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 ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΟΣ 
ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ

Δυστυχώς η οικονομική 
κρίση που μαστίζει τη 

χώρα έχει άμεσο αντίκτυπο 
και στο σύλλογό μας. Το ένα 
χαράτσι ακολουθεί το άλλο με 
αποτέλεσμα να μη μπορούμε 
να σηκώσουμε κεφάλι. Επιπλέ-
ον οι εισφορές των πατριωτών 
λόγω της οικονομικής κρίσης 
έχουν μειωθεί δραματικά. 

Να σημειώσουμε ενδεικτικά 
ότι η εφορία ξαναχτύπησε με 
6500 ευρώ για το 2012 ενώ ο 
ΦΜΑΠ (φόρος μεγάλης ακί-
νητης περιουσίας)έφθασε τα 
4000 ευρώ. Αν σε αυτά προ-
σθέσουμε και το χαράτσι της 
ΔΕΗ 3000 ευρώ αισίως φθά-
νουμε τα 13500 ευρώ. Ποσό 
εξωφρενικό για ένα σύλλογο 
χωριού που ότι εισπράττει πλέ-
ον το δίνει στο κράτος αντί να 
το δίνει για έργα και εκδηλώ-
σεις στο χωριό. Ήδη προχωρή-
σαμε σε μειώσεις στο κόστος 
αποστολής της εφημερίδας 
ενώ προχωρήσαμε και σε περι-
κοπές εκδηλώσεων στο χωριό 
ενώ πλέον πολλά πράγματα γί-
νονται με προσωπική εργασία 
από τους κατοίκους του Ελλη-
νικού. Να δούμε που θα πάει το 
πράγμα…..

Το μόνο που μας παρηγορεί 
είναι ότι ο σύλλογός μας είναι 
σε πολλή καλύτερη μοίρα από 
άλλους συλλόγους χάριν στις 
προσωπικές προσπάθειες των 
μελών του.

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Και μέσα στη κρίση που μαστίζει τη χώρα το Ελληνικό συ-

νεχίζει απτόητο. Με προσωπική προσφορά ανώνυμου πατρι-
ώτη που λατρεύει το χωριό στρώθηκε πλακόστρωτο ο δρόμος 

που συνδέει την κεντρική εκκλησία του χωριού μας τον Αη-
Λια με τη τη Λιτρίβα. Ένας δρόμος που ήταν προβληματικός 
ακόμα και να τον περπατήσεις, τώρα είναι ιδανικός για βόλτα 
ενώ ομόρφυνε και όλη η περιοχή. Να σημειώσουμε επίσης ότι 

το έργο ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ(μέσα σε είκοσι μέρες) 
παρά τα όποια προβλήματα πήγαν προς στιγμή να δημιουρ-
γηθούν. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους και ένα ακόμα μεγα-
λύτερο στον ανώνυμο δωρητή. Μακάρι να βρεθούν και άλλοι 
μιμητές ώστε κάποια μέρα όλο το χωριό να είναι πλακοστρω-
μένο. Η εφημερίδα κάνει έκκληση στους «έχοντες» πατριώτες 
να προχωρήσουν σε γενναίες δωρεές ώστε να συνεχιστούν οι 
πλακοστρώσεις από εκεί που έχουν σταματήσει.

Από τον Απρίλη, μετά 
από βλάβη που είχε γί-

νει στη πηγή μετά από κατο-
λίσθηση σχεδόν η μισή ποσό-
τητα νερού που ερχόταν στο 
χωριό χανόταν. Ο πρόεδρος 
του τοπικού συμβουλίου επα-
νειλημμένα είχε ενοχλήσει το 
δήμο ώστε να αντιμετωπιστεί 
το πρόβλημα. Είχε έρθει και 
ο δήμαρχος και το είδε και 
υποσχέθηκε ότι θα το αντιμε-
τωπίσει….Σαν να μην έφθα-
νε αυτό και ο δρόμος προς 
τη πηγή είχε γίνει αδιάβατος 
από κατολισθήσεις που προ-
ήλθαν από τις πολλές βροχές 
του χειμώνα. Όσο πλησίαζε 
το καλοκαίρι το χωριό κιν-
δύνευε να μείνει από νερό 
επειδή κανείς δεν αντιμετώ-
πιζε τη κατάσταση. Μετά από 
πολλά τηλέφωνα ο δήμος 
εδέησε να στείλει ένα μηχά-
νημα για να ανοίξει ο δρό-
μος στα τέλη Ιουνίου. Όμως 
η βλάβη εξακολουθούσε να 
υπάρχει και το νερό να χάνε-
ται. Έτσι στις αρχές Ιουλίου 
το χωριό ξέμεινε τελείως από 
νερό. Σ’ αυτό βοήθησε και η 

αλόγιστη σπατάλη από ορι-
σμένους που δεν σκέφτονται 
το κοινό καλό αλλά τη πάρ-
τη τους. Έχοντας φθάσει σε 
απόγνωση ο πρόεδρος και οι 
κάτοικοι του Ελληνικού απο-
φάσισαν να δράσουν μόνοι 
τους βλέποντας τη παντελή 
αδιαφορία των διοικούντων. 
Με έξοδα του προέδρου 
αγοράστηκε λάστιχο και ένα 
πρωί μια ομάδα εθελοντών 
πατριωτών ανέβηκε στη 
πηγή και επισκεύασε προσω-
ρινά τη βλάβη!!! Έτσι απλά. 
Δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει 
όλοι μας να αφυπνισθού-
με και να πάρουμε τις τύχες 

στα χέρια μας. Οι διοικούντες 
δεν μπορούν, δεν νοιάζονται, 
δεν…δεν…δεν…Ακόμα και 
ένα κανονισμό ύδρευσης που 
να λέει ότι όποιος κατανα-
λώνει πληρώνει είναι ανίκα-
νοι να ψηφίσουν. Ελπίζουμε 
τουλάχιστον ότι θα στείλουν 
ένα συνεργείο ώστε να επι-
σκευάσει μόνιμα τη βλάβη 
μέχρι το χειμώνα!!!! Το χω-
ριό πάντως να είναι σίγουροι 
ότι θα προχωρήσει και χωρίς 
αυτούς. Και εννοούμε όλους 
ανεξαιρέτως διοικούντες και 
αντιπολιτευόμενους που μετά 
τις δημοτικές εκλογές εξαφα-
νίστηκαν….. 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 

Μετά την επίσκεψη του 
∆ημάρχου κ. Γιαννόπουλου 
στο χωριό μας, μεσολάβησε 
ένα κενό απραξίας από πλευ-
ράς του ∆ήμου. Βλέποντας 

ότι ο χρόνος περνάει και το 
χωριό θα μείνει άνυδρο το 
καλοκαίρι, έγιναν συντονι-
σμένες πιεστικές ενέργει-
ες από όλους μας προς τον 
∆ήμαρχο, με αποτέλεσμα να 
στείλει το μηχάνημα και να 
ανοιχθεί ο δρόμος προς την 
πηγή, ώστε να μεταφερθούν 
τα υλικά προς αποκατάσταση 
της βλάβης. Ο κ. Γιαννόπου-
λος σε τηλεφωνική συνομι-
λία που είχα μαζί του, μου 
απάντησε ότι τελείωσε η δί-

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Μικρές-μικρές ομάδες αναλαμβάνουν διάφορες εργασίες για 
το καλλωπισμό και τη λειτουργία του δημόσιου χώρου. Εκτός 
από την επισκευή στη πηγή άλλη μια ομάδα ανέλαβε να κάνει 
κάποιες «πινελιές» στη πλατεία απ’ όπου και η φωτογραφία.

 ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΤΟΥ ΑΗ-ΛΙΑ

Στο πλαίσιο της γενικότερης ανάπλασης της περιοχής του 
Προφήτη Ηλία το εκκλησιαστικό συμβούλιο προχώρησε 
στην ανακατασκευή της πόρτας του Αη-Λια απ’ όπου και η 
σχετική φωτογραφία. Μπράβο…. 

ΕΙΠΑΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ-ΝΕΡΑΚΙ…….ΕΙΠΑΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ-ΝΕΡΑΚΙ…….

Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν

Ιφιγένεια Διαμαντή
Β. Θεοδωρόπουλος
Σοφία Μπαρμπαλιά
Έφη Παπαγεωργίου
Αντ. Παπαντωνίου
Δημ. Παπαντωνίου
Μάκης Παπούλιας
Ηλίας Φουρλής
Φαίη Χρυσοχόου Συνέχεια στη σελίδα 5
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Για την ενημέρωση των κοινωνικών επικοινωνήστε 
με την Χριστίνα Κόνιαρη στο τηλ. 6974-306576

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΞ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 
«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:
ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Υπεύθυνος έκδοσης:
ΒΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συντακτική Επιτροπή:
ΠΑΝ. ΑΪΒΑΛΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΛΟΥΜΗ

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

E-mail: costaszl@yahoo.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν τις θέσεις 
και τις απόψεις 

των υπογραφόντων

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

Κατάσταση του ταμείου του συλλόγου 
μέχρι 30/06/2012

Λογαριασμός Αμερικής  .....................................17.716,64€
Λογαριασμός Κινήσεως  .......................................9.615,18€
Μετρητά  .............................................................1.582,92€
ΣΥΝΟΛΟ  .............................................................28.914,74€

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

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. Μάριος  210 2929248 6979110691

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιω. Ευάγγελος 210 9418560 6944511502

ΚΟΝΙΑΡΗ Ιωαν. Χριστίνα 210 9711862 6974306576

ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ Ηλ. Αθηνά  6970979696

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παν. Έφη 210 2138821 6977527006

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασ. Αντώνιος 210 4835042 6944414777

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Χρ. Μαρία  210 9703892 6973684504

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Νικ. Γεώργιος  6944274187

ΤΑΛΟΥΜΗ Βασ. Ευαγγελία  210 9351703 6977456036

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χαρ. Βασίλειος  210 9768257 6948116666

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου 
Μαΐου - Ιουνίου 2012

Από μεταφορά  .....................................................31.477,21€
Έσοδα  ....................................................................5.257,52€
Έξοδα  ....................................................................7,819,99€
ΣΥΝΟΛΟ  ..............................................................28.914,74€

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. 

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
Η Ασπασία Αργυρίου & 

Τούλας Ανδριανού, σύζυγος 
Θοδωρή  Κωνσταντόπου-
λου γέννησε κορίτσι στις 15-
5-2012.

To Δ.Σ. τους εύχεται νάναι 
χιλιόχρονο.

ΘΑΝΑΤΟΙ
 Η Ζέμπη-Ταλούμη Χριστί-

να απεβίωσε στις 20 Ιουνίου 
2012. Η κηδεία έγινε στους 
Αγίους Αναργύρους. Το Δ.Σ. 
συλλυπείται τους οικείους 
της.

• Ο Γεώργιος Παπαγεωρ-
γίου του Θεόδωρου πέθανε 
στην Αθήνα σε ηλικία 88 
ετών. Η κηδεία του έγινε στις 
02/07/2012 στο κοιμητήριο 
Ζωγράφου. Το ΔΣ εκφράζει 
συλλυπητήρια στην οικογέ-
νεια. 

• Απεβίωσε στις 3-7-2012 
στη Μεγαλόπολη, η Βούλα 
Γεωργίου Κόνιαρη - Ματζια-
βά, σε ηλικία 80 ετών. Θερμά 
συλλυπητήρια στους οικεί-
ους της.

• Την τελευταία του πνοή 
άφησε στις 5 Ιουλίου ο Δη-
μήτρης Κόνιαρης του Ηλία. 
Ετάφη στον Άγιο Στέφανο. 
Το ΔΣ συλλυπείται τους οι-
κείους του.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ 
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
Ο Σύλλογος όπως κάθε 

χρόνο έτσι και φέτος θα βρα-
βεύσει τους επιτυχόντες της 
περυσινής χρονιάς στα ΑΕΙ 
και ΤΕΙ. Η βράβευση θα γί-
νει στη πλατεία του χωριού 
το Σάββατο 25 Αυγούστου 
2012 και ώρα 9 μ.μ. Οι βρα-

βευόμενοι θα πρέπει να βρί-
σκονται αυτοπροσώπως στο 
χωριό εκείνη την ημέρα. Αυ-
τοί που θα βραβευθούν είναι 
οι εξής:

ΑΕΙ
• Αλεξοπούλου Βασιλική 

του Αλεξίου ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑ-
ΤΡΑΣ

• Γεωργαντάς Ιωάννης 
του Γεωργίου ΦΑΡΜΑΚΕΥ-
ΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ. 

• Δημητροπούλου Αι-
κατερίνη του Γρηγορίου 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙ-
ΟΥ ΤΜΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΩΝ.

• Κοκκινάκου Ρεββέκα 
του Νικολάου ΚΟΙΝΩΝΙΟ-
ΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

• Κουρουνιώτης Χαρά-
λαμπος του Βασιλείου ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΟΕ).

• Λαλά Ιουλία του Ιωάν-
νη ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ.

• Παπαντωνίου Βασίλει-
ος του Αντωνίου ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΡΗΤΗΣ.

• Σαρακινιώτη Μαρία 
του Παναγιώτη ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗ-
ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

• Ταλούμη Θεοδώρα του 
Βασιλείου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟ  ΑΙΓΑΙΟΥ  ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
& ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

ΤΕΙ
• Ανδριανού Αικατερί-

νη του Ηλία ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕ-
ΧΝΩΝ.

• Γεωργαντάς Βασίλειος 
του Γεωργίου ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙ-
ΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.

• Καμπερογιάννη Ευ-
σταθία του Νικολάου ΤΕΙ 
ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜ. ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

• Κοκολοπούλου 
Αλεξάνδρα του Δημήτρη 
ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟ-
ΓΙΑΣ.

• Μπαρμπαλιά  Μα -
ρία του Χαράλαμπους ΤΕΙ 
ΣΠΑΡΤΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕ-
ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩN

• Σαρακινώτης Ανδρέ-
ας του Παναγιώτη ΤΕΙ ΠΑ-
ΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

• Σιέμπου Ιωάννα του 
Βασιλείου ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙ-
ΕΙΝΗΣ.

Αν κάποιος δεν έχει δει 
το όνομά του στην ανω-
τέρω κατάσταση παρακα-
λούμε να επικοινωνήσει 
άμεσα με τα μέλη Συλλό-
γου γιατί αλλιώς η βρά-
βευσή του δεν θα γίνει.

Ποσό Κατηγορία
Προοδ.
Σύν.

Παρατηρήσεις

148,94 Κοινόχρηστα 148,94
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
2012 

142,00 Δ.Ε.Η 290,94 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ (09/12/2011-10/04/2012)
346,00 Εκτύπωση εφημερίδας 636,94 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜ.Νο 122
530,00 Διανομή εφημερίδας 1.166,94 ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΦΗΜ.Νο 122

7,00 ΕΥΔΑΠ 1.173,94 ΕΥΔΑΠ ( 22.12.11-20.03.12)
2.613,00 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε 3.786,94 Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
1.110,97 Εφορία 4.897,91 1η ΔΟΣΗ  Φ.Α.Π

815,08 Εφορία 5.712,99 1η ΔΟΣΗ  ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
300,00 Λογιστής 6.012,99 ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ 2011 & 2012

488,00 Κοπτικό μηχάνημα 6.500,99
ΑΓΟΡΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΤΔΑ Νο 5648/
HACO ΑΕΒΕ

960,00
Πιστοποιητικά άδειας 
Ξενοδοχείου

7.460,99
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

224,00 Υδραυλικές εργασίες 7.684,99
ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ -ΛΑΣΤΙΧΑ-ΒΑΝΕΣ -ΑΜΟΙΒΗ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΙΟ

75,00 Καθαριότητα 7.759,99
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & 
ΣΧΟΛΕΙΟ

60,00 Διάφορα έξοδα 7.819,99 ΒΕΝΖΙΝΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

Ποσό Κατηγορία
Προοδ.
Σύν.

Παρατηρήσεις

480,00 Ενοίκιο Καταστήματος 480,00  ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 3ος-5ος/2012
1.050,00 Ενοίκιο Διαμερίσματος 1.530,00  ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 3ος-5ος/2012

1.250,00 Ενοίκιο Ξενώνα 2.780,00
 ΕΝΟΙΚΙΟ ΞΕΝΩΝΑ 5ος/2012 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΕΤΕ

1.250,00 Ενοίκιο Ξενώνα 4.030,00
 ΕΝΟΙΚΙΟ ΞΕΝΩΝΑ 6ος/2012 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΕΤΕ

1.025,00 Προσφορές-Συνδρομές 5.055,00
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ

196,53 Προσφορές-Συνδρομές 5.251,53 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΑ

5,99 Τόκοι 5.257,52
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΛΟΓΑΡ. ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ Μάϊος-Ιούνιος  2012

Μετρητά στο ταμείο Καταθέσεις σε τράπεζα

ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 50,00 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ?????????? 30,00
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Χρήστου 20,00 ΚΟΝΙΑΡΗ ΡΕΝΑ 15,00
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ $50 36,53 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία 15,00
ΤΟΜΠΡΟΣ Ι.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 15,00 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λάμπρου 515,00
ΤΟΜΠΡΟΣ Χ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία 15,00
ΚΟΝΙΑΡΗΣ Ι.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20,00 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ-ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 15,00
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ 20,00 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15,00
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Λυκούργου 15,00 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ????????? 20,00

ΑΪΒΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 15,00
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15,00
ΖΕΜΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 20,00
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Βασιλείου 20,00
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 20,00
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 20,00
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δ. 20,00
ΚΟΝΙΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 15,00
ΠΟΠΗ-ΦΟΥΡΛΗ-ΤΣΕΛΙΚΗ 50,00
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 15,00
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟς του Γεωργίου 20,00
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡ. 15,00
ΚΑΤΣΑΡΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 15,00
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 20,00
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 50,00
ΚΑΠΟΝΙΚΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Χρήστου 20,00
ΠΟΝΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15,00
ΤΟΜΠΡΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 20,00

196,53 1025,00

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

Φ ί λ ε  μ ο υ ,  πώ ς 
πάει; Καιρό έχω να σου 
μιλήσω. Κολυμπάω κάθε 
μέρα σ’ ένα λευκό ζελέ, 
κάθε κίνηση αργή σαν σε 
εφιάλτη. Ζω σε μια πόλη 
ακυβέρνητη, οι άνθρωποι 
στέκονται στα φανάρια σαν 
ζόμπι, το μόνο που τους 
σώζει είναι τα σορτσάκια 
τους: η σάρκα, καμένη 
και σέξι, μου υπενθυμίζει 
ότι δεν υπάρχει μόνο άγ-
χος και παραίτηση. Αργά 
το βράδυ ίσως αυτοί οι άν-
θρωποι ζουν λίγο παραπά-
νω, χαϊδεύονται, κάνουν 
έρωτα.
Δεν έχω ζήσει σε πιο 

παρακμιακή πόλη. Οι τρι-
τοκοσμικές που μου αρέ-
σουν δεν έχουν, παραδο-
σιακά, αυτήν τη διάλυση. 
Βράζουν, είναι συμφιλιω-
μένες με τη φτώχια τους, 
η εξίσωσή τους είναι απλή 
και απαράλλαχτη. Εδώ, η 
άλγεβρα έγινε πολύπλοκη. 
Γίναμε όλοι εξπέρ στους οι-
κονομικούς όρους. Το κα-
τασκεύασμα έπεσε βαρύ 
πάνω στην εύθραυστη κα-
θημερινότητα και την έχει 
κάνει συντρίμμια. Μέχρι 
να κατέβω από το σπίτι 
μου (τον τελευταίο θύλα-
κα γαλήνης που μου έχει 
απομείνει) στο γραφείο, 
έχω γίνει κουρέλι. Κλειστά 
μαγαζιά, δεκάδες ζητιάνοι, 
άνθρωποι που υπνοβατούν 
και παραμιλάνε, επιθετικό-
τητα ποταμηδόν.
Έφυγα από το χωριό 

μας εν μέρει για να κρυ-
φτώ κι εν μέρει για να 
φανώ στη μεγάλη πόλη. 
Μου άρεσε η δουλειά μου, 
η δράση της, η λόξα της. 
Μου άρεσε η μανούρα της, 
το χάσιμο στις συνοικίες, 
οι περιπέτειες στα μπαρ, 
η έξαψη των νέων γνωρι-
μιών. Υπήρχε κάτι ανεξά-
ντλητο. Η βία με την οποία 
χτυπάει η καρδιά, το μπιτ, 
ο χτύπος, ο ρυθμός του 
ποταμιού που χύνεται στην 
Πανεπιστημίου. Εδώ ζήσα-

με! Ήταν μια πόλη ανομο-
λόγητα ελευθεριάζουσα, 
κρυφά παράφορη, όπου 
όλα ήταν πιθανά, κι όλα μ’ 
ένα απαλό σπρώξιμο πή-
γαιναν παρακάτω.
Τώρα, όλα κωλώσα-

νε. Μαράθηκαν. Και ένα 
πρωτόγνωρο μίσος πήρε 
μορφή: για τους ξένους, 
για τους δίπλα, για τους 
πάνω, για τους κάτω. Τρώ-
γονται όλοι με τα ρούχα 
τους. Και, φυσικά, το ψάρι 
βρομάει απ’ το κεφάλι. Το 
πολιτικό σύστημα αρρώ-
στησε θανάσιμα και μας 
τραβάει στον τάφο του 
-μαζί του.
Δεν νοσταλγώ σχεδόν 

ποτέ, τίποτα. Αλλά τώρα 
που σε σκέφτομαι, ζηλεύω. 
Πιθανόν πήρες αυτό το 
e-mail κάτω από την κα-
ρυδιά. Ή στο πηγάδι, με 
τις μουριές: μια άσπρη, 
μια μαύρη. Χαμογελάς και 
η δροσιά σού δίνει φως 
(συμβαίνει!). Ήσουν το 
ούφο της παρέας - που πα-
ράτησε τη σχολή, έκανε οι-
κογένεια στο χωριό, άρχισε 
να δουλεύει με τη γη. Εγώ 
απορούσα: πώς και δεν σε 
τρέλαινε η έλλειψη δημι-
ουργίας, η έλλειψη επικοι-
νωνίας με το δαιμόνιον της 
πόλεως.
Βέβαια, κάθε φορά 

που κατέβαινα στο χω-
ριό, επέστρεφα αταβιστικά 
σε μια αλήθεια αδιατάρα-
κτη. Σε λίγη ώρα γινό-
μουν άλλος άνθρωπος, πιο 
απλός, πιο ολιγαρκής, πιο 
ήσυχος. Το χώμα, η μυρω-
διά του σπάρτου στην άχνα 
του Αυγούστου, οι γριές 
στη γειτονιά μου, το ζυμω-
τό ψωμί, η τραχειά γλώσσα 
μας, ο σουρεαλισμός της 
σκέψης μας, ο κισσός που 
σκέπασε το χάλασμα στα 
Μπαρμπαλαίικα, ο φίλος 
μας ο τρελλός, εσύ - με 
ταπεινώνανε με την ευγε-
νέστερη έννοια, κοινώς με 
φέρνανε στα ίσα μου και 
όλα ήταν εύκολα ξανά.

Αλλά  δεν  γύρνα -
γα. Είχα επιλέξει τη δράση 
και την πόλη. Την ωραία, 
γυάλινη μοναξιά της, πάνω 
στην οποία θέλησα κι εγώ 
να αφήσω τη δημιουργική 
μου κουτσουλιά. Έφτια-
ξα φίλους, δεσμούς, έξεις, 
σπίτια. Γέμισα ψυγεία και 
τα άδειασα. Έφαγα και 
ήπια. Αισθηματοποίησα το 
περιβάλλον μου - την πρά-
σινη κουρτίνα στο υπνο-
δωμάτιο που πάει πίσω 
μπρος στο αεράκι του απο-
πνικτικού καταμεσήμερου, 
τα πουλιά που με ξυπνάνε 
στον κυανό ακάλυπτο κάθε 
αυγή, θροΐσματα, τη στά-
λα του καφέ, την γάτα στη 
πυλωτή. Τέτοια πράγματα. 
Κι επίσης, το θέατρο σκι-
ών της πιάτσας μου, την 
ψευτοδράση του ανταγωνι-
σμού, τους στόχους και τις 
νίκες, την ηδονή της επι-
βίωσης, τα νέα πράγματα, 
το μπίρι-μπίρι της ιατρικής, 
κάποιες ωραίες μορφές, 
κάποια ωραία έργα τέχνης.
Μα, τι παράξενο! Πάντα 

οι δικές σου εικόνες με ξε-
περνάνε. Η δική σου ακί-
νητη πραγματικότητα. Τα 
ίδια χωράφια, τα ίδια βου-
νά, τα ίδια βράχια. Είναι 
σαν όλα όσα έζησα εδώ να 
μην αξίζουν τίποτα - ιδω-
μένα κάτω από το φως της 
τελικής κατάρρευσης αυτής 
της πόλης. Πράγμα άδικο: 
γιατί κάθε ζωή έχει ένα εί-
δος χάρης - είναι δώρο από 
το πουθενά.
Όχι, δεν έχω κατά-

θλιψη, ούτε ακριβώς άγ-
χος. Αντίθετα, οι ραγδαίες 
αλλαγές μου έχουν εξά-
ψει την περιέργεια, μου 
έχουν ανοίξει το «λιμα-
σμένο μάτι». Παρακολου-
θώ φερμάροντας όσο πιο 
πολλά μπορώ, τους νέους 
φασίστες, τους νέους ρα-
τσισμούς, τις άπειρες εκ-
φράσεις του νέου μίσους. 
Θέλω να δω πού πάει αυτή 
η πόλη, αυτή η αρρώστια, 
αυτές οι ιστορικές στιγμές 
που ζω υπόκωφα, σχεδόν 
νωθρά. Θέλω να δω πού 
θα εκβάλει τόση ματαίωση 
και να ‘μαι έτοιμος, ποια 
μεριά θα πάρω.
Σε σκέφτομαι, όμως, 

σαν έναν παλιό φίλο που 
δεν έζησε το σκαμπανέβα-
σμα των εθνικών φιλοδο-
ξιών κι έμεινε καθαρός στα 
ωραία μετόπισθεν, τώρα 
που εμείς, οι γονατισμένοι 
του άστεως, ετοιμαζόμαστε 
για την τελική μάχη: τη 
μάχη των ενστίκτων.
Να ‘σαι καλά. Κράτα το 

φως όσο εμείς χανόμαστε, 
φτιάξε καλό κρασί, καλό 
ψωμί, μάθε στα πιτσιρίκια 
σου τον Μότσαρτ, φύτεψε 
κι άλλα δέντρα, πες γεια σε 
όσους επέζησαν, περπάτα 
στη στράτα του Αη-Θανά-
ση. Είναι μια κάποια παρη-
γοριά ότι υπάρχεις.
Όσο για μας, δεν μου 

αρέσει ούτε η κλάψα, ούτε 
η ήττα. Θα κοιμηθούμε 
όπως στρώσαμε. Θα σκυ-
λιάσουμε. Θα επιτεθούμε. 
Κάποια στιγμή, θα ξη-

μερώσει.
Ο φίλος σου

Για την αντιγραφή
Α.Β.Π.

Στις 26 Μαϊου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 το νέο Δ.Σ. 
του Συλλόγου Γυναικών κάλεσε σε συνάντηση τις «απανταχού» Ελ-
ληνικιώτισσες  στο καφέ «Όασις» στην είσοδο του Ζαππείου. Αθρόα 
και ενθουσιώδης υπήρξε η προσέλευση των πατριωτισσών, που πέ-
ρασαν μερικές ώρες ανταλλάσσοντας παλιά και καινούρια «νέα» με 
εύχαρι και νοσταλγική διάθεση. Κοντά μας ήσαν και οι Πρόεδροι 
και τα Μέλη των απελθόντων Διοικητικών Συμβουλίων του Συλλό-
γου, οι οποίες  πάντα στηρίζουν οποιαδήποτε εκδήλωση  αφορά το 
χωριό μας.
Ευχαριστούμε  όσες και όσους με την παρουσία τους συνέβαλαν 

στην χαρούμενη αυτή βραδιά και ανανεώνουμε το ραντεβού στο 
στέκι του Συλλόγου, στην πλατεία του χωριού κατά τους θερινούς 
μήνες.

Εκδηλώσεις του Συλλόγου Γυναικών Ελληνικού
Αύγουστος 2012

• Στις 6 Αυγούστου, ανήμερα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, 
θα γίνει το καθιερωμένο τραπέζι του Συλλόγου Γυναικών στο 
χωριό.

• Στις 27 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Φανουρίου, 
ο Σύλλογος Γυναικών θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία στον 
Άγιο Δημήτριο και θα ακολουθήσει η κοπή της φανουρόπιτας  
στον αύλιο χώρο.

• Τις ημέρες του πανηγυριού ο Σύλλογος θα διοργανώσει και θα 
πραγματοποιήσει το παζάρι.
Καλούμε όλες τις πατριώτισσες, τους φίλους, τις φίλες και τους 

επισκέπτες του Χωριού μας να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις αυ-
τές  και να μοιραστούν μαζί μας το όμορφο καλοκαιράκι στην ιδιαί-
τερη πατρίδα  μας.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!!

Ελληνική μελισσοκομία: 
κατάσταση και προοπτικές

Η μελισσοκομία αποτελεί κλάδο της εντομολογίας, ο οποί-
ος ασχολείται με τη βιολογία και οικολογία της μέλισσας (Apis 
mellifera L.), φτάνοντας μέχρι την εκμετάλλευση του εντόμου 
αυτού από τον άνθρωπο.
Στη χώρα μας, η μελισσοκομία είναι ένας δυναμικός κλά-

δος της γεωργίας, καλύπτοντας σχεδόν το 1% της ακαθά-
ριστης  αξίας 
της γεωργικής 
παραγωγής. Η 
συν ε ι σφορά , 
όμως, της μέ-
λισσας στην αύ-
ξηση της φυτι-
κής παραγωγής 
μέσω της επι-
κονίασης είναι 
ανυπολόγιστη. 
Αν συνυπολο-
γίσει κανείς το 
γενικότερο όφελος της φύσης από την επικονίαση, καταλα-
βαίνει το πόσο σημαντικός είναι ο κλάδος της μελισσοκομίας 
παγκοσμίως.
Στη χώρα μας υπάρχουν περίπου 20 χιλιάδες μελισσοκό-

μοι με 1,5 εκατ. Κυψέλες (77 κυψέλες ανά μελισσοκόμο). 
Η ετήσια παραγωγή μελιού τα τελευταία χρόνια έχει υπερβεί 
τους 17000 τόνους, δίνοντας μέση παραγωγή πάνω από 13 
Kg/κυψέλη. Από οικονομοτεχνικές μελέτες έχει βρεθεί ότι 
το μέσο κέρδος από τη μελισσοκομία ανέρχεται σε €35 ανά 
κυψέλη και θεωρείται ικανοποιητικό. Από τα μελισσοκομικά 
προϊόντα, το μέλι συμμετέχει κατά 86% στο ακαθάριστο εισό-
δημα του μελισσοκόμου, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχουν 
τεράστια περιθώρια εκμετάλλευσης κυρίως της γύρης και του 
βασιλικού πολτού και δευτερευόντως των άλλων προϊόντων 
της κυψέλης.
Η μελισσοκομία στη χώρα μας αποτελεί μια εξαιρετική 

εναλλακτική επιλογή για τους παραγωγούς της χώρας μας ή 
και κύρια ενασχόληση υπό συνθήκες. Πολύ σημαντικά βήματα 
που πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης του 
τομέα της μελισσοκομίας αφορούν στην εκπαίδευση των με-
λισσοκόμων, αλλά και την ενημέρωση των καταναλωτών. Μεί-
ζονος σημασία είναι η στροφή προς τα άλλα προϊόντα της μέ-
λισσας, με ταυτόχρονη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής 
μελιού για αύξηση της παραγωγής και μείωση του κόστους.
Μπορείτε να μάθετε σε βάθος τη μελισσοκομική τέχνη στο 

e-school by agronomist.gr, μέσω των online εκπαιδευτικών 
μαθημάτων και να ξεκινήσετε μια νέα παραγωγική καριέρα.
Στο πλαίσιο της γνωριμίας με την καινοτόμο υπηρεσία 

e-school by agronomist.gr  την Πέμπτη 24 Μαΐου και την 
Παρασκευή 25 Μαΐου, το agronomist.gr διοργανώνει online 
ενημερωτικές συναντήσεις. 

Τον Ιούλιο του 2013 το Φυσικό 
Αέριο στη Μεγαλόπολη

Επιβεβαιώθηκε η πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Πελο-
ποννήσου για τη μεταφορά του φυσικού αερίου και πέραν 

της Μεγαλόπολης μετά τη συζήτηση του θέματος της τροπο-
ποίησης του αγωγού στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοπον-
νήσου και τη θετική 
γνωμοδότηση επί της 
Μελέτης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων.

«Η παροχή φυσι-
κού αερίου αποτελεί 
κοινωνικό αγαθό και 
επιδιώκουμε την κά-
λυψη όσο δυνατόν 
περισσότερων περιο-
χών και, για το λόγο 
αυτό, προωθούμε τη 
δημιουργία ενός πι-
λοτικού δικτύου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» δήλωσε ο 
κ. Τατούλης και πρόσθεσε ότι «Εξετάζουμε και γνωμοδοτούμε 
θετικά επί της ΜΠΕ γιατί η απόφασή μας αυτή θα είναι η από-
φαση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η τελική έγκριση και θα 
οδηγήσει στην έναρξη λειτουργίας του αγωγού τον Ιούλιο του 
2013 σύμφωνα με τη δέσμευση του ΔΕΣΦΑ».
Μετά τις μεθοδικές ενέργειες και τη σταθερή θέση της Πε-

ριφέρειας Πελοποννήσου ο αγωγός φυσικού αερίου θα επε-
κταθεί και προς τις Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας και 
Λακωνίας, οι οποίες δεν αποτελούσαν τμήμα του αρχικού σχε-
διασμού. 
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Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

του Συλλόγου στο διαδίκτυο στη 

διεύθυνση www.ellinikon.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ο αγαπητός σε όλους μας κ. 

Γιάννης μαζί με τη σύζυγό του 
κ. Κούλα μάς στέλνουν τους 
χαιρετισμούς και τις καλύτερες 
ευχές τους από τη Θεσσαλονί-
κη, όπου ζουν μόνιμα εδώ και 
πολλά χρόνια.«Εύχομαι στους 
αγαπητούς μου συμπατριώτες 
μακροζωία, υγεία και πρόο-
δο στους απογόνους τους.Να 
είναι υπερήφανοι, γιατί είναι 
Μουλατσαίοι.Να έχουν αγάπη 
και σύμπνοια μεταξύ τους και 
ο Θεός να τους ευλογεί. Όλοι 
ξεκινήσαμε και φύγαμε από 
το χωριό μας μετανάστες μπα-
λωματήδες, στο εξωτερικό και 
στην Ελλάδα μας. Όπου βρε-
θήκαμε σταθήκαμε όρθιοι και 
μεγαλουργήσαμε, δημιουργή-
σαμε και είμαστε υπερήφανοι 
για την εξ Ελληνικού καταγωγή 
μας.»
Ο κύριος Γιάννης γεννήθη-

κε στο χωριό στις 23-12-1912. 
Γνώρισε τον πατέρα του Δημή-
τριο σε ηλικία επτά ετών, διό-
τι εκείνος έλειπε στην Αμερική 
ως μετανάστης. Η μητέρα του 
Ελενιώ Ζαρόγιαννη έζησε στο 
χωριό και μεγάλωσε τα έξι παι-
διά της: τη Βούλα, την Ευτυχία, 
το Γιάννη, το Χριστόφορο, τον 
Ντίνο και το Βασίλη.Το οικογε-
νειακό τους όνομα οφείλεται 
στον προπάππο του που μολο-
νότι είχε το επίθετο Παπαβα-
σιλόπουλος μετονομάστηκε σε 
Αναγνωστόπουλος, καθώς ήταν 
αναγνώστης στο αναλόγιο της 
εκκλησίας. Ο ίδιος φοίτησε στο 
Σχολαρχείο της Καρύταινας 
και στα δεκαεπτά του χρόνια ο 
πατέρας του τον έστειλε στην 
Αθήνα «προς άγραν τύχης», 
όπως χαρακτηριστικά μάς είπε.

 Το 1939 υπηρέτησε στρατι-
ώτης στο Γουδή στην Αθήνα, 
για έξι μήνες, αφού ήταν προ-
στάτης οικογενείας. Υπήρξε 
πρωταθλητής Ελλάδος στην 
ελεύθερη πάλη και τιμήθηκε 
με μετάλλια κατά τα έτη 1928-
1933. Η βιοπάλη στην Αθήνα 
τον προβλημάτισε, καθώς μαζί 
με τα άλλα πατριωτάκια προ-
σπαθούσαν με μεγάλες δυσκο-
λίες να βγάλουν τα προς το ζην. 
Μέσα σε ένα δωμάτιο μοιράζο-
νταν το ενοίκιο, το φαγητό και 
τη φτώχεια τους. Αποφάσισε 
να τελειώσει το εξατάξιο Γυ-
μνάσιο, έδωσε εξετάσεις και ει-
σήχθη στη Σχολή Αξιωματικών 
Πυροσβεστικού Σώματος, τρί-
τος στη σειρά επιτυχίας. Στην 
Αθήνα υπηρέτησε τρία χρόνια. 
Το 1935 μετατέθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη, όπου και παρέμεινε 

μέχρι και το 1959. Εκεί γνώρισε 
και νυμφεύθηκε την πρώτη του 
σύζυγο Αλεξάνδρα Καραγκουνί-
δου κι έζησαν μαζί δεκαέξι χρό-
νια με τα τρία αγόρια τους, τον 

Δημήτρη, τον Ηλία και τον Πα-
ναγιώτη. Της ζωής τα απρόοπτα 
τον έφεραν να αποχωριστεί τα 
αγαπημένα του παιδιά και μετά 
από κάποια χρόνια να νυμφευ-
θεί με την Κούλα Καζαντζόγλου. 
Μετατέθηκε στην Ξάνθη έως 
και το 1969 και επανήλθε στην 
συμπρωτεύουσα, όπου με το 
βαθμό του Πύραρχου Συνταγ-
ματάρχου υπηρέτησε τα υπό-
λοιπα χρόνια της καριέρας του 
κατακτώντας επάξια πολλές 
διακρίσεις. Συνταξιοδοτήθηκε 
ως Υποστράτηγος με 39,5 χρό-
νια πραγματικής υπηρεσίας. Το 
2005 του απονεμήθηκε μετάλ-
λιο ως ανώτερος επιζών Αξιω-
ματικός από τον υπουργό Δη-
μοσίας Τάξεως κ.Βουλγαράκη.
Την αγάπη του για το χωριό 

απέδειξε πολλές φορές εμπρά-
κτως : μετέφερε από τη Θεσ-
σαλονίκη χίλια δέντρα (πεύκα, 
λεύκες και ακακίες Κων/πόλε-
ως) προκειμένου να καλλωπί-
σει κάθε πλατεία του χωριού 
και τους κεντρικούς δρόμους. 
Τα περισσότερα από αυτά δεν 
έτυχαν της δέουσας προσοχής 
και δεν υπάρχουν πια. Μερικά 
τα βλέπουμε ακόμα και σήμε-
ρα για να μας τον θυμίζουν. Το-
ποθέτησε ξύλινα παγκάκια στο 
δρόμο της βόλτας έως το αλώνι 
του Μήτσου Κόνιαρη και από 
την πλατεία μέχρι τη μονή Νι-
κοδήμου. Ο χρόνος, η έλλειψη 
συντήρησης και η κακή χρήση 
τα εξαφάνισε. Επέμεινε όμως, 
πήρε μέτρα, έκανε τσιμεντένια 
καλούπια και πάνω σε αυτά 
στερέωσε καινούρια παγκάκια 
τα οποία και αυτά τα μετέφερε 
από τη Θεσσαλονίκη. Μερικά 
από αυτά σώθηκαν και υπάρ-
χουν μέχρι σήμερα.
Εδώ και χρόνια δημοσιεύει 

στην εφημερίδα του χωριού 
ποιήματα και άρθρα, ενώ επί 
του παρόντος έχει αρχίσει και 
καταγράφει τις παλιές οικογέ-
νειες του χωριού σε αντιστοιχία 
με κάθε κατοικία. Υποστήριξε 
το Σύλλογο Γυναικών από την 
ίδρυσή του με τα καλά του λό-
για και με χρήματα. Φρόντισε 
να βοηθά την προσπάθεια των 
γυναικών να προοδεύσουν και 
να υπερβούν εμπόδια. Η σύζυ-
γός του Κούλα έραψε με τα χέ-
ρια της παραδοσιακές στολές 
για αγόρια και κορίτσια και τις 
παρέδωσε στο Σύλλογο.
Διετέλεσε εκπρόσωπος των 

ηλικιωμένων του ΚΑΠΗ Καλα-
μαριάς και με την ιδιότητά του 
αυτή έφερε μία φορά τους 
Θεσσαλονικείς φίλους του να 
γνωρίσουν την ιδιαίτερη πατρί-
δα του.
Ο  μπαρμπα-Γιάννης  φέ-

τος κλείνει έναν αιώνα ζωής. 
Επί τριάντα χρόνια περνούσε 
τα καλοκαίρια του στο χωριό, 
όπου φεύγοντας κάθε χρόνο 
παρέθετε αποχαιρετιστήριο 
γεύμα στους φίλους του. Λόγω 
ηλικίας αδυνατεί να μετακι-
νηθεί για τόσο μεγάλο ταξίδι 
πλέον, αλλά εμείς τον συναντή-
σαμε στο σπίτι του στην Καλα-
μαριά, όπου διαμένει επί σειρά 

ετών με την αγαπημένη του σύ-
ζυγο. Άνοιξε την πόρτα του σπι-
τιού του και μας δέχτηκε με κεί-
νο το χαρακτηριστικό γλυκό χα-
μόγελό του. «Μου φέρατε στο 
σπίτι το χωριό μου και χαίρο-
μαι γι’ αυτό. Δεν θα μπορέσω 
να ξαναδώ το αγαπημένο μου 
Ελληνικό, το σπίτι μου, τους φί-
λους μου. Μου λείπει η παρέα 
μου, να κάτσω στην πλατεία να 
πιω το καφεδάκι μου και να μι-
λήσω μαζί τους, μου λείπει το 
χάραμα την αυγή που το συ-
ναντούσαμε στην στροφή της 
Σύρνας κάτω από το Κακαβού-
λι. Αγαπημένο μου χωριό δεν 
θα σε ξαναδώ! Πατριώτες, γεια 
σας ! Να ξέρετε ότι σας σκέφτο-
μαι καθημερινά και εύχομαι για 
το καλό σας. Σας αγαπώ όλους 
και στη σκέψη μου θα είστε πά-
ντα μαζί μου », ήταν τα λόγια 
που με πολλή συγκίνηση εξέ-
φερε.
Από το μπαλκόνι του αγνα-

ντεύει τη θάλασσα του Θερμα-
ϊκού και τα μάτια πολλές φορές 
βουρκώνουν σαν θυμάται το 
χωριό του το αγαπημένο. Μας 
λείπουν και οι δύο, τους ευχό-
μαστε να είναι πάντα καλά. 

ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 Όπως κάθε χρόνο έτσι και 

φέτος ο σύλλογος μας θα εί-
ναι παρόν στο χωριό μας με 
ποικιλία πολιτιστικών εκδη-
λώσεων .Φυσικά φέτος λόγω 
της οικονομικής κρίσης έγι-
ναν περιορισμοί και σ’ αυτό 
το τομέα αφού όπως όλοι 
μας και ο σύλλογος περιορίζει 
τα έξοδα του. Παρ’ όλα αυτά 
όσοι βρεθούν στο χωριό τον 
Αύγουστο δεν θα πλήξουν.

 Να ξεκινήσουμε κατ’ αρ-
χήν από την καθιερωμένη 
εδώ και χρόνια βράβευση 
των επιτυχόντων στα ΑΕΙ 
και ΤΕΙ του 2011 που θα γί-
νει το Σάββατο το βράδυ 25 
Αυγούστου στη πλατεία του 
χωριού και διοργανώνεται 
από το σύλλογο με κονδύλι 
που έχει δωρίσει ο σύλλογος 
της Αμερικής εδώ και χρόνια. 
Λεπτομέρειες της βράβευσης 
δημοσιεύονται σε άλλη στή-
λη της εφημερίδας.

 Μετά την εκδήλωση θα 
ακολουθήσει πλούσιο μουσι-
κοχορευτικό πρόγραμμα στη 
πλατεία του χωριού.
Μία εβδομάδα νωρίτερα το 

Σάββατο 18 Αυγούστου στο 
γήπεδο του χωριού θα γίνει 
για πρώτη φορά και καλο-

καίρι ποδοσφαιρικός αγώνας 
ανάμεσα στους Κομήτες και 
τους Κοπρίτες. Να υπενθυμί-
σουμε ότι Κοπρίτες είναι οι 
μόνιμοι οι σχεδόν μόνιμοι κά-
τοικοι του χωριού και Κομή-
τες οι περιστασιακοί επισκέ-
πτες του Ελληνικού.

 Για τους ταβλαδόρους του 
Ελληνικού θα υπάρχει τάβλι 
διαθέσιμο όλο το 24ωρο!!!Αν 
υπάρχει και διάθεση ο σύλ-
λογος είναι διατεθειμένος να 
οργανώσει και πρωτάθλημα 
με πλούσια δώρα…

 Τέλος το πιγκ-πογκ για 
τους λάτρεις του αθλήματος 
θα είναι διαθέσιμο όλα τα 
απογεύματα του καλοκαιριού.

 Εκτός όλων αυτών να 
υπενθυμίσουμε ότι στο γήπε-
δο ποδοσφαίρου θα γίνονται 
καθημερινά ντέρμπυ όλο τον 
Αύγουστο ενώ και οι προβο-
λείς βοηθάνε για βραδινούς 
αγώνες. 
Οι καιροί είναι δύσκολοι 

αλλά με καλή διάθεση και 
όρεξη θα οργανωθούμε ώστε 
να περάσουμε όσο το δυνα-
τόν καλύτερα. Και το χωριό 
θα μας αποζημιώσει. Άλλω-
στε στα δύσκολα πάντα ήταν 
το καταφύγιό μας….. 

Τέτοια εποχή κάθε χρόνο αντιλαμβανόμαστε πόσο απα-
ραίτητο είναι το μικρό πυροσβεστικό που στάθμευε στη 

πλατεία του χωριού με τα κλειδιά πάνω στο τιμόνι έτοιμο να 
επέμβει μέσα σε λίγα λεπτά όταν έπιανε φωτιά. Και για την 
ιστορία είχε σβήσει πολλές φωτιές εν τη γενέσει τους πολύ 
πριν κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός. Ήταν δωρεά των 
αδελφών Φουρλή στο δήμο Τρικολώνων με την επιθυμία να 
είναι σταθμευμένο στο αγαπημένο τους χωριό και να χρησιμο-
ποιείται όπου χρειασθεί. Με τον Καλλικράτη ο δήμος Γορτυνίας 
το πήρε αδιαφορώντας για την επιθυμία των δωρητών. Και το 
χωριό μας είναι απροστάτευτο στη πρώτη πυρκαγιά ενώ το πυ-
ροσβεστικό που ανήκει δικαιωματικά στο Ελληνικό αγνοείται. 
Παρά τις προσπάθειες των δωρητών και του συλλόγου προς 
τους αρμόδιους να ξαναγυρίσει στη θέση του υπάρχει πλήρης 
αδιαφορία. Και ύστερα σου λένε γιατί οι «έχοντες» δε βοηθάνε. 
Με τέτοιες συμπεριφορές ούτε που θέλουν να τους ακού-

σουν υποθέτουμε…..

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

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

ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΟΡΤΑ
Ο σύλλογος πριν ένα περίπου μήνα αγόρασε θαμνοκοπτι-

κό που μεταφέρθηκε στο χωριό. Κατόπιν ήρθε σε συμφω-
νία με ένα πατριώτη που άρχισε να κόβει τα χόρτα σε όλο 
το χωριό αρχίζοντας από τις παιδικές χαρές, τους υπόλοι-
πους κοινόχρηστους χώρους και τον Αη- Γιώργη. Ήδη το 
όλο έργο σιγά-σιγά ολοκληρώνεται ώστε το χωριό μας να 
υποδεχθεί τους πατριώτες και τους επισκέπτες του καλο-
καιριού καθαρό και όμορφο. Τελευταία θα γίνει ο καθαρι-
σμός από τα χόρτα των δύο εισόδων του χωριού. Επιπλέον 
στο λόφο του Αη-Γιώργη τα δέντρα αναδείχθηκαν και πάλι. 
Ίσως θα πρέπει πλέον να ανοίξει και μια συζήτηση για το τι 
μπορεί να γίνει στον λόφο που έχει έκταση 15 στρεμμάτων 
και είναι περιουσία όλου του χωριού. Κάθε πρόταση ή ιδέα 
ευπρόσδεκτη….

Η ΔΩΡΕΑ …ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΣΤΡΑΦΙ

ΗΛΙΑΣ ΛΕΩΝ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΚΩΛΕΤΤΗ 3 ΑΘΗΝΑ
210-3822999 ΚΙΝ: 6972-307407

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Λογιστής - Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μενελάου 138, 131 22 Ίλιον
Τηλ.: 210 2620100, Fax: 2102620310
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Παρακαλούνται οι πατριώτες που καταθέτουν 

λεφτά για την εφημερίδα να αναγράφουν ευκρι-

νώς το ονοματεπώνυμό τους και το πατρώνυμο 

στην κατάθεση ώστε να μπορούμε να τους βρούμε.

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.

Ο Κώστας τηλεφωνεί στον 
αδελφό του και του ανακοι-
νώνει απερίφραστα.

-Η γάτα σου ψόφησε.
-Εντάξει, του λέει ο αδελ-

φός του, αλλά δεν το λένε 
έτσι απότομα.

-Δηλαδή πώς έπρεπε να 
στο πω, απορεί ο Κώστας.

-Να. Θα μπορούσες να τη-
λεφωνήσεις και να μου πεις. 
« Η γάτα σου ανέβηκε στα κε-
ραμίδια». Σε λίγο να μου ξα-
νατηλεφωνήσεις και να μου 
πεις «Η γάτα σου έπεσε από 
τα κεραμίδια, αλλά ο κτηνί-
ατρος το παλεύει». Μετά να 
με ξαναπάρεις και να μου 
πεις «Ξέρεις...η κατάσταση 
της γάτας σου παραμένει δύ-

σκολη». Μετά από λίγη ώρα 
να με πάρεις και να μου πεις 
«Δυστυχώς...η γάτα σου δεν 
τα κατάφερε».

-Δίκιο έχεις παραδέχεται ο 
Κώστας. Με συγχωρείς.
Μετά από μερικούς μήνες 

ο Κώστας τηλεφωνεί στον 
αδελφό του και του λέει.

-Ξέρεις...η μαμά ανέβηκε 
στα κεραμίδια… Το ’πιασες ή 
να αρχίσω τα τηλεφωνήματα;

Ο μικρός Νικόλας προσεύ-
χεται. 

- Θεέ μου κάνε να γίνει η 
Θεσσαλονίκη η πρωτεύουσα 
της Ελλάδας! 

- Γιατί χρυσό μου; ρωτά η 
μαμά του. 

- Γιατί έτσι έγραψα στο δια-
γώνισμα της Γεωγραφίας

 Η.Λ.Φ

EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 300 ΘΕΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΨΑΡΙ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Ο Σύλλογος Ψαραίων, το γευσιγνωστικό 
κέντρο «Αρκαδιανή» και ο πάρεδρος Μη-
λιώνης Αγγελής, σας προσκαλούν στις εκ-
δηλώσεις του δεκαπενταύγουστου στο χω-
ριό μας, αψηφώντας την κρίση που μαστίζει 
την χώρα μας.

14/08 Πρωί, ζυμώνουμε και μαθαίνουμε 
την τέχνη του κεντήματος.
Είσοδος Ελεύθερη.
17/08 Θεατρική παράσταση του Γιώργου 

Σουρή με τίτλο «Θα τρελαθούν κι αφεντικά 
θα τρελαθούν και δούλοι», με την Ελένη Γε-
ρασιμίδου και τον Αντώνη Ξένο.
Είσοδος : 10 €.

18/08 Θεατρική παράσταση «Το Συναξά-
ρι του Ανδρέα Κορδοπάτη» με τον Αντώνη 
Αντωνίου από το βιβλίο του Θανάση Βαλ-
τινού του 1964.
Είσοδος : 10 €
19/08 Το πανηγύρι του χωριού μας με εί-

σοδο 10 €.
Κάθε βράδυ θα λειτουργεί κινηματογρά-

φος. Επίσης ανοικτό πάντοτε και το παλαιο-
βιβλιοπωλείο καθώς και το υπό ίδρυση μου-
σείο Δημοτικού σχολείου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945800565 Πα-

πούλιας Φιλοποίμην ( Μάκης ).

ΓΙΟΡΤΑΣΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ

Στiς 21 Μαΐου 2012 στο εκκλησάκι του 
Αγίου  Κωνσταντίνου μετόχι της Ι.Μ. Προ-
δρόμου  την παραμονή έγινε εσπερινός και 
αρτοκλασία από τον Ηγούμενο της Μονής 
Αρχιμανδρίτη π. Λεόντειο και τον π. Συμεών. 
Παρευρέθηκαν πάνω από 200 προσκυνητές, 
από τα χωριά της Γορτυνίας και κάτοικοι της 
γύρω  περιοχής, το Δ.Σ. της Παγγορτυνιακής 
το οποίο προσέφερε τους άρτους για την 
αρτοκλασία, ο πρώην Βουλευτής κ. Δ. Κω-
στόπουλος, ο πολιτευτής κ. Π. Καρβελάς και 
πρόεδροι Συλλόγων από την Γορτυνία. 
Στο ψαλτήρι ήταν αρκετοί ψάλτες  όπως ο 

Ι. Μακρής καθηγητής Βυζαντινής μουσικής 
από την Δημητσάνα και ο επίσης Δημητσα-
νήτης Θανάσης Μαγουλιανίτης ψάλτης στην 
Ι. Μητρόπολη Αθηνών. Ανήμερα της εορτής 
έγινε Θεία Λειτουργία και αρτοκλασία. 
Στο τέλος μοιράστηκαν πεντανόστιμες χει-

ροποίητες δίπλες προσφορά της Ι. Μονής, Προδρόμου.
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος  

«Εύκολη» και κερδοφόρα η καλλιέργεια φραγκοσυκιάς 

Mια εναλλακτική καλλιέργεια, που μπορεί να αξιοποιήσει φτωχά εδάφη, όπως 
του χωριού μας, αποτελεί η γνωστή φραγκοσυκιά, η εκμετάλλευση της οποίας 

μπορεί να προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Mια εναλλακτική καλλιέρ-
γεια, που μπορεί να αξι-

οποιήσει φτωχά εδάφη, απο-
τελεί η γνωστή φραγκοσυκιά, 
η εκμετάλλευση της οποίας 

μπορεί να προσφέρει σημαντι-
κά οικονομικά οφέλη. Αν και 
δεν καλλιεργείται συστηματικά 
στην Ελλάδα, η φραγκοσυκιά 
θα μπορούσε να αποτελέσει 

μία εναλλακτική καλλιέργεια 
για πολλά μέρη της χώρας μας, 
με πολύ καλά οικονομικά απο-
τελέσματα.
Μάλιστα έχει ενταχθεί στις 

προωθούμενες καλλιέργει-
ες του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης στους νομούς της 
Κρήτης αλλά και σε άλλες πε-
ριοχές της Ελλάδας με ανάλο-

γο κλίμα, όπως είναι οι νομοί 
Λακωνίας, Αρκαδίας, Μεσσηνί-
ας, Ηλείας, Πειραιώς (Τροιζη-
νία, Κύθηρα και Πόρο), Κυκλά-
δων, Δωδεκανήσου, Σάμου και 
Ευβοίας.
Η φραγκοσυκιά είναι φυτό 

που δεν έχει εχθρούς. Έτσι 
το κόστος καλλιέργειας είναι 
πολύ χαμηλό, ενώ παράλληλα 
η ανάγκη του φυτού για νερό 
είναι ελάχιστη. Με τη στρεμ-
ματική απόδοση στην καλλιέρ-
γεια της φραγκοσυκιάς να κυ-
μαίνεται κατά μέσον όρο από 
2 έως και 3 τόνους, τα έσοδα 
ανά στρέμμα σε ετήσια βάση 
μπορούν να προσεγγίσουν τα 
1.700 ευρώ.
Οι τιμές στη διεθνή αγορά 

ποικίλλουν ανάλογα με την 
προσφορά και τη ζήτηση. Οι 
καρποί της πωλούνται από 2-5 
ευρώ το κιλό, ενώ στα κλα-
δόφυλλα που χρησιμοποιού-
νται για ζωοτροφή η τιμή τους 
εξαρτάται από το μέγεθός τους 
- από 0,7-70 ευρώ το τεμάχιο, 
ενώ το αλκοολούχο ποτό που 
παράγεται από το φραγκόσυκο 
από 3-6 ευρώ το λίτρο.
Στο Ελληνικό η φραγκοσυκιά 

είναι αυτοφυής και ευδοκιμεί 
χωρίς τη παραμικρή φροντίδα. 
Δε δοκιμάζει ο σύλλογος να 
φυτέψει μερικές στο λόφο του 
Αη- Γιώργη….
Εμείς ρίχνουμε ιδέες και όσοι 

ενδιαφέρονται ας το ψάξουν 
περισσότερο. Οι καιροί είναι 
δύσκολοι και όλοι πρέπει να 
έχουμε τα μάτια μας ανοικτά.

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ ΜΑΣ

μηνη σύμβαση του οδηγού 
και δεν είχε χειριστή και δεν 
το είχε αμελήσει το θέμα. 
Εν πάση περιπτώσει «κάλιο 
αργά παρά ποτέ» που λέει 
ο λαός μας. ∆ήμαρχε κατα-
λαβαίνω ότι διοικείς έναν 
καλλικρατικό ∆ήμο τέρας 
και τέτοιου είδους προβλή-
ματα αντιμετωπίζεις πολ-
λά στα 160 χωριά περίπου 
που απαρτίζεται ο ∆ήμος. 
Όμως ∆ήμαρχε με τον τρό-
πο που έδωσες τη λύση και 
αποκαταστάθηκε ο δρόμος, 
θα μπορούσες να την έδινες 
μετά την επίσκεψή σου στην 
πηγή, ξεπερνώντας την γρα-
φειοκρατία των συμβάσεων, 
ιδιαίτερα όταν υπάρχουν τέ-
τοια θέματα ζωτικής σημασί-
ας, όχι μόνο για το δικό μας 
το χωριό αλλά και για όλο 
τον ∆ήμο. 
Μερικές καλοπροαίρετες 

σκέψεις θα παραθέσω, γνω-
ρίζοντας την κατάσταση σε 
όλη την επικράτεια του ∆ή-
μου. Όλοι γνωρίζουμε ότι η 
χρηματοδότηση των ∆ήμων 
είναι σχεδόν μηδαμινή από 
το κράτος για μεγάλα ανα-
πτυξιακά έργα, οπότε οι ∆ή-
μοι κινούνται με ιδίους πό-
ρους για να καλύψουν μόνο 
τις ανάγκες τους. Άρα η 
ύδρευση των χωριών πρέπει 
να είναι σε πρώτη προτεραι-

ότητα γιατί το νερό είναι το 
πολυτιμότερο αγαθό και χω-
ρίς νερό δεν κινείται τίποτα. 
Την καθαριότητα των ∆.∆. 
για την υγιεινή διαβίωση 
των κατοίκων. Την κοινωνι-
κή μέριμνα για στήριξη των 
αναξιοπαθούντων και των 
γερόντων. Να κρατηθούν τα 
κέντρα υγείας ανοιχτά και 
να ενισχυθούν με τον απα-
ραίτητο εξοπλισμό ώστε να 
παρέχεται σωστή Ιατρική 
Περίθαλψη. Αλλά ∆ήμαρχε 
έχεις υποσχεθεί να φτιάξεις 
και τα υπόλοιπα που είπαμε. 
∆ηλαδή την αλλαγή των αμι-
αντοσωλήνων, την ανάπλα-
ση των γειτονιών όσες δεν 
έχουν γίνει, τον καθαρισμό 
των αγροτικών δρόμων, την 
παραλαβή του σχολείου κ.ά. 
ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ…….. 
Να ευχαριστήσουμε τον 

πρόεδρο του τοπικού Συμ-
βουλίου και τους πατριώτες 
που με προσωπική εργασία 
άλλαξαν τους σπασμένους 
σωλήνες, ώστε να αποκα-
τασταθούν οι βλάβες στην 
πηγή και σε ορισμένες παρο-
χές σπιτιών που είχαν διαρ-
ροή, με αποτέλεσμα να είχε 
ξεμείνει το χωριό από νερό. 
Ελπίζουμε την καλοκαιρινή 
περίοδο να κυλήσουν όλα 
ομαλά και να μην υπάρξουν 
τέτοιου είδους περιπέτειες. 
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
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Καθαρίζουν το Μαίναλο, φτιάχνουν πέλλετ 

Ομάδα εθελοντών θα μαζεύει ξερόχορτα, κλαδιά, κορμούς από το δάσος 
και τη βιομάζα θα τη μετατρέπει σε καύσιμη ύλη

Της ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

Εν μέσω οικονομικής κρί-
σης και ενόψει εξίσωσης του 
Ειδικού Φόρου Κατανάλω-
σης στο πετρέλαιο θέρμαν-
σης με το πετρέλαιο κίνησης, 
τι μπορεί να προκύψει από 
τον συνδυασμό των εμπει-
ριών ενός εθελοντή δασο-
πυροσβέστη στο Μαίναλο, 
που στην «κανονική του 
δουλειά» είναι οικονομικός 
- φοροτεχνικός σύμβουλος 
επιχειρήσεων στη Στεμνίτσα 
Αρκαδίας;
Αρχικά, το πολύπαθο από 

τις πυρκαγιές όρος Μαίνα-
λο θα καθαρίζεται από τα 
ξερόχορτα, τα πεσμένα κλα-
διά και τους κορμούς που 
αποτελούν πρώτης τάξε-
ως «εύφλεκτο ύλη», ενώ το 
βουνό θα προστατεύεται και 
από τη λαθροϋλοτομία. Στη 
συνέχεια, η βιομάζα αυτή 
θα μετατρέπεται σε πέλλετ 
(καύσιμο σε μορφή μικρών 
κυλίνδρων από ξύλο που 
έχει υποστεί αφύγρανση), σε 
εγκαταστάσεις που θα δη-
μιουργηθούν στην περιοχή, 
και θα διατίθεται για την 
οικιακή θέρμανση με μισό 
κόστος από ό,τι του πετρε-
λαίου. Έτσι, αφενός όσοι 
αποφασίσουν να αλλάξουν 
τρόπο θέρμανσης, θα έχουν 
κάνει μέσα στην ίδια χρο-
νιά απόσβεση στα έξοδα για 
την αλλαγή καυστήρα, αφε-
τέρου η όλη διαδικασία θα 
προσφέρει εργασία αρχικά 

σε οκτώ άτομα της περιοχής, 
με προοπτική να τριπλασια-
στεί ο αριθμός τους. Και το 
κυριότερο, θα προστατευτεί 
το πολύπαθο από πυρκαγιές 
Μαίναλο, ενώ τα ξερά ξύλα 
και χόρτα, αντί να οδηγη-
θούν στη χωματερή θα γίνο-

νται πρώτης τάξης οικολογι-
κή καύσιμη ύλη.
Έτσι τα υπολόγισε με μο-

λύβι και χαρτί ο κ. Γιάννης 
Λαγός, με τη βοήθεια δύο 
έτερων Αρκάδων, του κ. Στέ-
φανου Κωτσιόπουλου, στε-
λέχους μάρκετινγκ και της 
καθηγήτριας κ. Φιόρης Ζα-
φειροπούλου, ειδικευμένης 
στο εξωτερικό στον τομέα 
των κοινωνικών επιχειρήσε-
ων και συμμετέχουσας στον 
σχεδιασμό του σχετικού νο-
μοσχεδίου που ψηφίστηκε 
πέρυσι. Η ιδέα βραβεύθηκε 
ως «ανερχόμενο αστέρι» 

(rising star) στο πρόσφατο 
δεύτερο Start Up που έγι-
νε στην Αθήνα και σταδια-
κά οδεύει προς υλοποίηση 
με την ονομασία We Protect 
The Forests (Προστατεύου-
με τα δάση). Κατ’ επέκτασιν 
της αρχικής ιδέας, «δωρεάν 

πέλλετ σαν καύσιμη ύλη θα 
προσφέρεται για τη θέρμαν-
ση απόρων, ενώ στο αντι-
κείμενο θα εκπαιδεύονται 
ενδιαφερόμενοι, μέσω προ-
γράμματος γνωριμίας με 
το δάσος και τις μεθόδους 
προστασίας του», εξηγεί ο 
κ. Κωτσιόπουλος. Την ομά-
δα συμπληρώνουν οι Αλέξια 
Μπούμπουλη, Αννα Μπουρ-
τουλαμαίου, Anne Garcin, 
Amal El Bashier και Δημήτρης 
Φαρμάκης.

Τι γίνεται αλλού
Δέκα χρόνια δούλευε την 

ιδέα στο μυαλό του ο κ. Γιάν-
νης Λαγός και μόλις τα πε-
ρασμένα Χριστούγεννα σκέ-
φθηκε την κατάσταση πιο 
εναλλακτικά. «Αν το δάσος 
δεν καθαριστεί από τα χιλιά-
δες κυβικά ξερής βιομάζας, 
δεν θα μπορέσουμε να το 
σώσουμε. Παλιά, οι παππού-
δες μας δεν άφηναν τίποτα 
ξερό, τα μάζευαν όλα για το 
τζάκι, φούρνους και σόμπες. 
Σήμερα, όμως, πώς να κατα-
βάλεις τα μεροκάματα που 
απαιτούνται για τον καθα-
ρισμό του; Και τι θα απογίνει 
η βιομάζα που συλλέγεις;» 
διερωτάται ο κ. Λαγός. «Τον 
περασμένο Δεκέμβριο, κα-
θώς γέμιζα πετρέλαιο τη δε-
ξαμενή του σπιτιού μου στη 
Στεμνίτσα, συνειδητοποίησα 
πως τόσα χρόνια μεταφέ-
ρουμε από την άλλη άκρη 
του κόσμου πετρέλαιο για 
να ζεσταθούμε, τη στιγμή 
που δίπλα μας έχουμε τόση 
βιομάζα που θα μπορούσε 
να ζεστάνει ολόκληρη πόλη, 
πόσω μάλλον ένα χωριό». O 
κ. Λαγός έμαθε πως «στη Β. 
Ελλάδα φέρνουν πέλλετ από 
τη Βουλγαρία. Ψάχνοντας 
βρήκα πως από τη Βουλ-
γαρία μέχρι τη Ρωσία, εκεί 
όπου δεν ζεσταίνονται με 
γκάζι, χρησιμοποιούν πέλλετ 
από τα πριονίδια των βιομη-
χανιών ξυλείας».
Στο μισό μειώνεται το 
κόστος για ένα σπίτι
Σύμφωνα με τους υπολο-

γισμούς τους, το ετήσιο κό-
στος θέρμανσης με πετρέ-
λαιο για ένα σπίτι 150 τ.μ. 
στη Στεμνίτσα και κατανά-
λωση 2.500 λίτρων, ανέρχε-
ται σε 3.500 ευρώ, με τιμή 
πετρελαίου στα 1,4 ευρώ/
λίτρο. Η μέση τιμή του πέλ-
λετ είναι 225 ευρώ/τόνο, κα-
τεβάζοντας στα 1.350 ευρώ 
-πάνω από το μισό- το κό-
στος.
Το κόστος μετατροπής 

του καυστήρα πετρελαί-
ου σε πέλλετ ανέρχεται στα 
1.500 ευρώ, ενώ για και-
νούργιο καυστήρα, αποκλει-
στικά για πέλλετ, σε 3.150 
ευρώ. «Μέσα στην πρώτη 
χρονιά γίνεται απόσβεση 
του κόστους εγκατάστα-
σης καυστήρα», εξηγεί ο κ. 
Λαγός. «Οσοι πρόκειται να 
εργαστούν στη Στεμνίτσα 
είναι ενθουσιασμένοι και πε-
ριμένουν να ολοκληρωθεί 
η επένδυση, αφού συγκε-
ντρώσουμε το κεφάλαιο των 
500.000 ευρώ.
Είμαστε σε καλό δρόμο, 

μέσα από κοινωνικούς επι-
χειρηματίες που στηρίζουν 
την προσπάθεια, που έχει 
πολλαπλό όφελος: καθαρίζει 
το δάσος, προσφέρει εργα-
σία, αυτοχρηματοδοτείται 
και παράλληλα, αφήνει υπό-
λοιπο για επένδυση στην το-
πική κοινωνία», καταλήγει ο 
κ. Λαγός.

Της Φαίης Χρυσοχόου 
Βόλτες με ποδήλατο στις γραμμές του τρένου 

θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μικροί και 
μεγάλοι οι οποίοι επιθυμούν να συνδυάσουν την 
περιπέτεια με την εκδρομή και την περιήγηση σε 
φυσικές ομορφιές, από όπου μέχρι σήμερα περνού-
σε αποκλειστικά το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ 

και η πρόσβαση με  αυτοκίνητο ήταν αδύνατη.
Το τρενοποδήλατο σχεδιάζεται να εφαρμοστεί σε 

πρώτη φάση από τον ΟΣΕ, σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια, στο δίκτυο Πελοποννήσου που σήμερα 
είναι υπό αναστολή. Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν δεν 
κυκλοφορούν τρένα επειδή η γραμμή χαρακτηρίζε-
ται ως ασύμφορη, δεν είναι όμως εγκαταλελειμμέ-
νη, καθώς συντηρείται στοιχειωδώς.
Η σκέψη -που, όπως όλα δείχνουν, μέχρι τις αρ-

χές του επόμενου χρόνου θα έχει υλοποιηθεί- είναι 
στη μετρική αυτή γραμμή, η οποία έχει εύρος ένα 
μέτρο, να αναπτυχθεί ένα νέο σπορ, όπως είναι το 
mountain bike, που θα συνδυάζει την ποδηλασία 
με την εκδρομή, με στόχο να προσφέρει τις χαρές 
μιας διαδρομής τρένου. Ο τουρίστας θα χρησιμο-

ποιεί ένα διαφορετικό ποδήλατο, το railbike (τρε-
νοποδήλατο), του οποίου οι ρόδες θα εφάπτονται 
στις ράγες. 

Ιταλοί εμπειρογνώμονες
Για τον σκοπό αυτό ο ΟΣΕ συνεργάζεται στενά 

με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Πέτρο Τα-
τούλη, ο οποίος είχε αναδείξει την ιδιαιτερότητα 
του εγχειρήματος σε ειδική σύσκεψη που έγινε με 
Ιταλούς εμπειρογνώμονες, ειδικούς στην εφαρμογή 
του νέου σπορ, το οποίο πολλοί πλέον φιλοδοξούν 
ότι θα κερδίσει τις καρδιές ποδηλάτων αλλά και φί-
λων της εξερεύνησης.
Στα πλεονεκτήματα του τρενοποδήλατου είναι ότι 

οι διαδρομές του τρένου είναι μοναδικές, καθώς 
δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν με  αυτοκίνητο. 
Η χάραξη του δικτύου είναι τέτοια που οι εικόνες 
που θα αντικρίσουν όσοι ταξιδέψουν στις ράγες με 
τα ειδικά ποδήλατα είναι μοναδικές, καθώς θα περ-
νούν από λίθινα και σιδερένια γεφύρια, σήραγγες 
σκαμμένες με το χέρι και σημεία απαράμιλλης φυ-
σικής ομορφιάς στο τμήμα από τον Αχλαδόκαμπο 
μέχρι την Καλαμάτα. 
Ακόμη, θα δουν από κοντά τα ιδιαίτερης αρχιτε-

κτονικής κτίρια των σταθμών, τα οποία θα μετατρα-
πούν σε σταθμούς ενοικίασης ποδηλάτων, κατα-
λύματα για όσους θα ήθελαν να περάσουν μερικές 
ημέρες μακριά από τη βοή της πόλης, αλλά και σε 
χώρους εστίασης. Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες 
κάθε περιοχής, στο σχέδιο περιλαμβάνεται η ιδέα 
να συνδυάζεται το τρενοποδήλατο με πεζοπορία 
σε μονοπάτια ή ακόμη και επισκέψεις σε μοναστή-
ρια, ώστε να αυξηθεί ο εναλλακτικός τουρισμός και 
να αναπτυχθούν περιοχές που σήμερα μαστίζονται 
από την οικονομική κρίση.
Χαρακτηριστικές είναι οι διαδρομές σε Ελαιοχώ-

ρι και Παρθένι με τις μοναδικά εντυπωσιακές γέ-
φυρες, καθώς και το τμήμα από Ασέα (μετά την 
Τρίπολη) μέχρι Καλαμάτα (∆ιαβολίτσι) όπου ο πο-
δηλάτης-ταξιδιώτης εξερευνά μέσω του δίκτυου 
του ΟΣΕ παλιές σήραγγες, γεφύρια και σημεία πε-
ζοπορίας.
Οι σταθμοί των τρένων σχεδιάζεται να μετατρα-

πούν σε οργανωμένες μονάδες, όπου οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα αφήνουν στην άκρη το αμάξι και θα 

ενοικιάζουν με χαμηλό κόστος ποδήλατο της αρε-
σκείας τους, το οποίο θα εξυπηρετεί από δύο έως 
και περισσότερους επιβάτες για να αφεθούν στη 
μαγεία των χρωμάτων και των αρωμάτων που προ-
σφέρει η διαδρομή του τρένου δίπλα στη φύση. Η 
μονή γραμμή, μήκους 200 χιλιομέτρων, διαθέτει 35 
σταθμούς και θα γίνεται ανά διαστήματα διπλής κα-
τεύθυνσης για όσους επιθυμούν να επιστρέψουν με 
τη συνοδεία ειδικών τεχνικών ή και ξεναγών.

Ιδιώτες επενδυτές
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφεί 

μνημόνιο συνερ-

Το τρενοποδήλατο «ζωντανεύει» τις ράγες Το τρενοποδήλατο «ζωντανεύει» τις ράγες 
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ΕΣΟΔΑ ΑΞΙΕΣ ΣΕ 
ΔΡΑΧΜΕΣ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΚ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

1.982.174 -150.138 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ 566.380 -117.152 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΒΟΥΡΑΣ 674.200 -53.423 ΔΕΗ
ΕΝΟΙΚΙΟ ΤΖΙΦΑΣ 700.000 -490.750 ΕΝΟΙΚΙΑ
ΔΡΑΧΜΟΠΟΙΗΣΗ 2.307.220 -187.229 ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 87.500 -239.323 ΕΛΤΑ ΛΕΩΝ.ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 370.830 -217.600 ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΚΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ 45.200 -894.965 ΕΚΔΡΟΜΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ
ΤΟΚΟΙ 782.155 -629.280 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ 12.439 -876.800 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ-

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ
ΛΑΧΕΙΑ 493.100 -231.209 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΧΟΡΟΣ 616.500 -312.556 ΧΟΡΟΣ
ΕΙΣΦ.ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 880.245 -1.685.786 ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 682.351 -1.140.000 ΜΑΝΤΡΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 567.350
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 284.000 30/10/1993

ΣΥΝΟΛΑ 11.051.644 -7.226.211 3.825.433

3.825.433
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 47.000 -1.922.803 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.491.661 -1.553.001 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΙΣΦ.ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 85.271 -990.525 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑ 3.109.243 -536.995 ΕΛΤΑ ΠΑΝ.ΚΟΝΙΑΡΗΣ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 121.000 -1.257.250 ΕΦΟΡΕΙΑ
ΧΟΡΟΣ 845.500 -790.500 ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΗ 621.500 -1.346.071 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΤΟΚΟΙ 1.576.107 -716.350 ΟΙΚ. ΒΟΗΘΕΙΑ
ΞΕΝΩΝΑΣ 1.858.934 -2.113.576 ΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

-160.641 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ
-16.450 ΧΑΡΤΙΚΑ

-413.680 ΕΝΟΙΚΙΟ 19/10/1996
ΣΥΝΟΛΑ 15.581.649 -11.817.842 3.763.807

3.763.807
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 18.038.901 -7.281.386 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑ 3.363.000 -2.314.634 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΟΡΟΣ 7.930.000 -1.069.103 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΚΔΡΟΜΗ 521.500 -569.156 ΕΛΤΑ ΒΑΣ.ΤΑΛΟΥΜΗΣ
ΤΟΚΟΙ 1.165.048 -772.918 ΕΦΟΡΕΙΑ

-680.000 ΕΚΔΡΟΜΕΣ
-1.090.000 ΟΙΚ. ΒΟΗΘΕΙΑ

-13.190.332 ΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
-490.147 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

-24.460 ΧΑΡΤΙΚΑ 30/9/1999
ΣΥΝΟΛΑ 34.782.256 -27.482.136 7.300.120

7.300.120
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 12.001.983 -4.459.540 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΝΟΙΚΙΑ 4.810.000 -1.744.000 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΚΔΡΟΜΗ 70.000 -356.458 ΔΙΑΦΟΡΑ
ΧΟΡΟΣ 2.492.500 -673.583 ΕΛΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΚΟΙ 554.647 -782.101 ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΑΣ.ΤΑΛΟΥΜΗΣ
ΞΕΝΩΝΑΣ 173.000.000 -558.000 ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΑ 10.000.000 -1.026.000 ΟΙΚ. ΒΟΗΘΕΙΑ

-9.507.460 ΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
-510.991 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

-179.267.520 ΞΕΝΩΝΑΣ
-300.000 ΦΥΛΑΞΗ

-10.000.000 ΠΑΝΑΓΙΑ 31/12/2001
ΣΥΝΟΛΑ 210.229.250 -209.185.653 1.043.597

ΑΞΙΕΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ

3.062,65 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 45.355,00 -8.630,00 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΑΣ.ΤΑΛΟΥΜΗΣ
ΤΟΚΟΙ 190,00 -1.990,00 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΝΟΙΚΙΑ 16.434,00 -1.954,00 ΔΙΑΦΟΡΑ

-750,00 ΕΛΤΑ
-2.946,03 ΕΦΟΡΕΙΑ
-3.504,00 ΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

-395,00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ
-992,00 ΞΕΝΩΝΑΣ 23/9/2002

ΣΥΝΟΛΑ 65.041,65 -21.161,03 43.880,62

43.880,00
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 58.591,36 -14.996,95 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΚΟΙ 1.008,00 -6.282,40 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑ 75.044,00 -6.022,52 ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛ.ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ

-3.225,00 ΕΛΤΑ
-9.148,80 ΕΦΟΡΕΙΑ

-54.012,62 ΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
-4.578,97 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ
-5.472,73 ΞΕΝΩΝΑΣ
-2.250,00 ΟΙΚ. ΒΟΗΘΕΙΑ 28/2/2005

ΣΥΝΟΛΑ 178.523,36 -105.989,99 72.533,37

72.533,00
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 3.045,28 -4.475,37 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΚΟΙ 4,36 -1.753,50 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΝΟΙΚΙΑ 26.262,70 -791,67 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

-705,00 ΕΛΤΑ ΗΛ.ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ
-7.151,34 ΕΦΟΡΕΙΑ

-10.431,05 ΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
-524,88 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

-2.372,73 ΞΕΝΩΝΑΣ
-600,00 ΟΙΚ. ΒΟΗΘΕΙΑ 30/9/2005

ΣΥΝΟΛΑ 101.845,34 -28.805,54 73.039,80

73.039,80
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 35.635,47 -41.110,40 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΚΟΙ 1.223,46 -9.664,71 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑ 114.904,33 -10.839,04 ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛ.ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ

-5.142,08 ΕΛΤΑ
-12.543,92 ΕΦΟΡΕΙΑ
-62.609,97 ΥΛΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

-5.453,88 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ
-25.589,37 ΞΕΝΩΝΑΣ

-7.857,60 ΟΙΚ. ΒΟΗΘΕΙΑ 30/10/2008
ΣΥΝΟΛΑ 224.803,06 -180.810,97 43.992,09

Ο σύλλογός μας στα πλαίσια της οικονομι-κής διαφάνειας που τον διέπει ολοκλήρω-
σε την πλήρη ηλεκτρονική αντιγραφή του τα-
μείου την οποία και δημοσιεύει στην εφημερίδα 
από το 1990 έως το 2008. Επίσης η δημοσίευση 
του ταμείου ανά τριετία θα αναρτηθεί και στο 
διαδίκτυο ώστε να μπορεί ο κάθε πατριώτης 
να ανατρέχει ανά πάσα στιγμή για οποιαδήποτε 
πληροφορία και να βγάζει χρήσιμα συμπερά-
σματα. Η όλη διαδικασία ήταν ένα έργο επίπονο 
που για να ολοκληρωθεί χρειάστηκαν 3 μήνες 
ώστε να ταξινομηθούν τα έξοδα ανά κατηγορία. 
Μετά το 2008 το ταμείο δημοσιεύεται αναλυτι-

κά ανά δίμηνο στην εφημερίδα οπότε δεν χρει-
άστηκε να μπει στη συγκεκριμένη κατάσταση.
Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αντι-

γραφής μπαίνει τέλος και στη λάσπη που κατά 
καιρούς εκτοξεύθηκε από ορισμένους για τη 
διαχείριση του ταμείου. Κάθε πατριώτης μπορεί 
να δει τα «έργα και τις ημέρες» του κάθε προ-
έδρου και να βγάλει ο ίδιος τα συμπεράσματά 
του…. 
Τέλος οφείλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτε-

ρα το μέλος του ΔΣ του συλλόγου Γιώργο Πα-
πούλια που έφερε εις πέρας το δύσκολο αυτό 
έργο.

Όταν ήμουν μικρός δεν είχα iphone, oute laptop 
ούτε PSP. Έπαιζα όλη μέρα κρυφτό, σκοινάκι, πο-
δήλατο. Πήγαινα σπίτι όταν νύχτωνε. Η μαμά μου 
δεν με έπαιρνε τηλέφωνο, απλά μου φώναζε από 
το σπίτι. Αντί για facebook είχα μόνο τους φίλους 
της γειτονιάς μου. Δεν είχαμε dettol αλλά παίζαμε 
στη λάσπη. Κάθε μέρα βλέπαμε tom & jerry και 
όχι τις αηδίες των πρωινών εκπομπών. Χαρούμε-
νη παιδική ηλικία! Αν έχεις πιει κι εσύ κι εσύ νερό 
από λάστιχο κι επιβίωσες, ίσως αυτό το κείμενο σ’ 
αγγίξει!

Επί του πιεστηρίου

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Στις 10 Ιουλίου 2012 και ώρα 12 το μεσημέρι, εκδη-

λώθηκε πυρκαγιά στο Ελληνικό, στη θέση Ξεροπήγαδα, 
εκεί που υπάρχει μία παράνομη χωματερή. Η πιθανή 
αιτία ήταν αυτοανάφλεξη των σκουπιδιών λόγω των 
υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν στην περιο-
χή. Η κινητοποίηση των κατοίκων του Ελληνικού ήταν 
άμεση. Ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία της Με-
γαλόπολης, η οποία κατέφθασε σε πολύ σύντομο χρονικό 
διάστημα και η φωτιά κατασβέστηκε εν τη γεννέσει της. 

Η πυρκαγιά αυτή αποδεικνύει πόσο επικίνδυνες είναι 
οι παράνομες χωματερές και πόσο αποτελεσματική είναι 
η άμεση παρέμβαση στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει και στους κατοίκους του 
Ελληνικού που με αυτοθυσία έτρεξαν να προστατέψουν 
τις περιουσίες και τον τόπο τους.

γασίας με τον περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου Π. Τατούλη, 
το οποίο αναβλήθηκε λόγω 
εκλογών, ώστε να προχωρή-
σουν οι διαδικασίες χρηματο-
δότησης από το Περιφερεια-
κό  Πρόγραμμα, σχεδιασμού 
αλλά και αναζήτησης επενδυ-
τών που θα φέρουν τα τρενο-
ποδήλατα και θα μισθώνουν 
προς όφελος του ΟΣΕ γραμ-
μή και σταθμούς.
Σύμφωνα με το χρονοδιά-

γραμμα, το 2012 αναμένεται 
να ολοκληρωθεί η ανακαίνι-

ση των υποδομών, ώστε το 
2013 να δούμε τα πρώτα 
τρενοποδήλατα να κινούνται 
στο δίκτυο, δίνοντας «ανάσα» 
στις τοπικές κοινωνίες και 
την ευρύτερη περιοχή. Στα 
σχέδια του οργανισμού είναι 
το τρενοποδήλατο, που ήδη 
λειτουργεί σε σιδηροδρομι-
κά δίκτυα άλλων ευρωπα-
ϊκών χωρών όπως η Ιταλία, 
να επεκταθεί -τις ώρες που 
δεν εκτελούνται δρομολόγια- 
και σε άλλες ιδιαίτερου κάλ-
λους διαδρομές, όπως είναι 
το πέρασμα του Νέστου και η 
Έδεσσα. 

Παραδοσιακή ταβέρνα
«Toυ Ταλούμη»

• Ωράριο καταστήματος: Παρασκευή, Σάββατο και Κυ-
ριακή 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.

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

Το τρενοποδήλατο Το τρενοποδήλατο 
«ζωντανεύει» τις ράγες «ζωντανεύει» τις ράγες 
Συνέχεια από τη σελίδα 6

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΤΩΝ 1991 ΕΩΣ ΚΑΙ 2008
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ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Στις 17-5-2012 ημέρα μνήμης του Αγίου Αθανασίου Χριστια-
νουπόλεως, έγινε Θεία Λειτουργία χωροσταστούντος του Μη-
τροπολίτη μας κ. Ιερεμία, με συλλειτουργούς τον Ηγούμενο 
της Μονής π. Λεόντειο και πολλούς Ιερομονάχους Αρχιμαν-
δρίτες, όπως ο επί χρόνια Ιεροκήρυκας της Γορτυνίας π. Χρυ-

σόστομος Ζαφειρόπουλος, ο αδελφός του π. Γεώργιος από 
την Ι. Μ. Σεπετό, που είναι μετά την Ανδρίτσαινα, ο Ηγούμενος 
της Αγίας Λαύρας π. Ευσέβιος, ο πρωτοσύγκελος της Ι. Μη-
τροπόλεως Κεφαλληνίας π. Γεράσιμος, ο π. Στέφανος από την 
Μητρόπολη Γλυφάδος ο π. Αλέξιος από την Ι. Μονή Χρυσοπο-

δαρίτησα της Πάτρας, Μοναχές από διάφορα Μοναστήρια της 
περιοχής και πολλοί Ιερείς. Παρότι η εορτή του Αγίου ήταν κα-
θημερινή, οι προσκυνητές ήταν πάρα πολλοί. 
Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, η Μονή Προσέφερε 

καφέ και δίπλες και κατόπιν γεύμα σε όλους τους προσκυνη-
τές. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

ΣΟΥΛΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ένα γρήγορο πέρασμα από το Σούλι Κορινθίας και μια στάση στο 

μαγαζί της πατριώτισσας μας, Χριστίνας Βασιλοπούλου Μπούμη. Η 
χαρά που έκανε όταν μας είδε δεν περιγράφεται. Η πρώτη της κου-
βέντα ήταν, όταν βλέπει πατριώτες νοιώθει ότι το Μουλάτσι έρχε-
ται στο Σούλι. Αμέσως μας φίλεψε καφέ και τοπικό γλυκό, και στην 
εξέλιξη της κουβέντας, με αναφορά στα παλιά για το τι γινόταν την 
εποχή του θέρους στο χωριό και για την άμιλλα που υπήρχε μετα-

ξύ τους. Οι γυναίκες έτρεχαν να βοηθήσουν στο θέρισμα η μια την 
άλλη. Που τέτοια πράγματα σήμερα. Σε τόσο λίγο χρόνο είπαμε 
τόσα πολλά για το χωριό. Όσο προχωρούσε η κουβέντα έρχεται 
και ο νοστιμότατος μεζές βραστή γίδα και πολύ ωραίο δικό τους 
κρασί. Χριστίνα θυμάσαι τόσα πολλά για πρόσωπα και πράγματα, 
που καλό θα ήταν να τα γράφεις και να τα δημοσιεύουμε στην 
εφημερίδα. Από εσένα και άλλους πατριώτες μπορεί να γραφτή η 
νεώτερη ιστορία του χωριού μας. Σε ευχαριστώ για την φιλοξενία.

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Έως και 5 τόνους εκτιμάται ότι μπορούν να αποψιλώσουν 
επιτήδειοι μέσα σε μια… καλή χρονιά

Η ορθή συλλογή του γίνε-
ται την περίοδο της ανθοφο-
ρίας του (Ιούνιο με Ιούλιο) 
και κόβεται μόνο το στέλε-
χος με τα άνθη ώστε να εξα-
σφαλιστεί ο πολλαπλασια-
σμός του είδους μέσω των 
σπόρων
Η οικονομική κρίση και η 

ακριβή τιμή οδηγούν Αλβα-
νούς και Έλληνες στην απο-
ψίλωση του Sideritis raeseri 
- πρόκειται για το γνωστό σε 
όλους τσάι του βουνού - από 
την περιοχή των Πρεσπών. 
Η ζήτηση για το είδος είναι 
μεγάλη καθώς το ματσάκι 
(περίπου 50 γραμμάρια) πω-
λείται έναντι ενός ευρώ. 

«Παρατηρήσαμε ότι πολλοί 
Αλβανοί περνούν παρανόμως 
τα σύνορα και συλλέγουν 
τεράστιες ποσότητες τσα-
γιού. Μάλιστα στη βιασύνη 
τους _ για να αποφύγουν τη 
σύλληψη _ ξεριζώνουν τα 
φυτά, ή τα κόβουν πριν την 
ανθοφορία με συνέπεια να 
καταστρέφουν τους πληθυ-
σμούς του είδους», λέει στο 
«Βήμα» ο Δρ. δασολόγος - 
φυτοκοινωνιολόγος Γιώργος 
Φωτιάδης, επιστημονικός 
υπεύθυνος της ελληνικής 
συμμετοχής στο πρόγραμμα 
GEF/ UNDP «Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Οικοσυστημάτων 
στη Λεκάνη των Πρεσπών σε 
Αλβανία, ΠΓΔΜ και Ελλάδα».
Η οικονομική κρίση ωστό-

σο, οδήγησε τελευταία και 
πολλούς Έλληνες στο κυνή-
γι του τσαγιού, όπως υπο-
στηρίζει ο κ. Φωτιάδης. 
«Εκτιμούμε ότι σε μια καλή 
χρονιά μπορεί να συλλέγουν 

από την περιοχή των Πρε-
σπών έως και πέντε τόνους. 
Υπάρχει αστυνόμευση αλλά 
οι εκτάσεις είναι απέραντες. 
Μια λύση ίσως θα ήταν η έκ-
δοση ειδικής κάρτας για τους 
συλλέκτες», αναφέρει. 
Σύμφωνα με οδηγία της 

δασικής υπηρεσίας η συλλο-
γή Sideritis raeseri (το είδος 
φύεται μόνο σε Ελλάδα, Αλ-
βανία και ΠΓΔΜ) για εμπο-
ρικούς σκοπούς απαγορεύε-
ται. Επιτρέπεται ωστόσο για 
προσωπική χρήση _ περίπου 
δύο με τρία ματσάκια ανά 
άτομο.
Η ορθή συλλογή του γίνε-

ται την περίοδο της ανθοφο-
ρίας του (Ιούνιο με Ιούλιο) 
και κόβεται μόνο το στέλε-
χος με τα άνθη ώστε να εξα-
σφαλιστεί ο πολλαπλασια-

σμός του είδους μέσω των 
σπόρων. 
Για την αποτελεσματι-

κή προστασία του είδους, 
πρόσφατα καταρτίσθηκε 
Σχέδιο Δράσης με τη συ-
νεργασία επιστημόνων και 
από τις τρεις χώρες. «Αυτό 
δεν αρκεί όμως. Πρέπει να 
περάσουμε σε συγκεκριμέ-
νες δράσεις. Να βρούμε τις 
απαιτούμενες επιδοτήσεις 

αλλά και αγρότες οι οποίοι 
ενδιαφέρονται να το καλλι-
εργήσουν. Δεν είναι εύκολο. 
Πάντως υπάρχει μια κινητι-
κότητα. Υπολογίζουμε ότι η 
παραγωγή για κάθε στρέμμα 
είναι περίπου 1.000 κιλά φυ-
τού», επισημαίνει ο κ. Φω-
τιάδης. 
Το πλεονέκτημα της καλ-

λιέργειας τσαγιού, σύμφω-
να με τον ίδιο, είναι ότι δεν 

απαιτούνται γόνιμα εδάφη. 
«Η καλλιέργεια δεν γίνεται 
σε γόνιμα εδάφη αλλά σε 
χωράφια που έχουν κατα-
στραφεί από μακροχρόνια 
χρήση ή σε βραχώδη λιβά-
δια. Οπότε δεν πρόκειται για 
καλλιέργεια που γίνεται σε 
βάρος άλλων παραδοσιακών 
για την περιοχή καλλιεργει-
ών», σημειώνει.

Ένα αφέψημα … 
δια πάσαν νόσο 

Το γένος Sideritis (προέρ-
χεται από την ελληνική λέξη 
«σίδηρος», εξαιτίας της πε-
ριεκτικότητας του τσαγιού 
σε αυτό το στοιχείο) περι-
λαμβάνει περί τα 150 είδη 
και υποείδη τα οποία ευδοκι-
μούν κυρίως στο βόρειο ημι-
σφαίριο. Περίπου δέκα φύ-
ονται στην Ελλάδα, ωστόσο 
δεν υπάρχουν επιστημονικά 
δεδομένα για αυτά.
Μελέτες έχουν δείξει ότι 

ορισμένα από τα είδη αυτά 
έχουν αντιφλεγμονώδη και 
αντιμικροβιακή  δράση. 
Ωστόσο στην παραδοσια-
κή ιατρική το αφέψημα από 
τσάι του βουνού χρησιμοποι-
είται για την αντιμετώπιση 
της βρογχίτιδας, την ανα-
κούφιση του κοινού κρυολο-
γήματος, του βήχα, των πό-
νων της κοιλιάς κ.λπ.

Με εξαφάνιση κινδυνεύει το τσάι του βουνού

Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 

31 Αυγούστου 2012. 
Περιμένουμε έγκαιρα 
τις συνεργασίες σας.

Στη φωτογραφία η Χριστίνα, έχοντας αριστερά της το σύζυγό της Γιάννη 
και δεξιά, τον γιό της Ανδρέα. Αριστερά ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος.


