
Τιμώντας την ΠΑ-
ΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ, 

την Παρασκευή -στις 5 του 
Δεκέμβρη το βράδυ- πραγ-
ματοποιήθηκε στο αμφιθέα-
τρο του Αποστολοπούλειου 
Πνευματικού Κέντρου της 
Τρίπολης, μια πολύ σημαντι-
κή εκδήλωση, που διοργανώ-
θηκε από κοινού με την Ένω-
ση Δήμων και Κοινοτήτων 
(ΤΕΔΚΑ) του Νομού, την 
ΑΔΕΔΥ Αρκαδίας και με τον 
ΑΣΤΕΡΑ Τρίπολης.

Σκοπός της εκδήλωσης 
ήταν να αναδειχθεί ο θεσμός 
του Εθελοντισμού και ιδιαί-
τερα να πληροφορηθεί, να 
αναγνωρίσει και να τιμήσει 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι 
φορείς του Νομού και η Αρ-
καδική Κοινωνία γενικότερα, 
τις εθελοντικές οργανώσεις 
και τους εθελοντές της Αρκα-
δίας, με τη δημόσια επιβρά-
βευση του πολύτιμου κοινω-
νικού τους έργου.

Η ΤΕΔΚ-Αρκαδίας, μετά 
από πρόταση του Προέδρου 
της, έθεσε έγκαιρα υπό την 
αιγίδα της την υλοποίηση της 
ιδέας για την εκδήλωση αυτή 
και για τη βράβευση των 
εθελοντών, και έτσι – με τη 
στενή συνεργασία της ΑΔΕ-
ΔΥ Αρκαδίας και του ΑΣΤΕ-
ΡΑ Τρίπολης- δόθηκε ένα 
λαμπρό «παρών» στην ΠΑ-
ΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟ-
ΝΤΙΣΜΟΥ, με μία πραγμα-
τικά μαζική και ενθουσιώδη 
παρουσία του Κοινού στην 
κατάμεστη αίθουσα, όπου κυ-
ριαρχούσαν οι νέες ηλικίες. 

Ειδικός προσκεκλημένος 
και κεντρικός ομιλητής, ήταν 
ο γνωστός ηθοποιός κ. Γιάν-
νης Μπέζος, συμπατριώτης 
μας από το Κεραστάρι. 

Ανοίγοντας την εκδήλωση, 
χαιρετισμούς μεστούς νοημά-
των απηύθυναν τα μέλη του 
Προεδρείου, αλλά και οι πα-
ριστάμενοι εκπρόσωποι της 
Εκκλησίας, της Πολιτείας και 
της Νομαρχίας.

Ακολούθησε η προβολή 
πολύ ενδιαφέρουσας παρου-
σίασης σε video, με συνοπτι-
κές πληροφορίες και αναφο-
ρές για το έργο και τη δράση 
κάθε μίας από τις δεκαπέντε 
συνολικά εθελοντικές οργα-
νώσεις της Αρκαδίας, των 
οποίων η δημόσια βράβευση 
ακολούθησε στη συνέχεια με 
απονομή ειδικών πλακετών 
και δώρων από τους διοργα-
νωτές.

Χαρακτηριστικό δείγμα της 
σημαντικής βαρύτητας που 
αποκτά στον τόπο μας ο θε-
σμός του Εθελοντισμού, είναι 

και όσα μεταξύ άλλων ο Πρό-
εδρος της ΤΕΔΚ Αρκαδίας κ. 
Γιώργος Μπαρούτσας τόνισε 
στο χαιρετισμό του, απευθυ-
νόμενος στους τιμώμενους 
εθελοντές:

«Ο εθελοντισμός είναι 
στάση ζωής, δεν είναι μόδα, 
όπως συχνά ακούγεται. Από 
τη αρχαιότητα ο εθελοντισμός 
ήταν συνδεδεμένος με τις πιο 
υψηλές αξίες και αρετές της 
ανθρώπινης φύσης: τον αλ-
τρουισμό, την αλληλοβοήθεια, 
την ευγενή άμιλλα. 

Η Ελληνική Πολιτεία, η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
γενικότερα η κοινωνία ανα-
γνωρίζει τη μεγάλη προσφο-
ρά σας για τις ζωές που έχε-
τε σώσει, για την ελπίδα που 

έχετε δώσει, για το παράδειγ-
μα πρωτοπορίας και δημο-
κρατίας που έχετε διδάξει σε 
όλους μας.

Σας διαβεβαιώνω ότι ως 
Τοπική Ένωση Δήμων και 

Κοινοτήτων, που εκφράζει το 
σύνολο των Οργανισμών της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
Νομού, θα είμαστε πάντοτε 
δίπλα σας, στηρίζοντας και 
ενθαρρύνοντας τη σπουδαία 
προσπάθεια σας. Ώστε, η Αρ-
καδία να είναι στην πρωτο-
πορία του εθελοντισμού στο 
Πανελλήνιο.

Σήμερα βρίσκομαι ανάμεσα 
σε άνδρες και γυναίκες που 
δίνουν με τη δράση τους πε-
ριεχόμενο και ουσία στην έν-

Από τις μεγαλύτε-
ρες, αν όχι η μεγα-
λύτερη, γιορτή του 

χρόνου έχει για τον καθένα 
μας ξεχωριστή σημασία. Για 
κάποιους απόλυτα συνδε-
δεμένη με τα θρησκευτικά 
γεγονότα και για άλλους έν-
νοια ταυτόσημη με την δια-
σκέδαση, το φαϊ, την από-

λυτη υπερβολή. Όπως και 
αν το βιώνει κανείς, τα Χρι-
στούγεννα τα περιμένουμε 
όλοι με λαχτάρα! Για τους 

τυχερούς που κατάγονται 
από κάποιο χωριό και δη για 
μας τους Μουλατσιώτες, η 
χαρά και η προσμονή είναι 
διπλή! Πόσο μάλλον φέτος 

που το σκηνικό έμοιαζε εκ-
πληκτικά παραμυθένιο, με 
το χιόνι (που μας έκανε την 
χάρη) να ντύνει όλο σχεδόν 
το Μαίναλο... Η ατμόσφαι-
ρα και η διάθεση στο χωριό, 
ως συνήθως ήταν τέλεια! 
Οι μυρωδιές ξεχείλιζαν σε 
κάθε στενό, σε κρατούσαν 
έξω από τα παράθυρα, σου 

ερέθιζαν μύτη και ουρανί-
σκο, σε παγίδευαν σχεδόν... 
μέχρι που ένιωθες το  από-
λυτο ψύχος να σε διαπερνά 

και έτρεχες στην κοντινό-
τερη ξυλόσομπα! Το χωριό 
στολισμένο από άκρη σε 
άκρη, έρημο τις περισσότε-
ρες ώρες της ημέρας, μοιά-
ζει τέτοιες εποχές ασυνήθι-
στα όμορφο... Όσο για τα 
βράδια μας, όπως ξέρουμε 
και αγαπάμε, στον Δημήτρη 
μέχρι το πρωί με χορό και 
άφθονα ρακόμελα!! Κάπως 
έτσι τα περάσαμε τα φετινά 
Χριστούγεννα... ανανεώνου-
με για τις Απόκριες!! 

Μαρία Παπαφωτίου
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Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν

Ηλίας Ανδριανός

Λεων. Ανδριανός

Αντ. Παπαντωνίου

Δήμητρα Παπαντωνίου

Μαρία Παπαφωτίου

XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Ο κεντρικός δρόμος του χωριού παραμυθένια στολισμένος

Στιγμιότυπο από τη γιορτή του δήμου Τρικολώνων για τα παιδιά

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ως Στάση Ζωής:
Τιμήθηκαν οι εθελοντικές οργανώσεις

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα πραγματοποιη-

θεί ο καθιερωμένος ετήσιος χορός του Συλλόγου 
μας στα πλαίσια του εορτασμού του νέου έτους. Στις 22 
Φεβρουαρίου 2009 και ώρα 13:00 το μεσημέρι λοιπόν 
περιμένουμε όλους τους πατριώτες και όχι μόνο, να γιορ-
τάσουμε και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί! Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί στο πανέμορφο μουσικό κέντρο «GRAND 
CAVALLARΙ» (είσοδος από τον περιβάλλοντα χώρο «ΧΡΥ-
ΣΟ ΕΛΑΦΙ»)! Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευ-
θύνεστε στα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου (τα τηλέφωνα 
βρίσκονται στην εφημερίδα) μέχρι τις 15/02/2009. 
Η πρόσκληση στοιχίζει 20 ευρώ το άτομο. 
Επίσης όσοι πατριώτες επιθυμούν να προσφέρουν κά-

ποιο δώρο για να μπει στη λίστα δώρων που θα κληρώ-
σουμε την ημέρα της εκδήλωσης, παρακαλούνται να επι-
κοινωνήσουν με τα μέλη του συλλόγου. 

Συνέχεια στη σελίδα 6
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Για την ενημέρωση των κοινωνικών επικοινωνήστε με την Χριστίνα Κόνιαρη 
στο τηλ. 6974-306576

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑ-
ΝΤΑΧΟΥ ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ «Ο ΠΡΟΦΗ-

ΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

K K K

Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:
ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

K K K

Συντακτική Επιτροπή:
ΠΑΝ. ΑΪΒΑΛΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

K K K

Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΜΑΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

K K K

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

E-mail: costaszl@yahoo.gr

K K K

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν τις θέσεις 
και τις απόψεις 

των υπογραφόντων

ΚΑΦΕ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

«ΤΟ ΚΕΦΙ»
ΣΜΥΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ελληνικό Αρκαδίας - Τηλ. 27910-31425

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΩΣ 31/12/08
Λογαριασμός ξενώνα  1092,32
Λογαριασμός κληροδοτήματος Αμερικής 3883,10
Λογαριασμός κινήσεως  33244,54 
Μετρητά  8333,13 
Σύνολο 46553,09

ΑΪΒΑΛΗΣ Διον. Παναγιώτης  210 2711111 6936064999

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. Μάριος  210 2929248 6979110691

ANΔΡΙΑΝΟΣ Αργ. Ηλίας  6945950942

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιω. Ευάγγελος 210 9418560 6976868638

ΚΟΝΙΑΡΗ Ιωαν. Χριστίνα 210 9711862 6974306576

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παν. Έφη 210 2138821 6977527006

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασ. Αντώνιος 210 4835042 6944414777

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Χρ. Μαρία  210 9703892 6973684504

ΤΑΛΟΥΜΗ Βασ. Ευαγγελία  210 9351703 6977456036

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χαρ. Βασίλειος  210 9768257 6948116666

ΤΣΑΜΠΗ Χαρ. Ελένη  210 8655795 6977413229

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

*Oι μεταφορές χρημάτων στο κληροδότημα της Αμερικής από το 
λογαριασμό κινήσεως σύμφωνα με την απόφαση 2 της 19-11-08 και 
στο λογαριασμό κινήσεως από τα μετρητά σύμφωνα με την απόφα-
ση 4 της 2-12-08 δεν έχουν γίνει γιατί εκκρεμεί η νομιμοποίηση των 
εκλογών από το Πρωτοδικείο Αθηνών και επομένως το νέο ΔΣ δεν 
μπορεί ακόμα να κάνει κινήσεις των λογαριασμών του Συλλόγου. 
Μόλις λήξει η ανωτέρω εκκρεμότητα τα χρήματα θα μεταφερθούν 
άμεσα σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις του ΔΣ.

Νοέμβριος  2008
Πληρωμές  
Πληρωμή ΕΥΔΑΠ 8,00 
Γραφική Ύλη 9,95 
Σάντουιτς-Καφέδες Εκλογών 17,70 
Υλικό Εκλογών 161,78 
Κοινόχρηστα Οκτωβρίου 87,59 
Κονόχρηστα Νοεμβρίου  62,71 
Κλειδιά Συλλόγου 10,00 
Προκαταβολή Χορού  100,00 
Παναρκαδική 200,00 
Αγγλικά-Βιβλία Αγγλικών 131,80 
Σύνολο Πληρωμών 789,54 
Έσοδα  
Παπαθανασίου Αργυρώ  Ενοίκιο 440 
Χιωτάκης Νίκος  Προσφορά 100 
Παπαβασιλοπούλου Βούλα Προσφορά 50 
Ι.Μονή Προδρόμου Προσφορά 50 
Θεοδωροπούλου Βενετία Ενοίκιο 180 
Κόνιαρης Β. Προσφορά 50 
Συνδρομές μελών 2660 
Σύνολο Εσόδων 3530 
Από μεταφορά  43992,09 
Έσοδα 3530 
Πληρωμές  789,54
Ταμείο Νοεμβρίου  46732,55

Δεκέμβριος  2008
Πληρωμές
Εκτύπωση Εφημερίδας Φ. 101 419,80 
Αποστολή Εφημερίδας Φ. 101 271,30 
Πληρωμή Κτηματολόγιο 105,00 
Γραφική Ύλη  3,36 
Σύνολο Πληρωμών 799,46 
Έσοδα  
Παπαθανασίου Αργυρώ Ενοίκιο 440,00 
Θεοδωροπούλου Βενετία Ενοίκιο 180,00 
Σύνολο Εσόδων 620,00 
Από μεταφορά 46732,55 
Εισπράξεις  680 
Πληρωμές 789,54 
Ταμείο Δεκεμβρίου  46553,09

ΘΑΝΑΤΟΙ
F Η Ευγενία Σιέμπου απε-

βίωσε στις 27-11-2008 στην 
Αθήνα.

F Ο Παναγιώτης Φωτεινός 
(σύζυγος Μαρίας Μπαρμπα-
λιά Παναγούλη) απεβίωσε 
στις 11-11-2008 στην Αθήνα 
και κηδεύτηκε στο Γ’ Νεκρο-
ταφείο.

F Ο Ιωάννης Δημ.Κόνια-

Νέο Πυροσβεστικό όχημα του Δήμου
Ένα Σαββατοκύριακο που είχα κατέβει στο χωριό και περ-

πατούσα προς Ξεροπήγαδα μεριά, είδα παρκαρισμένο στο 
χώρο μπροστά από το τυροκομείο ένα ολοκαίνουριο πυρο-
σβεστικό όχημα. Ρώτησα λοιπόν και έμαθα...

Αυτό το νέο Mercedes είναι το καινούριο όχημα του Δήμου 
Τρικολώνων. Κοστίζει περίπου 150.000 ευρώ και διαθέτει ένα 
πλούσιο εξοπλισμό για την κατάσβεση πυρκαγιών. Το αγόρα-
σε ο δήμος για την προστασία των Δημοτικών Διαμερισμάτων 
και των κατοίκων βέβαια.
Εγώ από το μέρος μου να ευχηθώ καλορίζικο και αχρείαστο 

να είναι!!!!
Ηλίας Αργ. Ανδριανός

ρης άφησε την τελευταία του 
πνοή στις 9 Δεκεμβρίου στην 
Αθήνα και στις 10 Δεκεμβρί-
ου ψάλθηκε η νεκρώσιμη 
ακολουθία στον Αη-Γιάννη 
στο Ελληνικό. Υπήρξε ενερ-
γό μέλος του Συλλόγου για 
αρκετά χρόνια και είχε βο-
ηθήσει με πολλούς τρόπους 
το χωριό. Υπήρξε μια ξεχω-
ριστή προσωπικότητα για το 

χωριό. Θα μείνει πάντα στην 
μνήμη μας σαν ένας σεμνός 
και ανιδιοτελής πατριώτης. 
Η οικογένεια του εκλιπό-

ντα προσέφερε το ποσό των 
300,00€ εις μνήμην του Ιω-
άννη Δημ. Κόνιαρη με την 
επιθυμία να διατεθούν για 
τις ανάγκες του Ι.Ν Προφή-
του Ηλία Ελληνικού.
Το Εκκλησιαστικό Συμ-

βούλιο Ευχαριστεί Θερμά.
F Το Σάββατο 20 Δεκεμ-

βρίου 2008 απεβίωσε ο Γεώρ-
γιος Χαρ. Ανδριανός σε ηλι-
κία 85 ετών στο νοσοκομείο 
της Καλαμάτας όπου νοση-
λευόταν. Κηδεύτηκε στις 21 
Δεκεμβρίου 2008 στο χωριό. 
Ήταν η μια ξεχωριστή φυ-
σιογνωμία του χωριού. Τον 
συναντούσαμε πάντοτε με το 
γαιδουράκι και τις λιγοστές 
προβατίνες του ή σε κάποια 
από τις ταβέρνες του χω-
ριού.
Το Δ.Σ αντί στεφάνου κα-

τέθεσε το ποσό των 50€ στο 
ίδρυμα παιδικά χωριά SOS.

To Δ.Σ. του Συλλόγου εκ-
φράζει τα θερμά του συλλυ-
πητήρια στους οικείους των 
εκλιπόντων.

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 

ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
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YΠΕΝ ΘΥ ΜΙ ΣΗ
Πα ρα κα λού νται ό λοι οι 

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

και ρούς πα ρά πο να για πα-
ρα λεί ψεις γε γο νό των, για 
τα ο ποί α  ό μως ο υ πεύ θυ-
νος της στή λης δεν εί χε 
ε νη με ρω θεί.

Τηλ. 27910-31009

Αποφάσεις Δ.Σ. 2/12
1. Εγκρίθηκε αύξηση του ενοικίου στο διαμέρισμα που 

νοικιάζει η κ. Παπαθανασίου στα 460 ευρώ, ομόφωνα.
2. Εγκρίθηκε η διεξαγωγή του ετήσιου χορού του Συλ-

λόγου στο κέντρο Grand-Cavalari στις 22/2 κατά πλειοψη-
φία. 

3. Εγκρίθηκε η αναλυτική δημοσίευση του ταμείου του 
Συλλόγου στην εφημερίδα, κατά πλειοψηφία. 

4. Εγκρίθηκε όπως ο ταμίας του Συλλόγου έχει στην κα-
τοχή του μέγιστο ποσό μετρητών 2000 ευρώ, ομόφωνα.

5. Εγκρίθηκε η ανάθεση της φιλοτέχνησης της προ-
τομής του τέως προέδρου της κοινότητας Χαράλαμπου 
Ταλούμη στον γλύπτη Νίκο Τρανό, ομόφωνα.

6. Εγκρίθηκε η πλήρης σύνταξη συμβολαίων της περι-
ουσίας του Συλλόγου, ομόφωνα.

Αποφάσεις Δ.Σ. 18/12
1. Εγκρίθηκε η ανάθεση κατασκευής νέας ιστοσελίδας 

του συλλόγου στην εταιρεία My Internet, ομόφωνα.
2. Εγκρίθηκε αντί στεφάνων να κατατίθεται χρηματικό 

ποσό 50 ευρώ στο χωριό SOS ή στο χαμόγελο του παι-
διού ή στο ίδρυμα Ελπίδα, ομόφωνα.

3. Εγκρίθηκε η αγορά δώρων για τη κλήρωση του χο-
ρού του Συλλόγου ύψους 1500 ευρώ που θα περιλαμβάνει 
1 τηλεόραση, 1 δωροεπιταγή 500 ευρώ από το πλαίσιο, 1 
δωροεπιταγή 150 ευρώ από το Intersport, 1 βιντεοκάμε-
ρα, 1 dvd, ομόφωνα.

4. Εγκρίθηκε η έναρξη συνομιλιών με τον κ. Μπορ-
μπουδάκη και κ. Πάγκαλο για την αξιοποίηση του οικο-
πέδου της Μηλιάς. Ορίστηκε επιτροπή για το λόγο αυτό 
αποτελούμενη από του Α. Παπαντωνίου, Μ. Αναγνωστό-
πουλο, Λ. Ταλούμη, ομόφωνα.

5. Αναστέλλει το ΔΣ προηγούμενη απόφαση για μα-
θήματα αγγλικών από την κα. Γεωργιτσοπούλου Σοφία 
λόγω φόρτου εργασίας των μαθητριών, ομόφωνα. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 12-1-2009
1.Αποφασίστηκε η αγορά 3 βιβλίων με θέμα την Αρκαδία 

για τα αντίστοιχα φλουριά της πίτας,τα οποία θα δοθούν 
στους τυχερούς, ομόφωνα.

2. Αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του ενοικίου του 
καταστήματος του Συλλόγου σύμφωνα με το μέσο πλη-
θωρισμό του έτους 2008, ομόφωνα.

3.Αποφασίστηκε η παρακολούθηση παιδικού θεάτρου 
από τους μικρούς φίλους του συλλόγου με έξοδα που θα 
καλύψει ο σύλλογος, κατά πλειοψηφία.

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η φύση 
δεν παράγει απορρίμματα. Στα φυσι-
κά οικοσυστήματα αυτό που θεωρείται 

απόβλητο από ένα οργανισμό, αποτελεί χρή-
σιμη πρώτη ύλη για κάποιον άλλο και έτσι, τί-
ποτα δεν χάνεται και συνεχίζεται αρμονικά ο 
αέναος κύκλος της ζωής.
Αν η φύση δεν έκανε ανακύκλωση και πα-

ρήγαγε σκουπίδια όπως παράγει ο άνθρωπος, 
δε θα υπήρχε σήμερα ζωή στον πλανήτη. Όλα 
ξεκινούν από το μυαλό μας. Εάν καταλάβουμε 
ότι τα σκουπίδια δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά 
χρήσιμες πρώτες ύλες για τις κατάλληλες βιο-
μηχανίες, τότε θα συνειδητοποιήσουμε πόσο 
λάθος είναι η κατάληξη αυτών των υλικών στις 
χωματερές, με τεράστιο περιβαλλοντικό αλλά 
και οικονομικό κόστος.
Ξέρετε ότι, αν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας 

ανακυκλώναμε τα αλουμινένια κουτάκια που 
αγοράζουμε (κουτάκια αναψυκτικών, μπύρας, 
κλπ.) οι ελληνικές εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα θα μειώνονταν κατά 250 χιλιάδες τόνους 
ετησίως; Ή ότι αν ανακυκλώναμε όλα τα υλικά 
συσκευασίας και χάρτου θα αποφεύγονταν η 
έκλυση 3,84 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου 
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα;

Τα τελευταία χρόνια ο καθένας μας έχει πα-
ρατηρήσει την έκταση που έχουν πάρει θέμα-
τα που σχετίζονται με το περιβάλλον. Πράγμα 
απόλυτα φυσικό. Το πρόβλημα είναι πια δια-
κριτό και έντονο. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
σε συνεργασία με τοπικούς, κρατικούς φορείς 
καθώς και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κρού-
ουν συνεχώς τον κώδωνα του κινδύνου μέσα 
από συνεχή ενημέρωση παντός τύπου. Και ενώ 
η Αθήνα και οι μεγάλες πόλεις μπαίνουν σιγά 
σιγά στη λογική της ανακύκλωσης, η περιφέ-
ρεια πάσχει. Δυστυχώς το χωριό μας δεν απο-
τελεί προς το παρόν εξαίρεση. Με απορία και 
λύπη διαπίστωσα πως δεν υπάρχει ούτε ένας 
μπλέ κάδος ανακύκλωσης σε όλο το χωριό. Δεν 
μπορώ να ξέρω ποιός φέρει την ευθύνη, ποιού 
αρμοδιότητα είναι το θέμα. Και επί της ουσίας 
μικρή σημασία έχει. Ελπίζω να είναι η πρώτη 
και η τελευταία φορά που θίγουμε το ζήτημα, 
και να δοθεί λύση άμεσα. Γεγονός πάντως εί-
ναι πως πρέπει ο καθένας να συνειδητοποιήσει 
πως η ανακύκλωση δεν είναι πολυτέλεια, δεν 
αφορά λίγους. Είναι επιτακτική ανάγκη να την 
εντάξουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. 

Μαρία Παπαφωτίου

 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ασφαλώς θα διαπιστώσατε αγαπητοί πατριώτες ότι από το 

προηγούμενο φύλλο η εμφάνιση και το ύφος της εφημερίδας 
άλλαξε. Πλέον τυπώνεται σε ασπρόμαυρο φόντο(καταργήθηκε 
το χρώμα) και τα κείμενα που δημοσιεύονται αφορούν απο-
κλειστικά το χωριό και τη γύρω περιοχή που επηρεάζει και 
το Ελληνικό. Θεωρήσαμε ότι κείμενα ευρύτερου ή και πανελ-
ληνίου ενδιαφέροντος μπορείτε να τα διαβάζετε στον τύπο 
ή να ενημερώνεστε από την τηλεόραση. Στην εφημερίδα μας 
θα μαθαίνετε ειδήσεις τοπικού ενδιαφέροντος. Οι σελίδες θα 
ποικίλουν ανάλογα με την ύλη που υπάρχει. Κρίναμε ότι δεν 
είναι απαραίτητο να βγαίνουν οπωσδήποτε 8 ή 10 σελίδες με 
θέματα που αφορούν ελάχιστους και που αυξάνουν το κόστος 
έκδοσης…. Όσον αφορά στη διανομή καταργείται το πλαστικό 
περίβλημα μέσα στο οποίο λαμβάνατε την εφημερίδα περισ-
σότερο για οικολογικούς λόγους αλλά και για οικονομικούς 
λόγους. Όλες αυτές οι αλλαγές μειώνουν φυσικά και το κόστος 
έκδοσης της εφημερίδας μας. Όσα κείμενα δεν μπαίνουν στην 
εφημερίδα οι πατριώτες θα μπορούν να τα αναζητούν στην 
ιστοσελίδα του συλλόγου στις διευθύνσεις www.ellinikon.
gr και www.eliniko.com.gr. Και για την ενημέρωση σας νομί-
ζουμε ότι επιβάλλεται να ξέρετε ότι η εκτύπωση της εφημερί-
δας στοιχίζει 400ευρώ οι 8σελίδες,325ευρώ οι 6 σελίδες και 
210ευρώ οι 4σελίδες.Όσον αφορά στη διανομή η εφημερίδα 
στοιχίζει 0,03ευρώ ανά τεμάχιο η ετικέτα, ταχυδρομικά Ελ-
λάδας 0,097ευρώ ανά τεμάχιο, ταχυδρομικά εξωτερικού 2,15 

ευρώ ανά τεμάχιο και η μεταφορά προς τα ΕΛΤΑ 20ευρώ. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
 Αθήνα 4-12-2008

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, 
Στη συνεδρίαση της 2ας Δεκεμβρίου του ΔΣ του Συλλόγου 

των απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας αποφασίστηκε να ανε-
γερθεί προτομή προς τιμή του Χαράλαμπου Ταλούμη, του κοι-
νοτάρχη που με προσωπικό αγώνα έφερε το νερό στο Ελληνικό.

Επειδή ο δήμος είναι ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος να οριοθετήσει 
το χώρο τοποθέτησης της προτομής, παρακαλούμε για τις δικές 
σας ανάλογες ενέργειες υπόδειξης.

 Με εκτίμηση 
ο Πρόεδρος του Συλλόγου.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο Σύλλογος Γυναικών 
Ελληνικού θα πραγμα-
τοποιήσει ημερήσια 
εκδρομή στις 25 Μαρ-
τίου. 
Πληροφορίες  στο 

επόμενο φύλλο και στα 
μέλη του Δ.Σ.

ANAKYKΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Το Σαββατοκύριακό 6-7 
Δεκεμβρίου στο χωριό 
ήρθαν κάποιοι δημο-

σιογράφοι από την εκπομπή 
Μένουμε Ελλάδα της ΝΕΤ. 
Σκοπός της επίσκεψης τους 
ήταν για ένα διήμερο να τρα-
βήξουν πλάνα από το χωριό 
για την περαιτέρω ανάδειξή 
και προβολή του.
Για ένα διήμερο λοιπόν 

«παρακολούθησαν» και κα-
τέγραψαν από κοντά την πα-
ραδοσιακή ζωή των μόνιμων 

κατοίκων του.
Πήραν συνεντεύξεις από 

κατοίκους του χωριού, από 
τον Θανάση, τον ιδιοκτήτη 
της Ταβέρνας, από την Γιώ-
τα, τη γυναίκα του Σπύρου 
του Δρούλια, από τον Αργύ-
ρη τον Ανδριανό (το δάσκα-
λο) ο οποίος αναφέρθηκε στα 
πηγάδια του χωριού, και από 
τον Λιά τον Ανδριανό που τον 
βρήκαν μαζί με το κοπάδι του, 
στο δρόμο προς Πρόδομο, 
στη λάκα του Δημητράκη.

Ο καθένας από τους πα-
ραπάνω αναφέρθηκε για το 
χώρο στον οποίο δραστηρι-
οποιείται. Ο Θανάσης και η 
Γιώτα αναφέρθηκαν στον του-
ρισμό και στην ανάπτυξη που 
γνωρίζει το χωριό τα τελευταία 
χρόνια. Ο Λιάς ο Ανδριανός 
αναφέρθηκε στην κατάσταση 
στον κτηνοτροφικό τομέα και 
στην εξέλιξη του τελευταία 
χρόνια και ο Αργύρης στην 
αξία που είχαν τα παραδοσι-
ακά πηγάδια για τους παλαιό-
τερους κατοίκους του χωριού.
Το κλίμα που επικράτησε 

στο χωριό για αυτές τις δυο 
ημέρες ήταν αρκετά όμορφο 
αφού και οι ντόπιοι ξέφυγαν 
λίγο από τα συνηθισμένα.
Όπως και να είναι πάντως, 

το θέμα είναι ότι προβλήθηκε 
το χωριό μας από μια αρκετά 
ποιοτική εκπομπή της ελλη-
νικής τηλεόρασης με αρκετά 
μεγάλη τηλεθέαση. Ελπίζουμε 
η προβολή του χωριού από 
την τηλεόραση να επιφέρει 
κλίμα ανόδου στον τουρισμό 
του χωριού ο οποίος δεν είναι 
και στα καλύτερα του αυτή την 
περίοδο.

Ηλίας Αργ. Ανδριανός

Το χωριό μας στο ......γυαλί!!!!!!!!!!!!!!!
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Δημιουργήθηκε FUN CLUB Ελληνικού
Όσοι πατριώτες ασχολείστε με το διαδίκτυο να σας πλη-

ροφορήσουμε ότι ο συμπατριώτης μας Γιώργος Παπούλιας 
έφτιαξε στο Facebook ομάδα φίλων του Ελληνικού με Διεύ-
θυνση ELLINIKO ARCADIAS FUN CLUB. Όσοι κατέχετε το 
άθλημα μπείτε στην ανωτέρω διεύθυνση και θα δείτε όλους 
του φίλους με φωτογραφίες αλλά και κείμενα. Ήδη το Fun 
Club του χωριού αριθμεί περί τα 60 μέλη τα οποία φυσικά αυ-
ξάνονται και πληθύνονται. Για τους υπόλοιπους υπάρχει και 
η ιστοσελίδα του Συλλόγου στη διεύθυνση www.elinikon.gr  
ή  www.eliniko.com.gr όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για 
τα δρώμενα στο χωριό μας.

• Μέσο πληροφόρησης, επικοινωνίας, διεύρυνσης γνώσεων, 
ανταλλαγής ιδεών κ.ά. Αυτό είναι το internet. Πανάκεια! Οι 
χρήστες του απ’ άκρη σ’ άκρη του κόσμου είναι εκατομμύρια 
Απόλυτα λογικό, καθώς επιτρέπει σε ανθρώπους που τους  
χωρίζουν εκατοντάδες χιλιόμετρα, εύκολη, άμεση και ασφα-
λή συνομιλία. Δίνει την δυνατότητα σε πολίτες του κόσμου, 
χωρίς πρόσβαση στην ενημέρωση μέσω του έντυπου τύπου ή 
της τηλεόρασης, να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις τρέχουσες 
εξελίξεις της επικαιρότητας! Εξίσου σπουδαία χρηστικότητα 
αποκτά και στο ευρύ πεδίο της γνώσης. Στο internet βρίσκο-
νται άπειρα άρθρα που αναπτύσσουν θέματα επιστημονικού, 
εικαστικού χαρακτήρα κ.ά. Παρακλάδι της τεχνολογίας του 
internet είναι και το facebook. Συγκεκριμένα για το χωριό 
μας, υπάρχει ειδικό group που κατασκεύασαν παιδιά από 
το Ελληνικό, και το οποίο έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον!Αξίζει τον κόπο να το επισκεφτείτε και γιατί όχι να γίνετε 
και μέλη! Πέρα λοιπόν από τις συναντήσεις μας στο Ελληνικό 
θα μπορούμε να τα λέμε και μέσω facebook!!!

Παπαφωτίου Μαρία 

Εκτός  όλων  των  άλλων 
(στολισμός-γιορτή παιδιών)
ο δήμος Τρικολώνων μοίρα-
σε σε όλα τα σπίτια του δή-
μου που άνοιξαν τις γιορτές 
που πέρασαν μια τσάντα με 
γλυκά και ποτά. Αυτό έγινε 

τις ημέρες των Χριστουγέν-
νων. Την Πρωτοχρονιά στα 
ανοιχτά σπίτια του χωριού 
μοιράστηκαν βασιλόπιτες. 
Επιπλέον τις άγιες αυτές ημέ-
ρες δε ξέχασε τους λίγους 
αναξιοπαθούντες του δήμου. 
Μοιράστηκαν εκτός από γλυ-
κά φαγητό και είδη πρώτης 
ανάγκης τόσο τα Χριστούγεν-
να όσο και τη Πρωτοχρονιάς. 
Δείγμα ανθρωπιάς και πολιτι-
σμού που τόσο πολύ έχουμε 
ανάγκη στις μέρες μας.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Στις 15/03/2009 και ώρα 11:30 πμ στο “ΘΕΑΤΡΟΝ”, 

επί της οδού Πειραιώς 254, θα δοθεί η παιδική παράστα-
ση “Ομήρου Οδύσσεια - Το παραμύθι των παραμυ-
θιών” της Κάρμεν Ρουγγέρη.
Η είσοδος για τα παιδιά είναι δωρεάν, (προσφορά του 

Συλλόγου).

Μια είδηση από τα πολύ 
παλιά  χρόνια  (το  έτος 
1512), έρχεται και μας φέρ-
νει συγκίνηση, όταν μέσω 
(internet) διαδικτύου, μαθαί-
νουμε για τα πρώτα σημά-
δια ύπαρξης ζωής στο χω-
ριό μας. 
Είναι πραγματικά θαυμα-

στή αυτή η τεχνολογία που 
μας δίνει άπειρες πληρο-
φορίες με το πάτημα ενός 
κουμπιού. Ευχάριστο είναι 
το γεγονός, ότι οι νέοι ενδι-
αφέρονται για το χωριό και 
προσπαθούν με κάθε τρόπο 
να το αναδείξουν. Στα χέρια 
τους έχουν ένα σημαντικό 
εργαλείο, το internet, μέσω 
του οποίου μπορούν οποια-
δήποτε στιγμή να πάρουν 
όποια πληροφορία θέλουν. 
Ποιος μπορούσε να φα-

νταστεί πριν από μερικά 
χρόνια ότι αυτή η δυνατό-
τητα του διαδικτύου θα μας 
φανέρωνε τα πρώτα χνάρια 
των ανθρώπων που στάθη-
καν σε κάποια γειτονιά του 
χωριού μας και έχτισαν τα 
πρώτα σπιτοκάλυβα, θα λέ-
γαμε. Βρέθηκαν 5 άγαμοι, 1 
χήρα και 4 σπίτια. 
Τα κείμενα αυτής της 

αναφοράς που βρήκε ο 
Τούρκος καθηγητής Λεβέντ 
Καγιάπιναρ, υπάρχουν τα 
Οθωμανικά αρχεία μετα-
φρασμένα. 
Είναι πολύ συγκινητικό 

να σκεφτούμε ότι 6 άνθρω-
ποι κατέφυγαν σε αυτόν το 
τόπο τον δικό μας και προ-
σπάθησαν να ζήσουν κάτω 
από τον τουρκικό ζυγό πλη-
ρώνοντας βαρύ χαράτσι 
στον Σουλτάνο Σελήμ Α’ 
(5073 άσπρα).

Από τότε και μέχρι το 
1689-1700, που αναφέρεται 
και περιγράφεται ως χωρίο 
πλέον, με 148 κατοίκους 
από τον Βενετό περιηγητή 
Αντόνιο Ρακιφίκο, πέρασαν 
170 περίπου χρόνια και σί-
γουρα έγιναν πολλές αλλα-
γές στον πληθυσμό και όχι 
μόνο.
Στο βιβλίο που κυκλοφό-

ρησε το 1972 από τον Γεώρ. 
Αντ. Παπαντωνίου αναφέ-
ρονται ακριβώς τα στοιχεία 
που περιγράφονται στο δι-
αδίκτυο για την ύπαρξη του 
χωριού μας σαν συγκροτη-
μένος οικισμός πλέον, περί 
το έτος 1689. Από τον συ-
ντάκτη του εν λόγω βιβλίου, 
χρειάστηκε πολύς κόπος και 
έρευνες πολλών ετών για να 
συλλέξει τα στοιχεία, να τα 
τεκμηριώσει κατά το δυνα-
τόν και να διασταυρώσει τις 
πληροφορίες της παράδο-
σης προκειμένου να εκδώ-
σει αυτό το βιβλίο. Τα μέσα, 
βεβαίως, για την έρευνα 
τότε, ήσαν ανύπαρκτα. Οι 
πληροφορίες που συνέλεξε 
προήλθαν από περιοδικά, 
από αποκόμματα εφημερί-
δων, από οποιοδήποτε ιστο-
ρικό έγγραφο έπεφτε στα 
χέρια του, από επισκέψεις 
που έκανε στις βιβλιοθήκες 
των πόλεων της περιοχής 

μας και από την Εθνική Βι-
βλιοθήκη. 
Η δύναμη που τον ώθησε 

να δώσει σε εμάς αυτές τις 
πληροφορίες ήταν η θερ-
μή αγάπη του για το χωριό. 
Στην εισαγωγή του βιβλίου 
αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Προσφέρω λοιπό, και 
αφιερώνω την προσπάθεια 
μου ταύτην, εις την κοινότη-
τα Ελληνικού, εις την παρού-
σαν και μέλλουσαν γενεάν, 
ως ελάχιστον δείγμα καθή-
κοντος και αγάπης του τό-
που της καταγωγής μου».
Στον επίλογο επίσης, γρά-

φει:
« πιστεύουμεν ότι συνε-

πληρώσαμεν ένα κενόν του 
τόπου της καταγωγής μας, 
και τούτο δεν προέρχεται 
από επέδειξιν και προβολήν, 
αλλά ως κάτι το αναγκαί-
ον δια τον τόπον, τοσούτον 
ώστε οι μεταγενέστεροι έχο-
ντες την ιστορικής τούτην 
βάσιν ας προσθέσουν τας 
ιδίας των σελίδας». 
Αθήναι, Απρίλιος 1972
Η πιο πάνω αναφορά εί-

ναι μια ευχή πιστεύω προς 
όλους μας, για να συνεχί-
σουμε να ενδιαφερόμαστε 
πραγματικά για το χωριό 
μας με αγαθή προαίρεση.
Δήμητρα Γ. Παπαντωνίου

Προφανώς και δεν αναφέρομαι στο γνωστό 
και πολύ όμορφο νησί του Ιονίου Πελά-
γους αλλά στο δρόμο μας προς το χω-

ριό!!!!
Οι περισσότεροι από τους πατριώτες που μένουν 

στην Αθήνα και επισκέπτονται τακτικά το χωριό θα 
έχουν σίγουρα παρατηρήσει τα νέα έργα που γίνο-
νται στον οδικό άξονα Κορίνθου – Τριπόλεως – Με-
γαλόπολης. Καιρός ήταν θα πείτε να γίνουν και αυτά 
και με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο. 
Πιστεύω όμως ότι στον ίδιο βαθμό που παρατηρεί-

τε τα έργα και την πρόοδο τους, έχετε παρατηρήσει 
και τις αυξήσεις στις τιμές των διοδίων.

 Εντάξει τα πληρώναμε τόσα χρόνια στο κράτος 
και οι δρόμοι ήταν όπως ήταν....(στα μαύρα τους τα 
χάλια).Έπρεπε όμως η περιουσία του ελληνικού λαού 
να παραδοθεί στους ιδιώτες, και μάλιστα τόσο απρο-
κάλυπτα;; Εκτός από τα διόδια που πληρώναμε τόσα 
χρόνια, πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας στο κράτος 
και το αποτέλεσμα είναι η παράδοση της κρατικής 
περιουσίας, με τη σφραγίδα του κράτους και των 
εκάστοτε κυβερνήσεων στους ιδιώτες.

 Εκτός αυτού όμως, πληρώνουμε για έργα που δεν 
έχουν γίνει ακόμα. Αφού τώρα ξεκινούν οι εργασίες 
για τα έργα. Επίσης σε αρκετά σημεία, όπου οι λωρί-
δες από δύο γίνονται μια παρατηρείται κυκλοφορια-
κή συμφόρηση ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα.... Τι να 
πω;; τις οικονομίες μας, που έχουμε δώσει πάνω – 
κάτω στο χωριό, και όχι μόνο εμείς δεν τις σκέφτο-
νται;; (μάλλον όχι από ότι φαίνεται). Αυτό βέβαια δεν 
αφορά μόνο τους Μουλατσαίους αλλά όλους τους 
πολίτες που χρησιμοποιούν και κινούνται σε αυτόν 
τον αυτοκινητόδρομο. 

Σίγουρα η κατάσταση του οδικού άξονα έχρηζε 
άμεσης επισκευής έπρεπε όμως να παραχωρηθούν 
στους ιδιώτες;;;;

 Βέβαια το περιβόητο κομμάτι Τρίπολης – Με-
γαλόπολης παραμένει στη ίδια επικίνδυνη για τους 
οδηγούς κατάσταση...Και για το φόβο των Ιουδαίων 
λέγεται ότι μόλις ο νέος οδικός άξονας παραδοθεί 
στην κυκλοφορία θα λειτουργήσει και σταθμός διο-
δίων.
Αφού λοιπόν με αυτά και αυτά έχουμε φθάσει στο 

λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης και παίρνουμε το 
δρόμο για το χωριό, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια 
άλλη «Οδύσσεια».
Πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι στο δρόμο Μεγα-

λόπολης - Καρύταινας – Ελληνικού, τον οποίο σαν 
μόνιμος κάτοικος της περιοχής μπορώ να γνωρίζω 
σε μεγάλο βαθμό. 
Το συγκεκριμένο τμήμα της επαρχιακής οδού είναι 

αρκετά καταπονημένο και κανένας δεν ενδιαφέρεται, 
για την εξ’ αρχής επισκευής του, είτε από την νομαρ-
χία, την περιφέρεια ή τους αντίστοιχους δήμους των 
οποίων τα διαμερίσματα εξυπηρετεί.
Κατά καιρούς γίνονται κάποια μπαλώματα με πίσ-

σα, τα οποία απλά καθυστερούν την διάλυση του 
οδοστρώματος.
Η κίνηση στον συγκεκριμένο οδικό άξονα έχει 

αυξηθεί, τόσο από την κυκλοφορία βαρέων οχημά-
των(φορτηγά, λεωφορεία κτλ) όσο και γενικότερα 
από τον αριθμό των ντόπιων οι οποίοι καθημερινά 
μετακινούνται από την Μεγαλόπολη προς τα χωριά 
τους και αντίστροφα.
Η κατάσταση του συγκεκριμένου άξονα και ειδικά 

αυτού Μεγαλόπολης – Καρύταινας είναι ένα βήμα 

πριν τη διάλυση!!!!, μην ξαφνιάζεστε.. Πιο συγκεκρι-
μένα στο τμήμα κοντά στο χωριό Πλάκα ο δρόμος 
έχει ανοίξει στα δυο λες και κάποιος τον έχει κόψει 
με τσεκούρι(!!!!!)...Αυτό συμβαίνει γιατί μετακινείται 
το έδαφος. Άρα μια απλή ασφαλτόστρωση δεν εξυ-
πηρετεί απολύτως τίποτα.
Το ίδιο συμβαίνει και προς το χωριό Σούλου και 

Κατσίμπαλη όπου στο δρόμο έχουν δημιουργηθεί 
δυο μικροί κρατήρες οι οποίοι όσο περνά ο καιρός 
και οδεύουμε προς το χειμώνα το πιθανότερο είναι 
ότι θα μεγαλώσουν και αλίμονο σε αυτόν που θα δι-
έρχεται από αυτό το σημείο νύχτα!!! 
Βελτίωση όμως χρειάζεται και ο δρόμος από την 

Καρύταινα προς το Ελληνικό και προς Στεμνίτσα. Σε 
αυτό το τμήμα ακόμα η κατάσταση δεν είναι τόσο 
άσχημη όπως στο προηγούμενο, αλλά σε αρκετά ση-
μεία οι λακκούβες δίνουν ρεσιτάλ. 
Ακόμη μια αρκετά σημαντική πτυχή των προβλη-

μάτων των παραπάνω οδικών αξόνων είναι ότι δεν 
υπάρχουν τα κατάλληλα «τεχνικά», δηλαδή γεφύρια 
τα οποία να διοχετεύουν το νερό εκτός οδοστρώ-
ματος. Η παντελής απουσία αυτών των έργων κάνει 
αρκετά δύσκολη τη κίνηση στους επαρχιακούς δρό-
μους και όχι μόνο. Ειδικά τις περιόδους μεγάλων 
βροχοπτώσεων όπου τα ρέματα πλησίον των δρό-
μων φουσκώνουν και μην έχοντας κάποια άλλη διέ-
ξοδο «πέφτουν» στους δρόμους.
Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να πραγματοποιηθεί μια 

ολοκληρωμένη μελέτη όλου του άξονα αν υπολο-
γίσουμε ότι την αύξηση της κυκλοφορίας λόγω του 
τουρισμού, κάτι το οποίο πρέπει να το διεκδικήσουν 
όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, μιας και μας αφορά 
άμεσα.                           Ηλίας Ανδριανός

Σαν βγεις στον πηγαιμό για... την Ιθάκη!!!!!!!!!!

Χωριό μου αγαπημένο

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΡΑΣΕ ΓΛΥΚΑ 
ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

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. 
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Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 
28 Φεβρουαρίου 2009. 
Περιμένουμε έγκαιρα 
τις συνεργασίες σας.

Έχουν περάσει δέκα πέντε (15) ολόκληρα 
χρόνια από τότε που σε πρωτοσέλιδο 
άρθρο της εφημερίδας μας, και από τον 
τίτλο «Λεωφόρος Προγόνων», έκανα μια 

πρόταση και έγραφα για την ανάγκη να τιμήσουμε 
τους προγόνους μας – όλους τους προγόνους μας 
– για την προσφορά τους στο χωριό μας, ονομά-
ζοντας προς τιμή τους τον κεντρικό δρόμο του 
χωριού μας σε «Λεωφόρο Προγόνων». 
Αυτή μου την πρόταση την επανέλαβε σήμερα, 

δέκα πέντε χρόνια αργότερα, και ο εκλεκτός πα-
τριώτης κ. Ηλίας Καλλιανιώτης. Με μια, όμως,δια-
φορά από την δική μου, ελαφρώς κουτσουρεμένη 
και διαφοροποιημένη. Γιατί, ενώ η δική μου πρό-
ταση έλεγε ότι είναι ανάγκη να τιμήσουμε – χωρίς 
καμία διάκριση- όλους τους προγόνους μας που 
προσέφεραν – γιατί όλοι προσέφεραν- και συνέ-
βαλαν στην πρόοδο του χωριού μας, ο καθένας 
με τον τρόπο του, και την δύναμη του, ο εκλεκτός 
πατριώτης επρότεινε να τιμηθεί για την προσφορά 
του με ένα άγαλμα, μόνο ένας, ο μπάρμπα – Χαρά-
λαμπος Ταλούμης, αποκλείοντας έτσι, και εξαιρώ-
ντας όλους τους άλλους. 
Το δημοσίευμα που έγραφα τότε, πριν από δέκα 

πέντε (15) χρόνια, έγινε δεκτό και εσυζητήθηκε 
από αρκετούς πατριώτες, οι οποίοι εδέχθηκαν ότι 
πρέπει να βρεθεί ένας – κάποιος – τρόπος, για αν 
τιμήσουμε ανεξαιρέτως και χωρίς καμία διάκρι-
ση όλους τους προγόνους. Ειπώθηκαν κάποιες 
γνώμες, ακούστηκαν κάποιες ιδέες αλλά το θέμα 
εξεχάστηκε. Καλοδεχούμενο, όμως, έστω και σή-
μερα. 

Διερμηνεύοντας 
το  νόημα  του 
πρωτοσέλ ι δου 
εκείνου άρθρου 

μου, που εγράφτηκε πριν από δέκα πέντε (15) 
χρόνια, και το οποίο υπενθυμίζω σήμερα, επρό-
τεινα να τιμήσουμε αυτούς που στέριωσαν και 
ανέπτυξαν το χωριό μας. 
Και αυτοί, κατά γενική ομολογία, είναι πρώτοι 

πρώτοι οι κτηνοτρόφοι του χωριού μας, γιατί αυ-
τοί είναι οι συντελεστές και οι στυλοβάτες ύπαρ-
ξης του, από την πρώτη στιγμή ακόμα μέχρι και 
σήμερα (Μπαρμπαλιαίοι, Κουρουνιοταίοι, Δραλιαί-
οι, Κονιαραίοι, Ανδριαναίοι).
Άξιοι, επίσης, τιμής προσφοράς και αναγνώρι-

σης, είναι και οι παπάδες μας, και οι ψάλτες του 
χωριού μας, γιατί είναι εκείνοι που στήριξαν το 
θρησκευτικό συναίσθημα των προγόνων μας στις 
δύσκολες αλλά και στις εύκολες και χαρούμενες 
στιγμές του βίου τους (γάμους, βαπτίσεις, κηδεί-
ες). 
Ενδεικτικά γράφω μερικά ονόματα, με κίνδυνο 

κάποια να ξεχαστούν. Παπαβασίλης (Παπαβασι-
λόπουλος), Παπαγιώργης (Παπαγεωργίου), Παπα-
ντώνης (Παπαντωνίου), επί των ημερών του οποί-
ου εκτίστηκε ο Άι- Γιάννης, Παπαγιάννης (Μπαρ-
μπαλιάς), επί των ημερών του οποίου εκτίστηκε ο 
Προφήτης Ηλίας, Παπαγιώργης (Γαιτανάκης), κα-
θώς και οι ψάλτες μας βοηθοί τους Δημήτριος και 
Ευθύμιος Καλομοίρης, Δημ. Κόνιαρης, ο δάσκαλος 
Γεώρ. Παπαντωνίου και άλλοι και άλλοι. 
Αναρωτιέμαι, αν είναι δυνατόν, μιλώντας για 

προσφορά κάποιων πατριωτών, αν 
μπορούμε να ξεχάσουμε, να αγνοήσου-
με και να προσπεράσουμε για την με-
γάλη τους προσφορά, τους δασκάλους 
μας, ολόκληρο το δασκαλόσογο. Εκεί-
νους, που με το μόχθο τους μας άνοιξαν 
διάπλατα τους ορίζοντες της μόρφωσης 
και της γνώσης μας. 
Με απόλυτο σεβασμό, θα μνημονεύσω 

μερικούς από αυτούς που άφησαν ιστο-
ρία στην εκπαίδευση και στην μόρφω-
ση πολλών από εμάς. Κων. Ταλούμης, 
Βας. Ταλούμης, Θεοδ. Παπαγεωργίου, 
Γεω. Παπαντωνίου, Ιωαν. Ταλούμης, 
και άλλοι και άλλοι. 
Συμμετοχή, επίσης, και προσφορά 

στην εκπαίδευση των πατριωτών μας, 
είχε και η τριμελής εκείνη επιτροπή 
που ανέλαβε και ολοκλήρωσε σε χρόνο 
ρεκόρ την ανέγερση του δημοτικού μας 
σχολείου. Με συντονισμένες κινήσεις 
και μεγάλη ευθύνη, ολοκλήρωσαν και 
παρέδωσαν στις επόμενες γενιές το πα-
νέμορφο και πετρόχτιστο σχολείο μας 
(Γεώρ. Τόμπρος, Βας. Ταλούμης, Ηλίας 
Ανδριανός).
Σημαντική, επίσης, θέση στην προ-

σφορά, έχουν και οι κατά καιρούς πρό-
εδροι του χωριού μας που στην θητεία 
τους, ο καθένας από αυτούς έφτιαχνε 
κάτι, συμπληρώνοντας το προηγούμε-
νο ανάλογα με τις ανάγκες του χωριού 
μας, για να έχουμε σήμερα ένα σωστά 
διαμορφωμένο χωριό. Ι. Θ Κόνιαρης, 
Πάνος Μπαρμπαλιάς, Ανδ. Αναγνω-
στόπουλος, Δημ. Γιαννόπουλος, Χαρ. 
Ταλούμης, Ηλ. Ανδριανός, Δημ. Γεωρ-
γαντάς, Ανδ. Γεωργαντάς, Γεώρ. Κό-
νιαρης, Ευθ.Καλομοίρης, και βέβαια, 
και οι μετέπειτα ακόμα, που 
όλοι τους κάτι έφτιαξαν, όλοι 
τους κάτι επρόσφεραν. 
Επαγγελματίες πολλοί εί-

ναι εκείνοι που εστήριξαν 
το χωριό μας. Κων. Γεωρ-
γαντάς (καφενείο), Παν. 
Φουρλής (μπακάλικο), Ηλίας 
και Ηρακλής Παπαντωνίου 
(καφενείο), Δημ. Αναγνω-
στόπουλος (καφενείο), Ευθ. 

Καλομοίρης (χασάπικο), Θεοδ. Φουρλής (χασάπι-
κο), Βας. Κόνιαρης (καφενείο), Ιωαν. Γεωργαντάς 
(σαμαρτζής), Ιωαν. Ταλούμης (ταβέρνα), Ανδ. Γε-
ωργαντάς (μπακάλικο), Χαρ. Τόμπρος (καφενείο, 
κουρείο, οργανοπαίχτης), Ιωαν. Παπαντωνίου 
(τσαγγάρης), και άλλοι που να θυμηθώ. 
Τεχνίτες, και αυτοί αμέτρητοι. Βας. Κόνιαρης 

(μαραγκός), Βας. Παπαργύρης (μαραγκός), Ηλ. 
Ανδριανός (μαραγκός), Δημ. Κόνιαρης (σιδεράς), 
Ιωαν. Κόνιαρης (λιοτρίβι), Βας. Και Θεοδ, Ταλού-
μης (λιοτρίβι), Γεώρ. Τόμπρος (αυτοκινητιστής), 
και πόσους άλλους εξέχασα. 
Επίσης, οι μετανάστες της Αμερικής, που έφεραν 

τον ιδρώτα τους, για να φτιάξουν τα όμορφα πε-
τρόχτιστα σπίτια τους που στολίζουνε σήμερα το 
χωριό μας. Ιωαν. Κόνιαρης, Ιωαν. Λυκογιάννης, 
Γεώρ. Τόμπρος, Ηρ. Και Ηλ. Παπαντωνίου, και 
ο δωρητής του μνημείου πεσόντων στην επάνω 
αγορά. 
Όλοι αυτοί, μα όλοι, έβαλαν το πετραδάκι τους 

για να γίνει ένα χωριό όμορφο σαν το δικό μας. 
Οι δωρητές μας Παν. Κόνιαρης, Φιλ. Καλλιανιώ-
της, Ιωαν. Μαυράκος, Αφοί Μπαρμπαλιά, Αφοί 
Φουρλή, αλλά και πολλοί άλλοι νεότεροι τους που 
ενίσχυσαν οικονομικά τα έργα στο χωριό μας. 
Ακόμα ακόμα, έχουμε τις παιδομάνες, τις ζωο-

δότρες μητέρες, γιαγιάδες και προγιαγιάδες μας. 
Ποιος μπορεί να τις αγνοήσει! Αυτές δεν είναι οι 
ρίζες μας; Αυτές δεν γιόμισασν το χωριό μας με 
παιδόπουλα; Ξεχνιούνται αυτές οι ηρωίδες; 
Φιλοπρόοδοι, επίσης, άλλοι πατριώτες, που και 

αυτοί οργάνωσαν τους συλλόγους μας. Συλλόγους 
των απανταχού πατριωτών ο Προφήτης Ηλίας, 
που ενίσχυσε σημαντικά το χωριό μας, σε χρήμα-
τα, ρουχισμό, τρόφιμα και σχολικά συσσίτια. Σύλ-
λογος η Ζοωδόχος Πηγή, με μοναδικό σκοπό την 
ύδρευση του χωριού μας. Σύλλογος Γεωργικός, 
ο Άγιος Τρύφων, Γεωργικός συνεταιρισμός, Γα-
λακτομικός συνεταιρισμός που πρόσφεραν πολλά 
και εστήριξαν τους αγρότες και τους κτηνοτρό-
φους μας. 
Ακόμα, έχουμε, και όσους έβγαλαν την φήμη 

του χωριού μας έξω από τα όριά του. Οι πλανό-
διοι μπαλωματάδες της Μεσσένιας και τη Λακω-
νίας, πολλοί έμποροι, επιστήμονες, αξιωματικοί, 
δάσκαλοι, γιατροί, δικηγόροι, βουλευτής Δημ. 
Μπαρμπαλιάς. 
Χωριό δημάρχων το αποκαλεί σε δημοσίευμα 

του ένας πατριώτης, αραδιάζοντας καμιά δεκαριά 
ονόματα από αυτούς. 
Όλοι, μα όλοι μαζί, αυτοί οι πρόγονοί μας, και 

όσους άλλους εξέχασα, είναι εκείνοι που κρά-
τησαν το χωριό μας, γι’ αυτό πιστεύω, ότι όλοι 
πρέπει να τους θυμηθούμε. Ποιος και με ποια δι-
καιολογία, μπορεί να τους αγνοήσει; 
Και τι θα τους απαντήσουμε, αν κάποια ημέρα 

– έστω υποθετικά – μας ρωτάγανε, γιατί εμάς μας 
εξεχάσατε, τότε τι θα τους λέγαμε; Αλλά αφού 
αυτό είναι αδύνατο, γιατί πλέον έχουν φύγει από 
την πρόσκαιρη ετούτη τη ζωή, το ερώτημα θα 
μας το κάνουνε για λογαριασμό τους οι απόγονοί 
τους, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Και τότε 
η απάντησης θα είναι δύσκολη. Μα πολύ δύσκολη!
Υ.Γ. Το πριν από δέκα πέντε χρόνια άρθρο, είναι 

γραμμένο στο φύλλο 12 της εφημερίδας μας, τον 
Αύγουστο του 1993. Πολύτιμη πηγή ιστορικών γε-
γονότων, το βιβλίο « Το Ελληνικόν» του πατριώτη 
μας δημοδιδασκάλου Γεώρ. Αντ. Παπαντωνίου, 
καθώς και το βιβλίο «Το Μουλάτσι» του πατριώτη 
μας Αρχιμανδρίτου Αντωνίου Γεωργαντά. 

ΤΙ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΛΟΥΜΕ
Το να δραστηριοποιείται κανείς με τα κοινά είναι κάτι 

που κάποιους τους αφορά και κάποιους άλλους όχι. 
Απόλυτα κατανοητό και θεμιτό. Η απλή ενασχόληση 
όμως και δη των νέων με ζητήματα της καθημερινότη-
τας που σχετίζονται κυρίως με θέματα ψυχαγωγικού 
χαρακτήρα είναι απολύτως αναγκαία. Σαν τα νεότερα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου, μας 
απασχολεί σε έναν αρκετά μεγάλο βαθμό η πρόοδος, η 
λειτουργία και η δράση του συλλόγου. Μας απασχολεί 
πως ο Σύλλογος θα είναι ελκυστικός για τα νέα παιδιά 
του χωριού. 
Ο Σύλλογος μας θέλουμε να εξυπηρετεί τι; Θέλουμε 

απλά να διαχειρίζεται κάποια χρήματα που με τον έναν 
ή άλλο τρόπο φθάνουν στο ταμείο του, να κανονίζει τον 
παραδοσιακό χορό, άντε την πίτα και τις απονομές των 
μαθητών;;;;
Πιστεύουμε ότι τον Σύλλογο εκτός από τα «παραδο-

σιακά» που τον απασχολούν, πρέπει να ανοίξει παρα-
πάνω τους ορίζοντές του. Να πάρει πρωτοβουλίες για 
τον αθλητισμό, με διοργάνωση αγώνων όπως γινόταν 
παλιότερα από την κοινότητα, για τον πολιτισμό με 
διάφορα νεανικά μουσικά συγκροτήματα στο χωριό, 
με θεατρικές παραστάσεις, με εκθέσεις βιβλίων, ακόμα 
και με διάφορες ημερίδες όπως για το περιβάλλον, να 
πρωτοστατεί σε προβλήματα που δημιουργούνται και 
να παλεύει για την επίλυση τους, τις ανεμογεννήτριες 
ή το φωτοβολταϊκό πάρκο που θα δημιουργηθεί στη 
Μεγαλόπολη, το μέλλον της αγροτικής ανάπτυξης της 
περιφέρειας με θέματα δηλαδή που διαπερνούν το χωριό 
αλλά το αφορούν άμεσα. 
Σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν οι παλιότεροι να 

θυμηθούν και την δράση του μικρού σε διάρκεια ζωής, 
αλλά μεγάλου σε έργο ΠΣΕ (Πολιτιστικός Σύλλογος 
του χωριού τα χρόνια 1981-1984). Δεν θέλουμε ο Σύλ-
λογος να παραμερίσει το χωριό σε καμία περίπτωση. 
Αφού μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη δράση του Συλ-
λόγου στο χωριό με διοργάνωση και αναβίωση του αλω-
νίσματος, ή με κάποιες εκδηλώσεις την περίοδο των 
αποκριών και των Χριστουγέννων.
Αυτές είναι κάποιες από τις σκέψεις που μας ταλανί-

ζουν, χωρίς να σημαίνει ότι θα μπορέσουν να πραγμα-
τοποιηθούν αν δεν αγκαλιαστούν και δε γίνουν αποδε-
κτές από το υπόλοιπο Δ.Σ. και τους πατριώτες φυσικά. 
Με μοναδικά συστατικά τη διάθεση και το πάθος, που 
ούτως ή άλλως έχουμε δεδομένης της ηλικίας μας μπο-
ρούμε να υλοποιήσουμε πληθώρα ιδεών και σκέψεων. 
Πράγματα που θα μας ενώσουν και εκτός χωριού. Και 
αυτά είναι μόνο η αρχή...!

Ηλίας Ανδριανός - Μαρία Παπαφωτίου

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 
(για δεύτερη φορά ύστερα από 15 χρόνια)

Γρά φει ο 
Λε ω νί δας Α νδρια νός
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νοια του υπεύθυνου και ενερ-
γού πολίτη.

Αντικρίζω ανθρώπους που 
βρίσκονται στην πρωτοπορία 
της κοινής προσπάθειας για 

να κάνουμε την κοινωνία μας 
πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη, 
πιο κοντά στις επιθυμίες και 
στα οράματά μας. 

Για τη δράση σας αυτή 
θέλω, πρώτα απ όλα, να ευ-
χαριστήσω και να συγχαρώ 

καθένα και καθεμία σας ξε-
χωριστά. Η προσφορά σας 
είναι σημαντική και πολυδιά-
στατη.

Με το παράδειγμά σας ανα-
δεικνύετε ξανά, αυτό που δια-
χρονικά ήταν και είναι κοινός 
τόπος: ότι δηλαδή δεν μπο-
ρείς εσύ να είσαι ευτυχισμέ-

νος όταν δίπλα σου υπάρχει 
καταστροφή, πόνος, φτώχεια, 
αρρώστια και δυστυχία. 

Με το παράδειγμά σας απο-
δεικνύετε ότι η συνένωση των 
προσπαθειών μας στην επί-

τευξη κοινών στόχων έχει και 
ουσιαστικό νόημα και απτά 
αποτελέσματα προς όφελος 
της Κοινωνίας.

Συγχαίρω λοιπόν ολόθερμα 
τους εθελοντές και τις οργα-
νώσεις που σήμερα τιμούμε 

με τη βράβευση του πολύτιμου 
κοινωνικού τους έργου. Πρό-
κειται για καθαρά ηθική ανα-
γνώριση, αφού τίποτε παρα-
πάνω δεν ζητεί ο εθελοντής, 
παρά την ενθάρρυνση της Πο-
λιτείας και της Κοινωνίας για 
να συνεχίζει τον καθημερινό 
του αγώνα». Λίγο έξω από το Μου-

λάτσι η μονή του Α. 
Νικόδημου δεσπόζει 

και είναι σήμα κατατεθέν για 
το χωριό μας. Όσοι βρεθείτε 
στο Ελληνικό ας κάνετε μια 
βόλτα προς τα εκεί όποτε 
μπορείτε. Ο πατέρας Αντώ-
νιος και ο πατέρας Νικό-
δημος θα σας υποδεχθούν 
καλόκαρδα. Και όποια συζή-
τηση κι αν κάνετε μαζί τους 
ένα είναι σίγουρο. Ότι θα 
βγείτε κερδισμένοι. Η πνευ-
ματικότητα των πατέρων 
της μονής θα σας εντυπω-
σιάσουν όπως και το μεγάλο 
εκδοτικό έργο του μοναστη-
ριού που σε πολύ κόσμο πα-
ραμένει άγνωστο. Τελευταία 
έκδοσή της είναι η «Ασματι-
κή ακολουθία εις τον Όσιον 
Αντώνιον τον Μέγαν» επί ευ-
καιρία του νέου έτους 2009 
οπότε συμπληρώνονται  200 
ακριβώς χρόνια από την εκ-
δημία του Νικόδημου του 
Αγιορείτου. Περιέχει εκτός 
από τους ύμνους της 17ης 
Ιανουαρίου, ασματικόν κα-
νόνα της Θεομήτορος και 
δεύτερον κανόνα του Αγίου 
μετά σχετικού καθίσματος 
στη  γ΄ ωδή από τον καυσο-
καλυβιτικό κώδικα του Αγίου 
Όρους. Επίσης στην έκδοση 
αυτή θα βρείτε τους βίους 

Οι Ταλιμπάν είναι μια 
εποχιακή μόδα που εμ-
φανίστηκε στο χωριό τα 
2-3 τελευταία χρόνια και 
συνεχώς παίρνει μεγα-
λύτερες διαστάσεις. Προ-
φανώς και αναφέρομαι 
στους αγαπητούς κυρίους 
με τα 4X4 και την παραλ-
λαγή που κάθε Σαββα-
τοκύριακο οργώνουν τα 
βουνά με τα τουφέκια 
τους, στα πέριξ του χω-
ριού και του δίνουν ζωή 

τα βράδια. Όλα καλά με 
τους ανθρώπους, αφού 
έρχονται και αφήνουν 
το κατιτί τους στο χωριό 
απλά θα ήθελα να κάνω 
μια παρατήρηση πολύ 
απλή.

 Πιστεύω ότι πρέπει να 
είναι πιο προσεκτικοί με 
το χωριό που τους φιλο-
ξενεί. Για να γίνω σαφέ-
στερος όταν παρκάρουν 
τα οχήματα τους στην 
πλατεία να μην βγάζουν 

τα σκυλιά τους βόλτες 
πάνω στην πλατεία, μέσα 
στη μέση του χωριού. 
Μπορούν να τα πάνε 
προς το τυροκομείο ή 
προς τον Αη-Γιώργη, όχι 
στο κέντρο του χωριού!!
Αυτά βέβαια για την 

επόμενη κυνηγετική πε-
ρίοδο αφού αυτή που 
διανύουμε τελείωσε στα 
μέσα του Γενάρη.
Hλίας Αργ. Ανδριανός

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
ως Στάση Ζωής

Παραδοσιακή ταβέρνα
«Toυ Ταλούμη»

• Ωράριο καταστήματος: Δευτέρα κλειστό • Τρίτη, Τετάρτη 
και Πέμπτη από 5 το απόγευμα. • Παρασκευή, Σάββατο και 
Κυριακή ανοικτά όλη μέρα για ού ζο, φα γη τό και κα φέ • Σερ-
βί ρου με σπι τι κά φα γη τά: κα τσι κά κι λα δο ρί γα νη, κόκορα χυ λο-
πί τες • Έ τοι μα και ε πί πα ραγ γε λί α • Η αί θου σά μας χω ρη τι-
κό τη τας 180 α τό μων, δια τί θε ται για κοι νω νι κές εκ δη λώ σεις • 
Ά ψο γη - φι λι κή ε ξυ πη ρέ τη ση είναι η αρχή μας.

Διεύ θυν ση: Η λί ας Ι. Τα λού μης - Χαρ. Β. Τα λού μης

Ελ λη νι κό Γορ τυ νί ας
Τηλ.: 27910-31311 - Κιν.: 6932 27.99.82 – 6972 072.411

Οι... «Ταλιμπάν»!!!

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

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΣΚΟΥΦΑ 47-49
3ος ΟΡΟΦΟΣ

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

Ο Σύλλογος 
χρειάζεται πάντα 
τη βοήθειά μας. 

Ας τον 
ενισχύσουμε όλοι 
όπως μπορούμε.

των Οσίων Αντωνίου Βέ-
ροιας και Γεωργίου Ιωαννί-
νων που εορτάζουν την ίδια 
μέρα. Εμείς από την πλευρά 
μας το μόνο που θα πούμε 

είναι ότι η έκδοση είναι άψο-
γη, η δουλειά πολλή και την 
ανακαλύψαμε τυχαία σε μια 
από τις επισκέψεις μας στο 
μοναστήρι. 

Νέα έκδοση της Ι.Μ.Αγίου Νικόδημου

Ήθελα να ήμουνα αϊτός – ψηλά για να πετούσα
Την γη την τόσο όμορφη – όλη να την γυρνούσα.

Ήθελα να ήμουν άγγελος – να ήμουν περιστέρι
Στους Μουλατσιώτες  να ’φερνα – πάντα καλό χαμπέρι.

Βροχή μακάρι να ήμουνα – και σύγνεφο καθάριο
Να ζω το κάθε σήμερα – να μην με νοιάζει τ΄ αύριο.

Του ήλιου αχτίδα θα ’θελα - να ήμουνα σας λέω
Να χαίρουμε το δίκαιο – για τ’ άδικο να κλαίω.

Φεγγάρι θα ήτανε καλά – να γίνω αν μπορούσα
Την μάνα που με γέννησε – να την ευχαριστούσα.

Μακάρι να είχα δύναμη – μακάρι εξουσία
Να τιμωρώ κάθε κακό – και κάθε ασυδοσία.

Σε μένα να πιστεύουνε – να ’χουνε προσδοκίες
Ο φόβος να ήμουνα σ’ αυτούς – που κάνουν αδικίες.

Υγεία να χα και λεφτά – στα χέρια να κρατούσα
Σε όσους τα χρειάζονται – να μοίραζα αν μπορούσα.

Όλα να τα προλάβαινα – όλα να τα γνωρίσω
Γιατί χαρτί δεν έκανα – πόσο καιρό θα ζήσω.

Και όταν τα κατάφερνα – όλα αυτά να κάνω
Ειλικρινά πιστέψτε με – σκασίλα μ’ κι αν πεθάνω.

ΛΕΩΝ. Η. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

HΘΕΛΑ

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συλ-
λόγου στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις 

www.eliniko.com.gr ή
www.ellinikon.gr και στείλτε email 

στο elliniko@ ellinikon.gr

Ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Αρκαδίας 
κ. Γεώργιος Μπαρούτσας υπο-
δέχθηκε την Παρασκευή, 9 Ια-

νουαρίου, στα γραφεία της ΤΕΔΚ-Α στην 
Τρίπολη, τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ κ. Γιάν-
νη Παναγόπουλο.

Ο κ. Παναγόπουλος επέδωσε στον κ. 
Μπαρούτσα επιταγή αξίας 135.000€, 
μετά από ενημέρωση που προηγήθη-
κε μεταξύ τους, για το πρόγραμμα των 
δράσεων υποστήριξης και συνέχισης του 
προγράμματος πρόληψης και αντιμετώ-
πισης φυσικών καταστροφών, το οποίο 
η ΤΕΔΚ-Α έχει αναπτύξει μετά τις κατα-
στροφικές πυρκαγιές του 2007.

Μεταξύ των δράσεων που χρηματοδο-
τεί η ΤΕΔΚ-Α και ήδη από το περασμένο 

καλοκαίρι έχουν αποδώσει θετικά αποτε-
λέσματα, είναι η στελέχωση πυροφυλα-
κίων, η διενέργεια επίγειων και εναέριων 
περιπολιών κλπ.

Ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Αρκαδίας εκ 
μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και 
όλων των συναδέλφων του αυτοδιοικη-
τικών, εξέφρασε ευχαριστίες στον Πρό-
εδρο της ΓΣΕΕ, ο οποίος τον διαβεβαί-
ωσε ότι οι δεσμοί συνεργασίας τους θα 
ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, ώστε η 
ΤΕΔΚ-Α να αξιοποιήσει το ευρύ φάσμα 
Τεχνογνωσίας που διαθέτει η ΓΣΕΕ για 
την υλοποίηση μεσο-μακροπρόθεσμων 
σχεδίων Ανάπτυξης, Απασχόλησης και 
Ανασυγκρότησης του παραγωγικού ιστού 
της Αρκαδίας.

Η ΓΣΕΕ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΑΡΚΑΔΙΑΣ


