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ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Δυστυχώς η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα έφθασε από καιρό και στο σύλλο-

γο. Εκτός όλων των άλλων προβλημάτων που μας έχει δημιουργήσει καθιστά δύσκολη 
και την έκδοση της εφημερίδας μας. Το υψηλό κόστος του τυπογραφείου και το ακόμα 
υψηλότερο της διανομής καθιστά το τίμημα της έκδοσης του κάθε φύλλου δυσβάσταχτο. 
Ο προβληματισμός πλέον μπαίνει στο αν πρέπει να συνεχίσουμε την έκδοση της εφημε-
ρίδας.

 Σε πρώτη φάση θα δοκιμάσουμε να συνεχίσουμε αλλά όχι πλέον δωρεάν γιατί οι οικο-
νομικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν.

 Το Δ.Σ. αποφάσισε να βάλει για τριετή συνδρομή το πόσο των 15 ευρώ δηλαδή 5 
ευρώ το χρόνο. Όσοι πατριώτες θέλουν να συνεχίσουν να λαμβάνουν την εφημερίδα 
θα πρέπει να καταβάλουν τη συνδρομή. Οι υπόλοιποι θα μπορούν να ενημερώνονται για 
τα νέα του χωριού από το διαδίκτυο.

 Το χρονικό όριο που θέσαμε για την καταβολή των 15 ευρώ είναι 30 Απριλίου 2012. 
Μετά από αυτή την ημερομηνία η αποστολή της εφημερίδας θα διακόπτεται. 
Τη συνδρομή μπορείτε να την καταθέτετε στο λογαριασμό του συλλόγου στην Εθνική 

τράπεζα με αριθμό 040/609112-13 και μετά να ενημερώνετε για τη κατάθεση οποιοδή-
ποτε μέλος του ΔΣ ή να τη δίνετε σε οποιοδήποτε μέλος του συλλόγου. 

ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;

Εδώ και καιρό έχουμε γίνει μάρτυρες μιας κω-
μικοτραγικής κατάστασης στο χωριό που γίνε-

ται πλέον δραματική όταν το συμβούλιο της κοινότη-
τας διαπιστώνει τα προβλήματα και δεν έχει τους οι-
κονομικούς πόρους για να δώσει λύσεις. Οι καιροί 
είναι δύσκολοι όμως είναι κρίμα κάποιοι πόροι όπως 
τα χρήματα από τα τέλη ύδρευσης που έδωσαν το Σε-
πτέμβρη οι πατριώτες να μένουν στα ταμεία του δή-
μου ενώ το συμβούλιο ζητάει αλλαγή των παλιών 
σωλήνων ύδρευσης!!!
Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα οι συνεχείς ενο-

χλήσεις του τοπικού συμβουλίου γραπτές και προ-
φορικές για την αποκατάσταση του δρόμου προς 
την πηγή που εδώ και ένα χρόνο έχει κλείσει από κα-
τολισθήσεις. Ακόμα και το άλλαγμα των λαμπτή-
ρων είναι πλέον πολυτέλεια. Για τη καθαριότητα του 
χωριού και του κοιμητηρίου από την αρχή του 
2011 έχουν διατεθεί δύο μεροκάματα με αποτέλεσμα η 
εθελοντική ομάδα του συλλόγου να αναλάβει να λύσει 
στοιχειωδώς το πρόβλημα!!!! Η συντήρηση του πρα-
σίνου, το κλάδεμα των δένδρων, οι επισκευές στο αυ-
τόματο πότισμα θεωρούνται πλέον ανέκδοτο. Για 
την εγκατάλειψη των παιδικών χαρών που η κατά-
σταση τους έθετε σε κίνδυνο τα παιδιά αναγκάστηκε 
να επέμβει ο σύλλογος. Η εγκατάλειψη της αξιοποί-
ησης του κτηρίου του σχολείου και η πλήρης αδια-
φορία για τη σχολή του Μαυράκου που τη νέμεται η 
ΔΕΗ χωρίς να πληρώνει ένα ευρώ παρά τις επανει-
λημμένες οχλήσεις του τοπικού συμβουλίου υπάρχει 
πλήρης αδιαφορία. 
Ζήσαμε το καλοκαίρι όλοι την εμμονή των αρ-

μοδίων του δήμου να μην διαθέτουν το πυροσβε-
στικό όχημα (δωρεά του ομίλου Φουρλή) στο χω-
ριό μας όταν φέτος κινδυνεύσαμε να καούμε τρεις φο-
ρές ενώ την ιδία εποχή κάποιοι έκαναν το σερί-
φη της περιοχής κάνοντας βόλτες για πλάκα.
Αν δεν είναι δούλεμα ο λόγος της αντιδημάρ-

χου στη λαϊκή συνέλευση το καλοκαίρι ότι φέ-
τος να δείξουμε κατανόηση γιατί είναι πρώτη χρο-
νιά αλλά του χρόνου να είμαστε αυστηροί στην κρί-
ση μας, τότε τι είναι;
Και τέλος ένα ερώτημα για το δήμαρχο και τους επι-

κεφαλής των παρατάξεων. Που πήγε όλη αυτή η προ-
εκλογική αγωνία τους για την ανάπτυξη του τόπου.
Δεν  είμαστε  τοπικιστές ,  δεν  υπερβάλου-

με, αλλά το χωριό μας τα τελευταία 15 χρόνια μπή-
κε δυνατά στο δρόμο της ανάπτυξης με τα μεγά-
λα έργα που έκανε ο Δήμος Τρικολώνων (δρόμος Λού-
σιου - Μονή Προδρόμου-Επισκευή πηγών & δικτύων-
Ανακαίνιση σχολείου -Αναπλάσεις πλατείας και κοινο-
χρήστων χώρων). Παράλληλα με τα έργα του δή-
μου μεγαλούργησε και η ιδιωτική πρωτοβουλία. 
Καινούργιες ταβέρνες, παντοπωλεία, καφετέριες, πο-
λυτελή ξενοδοχεία, τυροκομική μονάδα (μοναδι-
κή στη Γορτυνία), και επισκευή των σπιτιών με σεβασμ-
ό στη παραδοσιακή αρχιτεκτονική έκαναν το Ελληνι-
κό μας τουριστικό προορισμό.
Όταν έχουμε όλα αυτά και επιπλέον συμπατριώ-

της μας είναι ο υπουργός άμυνας Δημήτρης Αβραμό-
πουλος που με κάθε τρόπο δείχνει την αγάπη του όχι 
μόνο για το Ελληνικό αλλά και για όλη τη Γορτυνία 
και μπορεί να βοηθήσει καλό θα ήταν κύριε δήμαρ-
χε να μας κάνετε τη τιμή να σας δούμε. Είναι κρί-
μα κύριε δήμαρχε να μην έχετε επισκεφτεί το Ελληνι-
κό από τις 16/11/2010 και να μην έχετε ασχοληθεί με 
τα προβλήματα που η δικιά σας απουσία δημιούργη-
σε.

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 
ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Στις 5-2-2012 και μετά το τέλος της θείας λειτουργίας το συμβού-
λιο της Κοινότητας Ελληνικού τέλεσε τρισάγιο για στη μνήμη του 
Ελευθερωτή μας Θοδωρή Κολοκοτρώνη για τα 169 χρόνια από το 
θάνατό του!! Με επικεφαλής τον ιερέα του χωριού μας το παπα-
Γιώργη και τους δημοτικούς συμβούλους Χαράλ. Μπαρμπαλιά και 
Σπύρο Δρούλια και υπό καταρρακτώδη βροχή, όσοι παραβρέθηκαν 
στη λειτουργία πήγαν στη πλατεία όπου βρίσκεται το άγαλμα του 
ελευθερωτή του έθνους και τίμησαν τη μνήμη του. Τέτοιες πρω-
τοβουλίες και ειδικά δε τόσο δύσκολους καιρούς πρέπει να ανα-
δεικνύονται. Και ο γέρος του Μοριά είναι το φωτεινό παράδειγμα 
αυτή τη δύσκολη εποχή. Συγχαρητήρια για τη πρωτοβουλία!!!

Ο σύλλογος του χωριού 
μας τηρώντας τη πα-

ράδοση που έχει δημιουρ-
γηθεί εδώ και πολλά χρόνια 
έκοψε τη πρωτοχρονιάτικη 
πίττα του στο χωριό το Σάβ-
βατο 28 Ιανουαρίου στην αί-
θουσα τελετών της σχολής 
της ΔΕΗ στο Ελληνικό. Από 
τη Παρασκευή πολλοί πατρι-
ώτες από την Αθήνα κατέβη-
καν στο Ελληνικό δίνοντάς 
του ζωή και κίνηση που τόσο 
έχει ανάγκη αυτές τις δύ-
σκολες εποχές. Το Σάββατο 
το απόγευμα παρά το κακό 
καιρό και το πολύ κρύο όλο 
το χωριό έδωσε το παρόν. 
Σε μια ζεστή ατμόσφαιρα, 
που είχε φροντίσει η διοίκη-
ση της σχολής(τους ευχαρι-
στούμε για άλλη μια φορά) 
και τα μέλη του συλλόγου το 
ΔΣ υποδέχθηκε τους πατριώ-
τες. Ο παπα-Γιώργης τέλεσε 
τον αγιασμό και ευλόγησε 
τη πίττα που για άλλη μια 
φορά είχε προσφέρει ο κ. 
Μάριος Αναγνωστόπουλος. 
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο 
πρόεδρος του συλλόγου που 
αναφέρθηκε περιληπτικά 
στα έργα και τις ημέρες του 
συμβουλίου. Μεταξύ άλλων 
τόνισε την ανάγκη δραστη-
ριοποίησης όλων των πα-
τριωτών όπως μπορεί ο κα-
θένας τις δύσκολες ημέρες 
που περνάμε αλλά και την 
ανάγκη διεκδίκησης αποζη-

μίωσης από τη ΔΕΗ στο χω-
ριό για τη χρήση του υπέρο-
χου κτιρίου που δώρισε στο 

χωριό ο ευεργέτης Ιωάννης 
Μαυράκος. Κατόπιν έλαβε 

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν

Χριστίνα Βασιλοπούλου
Νικ. Θεοδωράκης
Β. Θεοδωρόπουλος
Χαρ. Μπαρμπαλιάς
Αντ. Παπαντωνίου
Δήμητρα Παπαντωνίου
Δημ. Ταλούμης
Ιω. Ταλούμης
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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 29/02/2012

Λογαριασμός Αμερικής  .....................................17.716,64€
Λογαριασμός Κινήσεως  .....................................9.0141,19€
Μετρητά  .............................................................2.097,79€
ΣΥΝΟΛΟ  .............................................................28.828,62€

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ ΜΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΪΒΑΛΗΣ Διον. Παναγιώτης  210 2711111 6936064999

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. Μάριος  210 2929248 6979110691

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιω. Ευάγγελος 210 9418560 6944511502

ΚΟΝΙΑΡΗ Ιωαν. Χριστίνα 210 9711862 6974306576

ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ Ηλ. Αθηνά  6970979696

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παν. Έφη 210 2138821 6977527006

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασ. Αντώνιος 210 4835042 6944414777

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Χρ. Μαρία  210 9703892 6973684504

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Νικ. Γεώργιος  6944274187

ΤΑΛΟΥΜΗ Βασ. Ευαγγελία  210 9351703 6977456036

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χαρ. Βασίλειος  210 9768257 6948116666

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου 
έως 29 Φεβρουαρίου

Από μεταφορά  .....................................................28.245,02€
Έσοδα  ....................................................................4.094,38€
Έξοδα  ....................................................................3.510,78€
ΣΥΝΟΛΟ  ..............................................................28.828,62€

ΕΞΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

Σας υ πεν θυ μί ζου με ό τι η 
ύ λη της ε φη με ρί δας συ-
μπλη ρώ νεται στο τέ λος 
κά θε ζυ γού μή να. Φρο-
ντί στε λοι πόν, ό σοι εν δια-
φέ ρε στε για την έ γκαι ρη 
α πο στο λή κει μέ νων και 
πα ρα τη ρή σε ων σας. 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΟΝΙΑΡΗ
Πολυαγαπημένε μας,
Ο θάνατός σου μας συγκίνη-

σε βαθύτατα. Χάσαμε το μεγάλο 
στήριγμα της ζωής μας. Άφη-
σες την τελευταία σου πνοή στο 
Νοσοκομείο ΝΙ.Μ.Τ.Σ, όπου νο-
σηλεύτηκες για δύο μόνο ημέ-
ρες και έχασες τη μάχη με τη 
ζωή. Τις παραμονές του νέου 
έτους, ημέρες χαράς, που ο πα-
λιός ο χρόνος ετοιμαζόταν να 
παραδώσει τα σκήπτρα στον 
καινούργιο χρόνο, έφυγες από 
κοντά μας και οδηγήθηκες στην 
οδό της μακαριότητας, όπου 
σύμφωνα με τον Ιερό Υμνογρά-
φο «δεν υπάρχει λύπη, οδύνη 
ή στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύ-
τητος». 
Για μας ήσουν ο άξιος και 

στοργικός πατέρας, ο εξαίρετος 
σύζυγος, ο ικανός αστυνομικός, 
ο έντιμος άνθρωπος, ο υπο-
δειγματικός και δημοκρατικός 
πολίτης. Ήσουν ο ειλικρινής 
φίλος, ο έμπειρος σύμβουλος 
που προσπαθούσε να μας βοη-
θήσει με κάθε θεμιτό μέσο, να 
μορφωθούμε , να αποκτήσουμε 
τα απαραίτητα εφόδια και να 
γίνουμε σωστοί και έντιμοι άν-
θρωποι όπως ήσουν εσύ. Σε όλες 
τις δραστηριότητες της επίγειας 
ζωής σου διακρινόσουν για την 
εφαρμογή του μέτρου, για την 
καλοσύνη, την ευγένεια, την 
αγωνιστική δύναμη και την αν-
θρώπινη λεβεντιά σου.

 Η Προϊσταμένη σου Αρχή, 
όταν υπηρετούσες στην Αστυ-
νομία Πόλεων-Διεύθυνση Τρο-
χαίας Πειραιά, εκτίμησε τις ικα-
νότητες και την προσφορά σου 
στο Σώμα και σου απένειμε τις 
παρακάτω τιμητικές διακρίσεις:

1. «ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ» 
μετά διπλώματος το έτος 1968.

2. « ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ» 
μετά διπλώματος το έτος 1970 
και

3. «ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ» 
μετά διπλώματος το έτος 1972.

 Με τη βοήθεια και συμπα-
ράσταση της εκλεκτής συζύγου 
σου Κανέλλας Κόνιαρη-Του-
ντοπούλου, δημιούργησες μια 
σωστή οικογένεια. Σε όλη την 
επίγεια ζωή σου ήσουν τίμιος, 
ειλικρινής και αδέκαστος μαχη-
τής. Πάλεψες σκληρά, στάθη-
κες όρθιος και αντιμετώπισες 
με θάρρος και αξιοθαύμαστη 
γενναιότητα τις δυσκολίες και 
τα προβλήματα της ζωής. Για 
αυτό και καταξιώθηκες στη 
συνείδηση των συγγενών, των 
γνωστών και των φίλων σου, 
εξασφαλίζοντας την αγαθή μνή-
μη, που είναι η μοίρα των κα-
λών ανθρώπων.

 Το πλήθος των συγγενών, 

των γνωστών και των φίλων 
που παρευρέθηκε στη νεκρώσι-
μη ακολουθία και στη συνέχεια 
σε συνόδευσαν στην τελευταία 
σου κατοικία στο Κοιμητήριο 
των Αγίων Θεοδώρων Ιλίου, 
επιβεβαιώνει την εκτίμηση και 
την αγάπη του. Τα συγκινητι-
κά λόγια του ανιψιού σου Αρ-
χιμανδρίτη Πατέρα Αναστασίου 
Τασόπουλου-Πρωτοσύγκελου 
της Ιεράς Μητρόπολης Καισα-
ριανής, Υμηττού και Βύρωνα, 
ήταν ο ύστατος χαιρετισμός και 
το καλό κατευόδιο.

 Οι ευχές όλων μας σε συνο-
δεύουν στο αιώνιο και χωρίς 
επιστροφή ταξίδι σου προς τη 
Μακαριότητα. Το χώμα της Ατ-
τικής γης που σε δέχτηκε στα 
σπλάχνα του, ας είναι ελαφρύ.

 Προσευχόμαστε, ο Πανάγα-
θος Κύριος να αναπαύσει την 
ψυχή σου, κατατάσσοντάς την 
στη στρατιά των Αγίων Του Αγ-
γέλων.

 Αιωνία η μνήμη σου πολυα-
γαπημένε μας.

 Τα παιδιά σου
 Δημήτρης & Γιάννα Κόνιαρη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
 Ευχαριστούμε θερμά όσους 

μας συμπαραστάθηκαν στο βα-
ρύτατο πένθος μας για το θά-
νατο του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα και παππού.

 Το 40ημερο μνημόσυνο για 
την ανάπαυση της ψυχής του 
ΣΩΚΡΑΤΗ ΚΟΝΙΑΡΗ τελέστη-
κε μέσα σε πλήθος κόσμου στις 
5 Φεβρουαρίου 2012 στον Ιερό 
Ναό Αγίας Αικατερίνης Ιλίου. 

 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
• Η Γεωργία Μπαρμπαλιά 

του Νικολάου και ο Ιωάννης 
Φαμελίκος απέκτησαν υγιέ-
στατα δίδυμα παιδάκια (αγό-
ρι-κορίτσι) 
Το ΔΣ εύχεται να σας ζή-

σουν, πάντα με υγεία!!
• Ο Θεόδωρος Γεωργίου Γε-

ωργαντάς και η Λεμονιά Πα-
παναστασίου, στις 11/2/2012 
απέκτησαν ένα υγιέστατο κο-
ριτσάκι.

 Οι γονείς Γεώργιος, Ελένη 
και το Δ.Σ. τους εύχονται να 
τους ζήσει!!!!!!

ΓΑΜΟΙ
Το Σάββατο 4 Φεβρουαρί-

ου ο Νίκος Παπαντωνίου 
του Βασιλείου και η Μαρίνα 
Σολωμού ένωσαν τις ζωές 
του στη Παναγιά τη Παλου-
ριώτισσα στη Λευκωσία της 
Κύπρου. Μετά τη γαμήλια 
τελετή δόθηκε δεξίωση προς 
τιμή των πολλών εκατοντά-
δων φίλων του ζεύγους που 
ήρθαν να τους ευχηθούν 
τόσο από τη Κύπρο όσο και 
από τη μητέρα Ελλάδα, στη 
κεντρική αίθουσα εκδηλώσε-
ων του ξενοδοχείου HILTON 
της Λευκωσίας. Μετά τη δε-
ξίωση σε άλλη αίθουσα του 
ξενοδοχείου ακολούθησε τρι-
κούβερτο παραδοσιακό γλέ-
ντι με ζωντανή μουσική και 
χορούς Κυπριακούς αλλά και 
Πελοποννησιακούς. Εκεί ο 
γαμπρός έδωσε ρέστα διδά-
σκοντας μαθήματα τσάμικου 
και καλαματιανού στους Κύ-
πριους φίλους.
Το Δ.Σ. τους εύχεται να ζή-

σουν ευτυχισμένοι.

 ΚΗΔΕΙΕΣ 
Στις 22/11/2011 πέθανε 

ο Αντώνιος Σπηλιόπουλος 
του Δημητρίου, σε ηλικία 
77 ετών. Η κηδεία του έγινε 
στις 23/11/2011 στον Κόκκινο 
Μύλο.
Συλλυπητήρια στην οικο-

γένειά του.

H εφημερίδα όπως έχουμε γράψει επανειλημμένα 
δεν δημοσιεύει ανώνυμες επιστολές. Παρακαλούμε 
επομένως όσους θέλουν να πουν την άποψή τους 
αυτή να είναι ενυπόγραφη. 

Προβλήματα προσβασιμότητας 
σε μοναστήρια της Γορτυνίας 

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Πελο-
ποννήσου Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Βαγγέλη Γιαννα-
κούρα στο φαράγγι του Λούσιου ποταμού και ειδικότερα στις 
τρεις ιστορικές ιερές μονές της 
περιοχής ...Π ροδρόμου, Φι-
λοσόφου και Αιμιαλών, με την 
συνοδεία του ∆ιευθυντή Τε-
χνικών υπηρεσιών Πανουκλιά 
Κωνσταντίνου και του Περιφε-
ρειακού Σύμβουλου Ντάνου 
Θεόδωρου. Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης ενημερώθηκε από τους 
Ηγούμενους των Μονών για τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν, διατυπώθηκαν προτάσεις από όλες τις πλευρές για την 
εξεύρεση λύσεων και σύντομα θα ανακοινωθούν οι παρεμ-
βάσεις που θα γίνουν από την Περιφερειακή Ενότητα για την 
βελτίωση της προσβασιμότητας, της επισκεψιμότητας και της 
γενικότερης προβολής της ευρύτερης περιοχής. 
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
Ο Βασίλειος Γεωργαντάς εγεν-

νήθη στο χωριό μας το έτος 
1904. Οι γονείς του Αριστείδης 
Γεωργαντάς και Χρυσούλα Γ. Πα-
παγεωργίου έζησαν στο χωριό 
και μεγάλωσαν τα παιδιά τους 
φροντίζοντας να τα αναθρέψουν 
σωστά και να τα μορφώσουν.
Ο Βασίλης μετά το Δημοτι-

κό Σχολείο συνέχισε τη φοίτησή 
του στο Γυμνάσιο της Δημητσά-
νας, όπου και το τελείωσε.Σπού-
δασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και στη συνέχεια διορί-
στηκε στο χωριό ως παθολόγος 
γιατρός, όπου και άσκησε το λει-
τούργημά του κατά τα έτη 1930-
1947. Νυμφεύθηκε τη δασκάλα 
Νίκη Ζαρόγιαννη από την Καρύ-
ταινα και απέκτησαν δύο παιδιά, 
την Χρυσούλα και τον Αριστείδη.

 Ως επιστήμων υπήρξε εξαίρε-
τος και όσοι τον θυμούνται τον 
αναγνωρίζουν ως άνθρωπο κα-
λοσυνάτο, ευγενή και πολύ προ-
σεκτικό στην δουλειά του. Όπου 
υπήρχε φτώχεια, βοηθούσε βά-
ζοντας χρήματα κάτω από το μα-
ξιλάρι του ασθενούς.Έτσι τον θυ-
μόμαστε εμείς και οι γονείς μας. 
Ήταν καλός και πρόθυμος να 
τρέξει να βοηθήσει οποιαδήποτε 
ώρα, μέρα και νύχτα. Αυτοκίνητο 
δεν υπήρχε και ο αγωγιάτης ερ-
χόταν για να τον μεταφέρει με το 
μουλάρι του μες στο σκοτάδι με 
κρύο ή βροχή στη Σύρνα, στα Κα-
λύβια, όπου υπήρχε ανάγκη. Τα 
μέσα της ιατρικής ήταν ελάχιστα 
ή ανύπαρκτα. Έτσι έδινε προσω-

πική μάχη με τα λίγα φάρμακα 
που κουβαλούσε στην τσάντα 
του να σώσει και να περιθάλψει 
τους ασθενείς του. 
Ήταν άνθρωπος χαρισματι-

κός, με πολλές ευαισθησίες και 
αγάπη για το χωριό του. Η αντι-
μετώπιση της λειψυδρίας ήταν 
ο βασικός στόχος του. Προσπά-
θησε να πείσει και να βοηθήσει 
τους ντόπιους να συνεχίσουν 
το δύσκολο έργο της ύδρευσης. 
Στο  κακοτράχαλο  Κακόρεμα 
πήγε επανειλημμένα και δίπλα 

στον αείμνηστο Μπαρμπα-Χα-
ραλάμπη Ταλούμη δούλεψε με 
τον κασμά προσπαθώντας κυρί-
ως να εμψυχώσει τους εργάτες 
που δίσταζαν να συνεχίσουν τη 
δουλειά, διότι ήταν επικίνδυνο 
να εργάζονται στους γκρεμούς 
και στις χαράδρες. Πλήρωνε με-
ροκάματα γι’ αυτό το σκοπό και 
προσπαθούσε να είναι χρήσιμος 

στα κοινά του χωριού. Όταν αρ-
γότερα έφυγε οριστικά για την 
Αμερική, έδωσε υπόσχεση στον 
Πρόεδρο της Κοινότητας –σύμ-
φωνα με ομολογίες των γονέων 
μας – ότι θα στέλνει χρήματα 
προκειμένου να συνεχιστεί και 
να ολοκληρωθεί το σημαντικό 
αυτό έργο.
Τα χρόνια της Κατοχής μετεί-

χε στην ομάδα της ενημέρωσης 
από το ΒΒC. Μαζί με τους άλλους 
τέσσερις έμπιστους φίλους του 
ξεγλιστρούσαν στο σκοτάδι με 
κίνδυνο της ζωής τους κι έφταναν 
από διαφορετικά σημεία στην 
κοκκαλοθήκη του Αη Γιάννη. Το 
ραδιόφωνο που είχαν κρύψει 
ανάμεσα στα οστά τούς έδινε 
πληροφορίες για τη δραστηριο-
ποίηση των Γερμανών στην Ελλά-
δα και γενικότερα στην Ευρώπη.
Με την έναρξη του εμφυλίου 

πολέμου αναγκάστηκε να φύγει 
από το χωριό νύχτα κρατώντας 
σφιχτά στην αγκαλιά του την 
κόρη του με αγωγιάτη τον Γιάν-
νη Ηλ. Γεωργαντά. Έφθασε στην 
Μεγαλόπολη και μετά τρεις μέ-
ρες στο Άργος με κατεύθυνση 
την Αθήνα. Έζησε για λίγο στην 
πρωτεύουσα και κατόπιν ο για-
τρός πήρε τη μεγάλη απόφαση 
να μεταναστεύσει στην Αμερική 
μαζί με το γιό του Αριστείδη για 
μια καλύτερη ζωή. Εκεί εργάστη-
κε στο νοσοκομείο της Βοστόνης 
και το έτος 1954 απεβίωσε.

ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Oι δικοί μας άνθρωποι
(και η ενασχόλησή τους με τα κοινά)

ΝΙΚΗ (ΕΛΠΙΝΙΚΗ) ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ – ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 
Πέρασε ένας χρόνος και πλέ-

ον από το θάνατο της Νίκης Γε-
ωργαντά. Η δασκάλα μας έφυγε 
από τη ζωή στις 28-7-2010 σε 
ηλικία 94 ετών. Παιδιά και εγγό-
νια την συνόδεψαν στην τελευ-
ταία κατοικία της και ετάφη στο 
Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. 
Εγεννήθη στο Παλαμάρι Γορτυ-

νίας το έτος 1916 και ήταν κόρη 
του Γεωργίου Ζαρόγιαννη και της 
Ξακουστής Κανάκη.
Έχασε τον πατέρα της σε μικρή 

ηλικία και η μητέρα της επέστρε-
ψε με τα πέντε παιδιά στην Κα-
ρύταινα, στο πατρικό της, όπου 
και τα ανέθρεψε. 
Η Νίκη εφοίτησε και αρίστευσε 

στο Σχολαρχείο της Καρύταινας. 
Στη συνέχεια σπούδασε στην Αρ-
σάκειο Παιδαγωγική Ακαδημία 
Αθηνών. Σε νεαρή ηλικία διορί-
στηκε στο χωριό μας, όπου και 
εργάστηκε δώδεκα συνεχή χρό-
νια. Γνωρίστηκε με το γιατρό 
μας Βασίλειο Αρ. Γεωργαντά, με 
τον οποίο παντρεύτηκε και απέ-
κτησε δύο παιδιά, τη Χρυσούλα 
και τον Αριστείδη. Το έτος 1952 
έφυγε από το χωριό και στη συ-
νέχεια υπηρέτησε στον Πόρο, 
στην Κατερίνη για πολλά χρόνια, 
στην Αθήνα και στον Πειραιά, απ’ 
όπου και συνταξιοδοτήθηκε.
Η παρουσία της στο χωριό γε-

νικότερα ήταν πολύ σημαντική : 
υπήρξε έξυπνη, δραστήρια, μα-
χητική πολλές φορές και συνεπής 
στη δουλειά της. Η δασκάλα των 
παιδικών μας χρόνων εκεί, στο 
Δημοτικό σχολείο του χωριού 
μας μοιάζει θα έλεγα με πρόσω-
πο ιερό. Την βλέπαμε κάθε πρωί 
να είναι χαρούμενη, γελαστή, μια 
όμορφη ξανθή κυρία, ζωηρή και 
με έντονο επιβλητικό τρόπο να 
μας βάζει στη γραμμή την ώρα 
της προσευχής. Εκτελούσε τα 
καθήκοντά της με συνέπεια και 

υπευθυνότητα.
Τα χρόνια εκείνα ήταν δύσκο-

λα : ήμαστε υπό την γερμανική 
κατοχή και στη συνέχεια ακολού-
θησαν τα χειρότερα του εμφυλί-
ου πολέμου, που σημάδεψαν την 
αθώα παιδική ψυχή μας και μας 
άφησαν μέχρι σήμερα να βλέ-
πουμε ακόμα αυτές τις εικόνες 

σαν σκιές να περπατούν στους 
δρόμους, στην πλατεία και στις 
γειτονιές. Το χωριό την δεκαετία 
΄40 -΄50 κρατούσε πολύ κόσμο 
και το Σχολείο αριθμούσε εκατόν 
πενήντα παιδιά. 
Σήμερα εμείς οι λίγο πριν και 

οι λίγο μετά τα εβδομήντα θυμό-
μαστε τα πρόσωπα των δασκά-
λων μας που μας περίμεναν στο 
προαύλιο κάθε πρωί και από-
γευμα με το χτύπημα της καμπά-
νας. Μοιάζει σαν παραμύθι όταν 
ακούμε τις αφηγήσεις πολλών 
που αναφέρονται στη Δασκάλα 
μας και που θυμούνται λεπτομέ-
ρειες από τη ζωή στο Σχολείο.
Η Νίκη ήταν πρόσωπο που ενέ-

πνεε σεβασμό αλλά και φόβο. 
Ήταν πολύ αυστηρή και προ-
σπαθούσε να μας βοηθήσει να 
μάθουμε περισσότερα, να ανοί-

ξουμε τα μάτια μας στη ζωή, στο 
περιβάλλον, στο μέλλον μας, μας 
πήγαινε πολύ μπροστά από την 
εποχή μας. Είχε όρεξη και μεράκι 
να φωτίσει με τη διδασκαλία της 
την ψυχή μας και το νου μας και 
δεν ξεχώριζε κανένα παιδί. «Εάν 
θέλετε, μας έλεγε, μπορείτε όλοι 
να είστε άριστοι μαθητές» και 
αγωνιούσε να μας «ξυπνήσει». 
Εμείς όμως ήμαστε φοβισμένα 
και στερημένα παιδιά. Προσπα-
θούσαμε να καταλάβουμε, να 
μάθουμε κάτι περισσότερο συνή-
θως μη έχοντας βιβλία, δίχως τα 
απαραίτητα μέσα και με το φόβο 
και την ανασφάλεια που νιώθα-
με, δεν φτάναμε τον πήχυ που 
μας όριζε η Δασκάλα μας. Πολλές 
φορές τη στενοχωρούσαμε, την 
κάναμε να σκάσει, να φωνάξει 
και να παραπονεθεί στο Διευ-
θυντή λέγοντας: «Δεν ανοίγει το 
μυαλό τους, κούτσουρα απελέ-
κητα είναι τα περισσότερα, τι να 
κάνω;». Πέρασαν πολλά χρόνια 
για να καταλάβουμε ότι εργάστη-
κε με τιμιότητα, αγάπη και αμέ-
ριστο ενδιαφέρον για την πρόο-
δό μας.
Πολλές αναμνήσεις μας άφη-

σε κατά τη διάρκεια των δώδεκα 
αυτών χρόνων που δίδαξε στο 
Σχολείο μας. Πιστεύω πως όλοι 
μας πήραμε γνώση, πήραμε δύ-
ναμη και πολλές φορές δίχως να 
το καταλάβουμε, προχωρήσαμε 
με περηφάνια και πίστη στα ιδα-
νικά, όπως Εκείνη.
Η ανάμνησή της θα μείνει 

άσβεστη στις ψυχές μας διότι 
αυτή ήταν η Δασκάλα μας και δεν 
θα την ξεχάσουμε ποτέ. 
Υ.Γ. Η κόρη της Σούλα παρεχώ-

ρησε στη βιβλιοθήκη του Συλλό-
γου μερικά λογοτεχνικά βιβλία 
της μητέρας της και την ευχαρι-
στούμε πολύ.

ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 

25η Μαρτίου 1965

Αυτές οι φωτογραφίες μας γυρίζουν 50 χρόνια πίσω. Είναι 
η γενιά που στην μέση του περασμένου αιώνα ήταν ο 

συνδετικός κρίκος της γενιάς του 1900- 1960 των παππού-
δων και γονιών μας και 1960- 2012 είναι των παιδιών μας και 
των εγγονιών μας. Τώρα σε εμάς τους 60ρηδες και άνω μας 
φέρνουν αναμνήσεις της παιδικής αθωότητας και ανεμελιάς. 
Μας θυμίζει το χειμωνιάτικο χωριό με τους λασπωμένους από 
καλντερίμι δρόμους του που το ηλεκτρικό ρεύμα δεν υπήρχε 
και διαβάζαμε με τα λυχνάρια και τις λάμπες πετρελαίου. Μας 
γυρίζει πίσω να θυμηθούμε την λιτή ζωή που ζούσαμε. Τους 
γονείς μας που με κόπο και στερήσεις μας παρείχαν τα απα-

ραίτητα που ήταν ένδυση υπόδηση. Για φαγητό είχαμε τα συσ-
σίτια του σχολείου. Το πρωί στην γραμμή μετά την προσευχή 
με τα κυπελάκια στο χέρι παίρναμε το γάλα το κίτρινο τυρί μια 
φέτα ψωμί και όρθιοι στο προαύλιο παίρναμε το πρωινό μας. 
Το μεσημεριανό το τρώγαμε στον επάνω όροφο του σχολείου 
που είχε γίνει τραπεζαρία. Ποιος δεν θυμάται τις λαχταριστές 
τραγανές πατάτες μαζί με τον τηγανητό μπακαλιάρο η την 
αχνιστή με κιμά μακαρονάδα, που την μαγείρευε η συχωρεμέ-
νη μάνα μου η Βενετία και ξετρέλαινε όλα τα παιδιά. Ζητούσαν 
δεύτερη μερίδα και τράβαγε στεναχώρια επειδή το φαγητό δεν 
έφτανε γιατί ήταν λειψό. Μετά 
έγινε και αναβάθμιση τρώγαμε 
στο εστιατόριο του συχωρεμέ-
νου μπάρμπα Γιάννη Ταλούμη 
(Μούκα). Τι καλοκάγαθος και 
τίμιος άνθρωπος καλός μάγει-
ρας και καλός επαγγελματίας 
τα φαγητά του ήταν γλύκισμα. 
Σταματώ εδώ γιατί αν συνεχί-
σω τις αναμνήσεις δεν χωράνε 
ούτε σε τόμους να γραφτούν, 
αλλά σιγά σιγά κάτι προσπα-
θώ να κάνω συλλέγω κάποια 
στοιχεία για την μέση περίοδο 
αυτή αλλά θα πάρει χρόνο.
Οι φωτογραφίες αυτές δεί-

χνουν ότι την εποχή εκείνη 
οι δάσκαλοι και οι καθηγητές 
δούλευαν πάνω στα παιδιά, 
στα γράμματα και στην ψυχα-
γωγία που δεν ήταν μόνο για 
τα παιδιά αλλά και για όλο το χωριό. Κάθε χρόνο Χριστούγεννα 
– 25 Μαρτίου – Πάσχα – Γυμναστικές επιδείξεις – 28 Οκτωβρίου 
όλοι οι δάσκαλοι που πέρασαν από το σχολείο μας ο καθένας 
άφηνε την δική του σφραγίδα όπως ο αείμνηστος Γ. Παπα-
ντωνίου, ο Ι. Ταλούμης, η Άννα και οι άλλοι που επακολούθη-
σαν όπως και οι καθηγητές κ. Μπρόλια, κ. Καψάλη (αναφέρω 
αυτούς που πρόλαβα εγώ). Στην πιο πάνω φωτογραφία είναι 
παιδιά του σχολείου που παίζουν στο σκετς που έχει θέμα την 
απελευθέρωση της Ελλάδος από τον τουρκικό ζυγό. Παίζουν 
τον Αθανάσιο Διάκο να συσκέπτεται με τους καπεταναίους. 
Σας θυμίζω ότι πολλά από τα ποιήματα και τα θεατρικά έκαναν 
τον κόσμο να κλαίει όπως το ποίημα η Αρετούσα το θεατρικό η 
Γκόλφω κ.ά. Όσοι από εμάς συμμετείχαμε σε αυτά βάζαμε τον 
ρόλο το στο πετσί μας, ζούσαμε πραγματικά τις στιγμές αυτές, 
η παράσταση είχε επιτυχία και έπεφτε πολύ χειροκρότημα. 
Αυτές οι φωτογραφίες είναι αυτό που λέμε μια εικόνα χίλιες 
λέξεις. Θέλω να ευχαριστήσω την πολύ αγαπητή και καλή πα-
τριώτισσα Χριστίνα Μπούμη Βασιλοπούλου που μου έστειλε 
αυτές τις φωτογραφίες. Χριστίνα για άλλους λόγους σου ζήτη-
σα τις φωτογραφίες, αλλά είσαι και η αιτία μετά από την κου-
βέντα μας στο τηλέφωνο και στις θύμησες που αναφερθήκαμε, 
να αρπάξω την ευκαιρία και να κάνω ένα φλάς μπάκ για την 
εποχή εκείνη. Καιρός είναι κάποιοι από εμάς, όσοι θέλουν να 
γράφουν τέτοια ή οτιδήποτε άλλο έρχεται στο μυαλό σας να 
τα στέλνετε στην εφημερίδα, γιατί εκεί μένουν και να γράφε-
ται η νεότερη ιστορία του χωριού. Και πάλι σε ευχαριστώ. 

 Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος 
Υ.Γ. Σε ευχαριστώ Χριστίνα για τα καλά σου λόγια που γράφεις για 

μένα στην επιστολή σου.

Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος απαγγέλλει το ποίημά του. Πίσω αριστερά 
ο δάσκαλος Ιωάννης Ταλούμης.

Ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος 
με τον Τάσο Παπούλια (από το 

Ψάρι), γιος του Χρόνη.
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ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ... ΣΤΗ ΛΑΣΠΗ
Πολλοί πατριώτες πήραν στα χέρια τους ¨μή-

νυμα ¨ από τον τέως πρόεδρο Λεωνίδα Ανδριανό 
για δήθεν λογοκρισία του στην εφημερίδα και 
για παρεμπόδισή του στον έλεγχο του ταμείου.
Η εν λόγω επιστολή και άλλες παρόμοιες με 

υβριστικό περιεχόμενο έχουν σταλεί κατ’ επανά-
ληψη από τον Λ.Α στο σύλλογο και απαντήθηκαν, 
αλλά ο κύριος αυτός συνεχίζει το χαβά του.
Έτσι κρίθηκε από το Δ.Σ και όχι από τον πρόε-

δρο να σταματήσει η δημοσίευση των υβριστι-
κών επιστολών και η οποιαδήποτε περαιτέρω 
απάντηση. Όμως η τελευταία επίσης ψευδής και 
συκοφαντική επιστολή μας αναγκάζει να επανέλ-
θουμε εφόσον στάλθηκε σε αρκετούς πατριώτες. 
Και θα εξηγήσουμε στους πατριώτες για τελευ-
ταία φορά πώς έχουν τα πράγματα γιατί στον Λ.Α 
έχει εξηγηθεί και γραπτώς και προφορικώς αλλά 
δυστυχώς δεν θέλει ή δεν μπορεί να καταλάβει.

O ΛΑ εκλέχτηκε μέλος της εξελεγκτικής επιτρο-
πής για να κάνει έλεγχο στο ταμείο από το 2008 
έως και το 2011 μαζί με τον κ.Χαρ.Δρούλια και τη 
κ.Ροζαλία Μαριανού. Ενώ το Δ.Σ είχε άψογη συ-
νεργασία με τα δύο άλλα μέλη ο Λ.Α αρνήθηκε 
να κάνει οποιοδήποτε έλεγχο εάν αυτός δεν ξε-
κινούσε από την κατασκευή του ξενώνα το 2000 
έως και σήμερα επειδή έχει την έμμονη ιδέα ότι 
έχει γίνει κατάχρηση χρημάτων και το Δ.Σ το κα-
λύπτει! Πέρα του ότι το καταστατικό ορίζει το 
χρονικό διάστημα στο οποίο μπορεί η κάθε εξε-
λεκτική επιτροπή να κάνει έλεγχο, τα προηγού-
μενα έτη έχουν ελεγχθεί εξονυχιστικά από τις 3 
εξελεγκτικές επιτροπές του 1999-2002(Κόνιαρης 
Κων/νος του Γεωργ.-Κόνιαρης Σπύρος του Κων/
νου- Δρούλιας Χαράλαμπος του Σπηλ.), 2002-
2005 (Κόνιαρης Κων/νος-Κόνιαρης Σπύρος-Δρού-
λιας Χαράλαμπος) και του 2005-2008 (Κόνιαρης 
Γεώργιος του Χαρ.- Δρούλιας Χαράλαμπος-Τα-
λούμης Χαράλαμπος του Βασιλ) και εγκρίθηκαν 
οπό τις αντίστοιχες 3 Γενικές συνελεύσεις. Παρ’ 
όλα αυτά του δώσαμε την δυνατότητα (όπως και 
σε κάθε πατριώτη εάν επιθυμεί) να έρθει να κοι-
τάξει το ταμείο από το 2000 στα γραφεία του 
συλλόγου, κάτι που αρνήθηκε γιατί….. ήθελε να 
πάρει τα βιβλία του ταμείου σπίτι του!!!
Επανειλημμένα τον καλέσαμε, με συστημένες 

επιστολές και τηλεφωνικώς, να κάνει έλεγχο στο 
ταμείο από το 2008 έως το 2011, ως όφειλε, κάτι 
που επίσης αρνήθηκε. Γι’ αυτό επικαλούμαστε 
επιστολές του ΔΣ και τις μαρτυρίες της Ροζαλίας 
Μαριανού και του Χαρ. Δρούλια των δύο άλλων 
μελών της εξελεγκτικής επιτροπής οι οποίοι και 
έλεγξαν το ταμείο και το βρήκαν άψογο. Άλλωστε 
δημοσιεύεται λεπτομερώς και στην εφημερίδα 
ανά δίμηνο. Επιπλέον η Γενική Συνέλευση που 
εξέλεξε το νέο συμβούλιο στις 2/11/2011 ενέκρι-
νε ομόφωνα τον οικονομικό απολογισμό. 
Και εκεί βέβαια ο Λ.Α που ήταν παρών, αν και 

του ζητήθηκε από την πρόεδρο της συνέλευσης 
κ. Βικτωρία Ταλούμη να πει ότι ήθελε, τα έκανε 
¨γαργάρα¨ και αποχώρησε με ¨ ελαφρά πηδη-
ματάκια¨ αποσύροντας και την υποψηφιότητά 
του για μέλος της νέας εξελεγκτικής φοβούμενος 
πιθανά το «μαύρισμά» του από τους πατριώτες. 
Του ήταν φαίνεται δύσκολο να εκφράσει τις 

θέσεις του μπροστά σε όλους και να δώσει σ’ 
εμάς το δικαίωμα της απάντησης και του διαλό-
γου ενεργούν όπως όσοι έχουν επιχειρήματα και 
τεκμηριώνουν τις κατηγορίες τους. Ο Λ.Α επέλε-
ξε όμως να πετά λάσπη βασιζόμενος στη μέχρι 
τώρα ανεκτική και ήπια στάση του ΔΣ του Συλλό-
γου απέναντι στο πρόσωπό του. Ως πότε όμως;

 Το ότι πήρε ο σύλλογος 240.000€ και όχι 

312.000€ όπως λέει έως το 2008 δεν σημαίνει ότι 
τα έβαλε και στη τσέπη.
Πλήρωσε 40% εφορία,έβγαζε δωρεάν τις εφη-

μερίδες (κάθε μια στοιχίζει γύρω στα 1000€), 
ανακαίνισε το διαμέρισμα που χρησιμοποιεί ως 
γραφείο, έφτιαξε τον άγιο Αθανάσιο, τη στέγη 
του ξενοδοχείου, χρηματοδότησε ένα μεγάλο μέ-
ρος του σπιτιού για το παππά του χωριού,έκανε 
εκδηλώσεις και άλλα μικρότερα έργα στο χωριό, 
βοηθούσε ανήμπορους πατριώτες και τόσα άλλα 
που ηθελημένα δεν βλέπει ο ΛΑ. (είναι δε, τόσο 
σχετικός με τα δρώμενα που δεν ξέρει ότι δεν 
υπάρχει ξεχωριστό ταμείο ξενώνα!). Το επιστέ-
γασμα της λάσπης ήταν ότι ο σύλλογος τώρα έχει 
χρέη 16585€!! Ψεύδος ασύστολο! Παρ’ όλη την 
οικονομική κρίση που βιώνουμε και τα τόσα έργα 
που έγιναν στο χωριό ο σύλλογος έχει ταμείο 
πάνω από 28000 ευρώ.
Ο ταμίας λογοδοτεί στο ΔΣ και ουδόλως αρνεί-

ται οποιονδήποτε έλεγχο ανά πάσα στιγμή από 
οποιονδήποτε. Τα βιβλία του ταμείου είναι στη 
διάθεση όλων στα γραφεία του συλλόγου όχι 
μόνο από το 2000 αλλά και από το 1990 και μετά 
όπου υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα …..έξοδα.
Το να ρίχνεις όμως λάσπη στον ανεμιστήρα 

αποκαλώντας εμμέσως κλέφτη τον ταμία και τα 
ΔΣ που πέρασαν είναι ανήθικο. 

 Όλα τα πρόσωπα που μέχρι τώρα αποτέλεσαν 
τα ΔΣ και τις εξελεγκτικές επιτροπές ήταν άνθρω-
ποι οικογενειάρχες, σοβαροί επαγγελματίες,ο κα-
θένας στο χώρο του, με κοινό στοιχείο την αγά-
πη και προσφορά στο χωριό μας. Κατά τον Λ.Α 
ήταν όλοι, με μοναδική εξαίρεση τον ίδιο, μια 
συμμορία που εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη 
σας και καταχράστηκε τα χρήματα του ταμείου!! 
Ντροπή! Ο ίδιος εκμεταλλεύεται ότι το ΔΣ δεν 
επιθυμεί την ποινική δίωξη ενός ανθρώπου ηλι-
κιωμένου και έτσι ρίχνει την λάσπη του.
Ο Λ.Α δεν σπιλώνει μόνο, υπολήψεις έντι-

μων ανθρώπων αλλά διώχνει μακριά και κάθε 
νέο που θα θελήσει να πάρει τη σκυτάλη και να 
ασχοληθεί με τα κοινά του χωριού μας.
Αν ο Λ.Α θέλει να πρωταγωνιστεί ακόμα θα 

έπρεπε να διαλέξει το ρόλο του συμβούλου και 
υποστηρικτή όπως κάνουν άλλοι πρώην πρόε-
δροι και όχι του συκοφάντη. Όμως η ιστορία του 
καθενός είναι καταγεγραμμένη.
Εμείς δεν θα τον παρακολουθήσουμε στον κα-

τήφορο που ακολουθεί γιατί έχουμε να κάνουμε 
πολύ σοβαρότερα πράγματα για το σύλλογο και 
το χωριό.
Στην αγωνία του να μείνει στην επικαιρότητα 

μέσα από την εφημερίδα,θα τον βοηθήσουμε. 
Τα κείμενα του θα κρίνονται κάθε φορά από το 
ΔΣ και εφ’ όσον δεν είναι ψευδή και δεν θίγουν 
υπολήψεις θα δημοσιεύονται.
Άλλωστε ελευθεροτυπία δεν είναι να δημο-

σιεύουμε ότι κατεβάζει «η κούτρα του καθένα» 
αλλά οφείλουμε σαν ΔΣ να προστατεύσουμε και 
υπολήψεις άξιων πατριωτών αλλά και την ποι-
ότητα της εφημερίδας από αυτούς που την θέ-
λουν αρένα κοκορομαχίας.
Όσο για την υπόλοιπη λασπολογία του τον 

αφήνουμε στην κρίση των πατριωτών από τους 
οποίους μπορεί να ζητήσει όταν έλθει η ώρα την 
ψήφο τους, αν φυσικά τολμά!!
ΥΓ. Η εφημερίδα δεν πρόκειται να δημοσιεύσει 

στο μέλλον οτιδήποτε που έχει σχέση με το ίδιο 
θέμα θεωρώντας ότι οι πατριώτες μπορούν να 
βγάλουν τα συμπεράσματα τους.
Στο επόμενο φύλλο θα δημοσιευθεί οικονο-

μικός απολογισμός με τα κυριότερα έσοδα και 
έξοδα του ταμείου από το 1990.!!!!
Αντώνης Παπαντωνίου ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 Μάριος Αναγνωστόπουλος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 Έφη Παπαγεωργίου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Βαγγελιώ Ταλούμη ΤΑΜΙΑΣ
 Τάκης Αιβαλής ΜΕΛΟΣ
 Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος ΜΕΛΟΣ 
 Χριστίνα Κόνιαρη ΜΕΛΟΣ
 Αθηνά Μπαρμπαλιά ΜΕΛΟΣ
 Μαρία Παπαφωτίου ΜΕΛΟΣ
 Γιώργος Παπούλιας ΜΕΛΟΣ
 Βασίλειος Χ. Ταλούμης ΜΕΛΟΣ
 Ηλίας Καλλιανιώτης τέως ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 Βασίλειος Ι. Ταλούμης τέως ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΤΑ-

ΜΙΑΣ
 Χαράλαμπος Β. Ταλούμης τέως ΤΑΜΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Ο σύλλογος στα πλαίσια των εκδηλώσεων πολιτισμού που 
κάνει κατά καιρούς πραγματοποίησε επίσκεψη στο μουσείο 
της Ακρόπολης. Ο κάθε πατριώτης πλήρωσε το εισιτήριό του 
ενώ ο σύλλογος έβαλε τη ξεναγό. Αυτό έγινε στις 19-2-2012 και 
δόθηκε η ευκαιρία στους φιλότεχνους πατριώτες να ξεναγη-
θούν στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης και να θαυμάσουν από 

κοντά τα κλασικά αριστουργήματα της πολιτιστικής μας κλη-
ρονομιάς. Ηταν βέβαια και μία αφορμή να έρθουν οι πατριώτες 
της Αθήνας πιο κοντά. Η ξεναγός κ. Κορίνα Σάββα μας μετέφε-
ρε στη ζωή της αρχαίας Αθήνας και νοιώσαμε, υπερηφάνεια 
για την καταγωγή μας στους δύσκολους καιρούς που περνάμε. 
Η όλη ξενάγηση διήρκεσε περί τις δύο ώρες και ήταν άκρως 
επεξηγηματική για τους περισσότερους από εμάς που έχουμε 
στοιχειώδεις γνώσεις ιστορίας. Ηταν μια πολύ ενδιαφέρουσα 
πρωτοβουλία του ΔΣ και ελπίζουμε να ακολουθήσουν και άλ-
λες παρόμοιες.

ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΑΙ Η ΤΑΒΕΡΝΑ!!
Αν και η οικονομική κρίση έχει χτυ-

πήσει για τα καλά όλους, το χωριό μας 
συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία. 
Όπως μάθαμε η «ταβέρνα του Ταλούμη» 
ξανανοίγει τις πόρτες της με νέα διεύ-
θυνση αλλά με την ίδια πάντα φιλόξενη 
διάθεση, καθαριότητα και προσιτές τι-
μές. Έτσι το κομμάτι εκείνο της πλατείας 
θα ξαναζωντανέψει και πάλι. 
Εμείς από την πλευρά μας να ευχηθού-

με στα παιδιά που το πήραν καλές δου-
λειές. Είναι βέβαια περιττό να τονίσουμε 
ότι θα είμαστε δίπλα τους σε ότι χρεια-
στούνε.

ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
 Το καλοκαίρι τα παιδιά του χωριού είχαν ζωγραφίσει και τις 

ζωγραφιές τις πούλησαν. Με αυτά τα λεφτά και με κάποια που συ-
μπλήρωσε ο σύλλογος αγοράστηκαν δένδρα και μικρότερα φυτά. 
Κάποια επίσης δένδρα συμπλήρωσε πατριώτης και ένθερμος φί-
λος του συλλόγου και έτσι το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας η 
εθελοντική ομάδα ξανάπιασε δουλειά. Όλα αυτά τα δένδρα ήρθαν 

από τη Καλαμάτα από ειδικό φυτώριο και φυτεύτηκαν από ειδικό 
τεχνίτη που βοήθησε τα παιδιά του χωριού που πρωτοστάτησαν 
στη φύτευση. Είχε βέβαια προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία 
από το τοπικό συμβούλιο που έβαλε εργάτη για το άνοιγμα των 
λάκκων και μεταφέρθηκε και καλό χώμα από τον Αη-Γιώργη (εδώ 

να ευχαριστήσουμε τον εργολάβο Σάββα Σιακωτό που δε πήρε 
χρήματα από το σύλλογο). Την επόμενη ημέρα ο Χαράλαμπος Τα-
λούμης (Καρυδάς) στήριξε όλα τα δένδρα ώστε να αντέξουν στον 
αέρα ενώ τα υπόλοιπα που περίσσεψαν φυτεύθηκαν στο νεκροτα-
φείο από τον Χαράλαμπο Μπαρμπαλιά, Χαράλαμπο Ταλούμη και 
Δήμητρα Μπαρμπαλιά. 

Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους όσους βοήθησαν ώστε να γίνει η πλα-
τεία μας ομορφότερη. Οι επόμενες δράσεις της εθελοντικής ομά-
δας θα ανακοινωθούν από την εφημερίδα.

Ένα μέρος από τους πατριώτες που ξεναγήθηκαν στο Μουσείο 
της Ακρόπολης
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ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
Στις 5/2/2012 όπως έχει κα-

θιερωθεί κάθε χρόνο, έτσι και 
φέτος η Παγγορτυνιακή έκα-
νε επιμνημόσυνο δέηση στον 
απελευθερωτή του Γένους, Θ. 
Κολοκοτρώνη το Γέρο του Μο-
ριά. Η δέηση έγινε στον Ι. Ναό 
του Αγίου Γεωργίου Καρύτση. 
Μετά ακολούθησε πομπή με 
την φιλαρμονική του Δήμου 
Αθηναίων μέχρι το άγαλμα του 
στην Σταδίου. Κατατέθηκαν 
στεφάνια από τον πρόεδρο 
της Παγγορτυνιακής κ. Πλέ-
σια, τον Δήμαρχο Γορτυνίας κ. 
Γιανόπουλο πολιτικοί κ.ά. Όλοι 

οι παρευρισκόμενοι με πρώτο 
τον καλλικέλαδο τραγουδιστή 
δημοτικού τραγουδιού Ρουμε-
λιώτη Διαμαντή και τον γνω-
στό δεξιοτέχνη του κλαρίνου 
Γιώργο Δαλιάνη τραγουδήσαμε 
Κολοκοτρωναίικα τραγούδια 
κάτω από το άγαλμα του. Η 
υπερηφάνεια και η συγκίνηση 
ήταν διάχυτη στους παρευρι-
σκόμενους. Με έκπληξη είδαμε 
οι περαστικοί να σταματούν να 
ζητωκραυγάζουν και να λένε 
σήκω Γέρο να ειδείς τα χάλια 
της Ελλάδας και πως την κατά-
ντησαν οι κυβερνώντες.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗΣ 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγγορτυνιακής 

στις 30/3/2012 θα κάνουν προσκυνηματική περιοδεία στις Ι. 
Μονές Πρόδρομου Φιλοσόφου Αιμιαλών και στα γύρω χωριά. 

 Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Λυκογιάννης ο killer!
Ένα καλό παιδί από το 

χωριό μας, συνεχίζει την 
παράδοση που έχει το Ελληνι-
κό μας στο ποδόσφαιρο. Είναι 
ο Μπάμπης Λυκογιάννης γιος 
του Ηλία. ∆ιακρίνεται στην 
ομάδα νέων του Ολυμπιακού 
και ετοιμάζεται για την πρώτη 
ομάδα. Του ευχόμαστε να έχει 
υγεία τύχη και πολλά γκολ. 
Συνεχίζει με επιτυχία την πα-
ράδοση του Πότη Μπαρμπα-
λιά στη δεκαετία του 60 που 
αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό 
και των αδελφών Γιώργου και ∆ημήτρη Μπαρμπαλιά που έπαιξαν στον Πανιώνιο και Εθνικό 
Αστέρα με επιτυχία. Πιο κάτω δημοσιεύουμε ρεπορτάζ αθλητικής εφημερίδας για το Μπάμπη….

«Ο πιτσιρικάς από το Ελλη-
νικό Αρκαδίας ήταν ο δολο-
φόνος του ΠΟΑ στον τελικό 
του Φάιναλ-4 του πρωταθλή-
ματος των εφήβων που έγινε 
στη Λάρισα, και δικαίως έκανε 
τους ανθρώπους της πρώτης 
ομάδας του Ολυμπιακού να 
σκέφτονται για επαγγελματο-
ποίησή του.
Ο αριστεροπόδαρος μέσος 

της εφηβικής ομάδας του 
Ολυμπιακού που ανακηρύχθη-
κε και MVP του Φάιναλ-4 της 
Λάρισας, σε ηλικία 18 χρονών 

έκανε όλη την Ελλάδα να μά-
θει το όνομά του με όσα κάνει 
μέσα στους αγωνιστικούς χώ-
ρους, και του συμπαίκτες του 
να το αποκαλούν «Άλμπερτ 
Ριέρα».
Ο πιτσιρικάς με τα αξιοπρό-

σεκτα σωματικά προσόντα 
και το πολύ δυνατό αριστερό 
πόδι έκανε τον Τόλη Αποστό-
λου (πρώην προπονητής στην 
ακαδημία του Ολυμπιακού) 
να τον φέρει στον Ολυμπιακό 
από τον Άρη Πετρούπολης το 
2007. Και ο Μπάμπης Λυκο-

γιάννης έκανε ότι χρειαζόταν 
για να τον βγάλει ασπροπρό-
σωπο μέσα σε τρία χρόνια.
Η εκπληκτική απόδοση στον 

τελικό και το χατ-τρικ που 
πέτυχε «σκοτώνοντας» τον 
«αιώνιο» έχει κάνει τους αν-
θρώπους της πρώτης ομάδας 
του Ολυμπιακού να σκέφτο-
νται σοβαρά την περίπτωση 
να του προτείνουν επαγγελ-
ματικό συμβόλαιο, και να πα-
ρακολουθούν το ακατέργαστο 
αυτό διαμάντι στενά από δω 
και πέρα».

Μαίναλο: το Μάρτιο ολοκληρώνεται το ΠΔ 
Πού πάνε τα χρήματα από ΕΠΠΕΡΑΑ και ΠΕΠ

Πριν το τέλος Μαρτίου θα 
έχει σταλεί στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας το Προεδρικό Δι-
άταγμα για την προστασία του 
όρους Μαινάλου της Αρκαδί-
ας, όπως δήλωσε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος Γιώργος Παπα-
κωνσταντίνου.
Η Ειδική Περιβαλλοντική 

Μελέτη εγκρίθηκε το 2010 
από τη Γενική Διεύθυνση Πε-
ριβάλλοντος και το Μάρτιο 
του 2011 το σχέδιο Προεδρι-
κού Διατάγματος διαβάστηκε 
στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, 
για την τοπική διαβούλευση.
Όπως δήλωσε ο υπουργός 

“επειδή προέκυψε η ψήφιση 
του νόμου 3937 για τη βιοποι-
κιλότητα και την δημοσίευση 
του νέου νόμου 4014 για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση. 
Με βάση αυτούς τους δύο νό-
μους, χρειάστηκε να γίνει μία 
προσαρμογή του Προεδρικού 
Διατάγματος στις νέες διατά-
ξεις. Αυτή η προσαρμογή έχει 
γίνει, θα σταλεί το προσαρμο-
σμένο σχέδιο στους τοπικούς 
φορείς, για να στείλουν τα 
σχόλιά τους και θα αναρτηθεί 
μέσα στο Φεβρουάριο για το 
τελικό σχέδιο της δημόσιας 
διαβούλευσης. Ο χρόνος δια-
βούλευσης είναι ένας μήνας 
και με βάση αυτό έχει σταλεί 
σχετική εγκύκλιος στις υπηρε-
σίες από τον Γενικό Γραμμα-
τέα Περιβάλλοντος”.
Η διαδικασία αναμένεται να 

ολοκληρωθεί μέσα στο Μάρ-
τιο του 2012 και μετά την εν-
σωμάτωση των σχολίων και τη 
λήψη της γνώμης της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης και της 
Επιτροπής «ΦΥΣΗ» που απαι-
τούνται, το σχέδιο θα υπο-
γραφεί και θα αποσταλεί στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας για 
την επεξεργασία του.
Η περιοχή προστατεύε-

ται από τις δυνατότητες που 
δίνουν οι περιβαλλοντικοί 
νόμοι, και ο παλιός και ο και-
νούργιος, και ο 1650 και ο 
3937, ενώ για τις περιοχές 

NATURA ισχύουν οριζόντιες 
ρυθμίσεις.
Όπως δήλωσε ο υπουργός 

“η έκδοση του Προεδρικού Δι-
ατάγματος χρειάζεται , για να 
προστατευθεί μία εξαιρετικά 
ευαίσθητη περιοχή και να βο-
ηθήσει έτσι και την ανάπτυξή 
της με τρόπο βιώσιμο για τις 
τοπικές κοινωνίες”.
Παράλληλα με το ΠΔ για 

το Μαίναλο για υπογραφή και 
προώθηση στο ΣτΕ πάνε τα ΠΔ 
Κερκίνης, Τήλου και Ολύμπου, 

για διαβούλευση πάει το ΠΔ 
της Ψιλής Άμμου Σάμου, ενώ 
προωθούνται τέλος τα ΠΔ 
Κάρλας και Καστοριάς.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου τό-

νισε πως με τα Προεδρικά Δι-
ατάγματα στόχος είναι η προ-
στασία των περιοχών, διαχειρι-
στικά και οικονομικά.
Τέλος, γνωστοποίησε πως 

έχουν ενταχθεί και προχω-
ρούν τα προγράμματα όλων 
των φορέων διαχείρισης των 
προστατευόμενων περιοχών 
και η χρηματοδότησή τους 
από τα ΕΠΠΕΡΑΑ και από τα 
ΠΕΠ.
Από τα ΕΠΠΕΡΑΑ και από τα 

ΠΕΠ χρηματοδοτούνται οι 28 
φορείς με 141 εκ. ευρώ και 
επειδή έχει υπάρξει μια κα-
θυστέρηση στις διαδικασίες, 
έτσι ώστε να πάρουν τα χρή-

ματα, προβλέφθηκε για φέτος 
μια έκτακτη ενίσχυση από το 
Πράσινο Ταμείο για να λύσουν 
άμεσα διαχειριστικά προβλή-
ματα.
Τα χρήματα θα χρησιμοποι-

ηθούν για σχέδια διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, 
επικαιροποίηση των οδικών 
περιβαλλοντικών μελετών 
όπου χρειάζεται, δράσεις δι-
αχείρισης των οικοσυστημά-
των, φύλαξη και εποπτεία της 
τήρησης των μέτρων προστα-

σίας –που είναι πάρα πολύ 
σημαντικό και είπατε για των 
αριθμό των επισκεπτών στο 
Μαίναλο- παρακολούθηση 
των ειδών προτεραιότητας και 
των υγροτόπων που προστα-
τεύουν, προγράμματα ενημέ-
ρωσης και ευαισθητοποίησης 
του κοινού, εξοπλισμός και 
λειτουργία κέντρων ενημέ-
ρωσης, ξενάγηση των επισκε-
πτών στα πάρκα, συμμετοχή 
της τοπικής κοινωνίας στην 
προστασία των περιοχών, μι-
κρά έργα αναβάθμισης και 
αποκατάστασης, έργα διευκό-
λυνσης προσβασιμότητας, πι-
λοτικές δράσεις για τον οικο-
τουρισμό, τον καταδυτικό του-
ρισμό, συνεργασία των φορέ-
ων μεταξύ τους και ανταλλα-
γή τεχνογνωσίας με άλλους 
φορείς του εξωτερικού.

Κηρύγματα από το Μητροπολίτη 
Ιερεμία στο Πνευματικό Κέντρο 

των Γορτυνίων
Η Ιερά Μητρόπολη Γόρτυ-

νος και Μεγαλοπόλεως, σε 
συνεργασία με την Παγγορτυ-
νιακή Ένωση, 
δ ι ο ρ γ α ν ώ ν ε ι 
σειρά εκκλη-
σιασ τ ικών – 
θ ε ο λ ο γ ι κ ώ ν 
ο μ ι λ ι ώ ν,  μ ε 
ομι λητή τον 
Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη 
κ .κ .  Ιερεμία. 
Θα θίγονται... διδακτι κού εκ-
κλησιαστικού περιεχομένου 
θέματα, ενώ θ’ ακολουθεί και 
διάλογος.

Τα κηρύγματα θα γίνονται 
στο Πνευματικό Κέντρο των 

Γορτυνίων, Πειραιώς 1, 7ος 
όροφος (εντός στοάς), Ομό-
νοια, την δεύτερη Τετάρτη 

κάθε μήνα, αρ-
χής γενομένης 
από την Τετάρ-
τη 15 Φεβρου-
αρίου,  6 το 
απόγευμα, με 
τις επόμενες 
ομιλίες στις 14 
Μαρτίου και 4 
Απριλίου.

Προσκαλούνται όλοι οι 
Γορτύνιοι και Μεγαλοπολίτες, 
όπως και κάθε ενδιαφερόμε-
νος, να παρακολουθήσουν τις 
ομιλίες, προς πνευματική τους 
οικοδομή.

• Την δεύτερη εβδομάδα κάθε μήνα ημέρα Τετάρτη και ώρα 6 
μ.μ. στην αίθουσα της Παγγορτυνιακής Πειραιώς 1, 7ος όροφος, ο 
Μητροπολίτης μας κκ Ιερεμίας θα κηρύττει τον λόγο του Θεού, Το 
πρώτο κήρυγμα έγινε στις 14/ 2 / 2012. Η συνέχεια των άλλων θα 
είναι στις 14 Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και 4 Απριλίου. Όσοι πατρι-
ώτες θέλετε μπορείτε να παρευρεθείτε. Εγώ παρευρέθη και ήταν 
πάρα πολύ ωραία. 

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Λες και ήταν χθες. . .Λες και ήταν χθες. . .

Το καφενείο του Βασιλείου Ιω. Κόνιαρη (όρθιος στο μέ-
σον) το 1955, εκεί που είναι σήμερα η ταβέρνα του Ταλού-
μη. Σημείο συνάντησης όλου του χωριού εκείνα τα όμορφα 
χρόνια.

ΗΛΙΑΣ ΛΕΩΝ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΚΩΛΕΤΤΗ 3 ΑΘΗΝΑ
210-3822999 ΚΙΝ: 6972-307407
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Αγαπητοί πατριώτες σας χαιρετώ με πολύ 
αγάπη. Έλαβα την εφημερίδα μας Τα νέα 
του Ελληνικού και διάβασα στην πρώτη σε-
λίδα για την συνδρομή της εφημερίδας. Και 
βέβαια θα πληρώσω την συνδρομή, εγώ πε-
ριμένω πώς και πώς την εφημερίδα να δια-
βάσω τα νέα του χωριού τα νέα από τους 
πατριώτες. Το νιώθω και το αισθάνομαι έτσι 
νομίζω πως βαστάω στα χέρια μου όλο το 
χωριό, πότε γελάω και πότε κλαίω, θυμά-

μαι μνήμες παλιές και καινούργιες. Δεν θέλω 
εγώ διαδίκτυο θέλω την εφημερίδα μας και 
πρέπει όπως είπε και ο πρόεδρος του συλ-
λόγου στην κοπή της πίτας στο χωριό όλοι 
πρέπει να στηρίξουμε το Σύλλογο άλλος 
πολύ άλλος λίγο ανάλογα ο καθένας με την 
δύναμη του.
Θέληση και προσπάθεια και θα τα βγάλου-

με πέρα ποτέ δεν χάσαμε. Οι Έλληνες είναι 
πάντα δυνατοί και υπερήφανοι και μείς είμα-
στε δύο φορές Έλληνες το λέει και το όνομα 
του χωριού μας ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Ελληνικό λένε το 
χωριό σας και Ελληνικό είναι είπε κάποτε ο 
Λαδάς όπου το επισκέφτηκε το χωριό μας. 
Κουράγιο ΕΛΛΑΔΑ τραγουδιόταν στα βουνά 
της Ηπείρου στο πόλεμο του σαράντα κουρά-
γιο λοιπόν πατριώτες και θα νικήσουμε και 
τούτη τη φορά. Ο Κολοκοτρώνης είπε ο Θεός 
έχει βάλει την υπογραφή του για την Λευ-
τεριά της Ελλάδας και δεν την παίρνει πίσω 
και εμείς σε λίγες μέρες γιορτάζουμε με πε-
ρηφάνια τη Λευτεριά μας από 400 χρόνια 
σκλαβιάς του Τουρκικού ζυγού. Και τώρα 
που αναφέρθηκα στην 25η Μαρτίου θυμή-
θηκα και τι δεν θυμήθηκα και τι να πρωτο-
γράψω. Μικρά παιδιά περιμένουμε (και όχι 
μόνο τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι γέμιζε 
η αίθουσα του σχολείου και πολύ στα παρά-
θυρα σκαρφαλωμένοι να δουν και να ακού-
σουν τα ποιήματα και τα σκετς που παίζαμε 
και άλλοι έκλαιγαν και άλλοι γελούσαν και 
σειόταν η πλατεία από τα χειροκροτήματα) 
με λαχτάρα την 25η Μαρτίου στο σχολείο να 
παίξουμε τα σκετς και τα δράματα του Δή-
μου του κλέφτη και το γενίτσαρο και εγώ η 
μάνα του Δήμου και του γενίτσαρου. Τον Κα-
τσαντώνη το Αθανάσιο Διάκο με σκηνοθέτες 
τους Δασκάλους. Είμαστε ηθοποιοί εμείς τα 
παιδιά και όλοι πιστεύω θα αναπολούν αυτές 

τις γιορτές με τις παρελάσεις τις λαμπαδη-
φορίες δεν ξεχνιούνται αυτά. Και όχι μόνο 
να μην τα ξεχνάμε αλλά πρέπει και να τα 
συνεχίζουμε τα ιδανικά της πατρίδας μας και 
θα κερδίσουμε και πάλι. Συνεχίζω το διά-
βασμα της εφημερίδας και διαβάζω για την 
Παγγορτυνιακή Ένωση και βλέπω πως στο 
Δ.Σ. ειδικός γραμματέας είναι ο Βαγγέλης ο 
Θεοδωρόπουλος ο πατριώτης μας και χάρικα 
πολύ και πιστεύω πως από αυτή τη θέση ο 
Βαγγέλης θα βοηθήσει πολύ το χωριό, συγ-
χαρητήρια στον Βαγγέλη και εύχομαι δύναμη 
και καλή δουλειά και στην Παγγορτυνιακή. 
Γυρίζω σελίδα και βλέπω τα δύο αδέρφια 
Αλέξανδρος και Βαγγέλη Ανδριανού. Ο Θεός 
να τους αναπαύει. Όμως εγώ γύρισα χρόνια 
πίσω όταν ο Βαγγέλης πέρασε από το Σού-
λι που σπάνια τότε περνούσαν πατριώτες 
από δω και ακούω μια φωνή δυνατή που 
πάει ρε ο δρόμος για το Μουλάτσι ρεεεε.... 
εγώ ακούγοντας αυτή τη φωνή πήρα κα-
ρέκλες τραπέζια σβάρνα να δω ποιός ήταν 
αυτός και βλέπω τον Βαγγέλη. Να και ένας 

πατριώτης που με θυμήθηκε πόσο χάρηκα 
και πόσο φτερούγησε η καρδιά μου δε λέ-
γεται και όταν έβλεπα τον Βαγγέλη στο χω-
ριό και τώρα που τον είδα γραμμένο στην 
εφημερίδα θυμήθηκα εκείνη τη φορά και λυ-
πήθηκα πάρα πολύ. Επίσης λυπήθηκα πολύ 
για το Σωκράτη Κόνιαρη αυτός με επισκε-
πτόταν που ερχόταν για κυνήγι μπαίνω μια 
μέρα Κυριακή πρωί στο μαγαζί, βλέπω μια 
παρέα κυνηγών. Προχωρώ και καλοκοιτά-
ζω και βλέπω το θείο Σωκράτη πάλι η χαρά 
μου απερίγραπτη. Ο Θεός να τους αναπαύ-
ει και ελαφρύ το χώμα που τους σκεπάζει. 
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους όλων. 
Και εδώ τελειώνω το γράμμα μου, χαιρετώ 
όλους τους πατριώτες, συγγενείς και φίλους 
στα πέρατα της γης με πολύ αγάπη και χαρά 
και εύχομαι και πάλι πατριώτες μου δύναμη 
και κουράγιο και θα νικήσουμε και τούτη τη 
φορά αισιοδοξία και ελπίδα. Η Ελλάδα ποτέ 
δεν πεθαίνει. Και ο οικονομικός πόλεμος θα 
περάσει και θα τον ξεχάσουμε και αυτόν και 
πάλι χαιρετώ με αγάπη και χαρά.

Χριστίνα Μπούμη Βασιλοπούλου
* Οι φωτογραφίες είναι από το προσωπικό αρ-

χείο της Χριστίνας Βασιλοπούλου

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ

Ο Αθανάσιος Διάκος συσκέπτεται 
με τους καπεταναίους (1965)

Ο Αθανάσιος Διάκος δίνει εντολές στα παλικάρια 
(1965)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Τα παιδιά του χωριού ξαναχτυπάνε. Το πρωί της Με-

γάλης Πέμπτης θα φτιάξουν πασχαλινές λαμπάδες στα 
γραφεία του συλλόγου Γυναικών με υλικά που θα πάρει 
ο σύλλογος και θα τις πουλήσουν στους πατριώτες και 
τους επισκέπτες που θα βρίσκονται στο χωριό. Τα χρή-
ματα θα τα διαθέσουν όπως αυτά κρίνουν για κάποιο 
σκοπό στο χωριό. Επομένως όσοι βρεθούμε το Πάσχα 
στο χωριό ας αγοράσουμε λαμπάδες από τα παιδιά.

• Ο σύλλογος είναι διατεθειμένος να φέρει και πάλι 
δένδρα στο χωριό για τους πατριώτες σε τιμές χονδρι-
κής. Τα δένδρα θα είναι στη πλατεία του Ελληνικού τη 
Μεγάλη Εβδομάδα. Όσοι επιθυμούν να παραγγείλουν 
ας επικοινωνήσουν με το πρόεδρο του συλλόγου για να 
δώσουν τη παραγγελία τους. Αν οι παραγγελίες δεν είναι 
αρκετές ώστε να κατέβει ένα φορτηγό στο χωριό τα χρή-
ματα των παραγγελιών θα επιστραφούν. 

ΝΕΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Ένα νέο ξενοδοχείο ετοιμά-
στηκε αθόρυβα το τελευταίο 
χρόνο στο χωριό. Βρίσκεται 
πίσω από το κοινοτικό γραφείο 
σε μια ήσυχη γειτονιά του χω-
ριού και ετοιμάζεται να ανοί-
ξει τις πύλες του σε λίγο καιρό. 
Ήδη όπως μαθαίνουμε αρχές 
του Μάρτη μεταφέρθηκαν και 
τα έπιπλα και οι νέοι ιδιοκτή-
τες ετοιμάζονται. Όταν μάθου-
με κάτι περισσότερο θα σας το 
ανακοινώσουμε. 
Σε επόμενο φυσικά φύλλο 

της εφημερίδας θα γίνει και 
παρουσίαση του νέου ξενοδο-
χείου του Ελληνικού. 

ΠΟΛΥ ΧΙΟΝΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Το Γενάρη και το Φλεβάρη ο χειμώνας στο χωριό ήταν 

βαρύς και έπεσε πολύ χιόνι. Αυτό δυσκόλεψε τους μό-
νιμους κατοίκους και τις μετακινήσεις τους όμως είχε και την 
ομορφιά του. Για να σας το αποδείξουμε δημοσιεύουμε και 
φωτογραφίες. Πάντως όσοι ήταν τις μέρες στο χωριό έζησαν 
μια άλλη παραμυθένια ατμόσφαιρα.

Ο Κολο-

κοτρώ-

νης με 

παρέα 

παιδιά 

του 

χωριού

Η χιονισμένη πλατεία...Η χιονισμένη πλατεία...

Ο δρόμος προς το παλιό τυροκομείοΟ δρόμος προς το παλιό τυροκομείο

Η πάνω πλατείαΗ πάνω πλατεία
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Μετρητά στο ταμείο Καταθέσεις σε τράπεζα

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ.ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 200,00 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κων/νου 20,00 

ΚΟΝΙΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ιωάννη 15,00 ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝ-
ΘΗ 

15,00 

ΚΟΝΙΑΡΗ ΑΝΝΑ του Ιωάννη 15,00 ΤΟΜΠΡΟΥ ΣΟΥΛΑ 15,00 

ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Βασιλείου 15,00 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 30,00 

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ του 
Ιωάννη 

15,00 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤ. 15,00 

ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χαρα-
λάμπους 

15,00 
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου 20,00 

ΒΟΣΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 15,00 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 100,00 

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου 15,00 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15,00 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του 
Βασιλείου 

15,00 
ΞΑΝΘΑΚΟΥ ΝΙΚΗ 15,00 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΦΗ του Πάνου 15,00 ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ Χ. 25,00 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΟΥΛΑ του Πάνου 15,00 ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου 50,00 

ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ του Κων/νου 15,00 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25,00 

ΤΑΛΟΥΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ Βασιλείου 15,00 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 25,00 

ΚΑΛΥΒΑΣ ΗΛΙΑΣ  15,00 ΧΑΡΑΜΗ-ΦΟΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ 30,00 

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ-ΜΑΛΛΗ ΘΥΜΙΑ 20,00 ΚΑΤΣΑΜΠΑΝΗ-ΒΑΛΑΧΑ 20,00 

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ-ΓΟΥΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 20,00 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ……………………….. 15,00 

ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χαρα-
λάμπους 

20,00 
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. 15,00 

ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του Βασιλείου 20,00 ΚΑΚΛΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 100,00 

ΚΑΠΑΝΙΚΟΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 15,00 ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 15,00 

ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του 
Ανδρέα 

15,00 
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντ. 30,00 

ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ανδρέα 15,00 ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Θεοδώρου-ΔΙ-
ΑΦΗΜΙΣΗ 

50,00 

ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Θεο-
δώρου 

15,00 
ΚΟΝΙΑΡΗ-ΚΡΑΣΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 15,00 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΛΑΧΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 15,00 ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ ΘΕΩΝΗ 15,00 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΥΜΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15,00 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ……………… 15,00 

ΜΠΑΚΟΥΛΙΑ-ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΚΙΚΗ 15,00 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 30,00 

ΝΙΑΚΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 15,00 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20,00 

ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ιωάννη 15,00 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 15,00 

ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαρα-
λάμπους 

15,00 
ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 15,00 

ΤΟΜΠΡΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 15,00 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ APS 15701….. 15,00 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Θεοδώρου 15,00 785,00 

ΤΑΛΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χαραλάμπους 15,00 

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του Ηλία 15,00 

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ του Ηλία 20,00 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 20,00 

ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου 15,00 

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη 15,00 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ του Βασι-
λείου 

15,00 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αντω-
νίου 

15,00 

ΣΙΕΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη 15,00 

ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Χαρα-
λάμπους 

15,00 

ΛΑΓΟΔΗΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣ-
ΤΑΣΙΟΥ 

20,00 

835,00

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2012

O Νίκος Ελ. Θεοδωράκης είναι επαγγελματίας δημοσιογρά-
φος εδώ και πολλά χρόνια με θητεία σε έγκριτες εφημε-

ρίδες του χώρου. Τελευταία του στάση η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ όπου 
εργαζόταν 11 χρόνια. Κατάγεται από το Θραψανό της Κρήτης 
αλλά αγαπάει πολύ και το Ελληνικό. Είναι άλλωστε γαμπρός 
του χωριού αφού έχει παντρευτεί Μουλατσαία. Ψαρέψαμε στο 
blog του ρεπορτάζ φωτογραφικό για τη κοπή της πίτας και του 
το «κλέψαμε». Ξέρουμε ότι θα μας συγχωρήσει αλλά μαράζι 
τόχουμε εδώ και χρόνια να γράφει στην εφημερίδα μας και ένας 
επαγγελματίας….

Παρακαλούνται οι πατριώτες που καταθέ-
τουν λεφτά για την εφημερίδα να αναγρά-
φουν ευκρινώς το ονοματεπώνυμό τους 
και το πατρώνυμο στη κατάθεση έστω να 
μπορούμε να τους βρούμε.
Επίσης οι 3 πατριώτες στην παραπάνω 

κατάσταση με όνομα στη κατάθεση μόνο 
Μπαρμπαλιάς να μας ειδοποιήσουν και για 
τα υπόλοιπα στοιχεία τους. Το ίδιο και ο πα-
τριώτης που έχει κάνει κατάθεση  APS.

Φωτορεπορτάζ από την πίταΦωτορεπορτάζ από την πίτα

Σαββατόβραδο γύρω στις 7.30 παρά το υπερβολικό ψύχος της νύχτας 
έχουν μαζευτεί πολλοί Μουλατσαίοι στη σχολή της ΔΕΗ όπου ο Σύλλογος 
του Ελληνικού κόβει την πίτα του. Εδώ ο πρόεδρος του Συλλόγου, Αντώ-

νης Παπαντωνίου, επί το έργον, κόβει την πίτα.

Πολλοί αυτοί που αγνόησαν τις καιρικές συνθήκες και πήγαν στην κοπή Πολλοί αυτοί που αγνόησαν τις καιρικές συνθήκες και πήγαν στην κοπή 
της πίτας του Συλλόγου. Αρκετοί από αυτούς χρησιμοποίησαν το πούλ-της πίτας του Συλλόγου. Αρκετοί από αυτούς χρησιμοποίησαν το πούλ-
μαν που δρομολόγησε ο Σύλλογος. Άλλοι, όπως εμείς, κατεβήκαμε στο μαν που δρομολόγησε ο Σύλλογος. Άλλοι, όπως εμείς, κατεβήκαμε στο 

Μουλάτσι με τα Ι.Χ. μας.Μουλάτσι με τα Ι.Χ. μας.

Καθισμένοι στα τραπέζια οι καλεσμένοι χωριανοί. Με ξηρούς καρπούς, Καθισμένοι στα τραπέζια οι καλεσμένοι χωριανοί. Με ξηρούς καρπούς, 
πατατάκια τσιπς και αναψυκτικά. Οι χωριανοί παρακολουθούν με πολύ πατατάκια τσιπς και αναψυκτικά. Οι χωριανοί παρακολουθούν με πολύ 
προσοχή τα λεγόμενα του προέδρου. Και όχι τυχαία. Διαχρονικά ο Σύλ-προσοχή τα λεγόμενα του προέδρου. Και όχι τυχαία. Διαχρονικά ο Σύλ-
λογος έχει κάνει πολλά έργα στο χωριό. Και προτίθεται να κάνει πολλά λογος έχει κάνει πολλά έργα στο χωριό. Και προτίθεται να κάνει πολλά 

περισσότερα...περισσότερα...

Στο βήμα ο πρόεδρος του Συλλόγου απευθύνει ένα σύντομο χαιρετι-Στο βήμα ο πρόεδρος του Συλλόγου απευθύνει ένα σύντομο χαιρετι-
σμό, αναδεικνύοντας τα ζητήματα όπως τα έχει ιεραρχήσει η νέα διοί-σμό, αναδεικνύοντας τα ζητήματα όπως τα έχει ιεραρχήσει η νέα διοί-
κηση. Δίπλα του τα μέλη του Δ.Σ. όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές κηση. Δίπλα του τα μέλη του Δ.Σ. όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές 
του Νοεμβρίου του ‘11. Αρκετοί νέοι ήρθαν κοντά στους παλιούς να του Νοεμβρίου του ‘11. Αρκετοί νέοι ήρθαν κοντά στους παλιούς να 

ενώσουν τις δυνάμεις τους.ενώσουν τις δυνάμεις τους.

Τι μας κοστίζουν οι Εθνοπατέρες της Βουλής
Το κόστος ενός Βουλευτή χοντρά 

χοντρά είναι τα παρακάτω και δεν λέω 
Υπουργού γιατί στο επίπεδο αυτό ας 
μην το συζητήσουμε μας απέδειξαν 
οι ίδιοι με τα σκάνδαλα τους και τις 
ρεμούλες τι μας κόστισαν!
Μισθός γύρω στα 7.000 ευρώ το 

μήνα
Συμμετοχή σε επιτροπές 3.500 το 

μήνα
Πέντε υπαλλήλους που πληρώνει 

το δημόσιο, που σημαίνει Έλληνας 
φορολογούμενος με δώρα και κρατή-
σεις 12.500 τον μήνα

 Πολυτελές δωρεάν αυτοκίνητο
Δωρεάν γραμμή κινητού τηλεφώνου
Δωρεάν 8 γραμμές τηλεφώνου 
Δωρεάν γραμμή ίντερνετ 
Εξοπλισμός γραφείου 5.500

Αν είναι από επαρχεία δικαιούνται 
δωρεάν ξενοδοχείο στην Αθήνα η 
1.500 ευρώ τον μήνα αν νοικιάσουν 
σπίτι
Δωρεάν γραφική ύλη
Δωρεάν Ταχυδρομική ατέλεια 
Δωρεάν 54 αεροπορικά εισιτήρια 

μετ’ επιστροφής το χρόνο
Δωρεάν μεταφορά με οποιοδήποτε 

μεταφορικό μέσον
Έξοδα κίνησης από 600-1000 ευρώ
Δωρεάν μαθήματα ξένων γλωσών
Μόνο 4-8 χρόνια θητείας για να 

αποκτήσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
και τι σύνταξη;
Απαλλαγή από κάθε από κάθε ευ-

θύνη μετά την δεύτερη εκλογή. 
Η βουλευτική αποζημίωση φορολο-

γείτε ξεχωριστά από τα άλλα εισοδή-

ματα για να μην ανέβη η φορολογική 
τους κλίμακα δηλ φοροδιαφυγή
Αυτά αν αθροιστούν είναι γύρω 

στα 50 000 ευρώ τον μήνα δηλ 500 
000 ευρώ το χρόνο Τους πληρώνου-
με και μας έριξαν στην πείνα και συ-
νεχίζουμε να τους πληρώνουμε αφού 
ξεπούλησαν την Ελλάδα και τους Έλ-
ληνες. Για αυτό λοιπόν στις εκλογές 
που έρχονται μαύρο κατάμαυρο στους 
Μαυρογιαλούρους, γιατί αν κάνουμε 
το λάθος τότε θα είμαστε άξιοι της 
μοίρας μας και καλά θα κάνουνε να 
μας πάρουν και τα παντελόνια. Να 
βρούμε νέους άφθαρτους και ικανούς, 
αν ψάξουμε θα τους βρούμε σε όλα τα 
κόμματα. 

 Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

ΠΕΘΑΝΕ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ

Σε ηλικία 74 ετών πέθανε στις 11/2 ο επί σειρά 
ετών Βουλευτής στην Αρκαδία καταγόμενος από 
άνω Κοτύλιο Γορτυνίας και Υπουργός της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη το 1993. 
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Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

του Συλλόγου στο διαδίκτυο στη 

διεύθυνση www.ellinikon.gr

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 
30 Απριλίου 2012. Πε-
ριμένουμε έγκαιρα τις 
συνεργασίες σας.

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Λογιστής - Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μενελάου 138, 131 22 Ίλιον
Τηλ.: 210 2620100, Fax: 2102620310

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΝΤΕΡΜΠΥ
Όπως κάθε Μεγάλο Σάββατο απόγευμα έτσι και φέτος θα 

γίνει στο γήπεδο του χωριού ο μεγάλος αγώνας ανάμεσα 
στους Κομήτες και τους Κοπρίτες. Να υπενθυμίσουμε ότι 
Κομήτες είναι οι επισκέπτες του χωριού που έρχονται μια 
φορά στο τόσο στο χωριό ενώ Κοπρίτες είναι οι μόνιμοι ή 
σχεδόν μόνιμοι που έρχονται συχνά στο Ελληνικό. Να ση-
μειώσουμε ότι πέρυσι το κύπελλο το πήραν οι Κομήτες που 

νίκησαν τους Κοπρίτες στα πέναλντι μετά από ισοπαλία στο 
κανονικό αγώνα. Περιττό να πούμε ότι ο αγώνας γίνεται 
σε πολιτισμένα πλαίσια και συγκεντρώνει το απόγευμα του 
Μεγάλου Σαββάτου πολύ κόσμο. Φήμες ότι ο διαιτητής φυ-
γαδεύεται από τα χωράφια με τη βοήθεια των τσοπάνηδων, 
διανυκτερεύει σε στάνες και δε πηγαίνει στην Ανάσταση το 
βράδυ είναι ανακριβείς.

ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
Οι πολλές βροχές που έπεσαν 

και φέτος στο χωριό εκτός από 
τα καλά τους (γέμισαν οι πηγές 
νερό) δημιούργησαν και πολ-
λά προβλήματα. Ένα από αυτά 
ήταν μια μεγάλη κατολίσθηση 
στο Εγκλενιό (είναι η περιοχή 
από την οποία παίρνει το χωριό 
νερό). Αποτέλεσμα αυτής της 
κατολίσθησης ήταν να σπάσει 
η σωλήνα που παίρνει το νερό 
από τη πάνω πηγή και το στέλ-
νει στο χωριό. Τώρα το χειμώνα 
το πρόβλημα δε φαίνεται γιατί 
το νερό είναι πολύ. Όμως το κα-
λοκαίρι που χρειαζόμαστε όλα 
τα νερά το πρόβλημα θα βγει 

στην επιφάνεια. Επιβάλλεται 
από το δήμο η άμεση επισκευή. 
Άλλωστε οι πατριώτες έχουν 
πληρώσει τα δύο τελευταία 
χρόνια για νερό 20000 ευρώ 
το οποίο να σημειώσουμε είναι 
ανταποδοτικό για το χωριό δη-
λαδή πρέπει να ξαναπέσει στο 
δίκτυο του νερού. Για την ώρα 
ούτε αλλαγή της παλιάς σωλή-
νας έχουμε δει ούτε επισκευή 
του παλιού δικτύου όπως έχει 
ζητήσει το τοπικό συμβούλιο. 
Οι υποσχέσεις της αντιδημάρ-
χου στη Γενική Συνέλευση του 
χωριού το καλοκαίρι ακόμα μέ-
νουν στα χαρτιά…..

ZHΜΙΕΣ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
Οι άσχημες καιρικές συν-

θήκες και οι δυνατοί αέρηδες 
προξένησαν πολλές ζημιές 
και στο χωριό. Πολλές στέγες 
έχασαν κεραμίδια ενώ και 
το νεκροταφείο του χωριού 
έχει υποστεί πολλές ζημιές. 
Σε πολλούς τάφους έχουν 
σπάσει σταυροί και μάρμα-
ρα. Είναι λοιπόν απαραίτη-
το όσοι έχουν συγγενείς στο 
νεκροταφείο να ενημερω-

θούν για τις πιθανές ζημιές 
και να επισκευάσουν τους 
τάφους. Επίσης όσοι έχουν 
κάποιους συγγενείς εκεί και 
τάφους που θέλουν μια μι-
κρή φροντίδα ας το κάνουν 
μέσα στη Σαρακοστή. Άλλω-
στε αυτό δείχνει και σεβασμό 
στη μνήμη των αγαπημένων 
μας που έφυγαν. Ειδικά αυτή 
την εποχή που πλησιάζει 
και το Πάσχα καλό είναι να 
φροντίσουμε όλοι τέτοιες εκ-
κρεμότητες ώστε τη Μεγάλη 
Εβδομάδα που θα έχουμε 

και πολύ κόσμο να είναι όλα 
έτοιμα και το νεκροταφείο 
να λάμπει. Άλλωστε η προ-
σπάθεια έχει ήδη ξεκινήσει 
από το τοπικό συμβούλιο που 
έχει ήδη αρχίσει τις φυτεύ-
σεις σε κάποια άδεια παρτέ-
ρια αυτή την εποχή. Όπως 
έχουμε και πάλι πει ότι κά-
νουμε θα το κάνουμε μόνοι 
μας. Μη περιμένουμε τίποτα 
από κανένα δήμο και από 
κανένα όργανο της πολιτεί-
ας. Αυτοί περί άλλων τυρβά-
ζουν…..

Όπως είχαμε ήδη ανακοινώσει ο σύλλο-
γος στη προσπάθειά του να βοηθήσει 

το τοπικό συμβούλιο δημιούργησε εθελοντι-
κή ομάδα για να βοηθήσει στα καθημερινά 
προβλήματα του χωριού. Έτσι στις 28 Ιανουα-
ρίου το πρωί η εθελοντική ομάδα έπιασε δου-
λειά. Αγόρασε σκούπες, φαράσια και άλλα υλι-
κά καθαριότητας και καθάρισε τη πλατεία του 
χωριού μας. Για να είμαστε ειλικρινείς δεν 
περιμέναμε τέτοια μεγάλη συμμετοχή από 

τους πατριώτες. Πάνω από τριάντα άτομα 
σήκωσαν τα μανίκια και ασχολήθηκαν με τον 
ευπρεπισμό του δημόσιου χώρου. Ένας δη-
μόσιος χώρος που ανήκει σε μας τους δημό-
τες. Γύρω στις 2 το μεσημέρι η δουλειά είχε 

τελειώσει και η πλατεία του χωριού έλαμπε. 
Να σημειώσουμε ότι η προσπάθεια θα επανα-
ληφθεί σε χρόνο που θα ανακοινωθεί έγκαιρα. 

Το ΔΣ ευχαριστεί θερμά όλους τους πατρι-
ώτες που συμμετείχαν στη προσπάθεια.

ΘΥΜΑ ΚΛΟΠΗΣ….ΠΑΛΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ!!!
Μετά τις περσινές κλοπές κάποιων δένδρων που είχε προ-

γραμματίσει για φύτευση ο σύλλογος, στη καθιερωμένη απο-
γραφή του ξενοδοχείου διαπιστώσαμε έκπληκτοι ότι κάποιοι 
είχαν κλέψει το ρολόι της ύδρευσης του ξενοδοχείου και είχαν 
απομονώσει μάλιστα και τη σωλήνα!!!! Ήδη ο σύλλογος απο-
κατέστησε τη βλάβη και το ξενοδοχείο έχει ξανά νερό. Ίσως 
κάποιοι έχουν στο μυαλό τους ότι το ξενοδοχείο προσφέρεται 
για πλιάτσικο…..

ΞΑΝΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΞΕΝΩΝΑΣ
Στο περασμένο φύλλο είχαμε ανακοινώσει ότι ο ξενώνας 

έκλεισε. Η επιτροπή του ξενοδοχείου έστειλε εξώδικο στον 
Σταύρο Πετρόπουλο, το τελευταίο ενοικιαστή, ο οποίος τελικά 
ανακοίνωσε στην επιτροπή στις αρχές Ιανουαρίου ότι θέλει να 
παραδώσει το ξενοδοχείο. Από τη στιγμή που υπογράφηκε το 
συμφωνητικό λύσης και απομακρύνθηκε ο παλιός ενοικιαστής 
η επιτροπή με επικεφαλής το κ. Βασίλη Φουρλή δραστηριοποι-
ήθηκε για να βρει γρήγορα λύση ώστε το στολίδι του χωριού 
μας να μη μείνει κλειστό. Οι προσφορές και οι προτάσεις ήταν 
αρκετές και αξιολογήθηκαν με πολλή προσοχή. Έτσι στα τέλη 

Φεβρουαρίου υπογράφηκε προσύμφωνο με κυπριακή εταιρία 
που δραστηριοποιείται στο ξενοδοχειακό χώρο και η οποία 
ανέλαβε το ξενοδοχείο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανα-
κοινωθούν στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας όταν θα μπο-
ρούμε και εμείς να δημοσιεύσουμε όλη τη συμφωνία. 
Ο σύλλογος θα βοηθήσει όσο μπορεί τους καινούργιους ενοι-

κιαστές ώστε να διεκπεραιωθούν ταχύτατα όλα τα γραφειοκρα-
τικά εμπόδια. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι ο σύλλο-
γος θα διεκδικήσει από το παλιό ενοικιαστή όλα τα οφειλόμενα 
μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Ήδη οι δικηγόροι του συλλόγου 
έχουν ετοιμάσει αγωγή αποζημίωσης την οποία θα καταθέσουν 
μόλις λήξει η απεργία των δικηγόρων.

το λόγο ο πρόεδρος του το-
πικού συμβουλίου κ. Χαρ. 
Μπαρμπαλιάς ο οποίος αφού 
καλωσόρισε τους παρευρι-
σκόμενους αναφέρθηκε στα 
προβλήματα που αντιμετω-
πίζει το χωριό αλλά και στη 
παντελή έλλειψη βοήθειας 
από το δήμο. Χαρακτηριστι-
κά τόνισε ότι από τότε που 
πήγαμε στο δήμο Γορτυνί-
ας το χωριό δεν έχει πάρει 
ούτε ένα ευρώ. Εκ μέρους 
του συλλόγου γυναικών χαι-
ρετισμό απηύθυνε η κ. Κική 
Μπαρμπαλιά. 
Να σημειώσουμε εδώ την 

απουσία οποιουδήποτε εκ-
προσώπου της δημοτικής 
αρχής η οποία αν και προ-
σκλήθηκε θεώρησε ότι δεν 
είναι άξιο λόγου ούτε να 
στείλει κάποια επιστολή με 
ευχές. Δε πειράζει. Θα μας 
έρθουν κουνάμενοι- σινάμε-
νοι στις εκλογές…..
Μετά έγινε η κοπή της πίτ-

τας ενώ στους παρευρισκό-
μενους προσφέρθηκαν γλυ-
κά και αναψυκτικά. Για την 
ιστορία να αναφέρουμε ότι 
από τα τρία φλουριά βρέθη-
καν τα δύο. Οι τυχεροί ήταν 
ο Ταλούμης Χαράλαμπος του 
Θεοδώρου και ο Μπαρμπα-
λιάς Ανδρέας του Γεωργίου. 
Το τρίτο φλουρί μάλλον κά-
ποιος το κατάπιε…Νάμαστε 
καλά να ξαναβρεθούμε και 
του χρόνου!!!!

Θα μείνει το κύπελλο στην Αθήνα 
ή θα γυρίσει στο χωριό;

ΚΟΜΗΤΕΣ VS ΚΟΠΡΙΤΕΣ
Μεγάλο Σάββατο 14/4/2012

ώρα 6 μ.μ. στο γήπεδο του χωριού

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ 
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟΣΤΟ ΧΩΡΙΟ


