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Είθε ο νέος χρόνος 2011 
να μας φέρει λιγότερα 

Λιγότερο πόνο σε αυτούς που πονούν, λιγότερο μίσος 
σε αυτούς που μάχονται, λιγότερη στέρηση σε όσους στε-
ρούνται, λιγότερο πόλεμο, λιγότερο θάνατο, λιγότερη κα-
ταπίεση, λιγότερη εκμετάλλευση, λιγότερη δυστυχία και 
λιγότερη οδύνη.

Κι αν τύχει και φέρει μαζί λιγότερη αφθονία και λιγό-
τερη απόλαυση λιγότερο πλούτο και λιγότερη καλοπέραση 

Ίσως τότε μας χαρίσει λιγότερη ελαφρομυαλιά και λιγό-
τερη σπατάλη λιγότερη επιπολαιότητα και λιγότερη αυθά-
δεια. 

Ίσως τα λιγότερα πολλές φορές είναι περισσότερα…
Το Δ.Σ.

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ

Μια ακόμα 
έκπληξη πε-
ρίμενε όσους 
επισκέφθηκαν 
το ξενοδοχείο 
τις μέρες των 
γιορτών. Εκτός 
από τις χαμη-
λές τιμές και 
τη ζεστή φι-
λοξενία όσοι 
έφαγαν στο 
εστιατόριο δι-
απίστωσαν ότι 
μεγάλωσε. Τα 
τραπέζια αυξήθηκαν και με μια καλαίσθητη προσθήκη που 
έγινε ο χώρος του εστιατορίου είναι πλέον άνετος και μπο-
ρεί να φιλοξενήσει πολύ περισσότερο κόσμο. Οι τζαμαρίες 
αφήνουν ανοικτή τη θέα προς το Λύκαιο όρος ενώ η χαλαρή 
μουσική σε ταξιδεύει ευχάριστα συνοδεύοντας το πρωινό, 
το γεύμα ή το 
δείπνο. Όλα 
αυτά σε συν-
δυασμό με 
τις προσιτές 
τιμές αποτε-
λούν ιδανικό 
συνδυασμό 
γι’ αυτό που 
λέμε «προ-
σιτή πολυτέ-
λεια» που εί-
ναι άλλωστε 
και το σλό-
γκαν του ξε-
νοδοχείου. Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε είναι να το 
επισκεφθείτε για να διαπιστώσετε «ιδίοις όμμασι» τις αλλα-
γές που έχουν γίνει.
Οι μεγάλες φυσικά αλλαγές έρχονται από την άνοιξη 

αφού στο πίσω μέρος του ξενοδοχείου προγραμματίζεται 
πισίνα και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου όπου θα 
μπορούν να γίνονται κοινωνικές εκδηλώσεις.

ΔΕΝΔΡΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Όπως είχαμε ανακοινώσει 

στο προηγούμενο φύλλο της 
εφημερίδας ο σύλλογος θα 
συνεχίσει τις φυτεύσεις στο 
χωριό. Ανάλογα με τις καιρι-
κές συνθήκες ο σύλλογος προ-
γραμματίζει να κατεβάσει στο 
χωριό πολλά δένδρα κυρίως 
οπωροφόρα (μηλιές, κερασιές, 
καστανιές κ.λπ.) και λουλού-
δια που θα μοιραστούν δωρε-
άν σε όλα τα σπίτια του χω-
ριού. Αυτό θα γίνει ή το τρι-
ήμερο της Καθαράς Δευτέρας 
(5-6-7 Μαρτίου) ή το τριήμερο 
του Ευαγγελισμού (24-25-26 

Μαρτίου) ανάλογα με τις και-
ρικές συνθήκες ώστε να μην 
έχουμε πάγο. Στόχος είναι φυ-
τεύοντας το κάθε σπίτι μερικά 
δένδρα να κάνουμε ένα χωριό 
καταπράσινο. Μαζί με αυτά 
θα συνεχισθεί και η φύτευση 
στον λόφο του Αγίου Γεωργί-
ου με νέα δένδρα. Όλα τα δέν-
δρα θα αγορασθούν από με-
γάλο φυτώριο της Αθήνας και 
θα μεταφερθούν στο χωριό. 
Γι’ αυτό το λόγο όσοι πατρι-

ώτες θέλουν κάτι πιο συγκε-
κριμένο ας επικοινωνήσουν με 
κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ.

Ο Σύλλογος Γυναικών Ελληνικού και ο Σύλ-
λογος των απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας 
«ο Προφήτης Ηλίας» σας προσκαλούν στον 
από κοινού ετήσιο χορό τους που θα γίνει στην 
αίθουσα δεξιώσεων «Αρίων», Πειραιώς 48 
στο Μοσχάτο το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 

2011 στις 9 το βράδυ. 

Την Δευτέρα 27/12/2010, 
ο Δήμαρχος Γορτυνί-

ας κ. Γιάννης Γιαννόπουλος 
παραβρέθηκε στην τελετή 
παράδοσης του Δήμου Τρι-
κολώνων από τον απερχόμε-

νο Δήμαρχο Τρικολώνων και 
Πρόεδρο της ΤΕΔΚΑ κ. Γεώρ-
γιο Μπαρούτσα. Την εκδήλω-
ση, που πραγματοποιήθηκε 

στο κατάμεστο Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου, παρακο-
λούθησε πλήθος κόσμου απ’ 
όλα τα δημοτικά διαμερίσμα-
τα, παλιοί και νεότεροι συ-
νεργάτες του απερχόμενου 
δημάρχου, εκπρόσωποι συλ-
λόγων της περιοχής καθώς 
και εκπρόσωποι του τοπικού 
τύπου.

 Πρώτος μίλησε ο απερχό-
μενος δήμαρχος Τρικολώνων 
που αναφέρθηκε με λεπτομέ-
ρεια στο έργο που συντελέ-
στηκε όλα αυτά τα χρόνια σε 
όλα τα δημοτικά διαμερίσμα-
τα ενώ συγχρόνως ανέλυσε 
και τις όποιες εκκρεμότητες 
παραμένουν. Το σημαντικότε-
ρο που πρέπει να τονίσουμε 
ήταν ότι παρέδωσε ένα δήμο 
στον οποίο έγινε σπουδαίο 
έργο αλλά και ένα δήμο που 

δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ 
πουθενά… Στη συνέχεια όλοι 
οι ομιλητές αναφέρθηκαν στο 
σημαντικό έργο του απερ-
χόμενου δημά ρχου αλλά και 
στην ανάγκη συνεργασίας με 

τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο 
κ. Γιαννόπουλο πράγμα το 
οποίο ζήτησε και ο καινούρ-
γιος δήμαρχος. Η εκδήλωση 

ήταν συναισθηματικά φορτι-
σμένη τόσο για τον απερχό-
μενο δήμαρχο όσο και για 
τους συνεργάτες του. Για το 
έργο του κ. Μπαρούτσα μί-

Παρέλαβε το Δήμο Γορτυνίας 
ο κ. Ιω. Γιαννόπουλος 

λησε ο τελευταίος πρόεδρος 
του δημοτικού συμβουλίου 
κ. Βασίλης Κουρουνιώτης ο 
οποίος μαζί με τον Χαράλα-
μπο Μπαρμπαλιά προτελευ-
ταίο πρόεδρο του δημοτικού 
συμβουλίου του πρόσφεραν 
ως δώρο μία εικόνα της Πα-
ναγίας. Εκ μέρους των δη-
μάρχων της Αρκαδίας μίλησε 
ο κ. Θανάσης Καβουρίνος 
για το έργο του απερχόμε-
νου δημάρχου ως προέδρου 
της ΤΕΔΚΑ. Στην εκδήλωση 
παρέστησαν μεταξύ άλλων ο 
σεβασμιώτατος μητροπολίτης 
Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως 
κ. Ιερεμίας και ο αντιπρόε-
δρος της Ν.Δ. και τ. υπουρ-
γός υγείας κ. Δημήτρης Αβρα-
μόπουλος στενός φίλος του 
απερχόμενου δημάρχου όλα 
αυτά τα χρόνια.
Ο κ. Γιαννόπουλος εξέ-

φρασε τις ευχαριστίες του 
προς όλους τους δημότες της 
Γορτυνίας, επώνυμους και 
ανώνυμους, που συνέρρευ-
σαν και στην ορκωμοσία της 
νέας Δημοτικής Αρχής, αλλά 
και με κάθε ευκαιρία –όπως 
αυτή η τελετή- δηλώνουν την 
εθελοντική στράτευσή τους 
στην κοινή προσπάθεια για 
ένα καλύτερο μέλλον για την 
Γορτυνία.
Τις πρώτες ημέρες της ανά-

ληψης των καθηκόντων της 
νέας Δημοτικής Αρχής συνε-
χίζονται οι συναντήσεις Ερ-
γασίας του κ. Γιαννόπουλου 
με τους απερχόμενους Δη-
μάρχους για την ακριβέστερη 
καταγραφή της υπάρχουσας 
κατάστασης στις οχτώ δημο-
τικές ενότητες του νέου Δή-
μου Γορτυνίας. Ελπίζουμε ότι 
σύντομα θα επισκεφθεί και 
το χωριό μας για να έχει μια 
πρώτη άποψη από κοντά για 
την κατάσταση του Ελληνι-
κού.
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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

Συντακτική Επιτροπή:
ΠΑΝ. ΑΪΒΑΛΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΜΑΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

E-mail: costaszl@yahoo.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν τις θέσεις 
και τις απόψεις 

των υπογραφόντων

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

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Aπό 100% πρόβειο και γίδινο γάλα 

Ποιότητα Α΄ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
τηλ. 27910-31054 - Κιν.: 6937 454968

Κατάσταση του ταμείου του συλλόγου 
μέχρι 31-12-2010

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ                  17.691,76€
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ                  16.152,85€
ΜΕΤΡΗΤΑ                                                3.154,65€
ΣΥΝΟΛΟ                                                  36.999,26€

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ ΜΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΪΒΑΛΗΣ Διον. Δημήτριος 27910 24586 6944138271

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

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

πα τριώ τες να α να φέ ρουν 

ο ποιο δή πο τε, ευ χά ρι στο 

ή δυ σά ρε στο, κοι νω νι κό 

γε γο νός γνω ρί ζουν, σε 

οποιδήποτε α πό τα μέ λη 

του Δ.Σ., με σκο πό τη δη-

μο σί ευ σή του στην ε φη-

με ρί δα.

Έ χουν εκ φρα στεί κα-

τά και ρούς πα ρά πο να 

για πα ρα λεί ψεις γε γο νό-

των, για τα ο ποί α  ό μως 

ο υ πεύ θυ νος της στή λης 

δεν εί χε ε νη με ρω θεί.

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου 
έως 31 Δεκεμβρίου

Από μεταφορά .................................................. 33.809,68
Έσοδα.....................................................................  4.460
Έξοδα ................................................................  1.270,42
Σύνολο ταμείου ................................................ 36.999,26

Ζητώ για ενοικίαση:                                                                                                       
στo Ελληνικό, ή Καρύται-
να, σπίτι, ή διαμέρισμα 120                                                                                                   
τ.μ. Μέσα ή έξω απ’ το χω-
ριό, με τζάκι, καλοριφέρ 
και απεριόριστη θέα. 
Τηλ. 6955487815.

Ζητώ  για  αγορά  10 
στρέμματα ή περισσότερα 
- όχι ποτιστικά - για καλλι-
έργεια. Τηλ, 6955487815.

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. 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Ο δαίμων του τυπο-

γραφείου χτύπησε στην 
προηγούμενη εφημερί-
δα. Συγκεκριμένα, η προ-
σφορά των αγαπητών 
συμπατριωτών Αδελφών 
Παπαγεωργίου είναι 400 
ευρώ (εις μνήμη γονέων 
και αδελφών) και όχι 100 
ευρώ όπως κακώς ανε-
γράφη. Επομένως και το 
σύνολο των προσφορών 
είναι 30.943 ευρώ και όχι 
30.643 ευρώ. 

ΘΑΝΑΤΟΙ
Στις 26-12-2010 έφυγε από 

κοντά μας η Όλγα Βασιλο-
πούλου σε ηλικία 92 ετών. Η 
κηδεία της έγινε στο χωριό 
την επόμενη ημέρα. 
Το ΔΣ εκφράζει τα συλλυ-

πητήρια στους οικείους της.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του οστεοφυλακίου 
αλλά και την κάλυψη με πέτρα του παλιού, 
την κατασκευή του αγωγού των ομβρίων 
υδάτων στο νεκροταφείο και την κατασκευή 
της τουαλέτας στον Αη-Λια η επιτροπή του 
οστεοφυλακίου ολοκλήρωσε το έργο της και 
ως εκ τούτου σ’ αυτό το φύλλο της εφημερί-
δας δημοσιεύει και τον οικονομικό απολογι-
σμό.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Προσφορές πατριωτών και φορέων  30.943
Δήμος Τρικολώνων  ..........................9.157
ΣΥΝΟΛΟ  ...................................40.100
Να σημειώσουμε εδώ ότι οι αναλυτικές 

προσφορές έχουν δημοσιευθεί στα προηγού-
μενα φύλλα της εφημερίδας όπως και οι προ-
σφορές κάποιων πατριωτών με προσωπική 
εργασία.
ΕΞΟΔΑ
Κατασκευή οστεοφυλακίου ............28.000
Μόνωση με DOW (δεν προβλεπόταν 
στην αρχική συμφωνία)  ......................300
Επένδυση με πέτρα παλαιού 
οστεοφυλακίου  ...................................7500
Ανακατασκευή στέγης παλαιού 
οστεοφυλακίου και τοποθέτηση 
λουκιών για τα όμβρια  ........................300
Κατασκευή τουαλέτας 

Προφήτη Ηλία  ..................................2.500
Κατασκευή αγωγού ομβρίων 
στο νεκροταφείο  ................................1.000
Πινακίδες οστεοφυλακίου  ...................380
Πληρωμή μεταφοράς ραφιών 
από Μοναστηράκι στον Κηφισσό  ..........60
ΣΥΝΟΛΟ  ...................................40.040
Από τη συνεισφορά του δήμου με το ποσό 

των 12.000 ευρώ, παρακρατήθηκαν 2.243 
ευρώ για ΦΠΑ, 208 ευρώ για εισφορά στο 
ΤΣΜΕΔΕ, 392 ευρώ για εισφορά ΤΑΔΚΥ και 
1351 ευρώ για το ΙΚΑ οπότε η καθαρή συ-
νεισφορά του δήμου ήταν 9.157 ευρώ (7.806 
ευρώ μετρητά+1.351 ευρώ ΙΚΑ)
Να σημειώσουμε ότι το μικρό πλεόνασμα 

που προκύπτει θα δοθεί για την μεταφορά 
των κουτιών από το παλιό στο νέο οστεοφυ-
λάκιο.
Ο λογαριασμός που υπάρχει στην Εμπορι-

κή τράπεζα θα κλείσει και ως εκ τούτου πα-
ρακαλούνται οι πατριώτες να μη στέλνουν 
άλλα χρήματα γι’ αυτό το σκοπό μιας και ο 
στόχος επετεύχθη.
Η επιτροπή ευχαριστεί όλους τους πατριώ-

τες και τους φορείς του χωριού για τη συγκι-
νητική ανταπόκρισή τους και μη υπάρχο-
ντος άλλου σκοπού να επιτελέσει διαλύεται.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
Πατήρ Γεώργιος Κοκοσιούλης, Αργύρης Αν-
δριανός, Φώτης Κόνιαρης, Βούλα Παπαγε-

ωργίου, Αντώνης Παπαντωνίου

ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Λίγο η οικονομική κρίση, λίγο η θέληση για πιο στενή συ-

νεργασία και πορεία και να και η κοινή εκδήλωση. Οι δυσκο-
λίες αρκετές μιας που πρέπει να συντονιστούν δύο μεγάλοι 
και δραστήριοι σύλλογοι αλλά αυτό δεν πτόησε κανέναν. Έτσι 
αποφασίσαμε να συναντηθούν όλοι οι εξ Ελληνικού καταγό-
μενοι το Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2011 στην αίθουσα 
δεξιώσεων «Αρίων». Η τιμή της πρόσκλησης μετά από δια-
πραγμάτευση συμφωνήθηκε στα 26 ευρώ το άτομο και σ’ 
αυτή τη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πάντα. Δηλαδή φαγητό 
και απεριόριστο ποτό. 
Οι δύο σύλλογοι οργανώνουν αυτή την εκδήλωση όχι με 

σκοπό το κέρδος αλλά ο στόχος είναι να έρθουν πιο κοντά οι 
πατριώτες. Το αν θα το καταφέρουμε θα το δούμε εκείνο το 
βράδυ. Σας περιμένουμε όλους. 
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Δεξαμενή αποβλήτων ο Αλφειός

Σε δεξαμενή αποβλήτων μετατρέπεται σταδιακά ο Αλφειός 
το μεγαλύτερο ποτάμι της Πελοποννήσου. 
Σε έρευνα που έκαναν επιστήμονες από το πανεπιστήμιο 

Πατρών σε τμήματα του ποταμού σε Αρκαδία και Ηλεία, 
διαπίστωσαν υψηλές συγκεντρώσεις επικίνδυνων τοξικών 
αποβλήτων, βαρέων μετάλλων και ενώσεων.
Επισημαίνουν ότι κύρια πηγή ρύπανσης είναι η καύση 

του λιγνίτη που γίνεται στη Μεγαλόπολη και η τέφρα από 
την επεξεργασία. 

ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΤΟ ΑΛΩΝΙ
Με συντονισμένες 

ενέργειες του συλ-
λόγου και στα πλαίσια της 
συνεχιζόμενης παρέμβα-
σης στο λόφο του Αη-Γιώρ-
γη έχει ξεκινήσει το έργο 
της ανάδειξης του αλωνιού 
που υπάρχει εκεί. Είναι ένα 
από τα λίγα αλώνια που σώ-
ζονται και το μόνο που είναι 
σε δημόσιο χώρο. Επίσης να 
σημειώσουμε ότι είναι αρ-
κετά μεγάλο (γύρω στα 160 
τ.μ.). Στο πλαίσιο αυτό ορι-

οθετήθηκε, καθαρίστηκε και 
επανατοποθετήθηκαν οι πέ-
τρες που είχαν φύγει. Μόλις 
ο καιρός το επιτρέψει θα αρ-
μολογηθεί ώστε να μην ξα-
ναφυτρώσουν χόρτα και να 
μπορεί ο καθένας να το βλέ-
πει. 
Οι παλιότεροι για να θυ-

μούνται και οι νεότεροι για 
να μαθαίνουν. Και που ξέ-
ρετε ίσως αργότερα, κάποια 
μέρα του καλοκαιριού να 
οργανωθεί και αλώνισμα…..

ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΣΤΟΝ ΑΗ-ΛΙΑ

Με τα λεφτά που περίσσεψαν από τη γενναία συνεισφο-
ρά των πατριωτών εκτός από την ανάδειξη του παλιού 
οστεοφυλακίου με πέτρινη επένδυση και των αγωγό ομ-

βρίων υδάτων στο νεκροταφείο φτιάχτηκε και μια μικρή τουαλέτα 
στον Αη-Λια κάτω από τη σκάλα της εκκλησίας στην είσοδο από τα 
Μπαρμπαλαίικα όπως μας είχε ζητήσει η εκκλησιαστική επιτροπή. 
Έτσι όλες οι δωρεές των πατριωτών έπιασαν τόπο. Όσο για τον οι-
κονομικό απολογισμό δημοσιεύεται σε άλλη σελίδα της εφημερίδας.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Όπως κάθε τέτοια εποχή ο σύλλογος κάνει προσπάθεια 
να εμπλουτίσει τη τράπεζα αίματος οργανώνοντας 

ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας. Αυτό έγινε τη Κυριακή 9 Ιανου-
αρίου 2010 στο νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμιγκ» ώστε να μπορεί 
να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες που παρουσιάζονται 
με στόχο να μπορέσει να ξανανοίξει τη τράπεζα σε όλους τους 
πατριώτες. 
Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες κινητοποίησης των πατρι-

ωτών απ’ όλα τα μέλη του ΔΣ και ιδιαίτερα από τον υπεύθυνο 
της τράπεζας αίματος κ. Ηλία Καλλιανιώτη για άλλη μια φορά 
η συμμετοχή ήταν μικρή. Έτσι για άλλη μια χρονιά η τράπεζα 
αίματος θα εξυπηρετεί μόνο τους ήδη αιμοδότες λόγω του μι-
κρού αποθεματικού και όχι το σύνολο των πατριωτών. 
Ελπίζουμε στην επόμενη αιμοδοσία να υπάρξει μεγαλύτερη 

συμμετοχή απ’ όλους μας γιατί είναι πολύ δύσκολο σήμερα να 
ιδρυθεί μια τράπεζα αίματος και γι’ αυτό ας προσπαθήσουμε 
όλη να τη διατηρήσουμε και ας μη τη χρειαστούμε ποτέ. Και 
κάτι ακόμα. Ας συνεννοηθούν οι δύο σύλλογοι του χωριού μας 
ώστε να μη προγραμματίζουν εκδηλώσεις την ίδια μέρα…..

Με μεγάλη συμμετοχή κυρίως γυναι-
κών ο σύλλογος γυναικών Ελληνικού 

στις 9 Ιανουαρίου έκοψε τη πίτα του στην αί-
θουσα της Παγγορτυνιακής στην Ομόνοια. 
Η πρόεδρος του συλλόγου κ. Μαρία Μπαρ-
μπαλιά καλωσόρισε τις πατριώτισσες και 
αφού ευχήθηκε καλή χρονιά έκοψε την πα-
ραδοσιακή πίτα. Να σημειώσουμε ότι μέλη 
του συλλόγου έφτιαξαν πολλά φαγώσιμα και 

γλυκά τα οποία πρόσφεραν στους παρευρι-
σκόμενους. Καθώς το κλίμα χαλάρωνε με τη 
σειρά πολλές γυναίκες ανέβηκαν και πήραν 
το μικρόφωνο λέγοντας πολλά ανέκδοτα και 
εύθυμα περιστατικά από τη ζωή στο χωριό. 
Δεν έλειψαν και τα πειράγματα όπου εκεί 
πρωταγωνίστησε η Κική Γεωργαντά με βοη-
θό τη Βούλα Παπαγεωργίου. Νάμαστε όλοι 
καλά να τα ξαναπούμε του χρόνου…

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΙΤΑΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΙΤΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 
ΣΚΗΝΙΚΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Όσοι τυχεροί επισκέφθη-
καν τις γιορτές το χωριό θα 
διαπίστωσαν πόσο αλλάζει 
εκείνες τις μέρες το τοπίο 
της πλατείας και του κεντρι-

κού δρόμου. Και ίσως η κυ-
ριότερη αιτία είναι ο υπέρο-
χος στολισμός των δένδρων 
του κεντρικού δρόμου κα-
θώς και των φωτιστικών φα-
ναριών με χιλιάδες φωτάκια. 
Όλα αυτά κάνουν το όλο 

σκηνικό πραγματικά παρα-
μυθένιο και χριστουγεννιάτι-
κο και ας έλειπαν φέτος τα 
χιόνια αφού ο καιρός ήταν 
σχεδόν ανοιξιάτικος. Για του 
λόγου το αληθές κάποιες 
φωτογραφίες ίσως είναι πιο 
χαρακτηριστικές. 

Ευχόμαστε και με τον και-
νούργιο δήμο Γορτυνίας, 
του χρόνου το σκηνικό να 
είναι το ίδιο εντυπωσιακό. 
Καλή χρονιά σε όλους.

ΠΑΡΑΣΙΤΟ: Τα τραπεζώ-
ματα που παρέθεταν οι αρ-
χαίοι Έλληνες στα επίσημα 
και πνευματικά πρόσωπα 
ελέγοντο σίτος. Σε αυτά τα 
τραπεζώματα κάθε καλε-
σμένος είχε το δικαίωμα να 
πάρει μαζί του κι ένα πρό-
σωπο της προτίμησης του 
χωρίς να πάρει την έγκρι-
ση του οικοδεσπότη. Έτσι, 
λοιπόν, οι χωρίς πρόσκλη-
ση προσερχόμενοι παρε-
κάθηντο στο δείπνο – τον 
σίτο όπως λέγαμε – και έτσι 
επικράτησε να λέγεται πα-
ρά-σιτο κάθε τι που ζει και 
τρώει σε βάρος του άλλου 
χωρίς να πληρώνει, χωρίς 
να καλεστεί. 

ΚΥΚΕΩΝΑΣ: Προέρχεται 
από την αρχαία ελληνική 
λέξη “κυκώ” που σημαίνει 
“ανακατεύω”. Το πρωινό 
των αρχαίων Ελλήνων απο-
τελείτο από ένα μείγμα δια-
φόρων τροφών όπως κρασί, 
νερό, κριθαρένιο αλεύρι, 
τριμμένο τυρί, μέλι και διά-
φορα βότανα, σύμφωνα με 
την προτίμηση και το γού-
στο του κάθε ενός. Αυτό 
το ανακάτεμα από τη λέξη 
“κυκώ” έγινε κυκεώνας. Σή-
μερα κυκεώνας σημαίνει 
μπέρδεμα, ανακάτεμα σε 
σημείο που δεν μπορείς να 
βρεις άκρη ή να καταλάβεις 
τι γίνεται.

ΤΡΙΑ  ΠΟΥΛΑΚΙΑ  ΚΑ-
ΘΟΝΤΑΝ: Αυτή η φράση 
λέγεται όταν κάποιος δεν 
προσέχει τον συνομιλητή 
του και του απαντάει λέ-
γοντας άλλα αντί άλλων. 
Προέρχεται από το δημοτι-
κό τραγούδι “τρία πουλάκια 
κάθονταν στου Διάκου το 
ταμπούρι. Τόνα τηράει την 

Λειβαδιά και το άλλο το Ζη-
τούνι. Το τρίτο το καλλίτε-
ρο μοιρολογάει και λέει”. Η 
φράση έχει την ίδια έννοια 
με το λεγόμενο “αλλού με 
ξείς (ξύνεις)  καλόγερε κι 

αλλού εγώ έχω τον πόνο”  ή 
“τον λύκο τον κουρεύουνε 
πούθε παν τα πρόβατα”. Γε-
νικά δηλαδή, άλλα σου λέω 
και άλλα μου λες. 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ Η. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ    

ΓΙΑΤΙ ΓΙΑΤΙ 
ΤΟ ΛΕΜΕ ΕΤΣΙΤΟ ΛΕΜΕ ΕΤΣΙ
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Μουσείο Δασικής Ιστορίας Μαινάλου στο Χρυσοβίτσι! 

Ένα νέο ιδιαίτερο μουσείο δημιουργή-
θηκε στην ορεινή Αρκαδία. Εκεί, στην 

καρδιά του Μαινάλου, στα λημέρια του Κολο-
κοτρώνη ο Δήμος Φαλάνθου είχε την έμπνευ-
ση κι έκανε την ιδέα πράξη, δημιουργώντας 
το μουσείο δασικής ιστορίας Μαινάλου. Πρό-
κειται για ένα σύγχρονο μουσείο που αναδει-
κνύει, εκτός από την δασική ιστορία του βου-
νού, τα πρώτα βήματα βιομηχανικής εξέλιξης 
του τόπου, που πλέον αποτελούν ιστορική 
ανάμνηση για τους ντόπιους και για όσους 
επιθυμούν να το επισκεφτούν ένα περιβαλλο-
ντικό κέντρο εκπαίδευσης.
Το μουσείο δασικής ιστορίας Μαινάλου φι-

λοξενείται στις εγκαταστάσεις του παλιού ερ-
γοστασίου ξύλου στο Χρυσοβίτσι Αρκαδίας, 
στο κέντρο του εντυπωσιακού ελατοδάσους 
Μαινάλου.
Με στόχο την διάσωση και ανάδειξη του πα-

λαιού εργοστασίου ο Δήμος Φαλάνθου που σε 
λίγες μέρες λόγω Καλλικράτη συνενώνεται με 
το Δήμο Τρίπολης δημιούργησε το Μουσείο 
Δασικής ιστορίας Μαινάλου. Το 2003 διεκδί-
κησε και του παραχωρήθηκε από το υπουρ-
γείο Γεωργίας η χρήση των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων του παλαιού κι εγκαταλελειμμέ-
νου εργοστασίου για 25 χρόνια προκειμένου 
αυτό να μετατραπεί σε μουσείο. Στην συνέ-
χεια ο Δήμος Φαλάνθου με την επιστημονική 
υποστήριξη του Πολιτιστικού Ιδρύματος του 
Ομίλου Πειραιώς και με χρηματοδοτήσεις που 
εξασφάλισε από το αναπτυξιακό πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ, από το πρόγραμμα Leader+, αλλά 
και από ίδιους πόρους, μετέτρεψε το παλαιό 
εργοστάσιο σ’ ένα σύγχρονο μουσείο δασικής 

ιστορίας μοναδικό στην Ελλάδα.
Το μουσείο αξιοποιώντας τον μηχανολογικό 

εξοπλισμό του εγκαταλελειμμένου εργοστα-
σίου που συντηρήθηκε και αποκαταστάθηκε 
γι’ αυτό το σκοπό, ξαναζωντανεύει και εξηγεί 
για χάρη των επισκεπτών τη λειτουργία του 
παλαιού εργοστασίου. Επίσης παρουσιάζε-
ται όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται με τη λήψη, επεξεργασία και αξι-
οποίηση της ξυλείας από τον άνθρωπο κατά 
την εποχή λειτουργίας του πριστηρίου. Πα-
ράλληλα παρουσιάζεται η χλωρίδα και πανί-
δα του Μαινάλου, ο κύκλος ζωής του δάσους 
και προβάλλεται η οικολογική σημασία του 
δάσους, ενώ αναδεικνύεται ο ρόλος της επι-
στήμης της δασολογίας στην αειφορική δια-
χείριση του δασικού πλούτου.
Αυτό το εναλλακτικό μουσείο, που μπορεί 

κάλλιστα να λειτουργήσει κι ως κέντρο περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης, βρίσκεται είκοσι 
λεπτά της ώρας από την Τρίπολη κι εγκαινιά-
στηκε την  Κυριακή 19 Δεκεμβρίου στις 12 το 
μεσημέρι. 
Άντε και στα δικά μας. Μ’ ένα κτίριο στο-

λίδι στο κέντρο του Ελληνικού ας δούνε οι 
αρμόδιοι πως μπορεί να αξιοποιηθεί σαν μου-
σείο φυσικής ιστορίας της περιοχής. Και τότε 
να δείτε πως με τόσα αξιόλογα μουσεία στη 
περιοχή πως θα γίνουμε τόπος προορισμού 
σχολικών εκδρομών όλη την εβδομάδα και 
όχι μόνο τα Σαββατοκύριακα. Δε λέμε κάτι 
καινούργιο. Το ανέφερε στην τελετή παρά-
δοσης ο απερχόμενος δήμαρχος κ. Μπαρού-
τσας.  

Έξι βουλευτές ερωτούν 
Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο «για ιδιαίτερη στο-

χοποίηση του πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με ιδέες και 
προτάσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για συγ-
χωνεύσεις και «καταργήσεις» τμημάτων και πανεπιστημίων 
ανά την Επικράτεια».
Όπως τονίζουν, τα τμήματα που φέρονται προς κατάργη-

ση δημιουργήθηκαν «με αγώνες και προσπάθεια ετών και 
συμβάλουν στη 
σταθερότητα 
της οικονομι-
κής και κοινω-
νικής ανάπτυ-
ξης της περιο-
χής». Σημειώ-
νουν δε ότι τα 
δημοσιεύματα 
έχουν προκα-
λέσει αναστά-
τωση και ανη-
συχία  στους 
νομούς της περιοχής, καθώς «εκφράζονται ως απόρροια της 
γενικότερης ανησυχίας για τον εξορθολογισμό του χάρτη 
των ΑΕΙ ενόψει της οικονομικής κρίσης ενώ επηρεάζουν και 
την ίδια λειτουργία του πανεπιστημίου Πελοποννήσου».

«Είναι μια σημαντική επένδυση στη γνώση και συνδέεται 
άμεσα με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περι-
φέρειας Πελοποννήσου. Στην κρίσιμη καμπή που βρίσκεται η 
χώρα, η επένδυση στη γνώση και στην καινοτομία και η στή-
ριξη της λειτουργίας των δημόσιων πανεπιστήμιων αποτελεί 
βασική προϋπόθεση εξόδου από την ύφεση», καταλήγουν οι 
βουλευτές.
Την ερώτηση υπογράφουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ: Οδυσ-

σέας Κωνσταντόπουλος (Αρκαδίας), Αικατερίνη Φαρμάκη, 
Άγγελος Μανωλάκης (Κορινθίας), Νάντια Γιαννακοπούλου, 
Οδυσσέας Βουδούρης (Μεσσηνίας) και ο Λεωνίδας Γρηγορά-
κος (Λακωνίας).

«Δέντρο γεμάτο πατρογονικά παραμύθια, το 
νοιώθει ο καθένας σαν ευλογία και σαν ασφάλεια 

(Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος)
Ελιά, ένα δώρο της φύσης, μια λέξη-κλειδί για 

την κατανόηση της εξέλιξης πολλών περιοχών 
αλλά και μια πρόκληση για να ταξιδέψεις στην 
Αργολίδα αλλά και στην Αρκαδία, Μεσσηνία και 
Λακωνία ακολουθώντας τους δρόμους και την 
πλούσια ιστορία της γύρω από τη Μεσόγειο, τη 
Μεσόγειο της Ελιάς. Εδώ και χιλιετίες, το κατ’ εξο-
χήν δέντρο του μεσογειακού χώρου, η ελιά, συ-

νυπάρχε ι 
μ ε  του ς 
λαούς της 
Μεσογείου, 
έχει  συν-
δεθε ί  με 
την καθη-
μερινότη-
τα και τις 
συνήθειές 
τους  και , 
έ χ ο ν τ α ς 
ξεπεράσει 

τα όρια του τοπίου, έχει αφήσει τα ίχνη της σε 
όλους τους πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στα 
παράλια της. H φυσιογνωμία των λαών και των 
κοινωνιών πλάθεται, εκτός των άλλων, και μέσα 
από τον διάλογό τους με τον φυσικό χώρο που 
τους περιβάλλει. Για τους Έλληνες και τους άλλους 
μεσογειακούς λαούς, αν θα έπρεπε να κατονομά-
σουμε ένα χαρακτηριστικό της οικείας σ’ αυτούς 
φύσης, ένα καρποφόρο δένδρο που επέδρασε όχι 
μόνο στην κοινωνική και οικονομική πραγματι-
κότητα, αλλά και στο πεδίο της λατρευτικής τους 
πρακτικής, των δοξασιών και των εθίμων, την 
πρώτη θέση κατέχει αναμφισβήτητα, η ελιά.
Στο πέρασμα των χρόνων οι πληροφορίες για 

την ελιά και το λάδι πολλαπλασιάζονται. Από 
τις μαρτυρίες των αρχαίων συγγραφέων αλλά 
και από τα αρχαιολογικά ευρήματα μαρτυρούν 
πως η εξάπλωση της ελαιοκαλλιέργειας συμπί-
πτει μ’ ένα ανώτερο στάδιο πολιτισμού. Όσο 
αναπτύσσεται ο πολιτισμός, το ελαιόδεντρο γί-
νεται ακόμη πιο πολύτιμο. Η ελιά ως αυτοφυ-
ές δέντρο - αγριελιά - πρωτοεμφανίστηκε στην 
ανατολική Μεσόγειο εκεί δηλαδή όπου αναπτύ-
χθηκαν μερικοί από τους αρχαιότερους πολιτι-
σμούς. Πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες στις 
Κυκλάδες, την καρδιά του Αιγαίου, έφεραν στο 
φως απολιθωμένα φύλλα ελιάς, τα οποία σύμ-

φωνα με τις σύγχρονες μεθόδους χρονολόγησης 
φαίνεται να είναι ηλικίας 50-60.000 ετών. Με λί-
γες σταγόνες λάδι από το καντήλι του Αϊ-Νικόλα 
γαλήνευαν οι ναυτικοί τη θάλασσα ...Αξεπέρα-
στη πηγή ζωής, η ελιά είναι παρούσα στα κείμε-
να των αρχαίων και των σύγχρονων ελλήνων 
συγγραφέων και ποιητών. Γοητευμένοι από το 
φως της και τις υπέροχες αρχέγονες ιστορίες που 
μόνο αυτή ξέρει τόσο όμορφα να διηγείται, την 
ύμνησαν όσο λίγα δέντρα γιατί την αγάπησαν 
πολύ. Χωρίς την ελιά το ελληνικό τοπίο θα ήταν 
πιο φτωχό και οι Έλληνες καλλιτέχνες και ποιη-
τές θα είχαν χάσει μια μοναδική πηγή έμπνευσης.
Καταμεσήμερο Ιουλίου...που κι αν ακόμα δεν 
υπήρχαν ελαιώνες...θα τους είχα επινοήσει. 
(Οδυσσέας Ελύτης). Που τρώει λάδι και ψωμί 
και λαδωτό πιτάρι, δεν του επιάνου οι σαϊ-
τιές του χαρομακελάρη. (Κρητική μαντινάδα)
Η χρησιμοποίηση του δέντρου της ελιάς και των 
προϊόντων της στην αρχαία τελετουργία καθόρι-
σε από πολύ νωρίς τον συμβολισμό του σαν δέ-
ντρο του καλού δίνοντας του μια ξεχωριστή θέση. 
Πολύτιμο κι αγαπημένο δέντρο των Ελλήνων και 
των άλλων μεσογειακών λαών, συνδεδεμένο με 
την αναγέννηση και το φως, εξακολουθεί μέχρι 
σήμερα να θεωρείται θεϊκό δώρο, σύμβολο ει-
ρήνης, προστασίας και γονιμότητας. Το λάδι της 
ελιάς, όπως το στάρι και το κρασί, αποτελεί στη 
σύγχρονη λατρεία θρησκευτικό αγαθό και χρη-
σιμοποιείται σε πολλές τελετές της ορθόδοξης 
χριστιανικής θρησκείας. Η ελιά ευδοκιμεί σχεδόν 
αποκλειστικά στην λεκάνη της Μεσογείου και ο 
τρόπος καλλιέργειας της αποτελεί βασικό παρά-
γοντα διατήρησης του οικοσυστήματος. Ζει και 
προσφέρει καρπούς για αιώνες, καλλιεργείται σε 
κάθε έδαφος, αγαπά το μεσογειακό κλίμα, ζητά 
ελάχιστη περιποίηση και αξιοποιείται πλήρως 
ως καρπός, φύλλωμα και ξύλο. Η ελιά συμβάλ-
λει στην αποτροπή της διάβρωσης σε περιοχές 
με οξυμένο το φαινόμενο της ερημοποίησης κι 
αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα ανάπτυξης πε-
ριοχών με σοβαρά προβλήματα απασχόλησης και 
συνοχής. Ελιά, σύμβολο γαλήνης, γονιμότητας, ει-
ρήνης. Τα κλαδιά της έγιναν στεφάνια για να στε-
φανώνουν τους νικητές των Ολυμπιακών αγώ-
νων και ο πολύτιμος χυμός των καρπών της, το 
ελαιόλαδο, ήταν το βραβείο για τους νικητές των 
περίφημων Παναθηναϊκών Αγώνων που γίνονταν 
προς τιμή της θεάς Αθηνάς. Σήμερα υπάρχουν 
στην Ελλάδα 150.000.000 περίπου ελαιόδεντρα, 
λειτουργούν 2.800 ελαιοτριβεία και 500.000 οικο-

γένειες ζουν από την καλλιέργεια της ελιάς, αφού 
σε αρκετές - κυρίως άγονες - περιοχές το ελαι-
όλαδο αποτελεί το αποκλειστικό εισόδημα των 
κατοίκων. Φως: από την 4η χιλιετία π.Χ. μέχρι και 
πριν από λίγα χρόνια συστηματικά, αλλά μέχρι 
και τις μέρες μας σποραδικά χρησιμοποιείται σαν 
φωτιστική ύλη. Ένα λίτρο ελαιολάδου διαρκεί για 
καύση μιας λάμπας για τουλάχιστον 200 ώρες, γε-
γονός που σημαίνει ότι ακόμη και οι μικροί λύχνοι 
μπορούν να προσφέρουν φως για αρκετή ώρα.
Φάρμακο: Από τους αρχαίους χρόνους το λάδι, 
τα φύλλα, το άνθος ακόμη και ο χυμός και οι στά-
χτες των ελαιόδεντρων χρησιμοποιήθηκαν για τις 
φαρμακευτικές τους ιδιότητες. Οι προστατευτικές 

ιδιότητες που έχει το λάδι για το σώμα έκαναν 
τους αρχαίους έλληνες αθλητές να το χρησιμο-
ποιούν ως αλοιφή, πρακτική ήδη γνωστή από 
τους στρατιώτες και τους χωρικούς της αρχαί-
ας Αιγύπτου. Κατά το Μεσαίωνα “λάδι” ήταν ένα 
όνομα που δινόταν σε όλα τα φάρμακα που ετοι-
μάζονταν με ελαιόλαδο. Ακόμη και στη σύγχρο-
νη φαρμακολογία το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται 
κυρίως ως διαλυτικό για ιατρικές ουσίες και βέ-
βαια είναι ευρέως διαδεδομένο στη λαϊκή ιατρική.
Καλλυντικό: Στην αρχαία Ελλάδα, χρησιμοποιή-
θηκε ως κύριο καλλυντικό. Το ελαιόλαδο ήταν 
ένα συστατικό πολλών καλλυντικών προϊ-
όντων τα οποία για πολλούς αιώνες ήταν πε-
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SOS για τις μέλισσες εκπέμπει 
το Ευρωκοινοβούλιο

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, επισημαίνοντας πως η υψηλή θνησιμότητα 

στους πληθυσμούς των μελισσών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
την αγροτική παραγωγή. 

Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά από την Κομισιόν να αναλάβει 
πρωτοβουλίες, με δεδομένο ότι οι μέλισσες παίζουν καθορι-
στικό ρόλο στη γονιμοποίηση του 84% των φυτών. Οι δύσκολες 
συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, η αστάθεια στις τιμές 
και η αυξημένη θνησιμότητα είναι ορισμένοι από τους κρίσι-
μους παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο τη μελισσοκομία 
στην Ε.Ε. σημειώνει η αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου.
Τα τελευταία χρόνια οι μέλισσες προσβάλλονται από ένα εί-

δος μύκητα, με αποτέλεσμα οι αποικίες να αποδεκατίζονται. Η 
Ε.Ε. έχει θεσπίσει προγράμματα στήριξης των μελισσοκόμων τα 
οποία όμως λήγουν το 2012 και οι ευρωβουλευτές καλούν για 
επικαιροποίηση και ενίσχυσή τους.
Τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου τονίζουν επίσης την ανάγκη 

να ενισχυθούν οι ανεξάρτητες έρευνες σχετικά με τις επι-
πτώσεις που έχει η χρήση παρασιτοκτόνων και η καλλιέργεια 
γενετικά τροποποιημένων φυτών στους πληθυσμούς των με-
λισσών.
Παράλληλα ζητούν τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων για 

τις εισαγωγές μελιού από τρίτες χώρες. Υπολογίζεται ότι το 
40% του μελιού που καταναλώνεται στα κράτη-μέλη προέρχε-
ται από χώρες εκτός Ένωσης.

ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ (και η ενασχόλησή τους με τα κοινά)ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ (και η ενασχόλησή τους με τα κοινά)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΒΑΛΑΧΑΣ
Ο Παναγιώτης Βαλαχάς γεννήθηκε στο Ψάρι Γορτυνίας. 

Στο σχολείο του χωριού του έμαθε γράμματα και σε 
ηλικία 13 ετών έφυγε ως μετανάστης στην Αμερική.
Στην ξενιτιά δούλεψε σε εστιατόρια ως μάγειρας αρκετά 

χρόνια και μη θέλοντας περισσότερο να μείνει, επέστρεψε το 
1935.
Κατοίκησε μόνιμα στο Ελληνικό, αφού παντρεύτηκε την 

Ελένη Θ. Κόνιαρη. Απέκτησε τέσσερα παιδιά : τη Βασιλική, 
τη Φωτεινή, τη Βούλα και το Γιώργο (ο οποίος σε ηλικία δύο 
ετών απεβίωσε από παιδική ασθένεια).
Ο Βαλαχάς ήταν ο άνθρω-

πος της προσφοράς: βοη-
θούσε οποιονδήποτε είχε 
ανάγκη και έτρεχε πρώτος 
να περιποιηθεί αρρώστους 
και να προσφέρει τις πρώτες 
βοήθειες σε τραυματισμέ-
νους. Ήταν ο φαρμακοποιός 
του χωριού. Ο αδελφός του 
του έστελνε φάρμακα από 
την Αμερική και έτσι στο 
φαρμακείο του είχε πάντα 
τα απαραίτητα. Είχε φέρει 
μαζί του ένα βιβλίο, «ιατρι-
κό οδηγό» όπως το ονόμαζε, 
από το οποίο αντλούσε πλη-
ροφορίες ανάλογα με τα συ-
μπτώματα κάθε αρρώστιας. 
Σαν καλός φαρμακοποιός 
που ήταν εκτός από κινίνο, 
σουλφαμιδόσκονη, βάμμα, 
έμπλαστρα κ.α. είχε και πιε-
σόμετρο – ανύπαρκτο είδος 
για την εποχή σε όλη την πε-
ριφέρεια, το οποίο του έστει-
λε ο Ν. Παναγόπουλος από 
την Αμερική. Στα τραύματα 
χρησιμοποιούσε το μερκου-
ρόχρωμα σαν αντισηπτικό. 
Όποιος είχε ανάγκη από χει-
ρουργό, πήγαινε στο Βαλαχά 
να του ενώσει το κομμένο 
δέρμα με τραυμαπλάστ (δί-
χως αναισθησία, τέλεια τα 
αποτελέσματα).
Βοηθούσε με ενδιαφέρον 

και δεν κουραζόταν ποτέ. Η 
πόρτα του σπιτιού του έμε-
νε πάντα ανοιχτή για όποιον 
είχε ανάγκη μέρα-νύχτα . 
‘Όλα αυτά γίνονταν βέβαια 
αφιλοκερδώς με μοναδικό 
κίνητρο την αγάπη προς το 
συνάνθρωπο. Υπεραγαπού-

σε τα παιδιά και τα προέτρε-
πε να μάθουν οπωσδήποτε 
γράμματα Παράλληλα ήταν 
άριστος μάγειρας για την 
οικογένειά του και ασχολιό-
ταν και με τον κήπο, που 
του άρεσε πολύ. Κατοικούσε 
στο σπίτι του Ι. Λυκόγιαννη 
(σημερινό mini-market Δρού-
λια). Εκεί τον θυμόμαστε να 
περιποιείται τα λαχανικά και 
τα άνθη του κήπου. Στους 
γάμους τον καλούσαν ως 
μάγειρα, όπου έφτιαχνε νο-
στιμότατα φαγητά για τους 
συμπεθέρους και για όλους 
σχεδόν τους συγχωριανούς 
που πήγαιναν να φάνε μια 
στάλα καλό φαΐ. Πρόσεχε 
τους νιόπαντρους και τους 
σερβίριζε μόνος του λέγο-
ντας τις ευχές του.
Με τα λιγοστά γράμματα 

που ήξερε, έγραφε γράμ-
ματα των χωριανών που 
τον εμπιστεύονταν προκει-
μένου να επικοινωνήσουν 
με τους ξενιτεμένους και να 
ζητήσουν χρήματα για τις 
προίκες των κοριτσιών. Τα 
χρήματα έρχονταν σε τσεκ 
στο όνομά του κι εκείνος τα 
παρέδιδε στους δικαιούχους 
οι οποίοι τον εμπιστεύονταν 
πραγματικά για την εντιμό-
τητα του χαρακτήρα του. 
Αλληλογραφούσε με «μονο-
τονικό» σύστημα θα λέγαμε, 
δηλαδή έγραφε τις λέξεις και 
στο κάτω μέρος σημείωνε 
την οξεία, την περισπωμένη, 
ψιλές και δασείες κι έγραφε 
στον αναγνώστη : « Εσύ που 
ξέρεις γράμματα, διάλεξε και 

βάλε ό,τι χρειάζεται».
Στο καφενείο του Λάμπη 

κάθε απόγευμα συναντού-
σε τους φίλους του, τον Τό-
μπρο, το Δημοκλή, το Δη-
μοσθένη, τον Αριστοτέλη, 
τη Λάμπαινα και σε ιατρικής 
φύσεως συζητήσεις που έκα-
ναν έλεγε: «Σε κάμποσα χρό-
νια θα βρούνε ανταλλακτικά 
σώματος και θα μας κάνουνε 
καινούριους.» 
Ειδικές συμβουλές έδινε 

στους νέους μετανάστες και 
είχε ένα καλό τρόπο να συμ-
φιλιώνει τους τσακωμένους. 
Ήταν και διερμηνέας του 
χωριού μιλώντας καλά τα 
αμερικάνικα.
Με βαθιά πίστη στο Θεό 

δίχως να είναι θρησκόλη-
πτος,έλεγε : «Εάν δεν υπήρχε 
Θεός, έπρεπε να τον φτιά-
ξουμε». 
Για τους περαστικούς και 

τους ταλαιπωρημένους διέ-
θετε το σπίτι του ως ξενώνα.
Όταν κηρύχτηκε ο πόλε-

μος του 1940 έχασε τις οι-
κονομίες του όπως όλοι , 
ως γνωστόν. Το Υπουργείο 
Εθνικής Πρόνοιας τότε έκα-
νε πανελλήνιο έρανο κοινω-
νικής πρόνοιας. Ο Βαλαχάς 
από το υστέρημά του προ-
σέφερε ένα αξιοσέβαστο 
ποσό και έλαβε ευχαριστή-
ριο επιστολή με ημερομηνία 
21/12/1940 και υπογραφή 
από τον Υπουργό Εθνικής 
Προνοίας Ηλ. Κριμπά και τον 
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και 
Πάσης Ελλάδος Χρύσανθο. 
Μεταξύ άλλων αναφέρεται 
χαρακτηριστικά: «Εξ ονόμα-
τος του Έθνους σας ευχαρι-
στούμε θερμά για την προ-
σφορά σας».
Εμείς ευχόμαστε η μνήμη 

του να είναι αιωνία και το 
παράδειγμά του ας το μιμη-
θούμε όσο μπορούμε.
ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ριορισμένα στη χρήση ολί-
γων  εκλεκτών .  Σήμερα ,  η 

χρήση των καλλυντικών λαδιών έχει εξαπλωθεί και χρη-
σιμοποιούνται ακόμη και τα κουκούτσια στην κοσμητική.
Λιπαντικό: Σε όλη τη διάρκεια του τελευταίου αιώ-
να ήταν απαραίτητο λιπαντικό για την ομαλή λειτουρ-
γία των πλοίων και των εργοστασιακών μηχανών.
Καρύκευμα: Από τους αρχαίους χρόνους το ελαιόλαδο αντι-
προσωπεύει το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο και εκτιμημέ-
νο καρύκευμα στη Μεσόγειο. Τροφή η βρώσιμη ελιά, βασικό 
συστατικό της μεσογειακής δίαιτας καθώς και το παράγωγό 
της χρυσό υγρό, όπως το αποκαλούν οι Γάλλοι. Καύσιμη 
ύλη, το πολύτιμο ξύλο της που καίγεται αργά, αλλά και ο 
πυρήνας, το υποπροϊόν της σύνθλιψης που καίγεται για 
πολλές ώρες χωρίς φλόγα παράγοντας διαρκώς θερμότητα.
Ξύλο: Το δέντρο της ελιάς έχει πάρα πολύ σκληρό ξύλο, δύ-
σκολο να δουλευτεί αλλά εύκολο να λειανθεί και όλο και 
περισσότερο χρησιμοποιείται για την κατασκευή χρηστι-
κών αντικειμένων. Πολλά αντικείμενα που περιγράφονται 
στους μύθους και τους θρύλους των μεσογειακών λαών 
είναι φτιαγμένα από ξύλο ελιάς: το ρόπαλο του Ηρακλή, το 
Κρεβάτι του Οδυσσέα και η εικόνα της θεάς Αθηνάς στον 
Παρθενώνα. Η επί χιλιετίες παρουσία της ελιάς στον ελληνι-
κό αλλά και τον ευρύτερο μεσογειακό χώρο, εκτός από την 
καθημερινή ζωή κα τις λατρευτικές συνήθειες, επηρέασε τα 
ήθη και τα έθιμα των λαών που έζησαν και ζουν κάτω από 
τη σκιά της δημιουργώντας με το πέρασμα των χρόνων 
έναν εντελώς ιδιαίτερο πολιτισμό, τον Πολιτισμό της Ελιάς. 

Πάνος Σ. Αϊβαλής
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Ο τ. Περιφερειάρχης Πελο-
ποννήσου Φώτης Χατζημιχά-
λης με συνέντευξη τύπου πα-
ρουσίασε τον νέο αναθεωρη-
μένο περιφερειακό σχεδιασμό 
διαχείρισης στερεών αποβλή-
των (ΠΕΣΔΑ) της περιφέρειας. 
Η Πελοπόννησος είπε ο Γενι-
κός Γραμματέας είναι από τις 
τελευταίες περιφέρειες στην 
διαχείριση των απορριμμάτων 
και παρουσιάζει μια εικόνα 
που μας προσβάλει όλους. 
Ο ΠΕΣΔΑ που πλέον έχει 

αναθεωρηθεί και πρέπει τα 
επόμενα πέντε χρόνια να 
υλοποιηθεί, χωρίζει την περι-
φέρεια σε τρεις γεωγραφικές 
διαχειριστικές ενότητες, προ-
κειμένου να επιτευχθεί οικο-
νομία κλίμακας, αλλά και να 
γίνουν συντονισμένα και πολύ 
πιο γρήγορα οι απαραίτητες 
ενέργειες για την υλοποίη-
ση του. Στην πρώτη ενότητα 
εντάσσεται η Κορινθία η Αρ-
γολίδα και οι Δήμοι Τρίπολης, 
Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας 

από την Αρκαδία. Στην δεύ-
τερη ενότητα εντάσσεται ο 
νομός Μεσσηνίας και οι δήμοι 
Γορτυνίας και Μεγαλόπολης 
από την Αρκαδία, ενώ τέλος 
στην τρίτη ενότητα είναι μόνο 

ο νομός Λακωνίας. Προβλέπο-
νται  ολοκληρωμένες Εγκατα-
στάσεις Διαχείρισης Απορριμ-
μάτων με Μονάδες Επεξεργα-
σίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και 
Χώρους Υγειονομικής Ταφής 
Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) ανά γε-
ωγραφική διαχειριστική ενό-
τητα, η χωροθέτηση των οποί-
ων θα ακολουθήσει το επόμε-
νο διάστημα.
Για το μεταβατικό διάστη-

μα, προτείνεται η εκτεταμένη 

ανακύκλωση στο σύνολο της 
Περιφέρειας, γιατί είναι βα-
σικό να μειωθεί ο όγκος των 
απορριμμάτων και αξιοποίηση 
των υφιστάμενων ΚΔΑΥ. Στην 
στοχευμένη διαλογή στην 
πηγή του οργανικού κλάσμα-
τος σε περιοχές τουριστικές 
με τη δημιουργία μικρών μο-
νάδων επεξεργασίας, εγκα-
τάσταση και λειτουργία των 
δεματοποιητών που έχει προ-
μηθευτεί η Περιφέρεια. Επί-
σης θα αξιοποιηθούν ο ΧΥΤΑ 
Κιάτου με επέκταση του και 
ο ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου ο οποί-
ος θα μετεξελιχθεί σε ΧΥΤΥ 
και θα αξιοποιούνται όλες οι 
σχετικές με την νομοθεσία 
πρακτικές, όπως το μηχάνημα 
ΣΟΥΚΟΥ, που ανέφερε πως θα 
εγκατασταθεί άμεσα στο Γύ-
θειο και την Θουρία σύμφωνα 
με την ενημέρωση που έχει. 
Προβλέπεται η δημιουργία 

ενιαίου Περιφερειακού Φορέα 
Διαχείρισης Αποβλήτων που 

ΚΑΦΕ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

«ΤΟ ΚΕΦΙ»
ΣΜΥΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ελληνικό Αρκαδίας - Τηλ. 27910-31425

Νέο σχέδιο για τη διαχείριση 
των σκουπιδιών της Πελοποννήσου 
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Ο Σύλλογος 
χρειάζεται πάντα 
τη βοήθειά μας. 

Ας τον 
ενισχύσουμε όλοι 
όπως μπορούμε.

Τεχνικό Μελετητικό
γραφείο

Αντώνιος Π. Μπιτούνης
& συνεργάτες

Μελετητής Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
Msc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

Έργων Υποδομής

Τηλ. 210-2625943, 6947-820350
e-mail: abitounis@ath.forthnet.gr

Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 
28 Φεβρουαρίου 2011. 
Περιμένουμε έγκαιρα 
τις συνεργασίες σας.

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

Αυτός είναι ο πανηγυρικός της 28ης Οκτωβρίου του θεολόγου του Γυμνασίου Σαγεΐκων
Αναγνώστηκε από τον άμβωνα στην εκκλησία και έμειναν όλοι άφωνοι

«Από πείσμα και τρέλα θα ζω σε τούτη τη χώρα!» 

Εβδομήντα χρόνια μετά. 
Γιορτάζεις την Εθνική Αντίσταση του 

Λαού μας, τραγουδάς «γυναίκες Ηπειρώ-
τισσες», υψώνεις αμήχανα σημαίες, χορεύεις από 
κεκτημένη συνήθεια στις πλατείες. Φέτος όμως, 
δυσκολεύεσαι να πεις το «ΟΧΙ». Δεν είσαι σίγου-
ρος, αμφιβάλλεις. Φοβάσαι τους συνειρμούς, τις 
πιθανές παρεξηγήσεις. Τρέμεις τις συνέπειες. 
Χρόνια τώρα, επαναλάμβανες τελετουργικά μο-

νότονα το «ΟΧΙ» του παππού σου. Καμάρωνες τη 
θυσία του, θριαμβολογούσες αδαπάνητα για τα 
κατορθώματα και τους ηρωισμούς της γενιάς του. 
Στις δεκαετίες όμως που ακολούθησαν κατασπα-
τάλησες νωχελικά την ελευθερία που σου χάρισε! 
Έφτιαξες τη ζωή σου. Το δικό σου, επιτέλους, σπί-
τι, και το δικό σου εξοχικό. Έκανες ταξίδια μακρι-
νά και πολυδάπανα, σε προορισμούς εξωτικούς. 
Αγόρασες πρώτο και μετά δεύτερο αυτοκίνητο. 
Χρεώθηκες ασυλλόγιστα δάνεια, δόσεις και κάρτες 
που αφειδώς σου πρόσφεραν οι τράπεζες. Μπού-
χτισες τα παιδιά σου φροντιστήρια και ιδιαίτερα, 
να σπουδάσουν προσοδοφόρα επαγγέλματα, να 
γίνουν υψηλόβαθμα «στελέχη διοίκησης επιχειρή-
σεων». Εκμεταλλεύτηκες, με όλους τους δυνατούς 
τρόπους, τους μετανάστες που είχαν την ανάγκη 
σου, για να μαζέψουν τις ελιές σου, να χτίσουν και 
να καθαρίσουν το σπίτι σου, να. φυλάξουν τα παι-
διά σου. Έπαιξες στο Χρηματιστήριο το κληρονο-
μημένο βιος των γονιών σου και αγόρασες «αέρα» 
που σου πούλησαν οι αετονύχηδες της ελεύθερης 
αγοράς. Συναλλάχθηκες μ’ αυτό το άθλιο κράτος 
κάτω απ’ το τραπέζι κάμποσες φορές, δεν θυμάσαι 
και συ πόσες. για τη στρατιωτική θητεία του γιου 
σου, το διακανονισμό της εφορίας, το αυθαίρε-
το δίπλα στη θάλασσα, το διορισμό στην επίζηλη 
δημοσιοϋπαλληλία, τη λίστα αναμονής σε κάποιο 

νοσοκομείο. Διασκέδασες την 
πλήξη σου βόσκοντας αμέριμνα 
στα λιβάδια της τηλεόρασης, 
κάνοντας φωτοσύνθεση με την προπαγάνδα και 
το γούστο των αχρείων της κάθε εξουσίας. Ατίμα-
σες την ψήφο σου ξανά και ξανά για μια «εξυπηρέ-
τηση», εκδούλευση των φαύλων της κομματοκρα-
τίας, των επαγγελματιών και των κληρονόμων της 
πολιτικής. 
Φέτος όμως, τα πράγματα δεν είναι όπως παλιά. 

Η γιορτή δεν είναι πια γιορτή. Μεγάλα λόγια δεν 
βγαίνουν απ’ το στόμα. Φειδωλή και ντροπαλή η 
εθνική σου αξιοπρέπεια προσποιείται, καμώνεται 
πως γιορτάζει κάτω απ’ το αυστηρό βλέμμα της 
επιτήρησης. Στενάχωρα όλα. Μέσα μας, γύρω μας, 
παντού. «Το αδιέξοδο της χώρας στις ψυχές των 
κατοίκων της». Πατρίδα υποτελής και υπόχρεη. 
Πατρίδα «πεδίο βολής φθηνό». Πατρίδα έρμαιο 
της απληστίας των τοκογλύφων, των ισχυρών του 
χρήματος, των δανειστών που γυρεύουν πίσω τα 
λεφτά τους. Σε υποτιμούν σήμερα άμοιρη πατρίδα 
μου για να σε αγοράσουν τζάμπα αύριο. 
Πεθαίνω σαν χώρα! Ακούς την κραυγή; Βλέπεις 

και συ το κακό που μας βρήκε; «Όποιος δεν έχει 
δει ανθρώπους να πεθαίνουν σφυροκοπημένοι 
από αόρατο χέρι στους δρόμους, δεν μπορεί να 
καταλάβει τι σημαίνει και τι είναι ο θάνατος μιας 
χώρας.». 
Πατρίδα, κατοχή και αντίσταση: κι αν οι λέξεις 

άδειασαν με τα χρόνια, δεν φταίνε οι λέξεις, οι 
ζωές μας άδειασαν! Πριν λιποψυχήσουν οι λέξεις, 
λιποψυχεί το φρόνημα των ανθρώπων, η θέληση 
των λαών να παραμείνουν αδούλωτοι. Όχι παι-
χνίδια με τις λέξεις! Ποιος δικαιούται να μιλάει 
στη γιορτή σήμερα για πατρίδα, για κατοχή και 
αντίσταση; Οι πατριδοκάπηλοι που κάθε φορά, 

την κρίσιμη στιγμή, συνθηκολογού-
σαν με τον κατακτητή; Ή μήπως, οι 
πολιτικές και οικονομικές ελίτ που 

εγκατέλειπαν την πατρίδα και το λαό την ώρα της 
μάχης, για να επιστρέψουν κατόπιν ως εθνοσωτή-
ρες και ελευθερωτές; 

«Ποιος είναι, λοιπόν, πατριώτης;» 
Ένας αγωνιστής και τραγικό σύμβολο της Αντί-

στασης του Λαού μας, έχει κάτι να σου πει: «Ποιος 
είναι ο πατριώτης; Αυτοί ή εμείς; Το κεφάλαιο δεν 
έχει πατρίδα και τρέχει νάβρει κέρδη σ’ όποια 
χώρα υπάρχουνε τέτοια. Γι’ αυτό δε νοιάζεται κι 
ούτε συγκινείται με την ύπαρξη των συνόρων και 
του κράτους. Ενώ εμείς, το μόνο που διαθέτουμε, 
είναι οι καλύβες μας και τα πεζούλια μας. Αυτά, 
αντίθετα από το κεφάλαιο που τρέχει, όπου βρει 
κέρδη, δεν μπορούν να κινηθούν και παραμένου-
νε μέσα στη χώρα που κατοικούμε. Ποιος, λοιπόν, 
μπορεί να ενδιαφερθεί καλύτερα για την πατρί-
δα του; Αυτοί που ξεπορτίζουνε τα κεφάλαιά τους 
από τη χώρα ή εμείς που παραμένουμε με τα πε-
ζούλια μας εδώ;» 
Εδώ θα παραμείνουμε, δε θα φύγει κανείς, κυ-

νηγημένε απ’ όλους Καπετάνιε! Εδώ, να φυλάμε 
τα πεζούλια που μας άφησες! Θα μοιραστούμε αν 
χρειαστεί ακόμη και τη φτώχια μας, την ανάγκη, 
την οργή μας, μα δεν θα εγκαταλείψουμε. Γι’ αυτό. 

«Τα καράβια μου καίω / δεν θα πάω πουθενά. Κι 
ας μη μου ‘χεις χαρίσει ποτέ / ένα χάδι ως τώρα 
/ πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα θα 
ζω / σε τούτη τη χώρα / ώσπου να βρω νερό γιατί 
ανήκω εδώ. Σταυρωμένη πατρίδα / μες στα μάτια 
σου είδα / της ανάστασης φως». 

(Τα καράβια μου καίω, Ν. Πορτοκάλογλου) 
 Πάτρα, Οκτώβριος 2010 

Οδηγίες για το πως 
δεν πληρώνουμε τα διόδια

1. Φτάνουμε με το αυτοκίνητο μας μπροστά στην μπάρα – Δεν 
ανοίγουμε συζήτηση με τον υπάλληλο.

2. Κατεβαίνουμε από το αυτοκίνητο μας.
3. Σπρώχνουμε την μπάρα προς τα εμπρός σαν να ανοίγουμε 

μία πόρτα και όχι προς τα πάνω.
4. Η μπάρα πηγαίνει προς το πλάι και δεν παθαίνει καμιά 

φθορά
5. Ακούγεται ένας ήχος σειρήνας που δεν του δίνουμε καμιά 

σημασία
6. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο μας και συνεχίζουμε τον δρόμο μας.

Στην όλη διαδικασία (άρνησης πληρωμής) δεν επιτρέπεται να 
επέμβει ούτε η Αστυνομία (αφού δεν κάνουμε καμία παράβαση 
του Κ.Ο.Κ.), ούτε η Εφορία (μια που η άρνηση πληρωμής είναι 
διαφορά μεταξύ ιδιωτών).
Περισσότερες πληροφορίες και νομικές συμβουλές μπορείτε 

να λάβετε από τα μέλη των «Επιτροπών Αγώνα Κατοίκων, Πο-
λιτών και Εργαζομένων Ενάντια στα Διόδια».

 Του Γιώργου Μάλφα, θεολόγου

θα συσταθεί από 1 Ιανουαρί-
ου.
Επεσήμανε πως δρομολο-

γούνται οι διαδικασίες για την 
άμεση αποκατάσταση όσων 
ΧΑΔΑ έχουν απομείνει, δη-
λώνοντας ότι «φιλοδοξούμε 
ως το τέλος του 2011 όλοι οι 
ενεργοί ΧΑΔΑ της Πελοποννή-
σου να έχουν κλείσει».
Ο κ. Χατζημιχάλης είπε ότι 

έχει ενημερώσει τον κ. Τατού-
λη και  πρόσθεσε, «ο στόχος 
και οι απόψεις μας ταυτίζονται 
κι ο στόχος είναι στο συντο-
μότερο χρονικό διάστημα να 

εξαλειφτεί το πρόβλημα από 
την Πελοπόννησο».
Τέλος υπάρχει σε εξέλι-

ξη ενημερωτική καμπάνια με 
διανομή εντύπων αλλά και 
ραδιοτηλεοπτικά σποτ στο 
σύνολο της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου για να ενημερω-
θούν και να καταλάβουν το 
μέγεθος του προβλήματος οι 
πολίτες διότι απαιτείται η συ-
νέργειά τους. 
Θα πρέπει ίσως να σκε-

φθούν οι αρμόδιοι της τοπικής 
αυτοδιοίκησης τη διεκδίκηση 
ενός εργοστασίου ανακύκλω-
σης στη περιοχή μας μακριά 

από εμμονές παλαιοτέρων 
ετών. 
Δημιουργούμε έτσι θέσεις 

εργασίας και πλούτο μιας και 
τα υλικά των σκουπιδιών επα-
ναχρησιμοποιούνται. Στην Ευ-
ρώπη τα σκουπίδια είναι πηγή 
ανάπτυξης, τα εργοστάσια 
σκουπιδιών σε όλες τις ευρω-
παϊκές πόλεις είναι μέσα στον 
αστικό ιστό και ο αγώνας γί-
νεται για το ποιος θα πάρει το 
εργοστάσιο. Να σημειώσουμε 

ακόμα ότι από φέτος η Γερμα-
νία θα ανακυκλώνει το 100% 
των σκουπιδιών της. 
Εμείς ακόμα τα πετάμε στα 

ρέματα και πλακωνόμαστε με 
τα ΜΑΤ για να πάνε στη πόρτα 
του διπλανού δήμου. 
Ας το κοιτάξει η καινούργια 

δημοτική αρχή, ας ενημερω-
θούν οι πολίτες και για όσους 
έχουν αμφιβολία μια βόλτα 
στην Ευρώπη θα τους πείσει. 
Κι’ αν αυτό είναι δύσκολο το 

εργοστάσιο ανακύκλωσης στα 
Άνω Λιόσια ή στους Ταγαρά-
δες στη Θεσσαλονίκη δεν εί-
ναι μακριά.
Ας κάνουμε το μεγάλο βήμα 

πρώτοι. Άλλωστε οι πρωτο-
πόροι είναι οι κερδισμένοι. Οι 
άλλοι ας κοιτάνε από μακριά 
ταμπουρωμένοι πίσω από 
οδοφράγματα έχοντας μόνο 
στόχο μια μίζερη επανεκλογή 
χαϊδεύοντας τα αυτιά ανίδεων 
ψηφοφόρων…..  

Νέο σχέδιο για τη διαχείριση των σκουπιδιών της Πελοποννήσου 

ΔΙΑ ΦΗ ΜΙ ΣΗ
Πα τριώ τες δια φη-

μι στεί τε μέ σα α πό την 
ε φη με ρί δα μας. Εί-
τε έ χε τε μια εμπο ρι κή 
ε πι χεί ρη ση εί τε εί στε 
ε λεύ θε ρος ε παγ γελ-
μα τί ας μπο ρεί τε να 
προβλη θεί τε μέ σα α πό 
τις σε λί δες της ε φη με-
ρί δας μας. Σί γου ρα θα 
σας δουν πολ λά μάτια. 
Δώ στε μί α κάρ τα σας 
σε κά ποιο α πό τα μέ-
λη του Δ.Σ. και για τα 
υ πό λοιπα θα φρο ντί σει 
η συ ντα κτι κή ε πι τρο πή 
της ε φη με ρί δας μας.
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