταλούμη. Το σχολείο τότε
στεγαζόταν στο σπίτι του Νιόνιου του Παπαβασιλό-
πουλου. Χωριζόταν το πάνω μέρος με μία μεγάλη
μισάντρα και στο ένα μέρος δίδασκε ο Θεόδωρος
Παπαγεωργίου αδελφός του πατέρα μου και στο άλ-
λο ο Κων/νος Ταλούμης ο οποίος μετετέθη στο Λαύ-
ριο και τον διαδέχτηκε ο αδελφός του Βασίλης Τα-
λούμης. Τους δασκάλους μου αυτούς δεν ξέχασα
ποτέ. Στους γονείς μου οφείλω το «ζην» στους δα-
σκάλους μου μου μου μου μου το «ευ «ευ «ευ «ευ «ευ ζην». Ιστορικές και αξέχαστες
στιγμές εκείνες.
Τι άλλο θυμάσαι από τα πρώτα σου χρόνια;Τι άλλο θυμάσαι από τα πρώτα σου χρόνια;Τι άλλο θυμάσαι από τα πρώτα σου χρόνια;Τι άλλο θυμάσαι από τα πρώτα σου χρόνια;Τι άλλο θυμάσαι από τα πρώτα σου χρόνια;
Θυμάμαι την κηδεία του παππού μου του παπα-

Γιώργη. Απεδήμησε το 1914. Κάποιος από τους δι-
κούς μας πήγε στη Στεμνίτσα και αγόρασε ταινίες
και σταυρούς για να στολίσουν το φέρετρο. Στην κη-
δεία ήταν πολύς κόσμος και πάνω από 25 ιερείς. Έξι
ιερείς κρατούσαν το φέρετρο. Η τελετή έγινε στον
Αι-Γιάννη και ετάφη στο ανατολικό μέρος της πα-
λιάς εκκλησίας, εκεί που είναι σήμερα οι τάφοι των
γονέων του κου Αβραμόπουλου.
Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να πεις για τα πρώ-Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να πεις για τα πρώ-Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να πεις για τα πρώ-Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να πεις για τα πρώ-Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να πεις για τα πρώ-

τα σου χρόνια;τα σου χρόνια;τα σου χρόνια;τα σου χρόνια;τα σου χρόνια;
Ήμουνα πολύ μικρός τότε. Εκεί που είναι σήμερα

το σπίτι του Γιάννη του Κουρουνιώτη πρώην προέ-

δρου της κοινότητας καθόταν στο χαγιάτι μία γριού-
λα άνω των 90 χρονών. Πηγαίναμε πολλές φορές με
τ’ άλλα παιδιά και της κάναμε παρέα. Μας έλεγε πολ-
λές ιστοριούλες. Όταν ήταν μικρή, 8-9 χρονών, μας
έλεγε ότι περνούσε ο Κολοκοτρώνης καβάλα στ’ ά-
λογο του με τη φουστανέλα του, το γιλέκο του, την
περικεφαλαία με το σταυρό επάνω, όπως τον δεί-
χνουν σήμερα και πήγαινε με το ασκέρι του στην
Καρύταινα, στο σπίτι του. Στο πέρασμα του όλοι ση-
κωνόντουσαν από σεβασμό και τον χειροκροτούσαν.
Από το χωριό πότε έφυγες για πρώτη φορά;Από το χωριό πότε έφυγες για πρώτη φορά;Από το χωριό πότε έφυγες για πρώτη φορά;Από το χωριό πότε έφυγες για πρώτη φορά;Από το χωριό πότε έφυγες για πρώτη φορά;
Έφυγα 18 χρονών όταν πήγαινα στον Πύργο να

δώσω εξετάσεις για δάσκαλος. Τότε πρωτοείδα τη
θάλασσα με τα αφρισμένα κύματα της που τα πέρα-
σα για πουλιά. Καθόταν ένας δίπλα μου και του λέω:
«τι είναι αυτά τα πουλιά εκεί πέρα που πετάνε;», μου
λέει «δεν είναι πουλιά, είναι η αφρισμένη θάλασσα».
Στην Αθήνα πότε πρωτοπήγες;Στην Αθήνα πότε πρωτοπήγες;Στην Αθήνα πότε πρωτοπήγες;Στην Αθήνα πότε πρωτοπήγες;Στην Αθήνα πότε πρωτοπήγες;
Πήγα 19 χρονών περαστικός.
Πόσες ώρες κάνατε να πάτε στην Αθήνα τότε;Πόσες ώρες κάνατε να πάτε στην Αθήνα τότε;Πόσες ώρες κάνατε να πάτε στην Αθήνα τότε;Πόσες ώρες κάνατε να πάτε στην Αθήνα τότε;Πόσες ώρες κάνατε να πάτε στην Αθήνα τότε;
Ξεκινούσαμε από το χωριό το πρωί, όρθρου βαθέ-

ος, για το σταθμό της Μεγαλόπολης. Κατεβαίναμε
στο Μπιλάλι, παίρναμε το τραίνο των Καλαμών και
φτάναμε το βράδυ στην Αθήνα.
Όταν ήσουν μικρός πως περνούσε η μέρα σου;Όταν ήσουν μικρός πως περνούσε η μέρα σου;Όταν ήσουν μικρός πως περνούσε η μέρα σου;Όταν ήσουν μικρός πως περνούσε η μέρα σου;Όταν ήσουν μικρός πως περνούσε η μέρα σου;
Πηγαίναμε στα χωράφια ξυπόλητοι μέσα στ’ αγκά-

θια για τζιτζίκια και χρυσόμυγες. Τις χρυσόμυγες
τις έδενα με κλωστή από το λαιμό και έπαιζα. Μία
μέρα μία γάτα μου την άρπαξε και την έφαγε. Έκλαι-
γα απαρηγόρητα γιατί έχασα την παρέα μου. Δεν το
έβαλα όμως κάτω. Πήγα σε μία άλλη αγκορτσιά έ-
πιασα άλλη μία και ησύχασα.
Τι παιγνίδια είχατε;Τι παιγνίδια είχατε;Τι παιγνίδια είχατε;Τι παιγνίδια είχατε;Τι παιγνίδια είχατε;
Κάθε εποχή έχει τα δικά της παιγνίδια. Θα σου τα

πω ονομαστικά γιατί δεν μπορώ να σου τα περιγρά-
ψω. Ας τα περιγράψουν άλλοι που τα θυμούνται κα-
λύτερα. Είχαμε το σιάνι, το σκουτάκι, το τσίγκλικα,
το κρυφτούλι, τις αμάδες, τις μίτσες, το μπιζ.
Τι φαγητά μαγειρεύατε στο σπίτι;Τι φαγητά μαγειρεύατε στο σπίτι;Τι φαγητά μαγειρεύατε στο σπίτι;Τι φαγητά μαγειρεύατε στο σπίτι;Τι φαγητά μαγειρεύατε στο σπίτι;
Τραχανά, χυλοπίτες, τριφτιάδες, τυρί λίγο, χόρτα,

πατάτες, πληγούρι, φασόλια, την Κυριακή είχαμε πά-
ντα κρέας. Πολλές φορές έβραζε η μάνα μας το ξερό
ψωμί, έριχνε αλάτι και λάδι και το τρώγαμε. Ήταν
πολύ νόστιμο. Οι οικογένειες ήταν πολυμελείς τότε.
Στα σχολεία που πηγαίνατε τι τρώγατε;Στα σχολεία που πηγαίνατε τι τρώγατε;Στα σχολεία που πηγαίνατε τι τρώγατε;Στα σχολεία που πηγαίνατε τι τρώγατε;Στα σχολεία που πηγαίνατε τι τρώγατε;
Τρώγαμε ότι μας έβαζε στο ταγάρι η μάνα μας.

Τυρί, πατάτες βραστές, καμιά ρέγκα, σκουράντζους
τους έλεγαν τότε, κανένα κρεμύδι και κανένα σκόρ-
δο.
Για τα οικονομικά τι θα μου πεις;Για τα οικονομικά τι θα μου πεις;Για τα οικονομικά τι θα μου πεις;Για τα οικονομικά τι θα μου πεις;Για τα οικονομικά τι θα μου πεις;
Τότε ο κόσμος δούλευε πολύ σκληρά. Χρήματα

δεν υπήρχαν όπως σήμερα. Οι πεντάρες και οι δεκά-
ρες είχαν αξία. Με μία δεκάρα έπαιρνες πράγματα.
Κάθε οικογένεια είχε το δεφτέρι της, έγραφε ότι
ψώνιζε και τα πλήρωνε αργότερα. Το μεροκάματο
στα παιδικά μου χρόνια αν δε με απατά η μνήμη μου
ήταν τότε 2,5 δραχμές.
Πως περνούσε ο κόσμος τότε;Πως περνούσε ο κόσμος τότε;Πως περνούσε ο κόσμος τότε;Πως περνούσε ο κόσμος τότε;Πως περνούσε ο κόσμος τότε;
Ο κόσμος τότε παρόλη τη φτώχεια του ήταν όλο

κέφι. Στα πανηγύρια και στις μεγάλες γιορτές το έ-
ριχνε στο φαγοπότι και γλεντούσε. Κάθε σπίτι είχε
την κατσίκα του και μερικά είχαν 1-2 αγελάδες. Κα-
θόντουσαν στα μαγαζιά, διασκέδαζαν και χόρευαν.
Σχεδόν όλοι τότε φορούσαν φουστανέλες.
Η κάτω πλατεία της Αγίας Τριάδας πότε έγινε;Η κάτω πλατεία της Αγίας Τριάδας πότε έγινε;Η κάτω πλατεία της Αγίας Τριάδας πότε έγινε;Η κάτω πλατεία της Αγίας Τριάδας πότε έγινε;Η κάτω πλατεία της Αγίας Τριάδας πότε έγινε;
Η πλατεία και γενικά όλη η κίνηση άρχισε επί προ-

εδρίας του Ηλία Αδριανού, ανθρώπου δραστήριου
που έδωσε νέα πνοή στον τόπο με τα έργα του.
Μαγαζιά υπήρχαν στο χωριό;Μαγαζιά υπήρχαν στο χωριό;Μαγαζιά υπήρχαν στο χωριό;Μαγαζιά υπήρχαν στο χωριό;Μαγαζιά υπήρχαν στο χωριό;
Υπήρχαν κρεοπωλεία, παντοπωλεία, καφενεία,

κουρεία, μαγαζιά με υφάσματα κι’ όλα ήταν στην
πλατεία του Προφήτη Ηλία Τότε ο πολύς κόσμος έ-
μενε στο χωριό. Ψώνιζαν βερεσέ με τα δεφτέρια και
όταν μάζευαν καμιά δεκάρα πήγαιναν και πλήρωναν
τα χρέη τους. Υπήρχε εμπιστοσύνη τότε. Ο λόγος ή-
ταν συμβόλαιο.
Τα Τα Τα Τα Τα νέα πως τα μαθαίνατε; Υπήρχε ταχυδρόμος;πως τα μαθαίνατε; Υπήρχε ταχυδρόμος;πως τα μαθαίνατε; Υπήρχε ταχυδρόμος;πως τα μαθαίνατε; Υπήρχε ταχυδρόμος;πως τα μαθαίνατε; Υπήρχε ταχυδρόμος;
Τα νέα τα μαθαίναμε από τον κόσμο που πηγαινο-

ερχόταν στο χωριό και από το μοναδικό τηλέφωνο
του χωριού. Υπήρχαν και οι ταχυδρόμοι. Έρχονταν
άλλοτε πεζή και άλλοτε με το μουλάρι κάθε 1-2 μέ-
ρες.
Γιατροί υπήρχαν;Γιατροί υπήρχαν;Γιατροί υπήρχαν;Γιατροί υπήρχαν;Γιατροί υπήρχαν;
Βεβαίως υπήρχαν και στην Καρύταινα και στη

Στεμνίτσα. Και στο χωριό μας υπήρχε ο Σπηλιόπου-
λος που κάθισε λίγο καιρό και έφυγε για την Αθήνα.
Το ιατρείο του το είχε εκεί που ήταν άλλοτε το κα-
φενείο της Λάμπαινας. Είχε και ένα μικρό φαρμακεί-
ο με φάρμακα της εποχής, κινίνο, γάζες, τσιρότα
κ.α. Λέγανε τότε ότι είχε στο ιατρείο του και έναν ο-

λόκληρο σκελετό από οστά.
Για τις αρρώστιες τι θα μου πεις;Για τις αρρώστιες τι θα μου πεις;Για τις αρρώστιες τι θα μου πεις;Για τις αρρώστιες τι θα μου πεις;Για τις αρρώστιες τι θα μου πεις;
Αρρώστιες υπήρχαν όπως και τώρα. Δεν ξεχνώ ό-

μως την ισπανική γρίπη που ήταν θανατηφόρα το
1917. Πολλοί έχασαν προσφιλή τους πρόσωπα. Κάθε
μέρα κτυπούσαν οι καμπάνες πένθιμα. Βγαίναμε για
λίγο έξω και ρωτούσαμε ποιος πέθανε. Εμείς όλοι
είμαστε κρεβατωμένοι. Φοβερό πράγμα. Δεν υπήρ-
χαν τα μέσα τότε.
Για τα σχολεία που φοίτησες τι θα μου πεις;Για τα σχολεία που φοίτησες τι θα μου πεις;Για τα σχολεία που φοίτησες τι θα μου πεις;Για τα σχολεία που φοίτησες τι θα μου πεις;Για τα σχολεία που φοίτησες τι θα μου πεις;
Το Δημοτικό το έβγαλα στο χωριό μου και ήταν

τετραθέσιο. Μετά πήγαμε στο σχολαρχείο στην Κα-
ρύταινα για τρία χρόνια. Σχολάρχης τότε ήταν ο Δη-
μοσθένης Μπακογιάννης από την Καρύταινα ένας
καλοκάγαθος άνθρωπος. Μετά πήγα Γυμνάσιο κατό-
πιν εξετάσεως. Το Γυμνάσιο το έβγαλα στη Δημη-
τσάνα και η φοίτηση ήταν τετραετής. Στη Δημητσά-
να πηγαίναμε με τα πόδια γιατί δεν υπήρχε συγκοι-
νωνία. Μάλιστα όταν βγαίναμε από το χωριό βγάζα-
με τα παπούτσια μας για να μην τα χαλάσουμε και
πηγαίναμε ξυπόλητοι μέχρι το δημόσιο δρόμο. Κάθε
χρόνο πληρώναμε και εγγραφές. Η ζωή μας ήταν
μαρτυρική, ήταν ένας Γολγοθάς. Από το χωριό πη-
γαίναμε πολλά παιδιά στη Δημητσάνα αλλά οι πιο
πολλοί εγκατέλειψαν τις σπουδές γιατί οι συνθήκες
ήταν δύσκολες. Έμεινα εγώ και ο Βασίλης ο Παπα-
κωνσταντίνου της Λιούς. Στο Κακόρεμα για να κερ-
δίζουμε χρόνο κάναμε το σταυρό μας και σκαρφα-
λώναμε σαν κατσίκια στις αφιλόξενες και κακοτρά-
χαλες πλαγιές της Κλινίτσας με αγωνία και φόβο
γιατί ένα παραστράτημα ή γλίστρημα θα το πληρώ-
ναμε με τη ζωή μας. Φθάνοντας στο δημόσιο δρόμο
ρίχναμε μία ματιά στα μέρη που περάσαμε και μας
έπιανε δέος. Αυτό γινόταν κάθε βδομάδα για τέσσε-
ρα χρόνια. Στη Δημητσάνα μέναμε στης Νούσενας
σ’ ένα ημιυπόγειο και ανήλιαγο δωμάτιο που ήταν
στο δρόμο μπαίνοντας στην πόλη. Αν σου πω για το
χειμώνα καλύτερα να μη μιλήσω. Μετά από μερικά
χρόνια έδωσα εξετάσεις και πέρασα στη Φιλοσοφική
σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, πήρα πτυχίο φι-
λόλογου και δίδασκα σε γυμνάσια της πόλης της Α-
θήνας.
Τα κορίτσια πήγαιναν σχολείο τότε;Τα κορίτσια πήγαιναν σχολείο τότε;Τα κορίτσια πήγαιναν σχολείο τότε;Τα κορίτσια πήγαιναν σχολείο τότε;Τα κορίτσια πήγαιναν σχολείο τότε;
Μέχρι από το 1907 σχολεία θηλέων δε λειτουργού-

σαν. Γι’ αυτό και οι μανάδες μας ήταν αγράμματες.
Κατόπιν άρχισαν να λειτουργούν τα πρώτα παρθενα-
γωγεία. Πρώτη δασκάλα που ήρθε στο χωριό ήταν η
Ειρήνη Γαλιώτου από την Αθήνα που έμενε στο σπί-
τι του Ηλία Γεωργαντά, της Μεταξούς όπου λειτουρ-
γούσε και το σχολείο. Την διεδέχθη η Φλώρα Χανιώ-
τη από τον Πειραιά.
Για το νερό τι θα μου πεις;Για το νερό τι θα μου πεις;Για το νερό τι θα μου πεις;Για το νερό τι θα μου πεις;Για το νερό τι θα μου πεις;
Εκείνη την εποχή το χωριό υπέφερε από λειψυ-

δρία και κυρίως τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες. Οι
γυναίκες πήγαιναν από νωρίς στα πηγάδια να πιά-
σουν σειρά. Πολλοί από μας είχαν πάει στην Κεφα-
λόβρυση ή στου Παπαδήμου για να γεμίσουν τα βα-
ρέλια τους. Πολλοί από το χωριό είχαν φτιάξει στέρ-
νες στα σπίτια τους και μάζευαν το βρόχινο νερό για
να ποτίζουν τα ζώα τους και για τις άλλες οικογε-
νειακές ανάγκες. Φρικτή ήταν η κατάσταση. Πρόε-
δρος ήταν τότε ο Χαράλαμπος Ταλούμης άνθρωπος
ξύπνιος, αποφασιστικός και δραστήριος. Αυτός πήρε
τη μεγάλη απόφαση να ξεδιψάσει το χωριό. Αντιμε-
τώπισε πολλές δυσκολίες αλλά εργάστηκε με ζήλο
και έφερε το πολύτιμο αυτό αγαθό στο χωριό. Στο
μεγάλο αυτό ευεργέτη έχουμε όλοι χρέος, ανεκπλή-
ρωτο μέχρι τώρα, σαν ελάχιστο δείγμα τιμής και ευ-
γνωμοσύνης να στηθεί η προτομή του στην πλατεία
του χωριού εκεί μάλιστα που καθόταν και έπινε τον
καφέ του. Θυμάμαι μάλιστα και τούτο. Όταν χόρευε
στις μεγάλες γιορτές, ο κόσμος του κτυπούσε παλα-
μάκια και του έλεγε: «γεια σου Χαράλαμπε δερβίση,
που μας έφερες τη βρύση». Πέθανε αν δε με απατά
η μνήμη μου το 1987 σε ηλικία 78 ετών.
Πως το βλέπεις το χωριό σήμερα;Πως το βλέπεις το χωριό σήμερα;Πως το βλέπεις το χωριό σήμερα;Πως το βλέπεις το χωριό σήμερα;Πως το βλέπεις το χωριό σήμερα;
Το χωριό έχει γίνει σήμερα μια μεγάλη και ωραία

κωμόπολη. Σ’ αυτό συνετέλεσε πολύ ο ακούραστος
δήμαρχος κύριος Μπαρούτσας που με τα έργα του
άλλαξε όχι μόνο την όψη του χωριού μας αλλά και ό-
λου του δήμου Τρικολώνων. Το πέρασμά του αφή-
νει εποχή. Και ο υπουργός μας ο κος Αβραμόπουλος
συνετέλεσε πολύ στην πρόοδο του χωριού μας κά-
νοντας ότι του ήταν δυνατό για τον τόπο.
Πως περνάς σήμερα τις ώρες σου;Πως περνάς σήμερα τις ώρες σου;Πως περνάς σήμερα τις ώρες σου;Πως περνάς σήμερα τις ώρες σου;Πως περνάς σήμερα τις ώρες σου;
Το πρωί ασχολούμαι με διάφορες οικογενειακές υ-

ποχρεώσεις και το απόγευμα διαβάζω βιβλία κυρίως
θρησκευτικού περιεχομένου.
Μετά από τόσα χρόνια ζωής πως νοιώθεις;Μετά από τόσα χρόνια ζωής πως νοιώθεις;Μετά από τόσα χρόνια ζωής πως νοιώθεις;Μετά από τόσα χρόνια ζωής πως νοιώθεις;Μετά από τόσα χρόνια ζωής πως νοιώθεις;
Νοιώθω ότι μπήκα από την πόρτα και βγαίνω από

το παράθυρο. Αυτό λέει πολλά....
Δημήτρης ΠαπαντωνίουΔημήτρης ΠαπαντωνίουΔημήτρης ΠαπαντωνίουΔημήτρης ΠαπαντωνίουΔημήτρης Παπαντωνίου

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΖΩΗΣ

Η  τιμητική διάκριση που δόθηκε
στον πατέρα μου με αφορμή τη
συμπλήρωση των 100 χρόνων ζω-

ής του, ήταν η αιτία αυτής της συνέντευξης
από την οποία νομίζω όλοι κάτι έχουμε να
πάρουμε.
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Συνέχεια από το προηγούμενο

ΛΕΚΤΙΚΟΙ ΙΔΙΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ
κατσικώνομαι πεισμώνω, συμπεριφέρομαι ιδιότροπα
κατσιούλα η η κουκούλα της κάπας
κατσιουλιέρα,η το πουλί κορυδαλλός
κατσιφάρα,η η καταχνιά, η ομίχλη
κατσούλα,η η γάτα
κατώι,το το ισόγειο στις παραδοσιακές κατοικίες
καυκαλίθρα,η είδος αγριόχορτου
καύκαλο το κοκάλινο περίβλημα, καβούκι ζώου
κάφυρο, το το ρουθούνι
καψαλιά,η τόπος καμένος από πυρκαϊά
καψερός ,ο έκφραση συμπάθειας σε κακότυχο
καψοκαλύβας,ο εκείνος που τα θυσιάζει όλα για τη φιλοξενία
κειάφι,το το θειάφι
κελάρης,ο ο αρμόδιος, ο υπεύθυνος για την αποθήκη τροφίμων
κεραλοιφή,η φαρμακευτικό παρασκεύασμα ειδικό για

δερματοπάθειες
κερατάς,ο αυτός που έχει κέρατα, ο απατημένος σύζυγος.
κερατούκλης,ο ο κατεργάρης
κιβούρι,το το μνήμα, ο τάφος
κιλίμι,το λεπτό χαλί
κιούπι,το  πήλινο σταμνί που μέσα παστώνουν το χοιρινό κρέας
κιρκινέζι το είδος γερακιού που ζυγιάζεται στον αέρα
κιώσανε τελειώσανε
κλαρί το κομμένα κλαδιά δέντρων για τροφή ζώων, κλαδί
κλαψοπούλι,το νυχτοπούλι με κλαψιάρικη λαλιά

κλιμαντήρα,η η έντονη επιθυμία να φάω κάτι
συγκεκριμένο... ρ. κλημαντηρίζω

κλιματσίδα η η κλιματόβεργα
κλινάρι το μτφ.ο αδύνατος, ο άρρωστος, ο σκελετωμένος

άνθρωπος ή ζώο
κλουβιά η εργαλείο με το οποίο φτιάχνουν τα κεριά
κλωθογυρίζω γυρίζω γύρω σαν την κλώσα
κλωνά,η η ίνα, η κλωστή
κλωσσόπλο, το το κοττοπουλάκι όταν βγαίνει από το αυγό
κογιόνης,ο το πειραχτήρι, αυτός που κάνει καλαμπούρια και

φάρσες
κότσια οι αστράγαλοι, κουράγιο, ηθικό, τόλμη, παιδικό

παιχνίδι
κοκκινογούλι,το το ραπανάκι
κοκκολόγημα,το το μάζεμα
κοκκόσια η ένα καρύδι
κοκκολόγια,τα καρύδια ή αμύγδαλα που έμειναν κάτω μετά το

μάζεμα
κοκκοσιέλι, το το χαλάζι
κολίνα,ο η λεπτή φέτα των εσπεριδοειδών, η σκελίδα του

σκόρδου
κολιτσάκι, το μεταλλικός γάντζος στο σαμάρι
κολάνια,τα ιμάντες που δένουν το σαμάρι του γάιδαρου
κολαντρίζω περιποιούμαι τον άντρα μου για να ‘ναι όμορφος
κόλεθρο,το το μόλις πεσμένο από την κοιλιά της μάνας του

παιδί
κολοκουρίζω κουρεύω τα οπίσθια των προβάτων
κολορίζι το η δυνατή ρίζα δέντρου
κωλώνω εμποδίζω, καρτεράω, δειλιάζω
κολόστρα,η το πρώτο γάλα μετά τη γέννα των ζώων,

τρώγεται τηγανητό
κομπωτής,ο ο απατεώνας
κονάκι το το σπίτι, το νοικοκυριό, το κατάλυμα
κονάκι το φίδι μαύρο, τυφλό, δηλητηριώδες που τσιμπάει μόνο

Σάββατο
κοντοκαρτέρει σιγοβάδιζε και περίμενε
κοντομοίρι,το ένα κομμάτι ξύλο που χρησιμεύει και για όπλο ή

μπαστούνι
κοντύλι,το ο κοντυλοφόρος, κομμάτι σχιστολίθου που έγραφαν

στην πλάκα
κοπιάζω έρχομαι
κοπρίτης,ο ο βρωμιάρης, ο ανεπρόκοπος και τεμπέλης άνθρωπος
κορακιάζω υποφέρω πολύ από δίψα, τρώω λαίμαργα, αποπατώ

δημοσίως
κορακοζώητος,ο αυτός που ζεί πολλά χρόνια
κόρδα,η χορδή, νεύρο, ξύλινο δοκάρι, βασικό στήριγμα της

στέγης
κορδελλάκια,τα τα τσαλιμάκια
κορδονούρα, η η υπερήφανη
κορήτα,η πέτρινη ή ξύλινη γούρνα για πότισμα ή τάισμα ζώων
κορκολίκι το το πικρό στη γεύση ,το δηλητήριο
κορκοφίγκι,το το πρωτόγαλα που γίνεται στερεό όταν βράσει
κόρμπα,η η μαύρη γίδα
κορφολογάω κόβω τις κορυφές τρυφερών βλαστών, κυρίως

αμπελιού
Συνέχεια στο επόμενο φύλλο

Από το πρωί της
Λαμπρής στην πλατεία του
χωριού είχαν στηθεί ψη-
σταριές για να ψηθούν τα
αρνιά που ήταν προσφορά
του Δήμου Τρικολώνων.
Το γλέντι άναψε για τα
καλά με κλαρίνα και χορό.
Πήραν μια γεύση από Γορ-
τυνιακή παράδοση οι ξένοι
προσκεκλημένοι του Δ. Α-
βραμόπουλου. Την ημέρα
αυτή τίμησε με την παρου-
σία της και η βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ κ Άννα Διαμα-
ντοπούλου. Το βράδυ το
γλέντι συνεχίστηκε μέχρι
πρωίας στο ξενοδοχείο
του Συλλόγου μας, με με-
γάλη ένταση από τους ξέ-
νους.
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

* Oι φωτογραφίες είναι του
Βασ. Ταλούμη

ΜΕΓΑΛΟ ΓΛΕΝΤΙ
ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑ-
ΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΜΑΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Γαμπροί και νύφες του Μουλατσίου.

O υπουργός Δ. Αβραμόπουλος με τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ
Άννα Διαμαντοπούλου και τον αειθαλή Βασ. Ταλούμη.

Τα αρνιά ψήνονται...

...ενώ το γλέντι έχει ανάψει!

Εικόνες απ’ το παρελθόνΕικόνες απ’ το παρελθόνΕικόνες απ’ το παρελθόνΕικόνες απ’ το παρελθόνΕικόνες απ’ το παρελθόν

H φωτογραφία είναι του 1926 και απεικονίζει μαθητές και δασκάλους
του Δημοτικού Σχολείου Ελληνικού. Στην επάνω σειρά (βελάκι) διακρίνε-
ται ο Βασίλης Ταλούμης (Μπριν) ενώ οι δύο δάσκαλοι είναι ο Βασ. Τα-
λούμης (αριστερά) και ο Θεόδ. Παπαγεωργίου (δεξιά).
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Αποτελεί εντελώς ασυνήθι-
στο γεγονός με κοινωνική,
πολιτισμική αλλά και πολιτική
σημειολογία, το ότι τι ένα
Διεθνές Συνέδριο άφησε το
αστικό κέντρο και τα πανεπι-
στημιακά αμφιθέατρα για να
φιλοξενηθεί στην περιφέρεια,
σε έναν Αρκαδικό Δήμο στο
Δημοτικό Διαμέρισμα Ψάρι
Tρικολώνων!

Tο διήμερο Παρασκευή και
Σάββατο 9 με 10 Mαΐου 2008
διοργανώθηκε στο Ψάρι Tρι-
κολώνων, Διεθνές Eπιστημο-
νικό Συμπόσιο με τίτλο Iστο-
ρίες για την αρχαία Aρκαδία.
Tο Συμπόσιο συνδιοργάνωσε
ο Δήμος Tρικολώνων μαζί με
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Tμήμα Iστορίας και Aρχαιολο-
γίας (IAKA), καθώς ο δραστή-
ριος Δήμαρχος Tρικολώνων
και Πρόεδρος της TEΔK Aρκα-
δίας κ. Γιώργος Mπαρούτσας
αποδέχθηκε σχετική πρόταση
του Kαθηγητή Aρχαίας Eλλη-
νικής Iστορίας κ. Γιάννη A. Πί-
κουλα και έθεσε την εκδήλω-
ση υπό την αιγίδα της TEΔK
Aρκαδίας.

Tο Συνέδριο διεξήχθη για
να τιμηθεί μία προσωπικότητα
διεθνούς ακτινοβολίας “αλλά
άγνωστη στους πολλούς Έλ-
ληνες” ο καθηγητής James
Roy (University of
Nottingham, Bρετανία) που
θεωρείται σήμερα ο καλύτε-

Σε συνάντηση που έγινε
στα γραφεία της Διοίκησης
της ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ Α.Ε. ο
Πρόεδρος της Εταιρείας
και επί σειρά ετών Νομάρ-
χης Αρκαδίας  κ. Παναγιώ-
της Γιαννόπουλος, παρέ-
δωσε στον Πρόεδρο της
ΤΕΔΚ – Αρκαδίας και Δή-
μαρχο Τρικολώνων  κ. Γε-
ώργιο Μπαρούτσα, επιτα-
γή ποσού 30.000 ΕΥΡΩ.
Ο κ. Γιώργος Μπαρού-

τσας ενημέρωσε τον κ. Π.
Γιαννόπουλο για τις συ-
γκεκριμένες δράσεις που
η ΤΕΔΚ-Α έχει σχεδιάσει
και έχει αποφασίσει να υ-
λοποιήσει, στο πλαίσιο του
θεσμικού της ρόλου, σχε-
τικά με την πρόληψη φυ-
σικών καταστροφών και
τη διαχείριση κρίσεων, κα-
θώς επίσης και την υπο-
στήριξη δράσεων προστα-
σίας του φυσικού Περι-
βάλλοντος.
Ο κ. Παναγιώτης Γιαν-

νόπουλος είναι επίσης σή-
μερα Σύμβουλος Διοίκη-
σης στην Τράπεζα Πει-
ραιώς και παράλληλα είναι Ακαδημαϊκός- Α-
ντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του

Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου. Είναι ιδιαίτε-
ρα ευαισθητοποιημένος
και γνώστης των τρεχό-
ντων ζητημάτων της ι-
διαίτερης πατρίδας του
Αρκαδίας.
Η Διοίκηση της ETBA –

BIΠE A.E. εγκρίνοντας
επιχορήγηση ποσού
30.000 ΕΥΡΩ, ανταποκρί-
θηκε θετικά στο αίτημα
του Πρόεδρου της ΤΕΔΚ
Αρκαδίας, κ. Γιώργου
Μπαρούτσα, ώστε να συν-
δράμει για να υλοποιη-
θούν οι συγκεκριμένοι
στόχοι της ΤΕΔΚ Αρκαδί-
ας που έχουν ήδη δρομο-
λογηθεί, προκειμένου να
προλαμβάνονται φυσικές
καταστροφές και να αντι-
μετωπίζονται με μεθοδικό
και αποτελεσματικό τρόπο
τυχόν επικίνδυνες κατα-
στάσεις για το Περιβάλ-
λον.
Ο κ. Γιώργος Μπαρού-

τσας ευχαρίστησε εκ μέ-
ρους όλων των δημάρχων
της Αρκαδίας τον κ. Π.

Γιαννόπουλο, για το ενδιαφέρον που επιδει-
κνύει προς την ιδιαίτερη Πατρίδα του.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΤΗΣ  ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ Α.Ε.
στην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Αρκαδίας

για δράσεις πρόληψης φυσικών καταστροφών και
προστασίας του φυσικού Περιβάλλοντος

Ο  Προέδρος ΤΕΔΚ-Αρκαδίας κ. Γιώργος Μπαρούτσας
παρέλαβε επιταγή 30.000 € από τον κ. Παναγ. Γιαννόπουλο

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση των
δυο διακεκριμένων Αρκάδων, κατά την
παράδοση-παραλαβή της προσφοράς
Αλληλεγγύης, στα γραφεία της Διοίκη-
σης της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ Α.Ε.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ (και όχι μόνον…) ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΨΑΡΙ!ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΨΑΡΙ!ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΨΑΡΙ!ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΨΑΡΙ!ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΨΑΡΙ!

ρος γνώστης της ιστορίας της
αρχαίας Aρκαδίας. O καθηγη-
τής James Roy πρωτοήρθε
φοιτητής στην Aρκαδία το
1958 και έκτοτε την επισκέ-
πτεται και την υπηρετεί ανελ-
λιπώς για 50 χρόνια. Tην έχει
περπατήσει από άκρου σε ά-
κρο και ο ίδιος υπήρξε συν-
διοργανωτής της αρχαιολογι-
κής έρευνας στη Mεγαλό-
πολη το διάστημα 1981–
1983. Tο Συμπόσιο έγινε για
να τιμηθεί ακριβώς η αρκαδι-
κή 50-ετία του James Roy και
αυτός ήταν ένας ακόμη λό-
γος που ο Δήμος Tρικολώνων
ανέλαβε τη διοργάνωση του
Συνεδρίου.
Δεκαοκτώ (18) καθηγητές,

ερευνητές και αρχαιολόγοι α-
πό Πανεπιστήμια όλου του

κόσμου: HΠA, Aγγλία, Γαλλία,
Δανία, Φινλανδία, Σουηδία και
την Eλλάδα ήταν οι ομιλητές
και δεν υπήρξε καμία απου-
σία: όλοι τους, ιδίως οι ξένοι,
ταξίδεψαν από το εξωτερικό
και ήλθαν στο Ψάρι. Το Συνέ-
δριο λοιπόν έγινε χωρίς κενά
στους ομιλητές πράγμα που
δεν είναι συνηθισμένο. H αί-
θουσα και στις τρεις συνε-
δριάσεις ήταν κατάμεστη και
συχνά υπήρχαν όρθιοι στο α-
κροατήριο, που το αποτέλε-
σαν όχι μόνον επιστήμονες,
αλλά και πολλοί συμπολίτες
μας. H συζήτηση με τις ε-
ρωτήσεις από το ακροατήριο
ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα
και ζωντανή. H διοργάνωση
του Συνεδρίου από τον Δήμο
Tρικολώνων ήταν υψηλοτά-

του επιπέδου και η φιλοξενία
των συμμετεχόντων ήταν μο-
ναδική: από τα καλαίσθητα
πανό που είχαν αναρτηθεί
στα χωριά του Δήμου, τις αφί-
σες, τη νεότευκτη αίθουσα
συνεδριάσεων στην Aρκαδια-
νή, εξοπλισμένη με υπερσύγ-
χρονα μέσα προβολής, εικό-
νας και ήχου, τα πλουσιοπά-
ροχα γεύματα και τα πολυτε-
λή δωμάτια φιλοξενίας. Όλοι
οι επισκέπτες έμειναν έκ-
πληκτοι για το τί βρήκαν στο
Ψάρι Tρικολώνων και πέρα-
σαν ένα αλησμόνητο διήμε-
ρο, φεύγοντας επιπλέον με
νέες γνώσεις για την ιστορία
της Aρχαίας Aρκαδίας.
Στην εναρκτήρια συνεδρία

της Παρασκευής παρέστησαν,
μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώ-
τατος Mητροπολίτης Γόρτυ-
νος και Mεγαλοπόλεως κκ. Iε-
ρεμίας, ο τ. Yπουργός Πολιτι-
σμού κ. Πέτρος Tατούλης, ο
Aντινομάρχης Aρκαδίας κ. Eυ-
θύμιος Tζαννετόπουλος, οι
Δήμαρχοι Kορυθίου και Aντι-
πρόεδρος της TEΔKA κ. Γεώρ-
γιος Kαρλής, Mεγαλοπόλεως
κ. Παναγιώτης Mπούρας, Δη-
μητσάνας κ. Tάσος Bλάχος,

Λαγκαδίων κ. Στάθης Kούλης,
Bαλτετσίου κ. Nίκος Παπανι-
κολάου και Φαλαισίας κ. Iω-
άννης Φουσέκης. Mεγάλη ή-
ταν και η συμμετοχή εκδοτών
και δημοσιογράφων όχι μόνο
τοπικών αλλά και αθηναϊκών
μέσων ενημερώσεως.

Iδιαίτερη εντύπωση έκανε η
εμπνευσμένη προσφώνηση
του Δήμαρχου Tρικολώνων
και Πρόεδρου της TEΔK
Aρκαδίας κ. Γιώργου Mπαρού-
τσα, ο χαιρετισμός του τ.
Yπουργού Πολιτισμού κ. Πέ-
τρου Tατούλη, ο λόγος του
τιμώμενου καθηγητή κ.
James Roy, στα ελληνικά βε-
βαίως, κατά την τελετή της α-
ναγόρευσής του σε Eπίτιμο
Δημότη του Δήμου Tρικολώ-
νων με ανάγνωση σχετικής
πράξεως του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Τρικολώνων και την
απονομή του χρυσού μεταλ-
λίου του Δήμου.

Tο Σάββατο οι ανακοινώσεις
των ομιλητών αναφέρθηκαν
στην ιστορία της αρχαίας
Aρκαδίας, όλες με πρωτότυ-
πο αδημοσίευτο θέμα.
Σημειώνουμε ότι μίλησαν
σχεδόν όλοι οι ξένοι σύνε-
δροι σε πολύ καλά ελληνικά,
αποδεικνύοντας την αγάπη
τους για την Eλλάδα και ιδιαί-

τερα για την αρχαία Aρκαδία.
Πραγματεύθηκαν θέματα για
την αρχαία Tεγέα, τη Mαντί-
νεια, τη Mεγαλόπολη, το Λύ-
καιον, τη Θεισόα (Λάβδα), το
ιερό στην Aραχαμίτα, τις σχέ-
σεις Mεγαλόπολης και αρχαί-
ας Mεσσήνης, το ανασκαπτό-
μενο τώρα νεκροταφείο στο
Παλαιόκαστρο Γορτυνίας, τη
μυθολογία και θρησκεία των
Aρκάδων, για το έργο του αρ-
χαιολόγου Kωνσταντίνου
Kουρουνιώτη στο Λύκαιον,
για τις μη-ταυτοποιημένες
Oμηρικές πόλεις των αρχαίων
Αρκάδων, ή για τις πρώτες
χριστιανικές κοινότητες στη
Γορτυνία.
Τα Πρακτικά του Συμποσίου

θα τα εκδώσει ο Δήμος Tρικο-
λώνων και πρόκειται να κυ-
κλοφορήσουν στο τέλος αυ-
τής της χρονιάς. Θα περιλαμ-
βάνουν, μάλιστα, τις προ-
σφωνήσεις και όλη τη συζή-
τηση, ώστε να μείνει στους
νεότερους όλο αυτό το πο-
λύτιμο νέο υλικό για την ι-
στορία της αρχαίας Aρκαδίας.

H λήξη των εργασιών συνο-
δεύτηκε από δεξίωση, και α-
πονομή στους ομιλητές πο-

λύτιμου αναμνηστικού δώ-
ρου: ο Δήμαρχος Tρικολώνων
κ. Γιώργος Mπαρούτσας έδω-
σε στον καθένα μία σειρά αρ-
γυρών αντιγράφων αρχαίων
αρκαδικών νομισμάτων, για
να πάρουν μαζί τους ζωντανή
εικόνα μνήμης από την Aρχαί-
α Aρκαδία και τον Δήμο Tρι-
κολώνων.
Ήταν τέτοια η επιτυχία του

Διεθνούς αυτού Συμποσίου,
στην καρδιά της Aρκαδίας,
στο Ψάρι του Δήμου Tρικολώ-
νων, που όλοι συμφώνησαν
πως η Aρκαδία δικαιούται ε-
πάξια και άλλες τέτοιες εκδη-
λώσεις, με εγγυημένο κύρος
και διεθνή απήχηση.

Aξίζουν λοιπόν ειλικρινά
συγχαρητήρια στους διοργα-
νωτές αυτού του επιτυχημέ-
νου Διεθνούς Συνεδρίου και ι-
διαίτερα στον Δήμαρχο κ.
Γιώργο Μπαρούτσα, του οποί-
ου η “σημειολογική” ομιλία
απέσπασε τα επαινετικά σχό-
λια του ακροατηρίου. Είπε
λοιπόν μεταξύ άλλων ο κ.
Γιώργος Μπαρούτσας:
Βρισκόμαστε σε ένα μικρό

Δήμο της ελληνικής περιφέ-
ρειας, που έχει όμως πίσω
του ιστορία πολλών αιώνων,
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καθώς πλήθος
μνημεία του παρελ-

θόντος κοσμούν κάθε γωνιά
του τόπου μας.
Πρωταρχικός μας στόχος εί-

ναι η ανάδειξη του πολιτιστι-
κού πλούτου της περιοχής
μας, αλλά και της Aρκαδίας
διαχρονικά, μέσα από ήπιες
δράσεις και έργα, που απο-
βλέπουν να φέρουν στο προ-
σκήνιο, στο ελληνικό αλλά
και στο παγκόσμιο, την άλλο-
τε απομονωμένη και αγνοη-
μένη αρκαδική περιφέρεια.

Nα δείξουμε στους επισκέ-
πτες μας τα μνημεία και ταυ-
τόχρονα αυτοί να χαρούν ε-
δώ στο απαράμιλλο αρκαδικό
τοπίο.

Mάλιστα επιθυμούμε και
φροντίζουμε να γίνεται αυτό
ανεξάρτητα από τις εποχές
του χρόνου, αφού ο τόπος
μας ολοχρονίς παραμένει
θελκτικός και οι εναλλαγές
των εποχών στις εικόνες του
αποζημιώνουν με το παραπά-
νω τον επισκέπτη μας.
Παράλληλα, αυτές οι επι-

λογές και δράσεις του Δήμου
μας αποβλέπουν και στη βελ-
τίωση των βασικών υποδο-
μών και της ποιότητας ζωής
των δημοτών μας, ώστε να
δίνουν ζωντάνια και κίνηση
σε όλα τα Δημοτικά Διαμερί-
σματα του Δήμου Tρικολώ-
νων.
Στην πράξη αποδεικνύουμε

ότι ο Δήμος μας δεν περιορί-
ζεται μόνο στην έδρα του,
την ιστορική Στεμνίτσα, την
Υψούντα των αρχαίων προγό-
νων μας, αλλά ισότιμα εκ-

φράζεται από όλα τα δημοτι-
κά μας διαμερίσματα.
Και τούτο αποδεικνύουμε

εδώ στο όμορφο και αναγεν-
νημένο Ψάρι, που φιλοξενεί
σήμερα αυτό το σπουδαίο Συ-
νέδριο.
Αυτό είναι το σκεπτικό και ο

κανόνας που χαρακτηρίζει το
έργο μας, και με βάση αυτές
τις αρχές δεχτήκαμε την πρό-
ταση του κ. Γιάννη Πίκουλα,
καθηγητή στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, ώστε να πρωτο-
τυπήσουμε διοργανώνοντας
στο Δήμο μας ένα Διεθνές Ε-
πιστημονικό Συμπόσιο παγκό-
σμιας απήχησης.

Aντί για τα πανεπιστημιακά
αμφιθέατρα των αστικών Κέ-
ντρων προτείναμε το Δήμο
Τρικολώνων, και μάλιστα το
μικρό αυτό χωριό για να φι-
λοξενήσει μια τέτοια μεγάλη
εκδήλωση.
Θελήσαμε δηλαδή ένα τέ-

τοιο γεγονός να διοργανωθεί
στην περιφέρεια, ακολουθώ-
ντας τις πάγιες αρχές μας: α-
νάδειξη της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, της ιστορίας και
αρχαιολογίας της αρχαίας
Aρκαδίας, μέσα σε ένα αυθε-
ντικό οικιστικό περιβάλλον
που σέβεται απόλυτα τη φυ-
σική ιδιαιτερότητα του αρκα-
δικού τοπίου.

Kαι επιτρέψτε μου να ισχυ-
ρισθώ ότι για πρώτη φορά
στην Ελλάδα ένα τόσο μεγά-
λο επιστημονικό γεγονός φι-
λοξενείται στη μακρινή περι-
φέρεια, στην καρδιά της
Aρκαδίας, σε ένα μικρό χωριό
ενός ιστορικού Δήμου.

 Έτσι πράττοντας, τιμούμε
ταυτόχρονα ένα ξεχωριστό
άνθρωπο και επιστήμονα,
που πρωτοήρθε στην Aρκαδία
ως φοιτητής το 1958, την έχει
περπατήσει όλη από άκρου
σε άκρο, υπήρξε ο ίδιος συν-
διοργανωτής της αρχαιολογι-
κής έρευνας στη Mεγαλόπο-
λη, το διάστημα 1981–1984,
ενώ παραμένει παγκοσμίως ο
καλύτερος γνώστης της αρ-
χαίας ιστορίας της Μεγάλης
Πόλεως των Αρκάδων.

Eίναι ο καθηγητής Tζέϊμς
Pόϊ που για 50 χρόνια υπηρε-
τεί την Aρχαία Aρκαδία, όντας
πια ένας γνήσιος Aρκάς, ένας
ισάξιος συμπολίτης μας.

… Όλους αυτούς μαζί με
τον καθηγητή Tζέϊμς Pόϊ έ-
χουμε την τιμή και τη χαρά να
τους φιλοξενούμε στον Δήμο
μας, πραγματοποιώντας αυτό
που προαναφέραμε, και που
όλα αυτά τα χρόνια χαρακτη-
ρίζει την πολιτική μας και το
επιτελούμε ως αιρετοί άρχο-
ντες: Nα συμβάλουμε στη
διατήρηση της πολιτιστικής
μας κληρονομιάς, να αναδεί-
ξουμε πτυχές και γεγονότα
της ιστορίας της Aρχαίας
Aρκαδίας, να κάνουμε κοινω-
νούς σε αυτά τους δημότες
μας, αλλά και τους υπόλοι-
πους Aρκάδες και Έλληνες,
καθώς και όσους ξένους επι-
σκέπτονται την περιοχή μας,
και όλα αυτά μέσα από ήπιες
δράσεις ισόρροπης ανάπτυ-
ξης, σεβόμενοι απόλυτα το
περιβάλλον και το αρκαδικό
τοπίο.

Mε το τέλος αυτού του Διε-

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ &
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 18 &
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗ – Τ.Κ. 221 00
( 2710 – 225072, 226877
2710 – 221336)
e-mail :tedk-ark@otenet.gr
1) Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
κ. Αλογοσκούφη Γεώργιο
Πλ. Συντάγματος
ΑΘΗΝΑ – τκ 10180
2) Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
κ. Παπαθανασίου Ιωάννη
Πλ. Συντάγματος
ΑΘΗΝΑ – τκ 10180
3) Γενικό Γραμματέα Περιφ. Πελ/σου
κ. Αγγελόπουλο Νικόλαο
ΓΓΠΠ- ΕΝΤΑΥΘΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
κ.κ. Βουλευτές ν. Αρκαδίας

ΘΕΜΑ: “Παράταση ισχύος υπουργικών αποφάσεων
ρύθμισης κινήτρων αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 στους
πυρόπληκτους νομούς”

 Σχετ. α) 36579/Β.1666/27-8-2007 απόφαση Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών ( ΦΕΚ 1740/τ.Β / 30-8-
2007 )
 β) 38600/Β1780/5-9-2007 ( ΦΕΚ 1780/ τ. Β / 6-9-2007)
 γ) 46082/2-11-2007 ( ΦΕΚ 2139/τ.Β / 2-11-2007 )

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 31/2008 ομόφωνη από-
φαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Ένωσης
Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αρκαδίας, ζητεί την παρά-
ταση ισχύος των υπουργικών αποφάσεων 37644, 37641,
37643 και 37645/31-8-2007 με τις οποίες ρυθμίζονται τα
κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 (όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 37 του Ν.3522/2006) και αφο-
ρούν στις πυρόπληκτες περιοχές στις οποίες συμπεριλαμ-
βάνεται και ο Νομός Αρκαδίας σύμφωνα και με τις (α) ,
(β) και (γ) ως άνω σχετικές ρυθμίσεις.

Η ισχύς των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων λή-
γει στις 31/8/2008, αλλά λόγω μεγάλων προβλημάτων που
παρουσιάζονται στους δημόσιους φορείς, που εμπλέκονται
στην έγκριση και εφαρμογή υλοποίησης επενδυτικών
σχεδίων από δικαιούχους ιδιώτες επενδυτές στις ανωτέρω
περιοχές (όπως ελλιπής στελέχωση υπηρεσιών, μεγάλος α-
ριθμός συναρμόδιων αδειοδοτικών φορέων κ.λ.π.), παρα-
καλούμε να μεριμνήσετε για παράταση ισχύος των α-
νωτέρω υπουργικών αποφάσεων τουλάχιστον κατά
ένα χρόνο.

Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα και θετι-
κά στο δίκαιο αυτό αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της Αρκαδίας, που αφορά σε ουσιώδη αναπτυξιακή προο-
πτική μέσω της προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων στο
Νομό Αρκαδίας, στην ενίσχυση της απασχόλησης του αν-
θρώπινου δυναμικού μας και ιδιαιτέρως των νεωτέρων η-
λικιών που θα παραμείνουν στον τόπο μας, ενώ επιπλέον
θα συμβάλλει ουσιαστικά στη στήριξη και ανακούφιση
περιοχών που επλήγησαν σοβαρά από τις καταστροφικές
πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Αρκαδίας

Γεώργιος Ι. Μπαρούτσας
Δήμαρχος Τρικολώνων

Πραγματοποιήθηκε στις 11 & 12 Απριλίου 2008 στην
Κόριθνο, στο ξενοδοχείο ISTHMIA PRIME η έκθεση και
βράβευση εκπαιδευτικών έργων των μαθητών ΕΠΑ.Λ, Ε-
ΠΑ.Σ και ΤΕΕ της περιφέρειας την Πελοποννήσου για το
σχ. έτος 2007/2008. Οι εν λόγω εκδηλώσεις είναι ενταγ-
μένες στα πλαίσια του προγράμματος «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», το
οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη και ενθάρρυνση καινο-
τόμων έργων από τους μαθητές της τεχν. Εκπαίδευσης
υπό την εποπτεία των καθηγητών τους. Σκοπός αυτού του
προγράμματος είναι η δημιουργία κινήτρων για την ανά-
πτυξη την δημιουργικότητας και εφευρετικότητας των μα-
θητών και εκπαιδευτικών.
Αλλά και η δυνατότητα ανάδειξης όσων μαθητών έχουν

ιδιαίτερες δεξιότητες και κλήσεις στον τεχνολογικό, επι-
στημονικό και καλλιτεχνικό τομέα. Καθώς, επίσης, και η
ανάπτυξη πνεύματος ομαδικότητας και συνεργασίας.
Τα μαθητικά έργα υλοποιούνται από ομάδες μαθητών

κάθε χρόνο. Στη συνέχεια προβάλλονται σε εκθέσεις που
οργανώνονται σε περιφερειακό επίπεδο και τα έργα που
βραβεύονται συμμετέχουν σε πανελλήνιο διαγωνισμό, για
φέτος με πρόεδρο της επιτροπής την προϊστάμενη του
γραφείου ΤΕΕ Μεσσηνίας Σταυρούλας Μπουρελάκου.
Βραβεύτηκαν 3 ισότιμα για τον πανελλήνιο διαγωνισμό, το
ένα έλαβε η Αρκα δια μέσω της ΕΠΑ.Σ Αργυροχρυσοχοίας

θνούς Eπιστημονικού Συμπο-
σίου που πραγματοποιούμε
στον Δήμο Tρικολώνων, κά-
νοντας πράξη την πρώτη
ελληνική αρετή και χάρισμα,
αυτήν της φιλοξενίας, νομίζω
μου επιτρέπετε να το αναφέ-
ρω ότι διευρύνουμε ακόμη
περισσότερο το δρόμο για
την ανάδειξη της μεγάλης
πολιτιστικής μας κληρονο-
μιάς, εφαρμόζουμε μια νέα
αρχή ισοτιμίας, βάζοντας
μπροστά την ελληνική περι-
φέρεια.

Nα σημειώσω και κάτι ακό-
μη που έχει ιδιαίτερη σημασία
και βαρύτητα.
Όλες αυτές οι ομιλίες των

Συνέδρων, αλλά και η συζή-
τηση και κάθε τι που θα α-

κουσθεί, δεν θα μείνουν στα
λόγια, για να ξεχασθούν γρή-
γορα.
Θα τυπωθούν σε ένα τόμο,

καταγράφοντας αυτό το επι-
στημονικό έργο ώστε να πά-
ρει τη θέση του σε βιβλιοθή-
κες και πανεπιστήμια της Ελ-
λάδας και του εξωτερικού,
αλλά και στο Διαδίκτυο, κά-
νοντας γνωστές μερικές ακό-
μη ιδιαίτερες πτυχές της ιστο-
ρίας της Aρχαίας Aρκαδίας και
διαιωνίζοντας τις στο μέλλον,
ώστε να αποτελούν πάνω α-
πό όλα πολύτιμη κληρονομιά
για τους νέους μας και για τις
επόμενες γενιές.
Εύχομαι ολόψυχα καλή συ-

νέχεια και ευόδωση των ερ-
γασιών του Συμποσίου.

ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ & ΤΕΕ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΔΑΙΔΑΛΟΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Του Ιωάννη Θ. Τσερώνη, Προέδρου της
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Στεμνίτσας. Όσα βραβευμένα βραβευτούν στο νέο διαγω-
νισμό θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικό ταξίδι σε χώρα της
Ε.Ε για φέτος στην Αυστρία.
Να ευχηθούμε στον Δ/ντή και στη Ελένη Σχίζα- Ανδρια-

νού που εκπροσώπησαν την σχολή να βραβευτούν και να
πάνε τα έργα τους στην Ευρώπη.
Η συμμετοχή από το 2001 έως σήμερα ήταν πολύ μεγά-

λη (30.000 μαθητές και μαθήτριες).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΑ.Λ ΚΑΙ ΕΠΑ.Σ
Η δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση από το σχ.

Έτος 2006-07 του υπουργείου παιδείας παρέχεται στα
επαγγελματικά Λύκεια(ΕΠΑ.Λ) και τις επαγγελματικές
σχολές (ΕΠΑ.Σ). Οι εκπαιδευτικές μονάδες ανήκουν στην
δευτεροβάθμια μετά γυμνασιακή εκπαίδευση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ
ΤΑ ΕΠΑ.Λ διακρίνονται σε ημερήσια και σε νυκτερινά. Η

φοίτηση στα ημερήσια είναι τριετής και στα εσπερινά τε-
τραετής.
Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα

γενικής παιδείας (κοινά για όλους τους μαθητές στην Α’
τάξη, στην Β’ και Γ’ τάξη σε ειδικότητες με τις αντίστοιχες
εργαστηριακές ασκήσεις.
Στις ΕΠΑ.Σ η φοίτηση είναι διετής και οργανώνονται σε

τμήματα και ειδικότητες.
Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα

τεχνικά επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ
Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ χορηγείται απολυτήριο

και πτυχίο που είναι ισότιμο με των γενικών λυκείων. Οι
απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα

1) Να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
2) Να εγγράφονται στα ινστιτούτα επαγγελματικής κα-

τάρτισης (ΙΕΚ) κατά προτεραιότητα σε τμήματα αντίστοι-
χης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου
τους.
Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ χορηγείται πτυχίο το ο-

ποίο τους παρέχει τη δυνατότητα
1) Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
2) Να εγγράφονται στα ΙΕΚ. Ελληνικό 28/04/08

ΤΟ 4Ο ΕΠΑ.Λ Καλαμάτας με τίτλο έργου «κατασκευή
οικιακού ψυγείου με το ηλεκτρικό μέρος σε ανάπτυγμα
και τα στοιχεία (εξατμιστής και συμπυκνωτής) απεικο-
νιζόμενα με φωτοσωλήνες», εντυπωσίασε με επιβλέπο-
ντες καθηγητές της Μηχανολογίας Χρ. Κανελλόπουλο
και Ιωαν. Καραγιώργη.
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ΑΪΒΑΛΗΣ Παν. Νικόλαος 210 5024209 6936064998

ΑΪΒΑΛΗΣ Διον. Παναγιώτης 210 2711111 6936064999

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. Μάριος 210 2929248 6979110691

AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 210 5148351 6973037613

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιω. Ευάγγελος 210 9418560 6976868638

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ Χαρ. Ηλίας 210 8612196 6977264474

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Κων. Ηλίας 210 5743926 6974728106

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Χρ. Μαρία 210 9703892 6973684504

ΤΑΛΟΥΜΗ Βασ. Ευαγγελία 210 9351703 6977456036

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Ιω. Βασίλειος 210 9336074 6947079309

ΤΣΑΜΠΗ Χαρ. Ελένη 210 8655795 6977413229

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η ύλη του επόμενου
φύλλου θα κλείσει στις

30 Ιούνη 2008.
Περιμένουμε έγκαιρα
τις συνεργασίες σας.

Ξεχασμένος, φαίνεται να εί-
ναι ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο
Ε’. Μια μικρή αναφορά κάθε ε-
θνική εορτή και τίποτε άλλο.
Και όμως, αξίζει κάτι περισσό-
τερο γιατί ο Γρηγόριος ο Ε’ ε-
μαρτύρησε για ό,τι ωραιότερο
και ενδοξότερο. Για την πίστη
και την πατρίδα.
Είχα την ευκαιρία να νιώσω α-

πέραντη εθνική συγκίνηση, ό-
ταν επισκέφθηκα το ορθόδοξο
Πατριαρχείο της Κωνσταντινού-
πολης και στάθηκα με ευλά-
βεια μπροστά στην κλειστή από
τότε – ημέρα του απαγχονι-
σμού του – εξώπορτα του Πα-
τριαρχείου, όπου ο Γορτύνιος
ιεράρχης απαγχονίστηκε από
τον τουρκικό όχλο, βοηθούμε-
νος και από τον εβραϊκό.
Ο Γρηγόριος ο Ε’, της Δημη-

τσάνας γέννημα, ευρέθηκε στο

πηδάλιο της Ορθοδοξίας κατά
το 1821 όταν εκυρήχθη η Ελ-
ληνική επανάσταση στον Μο-
ριά. Η Μοραΐτικη καταγωγή του
ήτανε για τον Σουλτάνο επιβα-
ρυντικό στοιχείο και εθεωρήθη-
κε υποκινητής και συμμέτοχος
στην κήρυξη της Ελληνικής ε-
πανάστασης.
Αυτό και μόνο αυτό, ήτανε

αρκετό να διαταχθεί η σύλλη-
ψη του και ο εγκλεισμός του
στα τούρκικα μπουντρούμια.
Μετά από τρεις ημέρες μετα-
φέρθηκε στην αποβάθρα του
Φαναρίου και παραδόθηκε στις
ορέξεις του μανιασμένου
τουρκοεβραικού όχλου, οι ο-
ποίοι όχλοι εσυναγωνίστηκαν
σε επίδειξη αγριότητας σε βά-
ρος του σεπτού ιεράρχη της
Ορθοδοξίας.
Ο απαγχονισμός του στην α-

νατολική πύλη του Πατριαρχεί-
ου, την 10 Απριλίου 1821, δέκα
πέντε ημέρες μετά την κήρυξη
της Ελληνικής επανάστασης
και αμέσως μετά την λήξη της
θεία λειτουργίας της Αναστά-
σεως, έγινε θέαμα από τον κα-
τευθυνόμενο όχλο, ο οποίος ε-
πί τρεις ημέρες παρήλαυνε από
μπροστά του λιθοβολώντας το
άψυχο σώμα του, για να τον τα-
πεινώσει ακόμα περισσότερο.
Την τρίτη ημέρα, οι Εβραίοι

πληρώνοντας 800 γρόσια τους
Τούρκους, αγόρασαν το σώμα
του και το έσυραν μέσα στα
στενοσόκακα της Πόλης και
κουρασμένοι πλέον, το επέτα-
ξαν στην θάλασσα του Κερατί-
ου κόλπου.
Τα κύματα παρέσυραν το λεί-

ψανά του Πατριάρχη και το ο-
δήγησαν μπροστά στην ρότα
του Ελληνικού πλοίου Αγ. Νι-
κόλαος με πλοίαρχο τον Κε-
φαλλονίτη Μαρ. Σκλάβο. Το
πλήρωμα του πλοίου, με πε-
ρισσή ευλάβεια και με ένα μα-
κρύ ξύλινο καδρόνι το περισυ-
νέλεξε και το ενταφίασε στην
Οδησσό της Ρουμανίας, όπου
ήταν ο τελικός προορισμός του
πλοίου.
Πενήντα χρόνια αργότερα, το

1871, τα οστά του μεταφέρθη-
καν στην Ελλάδα και φυλάσσο-
νται μέχρι και σήμερα μέσα στο
μητροπολιτικό ναό της Αθήνας,
όπου κάθε ημέρα πλήθος ευ-
λαβών προσκυνητών τιμάνε
την μνήμη του και την προ-
σφορά του στην πατρίδα και
την Ορθοδοξία ενώ η Εκκλησία
τον ανακήρυξε άγιο και εορτά-
ζει την μνήμη του στις 10 Απρι-
λίου, ημέρα κατά την οποία α-
παγχονίστηκε στην Κωνσταντι-
νούπολη.
Ανδριάντες του στολίζουν

τον προαύλιο χώρο του γυμνα-
σίου στην γενέτειρα του, την
Δημητσάνα, καθώς και τα προ-
αύλια του Πανεπιστημίου, στα
εγκαίνια του οποίου ο ποιητής
Α. Βαλαωρίτης ενεπνεύστη το
γνωστό ποίημα “πώς μας θεω-
ρείς ακίνητους πού τρέχει ο λο-
γισμός σου;” ενώ το σπίτι του
στην Δημητσάνα διασωθέν και
αναστηλωμένο, στεγάζει σήμε-
ρα το εκκλησιαστικό Μουσείο
της Μητροπόλεως Γόρτυνος
και Μεγαλοπόλεως.
Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε’,

είναι το καύχημα του έθνους
μας και της Δημητσάνας ειδικό-
τερα. Το δε επώνυμό του ήταν
Αγγελόπουλος και ίσως αυτός
να είναι ο λόγος που ο μακρι-
νός απόγονος του, ο βιομήχα-
νος Παν. Αγγελόπουλος, εδα-
πάνησε υπέρογκα ποσά για την
ανακαίνιση του Πατριαρχείου
της Κωνσταντινούπολης. Αντι-
κείμενα και προσωπικά του εί-
δη ευρίσκονται και φυλάσσο-
νται επιμελώς στην μονή Ιβή-
ρων του Άγιου Όρους και Αγίου
Θεολόγου της Πάτμου.
Συγκινητικότερο, όμως, είναι

το κομμάτι εκείνο του ξύλου,
που χρησιμοποίησαν οι ναύτες
του πλοίου για το ανέβασμα
του Πατριάρχη από την θάλασ-
σα της Προποντίδας πάνω στο
πλοίο και το οποίο ο πλοίαρχος
Μαρ. Σκλάβος το φύλαξε και το
παρέδωσε στην εκκλησία της
Θεοτόκου της ιδιαιτέρας του
πατρίδας, στα Ντομάτα της Κε-
φαλονιάς, όπου φυλάσσεται
μέχρι σήμερα ως κειμήλιο.

ΛΕΩΝ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

Ενδεχομένως ένας
Δήμος από επαρχία
Εντός του έτους, η Κυ-

βέρνηση, θα προχωρήσει
τις μεταρρυθμίσεις της με
την αναδιάρθρωση των Πε-
ριφερειών, των Νομαρχιών
και των Δήμων όλης της
χώρας. Από την πλευρά
της επίσημα κανένα συγκε-
κριμένο στοιχείο δεν έχει
δοθεί. Απλά μέσω των εφη-
μερίδων διαχέονται κάποια
σενάρια, ίσως για να με-
τρηθούν οι αντιδράσεις!
Ειδικώτερα για τις Περι-

φέρειες φημολογείται ότι
από 13 θα μειωθούν σε 5
και οι Νομαρχίες από 54
θα γίνουν 17! Στην Πελο-
πόννησο θα δημιουργηθεί
μία υπέρ · Νομαρχία που
θα περιλαμβάνει τις Νο-
μαρχίες Κορινθίας, Αργολί-
δος, Αρκαδίας, Λακωνίας
και Μεσσηνίας με έδρα την
Τρίπολη.
Για τους Δήμους μετον

“Καποδρίστρια 2” φαίνεται
πως θα επέλθει ριζική μεί-
ωση. Όλοι μιλούν ότι από
1000 περίπου που είναι σή-
μερα, θα μείνουν συνολικά
400, που όσοι προέλθουν
από συνενώσεις, θα είναι
πανίσχυροι και με μεγάλη
γεωγραφική περιφέρεια.
Μάλιστα το “Βήμα της Κυ-
ριακής” έγραψε τελευταία
ότι οι νέοι Δήμοι θα ταυτί-
ζονται με τις επαρχίες! Αν
συμβεί κάτι τέτοιο στην
Αρκαδία θα συσταθούν 4
Δήμοι ήτοι: Μαντινείας, Κυ-
νουρίας, Μεγαλοπόλεως
και Γορτυνίας, χωρίς όμως
να δίνεται κάποιο στοιχείο
για το ποιο διαμέρισμα θα
αποτελέσει και την έδρα
του κάθε νέου Δήμου. “Η
παλαιότερη διοικητική διαί-
ρεση της χώρας σε επαρ-
χίες” επισημαίνεται, “δίνει
μια εκτίμηση του νέου α-
ριθμού. Η επιλογή της ε-
παρχίας ως χωρικής μονά-
δας προσφέρει σημαντικά

πλεονεκτήματα”.
Πάντως ο Πρόεδρος της

ΤΕΔΚΑ Δήμαρχος Τρικολώ-
νων Γ. Μπαρούτσας σε σχετι-
κή ερώτηση της εφημερίδας
μας, δήλωσε ότι στην Αρκαδί-
α οι Δήμοι που θα μείνουν
δεν πρόκειται να ξεπεράσουν
τους 5 ή 6. Για δε την Γορτυ-
νία, το πολύ να μείνουν δύο.
Στον όλο δε σχεδιασμό η
ΤΕΔΚΑ θα υποβάλλει τις προ-
τάσεις της.
Σύμφωνα δε με τελευταίες

πληροφορίες της “Γ” οι συνε-
νώσεις θα είναι προαιρετικές
για τις δημοτικές εκλογές του
2010 και υποχρεωτικές για το
2014.

Υπερχρεωμένοι
οι Δήμοι μας

Πάντως οι Δήμοι μας σήμε-
ρα και ιδίως οι περισσότεροι
της Γορτυνίας δεν πάνε καλά
οικονομικά! Έχουν πολλά
χρέη περασμένων χρήσεων,
που αδυνατούν να τα ξεπλη-
ρώσουν. Τα εξώδικα για οφει-
λές, φθάνουν σωρηδόν και οι
Δήμαρχοι σηκώνουν τα χέρια
ψηλά. Με τα τακτικά των έσο-
δα μετά βίας καλύπτουν τα
λειτουργικά των έξοδα, συ-
ντηρήσεις και βασικές ανά-
γκες. Για νέα έργα εναποθέ-
τουν τις ελπίδες των στα
προγράμματα “Θησέας”, “Ε-
ΤΕΡΠΣ”, ΟΠΑΑΧ κ.ά. Ενδει-
κτικά αναφέρουμε ότι σε
Γορτυνιακό Δήμο οφείλονται
ακόμη τα έξοδα παραστάσε-
ως του Δημάρχου, των Αντι-
δημάρχων, του Προέδρου
του Δημ. Συμβουλίου και των
Προέδρων των Τοπικών Συμ-
βουλίων, καθώς και οι αποζη-
μιώσεις των Δημοτικών Συμ-
βούλων για τη συμμετοχή
τους στα Δημ. Συμβούλια και
τη Δημαρχιακή Επιτροπή από
την 1η Ιανουαρίου 2007 έως
και σήμερα (δηλαδή 16 μή-
νες)!!!

(Αναδημοσίευση από τη
“Γορτυνία”)

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ε΄ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ε΄ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ε΄ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ε΄ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ε΄
 Εθνικός ήρωας, της Δημητσάνας γέννημα Εθνικός ήρωας, της Δημητσάνας γέννημα Εθνικός ήρωας, της Δημητσάνας γέννημα Εθνικός ήρωας, της Δημητσάνας γέννημα Εθνικός ήρωας, της Δημητσάνας γέννημα

Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ
πραγματοποίησε την Παρασκευή 11
& το Σάββατο 12 Απριλίου 2008,
στο Πολιτιστικό Κέντρο «ΜΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» του Δήμου Αργυ-
ρούπολης, το 4ο Ετήσιο Πανελλή-
νιο Συνέδριο του (παρουσία του Υ-
πουργού Υγείας συμπατριώτη μας
κ. Δημ. Αβραμόπουλου) με θέμα:

«Η Πρόληψη για την Υγεία και η
Κοινωνική Μέριμνα στους Δή-
μους»
Ο σημαντικός ρόλος της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης στο διάλογο και την
ευαισθητοποίηση των πολιτών, σε
θέματα που αφορούν την ποιότητα
ζωής και την υγεία, αποτέλεσε το
κεντρικό θέμα του 4ου Πανελληνί-
ου Συνεδρίου.
Την έναρξη του Συνεδρίου έκανε

ο φιλοξενών δήμαρχος Αργυρούπο-
λης κ. Δημήτρης Ευσταθιάδης και
στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Δια-
δημοτικού Δικτύου Υγείας & Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ και δήμαρ-
χος Αμαρουσίου κ. Γεώργιος Πα-
τούλης. Το Συνέδριο τίμησαν με
την παρουσία τους και απηύθυναν
χαιρετισμούς ο υπουργός Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημή-
τρης Αβραμόπουλος, ο γενικός
γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας κ. Δημο-
σθένης Μαμμωνάς, ο βουλευτής
Χανίων και πρώην υφυπουργός Υ-
γείας, εισηγητής ΚΤΕ Υγείας του
ΠΑΣΟΚ κ. Μανώλης Σκουλάκης, η
ιατρός, μέλος του Τμήματος Υγείας
της Κεντρικής Επιτροπής του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος Ελλάδας
(ΚΚΕ) κ. Μαριάνθη Αλειφεροπού-
λου-Χαλβατζή, ο υπεύθυνος Υγείας
Πρόνοιας του Συνασπισμού Ριζο-
σπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) κ.
Δημήτρης Αδαμόπουλος, ο πρόε-
δρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων
και Κοινοτήτων Νομού Αττικής
(ΤΕΔΚΝΑ) και δήμαρχος Αιγάλεω κ.
Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο
πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου
Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττι-
κής (ΕΣΔΚΝΑ) και δήμαρχος Κηφι-
σιάς κ. Νίκος Χιωτάκης, ο πρόε-
δρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθή-
νας κ. Σωτήρης Ρηγάκης, ο πρόε-
δρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδί-
ας Συλλόγων Επιστημονικού Υγειο-
νομικού Προσωπικού ΙΚΑ κ. Μιχά-
λης Βλασταράκος και ο πρόεδρος
του ΕΟΦ κ. Βασίλης Κοντοζαμάγης,

καθώς επίσης και βουλευτές, εκ-
πρόσωποι κομμάτων, εκπρόσωποι
της νομαρχιακής και τοπικής αυτο-
διοίκησης και εκπρόσωποι Δημό-
σιων και Ιδιωτικών Φορέων Υγείας.
Ο υπουργός Υγείας & Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρης Α-
βραμόπουλος στην ομιλία του μετα-
ξύ άλλων τόνισε ότι:

«Ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε
τις Διαδημοτικές συνεργασίες. Έ-
νας από τους τομείς, που μπορεί
να φέρει κοντά τους φορείς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η υ-
γεία. Η υγεία, η πρόνοια και η κοι-
νωνική αλληλεγγύη είναι βασικής
προτεραιότητας για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση. Οι Δήμοι χρειάζεται να
ενισχύσουν περισσότερο τις δομές
τους, να έρθουν πολύ πιο κοντά
στον πολίτη.
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ αγκαλιάζει
τις ιατρικές, τις κοινωνικές και ψυ-
χολογικές υπηρεσίες, που λει-
τουργούν στα πλαίσια των Δήμων.
Αξιοποιούμε την αμεσότητα και την
εμπιστοσύνη, που χαρακτηρίζουν
τη σχέση του πολίτη με την τοπική
αυτοδιοίκηση, για την προαγωγή
της υγείας, την πρόληψη, αλλά και
την πρωτοβάθμια φροντίδας υγεί-
ας».
Το 4ο Συνέδριο του Διαδημοτι-

κού Δικτύου Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ΟΤΑ σημείωσε, κατά
γενική ομολογία, μεγάλη επιτυχία.
Το διήμερο Συνέδριο παρακολού-
θησαν περισσότεροι από 500 σύνε-
δροι, μεταξύ των οποίων Δήμαρχοι,
Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι από όλους σχεδόν τους 109
Δήμους - μέλη του Δικτύου. Έγιναν
τέλος, πολλές αιτήσεις για την έ-
νταξη στο Δίκτυο νέων Δήμων - με-
λών απ’ όλη τη χώρα.

(Aναδημοσίευση από τη “Φωνή
της Γορτυνίας”)

4ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

• Δημ. Αβραμόπουλος: Προτεραιότητα στην Τ.Α.

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ


