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 ….ΚΑΙ Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Με συμμετοχή όλου σχε-
δόν του χωριού παρά 

τη σφοδρή βροχή που έπεφτε 
εκείνο το Σαββατιάτικο από-
γευμα ο σύλλογός μας έκοψε 
και τη φετινή πίττα στο χωριό. 
Μια εκδήλωση που έχει γίνει 

θεσμός εδώ και πολλά χρόνια. 
Αυτή τη φορά αποφασίστηκε 
η κοπή της πίτας να γίνει στο 
ισόγειο του ξενοδοχείου μας 
που έχει πλέον ανακαινισθεί 
και επεκταθεί. Έτσι αποφύγα-
με και το εμπόδιο της ΔΕΗ η 

οποία πέρυσι μας είχε προ-
βάλλει πολλά εμπόδια μέχρι 
να μας δώσει την αίθουσα. Η 
φιλοξενία του ενοικιαστή μας 
κ. Πετρόπουλου ήταν άψο-
γη ενώ ο μπουφές που είχε 
ετοιμάσει είχε τη τιμητική 
του. Μετά τον αγιασμό και το 
χαιρετισμό του πρωτοσύγκε-
λου της ιεράς μητρόπολης 
κ. Ιακώβου για καλή και ευ-
τυχισμένη χρονιά(ο μητροπο-
λίτης μας είχε ανειλημμένες 
υποχρεώσεις) ο πρόεδρος 
του συλλόγου απηύθυνε χαι-
ρετισμό και ευχές ενώ ανα-
φέρθηκε εν συντομία στα 
σχέδια του συλλόγου για το 
χωριό. Μετά το λόγο πήρε ο 
πρόεδρος του τοπικού συμ-
βουλίου κ. Μπαρμπαλιάς που 
τόνισε τη σπουδαιότητα της 
συνεργασίας τοπικού συμ-
βουλίου και συλλόγου καθώς 
και η πρόεδρος του συλλό-
γου Γυναικών κ. Μπαρμπαλιά. 
Μετά ο πρόεδρος έκοψε τη 
πίτα ενώ από τα τρία φλου-
ριά βρέθηκαν τα δύο. Το τρίτο 
μάλλον κάποιος το έφαγε……
Καλή χρονιά σε όλους.

Όπως κάθε χρόνο έτσι 
και φέτος έγινε ο κα-
θιερωμένος χορός 

του συλλόγου μας. Μετά τη 

κοπή της πίττας στο Ελληνικό 
σειρά είχαν οι πατριώτες της 
Αθήνας να συναντηθούν. Και 
αυτό έγινε στο κέντρο δεξιώ-
σεων «Αρίων» στο Μοσχάτο το 
Σάββατο 12 Φεβρουαρίου. Φέ-

τος υπήρχε και μία επιπλέον 
ιδιαιτερότητα. Ο χορός ήταν 
οργανωμένος από κοινού με 
το σύλλογο γυναικών Ελλη-

νικού. Παρ’ όλα αυτά όμως 
οφείλουμε να τονίσουμε ότι 
η συμμετοχή των πατριωτών 
δεν ήταν μεγάλη. Οι σύλλογοι 
δεν θέλησαν να βγάλουν από 
αυτή την εκδήλωση το παρα-

μικρό κέρδος. Ο στόχος ήταν 
να κινητοποιηθούν οι πατριώ-
τες και να βγουν από το σπίτι. 
Κάτι η κρίση, κάτι κάποια πέν-
θη, κάτι η ελλιπής κινητοποί-
ηση των δύο συμβουλίων και 
ενημέρωση του κόσμου κό-
σμος πολύς δεν ήρθε. Όμως 
όσοι ήρθαν δε μετάνιωσαν 
καθόλου. Το φαγητό πολύ 
καλό, η μουσική επίσης και 
το κέφι άφθονο. Οι πατριώτες 
απτόητοι παρά τους δύσκο-
λους καιρούς διασκέδασαν, 
χόρεψαν, ξανασυνάντησαν 
φίλους και γνωστούς. Εκ μέ-
ρους των δύο συλλόγων την 
εκδήλωση χαιρέτησαν η πρό-
εδρος του συλλόγου Γυναι-
κών κ. Μαρία Μπαρμπαλιά και 
ο πρόεδρος των απανταχού 
εξ Ελληνικού κ. Αντ. Παπα-
ντωνίου οι οποίοι τόνισαν την 
αγαστή συνεργασία των δύο 
συλλόγων.. Από το χωριό μας 
τίμησε με τη παρουσία του ο 
πρόεδρος του τοπικού συμ-
βουλίου κ. Χαρ. Μπαρμπαλιάς 

ο οποίος επίσης απηύθυνε 
σύντομο χαιρετισμό στους 
παρευρισκόμενους. Όταν το 
γλέντι άναψε όλοι έγιναν μια 
παρέα. Άλλωστε οι Μουλα-
τσαίοι δε θέλουν και πολύ. 
Το ρεπερτόριο του dj είχε απ’ 
όλα. Δημοτικά, λαϊκά, ρεμπέ-
τικα. Το γλέντι κράτησε μέχρι 
τις 3 το πρωί οπότε έφυγαν 
και οι τελευταίοι. Ολοκληρώ-
νοντας να αναφέρουμε τη μι-

κρότερη φετεινή συμμετοχή 
των πατριωτών και τη μη συμ-
μετοχή της νεολαίας μας μιας 
και η νεολαία είναι η επόμε-
νη γενιά που θα αναλάβει το 
σύλλογο Και αυτό θα πρέπει 
να προβληματίσει και τα δύο 
συμβούλια. Αν τέτοιου είδους 
εκδηλώσεις πλέον πρέπει να 
γίνονται, πώς να γίνονται, που 
να γίνονται και με ποιο τρόπο 
να γίνονται…... 

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ...Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ...

ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΣ... Ο ΧΟΡΟΣ;
Με αφορμή την τελευταία εκδήλωση του συλλόγου το 

ΔΣ αισθάνεται την ανάγκη να απευθυνθεί στους πατριώτες 
κάνοντας ορισμένες πικρές αλλά αναγκαίες επισημάνσεις. 

Είναι γεγονός ότι ο χορός είναι εδώ και χρόνια η κορυ-
φαία εκδήλωση του συλλόγου μας στην Αθήνα. Και αυτή 
την εκδήλωση αν πραγματικά θέλουμε να λεγόμαστε σύλ-
λογος οφείλουμε να την στηρίξουμε ως μέλη του. 

Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει οικονομική κρίση, κατα-
λαβαίνουμε ότι όλοι έχουμε τις δουλειές μας και τις υπο-
χρεώσεις μας αλλά και ο σύλλογος τι ζητάει; Μια φορά το 
χρόνο τα μέλη του να δαπανήσουν τρεις ώρες να έρθουν 
να δουν τους πατριώτες, σε μια πόλη που δεν ξέρουμε ο 
ένας τον άλλον. 

 Ο σύλλογος δεν θέλει να αποκομίσει κέρδος απ’ αυτή 
την εκδήλωση. Την κάνει για ένα και μόνο λόγο. Να κρα-
τήσει όσο είναι δυνατόν τους δεσμούς ανάμεσα στα μέλη. 
Γι’ αυτό και επιδοτεί και την πρόσκληση, γι’ αυτό και βάζει 
για κλήρωση πλούσια δώρα, γι’ αυτό και κλείνει τις καλύτε-
ρες αίθουσες, με την καλύτερη μουσική. Αν οι πατριώτες 
θεωρούν ότι όλα αυτά δεν είναι αρκετά τότε ή θα πρέπει 
να αναθεωρήσουμε το θεσμό αυτό ή να τον καταργήσου-
με. Είναι κατανοητό ότι οι καιροί αλλάζουν, νέοι τρόποι 
επικοινωνίας δημιουργούνται, οι αποστάσεις από το χωριό 
μικραίνουν και πιθανώς τέτοιες εκδηλώσεις να είναι πλέον 
περιττές. 

 Το Δ.Σ. πάντως δεν είναι διατεθειμένο να συνεχίσει ένα 
θεσμό από τον οποίο ο σύλλογος «μπαίνει μέσα » στην κυ-
ριολεξία. Μπορεί κάλλιστα αυτά τα λεφτά που χάνει να τα 
αξιοποιήσει με πολύ καλύτερο τρόπο για το χωριό αλλά και 
με πολύ λιγότερο κόπο για τα μέλη του Δ.Σ. 

 Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο σύλλογος δεν υφί-
σταται μόνο για να ζητήσουμε από την τράπεζα που δια-
τηρεί αίμα, για να βραβεύει με χρήματα τα παιδιά μας που 
μπήκαν στα πανεπιστήμια, για να πηγαίνει δωρεάν θέατρο 
τους πιτσιρικάδες, να μοιράζει δωρεάν δένδρα στο χωριό, 
να διοργανώνει πάρτι με δωρεάν ποτό για την νεολαία ή 
για να μας πηγαίνει δωρεάν στο χωριό τριήμερα. Ο σύλ-
λογος θέλει την στήριξή μας. Αν όχι κάθε λίγο και λιγάκι 
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Μετά θα δικαιούμαστε 
όσοι συμμετέχουμε να το κρίνουμε. 

Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν

Λεωνίδας Ανδριανός

Μαρία Βλασσοπούλου

Ιωάννα Κόνιαρη

Μαρία Μπαρμπαλιά

Χαρ. Μπαρμπαλιάς

Αντ. Παπαντωνίου

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΞ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 
«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:
ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Συντακτική Επιτροπή:
ΠΑΝ. ΑΪΒΑΛΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΜΑΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

E-mail: costaszl@yahoo.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν τις θέσεις 
και τις απόψεις 

των υπογραφόντων

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

Κατάσταση του ταμείου του συλλόγου 
μέχρι 28-2-2011

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ                  17.704,62€
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ                  16.162,81€
ΜΕΤΡΗΤΑ                                                2.844,30€
ΣΥΝΟΛΟ                                                  36.711,73€

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 28 Φεβρουαρίου

Από μεταφορά .................................................. 36.999,26
Έσοδα................................................................  7.838,82
Έξοδα ................................................................  8.126,35
Σύνολο ταμείου ................................................ 36.711,73

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

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

ΕΞΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Γωγώ Τζεμπετζή-Βερ-

γάκη και ο Παναγιώτης 
Βεργάκης απέκτησαν στις 
22/12/2010 τη δεύτερη κο-
ρούλα τους. 
Να σας ζήσει! Με υγεία και 

τύχη!

ΘΑΝΑΤΟΙ
 Η Ελένη συζ. Δημητρί-

ου Ταλούμη, πέθανε πλή-
ρης ημερών (94 ετών) στις 
21/2/11 στην Τρίπολη όπου 
και κηδεύτηκε. 

Η Παναγιώτα συζ. Ιω-
άννη Γεωργαντά, πέθανε 
πλήρης ημερών (100 ετών) 
και κηδεύτηκε στο χωριό 
στις 03/03/11. 

Ο Γιώργος Βασιλόπου-
λος του Ηλία ετών 69, άφησε 
τη τελευταία του πνοή στο 
χωριό στις 4-3-11 και κηδεύ-
τηκε στο χωριό την επόμε-
νη.  

Ο Νίκος Νικολόπουλος 

του Άγγελου πέθανε σε ηλι-
κία 73 ετών και κηδεύτηκε 
στις 21/1/2011 στο Ελληνι-
κό.

 Ο Γεώργιος Παπαντω-
νίου του Ηρακλή πέθανε 
στις 19/01/11 σε ηλικία 80 
ετών. Η κηδεία του έγινε στο 
Ελληνικό στις 20/01/2011.

Στις 23/01/2011 πέθανε 
η Αντωνία Κόνιαρη του Ιω-
άννη σε ηλικία 83 ετών. Η 
νεκρώσιμος ακολουθία έγινε 
στις 24/01/2011 στο χωριό.

Στις 28/01/2011 πέθανε 
στην Αθήνα η Αικατερίνη 
σύζυγος Βασιλείου Γ. Κό-
νιαρη, σε ηλικία 81 ετών. Η 
ταφή της έγινε την Κυριακή 
30/01/11 στο Ελληνικό.
Τα μέλη του Δ.Σ. εκφρά-

ζουν στους οικείους των θα-
νόντων τα θερμά τους συλ-
λυπητήρια. 

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 30-1-2011 

πραγματοποιήθηκε το 40/
ήμερο μνημόσυνο της αεί-
μνηστης Όλγας Βασιλοπού-
λου,το οποίο τελέστηκε στον 
Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Ελ-
ληνικού από το Σεβασμιώ-
τατο Μητροπολίτη Γόρτυ-
νος και Μεγαλοπόλεως κ.κ 
Ιερεμία.
Κατά τη διάρκεια της Θεί-

ας Λειτουργίας που προηγή-
θηκε, ο Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης μας τέλεσε την 
εις πρεσβύτερον χειροτονία 
του διακόνου π. Ιωάννη Πα-
ναγιωτοπούλου, ο οποίος θα 
τελεί τα ιερατικά του καθή-
κοντα στην ενορία της Αε-
τορράχης.

EΠΙΤΥΧΙΑ
H Παπακωνσταντίνου Μα-

ριάννα του Δημητρίου, εγ-
γονή του Αντωνίου και της 
Ασήμως πέρασε στο τμήμα 
Κοινωνικής Θεολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Το Δ.Σ. την συγχαίρει.

Οικονομική ενημέρωση από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Γνωστοποιούμε στους αγαπη-

τούς μας πατριώτες και στους 
ευσεβείς χριστιανούς μας ότι οι 
εσωτερικοί σοβάδες του παρεκ-
κλησίου Αγίου Γεωργίου ήταν 
σε άσχημη κατάσταση και είχαν 
αρχίσει να καταρρέουν. Η επι-
σκευή των εσωτερικών επιχρι-
σμάτων ανατέθηκε εις τον κ. 
Νικόλαο Πέπα με το ποσό των 
4,800 Ε (συμπεριλαμβανομέ-
νου του Φ.Π.Α) ο οποίος μει-
οδότησε έναντι των προσφο-
ρών του κ. Παναγιώτη Κωστό-
πουλου με το ποσό των 7,700 
Ε (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α) και του κ. Σάββα Σια-
κωτού με το ποσό των 9,000 
Ε (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α).
Στο παρεκκλήσι του Αγίου 

Γεωργίου έγινε ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση από τον Αντώνη 

Βασιλόπουλο με το ποσό των 
1000 Ε και τσιμεντόστρωση 
περιμετρικά του παρεκκλησίου 
από τον Παναγιώτη Κωστόπου-
λο με το ποσό των 1000 Ε.
Στο παρεκκλήσι του Αγίου 

Δημητρίου έγινε περίφραξη,κα-
τασκευή εξωτερικής πόρτας και 
τσιμεντόστρωση του περιβάλ-
λοντα χώρου από τον Γεώργιο 
Δρούλια με το ποσό των 1,500 

Ε.
Σας γνωστοποιούμε ακό-

μα,πως για την τριετία από 
1-1-2011 έως 31-12-2013 το 
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο απο-
τελείται από τα εξής μέλη: 
Ιερέας Γεώργιος Κοκοσιού-

λης 
Γεώργιος Βασιλόπουλος
Αγγελής Κουρουνιώτης
Χαράλαμπος Ταλούμης του 

Ιωάννου (Ταμίας) και αναπλη-
ρωματικά μέλη:
Αντώνιος Βασιλόπουλος του 

Διονυσίου
Χαράλαμπος Ταλούμης του 

Βασιλείου
Μετά πολλών ευχών 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο

Ευχαριστήρια επιστολή
Αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε, 

κ. Αντώνη Παπαντωνίου, χαίρε-
ται πάντοτε εν Κυρίω.
Εκ μέρους του Εκκλησια-

στικού Συμβουλίου του Ιερού 
Ναού Προφήτου Ηλιού Ελληνι-
κού Γορτυνίας, αισθάνομαι την 
ανάγκην να σας ευχαριστήσω, 
κι εσάς  προσωπικώς και όλα τα 
αξιότιμα μέλη του συμβουλίου 
σας, για την βοήθειά σας στην 
κατασκευή της τουαλέτας στον 
Ενοριακό Ιερό Ναό του Προ-
στάτου μας Προφήτου Ηλιού 
με τα χρήματα που περίσσεψαν 
από την γενναία συνεισφορά 
των πατριωτών μας για την κα-

τασκευή του νέου οστεοφυλα-
κίου και των άλλων αναγκαίων 
έργων που έγιναν στο χώρο 
του νεκροταφείου του χωριού 
μας.
Με την βοήθειά σας αυτή 

αποδείξατε μια φορά ακόμη, 
την αγάπη σας για το χωριό μας 
και τις ανάγκες του.
Ευχόμεθα όπως ο Άγιος Θεός, 

δια πρεσβειών του προστάτη 
μας Προφήτου Ηλιού, σας δίνει 
υγεία και ευτυχία να συνεχίσε-
τε το θεάρεστο έργο σας.  

Μετά πολλών ευχών 
 Για το Εκκλησ. Συμβούλιο 
Πατήρ Γ. Κοκοσιούλης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  ......................................... 2886
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΝΤΡΟΥ  ................................................................ 4680
ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΛΑΧΝΟΥΣ  ................................................ 1794
 ΖΗΜΙΑ  ........................................................................................ 754
Η ζημιά βαρύνει κατά το ήμισυ τους 2 συλλόγους και είναι για 

τον κάθε σύλλογο 377 ευρώ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το Δ.Σ. ευχαριστεί τον 

Ηλία Α. Κουρουνιώτη για 
την πολύτιμη βοήθεια 
και συνεισφορά  του στη 
μεταφορά των δέντρων 
στο χωριό.
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ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ  Ή ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ...
ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ

Ακτιβισμός σημαίνει δρω για κάτι. Αφήνω τα λόγια και 
πιάνω πρακτική δουλειά. Και δεν χρειάζεται να τεκμηριώσω 
θεωρητικά τη δράση μου, εφόσον έχει καλά αποτελέσματα. 
Αυτό λένε τα λεξικά.

Το υπενθυμίζω, διότι οι εκατοντάδες σελίδες με υπογρα-
φές στο Facebook για το ένα ή το άλλο δεν είναι ακτιβισμός. 
Είναι ευχές και μίρλα. Όχι λιγότερο αδιέξοδες και άχρηστες 
από τις υπο- γραφές που μαζεύουν στον δρόμο για διάφορα 
θέματα - από τη διαμαρτυρία για τον φυλακισμένο σύντροφο 
τάδε, μέχρι τα 3.000.000 υπογραφές για τις ταυτότητες (best 
seller).

Ακόμα και τώρα που μιλάμε, υπάρχει στα Προπύλαια ένα 
καλύβι από χαρτόνι και κάποιος μαζεύει υπογραφές. Χιλιάδες 
υπογραφές. Που κάπου θα αποσταλούν - κατευθείαν στον κά-
λαθο.

Δεν λέω ότι τα λόγια είναι άχρηστα (μερικά είναι πιο 
χρήσιμα από τον ακτιβισμό, διότι ο καρπός τους, μακροχρό-
νια, είναι πιο σπουδαίος και πιο διαρκής). Δε λέω ότι δεν είναι 
δεκτή η κριτική απ’ όλους. Αλλά είναι σίγουρα αξιοπρόσεκτη 
η κριτική που σου γίνεται από αυτούς που αγωνίζονται με 
πράξεις. Από αυτούς που ο ακτιβισμός έχει γίνει τρόπος ζωής. 
Και υπενθυμίζω ότι οι υπογραφές και τα κλικ στις σελίδες δια-
μαρτυρίας του Facebook δεν είναι καν λόγια - είναι μια κίνηση 
πολιτικού αυνανισμού που καθησυχάζει τους παρτάκηδες ότι 
έκαναν το καθήκον τους και δεν αλλάζει ποτέ τίποτα.

Ακόμα και το δοξολογημένο αγαθό της διαδήλωσης 
ΔΕΝ είναι ακτιβισμός - είναι διαμαρτυρία. Που, δυστυχώς, 
κατέληξε να είναι μια διαμαρτυρία άκαρπη. Απ' όσο θυμάμαι, 
τις τελευταίες δεκαετίες ΚΑΝΕΝΑ αίτημα διαδήλωσης δεν 
ικανοποιήθηκε. Το στυγνό κράτος αφήνει τα αρνάκια του να 
εκτονωθούν (χάνοντας μεροκάματα) και τελικά κάνει αυτό που 
από την αρχή ήθελε. Φωνή λαού, καλέστε αργότερα.

Συνεπώς, εκτιμώ όσους είναι όντως ακτιβιστές. Στα 
μικρά ή στα μεγάλα. Καθαρίζουν ρέματα, δρόμους, φυτεύουν 
δέντρα, μοιράζουν ρούχα, κάνουν ένα γκαράζ πάρκο. Αυτούς 
που, όπως λέει το λεξικό, «θεωρούν την αλήθεια ζήτημα ζωής 
και δράσης παρά ζήτημα νόησης» και δεν πολυδίνουν σημασία 
στη θεωρητική θεμελίωση κάθε δραστηριότητας, γιατί τους εν-
διαφέρει το αποτέλεσμα, όχι οι ερμηνείες του αποτελέσματος. 
Και τους ενδιαφέρει η τροποποίηση της θλιβερής καθημερινό-
τητας - όχι η ιδεαλιστική επίκληση μιας «σαρωτικής επανάστα-
σης» με τσιτάτα πιο νεκρά κι από τη μούμια του Λένιν.

Και, βεβαίως, περιφρονώ όσους, αραχτοί στα παχνιά 
τους, αφρίζοντας από την πολλή καθιστή κριτική ή τους περι-
πάτους διαμαρτυρίας, τους κατακρίνουν. Ας λερώσουν κι αυτοί 
λίγο τα κρινοδάχτυλά τους, τα φλογερά από το πολύ κρούσιμο 
των πλήκτρων. Είμαστε το σύνολο των πράξεών μας - όχι το 
σύνολο των διαμαρτυριών μας.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο σύλλογό μας. Κάποιοι τρέ-
χουν, αγωνίζονται, μοχθούν είτε είναι εντός ή εκτός συλλόγου. 
Ενδιαφέρονται, ρωτούν, ενισχύουν το σύλλογο με το υστέρημά 
τους, είναι πρώτοι σε κάθε κάλεσμα του συλλόγου, είτε αυτό 
είναι χορός είτε δενδροφύτευση, είτε εκλογές, είτε πανηγύρι. 
Υπάρχουν και οι ….άλλοι. Αυτοί που έρχονται κάθε δεκαπε-
νταύγουστο ή πανηγύρι κρίνουν με ύφος χιλίων καρδιναλίων 
το κάθε τι που κάνει ο σύλλογος είναι απόντες από κάθε εκ-
δήλωση ή κάλεσμα του συλλόγου, δεν έχουμε δει ποτέ ούτε 
ένα ευρώ από την αφεντιά τους και μόνο όταν έχουμε εκλογές 
θάρθουν γραβατωμένοι θα χαιρετήσουν τους πάντες, και φυσι-
κά θα πάρουν το μικρόφωνο στη γενική συνέλευση ζητώντας 
τη ψήφο των συμπατριωτών κατακεραυνώνοντας τους πάντες 
και μετά …..μη τον είδατε τον Παναγή. Τα παραδείγματα ευτυ-
χώς λίγα στη ζωή του συλλόγου αλλά χαρακτηριστικά και προς 
αποφυγή. Πόσοι πέρασαν και δε τους πήρε κανείς είδηση…. 
Δυστυχώς ή ευτυχώς ο εθελοντισμός άρα και ο σύλλογος δεν 
είναι φρουφρού κι αρώματα. Ο σύλλογος είναι δαπάνη χρόνου, 
κόπος, λάντζα, γερό στομάχι και γι αυτό ο εθελοντισμός προς 
το σύλλογο έχει και ημερομηνία λήξης. Οι πιο παλιοί κάποια 
στιγμή θα φύγουν γι αυτό όσοι θέλουν να ασχοληθούν να είναι 
έτοιμοι να σηκώσουν τα μανίκια. Γιατί ο σύλλογος έχει κόσμο 
που πρέπει να τον σέβεσαι και να απολογείσαι, έχει περιουσία 
που πρέπει να την προστατεύεις από τα κάθε είδους αρπαχτι-
κά, παράγει πολιτισμό που συνεχώς πρέπει να τον προάγεις, 
έχει νεολαία που πρέπει να την αφουγκράζεσαι και το σπουδαι-
ότερο προσπαθεί να βελτιώσει ένα χωριό που είναι η ρίζα μας. 

Άξιος να κρίνει τους atenistas είναι όποιος έχει πράξει 
κάτι ελάχιστα χρησιμότερο από αυτούς. Τα εκατομμύρια από 
καθιστούς διαμαρτυρόμενους του ίντερνετ δεν πιάνουν δυάρα 
τσακιστή μπροστά στα παιδιά 
που παίζουν στο Πάρκο Ναυ-
αρίνου στη Θεσσαλονίκη, στη 
πλατεία Κύπρου στη Κυψέλη, 
στα παιδιά που γεμίζουν με 
τα ρούχα που δε χρειάζονται 
τα second hand μαγαζιά, τις 
κυρίες που μαγειρεύουν στα 
συσσίτια ή στα παιδιά που 
φύτεψαν στον Αη-Γιώργη...

Αντ. Β. Παπαντωνίου

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΝΤΕΡΜΠΥ
Όπως κάθε Μεγάλο Σάββατο απόγευμα  έτσι και φέτος  

θα γίνει στο γήπεδο του χωριού το μεγάλο ντέρμπυ 
ανάμεσα στους Κομήτες και τους Κοπρίτες. Να υπενθυμί-
σουμε ότι Κομήτες είναι οι επισκέπτες που έρχονται σαν 
κομήτες μια φορά στο τόσο στο χωριό και Κοπρίτες είναι οι 
μόνιμοι ή οι σχεδόν μόνιμοι που είναι συχνοί στο Ελληνικό. 
Να σημειώσουμε ότι εδώ και δύο χρόνια το κύπελλο είναι 
στο χωριό μιας και οι Κοπρίτες έχουν νικήσει δύο συνεχό-
μενες χρονιές. Να θυμίσουμε ότι  οι Κοπρίτες είχαν νικήσει 
τους Κομήτες στον περυσινό αγώνα στα πέναλτι μετά από 
ισοπαλία στο κανονικό αγώνα. Περιττό να πούμε ότι ο αγώ-
νας συνήθως γίνεται σε αθλητικά πλαίσια και συγκεντρώνει 
πολύ κόσμο, αλλά μερικές φορές υπάρχει φανατισμός και ο 
διαιτητής συνήθως φυγαδεύεται από τα χωράφια... 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Aπό 100% πρόβειο και γίδινο γάλα 

Ποιότητα Α΄ 

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Σε πείσμα της οικονομι-

κής κρίσης που ταλαιπωρεί 
τη χώρα, το χωριό συνεχίζει 
απτόητο το δρόμο της ανά-
πτυξης. Μετά το ξενώνα του 
συλλόγου και το ξενοδοχείο 
«Ελαιών» του Δημήτρη Λυκο-
γιάννη που επί χρόνια είναι 
σημεία αναφοράς για το χω-
ριό ολοκληρώθηκαν αυτό τον 
καιρό τα διαμερίσματα του 
Βασίλη Ταλούμη ενώ ξεκίνη-
σε να χτίζει ξενοδοχείο και ο 
αγαπητός πατριώτης και φα-
νατικός φίλος του συλλόγου 
ο Παναγιώτης Ταλούμης. Όλα 
αυτά αποδεικνύουν ότι το Ελ-
ληνικό είναι σημείο αναφο-
ράς και φωτεινό παράδειγμα 
για όλα τα γύρω χωριά και 
πλέον γίνεται τόπος προορι-
σμού. Δε χρειάζεται φυσικά 
να τονίσουμε ότι ο σύλλογος 
θα βοηθήσει και θα προβάλ-
λει όπως μπορεί όλες αυτές 
τις καινούργιες επιχειρήσεις 
που εκτός των άλλων δημι-
ουργούν και θέσεις εργασίας 
στο χωριό μας. Και φυσικά να 
τονίσουμε ότι οι πατριώτες 
συνεχίζουν απτόητοι να επι-
σκευάζουν ή να ξαναχτίζουν 
τα σπίτια τους. Ήδη αυτό τον 
καιρό φτιάχνονται τρία ακόμη 
σπίτια. Μπράβο σε όλους!!!! 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
15-9-10

1)Εγκρίνεται ομόφωνα η 
μεταφορά 2250 ευρώ από 
το λογαριασμό Αμερικής στο 
λογαριασμό κινήσεως λόγω 
εκταμιεύσεως μεγαλυτέρου 
ποσού από το λογαριασμό κι-
νήσεως.

2)Εντέλλεται ο ταμίας να 
πάρει 4000 ευρώ από το λο-
γαριασμό κινήσεως για τις 
ανάγκες του συλλόγου.

3)Αποφασίζεται ομόφωνα η 
επανέκδοση του βιβλίου «ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟ» του δασκάλου Γεωρ-
γίου Αντ. Παπαντωνίου.

10-11-10
1)Αποφασίζεται ομόφωνα 

να γίνει η κοπή της πίτας στο 
χωριό.

2)Αποφασίζεται ομόφωνα η 
μείωση του ενοικίου στο δι-
αμέρισμα του συλλόγου από 
460 σε 400 ευρώ.

3)Αποφασίζεται ομόφωνα η 
ανάδειξη του αλωνιού στον 
Αη – Γιώργη αντί του ποσού 
των 1500 ευρώ.

16-12-10
1)Αποφασίζεται ομόφωνα 

να δοθεί η επανέκδοση του 
βιβλίου του Γεωργίου Αντ. Πα-
παντωνίου στον τυπογράφο κ. 
Ζουμπούλη αντί 2.000 ευρώ.

11-1-11
1)Αποφασίζεται ομόφωνα 

να μοιραστούν δωρεάν δέν-
δρα για φύτευση σε όλα τα 
σπίτια του χωριού.

2)Αποφασίζεται ομόφωνα 
να μπουν 4 φλουριά στη πίτα 
που θα κοπεί στο χωριό.

3)Αποφασίζεται ομόφωνα ο 
χορός του συλλόγου να γίνει 
μαζί με το σύλλογο γυναικών 
στις 12-2-11.

2-2-11
1)Αποφασίζεται ομόφωνα 

ο κατάλογος των δώρων της 
λαχειοφόρου στο χορό.

2)Αποφασίζεται ομόφωνα η 
αγορά 2 διπλών αναδιπλού-
μενων κρεβατιών και των 
αντίστοιχων στρωμάτων για 
το ξενοδοχείο του συλλόγου.

Όπως είχε προγραμματισθεί εδώ και καιρό με απόφα-
ση του ΔΣ ο σύλλογος κατέβασε περί τα 300 φυτά 

στο χωριό για φύτευση. Μόνο που αυτή τη φορά αποφα-
σίσαμε τα περισσότερα να μη τα φυτεύσουμε σε δημόσιο 
χώρο αλλά να τα μοιράσουμε στα σπίτια του χωριού το τρι-
ήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Η όλη επιχείρηση είχε προε-
τοιμασθεί καλά όλη την εβδομάδα. Το φορτηγό του Λούσιου 
είχε κλεισθεί από νωρίς. Ο Ηλίας ο Κουρουνιώτης φίλος και 
συνεργάτης του συλλόγου μας υποχρέωσε και πάλι αφού 
μας πήρε μόνο το κόστος μεταφοράς. Τη Παρασκευή το με-
σημέρι πήγε και φόρτωσε στο φυτώριο ένα φορτηγό δένδρα 
και έφυγε για το χωριό. Το Σάββατο γύρω στις 11 με πρώτη 
στάση στη πλατεία τα δένδρα άρχισαν να μοιράζονται. Η 
επόμενη στάση στα Κονιαρέικα όπου και ο κάτω μαχαλάς 
πήρε το μερίδιό του. Κάποια πειράγματα ότι τα μέλη του ΔΣ 
δίνουν σε κάποιους τα καλλίτερα δεν μας πτόησαν. Μετά 
ο Ηλίας με τους πέντε μεταφορείς(4 γυναίκες και ένας άν-
δρας!!!!) πήγαν στα Κουρελέικα, στον Προφήτη Ηλία και η 
τελευταία στάση ήταν στη Λιτρίβα στα Μπαρμπαλαίικα. Όσα 
δένδρα έμειναν (έμειναν πολύ λίγα) ξεφορτώθηκαν στον Αη- 
Γιώργη και στο ξενοδοχείο για να φυτευθούν εκεί μέσα στην εβδομάδα. Να σημειώσουμε ότι όπως μά-
θαμε το 80% φυτεύθηκε στο διήμερο της Καθαράς Δευτέρας άμεσα ενώ τα υπόλοιπα τις επόμενες μέ-
ρες. Τέτοιες ενέργειες από πλευράς συλλόγου που ενεργοποιούν όλο το χωριό καλό είναι να γίνονται. 
Αν η πρωτοβουλία συνεχισθεί για τα επόμενα ας πούμε 5 χρόνια το χωριό θα έχει 1500 οπωροφόρα. 

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Θα μείνει το κύπελλο στο χωριό Θα μείνει το κύπελλο στο χωριό 
ή θα γυρίσει στην Αθήνα;ή θα γυρίσει στην Αθήνα;

ΚΟΜΗΤΕΣ VS ΚΟΠΡΙΤΕΣ

Μεγάλο Σάββατο 23/4/2011 Μεγάλο Σάββατο 23/4/2011 
ώρα 6 μ.μ. στο γήπεδο του χωριούώρα 6 μ.μ. στο γήπεδο του χωριού

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 

ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
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ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/29-1-2011Σήμερα 29/1/2011 και ώρα 17.00 στο κοινοτι-κό γραφείο του Ελληνικού συνεδρίασε το τοπικό συμβούλιο ελληνικού ύστερα από πρόσκληση του προέδρου Χαράλαμπου Μπαρμπαλιά και παρου-σία των τοπικών συμβούλων Γεωργίου Κουρου-νιώτη και Σπύρου Δρούλια, με τα παρακάτω θέ-ματα.1. Ενημέρωση των συμβούλων από τον πρόε-δρο για τον τρόπο που θα λειτουργεί το τοπικό συμβούλιο καθώς και για τις οδηγίες που εδόθη-σαν από τη δημοτική αρχή στη συγκέντρωση που έγινε στη Βυτίνα στις 12 Ιανουαρίου.2. Αποκατάστασης βλάβης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης.Αρχόμενης της συνεδρίασης για το πρώτο θέμα, ο πρόεδρος ανέφερε ότι την 12/1/11 ύστερα από πρόσκληση της δημοτικής αρχής παραβρέθηκε στο πνευματικό κέντρο Βυτίνας όπου ενημερώθη-κε από το Δήμαρχο και Αντιδήμαρχο περί των οι-κονομικών για τον τρόπο λειτουργίας του δήμου, αναλυτικότερα έγινε λόγος για την πάγια προκα-ταβολή των 1000 ευρώ ετησίως και για το πώς θα χρησιμοποιείτε,συνεχίζοντας ο πρόεδρος εξήγησε τον τρόπο που θα επικοινωνούμε για τα διάφο-ρα θέματα που θα απασχολούν την κοινότητα μας,είπε ότι για κάθε θέμα που μας απασχολεί θα απευθυνόμαστε πρώτα στον Αντιδήμαρχο της δη-μοτικής ενότητας Τρικολώνων και σε συνεννόηση μαζί του μετά στον καθ’ ύλη αντιδήμαρχο.

Για το δεύτερο θέμα, της βλάβης του υδραγω-γείου στο κεντρικό εσωτερικό αγωγό και συ-γκεκριμένα στο σημείο που ο κεντρικός αγωγός, διακλαδίζεται με την γραμμή υδροδότησης της περιοχής Αγίου Δημητρίου,ο πρόεδρος ανέφερε ότι έχει ενημέρωση προφορικά τον αντιδήμαρ-χο κ. Τσαφαρά και τον καθ’ ύλη αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτακόπουλο, τόσο ο σύμβουλος κ. Κου-ρουνιώτης όσο και ο κ. Δρούλιας τόνισαν την ανά-γκη άμεσης αποκατάστασης της βλάβης γιατί όσο περνά ο χρόνος αυτή μεγαλώνει και ο κίνδυνος να μείνει όλο το χωριό από νερό είναι μεγάλος,ο πρόεδρος ανέφερε ότι το νερό που χάνετε από τη βλάβη αποσαθρώνει το έδαφος και πλημμυ-ρίζει τα παρακείμενα κτήματα επίσης τόνισε ότι η γενικότερη εικόνα της βλάβης επειδή είναι σε κεντρικό σημείο προξενεί άσχημη εντύπωση και γίνετε αφορμή για δυσμενή σχόλια.Για τους παραπάνω λόγους το συμβούλιο ομό-φωνα αποφάσισε να ζήτηση από την δημοτική αρχή την άμεση αποκατάσταση της βλάβης.Κλείνοντας τη συνεδρίαση ο πρόεδρος ενημέ-ρωσε τα μέλη ότι μετά τις 10 /2/11 θα τους προ-σκαλέσει σε συνεδρίαση για τη συζήτηση σχετικά με την πρόταση έργων για τη σύνταξη του τεχνι-κού προγράμματος του Δήμου, επίσης είπε ότι το πρακτικό της σημερινής συνεδρίασης θα σταλεί στο Δήμο Γορτυνίας και θα τοποθετηθεί στο πινά-κα ανακοινώσεων του κοινοτικού γραφείου.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/15-2-2011

Στο Ελληνικό σήμερα 15 Φεβρουαρίου του έτους 
2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 στο κοινοτικό γρα-
φείο του Ελληνικού  συνεδρίασε το συμβούλιο της 
Τοπικής Κοινότητας Ελληνικού, ύστερα από πρό-
σκληση του προέδρου Χαράλαμπου Μπαρμπαλιά  
για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων.

Παρόντες 
Χαράλαμπος Α. Μπαρμπαλιάς
Γεώργιος  Χ. Κουρουνιώτης
Σπύρος Β. Δρούλιας

Θέμα 1ο: Προτάσεις έργων για την σύνταξη του 
τεχνικού προγράμματος του Δήμου.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα ανέφερε 

ότι πρέπει να προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο 
έργα που κρίνουμε ως αναγκαία να γίνουν στο Ελλη-
νικό το 2011.
Μετά από διαλογική συζήτηση  το συμβούλιο 

ομόφωνα αποφάσισε να προτείνει τα παρακάτω.
1. Αντικατάσταση του εξωτερικού δικτύου υδρο-

δότησης του Ελληνικού που έχει κατασκευαστεί  το 
1963 και είναι εξολοκλήρου από αμιαντοσωλήνα.

2. Ασφαλτόστρωση εσωτερικών δρόμων και πε-
ριφερικού δρόμου συνολικού μήκους δυο χιλιόμε-
τρων.

3. Συντήρηση αγροτικών δρόμων  με οδοστρω-
τήρα και μικρές τσιμεντοστρώσεις σε σημεία που 
υποφέρουν από χείμαρρους, καθώς και κοπή κλα-
διών και θάμνων για την εύκολη πρόσβαση και για 
να λειτουργούν οι δρόμοι  σαν ζώνες πυροπροστα-
σίας.

4. Κατασκευή δεξαμενής πόσιμου νερού 150 κυ-
βικών για την αντιμετώπιση της καλοκαιρινής λειψυ-
δρίας.

5. Αναπλάσεις στις εισόδους του Ελληνικού και 
συγκεκριμένα από την είσοδο του Μαυρακείου 
ιδρύματος  μέχρι βρύση Αγίου Γεωργίου – από Ξε-
νοδοχείο μέχρι την άνω είσοδο του χωριού  και 
στην είσοδο από αρχαία Γόρτυνα.

6. Κατασκευή πεζόδρομου από την πλατεία μέχρι 
το κοιμητήριο.

7. Επισκευή μαντρότοιχου κοιμητηρίου.
8. Επισκευή οργάνων παιδικών χαρών.
9. Συντήρηση φωτισμού.
10. Συντήρηση πρασίνου.
11. Επισκευή στέγης και εισόδου κοινοτικής απο-

θήκης.
12 Κατασκευή γηπέδου Μπάσκετ,σε  οικόπεδο 

που διατίθεται δωρεάν.

Θέμα 2ο: Άμεσα προβλήματα που απασχολούν 
το Ελληνικό.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα ανέφερε 

ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε  πρέπει να 
τα συζητήσουμε να τα αξιολογήσουμε και να ενημε-
ρώσουμε τη Δημοτική μας Αρχή.
Στη συνέχεια είπε ότι εξακολουθεί να υφίσταται η 

βλάβη του υδραγωγείου που αναφέραμε στο προη-
γούμενο συμβούλιο,επίσης είπε ότι διαπίστωσε ότι 
είναι κατεστραμμένες οι πόρτες από δυο ηλεκτρι-
κούς πίνακες δημοτικού φωτισμού, καθιστώντας τα 
σημεία αυτά άκρως επικίνδυνα.
Στη συνεχεία έγινε λόγος  για την κακή κατάσταση 

του δρόμου από διασταύρωση Καρύταινας μέχρι τη 

διασταύρωση Στεμνίτσας Χρυσοβιτσίου, ο πρόε-
δρος ανέφερε ότι στην συγκέντρωση που έγινε στις 
12/1/2011 στη Βυτίνα ενημέρωσε προφορικά τη Δη-
μοτική Αρχή  ότι ο δρόμος αυτός είχε δημοπρατη-
θεί τον Μάιο του 2010 από τη Νομαρχία Αρκαδίας  
με χρήματα (500.000) από τον ΕΑΠ (Λιγνιτόσημο) 
και θα πρέπει να διερευνηθεί για πιο λόγο ο ανάδο-
χος δεν έχει εγκατασταθεί στο έργο.
Ο Σπύρος Δρούλιας ανέφερε ότι πρέπει να αφαι-

ρεθεί ο παλαιός πυροσβεστικός κρουνός που βρί-
σκετε στην πλατεία γιατί είναι σε σημείο που προ-
καλεί προβλήματα σε πεζούς και αυτοκίνητα και 
αφού δεν χρησιμοποιείται λόγω της τοποθέτησης 
δυο νέων κρουνών σε άλλα σημεία του χωριού.
Ο Γεώργιος Κουρουνιώτης ανέφερε ότι πρέπει να 

προσέξουμε την καθαριότητα των δημοτικών χώ-
ρων  η πλατεία οι δρόμοι το κοιμητήριο έχουν να 
καθαριστούν δυο μήνες πρέπει να μας διαθέσει η 
Δημοτική Αρχή εργάτες καθαριότητας άμεσα.

 Επίσης τόνισε ότι πρέπει άμεσα να επισκευα-
στούν τρία καπάκια στα φρεάτια στο δίκτυο ύδρευ-
σης  γιατί ο κίνδυνος μόλυνσης του νερού είναι με-
γάλος.
Ο πρόεδρος ανέφερε ότι χρίζουν αντικατάστα-

σης δέκα λαμπτήρες φωτισμού και έλεγχο από ηλε-
κτρολόγο γιατί δεν λειτουργούν οι φωτιστικοί ιστοί 
από το ξενοδοχείο μέχρι την είσοδο του χωριού.
Κλείνοντας τη συνεδρίαση ο πρόεδρος ενημέρω-

σε τους συμβούλους  ότι το πρακτικό της σημερινής 
συνεδρίασης θα σταλεί στο Δήμο Γορτυνίας  θα 
αναρτηθεί στο κοινοτικό γραφείο στο διαδίκτυο και 
θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα του χωριού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ 
ΤΑ ΜΕΛΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ

              ΣΠΥΡΟΣ Β. ΔΡΟΥΛΙΑΣ

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Ο σύλλογος εδώ και καιρό ήταν δέκτης του αιτήματος 
για επανέκδοση του βιβλίου «ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ» 
του αείμνηστου δασκάλου του χωριού μας Γεωρ-

γίου Α. Παπαντωνίου. Γι’ αυτό το σκοπό ήρθε σε συνεννό-
ηση με τα τρία 
παιδιά του τον 
Αν τώ ν η ,  τ η 
Δήμητρα  και 
τη Φωτεινή οι 
οποίοι παραχώ-
ρησαν τα πνευ-
ματικά δικαιώ-
ματα του βιβλί-
ου στο σύλλογο 
ώστε να επανεκ-
δοθεί και να γί-
νει κτήμα όλων 
των  πατρ ιω -
τών. Να σημει-
ώσουμε ότι το 
βιβλίο εκδόθηκε 
το 1972 με προ-
σωπικά  έξοδα 
του  Γεωργίου 
Παπαντωνίου 
και κυκλοφόρη-
σε σε λίγα αντί-
τυπα .  Κάποια 
από  αυτά  δεν 
υπάρχουν ενώ 
με βάση κάποια 
που βρήκαμε θα 

γίνει ακριβής επανέκδοση με βελτίωση με τη νέα τεχνολογία 
των υπαρχουσών μόνο φωτογραφιών του βιβλίου. Ελπίζου-
με ότι πολύ σύντομα το βιβλίο θα είναι έτοιμο να κυκλοφο-
ρήσει σε καθαρά συμβολική τιμή ώστε να γίνει κτήμα όλων 
των πατριωτών. 
Το Δ.Σ. ευχαριστεί τα παιδιά του Γεωργίου Παπαντωνίου, 

τον Αντώνη, τη Δήμητρα και τη Φωτεινή για την ευγενική 
παραχώρηση των δικαιωμάτων του βιβλίου στο σύλλογό 
μας.

 Η ΠΡΟΣΙΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

Εδώ και λίγο καιρό στη είσοδο του Ελληνικού ξανάνοι-
ξε τις πόρτες του το πολυτελές ξενοδοχείο ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΟΝ. Με προσιτές τιμές αλλά τις ίδιες υψηλού επιπέδου 
παροχές και πολυτέλεια για τις οποίες έχει καταξιωθεί εδώ 
και χρόνια υπόσχεται αξέχαστες στιγμές σε όσους το επι-
σκεφθούν. Επιπλέον η μεγάλη αίθουσα του εστιατορίου μπο-
ρεί να διατεθεί για οποιαδήποτε είδους κοινωνική εκδήλωση. 

Ένας άνδρας μπαίνει σε 
ένα γραφείο τελετών και 
λέει στον ιδιοκτήτη :

-Θα ήθελα ένα φέρετρο 
για την πεθερά μου αλλά 
να μην είναι πολύ ακριβό.

-Μάλιστα, του απαντά 
αυτός .  Έχω  ένα  πολύ 
ωραίο, από καρυδιά σε 
πολύ  καλή  τιμή .  Μόνο 
2000 ευρώ.

- Ε όχι και 2000 ευρώ 
για την πεθερά μου! Κάτι 
φθηνότερο δεν έχετε;

-Έχω ένα από κόντρα 
πλακέ , με 1000 ευρώ.

-Κάτι φθηνό είπαμε. Όχι 
και 1000 ευρώ για την πε-
θερά μου!

-Λοιπόν έχω ένα δεύ-
τερης διαλογής με 500 
ευρώ. Σου κάνει;

- 500 ευρώ; Πολλά εί-
ναι. Κάτι πιο οικονομικό 
δεν έχεις;

-  Ε!  τι να σου κάνω 

κύριε,  αγανάκτησε ο ιδιο-
κτήτης, αφού θέλεις κάτι 
πολύ φθηνό δώσε 100 
ευρώ και φέρε την αύριο 
να της περάσω 4 χερού-
λια!!!

Δυο αλκοολικοί συζη-
τούν και λένε πως πρέπει 
να κόψουν το ποτό.

-Λοιπόν άκου τι θα κά-
νουμε λέει ο ένας στον 
άλλον .  Θα  κρύψω  ένα 
μπουκάλι ουίσκι πίσω απ 
την πλάτη μου και αν το 
βρεις θα το πιούμε, αλ-
λιώς θα το σπάσουμε.
Εντάξει λέει ο άλλος. Το 

κρύβει ο πρώτος και λέει
-Για  πες που το έχω 

στο δεξί ή στο αριστερό 
χέρι;

-Στο δεξί απαντά ο άλ-
λος.

-Συγκεντρώσου!!!

EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...



/5

Tην Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010, έγινε η επίσημη τελετή παράδοσης - παραλαβής του Kαποδιστριακού 
Δήμου Tρικολώνων στον Kαλλικρατικό Δήμο Γορτυνίας, από τον απερχόμενο Δήμαρχο κ. Γιώργο Μπα-
ρούτσα, ο οποίος παρέδωσε τη Δημοτική Αρχή Τρικολώνων στον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Γορτυνίας.

Η εκδήλωση τιμήθηκε με πολλές επίσημες παρου-
σίες, όπως του Σεβασμιωτάτου Mητροπολίτου Γόρ-
τυνος και Mεγαλοπόλεως κ.κ. Iερεμία, του Aντιπρο-
έδρου της Nέας Δημοκρατίας και τέως Yπουργού 
κ. Δημήτρη Aβραμόπουλου, των απερχόμενων Δη-
μάρχων Φαλάνθου κ. Κώστα Ψυχάρη, Γόρτυνος κ. 
Κώστα Μιχόπουλου, Τροπαίων κ. Γιάννη Παπαστα-
ματίου, Λαγκαδίων κ. Στάθη Κούλη, Βυτίνας κ. Γιάν-
νη Σακελαρίου, Ηραίας κ. Σταύρου Χριστόπουλου, 
Δημητσάνας κ. Τάσου Βλάχου και Λεβιδίου κ. Θανά-
ση Καβουρίνου και του Δημάρχου Ιλίου κ. Νικόλαο 
Ζενέτο. Επίσης παρέστη ο Διευθυντής της Αστυνο-
μικής Διεύθυνσης Αρκαδίας, εκπρόσωποι δημοσίων 
φορέων αλλά και πλήθος συνδημοτών και φίλων, 
που κατέκλυσαν το Nικολετοπούλειο Πνευματικό Kέ-
ντρο της Στεμνίτσας. 

Mέσα σε μια συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαι-
ρα ο κ. Γιώργος Μπαρούτσας, επί σειρά ετών συ-
νεχώς ως πρωταγωνιστής στη Δημοτική Aρχή του 

Δήμου Tρικολώνων, αλλά και ως επικεφαλής στην 
Αυτοδιοίκηση της Αρκαδίας, θέλησε να γράψει με 
έναν ξεχωριστό τρόπο τον επίλογο της ευδόκιμης 
δεκαπενταετούς θητείας του στα δημόσια πράγματα.
Με την 20λεπτη προβολή του έργου του ο κ. Γιώρ-

γος Μπαρούτσας πέτυχε να συγκινήσει το πολυπλη-
θές ακροατήριο και να δώσει ένα μέρος από το δη-
μιουργικό οδοιπορικό της μακράς θητείας του, με 
εικόνες σύγκρισης του πριν και του μετά. 

Eμπεριστατωμένη υπήρξε η ομιλία του ιδρυτή της 
εφημερίδας «Γορτυνία», κ. Kώστα Kαλύβα, ο οποίος 
έκανε εκτενή αποτίμηση της προσωπικότητας και 
του έργου του απερχόμενου Δημάρχου Tρικολώνων 
και Προέδρου της TEΔK Aρκαδίας, κ. Γιώργου Mπα-
ρούτσα. 
Μεταξύ άλλων ο κ. Καλύβας ανέφερε:
Ένας άνθρωπος που όπως τον γνωρίζω προσω-

πικά πολύ καλά εδώ και 25 χρόνια, χαρακτηρίζεται 
από θέληση, πείσμα, δυναμισμό, διορατικότητα και 
πάθος.

O απολογισμός του έργου του στο Δήμο Στεμνίτσας 
και στον μετέπειτα Δήμο Τρικολώνων είναι τεράστιος 
και μοναδικός. Η μεγαλύτερη επιβράβευση για το 
έργο του όμως ήταν η ίδια η κοινωνία του Δήμου 
Τρικολώνων. Oι Τρικολώνιοι ήταν και οι πιο αυστη-
ροί κριτές του, που τον τίμησαν με την εμπιστοσύνη 
τους για τρεις τετραετίες, σημειώνοντας πάντα σε 
κάθε εκλογική αναμέτρηση πανελλήνιο ρεκόρ εκλο-
γικού αποτελέσματος.

15 χρόνια στο τιμόνι του Δήμου δούλεψε με δια-
φάνεια, εντιμότητα και κυρίως με όραμα και ορθό 
σχεδιασμό. Θα ήθελα απλά να επισημάνω όμως ότι 
τα έργα αυτά που έχουν γίνει είναι μετρήσιμα, συ-
γκρίσιμα και κυρίως ορατά σε όλους μας. Έργα που 
άλλαξαν την εικόνα της κωμόπολης και των γύρω 
χωριών και αναβάθμισαν την ποιότητα ζωής των κα-
τοίκων. 
Εδώ η κοινωνία ενώθηκε. Δεν κοιτάζει ο καθένας 

ποιος είναι δεξιός, ποιος κεντρώος, ποιος σοσια-
λιστής και ποιος αριστερός. Εδώ όλοι είναι συμπα-
τριώτες, είναι Τρικολώνιοι. Και στην κάλπη όταν γί-
νονται εθνικές εκλογές, ο καθένας είναι ελεύθερος 
να ψηφίσει το κόμμα της αρεσκείας του. Και ποτέ 
δεν είδαμε στον Γιώργο Μπαρούτσα να του κολλούν 
κομματικές ταμπέλες, παρά το ότι είναι γνωστό από 
πού προέρχεται. Για αυτό δεν είναι τυχαίο ότι στις 
εκλογές του 1998, ήταν ο μοναδικός Δήμαρχος σε 
όλη την Ελλάδα, που είχε την επίσημη στήριξη των 
δύο μεγάλων κομμάτων, ΠΑΣOΚ και ΝΔ.!
Στο σημείο όμως αυτό θα ήθελα να αναφερθώ και 

σε ένα άλλο κομμάτι που ο Γιώργος Μπαρούτσας 
άφησε την δική του μοναδική σφραγίδα. Αυτό της 
Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων. Από το 
2007 που ανέλαβε τα ηνία της ο Γιώργος Μπαρού-
τσας κατάφερε να τη βγάλει στην επιφάνεια. Κυριο-

λεκτικά δηλαδή η ΤΕΔΚΑ αναστήθηκε, έγινε ατμομη-
χανή και άρχισε να δουλεύει ασταμάτητα. Οφείλουμε 
λοιπόν να συγχαρούμε τον Γιώργο Μπαρούτσα για 
την μέχρι τώρα πολιτική του διαδρομή και προσωπι-
κά θα ήθελα να του εκφράσω την ειλικρινή λύπη μου 
που δε συμμετέχει σε κανένα πλέον θεσμικό όργανο. 
Και αυτό γιατί θα μπορούσε να προσφέρει πολλά 
ακόμα στην Αρκαδία, που σίγουρα αυτή θα έβγαινε 
κερδισμένη.
Αγαπητέ Δήμαρχε και πάνω από όλα εκλεκτέ μου 

φίλε Γιώργο, που συνεργαστήκαμε στενά και άψογα 
τα τελευταία 15 χρόνια μέσω της εφημερίδος μου 
«Γορτυνία» και όχι μόνο.
Στη συνέχεια εκ μέρους των Δημάρχων της Αρ-

καδίας μίλησε ο δήμαρχος Λεβιδίου, κ. Aθανάσιος 
Kαβουρίνος, αναγνωρίζοντας με συγκινητικά λόγια 
ότι «σε κάθε δύσκολη ώρα των καθηκόντων μας, 
αλλά και των προσωπικών μας υποθέσεων σε Σας 
προστρέχαμε, Aγαπητέ μας Πρόεδρε. …. Το έργο 
που αφήνετε πίσω Σας, τόσο ως Δήμαρχος στη γε-
νέτειρά Σας όσο και ως Πρόεδρος στην ΤΕΔΚ Αρκα-
δίας, θα θυμίζει σε όλους μας τη δημιουργική και 
δυναμική σας παρουσία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
αν και πεποίθηση όλων μας είναι πως η απουσία σας 
από τα κοινά του τόπου μας δεν είναι οριστική αλλά 
θα είναι -και πρέπει να είναι- μία μικρή διακοπή».
Κλίμα συγκίνησης διέτρεχε απ’ άκρου εις άκρον 

το ακροατήριο στην αίθουσα του Nικολετοπούλειου 
Πνευματικού Kέντρου της Στεμνίτσας, στη διάρκεια 
της προβολής της ταινίας, που κορυφώθηκαν στη 
διάρκεια της ομιλίας του κ. Γιώργου Μπαρούτσα που 
μεταξύ άλλων είπε και τα εξής:
Φίλες και φίλοι,
Σήμερα δεν ήλθαμε να κάνουμε έναν απολογισμό, 

αν και το έργο που αφήνουμε πίσω μας είναι υπαρ-
κτό και θα το κρίνει ο καθένας με τα δικά του κρι-
τήρια.
Όλα αυτά τα χρόνια ζήσαμε μαζί όμορφες στιγμές, 

στιγμές ονείρου, σχεδιασμού, πραγμάτωσης και χει-
ροπιαστών αποτελεσμάτων. 
Ζήσαμε όμως και στιγμές δύσκολες, απογοήτευσης 

και πικρίας.
Αλλά ακριβώς αυτό το μείγμα ήταν που έδωσε δύ-

ναμη στις πεποιθήσεις μας, στα όνειρά μας και στους 
στόχους μας.
Δεν μας αποθάρρυναν τα μικρά και μας ενέπνευ-

σαν τα μεγάλα. 
Έτσι είδαμε τον τόπο μας να ανοίγει νέους δρόμους 

ανάπτυξης και προόδου. 
Τον είδαμε να γίνεται και πάλι ένας ελκυστικός 

προορισμός, εκεί που πριν ήταν απλώς ένα πέρα-
σμα.
Είδαμε τα χωριά μας να ξαναβρίσκουν την ταυτό-

τητά τους.
Είδαμε τους συμπατριώτες μας να αγαπούν και 

πάλι τον τόπο τους και να μιλούν με υπερηφάνεια 
γι’ αυτόν.
Είδαμε τους γέροντες και τις γερόντισσες, τους 

γονείς και τους παππούδες μας δηλαδή, να χαμογε-
λούν και να νοιώθουν τη στοργή, τη φροντίδα, το 
σεβασμό και την αγάπη μας. 
Είδαμε τον πολιτισμό και την ανάπτυξη να επιστρέ-

φουν εκεί, που σημειωνόταν πριν εγκατάλειψη και 
αδιαφορία. 
Σε αυτήν την πορεία δεν κοιτάξαμε χρώματα και 

κόμματα, παρά μόνο τον άνθρωπο και τον τόπο μας. 
Δεν επιτρέψαμε σε τίποτα και σε κανέναν να χωρι-
στεί η τοπική κοινωνία. Και τα καταφέραμε, δίνοντας 
ένα λαμπρό παράδειγμα για το πώς η Τοπική Αυτο-
διοίκηση μπορεί να ενώσει και να δημιουργήσει. Το 
μεγαλύτερο και το πρώτο επίτευγμα μιας Δημοτικής 
Αρχής είναι να ενώνει και να συσπειρώνει την κοινω-
νία. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια να κατακερματίζουμε 
τις δυνάμεις μας, γιατί είναι περιορισμένες και κανέ-
νας δεν περισσεύει.
Είμαι ευτυχής που μου δόθηκε η ευκαιρία να προ-

σφέρω στον τόπο που γεννήθηκα, στη Γη των προ-
γόνων μας, στα χωριά του ιστορικού Δήμου Τρικο-
λώνων.
Την ευκαιρία αυτή μου τη δώσατε Εσείς.
Θέλω να πιστεύω ότι στάθηκα αντάξιος της εμπι-

στοσύνης σας και δεν διέψευσα τις προσδοκίες σας. 
Σήμερα λοιπόν, ανοίγουμε την πόρτα και καλωσο-

ρίζουμε τη Δημοτική Αρχή του νέου Δήμου Γορτυνί-
ας, το Δήμαρχο Γιάννη Γιαννόπουλο και τους συνερ-
γάτες του.
Τους διαβεβαιώνουμε ότι θα είμαστε δίπλα τους με 

την εμπειρία, τη γνώ-
ση και τη διαρκή άδο-
λη αγάπη για την πα-
τρίδα μας, αλλά και με 
τις ειλικρινείς μας ευ-
χές να επιτύχουν στην 
αποστολή τους.
Τους ευχόμαστε να 

ζήσουν και αυτοί με 
ενθουσιασμό και με 
αποτελέσματα, αυτή 
την ωραία εμπειρία.
Μετά βραβεύτηκαν 

οι πρώην κοινοτάρχες του δήμου Τρικολώνων οι 
οποίοι ήταν οι μπροστάρηδες της μετέπειτα ανάπτυ-
ξης του δήμου.
Απευθυνόμενος στο νέο δήμαρχο Γορτυνίας μετα-

ξύ άλλων ανέφερε:
Αγαπητέ Γιάννη,
Εν συντομία θέλω να σ’ ενημερώσω, αν και θα μου 

δοθεί η ευκαιρία λεπτομερέστατα να σου αναλύσω, 
ότι παραλαμβάνεις σήμερα ένα Δήμο στον οποίο έχει 
γίνει ένα τεράστιο έργο, χωρίς χρέη και βάρη.
Όσα έργα έχουν ήδη υλοποιηθεί είναι όλα εξοφλη-

μένα, όσα βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν πόρους δια-
σφαλισμένους για την ολοκλήρωσή τους.
Θέλω να πιστεύω, ότι ο όποιος Σχεδιασμός σου 

για το Δήμο Γορτυνίας, δεν θ’ ανακόψει την πορεία 
αυτών των έργων.
Κύριε Δήμαρχε,
Όπως θα είδες και στον πίνακα προβολής πριν 

λίγο, Σας παραδίδουμε τα δύο υπέροχα δημοτικά 
κτήρια, το ένα ανακατασκευασμένο εκ θεμελίων στο 
Ψάρι και το άλλο πλήρως ανακαινισμένο στο Ελλη-
νικό. 
Πιστεύοντας πάντα ότι το θεμέλιο προόδου της πε-

ριοχής είναι η ήπια τουριστική ανάπτυξη, τα κτήρια 
έχουν διαμορφωθεί με τέτοιες προδιαγραφές, με την 
προοπτική το μεν πρώτο, στο Ψάρι, να γίνει Μου-
σείο Δημοτικού Σχολείου και Παλαιοβιβλιοπωλείο, 
το δε δεύτερο στο Ελληνικό με την προοπτική να γί-
νει πολυθεματικό Μουσείο Φυσικής και Πολιτισμικής 
Ιστορίας.
Προβάλλουμε έτσι την περιοχή μας, ώστε σε συν-

δυασμό με το Μουσείο Υδροκίνησης Δημητσάνας και 
με το Μουσείο Δασικής Ιστορίας Μαινάλου στο Χρυ-
σοβίτσι, ν’ αποτελέσει μαγνήτη έλξης εκατοντάδων 
επισκεπτών, που θα μπορούν να περνούν εδώ ένα 
γεμάτο τριήμερο.
Είμαστε πανέτοιμοι για όλα αυτά τα έργα ενόψει 

του Δ’ ΚΠΣ, του ΕΣΠΑ όπως λέγεται, και είχαμε τη 
διαβεβαίωση ότι θα ενταχθούν, αφού ήδη έχουν το 
συγκριτικό πλεονέκτημα των ώριμων μελετών.
Θέλω να πιστεύω ότι θα τα υιοθετήσετε στο Σχε-

διασμό σας και θα διεκδικήσετε την ένταξή τους στο 
ΕΣΠΑ, που ήδη τώρα ενεργοποιείται.
Αγαπητέ Γιάννη,
Επειδή δεν ανήκω σ’ αυτούς που εύχονται να απο-

τύχουν οι επόμενοι για να δικαιωθούν οι προηγούμε-
νοι, θέλω να σε διαβεβαιώσω ότι, μέσα και από το 
θεσμικό μου ρόλο ως προέδρου της ΤΕΔΚ Αρκαδίας, 
εργάστηκα για τη δημιουργία του Δήμου Γορτυνίας.
Πεποίθησή μου είναι πως ένας μεγάλος Δήμος μπο-

ρεί να προχωρήσει και να έχει μέλλον, πόσο μάλλον 
όταν πρόκειται για το Δήμο Γορτυνίας, που έχει όλα 
τα πλεονεκτήματα που προείπα, για το σχεδιασμό 
ήπιας τουριστικής ανάπτυξης.
Ενώπιον όλων σε διαβεβαιώνω ότι θα είμαι δίπλα 

σου να σου προσφέρω τις όποιες γνώσεις μου, εφό-
σον το επιθυμείς και το ζητήσεις.

O κ. Γιάννης Γιαννόπουλος είπε χαρακτηριστικά: 
«O Γιώργος Mπαρούτσας είναι αδερφός μου, ένας 
άνθρωπος που ξεχώρισε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και βεβαίως τον χρειαζόμαστε κοντά μας. Aπό σή-
μερα κύριε Δήμαρχε δημοσίως ζητώ τη συνεργασία 
σου, αύριο κιόλας θα συνεργαστούμε».
Συγκινητικός άνευ προηγουμένου υπήρξε και ο 

αποχαιρετισμός του προέδρου του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Τρικολώνων, κ. Bασίλη Kουρουνιώτη: «Ήρ-
θες με μαύρα μαλλιά φίλε Δήμαρχε, μόλις 35 ετών, 
και να που σήμερα φεύγεις με άσπρα! Αφήνεις όμως 
πίσω σου τεράστιο έργο, με τη δική σου σφραγίδα, 
που χωρίς εσένα δεν θα μπορούσε να το φανταστεί 
κανένας. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα έκανες για 
μας». 
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Bασίλης 

Kουρουνιώτης προσέφερε συμβολικά στον κ. Γιώρ-
γο Μπαρούτσα μία ιερή εικόνα και με την παράθεση 
δείπνου έκλεισε η ιστορική και σημαντική αυτή εκ-
δήλωση στη Στεμνίτσα.

«Έργο υπαρκτό και ας το κρίνει ο καθένας «Έργο υπαρκτό και ας το κρίνει ο καθένας 
με τα δικά του κριτήρια»με τα δικά του κριτήρια»
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Έχουμε άμεση ανάγκη από καινοτόμες μορφές κοινωνικής και 
οικονομικής οργάνωσης, γιατί όσο είμαστε κολλημένοι στα ση-

μερινά- χωρίς να δίνουμε κάποια εξουσία και στην φαντασία, καμία 
μαύρη ή πράσινη ανάπτυξη δεν θα λύσει τα περιβαλλοντικά και κοι-
νωνικο-οικονομικά προβλήματα της εποχής μας. Έχουμε ανάγκη από 
θετικές προτάσεις και πράξεις εδώ και τώρα, που δεν θα παραπέμπουν 
χρονικά στη Δευτέρα Παρουσία. Εξ άλλου ο στόχος είναι η δημιουρ-
γία μιας πιο δίκαιης αποκεντρωμένης κοινωνίας χαμηλής έντασης 
άνθρακα, όπως αποκαλείται πλέον διεθνώς η ενεργειακή μείωση. Τα 
προβλήματα είναι μεν παγκόσμια αλλά οι λύσεις μπορούν να είναι το-
πικές. Αυτό μας τόνισε μεταξύ άλλων η συμπατριώτισσα μας κ. Ιωάννα 
Κόνιαρη που αυτό τον καιρό παρακολουθεί σεμινάρια εναλλακτικών 
καλλιεργειών στη Μάνη. Τη ρωτήσαμε πως μπορούμε να εφαρμόσου-
με τις καινούργιες αυτές γνώσεις στο χωριό μας.

-Κάτσε πρώτα να τα μάθω εγώ και μετά θα τα πούμε…..Για την ώρα 
μας παρακάλεσε να δημοσιεύσουμε το πιο κάτω άρθρο που αναφέρε-
ται στη φίλη του χωριού μας Κ. Λίτσα που είναι ειδικευμένη σε θέματα 
φυτοθεραπείας. Με μεγάλη μας χαρά το δημοσιεύουμε.

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ….. 
ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ

Η Κωνσταντίνα Λίτσα, ειδικευ-
μένη σε θέματα φυτοθεραπείας, 
που ζει και εργάζεται στη Σκωτία 
και εκεί έχει παρακολουθήσει 
σεμινάρια περμακουλτούρας 
μας έδωσε τον ακόλουθο ορι-
σμό:

«H περμακουλτούρα είναι 
μέθοδος σχεδιασμού αυτοσυ-
ντηρούμενων συστημάτων που 
βασίζεται σε οικολογικές αρχές. 
Αρχικά ξεκίνησε από τη γεωργι-
κή και κτηνοτροφική διαχείριση 
αλλά γρήγορα κρίθηκε κατάλλη-
λη και για άλλα συστήματα κοι-
νωνικής ή προσωπικής ζωής. Για 
ορισμένους έγινε φιλοσοφία και 
τρόπος ζωής. Από τη γεωργία ει-
σέβαλε και σε άλλους τομείς του 
πολιτισμού. Ετυμολογικά η λέξη 
περμακουλτούρα αναφέρεται 
αφενός στη μόνιμη γεωργία και 
αφετέρου στον μόνιμο πολιτι-

σμό. Ο όρος αρχικά προέκυψε 
από τις λέξεις Permanent και 
Agri-Culture (Μόνιμες Καλλιέρ-
γειες ). Κατόπιν η σημασία του 
άλλαξε σε Permanent Culture 
(Μόνιμος Πολιτισμός), εφόσον 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 
σχεδιασμό, τη διαχείριση και την 
αναπροσαρμογή οποιουδήποτε 
συστήματος. Έχει εφαρμογές σε: 
διαχείριση ενέργειας και φυσι-
κών πόρων, υπαίθριες εκτάσεις 
και προστατευόμενες φυσικές 
περιοχές, διαχείριση απορριμ-
μάτων, δημόσιους χώρους, εκ-
παιδευτικά ιδρύματα, εμπορικές 
και βιομηχανικές επιχειρήσεις, 
κτήματα και κήπους, αυλές και 
ζαρντινιέρες αστικών κατοικιών. 
Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι 
η ιδιαιτερότητα του σχεδιαστή 
πχ. μπορεί κανείς να αντλήσει 
πληροφορίες και τεχνικές από 
ότι ήδη γνωρίζει, και να τις φιλ-
τράρει μέσα από τις αρχές της 
περμακουλτούρας. Μπορεί να 

χρησιμοποιήσει την θεωρία σε 
όποιο επίπεδο θέλει χωρίς ανα-
γκαστικά να ακολουθεί όλες τις 
προτάσεις. Δεν είναι απαραίτητο 
κάποιος να ασπαστεί την περ-
μακουλτούρα απόλυτα ως φι-
λοσοφία ή τρόπο ζωής, αλλά αν 
επιθυμεί, να τη χρησιμοποιήσει 
σε ένα βαθμό, για το σχεδιασμό 
ενός ή περισσοτέρων συστημά-
των και μόνο…Αντίστοιχα έχει 
τη δυνατότητα να την εφαρ-
μόσει σε όλους τους τομείς της 
ζωής του και να επηρεάσει ριζι-
κά τον τρόπο σκέψης του. Μου 
αρέσει η περμακουλτούρα, για-
τί συνδυάζει την επιστήμη με 
την παράδοση. Φέρνει κοντά 
γνώσεις και τεχνολογίες καθώς 
και παραδόσεις από όλον τον 
κόσμο, για ένα τρόπο ζωής σε 
ισορροπία με τη φύση».

Το κίνημα της περμακουλτού-
ρας ξεκίνησε στην πρακτική του 
εκδοχή τη δεκαετία του 60 από 
τον Αυστριακό αγρότη Sepp 
Holzer αλλά οργανώθηκε επι-
στημονικά και συστηματοποι-
ήθηκε τη δεκαετία του 70 από 
τους Αυστραλούς Bill Mollison 
και David Holmgren (πρώτη 
έκδοση βιβλίου το 1978). Σήμε-
ρα έχει εξαπλωθεί σε αρκετές 
χώρες και είναι ιδιαίτερα δημο-
φιλές στον σχεδιασμό οικολογι-
κών χωριών

Διαβάζοντας τα κείμενα των 
ιδρυτών του αντιλαμβανόμαστε 
ότι βασίζεται στην παρατήρηση 
των συστημάτων της φύσης και 
της κοινωνίας, στην αναγνώρι-
ση και καταγραφή των αλληλο-
εξαρτήσεων και στη συνέχεια, 
στο σχεδιασμό συστημάτων τα 
οποία αξιοποιούν με μέτρο και 
σεβασμό αυτές τις αλληλοε-

ξαρτήσεις. Θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι ο επιστημονικός όρος 
«συνέργεια των επί μέρους στοι-
χείων» είναι η φράση κλειδί σε 
αυτή τη σχεδιαστική μέθοδο. 
Το αποτέλεσμα είναι η επίτευξη 
του επιδιωκόμενου στόχου με 
μείωση του ανθρώπινου κόπου 
αλλά και της χρήσης ενέργειας. 
Ο Φουκουόκα το είπε αυτό πολύ 
εύγλωττα δίνοντας τον ορισμό 
που αναφέραμε παραπάνω.

Σε ηθικό επίπεδο η περμα-
κουλτούρα έχει 3 αρχές (Φροντί-
δα για τη γη, Φροντίδα για τους 
ανθρώπους, Ισότιμη κατανομή), 
και στο σχεδιαστικό επίπεδο 
πολύ περισσότερες όπως πχ. πα-
ρατήρηση και αλληλοεπίδραση, 
εξάλειψη αποβλήτων, συγκέ-
ντρωση και αποθήκευση ενέρ-
γειας, χρήση ανανεώσιμων πη-
γών, δημιουργική ανταπόκριση 
στις αλλαγές, επιλογή της μικρής 
τοπικής κλίμακας κλπ.

Όπως έχω αναφέρει και σε 
προηγούμενα άρθρα, είμαι 
θαυμάστρια ενός άλλου πολύ 
σοβαρού διεθνούς κοινωνικού 
κινήματος που αποκαλείται Πό-
λεις σε Μετάβαση ή Πολιτισμός 
Μετάβασης (transition towns, 
transition culture). Αναφέρεται 
σε πολιτισμό συλλογικής συνερ-
γασίας και χαμηλής ενεργειακής 
έντασης προκειμένου να αντιμε-
τωπισθεί η μείωση αποθεμάτων 
πετρελαίου και η κλιματική αλ-
λαγή. Ο εμπνευστής του κινή-
ματος Ρομπ Χόπκινς καθηγητής 
περμακουλτούρας στη Βρετα-
νία, εμπνεύστηκε όπως φαίνεται 
από τα βιβλία τουi, από τις μεθό-
δους σχεδιασμού συστημάτων 
που δίδασκε στους μαθητές του, 
προκειμένου να ιδρύσει το διε-

θνώς επιτυχημένο Κίνημα των 
Πόλεων σε Μετάβαση στα πλαί-
σια του οποίου δημιουργούνται 
τοπικές ομάδες που σχεδιάζουν 
και εφαρμόζουν νέα κοινωνι-
κή και οικονομική οργάνωση 
επηρεασμένη από τον τρόπο 
σκέψης της περμακουλτούρας 
χωρίς βέβαια να υιοθετούν το 
σύνολο των θέσεών της..

Στην Ελλάδα έχουν ήδη υπάρ-
ξει σποραδικές προσπάθειες δι-
άδοσης της περμακουλτούρας. 
Στη Λευκάδα, στο Πήλιο και 
στην Πάρο. Τον προσεχή Μάρ-
τιο διεξάγεται 10ήμερο σεμινά-
ριο (4-14/3) σε κτήμα της Λακω-
νίας με Βρετανούς επισκέπτες 
καθηγητές οργανωμένο από την 
Κωνσταντίνα Λίτσα. Ως πρώτη 
ελληνόφωνη βιβλιογραφία κυ-
κλοφόρησε πρόσφατα στα ελ-
ληνικά από τις εκδόσεις Λευκό 
Κυπαρίσσι, το εισαγωγικό βιβλίο 
του Patrick Whitefi eld, με τίτλο: 
Permaculture, «Συνεχής Καλλι-
έργεια» με Λίγα Λόγια.

Σήμερα εξαπλώνονται κοι-
νωνικά κινήματα που αναπτύσ-
σουν τοπικές λύσεις για παγκό-
σμια προβλήματα. Μια βασική 
διαφορά από το παρελθόν είναι 
η οργάνωση του τοπικού σε με-
γάλα διεθνή δίκτυα που έχουν 
έντονη επικοινωνία. Θεωρώ ότι 
ταυτόχρονα, τα κινήματα αυτά 
δουλεύουν για την Ειρήνη για-
τί οι λύσεις σε θέματα διαμάχης 
για φυσικούς πόρους, δεν ανα-
μένονται να είναι ειρηνικές με 
δεδομένο ότι η κλιματική αστά-
θεια θα οξύνει τα υφιστάμενα 
προβλήματα δυστυχώς με έμ-
φαση στη διατροφική επάρκεια. 

Για την αντιγραφή
Ιωάννα Β. Κόνιαρη

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ... ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ

Ο «ΤΡΕΛΟΣ» ΚΑΙ Ο « ΚΑΚΟΣ» ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Όλοι μας πιστεύω να ξέρουμε, ότι στα χωριά, δεν 

υπάρχουν ούτε τρελοί ούτε κακοί. Γιατί απλού-
στατα, είναι όλοι λογικοί και καλοί. Έτσι, θα αρχίσω το 
σημερινό μας παραμύθι, που αν δεν είναι διασκεδαστι-
κό, θα είναι τουλάχιστον διδακτικό.
Μια φορά κι έναν καιρό λοιπόν, σε ένα χωριό, ανά-

μεσα στους λιγοστούς κατοίκους του, δεν υπήρχε 
ούτε ένας τρελός, ούτε ένας κακός, γιατί ως συνήθως 
στα παραμύθια – και μόνο σε αυτά – είναι όλοι λογικοί 
και καλοί. Τόσο λογικοί και τόσο καλοί, και αφού δεν 
είχαν έναν τρελό κι κακό, για να του φορτώσουν όλα 
τα στραβά και τα ανάποδα, τόριξαν στις προσευχές στο 
θεό! Στείλε μας θεούλη μου έναν τρελό! Τρελός να 
ναι, κι όποιος να ναι! 
Το άκουσε αυτό ο καλός θεός, και αμέσως τους 

στέλνει «έναν τρελό» για να σηκώνει, και να του φορ-
τώσουν όλα τα στραβά και τα ανάποδα του χωριού. 
Και μια ημέρα, έτσι σαν από θαύμα, «σκάει μύτη» 

ένας συγχωριανός τους, πολλά χρόνια ταξιδεμένος, σε 
μια μακρινή και προοδευμένη χώρα. Άρχισε λοιπόν, ο 
νεοφερμένος και ξενιτεμένος, να τους μολογάει, και 
να τους λέει ότι είδε και ότι έμαθε στην μακρινή αυτή 
χώρα. Και κοντά σε αυτά, τους έλεγε και τα δικά του, 
τις απόψεις του, και τα πιστεύω του, όμοια με εκείνα 
που έχουνε δικαίωμα νε έχουν όλοι οι άνθρωποι, και 
που πρέπει ο καθένας μας, να τα σέβεται, και να αφή-
σει τον κάθε «τρελό» στην τρέλα του, και στην φτώ-
χεια του. 
Έλα όμως, που αυτά που τους μολόγαγε, και έκ-

φραζε και πίστευε, αυτός ο νεοφερμένος συγχωριανός 
τους, δεν άρεσαν στους λογικούς και καλούς συγ-
χωριανούς του! Από όλα αυτά που έλεγε, τίποτα δεν 
τους άρεσε! Τα εθεωρούσαν όλα «τρελά». Ό,τι και να 
τους έλεγε! Ό,τι και να έκανε! Γιατί δεν ταίριαζαν, 
με τα δικά τους. ό,τι και να γινότανε, για όλα εκείνος 
έφταιγε! Οι άλλοι τίποτα! Παναγίες σκέτες! 
Και σιγά –σιγά, ημέρα με την ημέρα, άρχισαν να τον 

κοντράρουνε! Να τον ειρωνεύονται! Να τον τσιγκλάνε! 
Οι πιο λογικοί και καλοί μάλιστα, να τον απαξιώνουν! 
Να τον αμφισβητούνε! Να τον απορρίπτουνε, και να τον 
αποφεύγουνε! Μερικοί μάλιστα, να κλείνουνε το μάτι, 
όταν ο τρελός προγκηγμένος, άφηνε την καρέκλα του 
καφενείου, για να κουρνιάσει στο φτωχικό του. 
Σκασμένος και πικραμένος, με ένα ανεξήγητο γιατί? 

Γιατί αυτή η συμπεριφορά θεέ μου? 
Αναρωτιόταν! Σε τι έφταιξα? Γιατί 
ποτέ του, δεν είχε δηλώσει ότι ήταν 
άγιος. 
Είχε κι αυτός - όπως όλοι μας άλλωστε – τα κουσού-

ρια του, τα χούγια του, που, πώς να το κάνουμε, δεν 
ταίριαζαν με τα χούγια των άλλων. Χούγια, σαν εκείνα 
που έχουμε όλοι μας, και που είναι δικά μας, κατάδικα 
μας, και που μόνο οι καλοί και οι λογικοί ποτέ δεν τα 
βλέπουν, και ποτέ δεν τα παραδέχονται.
Ο καιρός επέρναγε, και η κατάσταση για τον «τρε-

λό» γινόταν αφόρητη. Πόναγε, και κατάπινε το σάλιο 
του, σαν φαρμάκι. Δεν ήξερε πώς να φερθεί. Πώς να 
αντιδράσει! Δεν ήταν ο δόλιος, ούτε χεροδύναμος, 
ούτε και νταής, να σηκώσει την μπουνιά του, και να 
δώσει ένα καλό μάθημα σε όλους αυτούς, όσο και 
αυτό ήθελε μέσα του. Ούτε και μεγάλο σόι είχε, για 
να περιμένει υποστήριξη. Μόνος και κατάμονος! Σαν 
την καλαμιά στον κάμπο! Σαν αρνί μέσα στους λύκους! 
Ξένος, μέσα στο ίδιο του χωριό!
Ψυχολογικά είχε γίνει ράκος! Άρχισαν όλα να του 

φταίνε, και λίγο – λίγο, άρχισε να τρελαίνεται στα 
αλήθεια. Γιατί κανείς δεν τρελαίνεται, έτσι στα καλά 
καθούμενα, χωρίς λόγο και αιτία. Κάτι πρέπει να τον 
σπρώξει, κάτι πρέπει να του φταίξει, κάτι να τον ενο-
χλήσει. Τον πρώτο καιρό λοιπόν, ήτανε ο «τρελός». Αρ-
γότερα, και με σπασμένα τα νεύρα, και μη μπορώντας 
να αντέξει τις αδικίες που του εγινότανε, έγινε και «κα-
κός». Και τότε κάποιοι είπανε: νάτονε, καλά το λέγαμε 
εμείς! Αυτός είναι και τρελός, και κακός!
Το μόνο που δεν ήτανε όμως, ο έρμος, δεν ήταν χα-

ζός. Χαζός για να μη καταλαβαίνει τίποτα. Χαζός για να 
μην βλέπει, ότι τον είχανε του πεταματού, και να μην 
φαρμακώνεται. Με όσα εβίωσε, με όσα υπέφερε. 
Αλλά όσα δεν μπορούσε να ειπεί σε εκείνους, να 

τον καταλάβουν, τα έλεγε σε ένα φίλο του. Του ιστο-
ρούσε, όλη αυτή την κατάσταση που εζούσε. Τα έλεγε 
και εδάκρυζε. Θα βγάλω τον καρκίνο από δαύτους, 
έλεγε. Δεν αντέχω άλλο. Και έπαιρνε τα μάτια του, και 
γύριζε από βουνό σε βουνό, από χωριό σε χωριό, και 
μερικές φορές το έριχνε στο ποτό. 
Και εκείνος? Τι του έλεγε εκείνος ο φίλος του? Του 

έλεγε, να κάνει υπομονή! Να τους αγνοεί! Να μην στε-

ναχωριέται και κάτι τέτοια. Αλλά ο «τρελός» 
τότε εθύμωνε. Δεν μπορούσε να καταλάβει. 
Δηλαδή, κι εσύ με εκείνους είσαι? Τον ρώ-
ταγε! Όχι ρε «τρελέ» και «κακέ», δεν είμαι με 

εκείνους. Αλλά να, σε συμβουλεύω. Να σε βοηθήσω 
θέλω, να μην κάνεις καμιά αποκοτιά. Τι θέλεις δηλαδή 
να σου ειπώ? Να σου ειπώ ότι έχεις δίκιο και καλά θα 
κάνεις – όπως μου λές – ότι απάνω στο θυμό σου, δεν 
θα σε κρατήσει τίποτα? Ότι επειδή σκυλιά παιδιά δεν 
έχεις, θα πάρεις το δίκανο, και θα κλάψουνε μανού-
λες? Όχι ρε «τρελέ»! όχι, χίλιες φορές όχι!
Και μαλάκωνε ο «τρελός» και ο «κακός». Και τι μου 

λες να κάνω? Ερωτούσε. Να πας σε ένα ανώτερο, σε 
ένα δάσκαλο, σε ένα πρόεδρο, στον Δήμαρχο. Να 
ανοίξεις την καρδιά σου. Να ειπείς τον πόνο σου. Να 
ειπούνε μια κουβέντα βρε αδερφέ. Ίσως πάψουνε να 
σε τσιγκλάνε!
Πρόεδρο είπες, Δήμαρχο είπες? Μα αυτοί είναι χει-

ρότεροι, και κρίμα και σε εσένα, που τους θεωρείς 
«ανώτερους», του απαντούσε!
Έτσι είχαν τα πράγματα, ώσπου μια νύχτα, το μαρά-

ζι, η πίκρα, το άδικο, και το μεγάλο γιατί? Ξεχείλισαν 
σιγά- σιγά, και πνίξανε τον «τρελό» και τον «κακό» και 
η αυγή που ξημέρωσε, αντί να του φέρει το φώς, του 
έφερε το αιώνιο μαύρο σκοτάδι του θανάτου. Μόνος 
και αβοήθητος. Αλλά πήρε, όμως την εκδίκηση του. 
Έφυγε, χωρίς να ζητήσει από τους λογικούς και κα-
λούς, καμιά, μα καμιά βοήθεια. Ούτε ένα ποτήρι νερό! 
Τους περιφρόνησε, για να μην τους δώσει την χαρά, 
να ζητήσει την βοήθεια τους, και τον οίκτο τους. τον 
οίκτο, που τόσα χρόνια δεν του έδειξαν. Έφυγε, και 
άφησε την κοινωνία των λογικών και των καλών, να 
λογοδοτήσει στις ερινύες της.
Ύστερα λοιπόν από τον θάνατο του «τρελού», οι 

λογικοί και οι καλοί, δεν είχαν με τι να ασχοληθούν. 
Τους έλλειψε ο «τρελός» και ο «κακός» και δεν ξέρω, τι 
θα κάνουνε. Θα ψάξουνε να βρούνε ένα άλλο «τρελό» 
ή θα κάνουνε την αυτοκριτική τους, και θα καταλάβου-
νε, ότι σε ένα μικρό χωριό, έρχεται κάποτε η ώρα που 
ο ένας έχει την ανάγκη του άλλου?

Υ.Γ. Απεβίωσε, και ευρέθη νεκρός μέσα στο σπίτι 
του, ο πατριώτης Νίκος Νικολόπουλος. Αιωνία του η 
μνήμη! 

Γράφει ο
Λεωνίδας Ανδριανός
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Πρόσληψη προσωπικού αποφάσισε 
το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτυνίας!
Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι αποφάσεις της συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Γορτυνίας, που έγιναν την Πέ-
μπτη 24 Φεβρουαρίου, στη Δημητσάνα. 
Μία από τις αποφάσεις αυτές, ήταν η έγκριση πρόσληψης 

προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για την κάλυψη απρό-
βλεπτων πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών. 
Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε λοιπόν η πρόσληψη 2 εργα-

τών και ενός (1) οδηγού για την κάλυψη επιτακτικών και 
απρόβλεπτων αναγκών, καθώς και η πρόσληψη προσωπικού 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
μέχρι 8 μηνών για την κάλυψη εποχιακών αναγκών του Δή-
μου και των Ιαματικών Λουτρών Ηραίας.
Κατά συνέπεια, εγκρίθηκε η πρόσληψη:
 3 εργατών καθαριότητας με σύμβαση 4 μηνών.
8 εργατών καθαριότητας με σύμβαση 8 μηνών 
2 οδηγών με σύμβαση 8 μηνών.
1 χειριστή τσάπας με σύμβαση 8 μηνών. 
1 χειριστή γκρέϊτερ με σύμβαση 8 μηνών. 
1 υδραυλικού με σύμβαση 8 μηνών .
1 ηλεκτρολόγου με σύμβαση 8 μηνών.
Λεπτομέρειες για την προκήρυξη αυτών των θέσεων θα 

ανακοινώσει ο Δήμος Γορτυνίας. 

Η λέξη «μνημόνιο» στην 
Ελλάδα έχει αρνητική 

φόρτιση. Όχι, όμως, όταν 
πρόκειται για το υπουργείο 
Πολιτισμού και Τουρισμού. 
Μετά το μνημόνιο για τα με-
γάλα έργα, το ΥΠΠΟΤ συνυ-
πέγραψε ακόμη ένα, αυτήν 
τη φορά με τη ΔΕΗ.
Συμφωνήθηκε, όπως είπε 

προχθές στο ΚΑΣ η γενι-
κή γραμματέας Πολιτισμού 
Λίνα Μενδώνη, να δοθούν 
από τη Δημόσια Επιχείρη-
ση Ηλεκτρισμού ως χορη-
γία 3,6 εκατ. ευρώ για έργα 
συντήρησης, αναστήλωσης 
και ανάδειξης των αρχαίων 
μνημείων της Μεγαλόπολης. 
Εκεί όπου οι αρχαιότητες ρυ-
παίνονται από τη λειτουργία 
του εργοστασίου της. Η υπο-
χρέωση κατάθεσης ανταπο-
δοτικών τελών δεν είναι και-
νούργια.
Υπάρχουν πολλές αποφά-

σεις από την εποχή του Ευ. 
Βενιζέλου, τις οποίες η ΔΕΗ 
δεν είχε σεβαστεί. Και κανείς 

δεν την είχε υποχρεώσει να 
το κάνει. Η κ. Μενδώνη ανέ-
φερε πως το ΥΠΠΟΤ μπόρε-
σε να έρθει σε συνεννόηση 
με τη σημερινή διοίκηση της 
εταιρείας. Συμφώνησαν να 
προσφέρουν ως χορηγία 3,3 
εκατ. ευρώ και άλλα 380.000 
ευρώ για τον δεύτερον αρ-
χαιολογικό χώρο της περιο-
χής των Κυπαρισσίων (ταυ-
τίζεται με την Τραπεζουντία 
χώρα που είδε ο Παυσανίας). 

Τα χρήματα θα εκταμιευτούν 
αμέσως, καθώς υπάρχουν 
όλες οι μελέτες.
Με αφορμή αυτό το γεγο-

νός καλό είναι να διεκδική-
σουμε και εμείς τα ανταπο-
δοτικά τέλη που αναλογούν 
στο δήμο μας και τα οποία 
πρέπει να καταβάλλει η ΔΕΗ. 
Γιατί αν μη τι άλλο ο και-
νούργιος δήμος χρειάζεται 
πρώτα απ’ όλα τους πόρους 
που του ανήκουν. 

ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ
Με αφορμή την μεγάλη αίσθη-

ση και απήχηση ενός άρθρου μου, 
που δημοσιεύτηκε στον τοπικό 
τύπο του Χαϊδαρίου, το αναδημο-
σιεύω, με την ελπίδα ότι θα έχει 
και τώρα, την ίδια αίσθηση και 
απήχηση:
Την τραγική και πολύ επικίνδυ-

νη κατάσταση που πορεύεται τον 
τελευταίο καιρό η χώρα μας, την 
γνωρίζει, την βιώνει, ο κάθε πο-
λίτης, και ιδιαίτερα και εντονότε-
ρα οι λεγόμενοι «μικρομεσαίοι». 
Πρόθεσή μου, δεν είναι να πολι-
τικολογήσω ούτε και να καταλο-
γίσω ευθύνες, σε καμιά από τις 
κυβερνήσεις, που εχειρίστηκαν τα 
τελευταία χρόνια, την αποτυχη-
μένη όπως απεδείχθη οικονομική 
πορεία της πατρίδας μας. Αντίθε-
τα, θέλω να αναλύσω, και να εκλα-
ϊκεύω, για να γίνει απολύτως κα-
τανοητό – και όσο πιο απλά μπο-
ρώ – το νόημα, και η μεγάλη αξία, 
που έχουνε οι παρεξηγημένες από 
πολλούς αποδείξεις. 
Το οικονομικό – ανά τον κόσμο – 

σύστημα, στηρίζεται, και ενισχύε-
ται, από αυτόν τον ίδιο τον πολίτη, 
μέσω της αναλογούσης στον καθέ-
να φορολόγησής του, και η οποία, 
τελικά επιστρέφει πάλι στον ίδιο, 
υπό μορφή παροχών, από το κρά-
τος, την λεγόμενη κοινωνική επέν-
δυση. 
Με λίγα λόγια, κάθε ποσό που 

πληρώνει ο κάθε πελάτης, ακόμα 
και το ένα ευρώ, αγοράζοντας το 
οτιδήποτε, (φούρνο, μανάβικο, 
έμπορο, γιατρό, τεχνίτη, κ.λπ.) 
εμπεριέχει μέσα, και ένα ποσοστό 
(Φ.Π.Α) χρημάτων, το οποίο το 
κατάστημα που κάνει την πώλη-
ση, έχει την υποχρέωση να το κα-
ταθέτει στο δημόσιο ταμείο. Έτσι 
λοιπόν, κάθε ημέρα, κάθε χρόνο 
– φανταστείτε τις χιλιάδες των μα-
γαζιών – που καταθέτουν στο δη-
μόσιο ταμείο τα χρήματα που πή-
ραν από τους πελάτες τους, για λο-
γαριασμό του κράτους, τι χιλιάδες 
εκατομμύρια ευρώ μαζεύονται. 
Αυτά λοιπόν, τα χιλιάδες εκα-

τομμύρια ευρώ, που με τον τρόπο 
αυτό, μπαίνουν στο δημόσιο τα-
μείο, - αυτά λέω -, είναι η προίκα, 
ο πλούτος, και η οικονομία του 
κράτους, και από αυτά, τα πολλά 
ή λίγα, το κράτος θα καλύψει τις 
ανάγκες του, και τις υποχρεώσεις 
του. 

Πολλά ευρώ στο δημόσιο τα-
μείο, σημαίνει, ότι το κράτος έχει 
να πληρώσει την σύνταξη μας, έχει 
να πληρώσει τα νοσοκομεία μας, 
το ΙΚΑ μας, έχει να πληρώσει τα 
σχολεία των παιδιών μας, έχει να 
φτιάξει δρόμους, έχει να αγορά-
σει πολεμικό υλικό για την άμυνα 
της χώρας, έχει να πληρώσει τους 
δημοσίους υπαλλήλους, έχει να 
αντιμετωπίσει τις όποιες απρόβλε-
πτες και έκτακτες δαπάνες, όπως 
σεισμούς, πλημμύρες, και ποιος 
ξέρει τι ακόμα. 
Από αυτό και μόνο, γίνεται φα-

νερό, γιατί πρέπει, και γιατί είναι 
ανάγκη να ζητούμε και να παίρ-
νουμε την απόδειξη, για κάθε αγο-
ρά που θα κάνουμε. Αγορά χωρίς 
απόδειξη σημαίνει ότι ο φόρος 
που πληρώσαμε, τον κερδίζει και 
πλουτίζει σε βάρος μας ο κακός 
επαγγελματίας. Αγορά χωρίς από-
δειξη, σημαίνει, ότι συνεργούμε, 
και βοηθάμε τον επαγγελματία, να 
κρύψει το εισόδημά του, να κλέ-
ψει το δημόσιο ταμείο και να μην 
πληρώσει το φόρο του, τον οποίο 
όμως θα πληρώσουμε εμείς. 
Πελάτης  που  πληρώνει, και 

από αδιαφορία δεν παίρνει την 
απόδειξη, εκτός από του ότι, δι-
απράττει κολάσιμο, φορολογικό 
μαζί και ποινικό αδίκημα, ζημιώνει 
μακροπρόθεσμα τον ίδιο τον εαυ-
τό του, ζημιώνει και το κράτος και 
«παίρνει στον λαιμό του» όλους 
εκείνους που - πολύ καλά κάνουν- 
ζητάνε και παίρνουνε απόδειξη, 
διότι αυτόν ο πελάτης, - ο αδιάφο-
ρος πελάτης – ενώ δεν προσέφερε 
ούτε ένα ευρώ στο δημόσιο τα-
μείο, εν τούτοις ζητάει, και απαι-
τεί, από το κράτος, να του φτιάξει 
δρόμους, σχολεία, νοσοκομεία, 

επιδόματα πρόνοιας, ανεργίας, 
και άλλες ενισχύσεις. 
Ακόμα, στην περίπτωση αυτή, 

που ο πελάτης δεν παίρνει από-
δειξη, τι γίνεται? Απλούστατα, το 
συρτάρι του δημοσίου ταμείου 
είναι άδειο, δεν γεμίζει, δεν έχει 
έσοδα, και τότε «ουκ αν λάβεις 
παρά του μη έχοντος», όσες δια-
μαρτυρίες, και όσες απεργίες και 
να γίνουν .
Στην μεγάλη πίεση και ανάγκη, 

το κράτος, αναγκάζεται να απλώ-
σει χέρι σαν ζήτουλας, και ικετεύει 
τους «κουτόφραγκους» (έτσι νο-
μίζουμε εμείς) τους Ευρωπαίους. 
Και τότε οι Ευρωπαίοι, δίνουν μεν 
δανεικά, αλλά όχι αγύριστα αλλά 
ακριβοπληρωμένα διπλά και τρίδι-
πλα ή διαφορετικά, η Ελλάδα «κα-
τεβάζει – που λέμε – ρολά» που 
σημαίνει πτώχευση. 
Ανάλυση του τι σημαίνει πτώ-

χευση, δεν χρειάζεται, και φρίττω 
να την κάνω, ούτε και να το σκε-
φτώ δεν θέλω, γιατί όλοι το κατα-
λαβαίνουμε. Ένα μόνο θα γράψω, 
και θα επισημάνω, τελειώνοντας 
με αυτό. Η πτώχευση της χώρας, 
δεν είναι μικρό πράγμα. Δεν είμαι 
παίξε γέλασε! Είναι κατάρα, εθνι-
κή καταστροφή και ανάθεμα, για 
όλους μας, για την πατρίδα μας, 
για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια 
μας, για την τραγική κατάσταση 
που θα τους κληροδοτήσουμε. 
Φίλε αναγνώστη, και πατριώτη, 

πιστεύω πως εννόησες την σοβα-
ρότητα, εάν ίσως και σε έπεισα, 
φρόντισε να πάρεις αυτήν την 
απόδειξη. Και επειδή, πιστεύω, 
αγαπάς τον τόπο σου, τα παιδιά 
σου, τα εγγόνια σου, απόδειξέ το 
με …… απόδειξη!

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 

ΟΙ ΑΡΚΑΔΕΣ 
ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο 
«Οι Αρκάδες στον αρχαίο κό-
σμο» της Μαρίας Βλασσοπού-
λου –Καρύδη,διδάκτορα της 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών. 

Το βιβλίο αναφέρεται στην 
παρουσία των Αρκάδων στον Αρ-
χαίο Κόσμο ,στη λαμπρή εικόνα 
της Αρκαδίας και το Αρκαδικό 
Ιδεώδες που ενέπνευσαν τους 
Ρωμαίους αλλά και όλη την αν-
θρωπότητα στην Αναγέννηση και 
τους μετέπειτα χρόνους.  Η ει-
κόνα αυτή δεν αναφέρεται μόνο 
στην ειδυλλιακή αρκαδική γη 
αλλά και στην κιβωτό αξιών ,που 
δημιούργησαν οι ίδιοι οι Αρκά-
δες με τους αγώνες τους και 
την ακατάβλητη πίστη στις αρ-
χές τους.  Η έκδοση αυτή είναι 
γραμμένη σε δύο γλώσσες στα 
Ελληνικά και στα Αγγλικά. 
Η Ένωση Τριπολιτών Αττι-

κής παρουσίασε πρόσφατα τη 
νέα αυτή έκδοση στην αίθουσα 
του Συλλόγου «Παρνασσός». Το 
βιβλίο παρουσίασαν ο ιστορικός 

και συγγραφέας Σαράντος Καρ-
γάκος και η συγγραφέας του. 
Ο κ. Καργάκος μεταξύ άλλων 

είπε για το βιβλίο: 
«Η κα Βλασσοπούλου –Καρύ-

δη, που επί μια ζωή διακόνησε 
την αρχαιολογία στην υπηρεσία 
του ανυπέρβλητου σε αρχαιο-
λογικά ευρήματα, Εθνικού Αρ-
χαιολογικού μας Μουσείου έχει 
ασχοληθεί περισσότερο με την 
προϊστορία.  Αυτό ως ένα μεγά-
λο βαθμό λειτούργησε θετικά.  
Διότι οι πλείστοι των ιστορικών 
και φιλιστόρων πολιτών γνωρί-
ζουν grosso modo στην ιστορική 
Αρκαδία αλλά ελάχιστοι, πλην 
των ελαχίστων ειδικών, γνωρί-
ζουν την προϊστορική Αρκαδία.  
Και κυρίως λίγοι είναι ικανοί να 
την συνδέσουν με την Αρκαδία 
του μύθου. 
Όταν έφτασε το βιβλίο αυτό 

στα χέρια μου διαπίστωσα ότι 
πρόκειται περί επιστημονικής 
διατριβής.  Πρόκειται για διατρι-
βή, με επαρκή γνώση αρχαίων 
και εγκύρων νεωτέρων ιστορι-
κών. 
Με εντυπωσίασε και βρίσκεται 

κοντά στις δικές μου ιστορικές 
απόψεις όταν η κα.  Καρύδη 
δέχεται εντελώς συμβατικά τον 
όρο «Ινδοευρωπαική γλώσσα»-
κυρίως για μεθοδολογικούς σκο-
πούς. Δεν πιστεύει στο παλιά 
λεγόμενο και συχνότατα γρα-
φόμενο περί καθόδου των ελ-
ληνικών φυλών από τον απόμα-
κρο Βορρά. Ο ελληνικός κόσμος 
γεννήθηκε από τον κόσμο που 
κατοικούσε στις δυο όχθες του 
Αιγαίου στις ακτές του Ιονίου (ο 
παππούς του Οδυσσέα ήταν Αρ-
κάς) στις ακτές και στα ενδότε-

Η ανάδειξη των αρχαίων μνημείων 
της Μεγαλόπολης
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φύλλου θα κλείσει στις 
30 Απριλίου 2011. Πε-
ριμένουμε έγκαιρα τις 
συνεργασίες σας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται στο Ελληνικό, 

περιοχή Μπαρμπαλαίικα, 
διώροφη πέτρινη οικία 
με κήπο. Πληροφορίες 
Κα Χρυσούλα Μπαρμπα-
λιά 6974581650 & 6974-
581650.

Είδος προς εξαφάνιση 
Μπορεί «το χαμηλό τον 

γάιδαρο όλοι να τον καβα-
λάνε», όπως λέει η λαϊκή πα-
ροιμία, αλλά το ίδιο το ζώο, 
δείχνει «γαϊδουρινή υπο-
μονή» στη χώρα μας, αφού 
παλεύει να επιβιώσει, παρά 
το γεγονός ότι τα τελευταία 
χρόνια  ο 
πληθυσμός 
του  συρ-
ρ ι κνώνε -
ται .  Στον 
αγώνα για 
την επιβί-
ωση έχουν 
μπε ι  και 
τα μουλά-
ρια ,  που 
εισάγονται 
πλέον από 
τις γειτονικές βαλκανικές χώ-
ρες και... χρ ησιμοποιούνται 
για διάφορες εργασίες.
Τα τελευταία 10 χρόνια ο 

αναπληρωτής καθηγητής 
κτηνιατρικής του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (ΑΠΘ), Γεώργιος 
Αρσένος, διεξάγει έρευνα 
σχετικά με την εκτροφή και 
την υγεία των όνων στην 
Ελλάδα. Πρόσφατα, μάλι-
στα, βρέθηκε και στον δήμο 
Βόλβης, όπου με πρωτοβου-
λία του δημάρχου, Δημήτρη 
Γαλαμάτη, κλήθηκε κλιμάκιο 
της αγγλικής, Μη Κυβερνη-
τικής Οργάνωσης, Ελληνι-
κό Ταμείο Μέριμνας Ζώων 
(Greek Animal Welfare Fund 
- GAWF), για να προσφέρει 
υπηρεσίες σε εκατοντάδες 
άλογα, γαϊδούρια και ημίο-
νους (μουλάρια), που βρίσκο-
νται στην περιοχή και ανή-
κουν σε μέλη του Σωματείου 
δασεργατών Μακεδονίας, 
Θράκης και Θεσσαλίας. 

«Ο πληθυσμός των ελ-
ληνικών όνων είναι πλέον 
κάτω από τις 13.000, με τα 
περισσότερα να ζουν στην 
Πελοπόννησο, όταν μόλις 

δεκαπέντε χρόνια πριν, ήταν 
95.000», αναφέρει στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο κ. Αρσένος, σημειώ-
νοντας ότι τα καθαρόαιμα 
ελληνικά ζώα, είναι περίπου 
4000, ενώ τα υπόλοιπα προ-
έρχονται από βαλκανικές 
χώρες ή έχουν αδιευκρίνιστη 

καταγωγή.
«Έχουμε 

ζητήσει, το 
ε λ λ η ν ι κό 
γαϊδούρι , 
να περιλη-
φθεί στον 
κ α τ ά λ ο -
γο  απει-
λούμενων 
φ υ λ ώ ν 
του F.A.O, 
ο  οποίος 

αποτελεί και την παγκόσμια 
βάση αναφοράς», προσθέτει 
ο κ. Αρσένος. 
Στο χωριό μας ζήτημα είναι 

αν υπάρχουν πλέον πάνω 
από τρία γαϊδουράκια. Ποιος 
από μας δεν έχει καβαλήσει 
γάιδαρο όταν ήταν μικρός ή 
ποιος δεν έχει ταΐσει γαϊδα-
ράκο με καρπουζόφλουδες 
τα καλοκαίρια.

 Πλέον τα παιδιά μας θα 
τον φωτογραφίζουν όπως 
φωτογραφίζουν τους ελέφα-
ντες και τις τίγρεις στους ζω-
ολογικούς κήπους. Και μέχρι 
πρόσφατα ποιος δε θυμά-
ται το Γιώργη τον Ανδριανό 
(Τσολάκο) που πέρναγε κα-
μαρωτός-καμαρωτός με τα 
γαϊδούρια του μέσα από τη 
πλατεία…..
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό 

της ελληνικής επαρχίας τεί-
νει να εκλείψει. Ας κάνουμε 
όλοι μια προσπάθεια να τον 
σώσουμε τον κυρ-Μέντιο 
των σχολικών μας βιβλίων. 
Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. 
Πως μπορεί πλέον ο συμπα-
θητικός γαιδαράκος να συ-
ναγωνιστεί τα 4Χ4 του σύγ-
χρονου Έλληνα αγρότη…. 

Παμπελοποννησιακή Επιτροπή Αγώνα 
για τη σωτηρία του σιδηροδρόμου! 

Η «Αγωνιστική Συνεργασία 
Πελοποννήσου» τονίζει ότι: 
«Η κυβέρνηση διαλύει και ξε-
πουλάει το σιδηρόδρομο, κα-
τακρεουργεί τις εργασιακές 
σχέσεις των σιδηροδρομικών 
και καταργεί το δίκτυο της 
Πελοποννήσου.
Με βάση το νόμο 3891/2010 

βγάζει ως πλεονάζον προ-
σωπικό 273 σιδηροδρομικούς 
στους Νομούς Αργολίδας, Αρ-
καδίας, Κορινθίας και Μεσση-
νίας και άλλους 331 από τους 
Νομούς Αχαΐας και Ηλείας.
Ουσιαστικά αφού διώχνει 

σχεδόν όλο το προσωπικό, 
καταργεί εντελώς το μετρικό 
δίκτυο της Πελοποννήσου. 

 Εμείς θεωρούμε ότι ...
ο σιδηρόδρομος στην Πελο-

πόννησο πρέπει να διατηρη-
θεί, διότι, εκτός του ότι είναι 
το πιο οικονομικό, ασφαλές 
και οικολογικό μέσο και για 
επιβάτες και για εμπορεύμα-
τα, δεν πρέπει να δεχθούμε 
οι Πελοποννήσιοι, όταν έχουν 
πληρώσει οι φορολογούμενοι 
πολίτες 75 εκατ. ευρώ για να 
εκσυγχρονιστεί το δίκτυο, σή-
μερα να αποφασίζει η κυβέρ-
νηση ότι θα το κλείσει. Έχει 
τεράστιες ευθύνες και δηλώ-
νουμε ότι θα προσφύγουμε 
σε όλα τα όργανα και τους θε-
σμούς για να λογοδοτήσουν οι 
κυβερνώντες. 
Επιπλέον, τονίζουμε ότι εί-

ναι απαράδεκτο να υπάρχουν 
επιδοτούμενα δρομολόγια σε 
όλα τα λοιπά συγκοινωνια-
κά μέσα, πλοία, αεροπλάνα, 
οδικές μεταφορές και να κλεί-
νουν το σιδηρόδρομο.
Επειδή λοιπόν δεν πρέπει 

να αφήσουμε να καταργηθεί 
ο σιδηρόδρομος, η «Αγωνιστι-
κή Συνεργασία Πελοποννή-
σου»:
Παίρνει πρωτοβουλία για 

να επαναδραστηριοποιηθεί 
η «Παμπελοποννησιακή Επι-
τροπή Αγώνα για τη σωτηρία 
του σιδηροδρόμου». Καλούμε 
όλους τους εργαζόμενους στο 
σιδηρόδρομο, τους φορείς της 
Πελοποννήσου, τους συλλό-
γους φίλων του σιδηροδρό-
μου, όλες τις παρατάξεις που 
πήραν μέρος στις περιφε-
ρειακές εκλογές, όλους τους 

Δήμους της Περιφέρειας και 
όλους τους πολίτες, να πλαι-
σιώσουν την Παμπελοπον-
νησιακή Επιτροπή, με σκοπό 
να δημιουργήσουμε ένα πλα-

τύ μέτωπο αντίστασης και 
αγώνα για τη σωτηρία του 
σιδηροδρόμου στην Πελοπόν-
νησο. Ζητά να πάρει θέση και 
ο αιρετός Περιφερειάρχης κ. 

Τατούλης.
Προτείνουμε, την Παρα-

σκευή να υπάρξει παμπε-
λοποννησιακή κινητοποίηση 
στην Αθήνα και συνάντηση με 
τους κυρίους Ρέππα και Ρα-
γκούση για να ζητήσουμε:
α) Να παγώσει και να τρο-

ποποιηθεί ριζικά ο Νόμος 
3891/2010 περί των μετατά-
ξεων. 
β) Να διατηρηθεί το δίκτυο 

της Πελοποννήσου.
γ) Ανάλογα με την εξέλιξη 

των πραγμάτων, η Παμπε-
λοποννησιακή Επιτροπή στη 
συνέχεια να εξετάσει την 
πορεία και τις μεθόδους του 
αγώνα.»

ΕΝΑΣ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
Από 1 Ιανουαρίου του 2011 

ανέλαβε καθήκοντα αντιδη-
μάρχου ο συμπατριώτης μας 
Κωνσταντίνος Δημητρίου Τα-
λούμης ο οποίος εκλέγεται 
πάνω από τριάντα χρόνια στο 
Δημοτικό συμβούλιο της Τρί-
πολης. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στις πρόσφατες εκλογές έλα-
βε πάνω από 1200 ψήφους 
καταλαμβάνοντας έτσι την 
πρώτη θέση στο συνδυασμό 
που κέρδισε τις εκλογές. Ο 
Κωνσταντίνος Ταλούμης είναι 
εγγονός του αείμνηστου κοι-
νοτάρχη μας Χαράλαμπου Τα-
λούμη που το 1923 υδροδότη-
σε το Χωριό μας. Φανατικός 
φίλος του χωριού και του συλ-
λόγου. Του ευχόμαστε καλή 
επιτυχία στο έργο του στην 
πρωτεύουσα της Αρκαδίας.

ρα της Θράκης, της Μακεδονίας 
και της Ηπείρου και όχι από τον 
Βορρά όπως μαθαίναμε γερμα-
νοπληκτικώς παλαιά»

«Θα ήθελα να επαινέσω την 
κυρία Καρύδη για τους εξαιρετι-
κούς χάρτες της, τις σπάνιες ει-
κόνες και για τις σπάνιες πληρο-
φορίες για τις μουσικές, χορευ-
τικές επιδόσεις των Αρκάδων, 
για τα σπουδαία ιερά της Αρκα-
δίας ,για την ανάδειξη μορφών 
που λάμπρυναν με την παρουσία 
τους τον αρχαίο κόσμο όπως τον 
Αρκάδα Δημώνακτα από τη Μα-
ντίνεια που κλήθηκε στη Δωρική 
Κυρήνη και επέβαλε την Ευτα-
ξία και για πρώτη φορά στην 
ιστορία –20 χρόνια ενωρίτερα 
από την Αθήνα –το πολίτευμα 
της Δημοκρατίας ,τον Τεγεάτη 

Χείλιο που κατάφερε να πείσει 
τους εφόρους της Σπάρτης να 
αντιμετωπίσουν τον Μαρδόνιο 
στις Πλαταιές. Οι Αρκάδες είχαν 
στείλει στη μάχη 5000 μαχητές. 
Η Τεγέα πήρε αριστείο ανδρείας 
και το όνομά της χαράχτηκε στη 
στήλη των νικητών». 
Η συγγραφέας στο βιβλίο της 

αναφέρεται και σε άλλους πολ-
λούς επιφανείς Αρκάδες της 
Αρχαιότητας :το Λυκομήδη, τον 
Φιλοποίμενο ,τον Πολύβιο τον 
Μεγαλοπολίτη που όπως επιση-
μαίνει ο κος Καργάκος : «Ουδείς 
θα έπρεπε να γίνεται διπλωμά-
της χωρίς να έχει διαβάσει Πο-
λύβιο»
Ο κ. Καργάκος έκλεισε την 

παρουσίαση του βιβλίου με τα 
εξής:

«Αξίζουν συγχαρητήρια στη 
συγγραφέα για το έργο της. Σή-
μερα ελεύθεροι απολαμβάνουμε 
αγλαούς καρπούς.  Μέσα σ΄ αυ-
τούς περιλαμβάνεται και το έργο 
της κ. Βλασσοπούλου –Καρύδη».  
Νομίζουμε ότι ο κ. Καργάκος πε-
ριγράφει επακριβώς την ουσία 
αυτού του βιβλίου. Το μόνο που 
έχουμε να συμπληρώσουμε είναι 
ότι σας το συνιστούμε ανεπιφύ-
λακτα.  

ΟΙ ΑΡΚΑΔΕΣ 
ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ
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Eπαναλειτουργεί το χιονοδρομικό 
κέντρο στο Μαίναλο

Θέμα χρόνου είναι η επαναλειτουργία του Χιονοδρομικού 
κέντρου Μαινάλου, ύστερα από όσα δήλωσε -πριν λίγες μέ-
ρες- στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης και στη Γιώτα Καμπι-
σιούλη ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της διοίκησης του 
Ορειβατικού Συολλόγου Τρίπολης, Δημήτρης Κοσκινάς. 
Συγκεκριμένα, το αργότερο μέχρι την επόμενη Πέμπτη - 

Παρασκευή, όπως είπε, θα έχουν ολοκληρωθεί οι ...γρα φει-
οκρατικές διαδικασίες και θα ελεγχθεί από αρμόδιους φορείς 
(υγειονομικό κλπ.) η καταλληλότητά του, ώστε να δοθεί στο 
κοινό και να λειτουργήσει και πάλι, χωρίς προβλήματα κα-
θώς, με σχετικό έγγραφο του ΕΟΤ, το χιονοδρομικό του Μαί-
ναλου είχε χαρακτηριστεί ως ακατάλληλο. 
Ο κ. Κοσκινάς ανέφερε ότι σε πρόσφατη συνεδρίαση του 

ΔΣ του ΕΟΣ Τρίπολης βρέθηκαν ιδιώτες που θα αναλάβουν 
(για τους επόμενους 2 μήνες) την καφετέρια και τα lift του 
χιονοδρομικού, προκειμένου να αξιοποιηθεί. “Ως ΕΟΣ Τρίπο-
λης, επιδιώκουμε να βοηθήσουμε τουριστικά την περιοχή μας 
αλλά και τις γύρω περιοχές” τόνισε ο κ. Κοσκινάς και σημεί-
ωσε: “Πιστεύουμε ότι με τη βοήθεια όλων των εμπλεκομένων 
φορέων και του Δημάρχου, θα ξεπεράσουμε τα όποια προ-
βλήματα και θα λειτουργήσει κανονικά το Χιονοδρομικό. Έχει 
γίνει μια τεράστια προσπάθεια προς τη σωστή κατεύθυνση”.
Ο κ. Κοσκινάς αποκάλυψε πως το νέο ΔΣ του ΕΟΣ Τρίπολης, 

στον οποίο έχει περιέλθει πλέον το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
του Χιονοδρομικού, προγραμματίζει τη διενέργεια πανελλη-
νίου μειοδοτικού διαγωνισμού, ώστε να βρεθούν τα άτομα 
που θα αξιοποιήσουν τόσο το Μαίναλο όσο και το Χιονοδρο-
μικό κέντρο, αφού από τις 2 Φεβρουαρίου “έφυγε” από τη 
δικαιοδοσία του προηγούμενου ιδιοκτήτη ο οποίος, κατά τα 
λεγόμενα του κ. Κοσκινά, έχει οικονομικές εκκρεμότητες και 
σκέπτονται να κινηθούν νομικά εναντίον του.
Όσον αφορά το καταφύγιο του ΕΟΣ Τρίπολης, βρίσκεται σε 

άριστη κατάσταση, καθώς έχει ανακαινιστεί και ηλεκτροδοτη-
θεί και η διαμονή σ’ αυτό είναι πάρα πολύ φθηνή και αυτό το 
Σαββατοκύριακο θα λειτουργεί κανονικά για συλλόγους και 
επισκέπτες, που θέλουν να επισκεφθούν το βουνό.
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