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Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε το Πάσχα στο Ελ-
ληνικό. Όλα τα σπίτια άνοιξαν να υποδεχθούν τους 

απόδημους, τα ξενοδοχεία φιλοξένησαν επισκέπτες που όλο 
και περισσότεροι, επιλέγουν το Ελληνικό για τις διακοπές 
τους.
Έχουμε την τύχη και την ευλογία, να έχουμε στο χωριό 

μας ιερέα, που έχει σαν αποτέλεσμα, να παρακολουθούμε τις 
ιερές ακολουθίες των ημερών, στον κανονικό τους χρόνο και 
στην κανονική διάρκεια.

 Την Μεγάλη Εβδομάδα ο 
ιερέας μας Γεώργιος Κοκο-
σιούλης έκανε υπερπροσπά-
θεια για να προλάβει τις ιερές 
ακολουθίες στα χωριά Ψάρι, 
Παλαμάρι και Καρβουνάρι.

Την Μεγάλη Πέμπτη η δη-
μιουργική δραστηριότητα 
των μικρών παιδιών έγινε 
πάλι αισθητή, είχε προηγηθεί 
το καλοκαίρι η πώληση των 
ζωγραφιών τους, για να φυ-
τευτούν δένδρα και λουλού-
δια. Τώρα είχαν την ιδέα και 
την έκαναν πράξη να κατα-

σκευάσουν, πασχαλινές λα-
μπάδες και να τις πουλήσουν 
στον κόσμο. Έτσι και έγινε. 
Όλες σχεδόν οι λαμπάδες το 
βράδυ της Ανάστασης, ήταν 
από τα χέρια των μικρών παι-

διών. Πρωταγωνίστρια στην 
εκδήλωση η μικρή Δήμητρα, 
μαζί με τη Σταυρούλα, τη 
Μαρία, τη Μαρίνα, τη Κων-
σταντίνα, τη Δανάη, τη Βα-
σιλική, τον Πάνο, τον Χάρη, 
τον Χριστόφορο, τον Βασίλη, 
τον Διονύση, τον Πέτρο, τον 
Άγγελο, τον Παναγιώτη, τον 
Χαράλαμπο, την Ελένη, την 
Ανδριάνα, τη Λόλα, τη Μυρ-
τώ και τη Μαριλένα. Τα χρή-
ματα που συγκέντρωσαν, θα 
τα διαθέσουν για να κάνουν 
κάτι για το χωριό. Το μεγά-
λο κέρδος όμως είναι, ότι τα 
παιδιά των 9-10 χρόνων μα-
θαίνουν να προσφέρουν στο 
χωριό μας, πράγμα χρήσιμο 

και ελπιδοφόρο στις δύσκο-
λες εποχές που ζούμε
Το βράδυ και μετά τα Δώ-

δεκα Ευαγγέλια οι γυναίκες 
του Χωριού, στόλισαν τον 
επιτάφιο, με λουλούδια που 
μάζεψαν από τη ανθισμένη 
φύση του Ελληνικού και 
αγόρασαν με δικές τους ει-
σφορές. 
Τη Μεγάλη Παρασκευή 

έγινε η περιφορά του Επι-
τάφιου στην πλατεία του 
χωριού. Στην περιφορά συμ-
μετείχε ο Υπουργός Εθνικής 
Άμυνας, συμπατριώτης μας 
Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο 
Πρόεδρος του συμβουλίου 
της Τοπικής Κοινότητας, ο 
Πρόεδρος του συλλόγου και 
πλήθος κόσμου.
Το Μεγάλο Σάββατο είχε 

προγραμματιστή να γίνει πο-
δοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα 
στους Κοπρίτες και τους Κο-
μήτες όμως αναβλήθηκε για 
το καλοκαίρι λόγω άσχημων 
καιρικών συνθηκών. 
Το Βράδυ της Ανάστασης 

ο ιερός Ναός του Προφήτη 
Ηλία ήταν γεμάτος από κό-
σμο. Ακόμη και στο προαύλιο 
του ναού υπήρχε κόσμος που 
δεν μπορούσΕ να εισέλθει 
στο ναό. Μια ευχάριστη έκ-
πληξη περίμενε όλους αφού 
ο ιερέας μας Γεώργιος Κοκο-
σιούλης είχε μεριμνήσει και 
ήρθε στις 23.45 το άγιο φως 
προερχόμενο από την τελε-
τή αφής στα Ιεροσόλυμα. Οι 
καμπάνες κτύπησαν χαρμό-
συνα και ο ιερέας μας έδωσε 
το Άγιο Φως. Συγκινημένοι 
όλοι μαζί έψαλαν το Χριστός 
Ανέστη και σε κατανυκτική 
ατμόσφαιρα η λειτουργία δι-
ήρκεσε μέχρι τη 1.30.
Την Κυριακή του Πάσχα, 

ο οβελίας είχε την τιμητική 
του. Όποιος είχε τον τρόπο 
τον έψησε στο σπίτι, όποιος 
δεν μπορούσε τον απήλαυσε 
στις ταβέρνες, στη πλατεία 
του Χωριού. Το βράδυ το 
κλίμα στο χωριό ήταν φα-
ντασμαγορικό. Με χορηγό 
τον Χαράλαμπο Ταλούμη 
του Βασιλείου ο ουρανός του 
χωριού φωτίστηκε από τα 
πυροτεχνήματα που έπεσαν 
στη πλατεία του χωριού δη-
μιουργώντας καταπληκτική 
ατμόσφαιρα.
Από τη Δευτέρα του Πάσχα 

κάποιοι σιγά –σιγά πήραν το 
δρόμο της επιστροφής ενώ 
κάποιοι που δεν είχαν δου-
λειές συνέχισαν μέχρι και τη 
γιορτή του Αγίου Γεωργίου. 
Νάμαστε όλοι καλά να πάμε 
και του χρόνου...

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Δυστυχώς η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα 

έφθασε από καιρό και στο σύλλογο. Εκτός όλων των άλ-
λων προβλημάτων που μας έχει δημιουργήσει καθιστά 
δύσκολη και την έκδοση της εφημερίδας μας. Το υψηλό 
κόστος του τυπογραφείου και το ακόμα υψηλότερο της 
διανομής καθιστά το τίμημα της έκδοσης του κάθε φύλ-
λου δυσβάσταχτο. Ο προβληματισμός πλέον μπαίνει στο 
αν πρέπει να συνεχίσουμε την έκδοση της εφημερίδας.

 Σε πρώτη φάση θα δοκιμάσουμε να συνεχίσουμε αλλά 
όχι πλέον δωρεάν γιατί οι οικονομικές συνθήκες δεν το 
επιτρέπουν.

 Το Δ.Σ. αποφάσισε να βάλει για τριετή συνδρομή το 
πόσο των 15 ευρώ δηλαδή 5 ευρώ το χρόνο. Όσοι πα-
τριώτες θέλουν να συνεχίσουν να λαμβάνουν την εφημε-
ρίδα θα πρέπει να καταβάλουν τη συνδρομή. Οι υπόλοι-
ποι θα μπορούν να ενημερώνονται για τα νέα του χωριού 
από το διαδίκτυο.

 Το χρονικό όριο που θέσαμε για την καταβολή των 15 
ευρώ είναι 30 Απριλίου 2012. Μετά από αυτή την ημε-
ρομηνία η αποστολή της εφημερίδας θα διακόπτεται. 
Τη συνδρομή μπορείτε να την καταθέτετε στο λογα-

ριασμό του συλλόγου στην Εθνική τράπεζα με αριθμό 
040/609112-13 και μετά να ενημερώνετε για τη κατάθε-
ση οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ ή να τη δίνετε σε οποιοδή-
ποτε μέλος του συλλόγου.
Επομένως αυτή η εφημερίδα είναι η τελευταία που 
λαμβάνουν όσοι δεν έχουν καταβάλλει τα 15 ευρώ. Το 
επόμενο φύλλο θα μπορούν να το βλέπουν στην ιστο-
σελίδα του συλλόγου στο Internet.

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΟΜΟΡΦΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΟΜΟΡΦΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΣΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Για πρώτη φορά μετά τις εκλογές ο Δήμαρχος Γορτυνίας επι-
σκέφθηκε το χωριό μας.
Την Κυριακή στις 29-4-2012 έγινε συνάντηση στο χωριό με τον 

Δήμαρχο Γορτυνίας κ. Ι. Γιαννόπουλο την Αντιδήμαρχο κα Μ. Δια-
μαντοπούλου, τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Χ. Βογιατζή και 
κ. Ν. Μπαρούτσα. Στην συνάντηση παρέστησαν ο Πρόεδρος του 
ΤΣ κ. Χ. Μπαρμπαλιάς το μέλος του ΤΣ κ Σ .Δρούλιας το μέλος 
του ΔΣ του Συλλόγου μας και πρώην υποψήφιος Δημοτικός Σύμ-
βουλος Β. Θεοδωρόπουλος και 

Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν

Νικ. Θεοδωράκης
Β. Θεοδωρόπουλος
Σοφία Μπαρμπαλιά
Χαρ. Μπαρμπαλιάς
Αντ. Παπαντωνίου
Δημ. Παπαντωνίου

Συνέχεια στη σελίδα 6

Ο Δήμαρχος παρατηρεί τη διαρροή
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Για την ενημέρωση των κοινωνικών επικοινωνήστε 
με την Χριστίνα Κόνιαρη στο τηλ. 6974-306576

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΞ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 
«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:
ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Υπεύθυνος έκδοσης:
ΒΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συντακτική Επιτροπή:
ΠΑΝ. ΑΪΒΑΛΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΛΟΥΜΗ

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

E-mail: costaszl@yahoo.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν τις θέσεις 
και τις απόψεις 

των υπογραφόντων

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

Κατάσταση του ταμείου του συλλόγου 
μέχρι 30/04/2012

Λογαριασμός Αμερικής  .....................................17.716,64€
Λογαριασμός Κινήσεως  .....................................12.084,19€
Μετρητά  .............................................................1.676,38€
ΣΥΝΟΛΟ  .............................................................31.477,21€

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ ΜΑΣ

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

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. Μάριος  210 2929248 6979110691

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιω. Ευάγγελος 210 9418560 6944511502

ΚΟΝΙΑΡΗ Ιωαν. Χριστίνα 210 9711862 6974306576

ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ Ηλ. Αθηνά  6970979696

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παν. Έφη 210 2138821 6977527006

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασ. Αντώνιος 210 4835042 6944414777

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Χρ. Μαρία  210 9703892 6973684504

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Νικ. Γεώργιος  6944274187

ΤΑΛΟΥΜΗ Βασ. Ευαγγελία  210 9351703 6977456036

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χαρ. Βασίλειος  210 9768257 6948116666

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου 
Μαρτίου - Απριλίου 2012

Από μεταφορά  .....................................................28.828,62€
Έσοδα  ....................................................................5.455,00€
Έξοδα  ....................................................................2.806,41€
ΣΥΝΟΛΟ  ..............................................................31.477,21€

ΕΞΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

Σας υ πεν θυ μί ζου με ό τι η 
ύ λη της ε φη με ρί δας συ-
μπλη ρώ νεται στο τέ λος 
κά θε ζυ γού μή να. Φρο-
ντί στε λοι πόν, ό σοι εν δια-
φέ ρε στε για την έ γκαι ρη 
α πο στο λή κει μέ νων και 
πα ρα τη ρή σε ων σας. 

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

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Τη Μ. Παρασκευή 13/4/12, απεβίωσε η 

Αικατερίνη Ανδριανού-Μιχαλοπούλου, κόρη 
του Αθανασίου, και ετάφη στη Θεσσαλονίκη.  

• Στις 20 Απριλίου απεβίωσε ο Νικόλας 

Μπαρμπαλιάς του Χαραλάμπους σε ηλικία 80 
ετών. Η κηδεία του έγινε στο κοιμητήριο του 
Αι Γιάννη στο Ελληνικό. 
Το Δ.Σ. εκφράζει τα συλλυπητήρια στους 

οικείους τους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

 Δημητσάνα 8- 5 - 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με την 4/2012 

Πυροσβεστική Διάταξη, οι 
ιδιοκτήτες, νομείς και επι-
καρπωτές των οικοπεδικών 
και λοιπών ακάλυπτων χώ-
ρων, που βρίσκονται εντός 
πόλεων, κωμοπόλεων και 
οικισμών και σε απόστα-
ση μέχρι 100 μέτρων από 
τα όρια τους, υποχρεούνται 
στην αποψίλωση αυτών από 

τα ξηρά χόρτα και στην απο-
μάκρυνση τους, την απομά-
κρυνση τυχόν άλλων εγκα-
ταλελειμμένων καυστών ή 
εκρήξιμων υλικών ή αντικει-
μένων που βρίσκονται μέσα 
σε αυτούς, προς αποτροπή 
του κινδύνου πρόκλησης 
πυρκαγιάς ή ταχείας επέ-
κτασης της, καθώς και στη 
λήψη κάθε άλλου κατά πε-
ρίπτωση μέτρου που απο-
βλέπει στην αποφυγή αιτίων 
και τη μείωση του κινδύνου 
από πυρκαγιά. Επιπροσθέ-
τως στους χώρους που ανα-
φέρονται παραπάνω απαγο-

ρεύεται το άναμμα φωτιάς, 
η απόρριψη αναμμένων τσι-
γάρων - σπίρτων και άλλων 
υλών κατά το χρονικό διά-
στημα από 1ης Μαΐου μέχρι 
31ης Οκτωβρίου κάθε έτους. 
Οι παραβάτες της διάταξης 
αυτής διώκονται και τιμω-
ρούνται σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 433 του 
Ποινικού Κώδικα.
Ως εκ τούτου, όλοι οι δη-

μότες του Δήμου μας οι 
οποίοι εμπίπτουν στην προα-
ναφερθείσα Πυρ/κή Διάταξη 
οφείλουν έως την 31η Μαΐου 
να κόψουν την ως άνω βλά-
στηση που βρίσκεται εντός 
των ιδιοκτησιών τους, ώστε 
να αποφευχθεί κίνδυνος 
πυρκαγιάς.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Έχουν περάσει τρεις εβδομάδες, από την επίσκε-
ψη του Δημάρχου στο Ελληνικό. Μαζί με την αντιδήμαρ-
χο, δημοτικούς συμβούλους και τον πρόεδρο του χωριού 
μας, επισκέφτηκαν την πηγή και διαπίστωσαν το πρόβλημα, 
που έχει θέσει επιτακτικά το τοπικό συμβούλιο με την σο-
βαρή βλάβη στην πηγή στο Κακόρεμα, καθώς και στο δρό-
μο που οδηγεί εκεί, που είναι κλειστός λόγω κατολισθήσε-
ων.
Παρά τη σοβαρότητα του θέματος, μέχρι την έκ-

δοση της εφημερίδας δεν έχουν σταλεί συνεργεία για 
την αποκατάσταση των βλαβών και το νερό εξακολου-
θεί να χύνετε στο ρέμα. 

Μπάμπης Μπαρμπαλιάς - Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου

ΝΕΕΣ ΚΛΟΠΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Μετά τη κλοπή του ρολογιού στο ξενοδοχείο νέες κλοπές 

έγιναν εις βάρος του συλλόγου. Εκλάπη το ρολόι που είχε 
τοποθετηθεί στον Αη-Γιώργη για το πότισμα των δένδρων κα-
θώς και ένας νεροχύτης κουζίνας που ήταν στο ξενοδοχείο. 
Δυστυχώς η οικονομική κρίση αναγκάζει κάποιους να γίνονται 
κλέφτες αντικειμένων μικρής αξίας ρισκάροντας τη σύλληψή 
τους που θα τους στιγματίσει για πάντα…..

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΛΑΜΠΑΔΕΣ
Μία ακόμα ευχάριστη έκπληξη μας επεφύλαξαν τα παιδιά του 

χωριού. Μετά τη φύτευση που έκαναν στο σχολείο αυτή τη φορά 
έφτιαξαν λαμπάδες. Ο σύλλογος αγόρασε από την Αθήνα τα υλικά 
που χρειάζονταν και τη Μεγάλη Πέμπτη τα παιδιά συγκεντρώ-
θηκαν στα γραφεία του συλλόγου γυναικών στο Ελληνικό και 
άρχισαν να φτιάχνουν πασχαλινές λαμπάδες. Επικεφαλής η Ρούλα 
Καλλιανιώτη που είχε την ιδέα του όλου εγχειρήματος αλλά και 

την υλοποίησή της. Από τα παιδιά επικεφαλής η Δήμητρα Μπαρ-
μπαλιά. Αφού ολοκληρώθηκε η κατασκευή των λαμπάδων τα 
παιδιά βγήκαν στο χωριό και μέσα σε δύο ώρες είχαν πουληθεί 
όλες αφού και η τιμή τους ήταν χαμηλή και προσιτή σε όλα τα 
βαλάντια, μόλις 5 ευρώ. Τα λεφτά που συγκεντρώθηκαν έφθασαν 
τα 245 ευρώ και τα παιδιά θα αποφασίσουν με ποιο τρόπο θα τα 
διαθέσουν. Εμείς από τη πλευρά μας να ευχηθούμε αυτές οι προ-
σπάθειες να καθιερωθούν και να επαναληφθούν. Ο σύλλογος θα 
είναι αρωγός σε όλα αυτά. Συγχαρητήρια σε όλους. 
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ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

Τα δύο εκκλησάκια του 
χωριού μας ο Άγι-
ος Γεώργιος στις 23 

Απριλίου και ο Άγιος Αθανά-
σιος στις 2 Μαίου είχαν τη τι-
μητική τους. Όσοι βρέθηκαν 
εκείνες τις μέρες στο χωριό 
παρακολούθησαν με ευλά-
βεια τη Θεία Λειτουργία των 
δύο εκκλησιών που γιόρτα-
ζαν αλλά και είδαν από κο-
ντά τη πρόοδο των δένδρων 
που υπάρχει τόσο στον Αη-
Γιώργη όσο και στον Άγιο 
Θανάση. Και στον μεν πρώτο 
η περίφραξη τα προστατεύει 
από τα ζώα που βόσκουν δεν 
συμβαίνει όμως το ίδιο στον 
Άγιο Θανάση. Εκεί παρά τις 
επανειλημμένες διαμαρτυ-
ρίες μας και τις υποσχέσεις 
συγκεκριμένου βοσκού ότι θα τα προστατεύσει υπάρχει πρόβλημα. Επειδή ο σύλλογος δεν 
θέλει να αντιδικήσει με κανέναν θα προχωρήσει σε νέα περίφραξη των ακακιών που έχουν 
αναπτυχθεί. Αν και αυτό δεν έχει αποτέλεσμα θα προχωρήσει σε πιο δραστικά μέτρα…..

ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ

Σε καλό δρόμο είναι η υπόθεση του ξενοδοχείου μας. Ο 
νέος ενοικιαστής με τη βοήθεια μηχανικού που προσέλαβε 
ο σύλλογος προχωρά στην αδειοδότηση του. Ήδη ο φάκελος 
είναι στη περιφέρεια Πελοποννήσου όπου και ολοκληρώνε-
ται ο έλεγχος. Ο νέος ενοικιαστής ο κ. Χρήστος Οικονομίδης 
ξεκινάει και κάποιες εργασίες εντός του ξενοδοχείου ενώ σε 
λίγο καιρό θα προβεί και στις απαραίτητες προσλήψεις προ-
σωπικού.

Όσον αφορά στον παλιό ενοικιαστή Σταύρο Πετρόπουλο με 
απόφαση του ΔΣ τα χρωστούμενα ενοίκια εκχωρήθηκαν στο 
ελληνικό δημόσιο ώστε και ο σύλλογος να αποφύγει δικαστι-
κές περιπέτειες με κάποιον από τον οποίο δεν υπάρχει πιθα-
νότητα να πάρει το παραμικρό αλλά και να γλιτώσει γύρω στα 
2500 ευρώ εφορία από ενοίκια που δεν έχει εισπράξει. Για οτι-
δήποτε νεότερο θα σας ενημερώνουμε μέσω της εφημερίδας. 

ΓΙΑΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ…..ΓΙΑΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ…..
Στο Ελληνικό Αρκαδίας οι 

άνθρωποι που απαρτίζουν το 
Σύλλογο έχουν πολύ κουρά-
γιο και δύναμη για να μπο-
ρούν σε δύσκολους καιρούς 
να κρατούν ζωντανή την παρά-
δοση και να είναι ο καλύτερος 
σύνδεσμος με τους ανθρώ-
πους του τόπου του δικού 
τους, όπου κι αν κατοικούν αυ-
τοί, στην Ελλάδα ή τον κόσμο.

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι 
από πλευράς απόστασης εί-
ναι τυχεροί. Η πρόσβαση με 
Ι.Χ. είναι 2.30 με 3 ώρες άνετα. 
Κοστίζει βέβαια η βενζίνη, τα 
διόδια, αλλά οι περισσότε-
ροι από αυτούς είναι ευκατά-
στατοι έμποροι ή ελεύθεροι 
επαγγελματίες, με ένα εισό-
δημα που ακόμα τους επιτρέ-
πει κάποιες μικρές “πολυτέ-
λειες”.

Στο χωριό αυτό, γυναικο-
χώρι, μ' αρέσει πολύ και εκ-
μεταλλεύομαι κάθε ευκαι-
ρία για να το επισκεφθώ. Να 
τώρα λέμε με αφορμή την 25η 
Μαρτίου να κατέβουμε ξανά...

Ο αέρας, το περιβάλλον, οι 
άνθρωποι, δεν ξέρω τι να πρω-
τοβάλω μπροστά με ξεκουρά-
ζουν. Χαλαρά στο καφενείο ή 
την ταβέρνα ή στο καφέ. Είναι 
ίδια όμορφο το καλοκαίρι με 
το χειμώνα. Αν και το καλοκαί-
ρι δεν παίζεται. Ο Λάμπρος 
περνώντας πολλά καλοκαίρια 
κοντά στον παππού του και 
τον θείο του, τον θεωρεί δικό 
του τόπο και όσο δεν έχει ακό-
μα αναλάβει υποχρεώσεις στη 
ζωή, εδώ του αρέσει να μένει 
ώς το άνοιγμα των σχολείων το 

Σεπτέμβρη...
Ξενύχτια στην πλατεία, παι-

χνίδια ατελείωτα και βόλτες ως 
τα αλώνια είναι πράγματα που 
ξεχωρίζουν σε όσους έχουν ζή-
σει εδώ. Ακόμα και στις μεγά-
λες ζέστες του Ιουλίου, εδώ τα 
βράδια μια κουβέρτα τη χρει-
άζεσαι... Είναι ψηλά και έχει 
δροσιά. Άσε που το Μαίναλο 
με τα έλατα είναι μόλις μερικά 
χιλιόμετρα...

Όσο ήταν κοινότητα το Ελ-
ληνικό οι δήμαρχοι που πέρα-
σαν έκαναν πολλά πράγματα 
στο χωριό. Το ίδιο και αργότε-
ρα που ενώθηκαν με τη Στε-
μνίτσα και έγιναν δήμος Τρι-
κολώνων.

Τώρα, με τον Καλλικράτη τα 
πράγματα έγιναν πιο δύσκολα. 
Όσοι ζουν στην Αθήνα και γνω-
ρίζουν από το χάος των διοι-
κητικών περιοχών μπορούν να 
αντιληφθούν σε τι αναφέρομαι.

Το σπουδαίο είναι ότι ο Σύλ-
λογος δεν τα βάζει κάτω. 
Επιμένει να συσπειρώνει τον 
κόσμο γύρω του και να κάνει 
πράγματα. Δείτε στο φύλλο 
αυτό τι σχεδιάζουν για το φε-
τινό Πάσχα. Και ενημερώνουν 
έγκαιρα τους χωριανούς τους. 
Ίσως εκεί να οφείλεται το γεγο-
νός ότι είναι κοντά ο ένας στον 
άλλον. Μέχρι και Τράπεζα 
Αίματος έχουν φτιάξει για τα 
μέλη τους. Γιατί στη δύσκολη 
ώρα είναι που πρέπει να έχεις 
κάπου να ακουμπήσεις.

Μπράβο παιδιά! Συνεχίστε 
έτσι... 

 ΝΙΚΟΣ ΕΛ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Ο σύλλογος γυναικών Ελληνικού έκανε αρχαιρεσίες στις 11 Μαρτίου 2012 και εξέλεξε νέο 
ΔΣ από το οποίο μας εστάλη η παρακάτω επιστολή την οποία και δημοσιεύουμε.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ αριθ. 72
Τηλ: 210-3847626
ΦΑΞ:210-3847196
106 78 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ: Αθήνα 20/4/2012
Τον Σύλλογο των Απανταχού Εξ Ελληνικού 
Γορτυνίας «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
Υπόψη κου Αντώνη Παπαντωνίου 
Πρόεδρος Δ.Σ
Οδός Εμ. Μπενάκη 73
106 81 ΑΘΗΝΑ
Αθήνα 20/4/2012
Αρ. Πρωτ. 5

Κύριε Πρόεδρε, 
 Και αγαπητοί φίλοι –μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

 Σας γνωρίζουμε τα παρακάτω και παρακα-
λούμε για τις δικές σας ενέργειες, προκειμέ-
νου να δημοσιευτούν στην εφημερίδα του 
χωριού μας, τόπο καταγωγής όλων μας, που 
τόσο τον αγαπάμε.

 Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Γυναικών Ελληνικού Γορτυνίας Αρκαδίας, που 
αναδείχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες του Συλλό-
γου που έγιναν στις 11-3/2012, εκφράζει τις 
θερμές ευχαριστίες του προς όλα τα μέλη του 
Συλλόγου μας για την Συμμετοχή τους στις 
εκλογές.

 Εκφράζουμε επίσης τις θερμές μας ευχαρι-
στίες και στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβού-
λιο για το επιτυχημένο έργο και την προσφορά 
του και ελπίζουμε να συνεχίσουμε και εμείς με 
επιτυχία το δικό τους έργο, με μοναδικό σκο-
πό την προσφορά αγάπης και χαράς σε όλα τα 

μέλη του Συλλόγου μας.Τούτο θα επιτευχθεί 
μόνον αν όλα τα μέλη και μη μέλη βρεθούν κο-
ντά μας και μας στηρίξουν με την αγάπη τους, 
τον καλό τους λόγο, την παρουσία τους, και με 
ό, τι άλλο ο καθένας θέλει και μπορεί.

 Δηλώνουμε δε ότι είμαστε ανοιχτές σε 
οποιαδήποτε διαλογική συζήτηση, προκειμέ-
νου να επιτύχουμε τα καλύτερα και είμαστε σί-
γουρες ότι όλοι θ’ ανταποκριθούν στο κάλεσμα 
μας αυτό.

 Θεωρούμε δεδομένη την συμπαράστασή Σας 
στο έργο μας και πιστεύουμε σε μια αποδοτική 
και άριστη συνεργασία, με μοναδικό αντικειμε-
νικό σκοπό το καλό του χωριού μας.

 Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
έχει ως εξής:

1.- Σοφία Μπαρμπαλιά, Πρόεδρος, τηλ: 210-
9850641, 

2.-Πόπη Παπούλια, Αντιπρόεδρος, τηλ: 210-
6517086, 

3.-Έλενα Γεωργίου, Γραμματέας, τηλ: 210-
6216350, 

4.-Βάσω Ταλούμη-Μαζαράκου, Ταμίας, τηλ: 
210-2716072, 

5.-Ευανθία Ανδριανού, Τακτικό Μέλος τηλ: 
210-9767094, 

6.-Μαρία Σπηλιοπούλου, Τακτικό Μέλος τηλ: 
210-9832158 και 

7.-Βούλα Χασάπη Σαρακινιώτη, τηλ: 210-
5146550
Ως αναπληρωματικά μέλη εκλέχθησαν οι :
1.-Ανδριάννα Μπαρμπαλιά, τηλ: 210-

3477302, 
2.-Βάσω Ανδρέα Ταλούμη τηλ: 210-9315235, 

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ. ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 

Υπήρχε μια σχετική κίνηση στο χωριό. Το ψήσιμο το φα-
γοπότι και το γλέντι στο μαγαζί του Σ. Δρούλια πήγε σύν-
νεφο. Στη φωτό ο Αντώνης Βασιλόπουλος και ο Γιώργος 
Δρούλιας  επί τω έργω.

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 

ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
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EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...

Έτσι θα μοιραστούν τα χρήματα 
του "λιγνιτόσημου" στην Αρκαδία
Την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012, ο Αντιπεριφερειάρχης Πελο-

ποννήσου Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, Γιαννακούρας 
Ευάγγελος και ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης Μπούρας Παναγιώ-

της, συμμετείχαν στην επιτροπή κατανομής κονδυλίων του 
ΕΑΠ, ως ποσοστό της παραγωγής της ΔΕΗ του έτους 2011, 
επιτροπή που ως γνωστόν συμμετέχουν οι Περιφερειακές 
Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας.
Το ποσό επιχορήγησης της Αρκαδίας είναι συνολικά 

3.334.211€ με την Π.Ε. Αρκαδίας να λαμβάνει το 50% ήτοι 
1.667.105€, το οποίο θα δαπανηθεί σε έργα αναπτυξιακά, 
που θα γίνουν στις περιοχές που πλήττονται και τους Δήμους 
Μεγαλόπολης και Γορτυνίας να λαμβάνουν το υπόλοιπο 50%, 
με τον Δήμο Γορτυνίας να λαμβάνει το ποσό των 135.441€.  

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Κοινοποίηση: Προς τον πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, τους αρχηγούς των κομ-
μάτων, τον υφυπουργό Αθλητισμού, 
το ΑΣΕΑΔ, τον ΕΟΠΠΥ, την ΓΚΑ ΓΚΕ 
ΜΠΕ, το Τσάμπιονς Λίνγκ, το Γιουρόπα 
Λίνγκ, το Σύλλογο Ελληνικού Γορτυνί-
ας «ο Προφήτης Ηλίας».

Με αφορμή τη διακοπείσα ποδοσφαιρική 
συνάντηση μεταξύ Κομητών και Κοπριτών 
και εκ μέρους της χορηγού εταιρείας έχουν να 
σημειώσουμε τα εξής:

-η εταιρεία Λόγος και Γραφή στήριξε φέτος 
με κάθε μέσο την προγραμματισμένη ποδο-
σφαιρική συνάντηση μεταξύ Κομητών και 
Κοπριτών. Σκοπός της ήταν να αναδειχθούν 
νέοι ποδοσφαιριστές γιατί όλοι από κάπου 
ξεκινάνε. Είναι σημαντικό να ενισχύονται οι 
προσπάθειες νέων ηλικιακά ποδοσφαιριστών 
γιατί το μέλλον παραμένει ελπιδοφόρο και να 
μη διαγράφονται οι προσπάθειες ονειροπαρ-
μένων πενηντάρηδων γιατί τα όνειρα είναι πά-
ντα δημιουργικά.

-απώτερος σκοπός της χορηγού εταιρείας 
ήταν οι δύο αυτές ομάδες να μην είναι μόνο 
αντιμέτωπες στον τελικό του γαλατικού χω-
ριού του Ελληνικού, της Γορτυνίας, της Αρ-
καδίας, της Πελοποννήσου, της Ελλάδας. 
των Βαλκανίων, της Ευρώπης αλλά να συγ-
χωνευτούν μελλοντικά σε «κομπρίτες» από 
το αγγλικό comprise που σημαίνει περιέχω, 
αποτελούμαι και με το σύνθημα «κομπράιτς 
κομπράις κομάιτς εντ κοπράιτς» (οι κομπρί-
τες αποτελούνται από κομήτες και κοπρίτες) 
να σηκώσουν την κούπα στον τελικό του τσά-
μπιονς Λίνγκ έντεκα εναντίον έντεκα και με 
τέρματα με δίχτυα.

-o διαιτητής προφανώς ήταν στημένος και 
βαλτός από μεγάλες ξένες ανώνυμες ποδο-
σφαιρικές εταιρείες. Ήταν λάθος του η απόφα-
σή για διακοπή του παρόντος αγώνος γιατί οι 
συνθήκες δεν ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς ώστε 
να μη μπορεί αυτός να διεξαχθεί. Δεν υπήρ-
χε ίχνος λίμνης νερού μέσα στον αγωνιστικό 
χώρο, η μπάλα έκανε κανονικό γκελ, μάλιστα 
δοκιμάστηκε και μπάλα από πανιά που επίσης 
έκανε γκελ. Γκελ, γκελ Καιξή κύριοι υπεύθυ-
νοι που απ’ ότι φαίνεται θέλατε να μη σας λιώ-
σουν οι ζαχαρένιες αιθέριες υπάρξεις που θα 

παρακολουθούσαν τον αγώνα. 
-ο διαιτητής του αγώνα έγραψε άσχετα 

πράγματα στο φύλλο αγώνα. Ο αγώνας διακό-
πτεται όταν η μπάλα δε μπορεί να κυλήσει στο 
έδαφος και όχι όταν οι παίκτες δε μπορούν να 
κλωτσήσουν τη μπάλα. Δεν είναι τυχαίο ότι 
υπέγραψε ανορθόγραφα γιατί πριν εθεάθει 
να παρευρίσκεται μετά μεγάλης και αμφιβό-
λου ποιότητας παρέας σε γνωστό μαγαζί του 
χωριού, μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα 
πίνοντας ούζα και χλευάζοντας τους χλευάζο-
ντες παίκτες. 

-η οικονομική ζημία από τη μη έναρξη του 
αγώνα ήταν ιδιαίτερα μεγάλη για την εταιρεία 
αφού το γήπεδο κάθε χρόνο είναι κατάμεστο 
από ένθερμους οπαδούς και η φετινή κάλυψη 
του αγώνα από το EUROSPORT, CNN, BBC, 
AL TSASIRA θα πρόσθετε τεράστια έσοδα στο 
χορηγό. Η απόφαση για ανέγερση νέου σύγ-
χρονου σταδίου χωρητικότητας 126 θεατών 
που ανάλογο του δεν υπάρχει παγκόσμια ανα-
βάλλεται επ’ αόριστον.

-υπάρχει εμφανής δόλος στην υπόθεση και 
θα γίνει καταμερισμός των ευθυνών όπου αυ-
τές προκύπτουν. Ηθικοί αυτουργοί είναι άπα-
ντες οι παρευρισκόμενοι στο χωριό τις εορτές 
του Πάσχα καθώς δεν επέτρεψαν στο χορηγό 
του αγώνα, ο οποίος επίσης παρευρίσκετο εις 
το χωριό, να πληρώσει ούτε ένα δολάριο όταν 
έτρωγε και έπινε ασταμάτητα, εκτός μίας και 
μοναδικής φοράς όταν εθεάθη να σφουγγαρί-
ζει τις πρωινές ώρες εις το μοναδικό μπαράκι 
του χωριού ελλείψει άλλων θαμώνων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε 
την επανέναρξη του αγώνα στο ίδιο μεγαλο-
πρεπές γήπεδο το συντομότερο δυνατόν αρ-
κεί η διεξαγωγή του να συμπέσει με τη συμ-
βολική ημερομηνία (Μεγάλο Σάββατο), πάντα 
την ίδια ώρα (6.00) και σε ότι αφορά το έτος 
να είναι τυχερό (κατά προτίμηση να τελειώνει 
σε 13). Ευθύνη του συλλόγου θα είναι να προ-
ετοιμάσει συστηματικά όλους τους αθλητές 
στα κατά τόπους ΚΑΠΗ, ευθύνη μας είναι να 
μείνουμε ταγμένοι στις επιλογές μας προσθέ-
τοντας μία επιπλέον χορηγία τις βραζιλιάνες 
μαζορέτες που θα έρθουν απευθείας από το 
Ρίο.

Ο εκπρόσωπος της χορηγού εταιρείας

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Είχαμε υποσχεθεί ότι σε 

αυτό το φύλλο θα δημοσιεύ-
αμε κάποια έξοδα και έσοδα 
από το 1990 έως σήμερα. Με 
απόφαση του ΔΣ αποφασί-
στηκε κάτι ακόμα πιο δύσκο-
λο. Να γίνει μηχανογράφηση 
όλων των εξόδων και εσόδων 
από τότε που υπάρχουν βι-
βλία ταμείου δηλαδή από τις 
παραπάνω ημερομηνίες έως 
και το 2008 που άρχισε η δη-
μοσίευσή τους στην εφημε-
ρίδα. Τα στοιχεία αυτά θα δη-
μοσιευθούν στην εφημερίδα 
και θα αναρτηθούν και στην 
ιστοσελίδα του συλλόγου 
μας για να είναι στη διάθεση 
του καθενός οποιαδήποτε 
ώρα. Το δύσκολο αυτό έργο 

που ας σημειωθεί είναι και 
χρονοβόρο ανατέθηκε στο 
μέλος του ΔΣ του συλλόγου 
Γιώργο Παπούλια και σύντο-
μα θα έχουμε αποτελέσματα. 
Ήδη έχουν μηχανογραφηθεί 
τέσσερα χρόνια και συνεχί-
ζουμε. 
Εδώ θα ήταν παράλειψή 

μας να μην τονίσουμε τη 
συμβολή του Νίκου Γ. Παπού-
λια στην συνεχή ενημέρωση 
και βελτίωση της ιστοσελίδας 
του συλλόγου μας. Βρίσκεται 
σε συνεχή επικοινωνία με το 
Δ.Σ. και η δουλειά που κάνει 
είναι εξαιρετική και αθόρυβη. 
Μια επίσκεψη στην ιστοσελί-
δα μας στη διεύθυνση www.
ellinikon.gr θα σας πείσει. 

Ένας Έλληνας πεθαίνει και 
φτάνει στη ρεσεψιόν της Κό-
λασης και ο υπάλληλος του 
ανακοινώνει ότι επειδή είναι 
υπήκοος χώρας μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί 
να διαλέξει μία από τις κολά-
σεις των χωρών-μελών.
Σκέφτεται λίγο και αποφα-

σίζει να πάει στη Γερμανική. 
Οργανωμένη χώρα σου λέει, 
τόσα χρόνια στην Ελλάδα τι 
κατάλαβα, μου βγάλανε το 
λάδι. Τουλάχιστον, ας πάρω 
μυρωδιά του τι σημαίνει Ευ-
ρώπη, έστω και στην κόλαση.
Φτάνει λοιπόν μπροστά 

στην πύλη της γερμανικής 
κολάσεως. Μαύρο μάρμαρο, 
καλογυαλισμένο, σιδερένια 
πύλη και ψηλά γράφει με με-
γάλα γράμματα ΚΟΛΑΣΗ στα 
γερμανικά. Χτυπάει.... Του 
ανοίγει ένας άψογα ντυμένος 
υπάλληλος και τον ρωτά τι 
θέλει.

-Να δω, πως περνάτε, του 
απαντά εκείνος.

- Αστα..Ούτε να το σκέφτε-
στε, του απαντά ο υπάλλη-
λος! Όλη την ημέρα μας δέρ-
νουνε με κάτι τεράστια μαστί-
για και το βράδυ μας βάζουν 
σε κάτι τεράστια βαρέλια γε-
μάτα σκ…..ά!! Φρίκη! Φρίκη!
Όπου φύγει-φύγει ο ρω-

μιός...... ∆οκιμάζει τις υπό-
λοιπες κολάσεις, τα ίδια. Έτσι, 
απογοητευμένος, καταφεύγει 
στην έσχατη λύση, την ελλη-

νική κόλαση!
Φτάνει λοιπόν έξω από 

την πύλη. Μία πύλη εγκα-
ταλειμμένη, βρώμικη όπου 
στο ψηλότερο σημείο της 
υπάρχει με μεγάλα φωσφο-
ρίζοντα γράμματα η λέξη 
ΚΟΛΑΣΗ. Το Κ και το Λ φυ-
σικά δεν ανάβουν. Έτσι η 
επιγραφή γράφει -Ο-ΑΣΗ. 
-Ελληνική ανοργανωσιά....
μουρμουρίζει.
Όσο πλησιάζει, ακούει κάτι 

περίεργους θορύβους..Μοιά-
ζουν με μουσική. Πλησιά-
ζει περισσότερο. Η μουσική 
πλέον ακούγεται ολοκάθαρα. 
Μπουζούκια, μπαγλαμάδες 
κ.λπ.
Χτυπάει... Του ανοίγει ένας 

τύπος κρατώντας μία μπου-
κάλα στο χέρι εντελώς φέσι 
και τον ρωτά τι θέλει.

- Ήρθα να δω πώς εί-
ναι του λέει και βάζει το κε-
φάλι του μέσα... Κάπνα , 
χορεύουν πάνω στα τρα-
πέζια τσιφτετέλια, νταού-
λια . . . . .Γενικώς ,  μπάχαλο . 
Τρελαίνεται ο τύπος.... τι γίνε-
ται εδώ; ρωτά.

- Aστα ρε φίλε, χάλια του 
λέει ο μεθυσμένος. Η κατά-
σταση είναι δραματική εδώ 
πέρα. Μας δέρνουν όλη μέρα 
με κάτι τεράστια μαστίγια και 
το βράδυ μας βάζουν σε κάτι 
τεράστια βαρέλια με σκ..ά!

- Πλάκα μου κάνεις, ρωτά 
ο πεθαμένος. Εδώ πίνετε και 
γλεντάτε......

«Εεεεε, μωρέ!!!! Τι ρωτάς 
τώρα! ∆εν ξέρεις; Πότε δεν 
φέρνουν  σκ…..α   πότε ξεχνά-
νε τα μαστίγια!!!!!!!!!! Στην Ελ-
λάδα βρίσκεσαι !!!!

ΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ

Ο Αγγελής Αγγελόγιαννης επί τω έργω.
Για να μην κουράζεστε να κόβετε τα χόρτα στους κήπους 

σας καλέστε τους πατριώτες που έχουν πρόβατα στο χωριό, 
αλλά να είναι νηστικά αποβραδίς και δεν θα αφήσουν τίπο-
τα. Συγχρόνως θα αφήσουν και το βιολογικό τους λίπασμα.
Η φωτογραφία μιλά από μόνη της.  Βαγ. Θεοδωρόπουλος

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

του Συλλόγου στο διαδίκτυο στη 

διεύθυνση www.ellinikon.gr

ΗΛΙΑΣ ΛΕΩΝ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΚΩΛΕΤΤΗ 3 ΑΘΗΝΑ
210-3822999 ΚΙΝ: 6972-307407
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Αθόρυβη και ουσιαστική δουλειά από το δεσπότη μας που 
σε αυτές τις μέρες της κρίσης έχει πολλή μεγάλη σημασία. Ξέ-
ρουμε ότι δεν του αρέσει καθόλου αυτή η δημοσιότητα αλλά 
ορισμένα πράγματα πρέπει να λέγονται και να αποτελούν πα-
ράδειγμα για όλους μας.
Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίας 

μίλησε στην εκπομπή «Επί της ουσίας» της ∆ημοτικής Ραδιο-
φωνίας Τρίπολης και μίλησε για τη συγκέντρωση τροφίμων 
και ρουχισμού, την Κυριακή στην Αρκαδία.
Αποκάλυψε επίσης ότι περίπου 100 συσσίτια διανέμονται 

κάθε  μέρα στη Μεγαλόπολη. Μαγειρεύουν  δύο εθελόντριες 
γυναίκες και μετά αρχίζει η διανομή στα χωριά της επαρχίας. 
Ανακοίνωσε επίσης ότι ξεκινούν συσσίτια και για τη Γορτυνία 
και έδρα θα είναι το Βαλτεσινίκο. Θα ξεκινήσει τις επόμενες 
ημέρες.

Οι διατροφικές ιδιότητες της ρίγανης
H ρίγανη αφθονεί στο χωριό 

μας όπου είναι αυτοφυής. Λίγοι 
όμως από μας γνωρίζουν τη 
σημασία της και τα πλεονεκτή-
ματά της. Και φυσικά όταν τη 
μαζεύουμε πρέπει να μην την 
καταστρέφουμε ξεριζώνοντάς 
την ώστε να ξαναπετάξει τον 
επόμενο χρόνο….

Η ρίγανη περιέχει πλή-
θος αιθέριων ελαίων προε-
ξαρχόντων των thymol και 
carvacrol, που έχει βρεθεί ότι 
εμποδίζουν τη δράση διαφό-
ρων μικροοργανισμών προ-
φυλάσσοντας τον οργανι-
σμό από διάφορες ασθένειες.
H ρίγανη εμφανίζει και ισχυρή 
αντιοξειδωτική δράση. Συγκε-
κριμένα δύο συστατικά της, τα 
thymol και carvacrol, εμποδί-
ζουν τη δράση των ελευθέρων 
ριζών και μάλιστα πειραματικά 
δεδομένα δείχνουν εντονότε-
ρη αντιοξειδωτική ικανότητα 
ακόμα και από δύο συνθετικά 
παρασκευασμένα αντιοξειδω-
τικά (BHT και BHA) που χρησι-
μοποιούνται ευρέως σήμερα 

στα συσκευασμένα κρέατα.
Ριγανίζοντας λοιπόν το κρέας 
όχι μόνο του δίνουμε γεύση, 
αλλά τονώνουμε και τη θρε-
πτική του αξία. Μάλιστα, έχει 
βρεθεί ότι η ρίγανη έχει 12 φο-
ρές ισχυρότερη αντιοξειδωτική 
δράση από το πορτοκάλι, 30 
από την πατάτα και 42 από το 

μήλο.
Παράλληλα, η ρίγανη απο-

τελεί πολύ καλή πηγή φυτικών 
ινών, σιδήρου και β-καροτίνης. 
Οι φυτικές ίνες μειώνουν τα 
επίπεδα χοληστερόλης και τρι-
γλυκεριδίων στο αίμα καθιστώ-
ντας ακόμα αρμονικότερη έως 
και ιδανική τη σχέση ρίγανης-
κρέατος.

Η ποσότητα φυτικών ινών 
που παίρνουμε βάζοντας ρίγα-
νη στη μερίδα της μπριζόλας 
που τρώμε είναι περίπου 1 γρ, 
ποσότητα σχετικά μεγάλη αν 
αναλογιστούμε ότι ο μέσος άν-
θρωπος δύσκολα ξεπερνά τα 
8-12 γρ/μέρα όταν η συνιστώ-
μενη πρόσληψη φτάνει τα 30 
γρ.

ΤΡΕΙΣ ∆ΙΚΟΙ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ... 
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Οι τελευταίες εκλογές ανάδειξαν και κάποια ακόμα πρό-
σωπα που έχουν σχέση με το χωριό. Ο πρώτος φυσικά είναι 
ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ∆ημήτρης 
Αβραμόπουλος που εκλέχτηκε στη Α΄ 

Αθηνών. Περισσότερα 
δε χρειάζεται να πού-
με για το γιο του Λά-
μπρου και της Ελένης 
Αβραμόπουλου, μιας 
που όλοι ξέρουμε 
πόσο έχει βοηθήσει 
και συνεχίζει να βοη-
θάει το χωριό μας τα 

τελευταία είκοσι χρόνια. 
Οι καινούργιες παρουσίες είναι ο 
Γιάννης Πανούσης που εκλέχτηκε στην 
Α΄ Αθηνών με τη ∆ΗΜΑΡ με ρίζες από 
τη μητέρα του από το χωριό (το γένος 
Μπαρμπαλιά).
Άλλη παρουσία στην ελληνική βουλή εί-
ναι η Γεωργία Μαρτίνου, κόρη του εφοπλιστή και φανατικού 
φίλου του χωριού μας Θανάση Μαρτίνου, με καταγωγή από 
Στεμνίτσα, που εκλέχτηκε στο υπόλοιπο Αττικής.
Τους ευχόμαστε να είναι σιδεροκέφαλοι….

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ Μάρτιος - Απρίλιος 2012

Παρακαλούνται οι πατριώτες που κατα-
θέτουν λεφτά για την εφημερίδα να ανα-
γράφουν ευκρινώς το ονοματεπώνυμό 
τους και το πατρώνυμο στη κατάθεση 
έστω να μπορούμε να τους βρούμε.

Μετρητά στο ταμείο Καταθέσεις σε τράπεζα
ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ-ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ 50,00 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΠΑΝΟΣ 100,00

ΚΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 15,00 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΛΑ 45,00

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ηλία 15,00 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΑ 20,00

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη 15,00 ΚΑΡΑΧΡΟΝΗ -ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΙΑ 15,00

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ιωάννη 15,00 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου 30,00

ΤΑΛΟΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Βασιλείου 20,00 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΣΟΦΙΑ 15,00

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Σπύρου 15,00 ΚΟΡΜΑ -ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 15,00

ΚΟΝΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του Βασιλείου 20,00 ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ ΤΟΥΛΑ 15,00

ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη 15,00 ΚΥΡΙΑΖΗ-ΓΑΪΤΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 20,00

ΔΗΜΑΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 15,00 ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 15,00

ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη 15,00 ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ-ΜΑΣΟΥΡΑ 20,00

ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία 15,00 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗ-ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 15,00

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σπύρου 20,00 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΤΟΥΛΑ 15,00

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Αθανασίου 20,00 ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15,00

ΤΣΑΡΜΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 20,00 ΤΣΑΒΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 15,00

ΤΣΑΡΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15,00 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 15,00

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Κων/νου 15,00 ΤΖΕΜΠΕΤΖΗ  ΑΝΝΑ 15,00

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του Κων/νου 15,00 ΚΟΛΟΚΟΥΣΗ-ΚΟΝΙΑΡΗ ΒΟΥΛΑ 15,00

ΤΟΜΠΡΟΥ-ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 20,00 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. 15,00

ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αριστοτέλη 15,00 ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣ. 15,00

ΚΟΝΙΑΡΗ ΒΟΥΛΑ του Ιωάννη 15,00 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 15,00

ΚΟΝΙΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του Ιωάννη 15,00 ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 25,00

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη 15,00 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 15,00

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 15,00 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ-ΣΤΑΜΕΛΛΟΥ ΣΟΥΛΑ 50,00

ΚΑΜΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΡΑΣΜΙΑ του Νικολάου 15,00 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 15,00

ΚΡΕΜΠΕΝΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ -ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 15,00 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΕΛΕΝΗ 15,00

ΤΟΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου 30,00 ΚΟΝΙΑΡΗ-ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 20,00

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη 20,00 ΠΤΩΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡ. 15,00

ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του Φωτίου 50,00 ΟΥΡΛΗΣ ΣΥΜ. 15,00

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ιωάννη 15,00 ΡΗΓΑ-ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΛΛΗ 20,00

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου 15,00 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 15,00

ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ανδρέα 15,00 ΤΑΛΟΥΜΗ ….. (02/04/12) 20,00

ΦΡΑΓΚΟΥ-ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΕΛΕΝΗ του Νικολάου 15,00 ΚΑΡΑΧΡΟΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 15,00

ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Σωκράτη 15,00 ΣΙΑΜΠΡΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 15,00

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του Θεοδώρου 15,00 ΔΟΥΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 50,00

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Χαραλάμπους 15,00 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 15,00

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ ΦΩΤΤΕΙΝΗ  του Χαραλάμπους 15,00 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ & ΚΩΣΤΑΣ 300,00

ΑΪΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Διονυσίου 15,00 ΚΟΡΟΜΠΥΛΗ-ΨΥΧΑΣ 30,00

ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 20,00 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 15,00

ΑΓΝΩΣΤΟΣ 15,00 ΣΚΟΡΔΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 15,00

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ-ΚΟΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 15,00 ΦΡΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30,00

ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Νικολάου 15,00 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 15,00

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Χαραλάμπους 15,00 ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝ. 30,00

ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Αντωνίου 50,00 ΖΩΗ-ΚΩΛΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ 15,00

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 15,00 ΑΝΕΣΤΗ-ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 15,00

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη(χωριό) 15,00 ΑΪΒΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓ.ΗΛΙΑΣ 15,00

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου 15,00 ΓΕΩΡΓΑΤΣΟΥ -ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 50,00

ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ιωάννη 15,00 ΚΟΝΙΑΡΗΣ Τ.ΔΗΜ. 20,00

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη 15,00 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΚΩΝ. 15,00

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου 15,00 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ του Ιωάννη 20,00

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα 25,00 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 15,00

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ανδρέα 25,00 ΚΟΝΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του Σωκράτη 15,00

ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θεοδώρου 15,00 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ.Α. 15,00

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜ.του Αντωνίου 15,00 ΤΣΕΡΩΝΗ ΒΟΥΛΑ 15,00

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του Χαραλάμπους 15,00 ΑΓΝΩΣΤΟΣ 50,00

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Δημ. 15,00 ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κων/νου 15,00

ΜΑΝΙΚΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Δημ. 15,00 ΚΟΤΣΙΑΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 15,00

ΝΤΟΠΗ-ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του Δημητρίου 15,00 ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 30,00

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΣ του Ηλία 20,00 ΑΛΕΞΑΚΗ ΚΑΝΕΛΛΑ 30,00

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου 15,00 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15,00
ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Γεωργίου 15,00 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ 15,00
ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη 15,00 ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ-ΜΠΟΥΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ 20,00

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου 15,00 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 15,00
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΙΝΑ ( εγγονή Γεωργαντά 
Δημητράκη)

50,00 ΠΑΝΟΥΣΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 15,00

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ του Ηλία 15,00 ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 30,00

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15,00 ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κων/νου 15,00

ΦΟΥΡΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 15,00 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. 50,00

ΣΟΥΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15,00 ΚΟΝΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ  30,00

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του Δημητρίου 50,00 ΤΣΙΑΠΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 30,00

ΦΟΥΡΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του Λάμπρου 20,00 ΓΙΑΤΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΑ 20,00

ΠΑΠΑΖΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας 20,00

ΧΑΣΑΠΗ ΒΟΥΛΑ του Ιωάννη 20,00

ΦΟΥΡΛΗ- ΒΑΡΕΛΑ ΗΡΩ 20,00

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20,00

ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ανδρέα 20,00

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου 15,00

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ-ΜΗΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ του Χρήστου 15,00

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ-ΓΚΕΣΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 15,00

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 15,00

ΚΑΠΑΝΙΚΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,00

ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΡΕΒΕΚΚΑ 15,00

ΧΑΣΑΠΗ ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΒΟΥΛΑ 15,00

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Κων/νου 15,00

ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ιωάννη 20,00

ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Βασιλείου 20,00

ΚΟΤΣΙΡΙΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ιωάννη 15,00

1.585,00

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

ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Γραμμένοι: 133.792

Ψήφισαν: 68.772/51,40%

Έγκυρα: 67.274/97,82%

Άκυρα: 1.081/1,57%

Λευκά: 417/0,61%

Έλαβαν:

1 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 25,60% Ψήφοι 17.224

2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 16,09% Ψήφοι 10.822

3 ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 14,63% Ψήφοι 9.843

4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 9,09% Ψήφοι 6.116

5 ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 7,78% Ψήφοι 5.231

6 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ) 6,73% Ψήφοι 4.527

7 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 5,33% Ψήφοι 3.588

8 ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 3,22% Ψήφοι 2.168

9 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2,19% Ψήφοι 1.474

10 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ 1,71% Ψήφοι 1.153

11 ΔΡΑΣΗ - ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1,48% Ψήφοι 995

12  ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ-
ΤΡΟΠΗ (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) 1,48% Ψήφοι 940

13 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1,20% Ψήφοι 804

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Νέα Δημοκρατία  3185 25.44% 

ΠΑ.ΣΟ.Κ  2317 18.5% 

ΣΥΝ/ΣΥ.ΡΙΖ.Α  1834 14.65% 

Ανεξάρτητοι Ελληνες    1311 10.47% 

K.K.E.  1040 8.31% 

Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή   816  6.52% 

Δημοκρατική Αριστερά  543 4.34% 

ΛΑ.Ο.Σ  257 2.05% 

Αντικαπ. Αρ. Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.)  207 1.65% 

δημιουργία, ξανά!       194  1.55% 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ  184  1.47% 

Δράση  171 1.37% 

Δημ. Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ  94 0.75%

Πολλές δουλειές της 
καθημερινότητας του 
χωριού μας γίνονται 
από εθελοντές με επι-
κεφαλής το πρόεδρο 
του τοπικού συμβου-
λίου Μπάμπη Μπαρ-
μπαλιά. Με ενέργειες 
του συλλόγου αγο-
ράστηκε ένα κοντα-
ροπρίονο (πριόνι που 
κόβει ψηλά κλαδιά) 
το οποίο εστάλη στο 
χωριό. Άλλο που δεν 
ήθελε ο πρόεδρος 

του χωριού και έπιασε 
δουλειά. Κλάδεψε όλα 
τα δένδρα του κεντρι-
κού άξονα βοηθούμε-
νος από το Λάμπη Τα-
λούμη(Καρυδάς). Μια 
δουλειά που χρειαζό-
ταν και έπρεπε να γίνει 
στην ώρα της και για 
την οποία δεν υπήρξε 
καμμία βοήθεια από 
το δήμο αν και ζητή-
θηκε.

Κάποιο άλλο συνερ-
γείο που το αποτελού-

σαν ο πρόεδρος του 
τοπικού και ο Βασίλης 
Ταλούμης επισκεύασε 
ένα μεγάλο κομμάτι 
των φωτιστικών του 
χωριού. Μαζί με όλα 
αυτά ο σύλλογος πήρε 
την απόφαση στο τε-
λευταίο ΔΣ να αγορά-
σει και ένα θαμνοκο-
πτικό μηχάνημα που 
θα στείλει στο χωριό 
για να κοπούν όλα τα 
χόρτα των δημοσίων 
χώρων. Ελπίζουμε και 

αυτή τη φορά να βρε-
θούν αρκετοί πατριώ-
τες πρόθυμοι να βοη-
θήσουν….

Ξέρουμε ότι δεν θέ-
λουν να τα γράφουμε 
αυτά στην εφημερίδα 
οι εθελοντές αλλά κά-
ποτε πρέπει να λέμε 
τα πράγματα με το 
όνομά τους. Και τέ-
τοιες αξιόλογες δου-
λειές έχουν ονοματε-
πώνυμο…. Μπράβο 
παιδιά.

ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Μετά από συντονισμένες ενέργειες του 

ιερέα του χωριού μας πατέρα Γεωργί-
ου Κοκοσιούλη το Άγιο Φως από το Ιεροσό-
λυμα έφθασε εγκαίρως στο χωριό μας. Είχε 
φθάσει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέ-
λος» το Σάββατο το απόγευμα. Από εκεί με 
συντονισμένες ενέργειες μεταφέρθηκε στη 

Τρίπολη απ’ όπου το παρέλαβε άνθρωπος του 
παπά μας και το έφερε στο χωριό. Μια ενέρ-
γεια που αξίζει πολλά συγχαρητήρια και θα 
πρέπει από εδώ και στο εξής να καθιερωθεί. 
Το τοπικό συμβούλιο και ο σύλλογος μπο-
ρούν να κάνουν πολλά προς αυτή τη κατεύ-
θυνση βοηθώντας το παπα-Γιώργη.

αρκετοί πατριώτες. 
Στην συνάντηση αυτή τέ-

θηκαν για συζήτηση τα προ-
βλήματα, που αντιμετωπίζει 
το χωριό μας, όπως το καυτό 
πρόβλημα της υδροδότησης 
και την επισκευή του συλλε-
κτήρα της πηγής, από τις βλά-
βες, που έχει υποστεί με απο-
τέλεσμα να χάνεται αρκετή 
ποσότητα νερού. Επίσης την 
αποκατάσταση των σπασμέ-
νων σωλήνων, που τροφοδο-
τούν το συλλεκτήρα από άλλη 
πηγή, τη διάνοιξη του δρόμου, 
που πάει προς την πηγή, από 
τις κατολισθήσεις βράχων, για 
να μπορεί να πάει αυτοκίνη-
το και την αντικατάσταση των 
αμιαντοσωλήνων του υδραγω-
γείου.
Τέλος, την αλλαγή των κα-

τεστραμμένων υδρομετρητών, 
αναπλάσεις στην είσοδο του 
χωριού και στις μικρές εγκατα-
λελειμμένες πλατειούλες και 
δρόμους στις γειτονιές, τη δι-
άνοιξη των αγροτικών δρόμων 
κ.α. Αφού ο Δήμαρχος ενημε-
ρώθηκε διεξοδικά για τα παρα-
πάνω προβλήματα, μας απά-
ντησε, ότι όντως είναι σοβαρά 
και πρέπει να δρομολογηθούν 
λύσεις. 
Όταν τελείωσε η συζήτηση, 

η οποία κράτησε αρκετή ώρα, 
και πριν αποχωρήσει ο Δήμαρ-
χος πηγαίνοντας προς το αυ-
τοκίνητο του λέμε: «Δήμαρχε, 
αφού ενημερώθηκες προφο-
ρικά δεν πάμε και προς την 
πηγή, ώστε να έχεις ιδίαν αντί-
ληψη»; Αποδέχτηκε την πρό-
ταση και επιβιβαστήκαμε στο 
αγροτικά αυτοκίνητα του Χ. 
Μπαρμπαλιά και του Χ. Βογια-
τζή τους οποίους ευχαριστού-
με θερμά, γιατί μόνο με τέτοια 
οχήματα θα μπορούσε να προ-
σεγγίσει κανείς την πηγή. Πα-
ρόλα ταύτα ούτε και με αυτά 
κατέστη δυνατόν να πάμε στο 
τέρμα, λόγω της κακής κατά-
στασης του δρόμου, διότι είχε 
αποκλεισθεί από την πτώση 
μεγάλων βράχων και πετρών. 
Αφήνοντας τα οχήματα, αρχί-
σαμε την πεζοπορία πάνω από 
1 χλμ. και με μεγάλη ανάβαση. 
Ιδροκοπώντας και φουσκανα-
σαίνοντας φτάσαμε στο κάτω 
μέρος της πηγής. Η πηγή όμως 

από το σημείο, που σταματή-
σαμε, απείχε πάνω από 200 
μέτρα. Είναι σε τέτοιο μέρος 
που μόνο Λοκατζήδες θα ανέ-
βαιναν. Είναι μια περιοχή πάνω 
από το Κακόρεμα τόσο κάθετη 
και κακοτράχαλη, που δύσκο-
λα αποφασίζει κανείς να την 
ανέβει. Αλλά έλα που έπρεπε 
κάποιοι να δουν από κοντά 
την κατάσταση του συλλεκτή-
ρα. Τότε πάρθηκε η απόφαση 
από τον Χ. Μπαρμπαλιά και 
τον Δήμαρχο να ανέβουν επά-
νω στην πηγή. Όντως ανέβη-
καν με μεγάλη δυσκολία και 
τους αξίζει ένα μεγάλο μπρά-
βο. Φτάσανε στην πηγή και εί-
δαν από κοντά την κατάσταση. 
Πιο πέρα και δεξιά του συλλε-
κτήρα υπάρχει μια δεύτερη μι-
κρή πηγή, όπου με πλαστικές 
σωληνώσεις διοχετεύεται το 
νερό της στο συλλεκτήρα. Αυ-
τές οι σωληνώσεις έχουν σπά-
σει και το νερό πεταγόταν σαν 
σιντριβάνι με αποτέλεσμα να 
υπάρχει απώλεια νερού. Όταν 
κατέβηκαν έγινε συζήτηση για 
το τι πρέπει να γίνει. Οι απο-
φάσεις που πάρθηκαν ενώπιον 
όλων και η ιεράρχηση τους εί-
ναι οι εξής.

1ο να ανοιχθεί ο δρόμος με 
μηχανήματα για να υπάρχει 
πρόσβαση στην πηγή ώστε να 
μεταφερθούν υλικά για την 
αποκατάσταση των βλαβών 
και τον έλεγχο του δικτύου.

2ο Να γίνουν άμεσα οι απα-
ραίτητες επισκευές στον συλ-
λεκτήρα ώστε να μην υπάρχει 
απώλεια του νερού.

3ο Να γίνει άμεσα η αντικα-
τάσταση των τμημάτων του 
αγωγού, που είναι από αμία-
ντο, γύρω στα 2 χλμ.

4ο Να γίνει αντικατάσταση 
των χαλασμένων υδρομετρη-
τών του χωριού, για τη σωστή 
καταμέτρηση του νερού, ιδιαί-
τερα τους καλοκαιρινούς μή-
νες.

5ο Να συνεχιστεί η ανάπλα-
ση στο έμπα του χωριού. 
Σε ερώτησή μου στο Δήμαρ-

χο πότε θα ξεκινήσουν οι πα-
ραπάνω εργασίες, μας απάντη-
σε από αρχές με μέσα Ιουνίου 
και στη συνέχεια να δούμε τα 
υπόλοιπα (καθαρισμός αγροτι-
κών δρόμων, αναπλάσεις των 
γειτονιών). 
Εκ των προτέρων ευχαρι-

στούμε τον Δήμαρχο, την Αντι-
δήμαρχο και τους Δημοτικούς 
Συμβούλους, που έδειξαν εν-
διαφέρον στο να δρομολογη-
θούν οι ενδεδειγμένες λύσεις
Δήμαρχε μην ξεχαστείς! 

Εμείς θα είμαστε δίπλα σου 
και θα στο υπενθυμίζουμε. 
Έστω και αργά έκανες καλή 
αρχή και θα ήταν ακόμη καλύ-
τερα για τους πατριώτες, αν 
στα παραπάνω θέματα δώσεις 
οριστική λύση.

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Γραμμένοι: 382 Ψήφισαν: 204 Έγκυρα: 200 Άκυρα/Λευκά: 4 
Έλαβαν:

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψήφοι 75

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ Ψήφοι 23

ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Ψήφοι 27

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Ψήφοι 21

ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Ψήφοι 12

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΚΕ) Ψήφοι 16

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ψήφοι 9

ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Ψήφοι 3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ Ψήφοι 9

ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
(ΑΝΤΑΡΣΥΑ) Ψήφοι 4

ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ Ψήφοι 1

Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 
30 Ιουνίου 2012. Πε-
ριμένουμε έγκαιρα τις 
συνεργασίες σας.

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Λογιστής - Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μενελάου 138, 131 22 Ίλιον
Τηλ.: 210 2620100, Fax: 2102620310
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