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ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ Ε ΝΙ ΣΧΥ ΣΗ
Ε νι σχύ στε το σύλ λο γο του χω ριού μας οι κο νο μι κά έ τσι 

ώ στε να έ χει έ να εύ ρω στο τα μεί ο και με γά λη δυ να τό τη τα 
πραγ μα το ποί η σης των σκο πών του.
Αυ τήν την ε πο χή ο σύλ λο γος δεν έ χει έ σο δα λόγω της οι-

κονομικής κρίσης αλ λά ταυ τό χρο να έ χει και πολ λά έ ξο δα σε 
συ ντη ρή σεις, ε φο ρί α, έργα στο χωριό κ.ά.
Η οι κο νο μι κή βο ή θεια του κα θε νός μας πά ντα εί ναι ε πι θυ-

μη τή.
Μπο ρεί να ε πι κοι νω νεί τε με ό λα τα μέ λη του Δ.Σ. του συλ-

λό γου, τα τη λέ φω να βρί σκο νται στην ε φη με ρί δα και η συν-
δρο μή σας θα α να γρά φε ται τό σο στην ε φημε ρί δα ό σο και 
σε α πό δει ξη που θα εκ δί δει ο τα μί ας.
Σας ευ χα ρι στού με εκ των προ τέ ρων για τη βο ή θειά σας.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Όπως κάθε χρόνο έτσι 

και φέτος ο σύλλογος 
μας θα είναι παρών στο χω-
ριό με ποικιλία πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. Φυσικά φέτος 
λόγω της οικονομικής κρίσης 
έγιναν 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’ αρχήν 
από την καθιερωμένη εδώ και 
χρόνια βράβευση των επιτυ-
χόντων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ του 
2010 που θα γίνει το Σάββατο 
το βράδυ 20 Αυγούστου στη 
πλατεία του χωριού και διορ-
γανώνεται από το σύλλογο 
με κονδύλι που έχει δωρίσει 
ο σύλλογος της Αμερικής εδώ 
και χρόνια. Λεπτομέρειες της 
βράβευσης δημοσιεύονται σε 
άλλη στήλη της εφημερίδας. 
Εκτός αυτού ο σύλλογος την 

ίδια ημέρα θα προσπαθήσει 
να έχει στο Ελληνικό παλιούς 
δασκάλους και καθηγητές 
που πρόσφεραν τα μέγιστα 
στην εκπαίδευση του χωριού 
σε δύσκολα χρόνια. 
Μετά  την  εκδήλωση  θα 

ακολουθήσει πλούσιο μουσι-
κοχορευτικό πρόγραμμα στη 
πλατεία του χωριού.

 Για τους ταβλαδόρους του 
Ελληνικού προγραμματίζεται 
όπως και πέρυσι πρωτάθλη-
μα που θα διεξαχθεί 20 και 
21 Αυγούστου με έπαθλο για 
το πρώτο ένα πλούσιο καλά-
θι με παραδοσιακά προϊόντα. 
Το χαρακτηριστικό του φετι-
νού πρωταθλήματος είναι ότι 
έχουν εκδηλώσει επιθυμία να 
συμμετάσχουν και ταβλαδό-
ροι των γύρω χωριών οι οποίοι 
φυσικά είναι ευπρόσδεκτοι.

 Για του φίλους του σκακιού 
υπάρχει το πρωτάθλημα που 
όπως και πέρυσι συγκέντρωσε 

πολλούς θιασώτες του αθλή-
ματος. Ο χρόνος διεξαγωγής 
θα είναι μετά τον δεκαπε-
νταύγουστο. Το έπαθλο εδώ 
για τον πρώτο νικητή θα είναι 
επιταγή δώρων από το ΙΝΤΕΡ-
ΣΠΟΡΤ. Και εδώ θα έχουμε 
συμμετοχές από άλλα χωριά.

 Τέλος θα διεξαχθεί και 
τουρνουά πιγκ-πογκ για τους 
λάτρεις του αθλήματος με το 
έπαθλο αντίστοιχο στις 20 και 
21 Αυγούστου.

 Για δηλώσεις συμμετοχής 
σε όλα τα τουρνουά απευθυν-
θείτε στα μέλη του Δ.Σ του 
συλλόγου.

 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.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
Ο Σύλλογος όπως κάθε χρόνο έτσι και 

φέτος θα βραβεύσει τους επιτυχόντες του 
2010 στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Η βράβευση θα γί-
νει στη πλατεία του χωριού στις 20 Αυ-
γούστου 2011 και ώρα 9,00 μ.μ. Οι βρα-
βευόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται αυτο-
προσώπως στο χωριό εκείνη την ημέρα. 
Αυτοί που θα βραβευθούν είναι οι εξής:
Καλομοίρης Κων/νος του Δημητρί-

ου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
μηχανικών Η/Υ Ε.Μ.Π.

Ανδριανός Ευθύμιος του Γεωργίου 
Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.
Γεωργαντά Αθανασία του Χαραλά-

μπους Νομική Σχολή Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 
Στέφος Γεώργιος του Βασιλείου Τμή-

μα Μηχανολόγων-Μηχανικών Πολυτεχνι-
κής Σχολής Α.Π.Θ. 
Παπακωνσταντίνου Μαριάννα του 

Δημητρίου Τμήμα Κοινωνικής Θεολογί-
ας Πανεπιστημίου Αθηνών.

 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Το ΔΣ του συλ-
λόγου των απα-

νταχού εξ Ελληνικού 
Γορτυνίας προκηρύσ-
σει εκλογές για την 
ανάδειξη εκπροσώ-
πων των πατριωτών 
για την επόμενη τρι-
ετία. Οι εκλογές θα 
γίνουν τη Κυριακή 
23 Οκτωβρίου 2011 
στην αίθουσα της 
Παναρκαδικής Ομο-
σπονδίας στην οδό Τζωρτζ 9 στο πρώτο όροφο από τις 11π.μ. 
έως 6μ.μ.
Όσοι εκ των πατριωτών επιθυμούν να είναι υποψήφιοι θα πρέ-

πει να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως στα γραφεία του συλ-
λόγου έως και τη Παρασκευή 21 Οκτωβρίου στις 8 μ.μ.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι κατάγονται από το Ελληνικό και 

είναι ταμειακώς εντάξει προς το σύλλογο. Το ψηφοδέλτιο είναι 
ενιαίο δηλαδή όλοι οι υποψήφιοι θα είναι σε ένα ψηφοδέλτιο 
και ο κάθε πατριώτης θα έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει μέχρι 
7 σταυρούς. Οι πρώτοι 11 σε σταυρούς από τους υποψηφίους θα 
αποτελέσουν το νέο ΔΣ του συλλόγου μας. Η συμμετοχή όλων 
των πατριωτών είναι απαραίτητη.

Για το θέμα των Φυλακών Αρκαδίας είχε γίνει μια ερώτη-
ση από το βουλευτή Αρκαδίας Οδ. Κωνσταντινόπουλο, 

πριν από μήνες. Επειδή το θέμα δεν προχώρησε, ο βου-
λευτής ήρθε σε επικοινωνία με τον νέο Υπουργό Δικαιοσύ-
νης Μιλτ. Παπαϊωάννου, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι 
δεν υπάρχει κανένα θέμα να φύγουν οι φυλακές από 
την Αρκαδία. Υπογράμμισε δε ότι ισχύει ο σχεδιασμός του 
Υπουργείου, όπως αυτός αποτυπώνεται στην απάντηση που 
δόθηκε τότε. 
Ουσιαστ ικά ,  ο  νέος 

Υπουργός Δικαιοσύνης 
θέτει ξεκάθαρα θέμα δη-

μιουργίας των νέων φυ-
λακών στο χώρο που έχει 
επιλεγεί, σε περιοχή κοντά 

στη Μεγαλόπολη. 
Να σημειωθεί ότι το επό-

μενο διάστημα, ο Μ. Πα-
παϊωάννου θα καλέσει στο 
Υπουργεί Δικαιοσύνης, φο-
ρείς από την Αρκαδία για να 
συζητήσουν τις περαιτέρω 
εξελίξεις…
Ελπίζουμε αυτή τη φορά 

να προχωρήσει το θέμα μιας 
και θα δημιουργηθούν αρ-
κετές θέσεις εργασίας που 
θα ωφελήσουν όλη τη πε-
ριοχή. Όσο γι’ αυτούς που 
δεν θέλουν τις φυλακές (οι 
περισσότεροι έρχονται κάθε 
15 Αυγούστου στη Αρκαδία), 
τους καλούμε να έρθουν μια 
καθημερινή ημέρα το χειμώ-
να για να δουν το κατάντη-
μα της περιοχής. Δυστυχώς 
ή ευτυχώς τα πρώτα στάδια 
της ανάπτυξης για τη περι-
οχή θα γίνουν μέσα από θέ-
σεις δημοσίου που θα κρα-
τήσουν τον κόσμο στο τόπο 
τους. –Α.Π. 
Η απάντηση του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης στην 

ερώτηση του Οδ. Κωνστα-
ντινόπουλου 
Το  Υπουργείο  Δικαιο-

σύνης, με την υπ’ αριθμ. 
146/19.3 .2010 απάντη-
ση για τις Δικαστικές Φυ-
λακές της Τρίπολης , με-
ταξύ  άλλων  αναφέρει :
«Στο Ειδικό Πλαίσιο προβλέ-
πεται η ανέγερση ενός Γενι-
κού Καταστήματος Κράτη-
σης Πελοποννήσου, δυναμι-
κότητας 300 κρατουμένων 
(που αργότερα μετατράπηκε 
σε 400), μετά την ανέγερση 
του οποίου, η Δικαστική Φυ-
λακής Τρίπολης θα καταργη-
θεί.
Κατά την περίοδο 2003 - 

2004 ειδική επιτροπή κα-
ταλληλότητας, της εταιρεί-
ας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.», επέλεξε γήπεδο στην 
περιοχή Μεγαλόπολης Αρ-
καδίας για την ανέγερση 
του Γενικού Καταστήματος 
Κράτησης Πελοποννήσου. Με 
δεδομένο και τη λειτουργία 

του νέου Εφετείου Καλαμά-
τας, το προβλεπόμενο Γενικό 
Κατάστημα Κράτησης Πε-
λοποννήσου πρέπει να χω-
ροθετηθεί σε θέση, η οποία 
αφενός μεν να υποστηρίζει 
το Εφετείο Καλαμάτας, αφε-
τέρου δε να μην καθιστά 
απαγορευτική τη στελέχωσή 
του από το φυλακτικό προ-
σωπικό της Δικαστικής Φυ-
λακής Τρίπολης, η οποία και 
θα καταργηθεί…».

*Από την Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου έχει συστα-
θεί επιτροπή με σκοπό την 
ανεύρεση κατάλληλου χώ-
ρου για την ανέγερση των 
νέων φυλακών.

 ΜΕΓΑΛΩΣΑΝ ΟΙ ΑΚΑΚΙΕΣ
Πριν από τρία χρόνια ο σύλλογος είχε κάνει ένα μεγάλο 

έργο πλακόστρωσης στον Άγιο Αθανάσιο και είχε φυτέψει 
και 6 μικρές ακακίες. Με τη φροντίδα των μελών του ΔΣ 
οι ακακίες μεγάλωσαν και έχουν γίνει ολόκληρα δένδρα 
παρά τις συνεχείς επιθέσεις που δέχονται από τα αιγοπρό-
βατα της περιοχής. Ελπίζουμε ότι σε λίγο καιρό θα έχουν 
πάει αρκετά ψηλά ώστε να μην τις φθάνουν τα ζώα. Ελ-
πίζουμε και οι τσοπάνηδες της περιοχής να τις προστατέ-
ψουν όσο μπορούν ώστε σε λίγα χρόνια ο Άγιος Αθανάσιος 
να είναι ένας σκιερός και δροσερός προορισμός περιπάτου 
για όλους μας. 

ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν

Λεωνίδας Ανδριανός

Ρ. Μασούρα

Χ. Μπαρμπαλιάς

Αντ. Παπαντωνίου

Δ. Παπαντωνίου

Η. Φουρλής
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ

Στο χωριό μας εγεννήθη 
ο Ιωάννης Κουρουνιώ-

της το έτος 1935. Ο πατέρας 
του Ηλίας Κουρουνιώτης και 
η μητέρα του Βασιλική Αγγε-
λόγιαννη απέκτησαν πολλά 
παιδιά και ως εκ τούτου τα 
ανέθρεψαν με αγώνες και δυ-
σκολίες. Ο Γιάννης μαθήτευ-
σε στο Δημοτικό Σχολείο του 
χωριού ως την Γ’ τάξη και 
είχε δασκάλα την Ξακουστή 
Μπαρμπαλιά. Οι ανάγκες της 
οικογένειάς του τον απομά-
κρυναν από τα θρανία και 
άρχισε να δουλεύει με τον 
πατέρα του. 
Από μικρός ήταν ανήσυχος, 

παρορμητικός και θέλησε να 
κάνει κάτι παραπάνω, να μάθει κάποια τέχνη, να ξεφύγει από τα 
όρια του χωριού. Έτσι λοιπόν σε ηλικία δεκατριών ετών έμαθε την 
τέχνη και εργάστηκε στο Αίγιο ως σαγματοπεταλωτής, από το 1949 
ως το 1957. Στην Τρίπολη στρατεύτηκε και στη συνέχεια κατετάγη 
στο 525ο τάγμα πεζικού στην Κατερίνη. 
Τελειώνοντας της στρατιωτική του θητεία επανήλθε στο χωριό 

ως μόνιμος κάτοικος έως και σήμερα. Ασχολήθηκε με αγροτικές 
δουλειές και παράλληλα εξασκούσε το επάγγελμα του σαγματοποι-
ού – πεταλωτή. Προσπάθησε με όρεξη και αγάπη να ανταπεξέλθει 
στον προσωπικό του αγώνα βοηθώντας παράλληλα και την οικο-
γένειά του. 
Το έτος 1961 παντρεύτηκε τη Βούλα Α. Κόνιαρη και απέκτησε δύο 

παιδιά, τον Ηλία και την Βασιλική. Το επάγγελμά του άρχισε σιγά 
σιγά να κλείνει και αποφάσισε να ασχοληθεί με μεταφορές. Έτσι 
το 1971 κυκλοφόρησε το πρώτο Δ. Χ. αυτοκίνητο σε δρομολόγιο 
Ελληνικό – Αθήνα και αντιστρόφως. Αυτή η εργασία απέδωσε και 
παράλληλα με τις αγροτικές δουλειές προσπάθησε να ανταπεξέλθει 
στις υποχρεώσεις της δική στου οικογένειας πλέον. 
Το έτος 1974 εκλέγεται πρόεδρος της κοινότητας Ελληνικού, 

όπου επανεκλέγεται και τις δύο επόμενες φορές. Τα δώδεκα χρόνια 
που μεσολάβησαν αποφάσισε να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες 
ζωής για το χωριό. Με τη βοήθεια της ΜΟΜΑ πέτυχε τη διάνοιξη 
αγροτικών δρόμων. Με προ-
σωπική φροντίδα και σκληρή 
δουλειά άνοιξε δρόμο στου Πα-
παδήμου έως Αγία Σωτήρα, στη 
Βερβίτσα προς τη μονή Προ-
δρόμου και στις Φυτιές. Με μη-
δαμινά έσοδα από το υστέρη-
μα των χωρικών «βγαίνοντας 
διακονιά από πόρτα σε πόρτα», 
όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο 
ίδιος συγκεντρώθηκαν τα χρή-
ματα και βελτιώθηκε το εσωτε-
ρικό δίκτυο της ύδρευσης το-
ποθετώντας ρολόι – μετρητή σε 
κάθε σπίτι. 
Προσπάθησε με μεράκι να 

ανταπεξέλθει και να επιλύσει 
προβλήματα της εποχής. Θέλη-
σε να αλλάξει πολλά πράγματα 
στο χωριό και να αναβαθμίσει 
τη ζωή των κατοίκων. Συνεργά-

Για την ενημέρωση των κοινωνικών επικοινωνήστε 
με την Χριστίνα Κόνιαρη στο τηλ. 6974-306576

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΞ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 
«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:
ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Συντακτική Επιτροπή:
ΠΑΝ. ΑΪΒΑΛΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΜΑΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

E-mail: costaszl@yahoo.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν τις θέσεις 
και τις απόψεις 

των υπογραφόντων

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

Κατάσταση του ταμείου του συλλόγου 
μέχρι 30-6-2011

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ  17.704,62€
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ  11.162,81€
ΜΕΤΡΗΤΑ  8.682,17€
ΣΥΝΟΛΟ  37.549,6€

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ ΜΑΣ

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

ΑΪΒΑΛΗΣ Διον. Παναγιώτης  210 2711111 6936064999

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. Μάριος  210 2929248 6979110691

ANΔΡΙΑΝΟΣ Αργ. Ηλίας  6945950942

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιω. Ευάγγελος 210 9418560 6976868638

ΚΟΝΙΑΡΗ Ιωαν. Χριστίνα 210 9711862 6974306576

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παν. Έφη 210 2138821 6977527006

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασ. Αντώνιος 210 4835042 6944414777

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Χρ. Μαρία  210 9703892 6973684504

ΤΑΛΟΥΜΗ Βασ. Ευαγγελία  210 9351703 6977456036

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χαρ. Βασίλειος  210 9768257 6948116666

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου 
έως 30 Ιουνίου

Από μεταφορά .................................................. 32.857,95
Έσοδα.....................................................................  6.770
Έξοδα ................................................................  2.078,35
Σύνολο ταμείου .................................................. 37.549,6

ΕΞΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

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

Συνέχεια στη σελίδα 5

Τηλ. 27910-31009

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Την Κυριακή 19 Ιουνίου 

2011 στον ιερό ναό Προφήτη 
Ηλία Ελληνικού  ο Σπύρος 
Δρούλιας του Λάμπη και η 
Ματίνα Δοδουρα με την κο-
ρούλα τους Γεωργία βάπτι-
σαν και τον γιο τους.
Ανάδοχος η Μιζα Μαρία 

Μερσίνη και το όνομα αυτού 
Χαράλαμπος.
Μετά το μυστήριο ακολού-

θησε γλέντι στον ξενώνα Ελ-
ληνικόν.

 Ο Γιάννης Καραπατάς 
και η Γιώτα Κορμά (εγγονή 
της Αθηνάς Μπαρμπαλιά) 
βάπτισαν την κόρη τους 
στον Ι.Ν. Πέτρου και Παύ-
λου Βαρυμπόμπης στις 19 
Ιουνίου 2011. Στη νεοφώτι-
στη δόθηκε το όνομα Μαρία-
Κωνσταντίνα.

ΓΑΜΟΙ
Η Σταυρούλα Αντ. Γεωρ-

γαντά (εγγονή του Ίτσου-
λα) και ο Τίτος Πανολιάκος 
παντρεύτηκαν στις 02/07/11 
στον Προφήτη Ηλία Ελλη-
νικού και βάφτισαν το αγο-
ράκι τους, το όνομά του Ιω-
άννης. 
Στη συνέχεια ακολούθησε 

γλέντι στον ξενώνα του χω-
ριού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ»
Να ζήσετε ευτυχισμένοι 

και να χαίρεστε το γιο σας!
 Στις 2-7-11 η Ασπασία 

Ανδριανού και ο Θεόδωρος 
Κωνσταντόπουλος παντρεύ-
τηκαν στον Άγιο Νικόλαο 
Μεγαλόπολης. Μετά το γάμο 
ακολούθησε τρικούβερτο 
γλέντι στη Καρβουναραίικη 
Παναγιά στο κέντρο «Αρε-
θούσα».

ΘΑΝΑΤΟΙ
Στις 19/06/2011 απεβίωσε 

ο Λυκούργος Βασ. Κόνια-
ρης στο χωριό. Η κηδεία του 
έγινε στις 20/6/11. Το Δ.Σ. 
εκφράζει στους οικείους του 
συλλυπητήρια.

Στις 25/5/11, απεβίωσε 
στην Αθήνα, σε ηλικία 81 
ετών, ο Γεώργιος Μπαρμπα-
λιάς του Αντωνίου. Η νε-
κρώσιμος ακολουθία έγινε 
στις 26/05/2011 στο νεκρο-
ταφείο Αγ. Μαρίνας, Α. Ηλι-
ούπολη.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
Λίγο καθυστερημένα οφείλουμε μια διόρθωση από το 115 

φύλλο από τη κοπή της πίτας. Ξεχάσαμε, όχι ηθελημένα βέβαια, 
να αναφέρουμε ότι παρευρέθη και απηύθυνε και χαιρετισμό ο 
δημοτικός σύμβουλος κ. Χρήστος Βογιατζής σαν εκπρόσωπος 
του δημάρχου. Επιπλέον είχε και μια σύντομη συνομιλία γνωρι-
μίας με τον πρόεδρο και μέλη του συλλόγου. Είμαστε σίγουροι 
ότι θα μας συγχωρέσει την παράλειψη.

ά έ ξ ύ ό



/3

ΓΑΜΟΙ…..ΚΑΙ ΒΑΦΤΙΣΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Μετά από αρκετά χρόνια το χωριό μας γνωρίζει λαμπρές 
μέρες δόξας. Πολλοί συμπατριώτες μας προτιμούν για τις 

κοινωνικές τους εκδηλώσεις το χωριό. Και πιο όμορφα είναι και 
πιο παραδοσιακά γίνεται όλη η τελετή. Άσε που το μετά το μυστή-
ριο γλέντι τίποτα δεν έχει να ζηλέψει από τα καλλίτερα ξενοδοχεία 
της Αθήνας αφού ο ξενώνας του χωριού διαθέτει αίθουσα δεξι-
ώσεων πολύ υψηλών προδιαγραφών ενώ η πρωθυπουργική σου-
ίτα είναι στη διάθεση των νεόνυμφων….Και φυσικά ο ξενοδόχος 
προσπαθεί να ικανοποιήσει όλα τα χατίρια των πελατών του αφού 
μέχρι και αρνιά ψήνονται στο προαύλιο του ξενοδοχείου. Άντε να 
τα κάνεις αυτά στο Hilton….. 
Στις 12-6 ο αγαπητός πατριώτης Θύμιος Καλομοίρης βάφτισε 

το στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία και μετά ακολούθησε τρι-
κούβερτο γλέντι στο ξενοδοχείο Ελληνικό.
Στις 19-9 ο εκλεκτός πατριώτης Σπύρος Δρούλιας και η σύζυγός 

του Ματίνα Δοδουρά βάφτισαν το γιο τους στον οποίο δόθηκε 
το όνομα Χαράλαμπος. Μετά ακολούθησε γλέντι στο ξενοδοχείο 
Ελληνικό.
Η τελευταία εκδήλωση ήταν ο γάμος της αγαπητής πατριώτισ-

σας Σταυρούλας Γεωργαντά, κόρης του Αντώνη, με τον εκλεκτό 
της καρδιάς της Τίτο Πανολιάκο, στην εκκλησία του Προφήτη 
Ηλία. Κατόπιν οι νεόνυμφοι βάφτισαν και το αγοράκι τους στο 
οποίο δόθηκε το όνομα Ιωάννης.
Όλες αυτές οι χαρές και ζωντάνια έδωσαν στο χωριό μας αλλά 

πολύ περισσότερο το χάρηκαν όλοι οι συμμετέχοντες και οι εκλε-
κτοί επισκέπτες που έμειναν εντυπωσιασμένοι τόσο από τα γλέ-
ντια που έγιναν όσο και από τις ομορφιές του χωριού μας για 
όσους δεν το είχαν επισκεφθεί.
Εκείνο που έχουμε να πούμε είναι το παράδειγμα των αγαπητών 

πατριωτών να ακολουθήσουν και άλλοι. Θα περάσουν ωραία, 
με λογικές τιμές και θα έχουν να το θυμούνται για πολλά-πολλά 
χρόνια.

ΒΗΜΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ
Από το φινιστρίνι του αεροπλάνου αρχίζουν 

να αχνοφαίνονται τα εδάφη του Ισραήλ, και 
ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω, ότι σε λίγο θα 
πατάω τα χώματα της πολύπαθης, της αγίας, 
της θεοβάδιστης, και σήμερα σκλαβωμένης και 
κατεχόμενης από τον Ισραηλινό στρατό, γης 
της Παλαιστίνης. 
Το ταξίδι που προγραμμάτισα, είναι πλέον 

πραγματικότητα, όταν έφθασα στην Ιερουσα-
λήμ, την πόλη της αγάπης και του μίσους, των 
μύθων και των θρύλων. Την πόλη των συνθέσε-
ων και των αντιθέσεων, των συγκρούσεων και 
των αντικρούσεων, που περικλείονται μέσα στα 
πανύψηλα παλαιά τείχη, της θεοβάδιστης γης, 
με την εντονότατη παρουσία του Ελληνορθό-
δοξου Πατριαρχείου, απομεινάρι φωτισμένης 
δράσης της Αγίας Ελένης, που μας κληρονόμη-
σε τον έλεγχο όλων των ιερών προσκυνημάτων.
Η αγωνία είναι πολύ μεγάλη, για να βιώσω 

την μυσταγωγική ατμόσφαιρα της Ιερουσαλήμ, 
καθώς ακολουθώντας την θρησκευτική πομπή 
από το Πραιτόριο, την φυλακή του Ιησού Χρι-
στού και των συγκαταδίκων του ληστών, πεζο-
πορώντας το πλακόστρωτο της Βία Ντολορόζα 
(οδός του μαρτυρίου), βλέποντας την αναπα-
ράσταση της πορείας Εκείνου, με πρώτη στά-
ση, το αποτύπωμα της παλάμης του, όταν κου-
ρασμένος πλέον, παραδίδει τον σταυρό του 
στον Σίμωνα τον Κυρηναίο. 
Βήμα το βήμα, στο δικό του το βήμα, φθάνω 

μέχρι το λόφο του Γολγοθά, και δεν πιστεύω 
στα μάτια μου, βλέποντας τον σχισμένο βράχο, 
καθώς και το σημείο όπου είχαν στηθεί οι τρεις 
σταυροί, της μαρτυρικής σταύρωσης Εκείνου. 
Και δεν μπορείς να μετρήσεις το πλήθος των 

πιστών, καθώς συνωστίζεται πεσμένο στα γό-
νατα, προσκυνώντας την άγια πλάκα της απο-
καθήλωσης, με τις αμέτρητες καντήλες, προ-
ετοιμαζόμενο υπομονετικά, για να φθάσει στο 
κουβούκλιο, και να προσκυνήσει το μυροβόλο 
Πανάγιο Τάφο του Ιησού Χριστού. 
Το θρησκευτικό συναίσθημα και δέος δεν πε-

ριγράφεται, καθώς στέκομαι μπροστά στο ση-
μείο της εύρεσης του Τιμίου Σταυρού, και δεν 
χορταίνω να βλέπω και να θαυμάζω, τα τόσα 
ιερά προσκυνήματα, που υπάρχουν μέσα στον 
ιερό χώρο του Πανάγιου Τάφου. 
Με το ηχολόγημα από τις καμπάνες του Πα-

νάγιου Τάφου, που ακούγο-
νται σε όλη την Ιερουσαλήμ, 
και ύστερα την προσευχή του 
Μουζεΐνη από το κοντινό μι-
ναρέ, έκλεισε η πρώτη ημέρα. 
Εδώ, η συνύπαρξη μεταξύ των 
διαφόρων θρησκειών, είναι 
απόλυτη, και σεβαστή από 
όλους. 
Το πρόγραμμα της άλλης 

ημέρας, περιλαμβάνει πλήθος 
μοναστηριών στην Βηθανία, 
στο σπίτι του Λαζάρου, στο 
Σαραντάριο όρος, στο φρέαρ 
του Ιακώβ και της Σαμαρεί-
τιδος, και καταλήγει για μια 
ανάσα, στην όαση της απέρα-
ντης ερήμου της Ιεριχούς. 
Διάσπαρτη, είναι η γη της 

Παλαιστίνης, από ελληνικά μο-
ναστήρια. Περισσότερα από 
εβδομήντα, κατά την εκτίμη-
ση του ξεναγού μας, και θείο 
δέος σε κυριεύει, βλέποντας 
μέσα στην αφιλόξενη έρημο, 
να κυματίζει η Ελληνική ση-
μαία, αγκαλιασμένη με την 
σταυροκόκκινη του Ελληνορ-
θόδοξου Πατριαρχείου. 
Ενδιαφέρον μεγάλο και συ-

γκίνηση, προκαλεί η γη της 
Βηθλεέμ, όπου το σπήλαιο της 
θείας γέννησης του κύριου 
ημών Ιησού Χριστού, οι τάφοι 
των ποιμένων, και των μάγων. 
Η περίφημη μονή, - άβατο για 
τις γυναίκες – του άγιου Σάβ-
βα του ηγιασμένου, που μας 
καταπλήσσει, αφού έχουμε 
αφήσει πίσω μας, τα πάμφτω-
χα χωριά της Παλαιστίνης. 
Πώς μπορείς, όμως, να μην 

συγκινηθείς, και από τη γη της 
Γαλιλαίας, καθώς προσκυνάμε 
το σπίτι της Θεοτόκου Μαρίας 
στην Ναζαρέτ, στην Κανά, και 
το ανέβασμα το όρος Θαβώρ 
της Μεταμορφώσεως. Την 
βαρκάδα, στην λίμνη της Τιβε-
ριάδος, την λίμνη των ψαρά-
δων μαθητών του Χριστού.
Προσπεράσαμε την ερειπω-

μένη Καπερναούμ, και συνταξιδεύουμε πλάι – 
πλάι, με τον θολωμένο Ιορδάνη ποταμό, έχο-
ντας αριστερά μας τα βουνά την Ιορδανίας, και 
τα περίφημα υψώματα του Γκολάν της Συρίας. 
Μια πρώτη, υποχρεωτική στάση από τον Ισραη-
λινό στρατό, και ένας πολύ αυστηρός έλεγχος, 
για να φθάσουμε στο σημείο βάπτισης του Ιη-
σού Χριστού, περνώντας σύριζα, δεξιά και αρι-
στερά, από το εβραϊκό ναρκοπέδιο.
Και την άλλη ημέρα, ακολουθώντας τον κακο-

τράχαλο δρόμο της ορεινής Σαμάρειας, σε λίγο 
κατεβαίνουμε στην εύφορη (πραγματική)γη της 
Επαγγελίας. Περνώντας από το μικρό χωριό 
Μάγδαλα, πατρίδα της Μαρίας της Μαγδαλη-
νής, όπου κάνουμε την δεύτερη υποχρεωτική 
στάση, και δεχόμαστε τον αυστηρό και πάλι, 
έλεγχο του εβραϊκού στρατού, για να περάσου-
με το φυλάκιο που μας κόβει καταμεσής στον 
δρόμο. Δίπλα μας, δεξιά μας και αριστερά μας, 
ορθώνεται το τσιμεντένιο τείχος, με το αγκα-
θωτό συρματόπλεγμα, τα υψηλά φυλάκια, και 
τις κάμερες, που μας παρακολουθούσε σε όλη 
μας την διαδρομή, ενώ μας σκόπευαν τα εβρα-
ϊκά πολυβόλα. 
Το πρωινό της άλλης, της τελευταίας ημέρας 

του εξαήμερου αυτού προσκυνήματος είναι 
αφιερωμένο στην θεία λειτουργία, χοροστατού-
ντος του Ελληνορθόδοξου Πατριάρχη στον Πα-
νάγιο Τάφο, και ένα σύντομο καφέ, στην αίθου-
σα υποδοχής του Πατριαρχείου. Σειρά τώρα 
έχει το προσκύνημα στον τάφο της Παναγίας, 
και των γονέων της Ιωακείμ και Άννης, στον 
τάφο του πρωτομάρτυρα Άγιου Στεφάνου, στο 
όρος των Ελαιών, και στον κήπο της Γεσθημα-
νής. 
Μια ριπή πολυβόλου όπλου, και ανθρώπινα 

ουρλιαχτά, διακόπτουν την ομιλία του ξεναγού 
μας. Στην στιγμή διαδίδεται, «ότι οι Εβραίοι 
στρατιώτες, εσκότωσαν ένα νεαρό Παλαιστί-
νιο»! Α καλά, είπε ο ξεναγός μας, και συνέχισε 
την ξενάγηση, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. 
Συνηθισμένα πράγματα, ψιθύρισε! Και εμείς, 
πατάγαμε την θεοβάδιστη γη της Παλαιστίνης. 
Την γη της αγάπης και της ειρήνης! Πατάγαμε 
βήμα στο βήμα, στο δικό του το βήμα.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 16-3-11
1) Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η μη δημοσίευση επι-

στολής του Λ. Ανδριανού σχετική με την αναλυτική κατάστα-
ση της οικονομικής πορείας του ξενώνα.

2) Εγκρίθηκε ομόφωνα στον τοπογράφο Αντώνη Μπιτούνη 
δαπάνη 700 ευρώ για δύο τοπογραφικά που έκανε σε εκτά-
σεις της οικογένειας Φουρλή που θα ενοικιάσει ο σύλλογος.

3) Εγκρίθηκε ομόφωνα δαπάνη ενοικίου 450 ευρώ στον Φί-
λιππο Παπαντωνίου για ενοίκιο γηπέδου για τα επόμενα τρία 
χρόνια.

4) Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα ο πρόεδρος να φέρει στο 
συμβούλιο οικονομική αξιολόγηση συλλογής του νερού της 
υπερχείλησης της δεξαμενής και της μεταφοράς του στο χω-
ριό με κατασκευή βρύσης στη περιοχή του ξενώνα.

5) Εγκρίθηκε ομόφωνα δαπάνη για αγορά 50 επιπλέον δέν-
δρων για το χωριό.

6) Εγκρίθηκε ομόφωνα δαπάνη 200 ευρώ για τη συντήρηση 
των δένδρων στον Αη-Γιώργη.

7) Εγκρίθηκε ομόφωνα δαπάνη 270 ευρώ για μεταφορά 
δένδρων από την Αθήνα στο χωριό. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 13-4-11
1) Εγκρίνεται ομόφωνα η αγορά φωτιστικής στήλης για το 

«Χαλικωτό» εφόσον ο δήμος απορρίψει το αίτημα της δαπάνης 
από το τοπικό συμβούλιο.

2) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ενέργειες του προέδρου σχετικά 
με τη πληρωμή του φόρου εισοδήματος και ΦΜΑΠ. 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 1-6-11
1) Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η μη δημοσίευση ανώ-

νυμης επιστολής που αφορούσε καταγγελία για επαγγελμα-
τία του χωριού.

2) Εγκρίθηκε ομόφωνα χρηματικό ένταλμα για επανέκδοση 
βιβλίου για το χωριό.

3) Εγκρίθηκε ομόφωνα όπως ο ταμίας κάνει ανάληψη 5000 
ευρώ από το λογαριασμό κινήσεως.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 30-6-11
1) Απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία αίτημα για χρηματοδότη-

ση από το σύλλογο του πανηγυριού.
2) Αποφασίστηκε ομόφωνα η βράβευση των επιτυχόντων 

2010 να γίνει στις 20-8-11 με βραβείο δωροεπιταγή 150 ευρώ 
για τον κάθε επιτυχόντα καθώς και διοργάνωση πρωταθλημά-
των σκακιού, ταβλιού και πιγκ-πογκ.

3) Αποφασίστηκε ομόφωνα οι εκλογές του συλλόγου να 
γίνουν στις 23 Οκτωβρίου 2011.
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ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/25-6-2011

 Στο Ελληνικό σήμερα 25 Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα 
Σάββατο και ώρα 12. 00 στο κοινοτικό γραφείο του Ελληνικού 
συνεδρίασε το συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ελληνικού, 
ύστερα από πρόσκληση του προέδρου Χαράλαμπου 
Μπαρμπαλιά για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων. 
Παρόντες: Χαράλαμπος Α. Μπαρμπαλιάς, Γεώργιος Χ. 

Κουρουνιώτης, Σπύρος Β. Δρούλιας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο πρόεδρος του συλλόγου 

Ελληνικού «Προφήτης Ηλίας» κ. Αντώνης Παπαντωνίου
Θέμα 1ο: Κίνδυνος πυρκαγιών: Ο πρόεδρος εισηγούμενος 

το 1ο θέμα ανέφερε, ξεκινώντας η καλοκαιρινή περίοδος ερ-
χόμαστε αντιμέτωποι με τα προβλήματα της εποχής αυτής, με 
κυρίαρχο τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει η περιοχή μας από τις 
πυρκαγιές. 
Τα τελευταία 10 χρόνια το χωριό μας έχει απειληθεί πολλές 

φορές από μεγάλες πυρκαγιές, δυο χρόνια όμως το 2000 και 
το 2006 οι πυρκαγιές εκείνες κατέκαυσαν το μισό της έκτασης 
του χωριού μας, απειλήθηκαν σπίτια, κάηκαν στάβλοι και κα-
ταστράφηκαν ολοσχερώς οι ελαιώνες της περιοχής. Οι τοπικοί 
σύμβουλοι Σπύρος Δρούλιας και Γεώργιος Κουρουνιώτης ανέ-
φεραν ότι η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη γιατί οι 
πολλές και μέχρι πρότινος βροχοπτώσεις έχουν αυξήσει την 
βλάστηση, η οποία αρχίζει να ξεραίνεται και καθίσταται ιδιαί-
τερα εύφλεκτη. 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση ο πρόεδρος και τα τοπικό 

συμβούλιο αποφάσισαν:
1. Την σύσταση εθελοντικής ομάδας άμεσης επέμβασης, 

αντιμετώπισης πυρκαγιών, από κατοίκους του χωριού. 
Επικεφαλείς αυτής της ομάδας τέθηκαν οι τρεις τοπικοί 
σύμβουλοι. 

2. Να ζητηθεί από το Δήμο Γορτυνίας η εγκατάσταση στην 
πλατεία του Ελληνικού ενός μικρού πυροσβεστικού οχή-
ματος και της υδροφόρας 10 τόνων που είχε προμηθευτεί 
ο Δήμος Τρικολώνων τα οποία θα είναι έτοιμα να επέμ-
βουν όπως και τις προηγούμενες χρονιές. Παράλληλα να 
προβεί στην έκδοση αδειών οδήγησης των παραπάνω 
οχημάτων στους τρεις τοπικούς συμβούλους, οι οποίοι 
διαθέτουν τις απαραίτητες απ’ το κράτος άδειες οδήγη-
σης. 

3. Την άμεση επισκευή και πλήρωση με νερό των δεξαμε-
νών πυρόσβεσης που παραμένουν ακόμα άδειες σε τρία 
σημεία του Ελληνικού. 

4. Την τοποθέτηση φύλακα που θα περιπολεί στο φαράγγι 
του Λούσιου. Εδώ να σημειώσουμε ότι τις προηγούμε-
νες χρονιές ο φύλακας που είχε τοποθετηθεί απέτρεπε το 
ελεύθερο camping στην περιοχή του Λούσιου που είναι 
μια σοβαρή και επικίνδυνη αιτία πυρκαγιών και ρύπαν-
σης, και ειδοποιούσε τις αρχές (αστυνομία, πυροσβεστι-
κή, Δήμος) για το παραμικρό συμβάν που παρατηρούσε. 

5. Καθαρισμός αγροτικών δρόμων οι οποίοι έχουν κλείσει 
από θάμνους, χόρτα και κλαδιά που καθιστούν την διά-
βασή τους αδύνατη. Ο καθαρισμός τους θα χρησιμεύσει 
και σαν πυροσβεστική ζώνη. Καθαρισμός και διάστρωση 
των παραπάνω δρόμων γιατί σε ορισμένα σημεία είναι 
αδιάβατοι ακόμα και από τα τρακτέρ λόγω των κατολι-
σθήσεων και της διάβρωσης απ΄ τα νερά του χειμώνα. 

6.  Έχουμε την τύχη να ζούμε δίπλα σε ένα απ’ τα ωραιό-
τερα φαράγγια της Ελλάδος με πλούσια βλάστηση, με 
σπάνια είδη δέντρων και φυτών και με αξιόλογη πανίδα. 
Παράλληλα, η παρουσία των μοναστηριών Φιλοσόφου, 
Προδρόμου, Καλαμίου, Αιμυαλών, του κρυφού σχολειού 
καθώς και το ιερό του Ασκληπιού στην αρχαία Γόρτυνα 
το καθιστούν πόλο έλξης επισκεπτών. Πρέπει και φέτος 
να κάνουμε παραπάνω απ’ ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό 
να παραμείνει αλώβητο από τον κίνδυνο της φωτιάς. 

7. Να επισημάνουμε στη Δημοτική αρχή ότι όλες οι φωτιές 
ξεκινούν στα νότια του Ελληνικού, σε δύσβατη περιοχή, 
που κρίνετε απαραίτητο να γίνουν μικρές διανοίξεις δρό-
μων για εύκολη πρόσβαση των πυροσβεστικών. 

Θέμα 2ο: Καθαριότητα και κοπή χόρτων εντός του οικι-
σμού- παιδικές χαρές. Ο πρόεδρος για το θέμα αυτό ανέφερε 
ότι η κατάσταση που επικρατεί μέσα στον οικισμό και συγκε-
κριμένα στους δημοτικούς δρόμους δεξιά και αριστερά, στο 
κοιμητήριο, στους κοινόχρηστους χώρους(πλατείες, παιδικές 
χαρές), είναι επιτακτική η ανάγκη να κοπούν άμεσα τα χόρτα. 
Οι τοπικοί σύμβουλοι συμφώνησαν με την άποψη του προέ-
δρου. Ο τοπικός σύμβουλος Γεώργιος Κουρουνιώτης ανέφερε 
ότι τα χόρτα στο κοιμητήριο είναι πολλά και σε συνδυασμό 
με τα καντήλια και τα κεριά μπορεί να προκαλέσουν πυρκα-
γιά που θα απειλήσει άμεσα το χωριό. Ο τοπικός σύμβουλος 
Σπύρος Δρούλιας ανέφερε ότι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και 
στις παιδικές χαρές του χωριού στις οποίες τα παιδιά κινδυ-
νεύουν και από τα αγκάθια αλλά και γιατί όχι απ’ τα φίδια. 
Στο σημείο αυτό, και οι τρεις σύμβουλοι επισήμαναν την άμε-
ση ανάγκη της επισκευής των οργάνων των παιδικών χαρών 
γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού των παιδιών. 
Λόγω των καλοκαιρινών διακοπών γνωρίζουμε ότι τα παιδιά 

είναι περισσότερα και περνούν τον χρόνο τους αρκετές ώρες 
σε αυτούς τους χώρους. 
Για το θέμα αυτό το Τοπικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε 

να ζητηθεί απ’ τον Δήμο Γορτυνίας ο καθαρισμός του χωριού 
απ’ τα χόρτα και την άμεση επισκευή των παιδικών χαρών. 
Θέμα 3ο: Συνένωση σχολείων: Ο πρόεδρος εισηγούμενος 

το θέμα αυτό ανέφερε ότι από την επόμενη σχολική χρονιά η 
μεταφορά των μαθητών από τον τόπο κατοικία μέχρι το σχο-
λείο θα γίνεται με ευθύνη του Δήμου. Στο χωριό μας κατοικούν 
εννέα μαθητές οι οποίοι φοιτούν: ένας στο Επαγγελματικό 
Λύκειο Μεγαλόπολης, ένας το Ενιαίο Λύκειο Μεγαλόπολης, 
πέντε στο Δημοτικό Καρύταινας και δυο στο νηπιαγωγείο 
Καρύταινας. Ο Σπύρος Δρούλιας ανέφερε ότι το Δημοτικό σχο-
λείο Καρύταινας εξυπηρετεί τους μικρούς μαθητές(Δημοτικού 
και νηπιαγωγείου) γιατί απέχει 7 χιλιόμετρα απ’ το Ελληνικό. 
Ο Γεώργιος Κουρουνιώτης ανέφερε ότι ο ένας μαθητής του 
Επαγγελματικού Λυκείου Μεγαλοπόλεως αναγκαστικά θα συ-
νεχίσει να πηγαίνει στο Λύκειο αυτό γιατί δεν υπάρχει αντί-
στοιχο Λύκειο κάπου αλλού, και η μια μαθήτρια που φοιτά 
στην Γ’ Λυκείου δεν μπορεί να πάει σε άλλο Λύκειο διότι η 
τάξη αυτή είναι σπουδαία και κρίσιμη. Ο πρόεδρος είπε, ότι οι 
γονείς των μαθητών είναι αντίθετοι σε κάθε αλλαγή, που θα 
διαταράξει τη μαθητική ζωή των παιδιών τους αλλά και των 
οικογενειών τους. 
Για το θέμα αυτό το Τοπικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσι-

σε να ζητήσει απ’ τον Δήμο Γορτυνίας την συνέχιση της με-
ταφοράς των παιδιών στα σχολεία που φοιτούν γιατί είναι 
κουραστικό μικρά παιδιά να εγκαταλείψουν το σχολείο τους 
που βρίσκεται σε 7 χιλιόμετρα και με εύκολη πρόσβαση και να 
πάνε σε ένα άλλο που θα απέχει την τριπλάσια απόσταση με 
άσχημο οδικό δίκτυο και εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες τους 
χειμερινούς μήνες. 
Θέμα 4ο: Πανηγύρι χωριού: Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 

παραπάνω θέμα ανέφερε ότι πρέπει να συζητήσουμε για το 
πανηγύρι του χωριού στις 28-29 Αυγούστου εορτή του Αγίου 
Ιωάννου. Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος επικοινώνησε τηλεφω-
νικά με τον Δήμαρχο Γορτυνίας κύριο Γιάννη Γιαννόπουλο, ο 
οποίος τον ενημέρωσε ότι ο Δήμος Γορτυνίας δεν θα χρηματο-
δοτήσει κανένα πανηγύρι. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γεώργιος 
Κουρουνιώτης και Σπύρος Δρούλιας τόνισαν ότι πρέπει να 
καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να πραγματοποιηθεί το 
πανηγύρι όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Ο παριστάμενος 
Πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνικού Αντώνης Παπαντωνίου ανέ-
φερε ότι θα συζητήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
την δυνατότητα οικονομικής βοήθεια για το σκοπό αυτό. Ο 
πρόεδρος, οι τοπικοί σύμβουλοι και ο πρόεδρος του συλλόγου 
ύστερα από διαλογική συζήτηση και προβληματισμό για την 
εκδήλωση του πανηγυριού ομόφωνα κατέληξαν να ειδοποιή-
σουν τους επαγγελματίες του Ελληνικού που διατηρούν κατα-
στήματα στην πλατεία να αναλάβουν αυτοί την διεξαγωγή του 
πανηγυριού παραχωρώντας στον κάθε έναν και τον ανάλογο 
Δημοτικό χώρο για τη δραστηριότητα των καταστημάτων τους 
τις ημέρες εκείνες. Η παραχώρηση των χώρων (πλατεία-πεζο-
δρόμιο) είναι δωρεάν τις μέρες εκείνες και οι επαγγελματίες 
να αναλάβουν την εύρεση και πληρωμή της ορχήστρας κα-
θώς και την κατασκευή της εξέδρας. Εκπρόσωπος του Τοπικού 
Συμβουλίου για την εκδήλωση του πανηγυριού ομόφωνα ορί-
στηκε ο Τοπικός Σύμβουλος Σπύρος Δρούλιας. 
Θέμα 5ο: Δρόμος από διασταύρωση Καρύταινας προς 

Ελληνικό έως διασταύρωση Στεμνίτσας-Χρυσοβιτσίου.  πρό-
εδρος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ανέφερε ότι η επι-
σκευή που παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες στον παραπάνω 
δρόμο είναι απ’ την υλοποίηση έργου που δημοπρατήθηκε από 
την Περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας με αρχικό ποσό πίστωσης 
500000 ευρώ, χρήματα που είχαν εξασφαλιστεί από τον ΕΑΠ 
ΔΕΗ(Λιγνιτόσημο). Το αρχικό ποσό έλαβε έκπτωση περίπου 
200000 ευρώ, το ποσό αυτό για να μετατραπεί σε έργο πρέπει 
να επαναδημοπρατηθεί. Ύστερα από διαλογική συζήτηση το 
Τοπικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να ζητήσει από τον 
Δήμο Γορτυνίας να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η 
Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας να δημοπρατήσει και τα υπό-
λοιπα χρήματα στο ίδιο έργο το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί. 
Θέμα 6ο : Επισκευή δημοτικού ηλεκτροφωτισμού. Ο πρό-

εδρος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα είπε, ότι έχει ενημε-
ρώσει για το πρόβλημα αυτό τους αρμοδίους αντιδημάρχους 
του δήμου, επίσης έχει στείλει από τις 8/4/2011 υπόμνημα 
με τα προβλήματα που έχουμε στο χωριό στο δήμαρχο κ. Γ. 
Γιαννοπουλο, μέχρι σήμερα ελάχιστα εχουν γίνει και αυτά εί-
ναι, ο ηλεκτρολόγος κ. Καζας Δημήτρης άλλαξε μερικούς λα-
μπτήρες στα φωτιστικά της άνω εισόδου του χωριού, αντικα-
τέστησε το μηχανισμό ανάμματος, και επισκεύασε μια στήλη 
φωτισμού, παραμένουν σβηστοί πολλοί λαμπτήρες στα φα-
νάρια των εισόδων του χωριού και αυξάνονται οι λαμπτήρες 
στους στύλους της ΔΕΗ του δεν ανάβουν δημιουργώντας σοβα-
ρό πρόβλημα στους κατοίκους του χωριού και ιδιαίτερα στους 
ηλικιωμένους. οι τοπικοί σύμβουλοι Γεώργιος Κουρουνιώτης 
και Σπύρος Δρούλιας είπαν ότι είναι απαράδεκτο έξι μήνες από 
τη λειτουργία του Δήμου Γορτυνίας να μην εχουν αλλαχτεί οι 
καμένες λάμπες. 
Για το παραπάνω θέμα το συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε 

να ζητήσει από το Δήμο την άμεση και ολοκληρωμένη επισκευή 
του δημοτικού φωτισμού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαράλαμπος Α. Μπαρμπαλιάς
ΤΑ ΜΕΛΗ: Γεώργιος Χ. Κουρουνιώτης, Σπύρος Β. Δρούλιας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΧΟΡΤΑΡΙΩΝ
Χωρίς την παραμικρή βοή-

θεια από το δήμο ο σύλλογος 
προχώρησε στο καθαρισμό 
ορισμένων δημόσιων χώρων 
μιας που ο κίνδυνος πυρκαγιάς 
είναι φέτος αυξημένος. Έτσι 
με έξοδα του συλλόγου καθα-
ρίστηκε ο λόφος του Αη-Γιώρ-
γη καθώς και οι παιδικές χαρές 
του χωριού. Οφείλουμε βέβαια 
να συστήσουμε σε όλους τους 
πατριώτες να καθαρίσουν τις 
αυλές, τους κήπους και τα χω-
ράφιά τους για να είμαστε όσο 
το δυνατόν πιο ασφαλείς. Και 
καλό είναι οι υδροφόρες και 
τα πυροσβεστικά που ο τέως 
δήμος Τρικολώνων είχε απο-
κτήσει από δωρεές πατριωτών 
να επανέλθουν στα χωριά μας 
μιας και αυτή ήταν η επιθυμία 
των δωρητών. Γιατί ξέρουμε 
πώς να τα χρησιμοποιήσουμε 
και υπάρχει και ομάδα εθελο-
ντών που θα τρέξει αμέσως στη 
πρώτη σπίθα που θα ανάψει. 
Άλλωστε το έχουμε αποδείξει 
από πέρυσι που αντιμετωπί-
σθηκαν πυρκαγιές εν τη γενέσει 
τους. Αλήθεια που βρίσκονται 
το μικρό πυροσβεστικό και η 
υδροφόρα που υπήρχαν μόνι-
μα στη πλατεία του χωριού……
Ερώτημα πρώτα προς το δήμο 
και μετά στο τοπικό συμβού-
λιο….

Ο Σύλλογος Γυναικών ενη-
μερώνει ότι το στέκι του 
συλλόγου στο χωριό θα είναι 
ανοικτό τον Αύγουστο. Για τις 
εκδηλώσεις που θα πραγμα-
τοποιηθούν θα αναρτηθούν 
ανακοινώσεις.

Επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα 

του Συλλόγου στο 
διαδίκτυο 

στη διεύθυνση 
www.ellinikon.gr

ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

Εδώ και αρκετό καιρό υπήρ-
χε αίτημα από τους επαγγελμα-
τίες του χωριού να χρηματοδο-
τήσει ο σύλλογος με ένα πο-
σοστό το πανηγύρι του χωριού. 
Υπήρχε ήδη αρνητική απόφα-
ση του ΔΣ από καιρό. Μετά 
από συνάντηση των εμπλεκο-
μένων φορέων με το τοπικό 
συμβούλιο και το πρόεδρο του 
συλλόγου ζητήθηκε από τους 
επαγγελματίες να επανεξετα-
σθεί το θέμα. Πράγματι ο πρό-
εδρος το επανέφερε στο ΔΣ το 
οποίο για άλλη μια φορά ήταν 
αρνητικό ως προς τη χρηματο-
δότηση του πανηγυριού αφού 
τα οικονομικά του συλλόγου 
δεν επιτρέπουν τέτοιου είδους 
χρηματοδοτήσεις. Να σημειώ-
σουμε επίσης ότι ούτε ο δήμος 
Γορτυνίας θα χρηματοδοτήσει 
πανηγύρι σε κανένα χωριό σε 
όλη την επικράτεια του δήμου. 
Όλα τα πανηγύρια δηλαδή που 
θα γίνουν φέτος θα στηριχθούν 
στην ιδιωτική και μόνο πρωτο-
βουλία η οποία θα πάρει και 
όλο το ρίσκο του εγχειρήματος.
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 Η ΠΡΟΣΙΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

Εδώ και λίγο καιρό στη είσοδο του Ελληνι-
κού ξανάνοιξε τις πόρτες του το πολυτελές 

ξενοδοχείο ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ. Με προσιτές τιμές 
αλλά τις ίδιες υψηλού επιπέδου παροχές και πο-
λυτέλεια για τις οποίες έχει καταξιωθεί εδώ και 
χρόνια υπόσχεται αξέχαστες στιγμές σε όσους 
το επισκεφθούν. Επιπλέον η μεγάλη αίθουσα του 
εστιατορίου μπορεί να διατεθεί για οποιαδήποτε 
είδους κοινωνική εκδήλωση. 

12 Αλλαγές που μπορούν 
να σώσουν την οικονομία

1. Αντί για ΤΥΡΙ gouda (άγευστο) ψωνίστε Λογάδι Ηπείρου ή Μακεδονικό Τυρί, 
κασέρια, κεφαλοτύρια Κρήτης, Νάξου, Μυτιλήνης κ.λπ. Λιώνουν το ίδιο καλά στην 
πίτσα και στα τοστ.

2. Aντί για ΠΑΓΩΤΑ Nestle, Algida, προτιμήστε τώρα με τις ζέστες τα πραγματι-
κά ελληνικά: ΕΒΓΑ, και..... ΜΟΝΟ αυτά!

3. Αντί για Coca Cola, Pepsi Cola αγοράστε ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Lux, Εψα, Παλίρροια, 
ΒαπΚουγιός (Βασικά μην πίνετε αναψυκτικά, αλλά αν πίνετε, προτιμήστε ΜΟΝΟ 
ελληνικά!)

4. Αντί για ΜΠΥΡΑ Heineken, Amstel κλπ, αγοράστε Kraft, ΦΙΞ, Βεργίνα, Μα-
γκνους Παπαδημητρίου (Εξαίρετη και καλοψημένη!).

5. Αντί για ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Barilla, Misco που παράγονται από πολυεθνική, αγο-
ράστε μόνο μακαρόνια Μ έ λ ι σ σ α. Είναι εξαιρετικά και τα καλύτερα από όλα 
(δοκιμάστε αυτά του καρότου!!! Απίθανα!!!!)

6. Αντί για .. προσούτο, αγοράστε μόνο ελληνικά ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ.
7. Αντί για ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΡΙ Δανίας, αγοράστε ελληνικά κεφαλοτύρια (παράδειγμα 

Γκλίτσα, Όλυμπος, Νάξου, Μυτιλήνης κ.λπ.
8. Αντί για ΓΑΛΑ εισαγωγής Βερόπουλου και Lidl αγοράστε γάλα ελληνικό, 

ΑΓΝΟ, ΜΕΒΓΑΛ, Όλυμπος, ΦΑΓΕ, Αγρόκτημα Βραχιάς, ΕΒΟΛ, ΚΟΡΦΗ, ΤΟΥ ΚΡΗ-
ΤΙΚΟΥ, κλπ μόνο ελληνικά.

9. Αντί για ΠΟΤΑ Ουίσκυ κ.τ.λ., αγοράστε τσίπουρο, ούζο, τσικουδιά και προτι-
μήστε μόνο ελληνικά κρασιά, που είναι και απίθανα!!!!

10. Αντί για ΣΟΚΑΛΑΤΕΣ Nestle, αγοράστε ΜΟΝΟ σοκολάτες-σοκολατάκια ΙΟΝ 
που είναι και οι καλύτερες (και έως και σήμερα, μόνο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, 
άλλωστε πρέπει να σωθεί η επιχείρηση που επιμένει να είναι ελληνική). Ο Παυ-
λίδης, δυστυχώς, δεν γλίτωσε και πουλήθηκε στους Γάλλους!!!!! δεν χρειάζεται 
να στηρίζουμε Γαλλικές επιχειρήσεις!!!

11. Αντί για ΤΑΞΙΔΙΑ εκτός Ελλάδας, προτιμήστε φέτος την Ελλάδα και μόνο!! 
Και παζαρέψτε τις τιμές!!!

12. Αντί για ΤΣΙΓΑΡΑ Marlboro, Camel, Kent, Winston κ.τ.λ. των αγαπημένων 
αμερικάνων, αγοράστε ΚΑΡΕΛΙΑ, ΣΕΚΑΠ HELLAS special, ΞΑΝΘΗ. Ή ΚΟΨΤΕ ΤΟ 
ΕΝΤΕΛΩΣ!!!!
Δείτε τις επιπτώσεις τους:
Όταν αγοράζετε προϊόντα πολυεθνικών εταιρειών:
1. Αποδυναμώνετε και εξαφανίζετε τις ελληνικές παραγωγές... Μην πείτε δεν 

με νοιάζει, διότι εμάς αφορά το θέμα
2. Αποδυναμώνοντας Ελληνικές Παραγωγές βοηθάτε στην επιδείνωση της 

ανεργίας και την εξάρτηση από ξένα κεφάλαια. Βλέπετε που φτάσαμε
3. Όταν αγοράζετε εισαγόμενα προϊόντα, ουσιαστικά δίνετε 70% των χρημά-

των σας σε εργοστάσια άλλων χωρών που εκτός του ότι απασχολούν αποκλειστι-
κά αλλοδαπούς, ενισχύετε τις οικονομίες των χωρών αυτών.
Αντίθετα ενισχύοντας Ελληνικές Παραγωγές ειδικά σε τόσο δύσκολους και-

ρούς, όπως σήμερα :
1. Βοηθάτε την διατήρηση και αύξηση θέσεων εργασίας!
2. Σκεφτείτε επίσης ότι αν η κάθε Ελληνική Οικογένεια στρέψει 500 ευρώ ετη-

σίως σε ελληνικά προϊόντα, τότε για κάθε 1000 οικογένειες, θα αυξηθεί άμεσα η 
ζήτηση ελληνικών προϊόντων κατά 500.000 ευρώ

3. Θα δημιουργηθεί μια τελική κυκλοφορία χρήματος ισοδύναμη με περίπου 
4.500.000 ευρώ στην αγορά! Ή πιο απλά, Αλλάζοντας απλά την κατανάλωση από 
προϊόντα πολυεθνικών και από εισαγόμενα προϊόντα, οι 1.000 οικογένειες μπο-
ρούν να δημιουργήσουν 100-150 θέσεις εργασίας τουλάχιστον!

4. Τελικά σκεφτείτε ότι αν όλοι μας υιοθετήσουμε μια τέτοια συνήθεια, τότε 
1.000.000 οικογένειες θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στην πρόσληψη 100,000-
150.000 συμπατριωτών μας!
ΕΠΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ : 
ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΕΙΝΑΙ Ο 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (μάλιστα απ ότι λέγεται, δεν απέλυσε κανέναν υπάλληλο, λόγω 
κρίσης, αλλά και απορρόφησε και τους υπαλλήλους γνωστής αλυσίδας σουπερ 
μάρκετ που αγόρασε) Και καλές τιμές έχει, και ποικιλία προϊόντων
Στηρίξτε ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ, τα μαγαζιά της ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ, μακριά από 

ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ!
ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ ΞΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ 

ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, 
ΤΟ ΧΡΥΣΟΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ!
ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ, ΑΛΛΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ! ΣΕ ΛΙΓΟ 

ΚΑΙΡΟ, ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ 
ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ! ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ! ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ!
Ε π ο μ έ ν ω ς  ό τ α ν  κ ά ν ε τ ε  τ η ν  ε π ό μ ε ν η  α γ ο ρ ά  σ α ς ,

σκεφτείτε ότι ίσως να βοηθάτε μεσοπρόθεσμα την επαγγελματική σας εξέλιξη ή 
την επαγγελματική εξέλιξη αγαπημένων σας προσώπων.
Αγαπητοί Συμπατριώτες ΜΠΟΡΟΥΜΕ και μην ακούτε τα εγκάθε-

τα..."παπαγαλάκια", τους αγράμματους και τους καλοθελητές!
Αγοράστε μόνο Ελληνικά προϊόντα, τα οποία θα ξεχωρίζετε - όχι από το όνομα 

μόνο, αλλά και από τον αριθμό στο BAR CODE...
TA EΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 520.

ΑΡΚΑΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ
Επιστρέφω στην Αρκαδία, 
σχεδόν αταβιστικά. Όχι 

μόνο γιατί είναι γη του πατέ-
ρα, αλλά γιατί χρόνια τώρα συ-
γκλονίζομαι από την αυστηρή 
και πολλές φορές απρόσιτη 
ομορφιά του τοπίου. Δίπλα σε 
αυτήν προσθέτω την ιστορία. 
Φορτίο αιωνιότητας. Και παρα-
δίπλα τοποθετώ την τέχνη που 
αναπλάθει το παρόν μέσα από 
πίνακες του Πουσέν. Προσκολ-
λώμαι στον μύθο για το αρκαδι-
κό ιδεώδες. Δεν τον ερμηνεύω, 
δεν τον αναλύω, αλλά πιστεύω 
ότι μπορεί, ως έχει, να περάσει 
στους νεότερους, καθώς να 
παραμείνει στο οροπέδιο, τα 
αρχαιολογικά ίχνη της Μαντι-
νείας, το Μαίναλο, την Τεγέα, 
τη Γορτυνία, τα ιστορικά χω-
ριά που γέννησαν σπουδαίους 
επαναστάτες, υπό το άγρυπνο 
βλέμμα του θεού Πάνα. Ναι, 
επιστρέφω κάθε φορά με την 
ελπίδα να σμίξει ξανά το παλιό 
με το καινούριο. 

Οπαδός της συνέχειας και 
του σεβασμού στο πα-

ρελθόν, αλλά πάντα ως εφαλ-
τήριο για το μέλλον, βρέθηκα 
πρόσφατα στη Γορτυνία, ακο-
λουθώντας ενστικτωδώς τα 
βήματα ομάδας πολιτών που 
τιμώντας τον Μίκη Θεοδωράκη 
διοργάνωσαν Αγώνα δρόμου 
ανάμεσα στη Ζάτουνα και το 
χωριό Βαλτεσινίκο, σε υψόμε-
τρο 1.200 (Δήμος Γορτυνίας 
σε συνεργασία με το Σύλλογο 
Δρομέων Υγείας Αθηνών). Χρει-
άστηκε αρκετή μαεστρία στην 
στην οδήγηση για να ανηφο-
ρίσω ως το μαγευτικό Βαλτε-
σινίκο, που δεν έχει τίποτα να 
ζηλέψει από τα ομορφότερα 
τοπία της Αλσατίας. Το χωριό 
έχει χαρακτηριστεί οικολογικό, 
παρ΄ότι για να ταυτιστεί με τον 
χαρακτηρισμό θέλει πολύ δου-
λειά και προφανώς σημαντική 
οικονομική βοήθεια. Όμως η 
αρχή έγινε και οι κάτοικοι του 
επιμένουν ότι μπορούν να εν-
στερνιστούν την ιδέα της ήπιας 
ανάπτυξης, να παράγουν οικο-
λογικά προϊόντα, έστω και με 
το παραπάνω κόστος, με την 
ελπίδα ότι στο τέλος θα διακρι-
θούν, προσεγγίζοντας ανθρώ-
πους έτοιμους να αγκαλιάσουν 
το τοπίο, τους ντόπιους και τις 
ιδέες τους. 

Ο αγώνας δρόμου μήκους 
24 χλμ. πραγματοποιήθη-

κε την Κυριακή 22 Μαΐου μέσα 
σε μια φύση οργιώδη, γιορτα-
στική, έτοιμη να εκραγεί από 
υπέρτατο ενθουσιασμό. Εντυ-
πωσιακή η συμμετοχή νέων 
και μεγαλύτερων, με απόλυτη 
σύμπνοια μεταξύ τους και συ-

ναισθήματα αλληλεγγύης, συ-
ναλληλίας και ευγενούς άμιλ-
λας. Έννοιες πεταμένες με την 
προχειρότητα των καιρών στο 
ντουλάπι της επιλήσμονος χώ-
ρας, που όμως επιστρέφουν 
μέρα τη μέρα είτε στις μεγάλες 
πόλεις είτε στα μικρά, άγνωστα 
στους πολλούς, χωριά της πα-
τρίδας. Το ένιωσα μιλώντας με 
τους ανθρώπους στην πλατεία. 
Ο δάσκαλος που κάθε του λέξη 
παρέπεμπε σε ζωντανό παρά-
δειγμα, σε συμβολισμούς, πηγή 
ελπίδας και αισιοδοξίας ο ίδιος. 
Ο γυμναστής και πρώην ολυ-
μπιονίκης, δρομέας σε δρόμους 
της Βοστόνης, που ελάχιστα 
δυσανασχετούσε για τις περι-
κοπές του μισθού του. Ο πρω-
τομάστορας της ιδέας Κώστας 
Παναγούλιας, οι μαραθωνοδρό-
μοι, οι κοπελιές που έγραφαν 
και έσβηναν στον μαυροπίνακα 
της ταβέρνας τα γεύματα της 
ημέρας. 

«Ανατρέχω στην Αρκα-
δία» είναι το σύνθημα 

της ετήσιας γιορτής των αγώ-
νων δρόμου, αλλά αμφιβάλλω 
αν η γιορτή θα σταματήσει εκεί. 
Το Αρκαδικό Κεκτημένο, τίτλος 
τιμής της ευδαιμονίας ως αν-
θρωπιστικού αγαθού, είναι πλέ-
ον η ασπίδα-προστάτης μιας 
σειράς ιδεών των ανθρώπων 
του Βαλτεσινίκου. Με πήραν 
σχεδόν από το χέρι οι ντόπιοι 
και με οδήγησαν στα μονοπά-
τια των Ποιμένων της Αρκαδί-
ας. Απίστευτος συμβολισμός. 
Αίφνης πέρασα πεζή κάτω από 
την αψίδα που σχηματίζουν τα 
έλατα, σε πλήρη ανθοφορία, 
πλησίασα τις πηγές στις οποί-
ες οδηγούν τα μονοπάτια, έμα-
θα για τους ξένους ποδηλάτες 
που λιμπίζονται τις διαδρομές, 
είδα τις τεράστιες τρύπες στο 
έδαφος που ανοίγουν τα αγρι-
ογούρουνα, είδα κουρούνες 
να πλησιάζουν σε απόσταση 
αναπνοής, μαγεύτηκα από τα 
χρώματα της φύσης και όταν 
ο οδηγός μου μου είπε ότι θα 
μπορούσαμε να φτάσουμε στην 
κορυφή του βουνού (1.300 μ.) 
και από κεί να δούμε την δύση 
του ηλίου στο Κατάκωλο, ένιω-
σα ανάμεικτα συναισθήματα 
χαράς και φόβου. Χαρά, γιατί 
υπάρχουν ανάμεσα μας αυτοί οι 
ονειροπόλοι οδηγοί και φόβο, 
γιατί για έναν άνθρωπο της πό-
λης το ύψος σε συνδυασμό με 
το θέαμα μπορεί να του κόψουν 
την ανάσα. 

Ένας λάτρης της Αρκαδί-

ας  κα ι 
σ υ γ -
γραφέ-
ας  του 

βιβλίου «Ευδαίμων Αρκαδία», 
ο ισπανός Πέδρο Ολάγια λέει 
συχνά όταν τον ρωτούν για την 
Αρκαδία: «Η Αρκαδία δεν φτάνει 
στον πολιτισμό μας κατακερ-
ματισμένη, για να ανασυνθέσει 
την ταλαιπωρημένη της μορφή 
στους στίχους του Ησίοδου και 
του Ομήρου. Ο μύθος της Αρ-
καδίας πλάθεται εξ ολοκλήρου 
στους κόλπους του δυτικού 
πολιτισμού… Μέσα από τον 
πολιτισμό της Δύσης ακολου-
θώ τα ίχνη μιας ιδέας που γο-
ήτευσε τον άνθρωπο ανά τους 
αιώνες, της ιδέας της εφικτής 
ευδαιμονίας». Όσοι ταξιδιώτες 
σταματούν κατά καιρούς στην 
Αρκαδία εισπράττουν απλόχερα 
αυτήν την εφικτή ευδαιμονία, 
και εγώ ανάμεσά τους.  

ΡΙΤΣΑ ΜΑΣΟΥΡΑ

ΠΑΡΕΛΘΟΝ 
Ο ΤΣΑΦΑΡΑΣ

Ο αντιδήμαρχος ο υπεύθυνος 
για το δήμο Τρικολώνων υπέβαλ-
λε τη παραίτησή του στο δήμαρ-
χο Γορτυνίας. Οι επιστολές που 
αντηλλάγησαν μεταξύ του αντιδη-
μάρχου και του δημάρχου έχουν 
ήδη δημοσιευθεί στο τοπικό τύπο 
αλλά λόγω χώρου δεν δημοσιεύ-
ονται στην εφημερίδα μας. Συ-
νοπτικά όμως αναδεικνύουν το 
πρόβλημα που ήδη είναι ορατό 
από όλους μας σε ένα τόσο με-
γάλο δήμο. Καθήκοντα αντιδη-
μάρχου για τη περιοχή μας ασκεί 
πλέον η κ. Διαμαντοπούλου την 
οποία και αναμένουμε στο χωριό 
όπως φυσικά και το δήμαρχο για 
να δουν από κοντά τα προβλήμα-
τα που υπάρχουν. Ίδωμεν...

Oι δικοί μας άνθρωποι

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ...
Όλοι θυμόμαστε ότι υπήρχε 

ένα λεωφορείο που τα προηγού-
μενα χρόνια τέτοια εποχή πή-
γαινε τους πατριώτες για μπάνιο 
στη Καλαμάτα. Βέβαια θα μου 
πείτε οι εποχές των παχιών αγε-
λάδων έχουν περάσει ανεπιστρε-
πτί όμως θα μπορούσε ο δήμος 
Γορτυνίας να διαθέσει έναν 
οδηγό και βάζοντας ένα εισιτή-
ριο που να καλύπτει τα έξοδα 
μετακίνησης να συνεχίσει αυτό 
το κοινωνικό μέτρο που είχε 
άλλωστε και μεγάλη επιτυχία. 
Παιδιά πρέπει να οργανωθούμε 
από μόνοι μας πλέον……Τα μέσα 
υπάρχουν αρκεί να τα εκμεταλ-
λευτούμε κατάλληλα.

Συνέχεια από τη σελίδα 2
στηκε άριστα με το Σύλλογο «Ο 
Προφήτης Ηλίας» και με τον τότε 
πρόεδρο Δημήτρη Ανδρέα Γεωρ-
γαντά. Από κοινού και με την καλή 
διάθεση του Δημήτρη επέλυσαν κά-
ποια προβλήματα και διεξήγαγαν 
τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Ήρθε 
σε συνεννόηση και ως ένα βαθμό 
επηρέασε τον τότε Υπουργό Παιδεί-
ας Ν. Καλτεζιώτη, ο οποίος εβοήθη-
σε σημαντικά για να λειτουργήσει 
η Σχολή Μαυράκου. Η Μαυράκιος 
Σχολή επιτέλους λειτούργησε ως Τε-
χνικό Επαγγελματικό Λύκειο και Τε-
χνική Σχολή ΔΕΗ. Με ιδιαίτερη προ-
σωπική μέριμνα του υπουργού διο-
ρίστηκαν οι καθηγητές και η Σχολή 
ετέθη σε λειτουργία οριστικά πλέον. 
Επίσης το 1977 με την αρωγή πάλι 
του Ν. Καλτεζιώτη η ΜΟΜΑ ασφαλ-

τόστρωσε το δρόμο από Καρύταινα 
έως Ελληνικό. 
Πολλοί από εμάς θυμόμαστε το 

Γιάννη Κουρουνιώτη με τα ρούχα 
της δουλειάς να βρίσκεται καθημε-
ρινά στα δρομάκια, στις γειτονιές, 
να επιστατεί και να δουλεύει μαζί με 
τους χωρικούς ίσος προς ίσον. Κα-
τάφερε να κάνει το τσιμεντάρισμα 
πολλών εσωτερικών δρόμων κα-
ταργώντας την ταλαιπωρία από τις 
λάσπες και τις πέτρες. Μέρα με τη 
μέρα η προσπάθεια μεγάλωνε και 
με μυστρί, φτυάρι και λοστό αναλώ-
θηκε προσωπικά προσφέροντας τις 
υπηρεσίες του ως πρόεδρος, ως ερ-
γολάβος, ως εργάτης και σκαφτιάς. 
Το κρύο και η ζέστη δεν τον στα-
μάτησαν από τα καθήκοντά του – 
ήταν εργάτης παντός καιρού. Η κα-
ρέκλα του προέδρου στο κοινοτικό 

γραφείο γι΄ αυτόν δεν υπήρχε και 
δεν έκατσε ποτέ. Η προσφορά του 
ήταν αυθόρμητη και ανιδιοτελής. 
Ποτέ δεν αρνήθηκε σε κανέναν 
κάποια εξυπηρέτηση για τα κοινά 
Η αμοιβή του προέδρου εκταμιευ-
όταν από το δημόσιο ταμείο της 
Μεγαλόπολης και ήταν 8.000 δρχ. 
το χρόνο την οποία ελάμβανε πότε 
καθυστερημένη και πότε κουτσου-
ρεμένη. Εκείνο που τον απασχο-
λούσε σοβαρά ήταν να κερδίσει το 
στοίχημα με τον εαυτό του, που 
ήταν να κάνει της στο χωριό καλύ-
τερη και τα κατάφερε !
Εμείς το ευχαριστούμε πολύ για 

ό,τι μπόρεσε να κάνει. Τον ευχαρι-
στούμε διότι εργάστηκε έντιμα και 
ειλικρινά στην καθημερινή υπηρε-
σία του πολίτη. 

ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
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Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 

30 Αυγούστου 2011. 
Περιμένουμε έγκαιρα 
τις συνεργασίες σας.

Πραγματικός διάλογος 
μέσω ραδιοεπικοινωνίας, που 
έγινε μεταξύ ενός αμερικάνι-
κου πολεμικού σκάφους και 
Καναδών στα ανοικτά των 
ακτών της Νέας Γής:

ΚΑΝΑΔΟΙ: Παρακαλούμε 
αλλάξτε την πορεία σας κατά 
15 μοίρες νότια για να αποφύ-
γετε την σύγκρουση…

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ: Συνιστούμε 
ν αλλάξετε εσείς την πορεία 
σας 15 μοίρες βόρεια, για ν’ 
αποφύγετε τη σύγκρουση…

ΚΑΝΑΔΟΙ: Αρνητικόν. Πρέ-
πει εσείς ν αλλάξετε την πο-
ρεία σας…

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ: Σας ομιλεί 
ο κυβερνήτης αμερικανικού 
πολεμικού σκάφους, επανα-
λαμβάνω αλλάξτε αμέσως την 
πορεία σας.

ΚΑΝΑΔΟΙ: Αρνητικόν, αλ-
λάξτε εσείς την πορεία σας.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ: Είμαστε 
το αεροπλανοφόρο USS 
LINKOLΝ, το δεύτερο μεγα-

λύτερο σκάφος του αμερικά-
νικου στόλου Ατλαντικού! Συ-
νοδευόμαστε από τρία αντι-
τορπιλικά, τρία καταδρομικά 
και μεγάλο αριθμό πλοίων 
συνοδείας! Σας διατάζω ν αλ-
λάξετε την πορεία σας, αλλιώς 
θα ληφθούν εναντίον σας 
μέτρα για να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια του σκάφους…

ΚΑΝΑΔΟΙ: Σας ομιλεί... φά-
ρος! Πράξτε τα δέοντα…!

Ένας τύπος αρχίζει να τρέ-
χει προς την έξοδο του νο-
σοκομείου αναστατωμένος 
λίγο πριν χειρουργηθεί. Κατά 
σύμπτωση τον σταματάει ο 
αδερφός του στην πόρτα και 
τον ρωτά τι συμβαίνει.

- Ε, να η νοσοκόμα είπε: Εί-
ναι μια απλή εγχείρηση, μην 
ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά.

- Και είναι λόγος αυτός να 
τρέχεις να φύγεις; Για να σε 
καθησυχάσει το είπε.

- Ξέρεις δεν το είπε σε μένα. 
Στο γιατρό το είπε!!

EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...

Τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτο-
ρείου Ειδήσεων αναφέρει ότι σε σύντο-

μο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν ανακοι-
νώσεις για την μετατροπή του αεροδρομίου 
Τρίπολης σε αεροδρόμιο για πτήσεις χαμη-
λού κόστους και για εμπορευματικές μετα-
φορές, όπως ανέφερε ο ...περιφερειάρχης 
Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης στη διάρ-
κεια σύσκεψης τοπικών φορέων της Αργο-
λίδας, στο Ναύπλιο, στην οποία παρίσταται 
ο πρωθυπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου 
επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου.
Ο κ. Τατούλης ανέφερε ότι ο χειρισμός της 

όλης υπόθεσης με τον υπουργό Πολιτισμού 
και Τουρισμού έχει προχωρήσει πολύ, ενώ 
μίλησε και για μείωση του handle στα αερο-
δρόμια Τρίπολης και Καλαμάτας, σημείο στο 
οποίο παρενέβη ο κ. Γερουλάνος λέγοντας 
ότι η εν λόγω ενέργεια αποτελεί πρωτοβου-
λία του υπουργείου Μεταφορών και Δικτύ-
ων.
Σημειώνεται ότι, όπως ανέφεραν εκπρό-

σωποι των επιμελητηρίων Αργολίδας, η λει-
τουργία αεροδρομίου στην Τρίπολη είναι 
ομόφωνο αίτημα τεσσάρων νομών της Ανα-
τολικής Πελοποννήσου (Κορινθία, Αργολίδα, 
Αρκαδία, Λακωνία), καθώς θεωρούν ότι θα 
αποτελέσει σοβαρότατη υποδομή για την 
οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πο-

λιτικής Ευθύνης Περιφερειακής Πολιτικής 

και βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημο-
κρατίας τονίζει ότι: «Η μετατροπή του στρα-
τιωτικού αεροδρομίου της Τρίπολης ώστε 
να λειτουργεί ως αερολιμένας –κόμβος χα-
μηλού κόστους για την εξυπηρέτηση ναυ-
λωμένων πτήσεων επιβατικών αεροσκαφών 
είναι αναγκαία ...υποδομή για την ανάπτυξη 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου και αποτελεί 
πάγιο αίτημα τόσο των επαγγελματικών φο-
ρέων που σχετίζονται με τον τουρισμό, όσο 
και ευρύτερα των τοπικών κοινωνιών.
Επισημαίνεται ότι την ανάγκη για αναπτυ-

ξιακή αξιοποίηση του αεροδρομίου της Τρί-
πολης την έχουν αναγνωρίσει με δημόσιες 
τοποθετήσεις τους και οι δύο συναρμόδιοι 
υπουργοί. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δ. Ρέππας 
σε σχετική ημερίδα είχε δηλώσει: ‘’τα οφέλη 
από τη λειτουργία αεροδρομίου στην Τρίπο-
λη είναι πολλά’’. Ο δε Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Άμυνας κ. Π. Μπεγλίτης, σε πρόσφατη 
συνάντηση που είχε με την Πανελλαδική 
Ένωση Αρκάδων δεσμεύθηκε -όπως αναφέ-
ρεται στη σχετική ανακοίνωση της Ένωσης 
- για χωροθέτηση του αεροδρομίου ώστε να 
δέχεται αεροσκάφη τσάρτερ.
Είναι συνεπώς επιτακτική ανάγκη να προ-

χωρήσουν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες, 
ώστε να πραγματοποιηθεί ένα έργο ανα-
γκαίο για την ανάπτυξη ολόκληρης της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου».

OIKONΟΜΙΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
Ηδη το καλοκαίρι έχει μπει 

για τα καλά και φυσικά θα 
επανέλθει στο χωριό και το 
πρόβλημα της λειψυδρίας. 
Ειδικά φέτος το πρόβλημα 
θα είναι οξύτερο. Γι’ αυτό το 
λόγο ο δήμος δρομολογεί κά-
ποια μέτρα όπως η μέτρηση 
των ρολογιών ώστε όποιος 
καταναλώνει να πληρώνει 
ειδικά τους καλοκαιρινούς 
μήνες. Εκτός όμως από τα μέ-
τρα που παίρνει ο δήμος θα 
πρέπει να βοηθήσουμε όλοι 
κάνοντας οικονομία στο νερό 
στο σπίτι και ποτίζοντας τους 
κήπους με μέτρο ή με αυτό-
ματο πότισμα. Ας μη ξεχνάμε 
ότι το νερό πρώτα είναι για 
να το πιούμε και αφού φρο-
ντίσουμε να φτάσει για όλους 
και σε κάθε σπίτι τότε κάνου-
με τα υπόλοιπα. Οσα σπίτια 
έχουν τοποθετήσει δεξαμενές 
φυσικά δεν θα έχουν κανένα 
πρόβλημα μιας και όταν κό-
βεται το νερό θα παίρνουν 
από τη δεξαμενή. Επιπλέον ο 
δήμος προσπαθεί να εντοπί-
σει τα χαλασμένα ρολόγια κα-
θώς και αυτούς που κλέβουν 
νερό μη έχοντας ούτε ρολόι 
και στους οποίους θα διακό-
ψει τη παροχή επιβάλλοντας 
βαρύ πρόστιμο. Μία άλλη 
κατηγορία «πατριωτών» δεν 
πληρώνει ούτε το ετήσιο 
πάγιο χρωστώντας πολλά 

χρόνια λογαριασμούς…..Και 
αυτοί είναι και οι χειρότεροι 
μιας και κάνουν και ….κριτι-
κή στο τοπικό συμβούλιο ότι 
δεν κάνει καλά τη δουλειά 
του!!!!! Κόντρα σε όλα αυτά 
στο υδραγωγείο του χωριού 
προέκυψε κάποια βλάβη που 
είχε σχέση με το γέμισμα των 
κεντρικών σωλήνων που ξεκι-
νάνε από τις πηγές στο Εγκλε-
νιώ. Δυστυχώς ο δήμος Γορ-
τυνίας δεν ανταποκρίθηκε 
στις εκκλήσεις του τοπικού 
συμβουλίου οπότε με προσω-
πική εργασία τα μέλη του το-
πικού συμβουλίου και τη βο-
ήθεια του Δημήτρη Κόνιαρη, 
Αργύρη Ανδριανού του Ηλία, 
Αργύρη Ανδριανού του Ανα-
στασίου και Λάμπη Ταλούμη 
αποκατέστησαν τη βλάβη 
για να έχουμε όλοι εμείς οι 
υπόλοιποι νερό το καλοκαί-
ρι. Φαίνεται ότι γυρίζουμε 
στην εποχή της προσωπικής 
εργασίας παίρνοντας στα χέ-
ρια μας την τύχη του τόπου 
μας όπως έκαναν οι παππού-
δες μας και οι πατεράδες μας. 
Το παράδειγμα των αγαπη-
τών πατριωτών που έβαλαν 
προσωπική εργασία, κόπο 
και χρόνο για να έχουν νερό 
όλοι οι πατριώτες καλό είναι 
να αφυπνίσει όλους μας. Από 
μας πολλά μπράβο!!!!! 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο σύλλογος οργανώνει στις 2 Οκτωβρίου ημέρα Κυ-

ριακή αιμοδοσία για τον εμπλουτισμό της τράπεζας 
αίματος του συλλόγου στο νοσοκομείο Παίδων στη 
Πεντέλη. Στόχος είναι η συγκέντρωση ικανής ποσότη-
τας αίματος ώστε να μπορέσει η τράπεζα να ανοίξει 
και πάλι σε όλους τους πατριώτες και όχι μόνο στους 
αιμοδότες. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.

Όλοι κοντά στα Συμβούλια των Συλλόγων
Με τ ις  αλλαγές  του 

“Kαλλικράτη” και την κατάρ-
γηση των δήμων της επαρ-
χίας μας η ύπαρξη των τοπι-

κών Συλλόγων κρίνεται πιο 
επιβεβλημένη και αναγκαία 
όσο ποτέ άλλοτε. Πρέπει να 
παραδεχτούμε όλοι ότι πλέον 
οι Σύλλογοι και οι Ενώσεις 
είναι αυτοί που κυρίως κρα-
τούνε ζωντανό το χωριό με 
τις δράσεις τους. 

Γι’ αυτό πρέπει όλοι οι 
συμπατριώτες να συσπει-
ρώνονται κοντά στο Σύλλο-
γο και να συμμετέχουν στις 
εκδηλώσεις του. Πρωτίστως 
όμως να αναγνωρίζουν και 
το έργο όλων των μελών του 
Δ.Σ. Γιατί αυτά τα άτομα σε 
μια πολύ δύσκολη εποχή, 
εργάζονται εθελοντικά και 
αφιλοκερδώς για το καλό του 
τόπου τους. Σπαταλούν χρό-
νο και χρήμα, αφού όχι μόνο 
αφιερώνουν πολλές ώρες 
από τον ελεύθερο χρόνο τους 
αλλά πολλές φορές …βάζουν 
και χρήματα από την τσέπη 
τους. 

Ας τους το αναγνωρίσουμε 
όλοι αυτό και ας πάψει πια “η 
κριτική για την κριτική”.

 «Από την εφημερίδα 
Γορτυνία»

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την 
αξιοποίηση του Χιονοδρομικού! 

Είναι γεγονός ότι το χιο-
νοδρομικό κέντρο του 

Μαινάλου είναι το κοντινό-
τερο στην Αθήνα με πολ-
λές υποδομές και σίγουρα 
η ναυαρχίδα του χειμερινού 
τουρισμού της Αρκαδίας. 
Παρ’ όλα αυτά δεν έχει βρε-
θεί ο κατάλληλος επιχειρη-
ματίας που θα του δώσει 
την ώθηση που πρέπει.
Πριν από λίγες ημέρες εί-

χαμε εξελίξεις στο ζήτημα 
της διαχείρισης και λειτουρ-
γίας του Χιονοδρομικού 
Κέντρου στην Οστρακίνα. 
Ο Πρόεδρος και το Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Ελληνι-
κού Ορειβατικού Συλλόγου 

Τριπόλεως, ανακοίνωσαν 
ότι α πευθύνουν πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την αξιοποίηση και λει-
τουργία του Χιονοδρομικού 
Κέντρου Οστρακίνας. 
Η διοίκηση του Συλλόγου 

δέχεται τους ενδιαφερομέ-
νους, οι οποίοι μπορούν να 

κλείσουν συνάντηση με την 
Διοίκηση. Για τον λόγο αυτό 
τα γραφεία του Συλλόγου 
λειτουργούν από Δευτέρα 
έως Παρασκευή και ώρες 
6,00-8.00 μ.μ. Ο χρόνος των 
ενημερωτικών συναντήσεων 
λήγει την 30/05/2011. 
Μετά την ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων, αυτοί μπο-
ρούν να καταθέσουν μη δε-
σμευτικές προσφορές από 
01/06/2011 έως 15/06/2011 
είτε στα γραφεία του Συλ-
λόγου, είτε ταχυδρομικά. 
Ελπίζουμε ότι θα βρεθεί η 
καλλίτερη λύση για το καλό 
της περιοχής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOKPAT!A
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ  Δημητσάνα 1- 7 - 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με την 4/1987 

Πυροσβεστική  Διάτα -
ξη, οι ιδιοκτήτες ή οι με 
οποιοδήποτε τρόπο εκμε-
ταλλευτές οικοπέδων και 
λοιπών ακάλυπτων χώρων 
που βρίσκονται μέσα σε 
κατοικημένες περιοχές ή 
κοντά σ’ αυτές και μέχρι 
απόστασης εκατό (100) μέ-
τρων, υποχρεούνται στην 
αποψίλωση αυτών από τα 
ξηρά χόρτα και στην απο-
μάκρυνση τυχόν άλλων 
εύφλεκτων υλικών που 
βρίσκονται μέσα σ' αυτά, 
προς αποτροπή του κιν-
δύνου πρόκλησης πυρκα-
γιάς. Επιπροσθέτως στους 
χώρους που αναφέρονται 
παραπάνω απαγορεύεται 

το άναμμα φωτιάς κατά 
τo χρονικό διάστημα από 
1ης  Μαΐου  μέχρι  31ης 
Οκτωβρίου κάθε έτους. Οι 
παραβάτες της διάταξης 
αυτής διώκονται και τιμω-
ρούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 433 
του Ποινικού Κώδικα. 
Ως εκ τούτου, όλοι οι 

δημότες του Δήμου μας. 
οι οποίοι εμπίπτουν στην 
προαναφερθείσα Πυρ/κή 
Διάταξη οφείλουν έως την 
31η Ιουλίου να κόψουν 
την ως άνω βλάστηση που 
βρίσκεται εντός των ιδι-
οκτησιών τους, ώστε να 
αποφευχθεί κίνδυνος πυρ-
καγιάς.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


