
Με επιτυχία έγινε η 
ομιλία του Τούρκου 
καθηγητή Λεβέντ 

Καγιαπινάρ στη Στεμνίτσα με 
θέμα την ιστορία του Δήμου 
Τρικολώνων το 15ο και 16ο 
αιώνα.Στο πλαίσιο του εορτα-
σμού της 188ης επετείου της 
Πελοποννησιακής Γερουσίας 
στη Στεμνίτσα ο Δήμος Τρικο-
λώνων σε συνεργασία με τον 
Πατριωτικό Σύνδεσμο Τρικο-
λώνων οργάνωσε το Σάββα-
το 13 Ιουνίου στο Νικολετο-
πούλειο Πνευματικό Κέντρο 
Στεμνίτσας ομιλία του κ. Λε-
βέντ Καγιαπινάρ, Αναπληρω-
τή Καθηγητή του Πανεπιστη-

μίου Αμπάντ Ιτζέτ Μπαϋζάλ 
στο Μπόλου της Τουρκίας με 
θέμα: “Εισαγωγή στην Ιστορία 
του Δήμου Τρικολώνων κατά 
την Πρώιμη Οθωμανική Περί-
οδο με βάση τα Οθωμανικά 
Αρχεία”. Ο Τούρκος ιστορικός 
συνοδευόταν από τη σύζυγό 
του κ. Αϊσέ Καγιαπινάρ, Ανα-
πληρώτρια Καθηγήτρια στο 
ίδιο Πανεπιστήμιο, η οποία 
ασχολείται με τα κάστρα της 
Πελοποννήσου με βάση τα 
Οθωμανικά Αρχεία και η οποία 
συνεργάστηκε μαζί του στην 
έρευνα και στην παρουσίασή 
της. Το ζεύγος Καγιαπινάρ επι-
σκέφθηκε την Ελλάδα, μετά 
από πρόσκληση του Χαροκο-
πείου Πανεπιστημίου Αθηνών, 
όπου έδωσαν δύο διαλέξεις 
στο πλαίσιο του Μεταπτυχι-
ακού Προγράμματος “Εκπαί-
δευση και Πολιτισμός”.

 Ο κ. Λεβέντ Καγιαπινάρ έχει 
σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο 

της Άγκυρας (Ινστιτούτο Κοι-
νωνικών Επιστημών), όπου 
εκπόνησε τη διδακτορική του 
διατριβή με θέμα την ιστορία 
της Πελοποννήσου το 15ο και 
16ο αιώνα. Έχει επίσης σπου-
δάσει στο Τμήμα Τουρκικών 
και Σύγχρονων Ασιατικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών ως υπότροφος του 
ΙΚΥ με επιβλέποντα καθηγη-
τή τον Στεμνιτσιώτη Ιωάννη 
Αλεξανδρόπουλο. Η κ. Αϊσέ 
Καγιαπινάρ γεννήθηκε στη 
Βουλγαρία και έχει σπουδάσει 
στο Πανεπιστήμιο της Άγκυ-
ρας και στο Παρίσι. Και οι δύο 
είναι ειδικευμένοι στην ανά-

γνωση Οθωμανικών αρχείων, 
που είναι γραμμένα με αρα-
βική γραφή. Ας σημειωθεί ότι 
πολύ λίγοι (μόνο 40-50 περί-
που) επιστήμονες σε όλη την 
Τουρκία μπορούν να διαβά-
σουν την παλαιά αυτή γραφή 
των Οθωμανικών αρχείων.
Την διάλεξη του κ. Καγια-

πινάρ παρακολούθησαν με 
μεγάλο ενδιαφέρον πολλοί 
συμπατριώτες από τα χωριά 
του Δήμου Τρικολώνων και 
ακολούθησε ζωηρή συζήτη-
ση. Την ομιλία τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Δήμαρχος 
Τρικολώνων κ. Γεώργιος Μπα-
ρούτσας και ο Πρόεδρος του 
Πατριωτικού Συνδέσμου Τρι-
κολώνων κ. Αθανάσιος Ροϊ-
λός, οι οποίοι και στήριξαν την 
εκδήλωση αυτή, ο Πρόεδρος 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
κ.Βασίλειος Κουρουνιώτης, 
πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, 
ο πρόεδρος του Πολιτιστικού 
Συλλόγου κ. Κώστας Κανελ-
λόπουλος, μέλη του Δ. Σ. του 
Πατριωτικού Συνδέσμου, κα-
θώς και ο εκδότης της εφημε-
ρίδας της Τρίπολης “Πρωινός 
Μοριάς” κ. Δημήτριος Μητρό-
πουλος. Την πρωτοβουλία για 
την εκδήλωση είχε ο κ. Ιωάν-
νης Λαγός οικονομολόγος και 
τοπικός ερευνητής, Δημοτικός 
Σύμβουλος του Δήμου Τρικο-
λώνων. Τη μετάφραση και το 

συντονισμό της συζήτησης 
είχε αναλάβει η κ. Ευαγγελία 
Γεωργιτσογιάννη, Αναπλ. Κα-
θηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης 
και του Πολιτισμού στο Χαρο-
κόπειο Πανεπιστήμιο.
Η έρευνα του Τούρκου κα-

θηγητή έφερε στο φως πολ-
λά και σημαντικά στοιχεία της 
τοπικής ιστορίας του Δήμου 
Τρικολώνων, τα οποία παρέ-
μεναν άγνωστα. Τα στοιχεία 
αυτά είναι άκρως ενδιαφέ-
ροντα, γιατί αφορούν σε μια 
ελάχιστα γνωστή περίοδο της 
ιστορίας μας, δίνουν πληρο-
φορίες για τα ονόματα των οι-
κογενειών, την οικονομική κα-
τάσταση και τις ασχολίες των 
κατοίκων, το θρήσκευμά τους, 
κ.ά. Συγκεκριμένα, ο κ. Καγια-
πινάρ βασίστηκε στα στοιχεία 
που παρουσιάζονται σε τρεις 
απογραφές, των ετών 1461, 
1515, 1571 και 1574 - τα αρ-
χεία αυτά βρίσκονται στην 
Κωνσταντινούπολη, ενώ ένα 
τμήμα τους φυλάσσεται στη 
Σόφια. Εστίασε την ομιλία του 
ειδικότερα στα χωριά Παύλια, 
Στεμνίτσα και Μουλάτσι (Ελ-
ληνικό). Τα χωριά αυτά ανή-
καν στην περιοχή της Καρύ-
ταινας, την μεγαλύτερη του 
Μοριά, που περιλάμβανε συ-
νολικά 541 χωριά.
Στο σωζόμενο τμήμα της 

παλαιότερης  απογραφής 
του 1461, που διενεργήθηκε 
αμέσως μετά την κατάκτηση 
του Μοριά από τους Οθωμα-
νούς, από τα χωριά του ση-
μερινού Δήμου Τρικολώνων 
αναφέρεται η Παύλια. Η Παύ-
λια ήταν φέουδο του τιμα-
ριούχου Ιμπραήμ και είχε ως 
πληθυσμό 11 οικογένειες και 
9 άγαμους, σύνολο περίπου 
64 κατοίκων. Αναφέρονται 
ονόματα οικογενειών όπως: 
Μακρογιάννης, Ραφτόπουλος, 
Κοραλίνας, Σπάθης, Πυρολής, 
κ.ά. Η οικονομία του χωριού 
ήταν ανθηρή και βασιζόταν 
στη γεωργία (σιτάρι, σίκαλη, 
αμπέλια, λινάρι, κ.ά) και την 
κτηνοτροφία. Στις απογραφές 
του 1515 και του 1571 σημει-
ώθηκε μεγάλη αύξηση τόσο 
των κατοίκων όσο και του ει-
σοδήματος. Όμως στην απο-
γραφή του 1574 παρατηρήθη-
κε μείωση του πληθυσμού και 
του εισοδήματος.
Το Μουλάτσι εμφανίζε-

ται στην απογραφή του 1515 
ως φέουδο του Αχμέτ Μπέη 
με πληθυσμό αποτελούμενο 
από 41 οικογένειες, 5 άγα-
μους και μία χήρα. Ονόματα 
οικογενειών που αναφέρονται 
στην απογραφή αυτή είναι 
τα: Ανδριόπουλος, Βλάσης, 

Γαμβρός, Ράφτης, Μυρώνης, 
Ρωμανής, Σιγαρόπουλος, κ.ά. 
Αντίστοιχα με την Παύλια, ση-
μειώνεται μεγάλη αύξηση του 
πληθυσμού και οικονομική 
άνθηση στα 1571 και μείωση 
στα 1574. Τα εισοδήματα βα-
σίζονταν επίσης στη γεωργία 
(σιτάρι, σίκαλη, κ.ά.) και στην 
κτηνοτροφία, όπου αναφέρε-
ται ότι εκτρέφονταν και βού-
βαλοι.
Η Στεμνίτσα στην απογρα-

φή του 1515, παρουσιάζεται 
ως το μεγαλύτερο χωριό της 

περιοχής με 161 οικογένειες. 
Στην απογραφή αυτή αναφέ-
ρονται ονόματα οικογενειών 
όπως: Αγγελούτσης, Αρέστης, 
Χαροκόπουλος, Ηλίας, Μαυ-
ραγάννης (:), Ρασσιάς, Ρά-
φτης, Σαλάριος, Κυριαζής (;), 
Κορδής(;), Βουτσαράς, Φρέ-
τζος (;), κ.ά. Προϊόντα του χω-
ριού ήταν το κρασί, το μετάξι, 
το λινάρι, το μπαρούτι, κ.ά. 
Παρατηρήθηκε επίσης μεγάλη 
αύξηση του πληθυσμού και 
οικονομική άνθηση στα 1571 
και μείωση στα 1574. Γενικά, 
ο πληθυσμός σε όλα παραπά-
νω χωριά πενταπλασιάστηκε 
την εποχή αυτή, γεγονός που 
οφείλεται στην ειρήνη και στη 
συνακόλουθη ευμάρεια που 

επικράτησε, ενώ η πτώση του 
πληθυσμού εικάζεται ότι προ-
κλήθηκε είτε από λοιμό είτε 
από αλλαγή των κλιματολο-
γικών συνθηκών με ψύχρανση 
του κλίματος.
Τα στοιχεία αυτά που ανα-

φέρονται εδώ περιληπτικά θα 
παρουσιαστούν αναλυτικά σε 
επόμενα φύλλα της εφημερί-
δας όπου θα δημοσιευθεί το 
πλήρες κείμενο της διάλε-
ξης του Τούρκου καθηγητή, 
η οποία αποτελεί μια πρώτη 
προσπάθεια συγκέντρωσης 

στοιχείων για την ιστορία του 
Δήμου Τρικολώνων στα χρόνια 
των Οθωμανών. Μετά από την 
επιτυχία και τη μεγάλη απή-
χηση της ομιλίας του κ. Κα-
γιαπινάρ, πολλοί συμπατριώ-
τες ζήτησαν να συνεχίσει την 
έρευνα, ώστε να συγκεντρώ-
σει όλα τα στοιχεία, με απώ-
τερο στόχο να γραφεί ένα βι-
βλίο σχετικά με το θέμα αυτό. 
Η συγκέντρωση των στοιχείων 
αυτών είναι απαραίτητη για να 
γνωρίσουμε τις ρίζες μας και 
δεδομένου ότι υπάρχει τερά-
στιος όγκος στοιχείων διότι 
οι Οθωμανοί έκαναν αναλυτι-
κές απογραφές όποτε άλλαζε 
ο Σουλτάνος ή το αργότερο 
κάθε 15 χρόνια..
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Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν

Ηλίας Ανδριανός
Γ. Αποστολόπουλος
Ιω. Λαγός
Μαρία Μπαρμπαλιά
Αντ. Παπαντωνίου
Δήμητρα Παπαντωνίου
Μαρία Παπαφωτίου

A Π Ο Ψ Ε Ι ΣA Π Ο Ψ Ε Ι Σ
Η εφημερίδα και ο σύλλογος μας εδώ και καιρό παρακο-

λουθεί από πολύ κοντά μια μεγάλη προσπάθεια που 
γίνεται για την ιστορία του τόπου μας με βάση τα οθωμανικά 
αρχεία του τουρκικού κράτους. Πρόκειται για επιστημονική 
έρευνα στην οποία πρωτοστατεί  ο τούρκος καθηγητής Λε-
βέντ Καγιαπινάρ. H όλη προσπάθεια έχει την υποστήριξη του 
δήμου Τρικολώνων. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία αναθεωρού-
νται πολλά πράγματα σε σχέση με την ιστορία του χωριού και 
της ευρύτερης περιοχής, όπως είχε περιγράψει στο βιβλίο του 
ο δάσκαλος του χωριού μας Γεώργιος Παπαντωνίου το 1972 
και μετέπειτα ο ιερομόναχος πατέρας Αντώνιος Γεωργαντάς. 
Βέβαια τα τότε μέσα ήταν φτωχά, η τεχνολογία και το inter-
net στη σφαίρα της φαντασίας και η όποια έρευνα εξαιρετικά 
δύσκολη. Τα νέα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα εί-
ναι εκπληκτικά. Ο σύλλογος είναι διατεθειμένος να βοηθήσει 
την όλη προσπάθεια για τη συνέχιση αυτής της έρευνας σε 
συνεργασία με το δήμο Τρικολώνων , το σύλλογο της Στεμνί-
τσας και το τουρκικό πανεπιστήμιο ώστε τα όποια αποτελέ-
σματα να μείνουν κληρονομιά στις επόμενες γενιές.

ΝΕΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ

Ο Τούρκος καθηγητής με τη σύζυγό του

Στιγμιότυπο από τη βράβευση
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Για την ενημέρωση των κοινωνικών επικοινωνήστε με την Χριστίνα Κόνιαρη 
στο τηλ. 6974-306576

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

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

ΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

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

ΚΑΦΕ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

«ΤΟ ΚΕΦΙ»
ΣΜΥΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ελληνικό Αρκαδίας - Τηλ. 27910-31425

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΩΣ 30/06/09
Λογαριασμός ξενώνα  1.095,98
Λογαριασμός κληροδοτήματος Αμερικής 3.897,72
Λογαριασμός κινήσεως  22.499,36 
Μετρητά  -748,09 
Σύνολο 43.492,66
 (42.744,57 μετά την ισολόγηση)

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΑΪΒΑΛΗΣ Διον. Παναγιώτης  210 2711111 6936064999

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. Μάριος  210 2929248 6979110691

ANΔΡΙΑΝΟΣ Αργ. Ηλίας  6945950942

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιω. Ευάγγελος 210 9418560 6976868638

ΚΟΝΙΑΡΗ Ιωαν. Χριστίνα 210 9711862 6974306576

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παν. Έφη 210 2138821 6977527006

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασ. Αντώνιος 210 4835042 6944414777

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Χρ. Μαρία  210 9703892 6973684504

ΤΑΛΟΥΜΗ Βασ. Ευαγγελία  210 9351703 6977456036

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χαρ. Βασίλειος  210 9768257 6948116666

ΤΣΑΜΠΗ Χαρ. Ελένη  210 8655795 6977413229

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου 
έως 30 Ιουνίου

ΕΞΟΔΑ

ΠΑΤΡΙΩΤΗ

ΕΣΟΔΑ

Από μεταφορά .................................................. 54.391,39
Έσοδα................................................................  1.914,77
Έξοδα ..............................................................  16.349,70
Σύνολο ταμείου ................................................ 42.744,57

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Αθηνά Μπαρμπαλιά του 

Ηλία και ο Ηλίας Καλύβας 
απέκτησαν ένα χαριτωμένο 
αγοράκι. Το ΔΣ τους εύχεται 
να είναι καλότυχο και ευτυ-
χισμένο.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ο Δημήτρης Παπαντωνίου 

του Βασιλείου και η Δέσποι-
να Γιακομίδου βάφτισαν το 
κοριτσάκι τους στις 30 Μαΐου 
στον Άγιο Γιάννη το Ρώσσο. 
Το όνομα της Χριστίνα. Μετά 
τη βάφτιση ακολούθησε δεξί-
ωση σε παραλιακό κέντρο της 
Χαλκίδας. Το ΔΣ εύχεται να 
τους ζήσει.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
• Ευχαριστούμε θερμά τους 

αγαπητούς συμπατριώτες μας 
και φίλους Υπουργό Υγείας κ. 
Δημήτριο Αβραμόπουλο και 
Δήμαρχο Τρικολώνων κ. Γε-
ώργιο Μπαρούτσα, για την 
βοήθεια, την συμπαράσταση 
και το προσωπικό τους ενδια-
φέρον στην περιπέτεια υγείας 
του Νίκου μας και τη συμμε-
τοχή τους στο βαρύ πένθος 
μας για την απώλειά του. 

• Θερμές  ευχαριστίες 
στους αγαπητούς συμπα-
τριώτες μας, συγγενείς και 
φίλους που με οποιοδήποτε 
τρόπο μας συμπαραστάθηκαν 
στο βαρύ πένθος μας για την 
απώλεια του Νίκου μας. 

Οικογένεια 
Αθηνάς Μπαρμπαλιά.

*Τα μετρητά φαίνονται αρνητικά γιατί ο ταμίας κάλυψε από 
δικά του χρήματα έκτακτες ανάγκες του συλλόγου, εξαιτίας 
του ότι δεν είχε συγκληθεί συμβούλιο ώστε να παρθεί επίσημη 
απόφαση ανάληψης χρημάτων.

ΑΠΟ ΤΟΝ Κο 
ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΡΛΗ

Αντώνη,
Με πολλή χαρά διάβασα 

στην εφημερίδα του χωριού 
των γονιών μας ότι συνεχίζεται 
η αγιογράφηση της εκκλησίας 
μας και γι’αυτό σου εσωκλείω 
επιταγή 1000 ευρώ.
Εγώ και οι υπόλοιποι Φουρ-

λήδες θα είμαστε πάντοτε κο-
ντά σας.
Σε παρακαλώ θέλω να με 

κρατάς ενήμερο.
Αντώνη συγχαρητήρια για τις 

προσπάθειες σας.
Με εκτίμηση 
Γιάννης Φουρλής 
Απάντηση από το Δ.Σ.:

Η αγάπη της οικογένειας 
Φουρλή για το χωριό είναι δε-
δομένη και συνεχής. Ξέρουμε 

ότι πάντα είναι δίπλα μας σε ότι 
χρειαστούμε. Τέτοιες επιστο-
λές όμως μας δίνουν κουράγιο 
να συνεχίσουμε τη προσπάθεια 
που αρχίσαμε. Ευχαριστούμε 
πολύ. 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
Έγινε όντως μία κίνηση για 

το πρώην κοινοτικό γραφείο 
και έγινε ένα κοινοτικό γρα-
φείο στολίδι θα έλεγα. Αλλά 
θέλω να επισημάνω στον δή-
μαρχο, πως μπορεί να ανέβει 
επάνω στο ιατρείο ένα αναπη-
ρικό καροτσάκι ή κάποιο άτο-
μο με ειδικές ανάγκες. Αφού 
ενδιαφέρεστε κε Μπαρούτσα 
για τις λεπτομέρειες, για τον 

ευπρεπισμό του χωριού και για 
τις μάντρες, φτιάξτε μια ράμπα 
γιατί έτσι είναι το σωστό. Έστω 
και τώρα έχετε χρόνο.

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

EΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 2008 
ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΑΒΕΥΘΟΥΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

ΚΟΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ του Αργυρίου
 Σχολή Διδακτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών συστημάτων 
Πανεπιστημίου Πειραιά

ΜΑΖΑΡΑΚΟΣ ΧΑΡΗΣ του Γεωργίου
 Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πανεπι-
στημίου Πειραιά

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του Χρήστου
 Σχολή Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Αθηνών
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου
 Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών
ΣΤΕΦΟΥ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου
 Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Χαραλάμπους
 Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών
ΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Γεωργίου
 Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας ΤΕΙ Αθήνας
ΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Γεωργίου
 Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθήνας
ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου
 Τμήμα Χημικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΜΠΑΤΑΛΗ ΑΝΔΡΙΑΝΑ του Διονυσίου
 Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ ΤΕΙ Πύργου
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου
 Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής ΤΕΙ Πάτρας
ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ του Νικολάου
 Τμήμα Φυσιοθεραπείας ΤΕΙ Πάτρας
ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του Βασιλείου
 Τμήμα Λογιστικής-Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Μεσολογ-
γίου
 Όσοι βραβεύτηκαν σε προηγούμενες χρονιές δεν ξαναβρα-

βεύονται.                                    
Όσοι πέρασαν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ το 2008 και τα ονόματά τους δεν 

υπάρχουν στη κατάσταση να ειδοποιήσουν έγκαιρα οποιοδήπο-
τε μέλος του ΔΣ.
Επίσης όσοι διαπιστώσουν κάποιο λάθος στη παραπάνω κα-

τάσταση να ειδοποιήσουν κάποιο μέλος του ΔΣ του συλλόγου.
 Οι βραβευόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται οι ίδιοι στο χωριό 

στις 22 Αυγούστου το βράδυ που έχει ορισθεί ως ημέρα βρά-
βευσης. Βραβεία δεν θα δοθούν σε όσους απουσιάζουν.
Τα βραβεία θα είναι τιμητικά διπλώματα και δωροεπιταγές 

150 και 100 ευρώ για ΑΕΙ και ΤΕΙ αντίστοιχα από μεγάλα βι-
βλιοπωλεία της Αθήνας.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ 6-5-09
1) Αποφασίστηκε ομόφωνα να δοθεί η ασφαλιστική κά-

λυψη του ξενώνα στην εταιρεία INTERAMERIKAN που 
έδωσε τη χαμηλότερη προσφορά

2) Αποφασίστηκε ομόφωνα να δοθεί το έργο της περί-
φραξης του Αη Γιώργη στον κ. Σάββα Σιακωτό ο οποίος 
έδωσε τη χαμηλότερη προσφορά.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ 10-6-09
1) Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η μη δημοσίευση 

στην εφημερίδα των επιστολών του Λεωνίδα Ανδριανού 
και Γιώργου Αποστολόπουλου.

2) Αποφασίστηκε ομόφωνα να σταλεί απαντητική επι-
στολή στο Λ.Ανδριανό σχετικά με αίτημά του για οικονο-
μικό έλεγχο του ξενώνα από το 2000.

3) Αποφασίστηκε ομόφωνα να δοθεί το ποσό των 150 
και 100 ευρώ σε δωροεπιταγή αντίστοιχα για ΑΕΙ και 
ΤΕΙ καθώς και τιμητικό δίπλωμα για τους επιτυχόντες 
του 2008.

4) Αποφασίστηκε ομόφωνα να διοργανωθούν στο χω-
ριό οι κάτωθι εκδηλώσεις: αγώνες σκακιού, αγώνες στο 
τάβλι, αγώνες πιγκ-πογκ, λαχειοφόρος αγορά

5) Αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει συντήρηση του κή-
που του ξενώνα και απεντόμωση του ξενώνα.

6) Αποφασίστηκε ομόφωνα να αναδιοργανωθεί πλήρως 
το hosting και η ιστοσελίδα του συλλόγου. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ 1-7-09
1) Εγκρίνεται ομόφωνα ο πίνακας δαπανών ο οποίος θα 

κατατεθεί στην νομαρχία Αθηνών για είσπραξη οικονο-
μικής ενίσχυσης

2) Εγκρίνεται ομόφωνα η αγορά notebook 400 ευρώ 
για τη λαχειοφόρο αγορά στο χωριό

3) Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση στην επιτροπή ξε-
νώνα για δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέρο-
ντος

Ο Σύλλογος Γυναικών γνωρίζει στα μέλη και 
στους φίλους του ότι όλες οι εκδηλώσεις που 
γίνονται στο χωριό κάθε καλοκαίρι θα γίνουν και 
φέτος :

6-8-09 Νηστίσιμο τραπέζι
27-8-09 Λειτουργία Αγίου Φανουρίου με φα-

νουρόπιτες, στον Αγιο Δημήτρη και την ίδια ημέ-

ρα το παζάρι. Η εκδρομή που θα γίνει θα ανακοι-
νωθεί στα γραφεία του Συλλόγου στο χωριό.

Επίσης στις 30-8-09 θα γίνουν τα εγκαίνια του 
Εκκλησιαστικού Μουσείου.

Το ΔΣ εύχεται σε όλα τα μέλη, φίλους και φίλες, 
συμπατριώτες και συμπατριώτισσες καλές διακο-
πές και καλή αντάμωση στο χωριό.

Οπως όλοι γνωρίζουμε το 
χωριό μας μεγαλώνει συνε-
χώς. Νέα σπίτια χτίζονται, νέα 
ξενοδοχεία δημιουργούνται, 
νέες τουαλέτες κατασκευάζο-
νται. Δυστυχώς όμως η ποσό-
τητα του νερού που μας δίνει 
η φύση είναι ίδια. Οι ανάγκες 
μας έχουν αλλάξει, μπάνιο 
κάνουμε κάθε μέρα και είναι 
φυσικό κάποια στιγμή το νερό 
να μη φθάνει. Οφείλουμε λοι-
πόν και εμείς να το διαχειρι-
στούμε με σύνεση. Εκτός από 
τα μέτρα που πρέπει να πάρει 
ο δήμος ας πάρουμε και εμείς 
τη κατάσταση στα χέρια μας. 
Τόσα λεφτά ξοδεύουμε για και-
νούργια σπίτια. Μέσα σε αυτά 
τα έξοδα ας προσθέσουμε και 
μια δεξαμενή νερού με μια 

αντλία που θα γεμίζει όταν το 
νερό αφθονεί στο χωριό. Μια 
τέτοια λύση 5 τόνων δε στοι-
χίζει πάνω από 500 ευρώ. Και 
άφθονο νερό θα έχουμε για τη 
λάντζα, το πότισμα, τη τουαλέ-
τα και δεν θα εξαρτόμαστε από 
κανέναν ειδικά τις δύσκολες 
ημέρες του Αυγούστου. Ο σύλ-
λογος ξεκινάει μια προσπάθεια 
για την εξοικονόμηση νερού 
το καλοκαίρι. Ο στόχος είναι 
μια δεξαμενή σε κάθε σπίτι. 
Το νερό που για 11 μήνες είναι 
άφθονο πρέπει να το εκμεταλ-
λευθούμε ώστε τον Αύγουστο 
να μη λείψει από κανένα. Από 
το να γκρινιάζουμε στους δη-
μοτικούς συμβούλους γιατί δεν 
έχει νερό λύνουμε το πρόβλη-
μα μια για πάντα…..

Το απόγευμα της Παρα-
σκευής, 19 Ιουνίου 2009, 
πραγματοποιήθηκε ευρεία 
σύσκεψη συναρμόδιων φορέ-
ων στο ξενοδοχείο Μαίναλο 
της Τρίπολης, με αντικείμε-
νο «ΛΗΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 
ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕ-
ΡΙΟΔΟΥ».
Στη σύσκεψη αυτή, που 

οργανώθηκε με πρωτοβου-
λία της ΤΕΔΚ Αρκαδίας, προ-
σκλήθηκαν και συμμετείχαν 
σχεδόν όλοι οι Δήμαρχοι του 
Νομού, οι βουλευτές κ.κ. Πέ-
τρος Τατούλης και Δημήτρης 
Ρέππας, ο Νομάρχης κ. Δη-

μήτρης Κωνσταντόπουλος με 
όλα τα μέλη του Συντονιστι-
κού Νομαρχιακού Οργάνου, 
Εθελοντικές Οργανώσεις του 
Νομού καθώς και οι συναρ-
μόδιοι υπηρεσιακοί παράγο-
ντες.
Συγκεκριμένα, ως επικεφα-

λής των συναρμόδιων κρατι-
κών υπηρεσιών συμμετείχαν 
ο Περιφερειακός Δ/ντης της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
κ. Παναγιώτης Μπονάτσος, ο 
Διοικητής της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Αρκαδίας κ. Σπα-
νός Ιωάννης, ο Γενικός Αστυ-
νομικός Δ/ντης Περιφέρειας 
Πελοποννήσου κ. Τούζος 
Κων/νος, ο Δ/ντης της Αστυ-
νομικής Δ/νσης Αρκαδίας κ. 
Αναγνωστόπουλος Δημήτρι-
ος, ο Αγρονομικός Δ/ντης Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου κ. 
Κοσμάς Βασίλειος, ο Δασάρ-
χης Τρίπολης κ. Αργειτάκης 
Αθανάσιος.
Μετά το καλωσόρισμα και 

την εναρκτήρια εισήγηση 
από τον Πρόεδρο της ΤΕΔΚ-
Αρκαδίας κ. Γιώργο Μπαρού-
τσα, έγιναν τοποθετήσεις και 
ακολούθησε εκτενής διαλογι-

κή συζήτηση με τους υπηρε-
σιακούς παράγοντες της Πυ-
ροσβεστικής και της Δασικής 
Υπηρεσίας, με τους οποίους 
αντάλλαξαν απόψεις πολλοί 
Δήμαρχοι της Αρκαδίας. 
Συζητήθηκαν εκτενώς τα 

σημερινά δεδομένα στο θέμα 
της πρόληψης και καταστο-
λής των πυρκαγιών και λή-
φθηκαν αποφάσεις για τη 
βελτίωση και το συντονισμό 
των δράσεων πυροπροστα-
σίας, που ανακεφαλαιώθη-
καν από τον Πρόεδρο της 
ΤΕΔΚ-Α στο κλείσιμο της Σύ-
σκεψης. 
Το ζητούμενο της Σύσκε-

ψης αυτής -ασφαλώς πολύ 

σημαντικής καθώς βρισκόμα-
στε στην έναρξη της επικίν-
δυνης περιόδου του καλοκαι-
ριού- ήταν να συμφωνηθούν 
από κοινού και να ληφθούν 
έγκαιρα όλα το αναγκαία μέ-
τρα, ώστε να προστατευθούν 
οι δρυμοί και οι πνεύμονες 
πρασίνου της Αρκαδίας, ο 
Αρκαδικός Ταΰγετος, ο Αρκα-
δικός Πάρνωνας, το Μαίναλο 
και άλλα σημαντικά δασικά 
οικοσυστήματα, που δυστυ-
χώς έχουν υποστεί καταστρο-
φικά πλήγματα τα τελευταία 
χρόνια, με αποκορύφωμα τις 
μεγάλες πυρκαγιές του Αυ-
γούστου 2007. 
Από την πλευρά του ο 

Πρόεδρος της ΤΕΔΚ-Α τόνισε 
ότι ο ρόλος της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης Α΄ βαθμού είναι 
επικουρικός, καθώς η θεσμο-
θετημένη αρμοδιότητα της 
πρόληψης και καταστολής 
των πυρκαγιών ανήκει στην 
Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η 
πρωτοβουλία της ΤΕΔΚ-Α 
είναι απαραίτητη για το συ-
ντονισμό και τη συνεργασία 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
με όλους τους εμπλεκόμε-

νους συναρμοδίους φορείς, 
για τον από κοινού σχεδια-
σμό των μέτρων πυροπρο-
στασίας, πρόληψης αλλά και 
αντιμετώπισης των πυρκα-
γιών, ιδιαίτερα στις περιοχές 
αυξημένου κινδύνου (δάση, 
δασικούς οικισμούς κλπ). 
Επισημάνθηκε ότι κατά σει-

ρά επικινδυνότητας οι ανεξέ-
λεγκτες χωματερές σκουπι-
διών (ΧΑΔΑ), τα ηλεκτροφό-
ρα εναέρια δίκτυα της ΔΕΗ 
αλλά και οι κεραυνοί είναι ση-
μαντικοί παράγοντες τυχαίων 
αναφλέξεων, καθώς μεγά-
λες οικολογικές καταστρο-
φές μπορεί να προκληθούν 
αν δεν υπάρξει συστηματι-

κή εφαρμογή προληπτικών 
μέτρων και ταχεία αλλά και 
καλά οργανωμένη επέμβαση 
κατάσβεσης. 
Παράλληλα τονίσθηκε η 

ανάγκη σε κάθε Δήμο να 
ορίζεται ένας συγκεκριμέ-
νος υπεύθυνος για ζητήματα 
πυρασφάλειας και πολιτικής 
προστασίας, με τον οποίο θα 
συνεννοείται και θα συνεργά-
ζεται η Πυροσβεστική Υπη-
ρεσία. 
Ειδικότερα ο διοικητής της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
Αρκαδίας κ. Σπανός υπο-
γράμμισε τη σημαντική συμ-
βολή των επικουρικών δρά-
σεων πρόληψης πυρκαγιών, 
που υλοποίησε η ΤΕΔΚ-Α 
κατά τη διάρκεια του περυ-
σινού καλοκαιριού 2008. Εκ 
μέρους της ΤΕΔΚ-Α ο Πρόε-
δρος διαβεβαίωσε ότι οι δρά-
σεις αυτές θα συνεχισθούν 
και θα βελτιωθούν κατά την 
φετινή θερινή περίοδο, περι-
λαμβάνοντας τα εξής μέτρα 
υποστήριξης:
Οικονομική ενίσχυση του 

παραρτήματος Αρκαδίας της 

Ο Προφήτης Ηλίας είναι η 
μητρόπολη του χωριού μας. 
Πάρα πολλά χρόνια είναι το 
σήμα κατατεθέν του Ελλη-
νικού και οφείλουμε όλοι να 
την προσέχουμε αλλά και να 
την παραδώσουμε καλλίτερη 
στις επόμενες γενιές. Εδώ και 
αρκετό καιρό έχει ξεκινήσει 
η αγιογράφησή του η οποία 
προχωράει με αργούς ρυθ-

μούς. Πρέπει όμως και να τε-
λειώσει. 
Όσοι από τους πατριώ-

τες ενδιαφέρονται για την 
δωρεά μιας αγιογραφίας ας 
επικοινωνήσουν με τον πα-
πα-Γιώργη ή με κάποιο μέλος 
του εκκλησιαστικού συμβου-
λίου και εκείνοι θα σας δώ-
σουν τις πληροφορίες που 
πρέπει. 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ 
ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενοικίασης ο σύλλογος 
φροντίζει τον ξενώνα. Ήδη αγοράστηκαν 100 μέτρα λάστιχα 
για να ποτίζεται ο κήπος ενώ τα μέλη του συλλόγου Βασίλης Τα-
λούμης και Μπάμπης Κουρουνιώτης επισκεύασαν την κεντρική 
σωλήνα παροχής. Το ΔΣ τους ευχαριστεί πολύ. Επίσης ευχαριστεί 
και όλους τους πατριώτες που εκ περιτροπής έχουν αναλάβει το 
πότισμα του κήπου. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουμε ευχά-
ριστα νέα και από το μέτωπο αυτό. Και φυσικά όποιος πατριώτης 
έχει να παρουσιάσει οποιαδήποτε πρόταση που να συμφέρει το 
σύλλογο και το χωριό είναι ευπρόσδεκτη αρκεί να είναι γραπτή, 
τεκμηριωμένη και κυρίως πλήρης.

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ 
ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ

Ευρεία σύσκεψη με πρωτοβουλία της ΤΕΔΚ-Α

MIA ΔΕΞΑΜΕΝH ΣE KAΘΕ ΣΠΙΤΙ

 H AΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
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πίεσης, κατάλληλο για την 
κατάσβεση φωτιάς από από-
σταση. 

Ο Δήμος μας επίσης έχει 
διαρκώς σε ετοιμότητα δύο 
ευέλικτα οχήματα 4Χ4 πα-
ντός εδάφους, εφοδιασμένα 
με σύγχρονο πυροσβεστικό 
εξοπλισμό.

Παράλληλα, έχει εξασφαλί-
σει επάρκεια ατομικού εξο-
πλισμού πυρόσβεσης και 
εφοδίων ατομικής προστασί-
ας, για την κάλυψη των ανα-
γκών 20 ατόμων που θα στε-

λεχώνουν εθελοντική Ομάδα 
Πυρασφάλειας του Δήμου 
μας. 

Αναγκαία προϋπόθεση, 
βέβαια, για την επιτυχία του 
αντιπυρικού σχεδιασμού 
του Δήμου μας και για την 
αποτελεσματική αξιοποίηση 
του διαθέσιμου υλικού και 
έμψυχου δυναμικού, είναι 
η εγρήγορση και η ενεργός 
συμμετοχή των τοπικών κοι-
νωνιών. 

Είναι απαραίτητη η κινη-
τοποίηση των πολιτών ώστε 
έγκαιρα να προβούν σε απλές 
και στοιχειώδεις εργασίες αυ-
τοπροστασίας, όπως για πα-
ράδειγμα η αποψίλωση, ο κα-
θαρισμός και η απομάκρυνση 
ξηρών χόρτων από τις ιδιο-
κτησίες τους.

Η εθελοντική συμπαράστα-
ση και δράση κάθε συμπολί-
τη μας, στο μέτρο του δυνα-
τού για τον καθένα από μας, 
είναι καθοριστικός παράγο-
ντας για να προστατεύσουμε 
τον τόπο μας από φυσικούς 
κινδύνους και καταστροφές, 
που απειλούν την ποιότητα 
της ζωής μας και του περι-
βάλλοντος μας. 

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. 

Συνέχεια από τη σελίδα 3

Διάφορες ειδήσεις

εθελοντικής Ελληνικής Ομά-
δας Διάσωσης προκειμένου 
να στηρίξουμε το έργο της 
Ομάδας, που αφορά την πε-
ριφρούρηση, περιπολία και 
πυροπροστασία των δασικών 
περιοχών της Αρκαδίας και τη 
φύλαξη όσων πυροφυλακίων 
δεν είναι στο σχεδιασμό της 
Πυροσβεστικής υπηρεσίας να 
φυλάσσονται, αν και κρίνεται 
αναγκαία η στελέχωση τους 
όπως π.χ. το πυροφυλάκιο 
Πλεσίβο. 
Ανάθεση νυκτερινής περι-

φρούρησης και πυροπροστα-
σίας δασικών περιοχών του 
Μαινάλου σε εθελοντική ομά-
δα μοτοσικλετιστών, με δικές 
τους μηχανές. 
Ανανέωση της σύμβασης και 

κάλυψη του κόστους πτήσεων 
αεροπλάνου της Αερολέσχης 
Αρκαδίας, που θα διενεργεί 
εναέρια επιτήρηση δασικών 
περιοχών κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού 2009 με στόχο 
την πρόληψη των πυρκαγιών.
Πολύ σημαντική ήταν η δέ-

σμευση του Προέδρου ότι στε-
λέχη της ΤΕΔΚ-Α θα βρίσκο-
νται και φέτος το καλοκαίρι σε 
επιφυλακή, ώστε σε περίπτω-
ση κρίσης να υπάρχει καλύτε-
ρος συντονισμός της Αυτοδι-
οίκησης με την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 

ΟΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Φέτος οι ευρωεκλογές συνέπεσαν με το τριήμερο του Αγί-

ου Πνεύματος. Έτσι από την Παρασκευή το απόγευμα αρ-
κετοί πατριώτες άρχισαν να προσέρχονται στο χωριό. Με 
αυτό τον τρόπο έδωσαν και απάντηση στο δίλημμα εκλογές 
ή ξεκούραση. Μέχρι το Σάββατο το βράδυ η προσέλευση των 
πατριωτών είχε σχεδόν ολοκληρωθεί. Οι ταβέρνες και τα κα-
φενεία του χωριού έσφυζαν από ζωή και από προβλέψεις για 
το εκλογικό αποτέλεσμα, της εκλογικής μάχης.

 Την Κυριακή το πρωί όλα ήταν έτοιμα για να αρχίσει η 
εκλογική διαδικασία. Η εκλογική αντιπρόσωπος,τα μέλη 
της εφορευτικής επιτροπής, η σχολή της ΔΕΗ έτοιμη, μιας 
και το δημοτικό σχολείο βρίσκεται σε φάση αναπαλαίωσης, 
προσεγμένη και καθαρή να υποδεχτεί τους πολίτες που θα 
ασκούσαν το συνταγματικό τους καθήκον. Συγχαρητήρια 
αξίζουν και στους νέους του χωριού που στελέχωσαν την 
εφορευτική επιτροπή και όλα κύλισαν ομαλά.
Με την ευκαιρία πιστεύω πως πρέπει να αναφερθώ και 

στον ρόλο των ευρωεκλογών μιας και αναπτύχθηκε μια με-
γάλη συζήτηση για το ρόλο και τη σημασία τους.
Πρέπει να κατανοήσουμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι 

αντίστοιχο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπου εκεί λαμβάνο-
νται πολλές αποφάσεις για όλη την κοινωνία που αφορούν 
την δημόσια υγεία, την ασφάλεια, την παιδεία, την πρόνοια 
κτλ αποφάσεις οι οποίες αρκετές φορές είναι υποχρεωτικές 
και τελεσίδικες στην εφαρμογή τους. Άρα η ψήφος μας και 
στις ευρωεκλογές είναι αρκετά σημαντική.
Για την ιστορία να αναφέρω και τα εκλογικά αποτελέσμα-

τα: 
Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
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Ανδριανός Ηλίας

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αποτελεί πάγια τακτική της εφημερίδας εδώ και χρόνια 

για οποιοδήποτε θέμα να δημοσιεύει όλες τις απόψεις και 
οι πατριώτες να βγάζουν τα συμπεράσματά τους. Επίσης 
σε οποιαδήποτε επιστολή ή άποψη δημοσιεύεται απάντηση 
και επίσης το θέμα θεωρείται λήξαν. Ο σύλλογος δεν είναι 
διατεθειμένος να μπει στη διαδικασία των ατέρμονων αντα-
παντήσεων επί ανταπαντήσεων ορισμένων παίζοντας με τα 
νεύρα και την υπομονή των υπόλοιπων πατριωτών. Όσον 
αφορά στην «καραμέλα» περί ελευθεροτυπίας, δημοκρατίας 
και τα συναφή ο σύλλογος έχει αποδείξει τα τελευταία 15 
χρόνια πόσο δημοκρατικός είναι. Αν ορισμένοι αρέσκονται 
στο να απαντούν ο ένας στον άλλο ας το κάνουν μέσω των 
προσωπικών ταχυδρομικών τους διευθύνσεων και όχι μέσω 
της εφημερίδας που άλλωστε πληρώνεται από όλους τους 
πατριώτες.

ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Ο ΑΗ-ΓΙΩΡΓΗΣ
Σε πολύ καλό σημείο βρίσκονται οι εργασίες του έργου της 

περίφραξης του Αη-Γιώργη που έχει ξεκινήσει ο σύλλογος. 
‘Ήδη η πέτρινη μάντρα έχει ολοκληρωθεί και έχει αρχίσει η 
τοποθέτηση των ανοξείδωτων πασσάλων και του σύρματος 
από τον εργολάβο. Αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου. Σε 
συνεργασία με το δήμο θα προχωρήσουμε από το φθινόπωρο 
στη δεύτερη φάση που περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του χώ-
ρου και τη πλήρη δενδροφύτευσή του με δένδρα της τοπικής 
χλωρίδας. Για να γίνουν βέβαια όλα αυτά ο σύλλογος χρειά-
ζεται και την οικονομική ενίσχυση των πατριωτών, κάτι που 
είμαστε σίγουροι ότι θα την έχουμε.

ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ 
ΟΙ ΑΚΑΚΙΕΣ

Τα πάνω τους έχουν πάρει 
οι ακακίες που φυτεύθηκαν το 
χειμώνα στον Άγιο Αθανάσιο. 
Ήδη έχουν γίνει ολόκληρα δεν-
δράκια και με τη περίφραξη που 
έχει τοποθετηθεί προστατεύονται 
κατά κάποιο τρόπο. Για να προ-
στατευθούν ακόμα περισσότερο 
ο σύλλογος προγραμματίζει μια 
συμπληρωματική περίφραξη. 
Έτσι σε λίγα χρόνια ευελπιστού-
με ότι το όμορφο ξωκκλήσι θα 
είναι μια όαση δροσιάς για τον 
κάθε περιπατητή. Καλό βέβαια 
είναι και οι τσοπάνηδες της πε-
ριοχής, ειδικά το καλοκαίρι που 
πηγαίνουν τα πρόβατα προς τα 
εκεί να τα προστατεύουν όσο 
μπορούν μέχρι να μεγαλώσουν.

Στην ολοκλήρωση βασι-
κών στόχων πολιτικής 

προστασίας και στην εφαρ-
μογή συγκεκριμένων προ-
ληπτικών μέτρων πυρασφά-
λειας προχώρησε ο Δήμος 
Τρικολώνων, υλοποιώντας 
σχετικές αποφάσεις του Δη-
μοτικού Συμβουλίου. 

Έτσι, η έναρξη της εφετι-
νής θερινής περιόδου υψη-
λής επικινδυνότητας βρίσκει 
το Δήμο μας σε επιχειρησια-
κή ετοιμότητα για την πρόλη-
ψη και αντιμετώπιση τυχόν 
πυρκαγιάς στο μέτρο των δυ-
νατοτήτων μας, με υποδομές 
σε υλικό εξοπλισμό υποστή-
ριξης. 

Περίπου είκοσι μεγάλες 
υδατοδεξαμενές, χωρητικό-
τητας από 15 έως 35 τόνους 
νερού η κάθε μία, έχουν ήδη 
εγκατασταθεί σε κατάλλη-
λα επιλεγμένες τοποθεσίες, 
κατανεμημένες σε καίρια 
σημεία με χωροταξικά κριτή-
ρια βέλτιστης διασποράς και 
προσβασιμότητας.

Από τις δεξαμενές αυτές 
μπορεί να γίνεται ταχύτητα η 
τροφοδοσία και αναπλήρωση 
με νερό των πυροσβεστικών 
οχημάτων, καθώς οι περισσό-
τερες δεξαμενές έχουν συν-
δεθεί με κεντρικό αγωγό του 
δικτύου ύδρευσης και έχουν 
αυτόματο μηχανισμό πλήρω-
σης, ώστε να είναι πάντοτε 
γεμάτες με νερό. Όσες δε-
ξαμενές -λόγω θέσεως- δεν 
μπορούν να έχουν σύνδεση 
με το δίκτυο ύδρευσης, γεμί-
ζονται με το υδροφόρο όχημα 
του Δήμου και παρακολου-
θούνται συστηματικά, ώστε 
να είναι διαρκώς πλήρεις και 
σε ετοιμότητα.

Ακόμη είναι διαθέσιμα δύο 
βενζινοκίνητα αντλητικά συ-
γκροτήματα που μπορούν να 
εξασφαλίσουν μεγάλη παρο-
χή σε νερό πυρόσβεσης, πα-
ραδείγματος χάριν μπορούν 
να αντλούν νερό από το πο-
τάμι με σωληνώσεις σε κα-
τάλληλες θέσεις στις όχθες 
του Λούσιου ποταμού. 

Από πλευράς πυροσβεστι-
κών μέσων, ο Δήμος μας 
έγκαιρα διενέργησε διαδικα-
σίες αγοράς και ήδη διαθέτει 
υπερσύγχρονο υδροφόρο 
όχημα εφοδιασμένο με ειδικό 
υδροβόλο «κανονάκι» υψηλής 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ-Α 
αναφέρθηκε επίσης στην 
πρωτοβουλία και τις διαδικασί-
ες που διενέργησε η ΤΕΔΚ-Α 
για τη συμμετοχή Αρκαδικών 
Δήμων σε Πρόγραμμα Κατάρ-
τισης μέσω Διαδικτύου, που 
υλοποίησε η ΚΕΔΚΕ και το 
Πανεπιστήμιο Αθήνας με θέμα 
“Εκπαίδευση Στελεχών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης σε θέματα 
πολιτικής προστασίας και Δια-
χείρισης Φυσικών και Τεχνολο-
γικών Καταστροφών”. 

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αρκαδία ΣΕ 336 ΑΠΟ 336 ΕΚΛ. ΤΜΗΜ.
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 134.357 ΕΓΚΥΡΑ 58.495 
ΑΚΥΡΑ 840 ΛΕΥΚΑ 711 ΑΠΟΧΗ 55,31%

Ευρωεκλογές 2009 Βουλευτικές 2007 Ευρωεκλογές 2004

ΚΟΜΜΑΤΑ ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ % ΨΗΦΟΙ %
Ν.Δ. 21.143 36,14 38.452 46,65 31.941 47,90

ΠΑΣΟΚ 21.333 36,47 31.871 38,67 22.966 34,44

ΚΚΕ 3.719 6,36 4.414 5,36 4.424 6,63

ΣΥΡΙΖΑ 2.350 4,02 3.324 4,03 2.464 3,70

ΛΑ.ΟΣ. 4.158 7,11 2.600 3,15 2.104 3,16

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 1.580 2,70 615 0,75 257 0,39

ΚΥΝΗΓΟΙ 1.385 2,37 - - - -

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009
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Μας γράφει ο συνεργάτης 
μας κ. Ηλίας Π. Γεωργακό-
πουλος, από Χράνους.

«Σε δοκιμή που έγινε στη 
σιδηροδρομική γραμμή, στα 
γαλαρία του Ίσαρι, τα ωτο-
μοτρις δεν μπόρεσαν να πε-
ράσουν, γιατί οι σύγχρονοι 
τεχνικοί σήκωσαν άκριτα τη 
γραμμή και στένεψαν το πέ-
ρασμα. Τώρα σκέφτομαι την 
αξία αυτών των «αγραμμά-

των» τεχνικών του προσω-
πικού της συντήρησης γραμ-
μής, που επί χρόνια, έναν 
αιώνα και βάλε, κρέμαγαν 
μετρώντας με το κουμπάσο, 
τα τρένα στα πιο βραχώδη 
και επικίνδυνα σημεία χωρίς 
ποτέ να συμβεί τίποτα».
Η δοκιμή (και η διαπίστωση) 

έγινε στα μέσα Μαΐου από 
μηχανικούς και στελέχη του 
ΟΣΕ, με τραίνα τύπου «ρέϊλ 

μπας». Για την αντιμετώπι-
ση του προβλήματος πρέπει 
στη σήραγγα Ισαρη να γίνουν 
πρόσθετες εργασίες, σημα-
ντικού κόστους πράγμα που 
σημαίνει ότι η επαναλειτουρ-
γία της γραμμής θα καθυστε-
ρήσει. – Κ.Φ.

(Αναδημοσίευση από τα 
«Νέα της Μεγαλοπόλεως»)

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Διανύουμε ήδη το δεύτερο μισό του φετινού κα-

λοκαιριού. Κάποιοι βρίσκονται σε διακοπές και 
κάποιοι άλλοι στη διαδικασία οργάνωσής τους. Οπωσ-
δήποτε όμως όλοι οι μουλατσιώτες έχουν στο πίσω μέ-
ρος του μυαλού τους το δεκαπενθήμερο εκείνο προς τα 
τέλη Αυγούστου που θα μαζευτούμε στο αγαπημένο 
μας χωριό. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πρόκειται 
να περάσουμε δεκαπέντε μέρες γεμάτες εκδηλώσεις για 
όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες. Για πρώτη φορά 
έπειτα από πολλά χρόνια θα διοργανωθεί τουρνουά για 
επίδοξους σκακιστές και ταβλαδόρους! Τα τρόπαια για 
τους νικητές θα αποτελέσουν σίγουρα ένα παραπάνω 
κίνητρο για την συμμετοχή τους καθώς πρόκειται για 
αντικείμενα υψηλής συμβολικής αξίας. Δεν θα λείψει 
βεβαίως ούτε και φέτος η καθιερωμένη μας πια βρά-
βευση για τους επιτυχόντες στα ανώτατα και ανώτερα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Ξεχωριστή έκ-
πληξη θα αποτελέσει και αυτό το καλοκαίρι η ρεμπέτι-
κη μουσική βραδιά με τον Π. Σταθέα. Κέφι, χορός και 
τραγούδι είναι δοκιμασμένη συνταγή διασκέδασης για 
όλους εμάς τους μουλατσιώτες! 
Τέλος δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε την 

κορύφωση των εκδηλώσεων, που θα γίνει με τα απο-
καλυπτήρια της προτομής του Χαράλαμπου Ταλούμη. 
Ας είμαστε λοιπόν όλοι έτοιμοι για ένα ακόμα γεμάτο 
καλοκαίρι στο υπέροχο Ελληνικό μας!! 

Έγινε με μεγάλη προσέλευ-
ση κόσμου, στις 21/5, στο εκ-
κλησάκι του  Αγ. Κων/νου Φι-
λοπάππου, ο τριπλός εορτα-
σμός, που έχει καθιερωθεί να 
γίνεται εδώ και πολλά χρόνια 
από την Παγγορτυνιακή Ένω-
ση σε συνεργασία με την Ι. Μ. 
Τιμίου Προδρόμου Γορτυνίας, 
της οποίας Μετόχι (ιδιοκτη-
σία) είναι αυτό το γραφικό 
εκκλησάκι. Τιμήθηκε η μνήμη 
των Ισαποστόλων Βασιλέων 
Κων/νου και Ελένης και του 
Αγίου Αθανασίου Χριστιανου-
πόλεως, προστάτη της Γορτυ-
νίας και της Παγγορτυνιακής. 
Ακόμα, έγινε η ετήσια Γιορτή 
της Παγγορτυνιακής Ένωσης, 
που προβλέπεται από το Κα-
ταστατικό της.
Κατά τη διάρκεια της Θείας 

Λειτουργίας, στην οποία χο-
ροστάτησε ο Καθηγούμενος 
της Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου 
Αρχιμ. Λεόντιος Θεοδωρό-
πουλος, βοηθούμενος από 

τον Αρχιμ. Συμεών Συνοδινό 
και έναν ιερέα, έγινε Θείο Κή-
ρυγμα από τον π. Συμεών και 
Αρτοκλασία της Παγγορτυνια-
κής Ένωσης υπέρ υγείας των 
απανταχού της Γης ευρισκο-
μένων Γορτυνίων και άλλες 
αρτοκλασίες. Παρέστη ο πρ. 
βουλευτής Δημ. Κωστόπου-
λος, η αντιδήμαρχος Ηραίας 
Ελένη Θανοπούλου, εκπρό-
σωποι συλλόγων και πλήθος 
κόσμου. 
Την παραμονή, εψάλη Εσπε-

ρινός, χοροστατούντος του 
Αρχιμ. Συμεών, με Αρτοκλασία 
της Παγγορτυνιακής. Παρέστη 
πλήθος κόσμου, σύσσωμο το 
Δ.Σ. της Παγγορτυνιακής, η 
Αντιδήμαρχος Ζωγράφου Τώ-
νια Καλύβα, ο Επίτιμος Πρό-
εδρος της Παγγορτυνιακής- 
εκδότης της «Γορτυνίας» Κ. 
Καλύβας, η εκπρόσωπος του 
συλλόγου Αρκάδων Κυψέλης 
Μαίρη Δημακοπούλου, κ.ά. 
Και του χρόνου!

 Η Παρεμβατική Κίνηση Πολιτών Μεγαλόπο-
λης, κατανοώντας τα μεγάλα οικολογικά ζητή-
ματα και γνωρίζοντας τη δύσκολη θέση που έχει 
περιέλθει η παγκόσμια περιβαλλοντική ισορρο-
πία, είναι σταθερά προσηλωμένη στις πολιτικές 
που βοηθούν τον άνθρωπο να απεξαρτηθεί από 
τα βρώμικα και ρυπογόνα στερεά καύσιμα και 
είναι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
που προσφέρουν κα-
θαρό περιβάλλον, που 
σε καθιστούν ανεξάρ-
τητο ενεργειακά, που 
δημιουργούν, πράσι-
νες θέσεις εργασίας 
και συμβάλουν στην 
οικονομική ανάπτυξη. 

Η Π.Κ.Π.Μ. πάντα 
προσανατολισμένη 
στις οικολογικές ιδεο-
λογίες και έχοντας σαν 
γνώμονα το συμφέ-
ρον της τοπικής κοι-
νωνίας, είναι υπέρ του 
Φωτοβολταϊκού Πάρ-
κου ισχύος 50MW, που προτίθεται να κατασκευ-
άσει η «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» στη θέση «Μεγάλες 
Λάκκες» και είμαστε υπέρ, γιατί τα οφέλη είναι 
πολλά. Καταρχήν αξιοποιείται ένας χώρος 2100 
στρεμμάτων, που είχε εγκαταλειφθεί από τη ΔΕΗ, 
αφού απόθεσε τα άγονα υλικά εδώ και πάνω από 
30 χρόνια και κανένας δεν νοιαζόταν γι’ αυτό. 
Και αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο. Γιατί 
σε αυτό το χώρο θα δημιουργηθεί δάσος 750 
στρεμμάτων, τα υπόλοιπα 1350 θα γίνουν Φω-
τοβολταϊκό Πάρκο, που μπορεί να έχει και διπλή 
χρήση, λόγω του ότι τα φωτοβολταϊκά πάνελς το-
ποθετούνται σε στύλους ύψους 2 μέτρων, κάτω 
από αυτά δημιουργείται κάλλιστα βοσκότοπος. 
Επιπλέον κερδίζουμε δάσος 1350 στρεμμάτων 
που η «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» θα φυτέψει όπου της 
υποδείξει ο Δήμος. Επίσης θα δημιουργηθούν 
δυο λίμνες χωρητικότητας 100.000 κυβικών μέ-
τρων η καθεμία. Ακόμα κατά την κατασκευή που 
θα διαρκέσει 2 χρόνια θα απασχολούνται 150 

άτομα και κατά τη λειτουργία που θα διαρκέσει 
25 χρόνια, θα δημιουργηθούν 30 μόνιμες θέσεις 
εργασίας. Εκτός αυτών η «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» θα 
εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά πάνελς στα σχο-
λεία, στο στέγαστρο της Λαϊκής Αγοράς, στην 
κεντρική πλατεία, στο δημοτικό φωτισμό και αλ-
λού και γενικά τα ανταποδοτικά προς το Δήμο 
θα είναι και επί των καθαρών κερδών.

Σε αυτό το σημείο 
θα πρέπει να επιση-
μάνουμε ότι είναι η 
πρώτη φορά στην 
ιστορία του Δήμου 
μας, που παίρνουμε 
ανταποδοτικά για μια 
εκμετάλλευση που 
δε ρυπαίνει το περι-
βάλλον. Όσο για την 
αισ θητική όχληση 
από το Φωτοβολταϊκό 
Πάρκο θα θέλαμε να 
επισημάνουμε ότι δεν 
έχει οπτική επαφή με 
την πόλη μας και ως 

εκ τούτου δεν ενοχλεί. Και επιτέλους όταν οι άν-
θρωποι θέλουν επάρκεια στις ενεργειακές τους 
ανάγκες, το αισθητικό είναι το μικρότερο τίμημα 
που θα μπορούσαν να πληρώσουν. 

Όσο για τους κυνηγούς και τους υπόλοιπους 
«ευαισθητοποιημένους» με το περιβάλλον, που 
καταφεύγουν σε προσφυγές, για τους μεν πρώ-
τους θα θέλαμε να τους πούμε την ευαισθησία 
τους να τη δείξουν σε ότι έχει ζωή και να μη προ-
σπαθούν να του την αφαιρέσουν και μάλιστα με 
τόση μανία, που πολλές φορές τα θύματα είναι οι 
ίδιοι οι φίλοι τους. Για δε τους δεύτερους μακά-
ρι να ήταν το ίδιο ευαίσθητοι με το περιβάλλον 
απέναντι στην αυθαιρεσία της ΔΕΗ ΑΕ, που επί 
40 χρόνια με την εκμετάλλευση του λιγνίτη κατα-
στρέφει το περιβάλλον και σπέρνει τον καρκίνο 
σε εμάς και τα παιδιά μας.

Για το ΔΣ. 
      Ο Πρόεδρος               Ο Γενικός Γραμματέας 
Παρ. Καραθανάσης           Αθαν. Γιαννακόπουλος

Είναι γεγονός 
ότι σε όλη την 

Ευρώπη η πλειοψη-
φία των μετακινή-
σεων γίνεται με τα 
μέσα μαζικής μετα-
φοράς. Και εκεί το 
τρένο έχει τη τιμη-
τική του. Και στην 
Ελλάδα αργά ή γρή-
γορα προς τα εκεί 
θα πάει το πράγμα. 
Ήδη οι καινούργιοι 
αυτοκινητόδρομοι 
μποτιλιάρονται, τα 
αυτοκίνητα συνεχώς 
αυξάνονται όπως και οι χρόνοι μετακίνησης. 
Παρ’ όλα  αυτά η σιδηροδρομική γραμμή Κο-

ρίνθου-Καλαμάτας 
καθυστερεί να μπει 
σε λειτουργία. Ήδη 
γίνονται επερωτή-
σεις στη Βουλή (ο 
βουλευτής Δ. Κου-
σελάς έκανε επερώ-
τηση στον υπουργό 
Μεταφορών) αλλά 
τελευταία  διαβά-
σαμε στα «Νέα της 
Μεγαλόπολης» κάτι 
που μας φαίνεται 
απίστευτο. Το δημο-
σιεύουμε αυτούσιο 
και περιμένουμε διά-

ψευση…. Αλλιώς το μόνο που θα πούμε είναι 
ότι είμαστε εκτός ελέγχου!!!

Από τεχνικά λάθη στην ανακατασκευή της γραμμής
Δεν χωρούν τα τραίνα στη σήραγγα Ισαρη! 
Μας το έλεγαν παλαιοί σιδηροδρομικοί και δεν το πιστεύαμε. 

«Έτσι όπως γίνεται η ανακατασκευή της γραμμής, δεν θα χω-
ρούν τα τραίνα στις σήραγγες». Και όμως έγινε και αυτό.

Ο υπουργός υγείας Δ. Αβραμόπουλος εξέ-
φρασε τη συμπαράσταση του και την αμέριστη 
βοήθεια του στην ίδρυση ιατρικής σχολής στο 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Αυτό τόνισε στο 
προεδρείο της Πανελλαδικής Ένωσης Αρκά-
δων σε συνάντηση που είχε μαζί τους το Μάιο. 
Μεταξύ άλλων ο συμπατριώτης μας υπουργός 
τόνισε «Στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις ως 

αρμόδιος υπουργός υγείας την πρότασή σας για ίδρυση ιατρικής 
σχολής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και να με υπολογίζετε πά-
ντα δίπλα σας, καθότι είμαι Αρκάς και για μένα δεν έχει σημασία αν 
εκλέγομαι στην Αθήνα ή στην Αρκαδία».
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η πιθανή ίδρυση ιατρικής σχολής στη 

Τρίπολη αναβαθμίζει και το Παναρκαδικό νοσοκομείο σε πανεπι-
στημιακό κάτι που θα έχει θετικές επιπτώσεις στο επίπεδο παροχής 
υπηρεσιών υγείας σε όλο το νομό Αρκαδίας αλλά και την ευρύτερη 
περιοχή.

Το φωτοβολταϊκό Πάρκο 
και πως… γυρνούν τα πράγματα!

ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

O Σύλλογος χρειά-
ζεται τη βοήθειά σας. 
Καταθέτοντας στον λο-
γαριασμό της Εθνικής 
τράπεζας 040/609112-
13 οποιοδήποτε ποσό 
δυναμώνετε τη φωνή 
του Συλλόγου μας.

Ο ΤΡΙΠΛΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΣΤΟΝ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η σύνταξη της εφημερίδας διατηρεί το δικαίωμα ανά-

λογα με την υπάρχουσα ύλη να αφαιρεί ή να προσθέτει 
ορισμένο αριθμό διαφημίσεων από εκείνες που δημοσιεύ-
ονται δωρεάν και αφορούν τους επαγγελματίες του χω-
ριού. Προσπαθεί πάντα η οποιαδήποτε προσθαφαίρεση 
να γίνεται κατά τρόπο δίκαιο ώστε κανείς διαφημιζόμενος 
πατριώτης να μην αισθάνεται αδικημένος. Αν κάποιον αδι-
κήσαμε σίγουρα ήταν αθέλητο και σε επόμενα φύλλα θα 
διορθωθεί. 

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
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ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.1/162Μ/2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

(ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΣΕΠ ΦΕΚ 
250/12-6-09)

Πλήρωσης οργανικών θέσεων 
 μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιό-

τητας
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ 

ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο (2) 
συνολικώς θέσεων της κατηγορίας Πανεπιστημια-
κής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
ΠΕ: 2
Οι προς πλήρωση θέσεις κατά κατηγορία, ειδικό-

τητα και αριθμό είναι οι εξής:
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
α/α Κλάδοι                Αριθμός θέσεων

1 ΠΕ1 Διοικητικών Οικονομικών (Οικονομολόγων)  1
2 ΠΕ1 Διοικητικών (αμιγώς Διοικητικός)  1

I. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει :
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγέ-

νεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει 
ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, 
μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υπο-
βολής των αιτήσεων. Δικαιούνται να είναι υποψή-
φιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με 
πολιτογράφηση , αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από 
την απόκτησή της,εφόσον μέχρι την απόκτησή 
της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως.

2. Να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1988. 
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλό-

τητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθη-
κόντων της θέσης που επιλέγουν.

4. Κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υπο-
βολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορι-
σμού να μην έχουν κώλυμα διορισμού για λόγους 
που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ν. 1188/1981.

5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλ-
λαγεί νόμιμα από αυτές.
Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρα-

τιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους-
μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους 
δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα.
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο 

κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβο-
λής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά 
το χρόνο του διορισμού.

6. Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμίδας και 
των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βά-
σει του ν.2190/1994 δεν έχουν δικαίωμα συμμετο-
χής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημόσιου 
και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί 
πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η 
απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνι-
μους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρε-
σιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον 
Υπαλληλικό Κώδικα.
Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους 

που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή 
ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προ-
σληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν ορ-
γανικές θέσεις.
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η αίτηση απευθύνεται στο Δήμο Τρικολώνων 

και υποβάλλεται στο Γραφείο Προσωπικού στην 
ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Κ.: 220 24, Στεμνί-
τσα Ν. Αρκαδίας, τηλ.: 27950 81237, (αρμό-
δια υπάλληλος για την παροχή πληροφορι-
ών: Αγγελική Καλδή).
Το έντυπο της αιτήσεως (ΠΕ: 191Φ) διατίθεται 

από το Δήμο Tρικολώνων.
Σημείωση: Σε περίπτωση που αιτήσεις υποβάλ-

λονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με 
συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους 
Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που δια-
νέμεται από τα ΕΛΤΑ. 
Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται 

το έντυπο της αιτήσεως:
α) Από την επιλογή του αρχικού menu “Έντυ-

πα Αιτήσεων” – “Διαγωνισμών Φορέων” της 
ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).
β) από την κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας 

www.kep.gov.gr και στην επιλογή Σύνδεσμοι, 
επιλογή “Ανεξάρτητες και άλλες αρχές”, επιλο-
γή “ΑΣΕΠ” − “Διαγωνισμών Φορέων”.
Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσε-

ως είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.
Με την κατάθεση της αιτήσεως, η οποία πρέ-

πει να είναι υπογεγραμμένη επισυνάπτεται και 
παράβολο δέκα πέντε (15) Eυρώ που εκδίδεται 
από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), άλ-
λως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης 

του άρθρου 8 του ν.1599/1986, η τυχόν δε 
ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επι-
σύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικη-
τικές κυρώσεις.

Για το Δήμο Τρικολώνων
Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Ι. Μπαρούτσας

ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ
Στις τελευταίες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου 

Δ.Σ. αποφασίστηκε ομόφωνα από τη γενική συνέλευση η 
κατασκευή της προτομής του παλιού προέδρου του χω-
ριού, του Χαρ. Ταλούμη.

Ήταν ένα αίτημα που συζητιόταν εδώ και πενήντα χρό-
νια στο χωριό. Το Δ.Σ. αποφάσισε να δώσει τέλος σε αυτή 
την εκκρεμότητα ενώ θα μπορούσε επικαλούμενο οικονο-
μική στενότητα να αναβάλλει το έργο αφήνοντας το για 
κάποιο επόμενο συμβούλιο. Όμως προτιμήσαμε το πιο 
δύσκολο.

Έτσι ο σύλλογός μας όπως όλοι γνωρίζουμε αποφάσισε 
τη κατασκευή της προτομής του Χαράλαμπου Ταλούμη, 
του ανθρώπου που είχε την έμπνευση αλλά και ήταν ο 
πρωτεργάτης της κατασκευής του έργου της υδροδότησης 
του Ελληνικού. Με τη προτομή αυτή, στο πρόσωπο του 
μπαρμπα-Χαραλάμπη τιμάμε όλους εκείνους τους αφανείς 
πατριώτες που με προσωπικό μόχθο και κόπο αγωνίστη-
καν για την υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου. Ενός έρ-
γου τεράστιου για την εποχή του το οποίο έδωσε τεράστια 
ώθηση στο Ελληνικό και το έφερε τουλάχιστον 40 χρόνια 
μπροστά από τα υπόλοιπα χωριά της περιοχής στα οποία 
το υδροδοτικό πρόβλημα άρχισε να λύνεται στις δεκαετίες 
του 60 και του 70.

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής θα γίνουν στις 22 Αυ-
γούστου μπροστά στο κοινοτικό γραφείο όπου και θα στη-
θεί η προτομή. Ο σύλλογος για να γίνει κατανοητή η σπου-
δαιότητα του έργου θα επανεκτυπώσει το τμήμα του βιβλί-
ου του Γεωργίου Παπαντωνίου που αναφέρεται στο έργο.

Είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε πριν 40 χρόνια από ένα 
παρατηρητή, λόγιο και δάσκαλο του χωριού και που περι-
γράφει με τρόπο αντικειμενικό την τότε κατάσταση αλλά 
και το πώς υλοποιήθηκε αυτό το μεγάλο έργο μεταφέρο-
ντας στο χαρτί και την προσωπική του εμπειρία.

Αυτό γίνεται για την αποκατάσταση της αλήθειας και για 
να μάθουν οι νεότεροι γιατί τιμάμε μετά 80 χρόνια τον Χα-
ράλαμπο Ταλούμη. 

Τέλος να αναφέρουμε ότι η προτομή φιλοτεχνήθηκε από 
τον γνωστό γλύπτη Νίκο Τρανό, έργα του οποίου κοσμούν 
μουσεία και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.

 ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο συμπατριώτης μας υπουργός Υγείας Δημήτρης Αβραμόπουλος 

κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στις ΗΠΑ τιμήθηκε με το βραβείο 
«Γεώργιος Παπανικολάου». Η βράβευση έγινε κατά τη διάρκεια 
συνεδρίου που πραγματοποίησε ο ελληνικός ιατρικός σύλλογος Ν. 
Υόρκης στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Κορνέλ του Μανχάταν.
Ο υπουργός παραλαμβάνοντας το βραβείο εξήρε το σημαντικό 

ρόλο του απόδημου Ελληνισμού στο έθνος καθώς και τη συμβο-
λή των Ελλήνων γιατρών του εξωτερικού στην ιατρική επιστήμη. 
Επίσης τόνισε την άριστη συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στο 
υπουργείο υγείας και στον ιατρικό σύλλογο της Ν. Υόρκης.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ 
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Όσοι πατριώτες θέλουν 
να καταθέσουν κάποιο 
ποσό στο Σύλλογό μας 
μπορούν να το κάνουν 
πηγαίνοντας στην Εθνική 
Τράπεζα. Ο λογαριασμός 
είναι 040/609112-13. 
Καλό είναι μετά να ενημε-
ρώνουν τον ταμία ή οποιο-
δήποτε μέλος του ΔΣ ώστε 
η προσφορά να δημοσιεύε-
ται στην εφημερίδα.

Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 

31 Aυγούστου 2009. 
Περιμένουμε έγκαιρα 
τις συνεργασίες σας.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος ο σύλλογος προγραμ-
ματίζει πολλές εκδηλώσεις στο 
χωριό. Κορυφαία όλων όπως 
κάθε χρόνο είναι η βράβευση 
των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και 
ΤΕΙ που θα γίνει στις 22 Αυ-
γούστου στο χωριό. Φέτος θα 
δοθούν στους επιτυχόντες από 
το κληροδότημα του συλλό-
γου της Αμερικής δωροεπιτα-
γές από γνωστά βιβλιοπωλεία 
της Αθήνας καθώς επίσης και 
τιμητικό δίπλωμα. Το ύψος των 
επιταγών θα είναι 150 και 100 
ευρώ αντίστοιχα για ΑΕΙ και 
ΤΕΙ.

Να σημειώσουμε ότι βραβεία 
θα δοθούν σε όσους παρευρί-
σκονται αυτοπροσώπως και 
μόνο.

 Μετά την εκδήλωση θα ακο-
λουθήσει μουσική βραδιά στη 

πλατεία του χωριού. Πριν από 
αυτή την εκδήλωση θα έχουν  
προηγηθεί τα αποκαλυπτήρια 
της προτομής του Χαρ.Ταλούμη   
( λεπτομέρειες σε άλλο άρθρο).

Εκτός από αυτή την εκδήλω-
ση αυτή ο σύλλογος προγραμ-
ματίζει αγώνες στο τάβλι στις 
22 και 23 Αυγούστου με το σύ-
στημα νοκ-άουτ(όποιος χάνει 
αποκλείεται) με πλούσια δώρα 
για τους τρεις πρώτους.

Επίσης από 17 έως και 22 Αυ-
γούστου θα έχουμε πρωτάθλη-
μα σκακιού πάλι με το σύστη-
μα νοκ-άουτ και με δώρα για 
τους τρεις πρώτους. Δηλώσεις 
συμμετοχής για τους αγώνες 
θα γίνουν στο χωριό εκείνες τις 
ημέρες.

Για την οικονομική ενίσχυση 
του συλλόγου θα διεξαχθεί λα-
χειοφόρος αγορά με πλούσια 

δώρα τις μέρες του πανηγυριού 
καθώς και πώληση t-shirt με τα 
λογότυπα του συλλόγου.

Τέλος για τους λάτρεις του 
πιγκ-πογκ θα υπάρχει τραπέζι 
ρακέτες και μπαλάκια όλη την 
ημέρα στην διάθεση των fun 
του αθλήματος.

Και φυσικά σε όλα αυτά να 
προσθέσουμε το γήπεδο ποδο-
σφαίρου για τους βιρτουόζους 
της μπάλας που θα λειτουργεί 
όλες τις ώρες της ημέρας καθώς 
και το βράδυ με τους προβολείς 
που έχουν εγκατασταθεί.

  Ένα πάντως μπορούμε να 
πούμε για όσους βρεθούνε το 
καλοκαίρι στο χωριό. Ότι δεν 
θα πλήξουν με τίποτα.  

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ

Πέρασαν 2 χρόνια από εκείνη την ημέρα που ο Λούσιος έγινε 
αιτία να θρηνήσουμε θύματα.
Το χωριό μας βγήκε στα κανάλια με πικρά σχόλια για το ποτάμι 

μας. Ο Λούσιος ειδοποίησε με θολό νερό, φύλλα πράσινα πολλά 
(όπως ομολόγησε στην Τ.V. μια διασωθείσα), με εκκωφαντικό θό-
ρυβο και βουητό, μηνύματα που δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν 
οι εκδρομείς, οι οποίοι, αντί να απομακρυνθούν, μπήκαν στο πο-
τάμι. Ο αγρότης της περιοχής τους φώναξε: “Φύγετε, παιδιά, μην 
κατεβαίνετε κάτω, έχει άσχημο καιρό, αστράφτει και βρέχει στη 
Δημητσάνα”.
Δεν ήξεραν, δεν άκουσαν και δεν προβληματίστηκαν. Συνέχισαν 

τη μοιραία κάθοδο. Το κακό δεν άργησε, ξέσπασε σε λίγο κι όλα 
τα γνωστά τραγικά συμβάντα εκτυλίχθηκαν ραγδαία.
Ας είναι της τύχης τα γραμμένα λέμε καμιά φορά, για να παρη-

γοριόμαστε. Ο πόνος όμως ο αξεπέραστος μένει βαρύς στις καρ-
διές των γονιών τους που δεν θα ξεχάσουν και δεν θα ησυχάσουν 
ποτέ. Μαζί τους είμαστε κι εμείς, τους σκεπτόμαστε και δεν τους 
ξεχνάμε την ημέρα αυτή την εφιαλτική, που ευχόμαστε να μην 
είχε έλθει ποτέ. Ζήσαμε την οδύνη και το σπαραγμό της μάνας, 
του πατέρα, των αδελφών και φίλων, μια απίστευτη τραγωδία που 
δεν περιγράφεται με λόγια.
Παιδιά, δεν σας γνωρίσαμε, αλλά δεν σας ξεχνάμε.
Να ΄ταν, αλήθεια, να ΄τανε 
λίγο πριν ξημερώσει και πριν
να σκάσει ο Αυγερινός και στα βουνά
χαράξει, να ‘ρχόντουσαν οι νιοί και
οι νιές, πιασμένοι χέρι χέρι, αργοπατώντας
στα βουνά, στους βράχους, στα γεφύρια,
αφήνοντας τον ίσκιο τους μοναχο εκεί πέρα
και με χαμόγελο γλυκό να πούνε καλημέρα …

Κωνσταντίνε, Χρυσή, Άννα, Νίκο, Παρασκευή, Γεωργία, Μαρία, 
Δημήτρη,

Αιωνία η μνήμη σας.                Δήμητρα Γ. Παπαντωνίου 

26 Μαΐου 2007

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
του Συλλόγου στο διαδίκτυο 

στη διεύθυνση www.ellinikon.gr


