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Ο Αύγουστος είναι ο μήνας 
που τις περισσότερες ημέρες 
του, όλοι εμείς που έχου-
με φύγει από το χωριό μας 
έχουμε προγραμματίσει να 
τις περάσουμε εκεί. Ιδιαίτερα 

το τελευταίο 15νθήμερο. Εί-
ναι οι ημέρες που τις έχουμε 
συνδυάσει με τις καλύτερες 
παιδικές μας αναμνήσεις. Τις 
ημέρες που το χωριό είχε την 
Γιορτή του! Το πανηγύρι που 
όλοι μας με αγωνία και χαρά 
πάντα περιμέναμε. Ήταν οι 

μέρες που περιμέναμε με λα-
χτάρα να έρθει κάποιος πολύ 
δικός μας. Αδελφός, συμμα-
θητής, γείτονας από τα «ξέ-
να»όπου είχε αναγκασθεί 
λόγω της φτώχειας να «με-
ταναστεύσει»προς ανεύρεση 
δουλειάς. 
Πάντα αυτήν την περίοδο 

το χωριό μας έσφυζε από 
ζωή. Η πλατεία και τα μαγα-
ζιά ήταν ασφυκτικά γεμάτα. 
Οι γειτονιές βούιζαν από τις 
φωνές των παιδιών. Όλα τα 
σπίτια ήταν ανοιχτά και γε-
μάτα. Ευχάριστες νοσταλγι-
κές αναμνήσεις! Μα πιο πολύ 
ευχάριστη και νοσταλγική 
αλλά και βαθύτερα χαραγ-
μένη στη μνήμη μας ήταν η 
προσμονή, η προετοιμασία 
και τέλος η άφιξη του Συλ-
λόγου την παραμονή του 

πανηγυριού από την Αθήνα. 
Ε λοιπόν και σήμερα εν έτει 
2011 ελάχιστα πράγματα 
έχουν αλλάξει. Οι μόνιμοι 
κάτοικοι του χωριού μας με 
την ίδια λαχτάρα περιμένουν 

τους δικούς τους. Συγγενείς, 
φίλους, συμπατριώτες για 
να βρεθούν λίγες μέρες μαζί 
τους! Να θυμηθούν, να ανα-
πολήσουν και να ζήσουν τα 
παλιά!
Έτσι και τον Αύγουστο που 

πέρασε η όμορφη και ανα-

καινισμένη πλατεία μας με 
τα πανέμορφα μαγαζιά της 
όπως κάθε χρόνο έσφυζε 
από ζωή. Οι γειτονιές μας 
τα Μπαρμπαλέικα, τα Δα-
σκαλέικα το Νιοχώρι, τα 
Κονιαρέικα βούιζαν από τις 
φωνές των παιδιών αλλά και 
των μεγάλων. Όλα τα σπίτια 
ήταν ανοικτά και γεμάτα. Ο 
Σύλλογος όπως πάντα μέχρι 
σήμερα ήταν και εφέτος πα-
ρόν. Είχε προγραμματίσει, 
προετοιμάσει και πραγματο-
ποιήσει αρκετές εκδηλώσεις. 
Στις 21 Αυγούστου ημέρα 
Σάββατο έγινε η καθιερω-
μένη πλέον βράβευση των 
επιτυχόντων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ 
του 2010. Μετά ακολούθησε 
μουσική βραδιά με ζωντανή 
μουσική με συγκρότημα από 
τη Τρίπολη που είχε φέρει ο 

σύλλογος. 
Εκτός από τη βράβευση 

φέτος έγιναν και πρωταθλή-
ματα στο τάβλι και τo πιγκ-
πογκ όπου νικητές δεν ανα-
δείχθηκαν ακόμα στο τάβλι 
αφού στο τελικό έχουν φθά-
σει ο Νίκος Σπηλιόπουλος 
και ο Ηλίας Κουρουνιώτης 
αλλά ακόμα δεν έχουν παί-
ξει!!!!ενώ στο πιγκ-πογκ νι-
κητής αναδείχθηκε ο Χριστό-
φορος Βώσσος. 
Τη παραμονή 28 Αυγού-

στου  έγινε  πανηγυρικός 
εσπερινός και αρτοκλασία 
και η καθιερωμένη περιφο-
ρά της εικόνας του Αη-Γιάν-
νη στη πλατεία ενώ ανήμερα 
29 Αυγούστου όλο το χωριό 
ήταν στην εκκλησία όπου πα-
ρακολούθησε με κατάνυξη τη 
πανηγυρική θεία λειτουργία. 
Τελευταίο αντάμωμα για 

το καλοκαίρι στη Παναγί-
τσα στις 31 Αυγούστου. Ένα 
αντάμωμα που το οργανώ-
νουν τα Μπαρμπαλαίικα. 
Κάποιοι συνεχίζουν απτό-

ητοι και το Σεπτέμβρη και 
πολλοί θα βρίσκονται στο 
χωριό και τον Οκτώβρη. Σας 
προτείνουμε να τους επισκε-
φθείτε. Το χωριό είναι πιο 
ωραίο το χειμώνα...

ΕΚΤΕΛΕΣΗ... ΕΝ ΨΥΧΡΩ

Ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα, το λεγόμενο, μεσο-
πρόθεσμο, είχε και πολλά ψιλά γράμματα και παγίδες 

που κανένας τότε δεν είδε αλλά οι συνέπειες πλέον είναι 
ορατές. Έτσι βάσει του άρθρου 48 καταργείται οριστικά το ει-
δικό τιμολόγιο διακίνησης του ημερήσιου και περιοδικού τύπου 
πράγμα που οδηγεί στην εν ψυχρώ δολοφονία του Τύπου ιδίως 
του Επαρχιακού όπως είναι η εφημερίδα μας. Τώρα καλείται ο 
Σύλλογος που είναι ο ιδιοκτήτης «Τα Νέα του Ελληνικού» να 
καταβάλλει στα ΕΛΤΑ τα συνήθη ταχυδρομικά τέλη που είναι 
σχεδόν δεκαπλάσια των μέχρι τώρα καταβαλλόμενων. Και αν 
μέχρι τώρα το κάθε φύλλο στοίχιζε 0,10 ευρώ τώρα θα στοιχί-
ζει 0,4 ευρώ όσον αφορά στη διανομή. Μοιραία οδηγούμαστε 
σε κλείσιμο γιατί δεν είναι δυνατόν τα δυσβάστακτα πλέον τα-
χυδρομικά τέλη ανά φύλλο να είναι υπερδιπλάσια απ’ όλα τα 
άλλα έξοδα έκδοσης δηλαδή το τυπογραφείο, το χαρτί, η δι-
εκπεραίωση κ.λπ. Δυστυχώς ο πέλεκυς των περικοπών πέφτει 
επί δικαίων και αδίκων χωρίς να εξετάζονται οι επιπτώσεις στο 
κοινωνικό σύνολο και σε κοινωνικές ομάδες όπως τυπογράφοι, 
έμποροι χαρτιού κ.λπ. Και κυρίως οι πατριώτες που κάθε δίμη-
νο περιμένουν με λαχτάρα την εφημερίδα να μάθουν νέα, να 
διαβάσουν απόψεις, να δουν φωτογραφίες.
Ίσως το φύλλο που διαβάζεται να είναι από τα τελευταία 

που εκδίδονται. Ίσως πάλι βρούμε εναλλακτικούς τρόπους 
διανομής και ενημέρωσης. 
Όλα είναι πλέον στο τραπέζι 
εκτός φυσικά από το να πλη-
ρώνουμε 2000 ευρώ το φύλ-
λο. Η ύπαρξη της εφημερίδας 
επαφίεται πλέον στους πατρι-
ώτες….. Και κάθε εποικοδομη-
τική πρόταση είναι ευπρόσδε-
κτη.

Εκλογές 
στο Σύλλογο

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας 
ύστερα από συνεδρίαση 
αποφάσισε να προκηρύξει 
εκλογές για την ανάδειξη 
νέου Δ.Σ. που θα πραγμα-
τοποιηθούν στις 23 Οκτω-
βρίου 2011 ημέρα Κυριακή 
στην αίθουσα της Παγγορ-
τυνιακής Ένωσης οδός Πει-
ραιώς 1, στον 7ο όροφο, 
στην Ομόνοια. 

 Στις 11 π. μ θα ξεκινή-
σουν οι διαδικασίες (Γενική 
Συνέλευση, οικονομικός 
απολογισμός του απερχομέ-
νου Δ.Σ. εκλογές). Οι κάλπες 
θα κλείσουν στις 6 το από-
γευμα. 

 Αιτήσεις υποψηφιότητας 
για το νέο Δ. Σ μπορούν να 
υποβάλλουν όλοι οι πατρι-
ώτες ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στα 
γραφεία του Συλλόγου Εμμ.  
Μπενάκη 73 (3ος όροφος) 
μέχρι 21 Οκτωβρίου 2011 
και ώρα 9 το βράδυ.  Το 
γραφείο του Συλλόγου από 
19/10/2011 θα παραμείνει 
ανοικτό τις απογευματινές 
ώρες από 5-8 μ.μ. για τον 
σκοπό αυτό. 

  Από το Δ.Σ.

ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΦΥΤΕYΟΥΜΕ
 Ζωγραφίζουμε και φυτεύουμε ήταν το σύνθημα μιας εκδήλω-

σης που πραγματοποίησε, φέτος το καλοκαίρι η νεότερη γενιά 
του χωριού μας. Κάνοντας πράξη μια ιδέα της μικρής Δήμητρας 
Χαρ. Μπαρμπαλιά, η οποία θεώρησε ότι και μικροί φίλοι του χω-
ριού μπορούν να προσφέρουν, εφοδιάστηκαν με τα απαραίτητα 

σύνεργα και οργάνωσαν μια βραδιά ζωγραφικής! Τα παιδιά άφη-
σαν την φαντασία τους ελεύθερη και έφτιαξαν μικρά αριστουργή-
ματα! Στη συνέχεια με συντονίστρια την μικρή Δήμητρα γυρνώ-
ντας τα μαγαζιά του χωριού πούλησαν τα έργα τους μαζεύοντας 
το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 240 €!!

 Τα χρήματα αυτά τα παρέδωσαν στον Πρόεδρο του Συλλόγου 
κ. Παπαντωνίου με την εντολή να αγοράσει ένα έλατο το οποίο 
θα φυτευτεί στο Σχολείο και θα ονομαστεί έλατο των παιδιών. 
Θα μπορούν μάλιστα να το στολίζουν με ταμπελίτσες με τα ονό-
ματά τους!!
Εύγε στη Δήμητρα για τις ιδέες της, σίγουρα κάποια μέρα θα 

ασχοληθεί με τα κοινά (το μήλο κάτω απ’ τη μηλιά θα πέσει!). 
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά (μικρά και μεγάλα) που ανταπο-
κρίθηκαν με ενθουσιασμό και βοήθησαν στην πραγματοποίηση 
αυτής της ιδέας!

Έφη Παπαγεωργίου

ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ 
ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΟΥΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΟΥ
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Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν

E. Ανδριανός

Μ. Κόνιαρη

Ρ. Μασούρα

Χ. Μπαρμπαλιάς

Έφη Παπαγεωργίου

Αντ. Παπαντωνίου

Στιγμιότυπο από το πρωτάθλημα στο τάβλιΣτιγμιότυπο από το πρωτάθλημα στο τάβλι

Οι φετινοί βραβευθέντεςΟι φετινοί βραβευθέντες
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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

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 31-8-2011

Λογαριασμός Αμερικής  .....................................17.704,62€
Λογαριασμός Κινήσεως  .....................................12.162,81€
Μετρητά  .............................................................4.526,04€
ΣΥΝΟΛΟ  .............................................................34.393,47€

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ ΜΑΣ

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

ΑΪΒΑΛΗΣ Διον. Παναγιώτης  210 2711111 6936064999

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. Μάριος  210 2929248 6979110691

ANΔΡΙΑΝΟΣ Αργ. Ηλίας  6945950942

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιω. Ευάγγελος 210 9418560 6976868638

ΚΟΝΙΑΡΗ Ιωαν. Χριστίνα 210 9711862 6974306576

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παν. Έφη 210 2138821 6977527006

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασ. Αντώνιος 210 4835042 6944414777

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Χρ. Μαρία  210 9703892 6973684504

ΤΑΛΟΥΜΗ Βασ. Ευαγγελία  210 9351703 6977456036

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χαρ. Βασίλειος  210 9768257 6948116666

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου 
έως 31 Αυγούστου

Από μεταφορά  ........................................................ 37.549,6
Έσοδα  .......................................................................... 5.820
Έξοδα  ..................................................................... 8.976,13
ΣΥΝΟΛΟ  ............................................................... 34.393,47

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. 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2011
ΑΕΙ

1. Αλεξοπούλου Βάλια του Αλεξίου και της Έφης Παπαγεωργίου 
(εγγονή Βούλας Παπαγεωργίου) ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ

2. Γεωργαντάς Γιάννης του Γεωργίου και της Γιάννας (εγγονός 
Γιάννη Γεωργαντά) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑΣ.

3. Δημητροπούλου Κατερίνα του Γρηγορίου και της Σταυρούλας 
Αλεξάκη (εγγονή του Πέτρου Αλεξάκη) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.

4. Κοκκινάκου Ρεββέκα του Νικολάου και της Φωτεινής 
Κουρουνιώτη (εγγονή Κώστα & Ρεββέκας Κουρουνιώτη) Σχολή 
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

5. Κουρουνιώτης Χαράλαμπος του Βασιλείου και της Βασιλικής 
Κουτουτζή (εγγονός Λάμπη Κουρουνιώτη) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΟΕ .

6. Λαλά Ιουλία του Ιωάννη και της Σταυρούλας Παπαγγελοπούλου 
(εγγονή Ιουλίας Παπαγγελοπούλου) ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ.

7. Παπαντωνίου Βασίλης του Αντωνίου και της Ρούλης Λυκογιάννη 
(εγγονός Βασίλη Παπαντωνίου & Μαρίας Λυκογιάννη) ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΡΗΤΗΣ.

8. Σαρακινιώτη Μαρία του Παναγιώτη και της Αντας Χατζηπαπά 
(εγγονή Ανδρέα Σαρακινιώτη  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

9. Ταλούμη Θεοδώρα του Βασιλείου και της Βίκης Κοντογιώργη 
(εγγονή του Γιάννη Ταλούμη  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗ
ΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

ΤΕΙ
1.  Ανδριανού Κατερίνα του Ηλία (εγγονή Βαγγέλη Ανδριανού) 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ.

2.  Γεωργαντάς Βασίλης του Γεωργίου και της Ρούλας Μπενέτου 
(εγγονός Αγγελή Γεωργαντά) ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.

3.  Καμπερογιάννη Ευσταθία του Νικολάου και της Ερασμίας 
Ανδριανού (εγγονή Γεωργ. Ανδριανού) ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜ. 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

4.  Κοκολοπούλου Αλεξάνδρα του Δημήτρη και της Νατάσας (εγ-
γονή Βούλας Τόμπρου – Κοκολοπούλου) ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ.

5. Μπαρμπαλιά Μαρία του Χαράλαμπου και της Σούλας 
Χριστοφιλοπούλου (εγγονή Ανδρέα Μπαρμπαλιά) ΤΕΙ ΣΠΑΡΤΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

6.  Σαρακινώτης Ανδρέας του Παναγιώτη και της Αντας Χατζηπαπά 
(εγγονός Ανδρέα Σαρακινιώτη) ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

7.  Σιέμπου Ιωάννα του Βασιλείου και της Γαρυφαλιάς (εγγονή 
Γιάννη Σιέμπου) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ.

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ.
ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΙΔΑΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΙΝΑΚΑ ΝΑ 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ.

ΒΑΦΤΙΣΗ
Ο Ιωάννης Μπαρμπαλιάς 

του Χρήστου και Γεωργία 
Κωσταρίδη βάφτισαν στις 
04/06/2011 τον υιό τους 
στον Αγ. Ιωάννη-Κτήμα Μα-
νιάτη, Μεγαλόπολη.
Το όνομά του Χρήστος-

Μάριος. Να σας ζήσει!

Μνημόσυνα
Την Κυριακή 24/07/2011 

στην εκκλησία του Προφή-
τη-Ηλία στο χωριό, τελέστη-
κε το 40ήμερο μνημόσυνο 
του συμπατριώτη μας Λυ-
κούργου Β.  Κόνιαρη. 
Μετά την ακολουθία ακο-

λούθησε γεύμα στην ταβέρ-
να του Γεωργαντά.

EYΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θα θέλαμε να ευχαριστή-

σουμε θερμά τον …ανταπο-
κριτή της εφημερίδας μας στο 
χωριό κ. Χαράλαμπο Ιωαν. 
Ταλούμη, ο οποίος χρόνια, 
τώρα προσφέρει ευγενικά τις 
φωτογραφίες του στην εφη-
μερίδα από όλα τα γεγονότα 
που συμβαίνουν στο χωριό 
ώστε η ενημέρωση να είναι 
ολοκληρωμένη.

 Το φωτογραφικό του αρ-
χείο είναι πράγματι πολύτιμο, 
μέσα από το οποίο μπορούμε 
να δούμε την εξέλιξη του χω-
ριού και των ανθρώπων του.

Ευχαριστίες 

Την εκλεκτή μας πατριώτισσα 
Kα Ιωάννα Δημητρίου Τόμπρου, 
ιατρό καρδιολόγο του Λαϊκού 
Νοσοκομείου, αισθάνομαι την 
υποχρέωση να ευχαριστήσω 
για το μεγάλο ενδιαφέρον που 
έδειξε προς εμένα κατά τη δι-
άρκεια της νοσηλείας μου στο 
ως άνω νοσοκομείο και να τη 
συγχαρώ για την επιστημονική 
της κατάρτιση. 

Ευάγγελος Ανδριανός

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θέλω να ευχαριστήσω 

όποιον ή όποια ξέρανε τα 
δενδράκια. Εύχομαι τα δικά 
τους να προκόψουν (τόσο 
μεγάλη κακία);

Μαριάννα Κόνιαρη

ΗΛΙΑΣ ΛΕΩΝ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΚΩΛΕΤΤΗ 3 ΑΘΗΝΑ
210-3822999 ΚΙΝ: 6972-307407
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ΜΙΑ ΒΡΟΧΗ ΜΑΣ... ΕΣΩΣΕ 
Ο ΦΑΝΤΟΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΑΝΤΟ 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Οι πιο παλιοί ποδοσφαιρόφιλοι ασφαλώς θα θυμούνται το 
σύνθημα που ηχούσε στα γήπεδα όταν μια ομάδα έτρωγε 

πεντάρα από τους αντιπάλους αυτοί επικαλούνταν το Θεό και 
φώναζαν περιπαιχτικά «μια βροχή σας σώζει» ώστε να διακοπεί 
ο αγώνας. Το θυμήθηκα στις πρόσφατες φωτιές στο χωριό αλλά 
με πολλή λύπη και οργή και χωρίς καμμία περιπαιχτική διάθεση 
όταν για άλλη μια φορά καιγόταν το Μαίναλο αλλά και τα πέριξ 
του χωριού μας. Πάλι κατέφθασαν οι επί τόπου, έκαναν δηλώσεις 
με φόντο το δάσος που καιγόταν. Φυσικά ούτε λόγο για πρόληψη, 
για καθαρισμό του δάσους, για αντιπυρικές ζώνες, για ομάδες πυ-
ρόσβεσης. Όλοι ανεύθυνοι, κατακεραύνωναν οι μεν τους δε, κα-
τηγορούσαν τη πολιτεία(λες και αυτοί είναι από άλλο πλανήτη και 
μόλις ήρθαν) και μόνο οι φουκαράδες οι κάτοικοι με κλαριά, αυτο-
σχέδιους πυροσβεστήρες και τεπόζιτα με νερό έτρεχαν να μαζέ-
ψουν τον ασυμμάζευτο. Μαζί με αυτούς και κάποιοι πραγματικά 
ηρωικοί πυροσβέστες(όχι όλοι) πόναγε πραγματικά η ψυχή τους 
βλέποντας να καίγεται το σύμπαν. Και ενώ το Μαίναλο καιγόταν 
ο Θεός της Ελλάδας άνοιξε τους καταρράκτες του ουρανού και η 
φωτιά έσβησε. Μια βροχή μας έσωσε και όλα πάλι θα ξεχαστούν 
μέχρι την επόμενη φωτιά.

Αλλά όχι όλα……Το χωριό μας για κάποια χρόνια ήταν προστα-
τευμένο. Μετά τις φωτιές του 2006 φτιάχτηκαν αποθήκες νερού, 
μηχανισμός τροφοδότησης υδροφόρων από το Λούσιο και υπήρ-
χε στο χωριό και ένα πυροσβεστικό ταχείας επέμβασης γεμάτο με 
νερό που ήταν αραγμένο στη πλατεία και έσβηνε την οποιαδήπο-
τε φωτιά στο πρώτο 10λεπτο μιας που τα κλειδιά τα είχε ομάδα 
πυρόσβεσης που είχε δημιουργηθεί και το χειριζόταν θαυμάσια. 
Και για την ιστορία το εν λόγω πυροσβεστικό είχε σβήσει όλα 
αυτά τα χρόνια αρκετές φωτιές μόλις ξέσπαγαν. Και κάτι ακόμα. 
Το πυροσβεστικό ήταν δωρεά των αδελφών Φουρλή προς το 
δήμο Τρικολώνων και επιθυμία των δωρητών ήταν και είναι να 
βρίσκεται μόνιμα στο χωριό τους. Φέτος με το καινούργιο δήμο 
Γορτυνίας το πυροσβεστικό εξαφανίστηκε από το χωριό. Τόσο ο 
πρόεδρος του τοπικού όσο και ο πρόεδρος του συλλόγου ζήτη-
σαν από το δήμαρχο Γορτυνίας να επανέλθει το πυροσβεστικό 
στο Ελληνικό. Το ίδιο ζήτησε και η λαϊκή συνέλευση που έγινε στο 
Ελληνικό. Δυστυχώς δεν πήραμε καμμία απάντηση. Ούτε ναι, ούτε 
όχι. Λες και ο δήμος είναι τσιφλίκι του καθενός και τα αιτήματα 
των δημοτών είναι αιτήματα υποτελών προς τον άρχοντα ο οποίος 
θα αποφασίσει πότε και αν θα απαντήσει. Η πλήρης απαξίωση 
της δημοκρατίας και του πολυδιαφημισμένου Καλλικράτη. Και 
δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν εκκρεμότητες όσον 
αφορά στη σχολή της ΔΕΗ (τι θα γίνει με το ενοίκιο), το ανακαινι-
σμένο δημοτικό σχολείο (το έργο δεν έχει ακόμα παραληφθεί και 
δεν ξέρουμε τι σκοπεύει να το κάνει ο δήμος), το έργο της πηγής 
που δεν έχει ακόμα παραληφθεί και πολλά μικρότερα όπως για 
παράδειγμα οι επισκευές των παιδικών χαρών που έγιναν από το 
σύλλογο αφού υπήρχε κίνδυνος να χτυπήσει κάποιο παιδί. Γι’ όλα 
αυτά ο δήμαρχος έχει ενημερωθεί αλλά δυστυχώς απαξιοί και 
να μας απαντήσει. Προσπαθούμε να τον βρούμε στο τηλέφωνο, 
στο δημαρχείο, στο διαδίκτυο αλλά παραμένει φαντομάς. Στο δε 
Ελληνικό αφού πήρε τις ψήφους των πατριωτών (επρώτευσε τη 
δεύτερη Κυριακή των εκλογών),έχει να φανεί 10 μήνες, έτσι για να 
πει ένα γεια βρε αδερφέ!!!! 

Δυστυχώς αγαπητοί πατριώτες τα προβλήματα τρέχουν και δι-
ογκώνονται. Το τι θα γίνει δεν ξέρω. Όμως η ανεπάρκεια της δη-
μοτικής αρχής δεν είναι μόνο εμφανής αλλά αρχίζει να γίνεται και 
επικίνδυνη. Φταίνε τα πρόσωπα, φταίει ο τεράστιος δήμος Γορτυ-
νίας, φταίει ο Καλλικράτης; Ένα πάντως είναι σίγουρο. Μέχρι να 
δούμε τι θα γίνει πρέπει να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. 
Γιατί αν περιμένουμε από τους διοικούντες….ζήτω που καήκαμε!!!!

ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Στο Chateau de Goutelas που βρίσκε-
ται στη γαλλική Αρκαδία στο Forez 
κοντά στη Λυών, πραγματοποιήθη-

καν φέτος πολιτιστικές εκδηλώσεις για την 
συμπλήρωση των 50 χρόνων από την ανα-
στήλωσή του, με προσκεκλημένους εκπρο-
σώπους της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας. 
Εκείνη Η αναστήλωση επέτρεψε στους αν-
θρώπους της περιοχής να ονειρεύονται, ακό-
μη και σήμερα το ακατόρθωτο. 
Εάν ο δυτικός πολιτισμός έχει δεχθεί τις 

συμβολές της δημοκρατίας, της φιλοσοφί-
ας και της τραγωδίας ταυτίζοντας τες με το 
όνομα Αθήνα, εξίσου ουσιαστικά στοιχεία του 
ελληνικού κληροδοτήματος, όπως η ιδέα της 
ευδαιμονίας και οι έννοιες της φυσικής δι-
καιοσύνης και της αρμονίας μεταξύ ανθρώ-
που και φύσης, έχουν περάσει στο παγκό-
σμιοπολιτισμό άρρηκτα συνδεδεμένα με το 
όνομα και την ποιητική εικόνα της Αρκαδί-
ας. Αυτή η ποιητική Αρκαδία, η βουκολική γη 
που υμνούσε αποτυπώνοντάς την ο Πουσέν, 
έχει διαβεί τα ελληνικά σύνορα και αναζητεί 
συντρόφους στη Γαλλία, αλλά και σε πολλά 
άλλα μέρη του κόσμου. Ίσως γιατί η Αρκαδία 
είναι το υποβλητικό πορτρέτο ενός τόπου, 
όπου ο άνθρωπος δεν νιώθει ξεριζωμένος. 
Η Διεθνής Αρκαδική Εταιρεία συμμετείχε 

προ εβδομάδων στις εκδηλώσεις για τα 50 
χρόνια από την αναστήλωση του Chateau de 
Goutelas στη περιοχή του Forez Marcoux, νο-
τίως της Λυών. Η περιοχή έχει φυσικές ομοιό-
τητες με την Αρκαδία, γι’αυτό και την αποκα-
λούν γγαλλική Αρκαδία. Αλλά δεν είναι μόνο 
το τοπίο. Στο Forez εκτυλίσσεται η ιστορία 
της Αστρέας και του Σελαντόν, του φανταστι-
κού ζευγαριού του συγγραφέα Ονόρε ντ’Ιρφέ, 
1568-1625(φωτ. ). Το ζευγάρι των ποιμένων 
αναζητεί τον φλογερό του έρωτα μέσα από 
απίστευτες αντιξοότητες και παρεμβάσεις. 
Η ίδια η Αστρέα φέρει σπουδαίους συμβολι-
σμούς. Δεν είναι μόνον η ερωτευμένη βοσκο-
πούλα. Είναι η κόρη της Θέτιδας, της θεάς 
της Δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη διασχίζει από 
την αρχή έως το τέλος το μυθιστορημα του 
Ντ’Ιρφέ μέσα από το προσωπείο του δρυίδη 
Αδάμαντα, που αναλαμβάνει ρόλο δικαστή. 
Πίσω από αυτόν κρύβεται ο Γάλλος δικαστής 
Ζάν Παπόν (1507-1590). Ο Παπόν μετέτρε-
ψε το αναγεννησιακό Chateau de Goutelas 
σε σημείο αναφοράς ουμανιστών της επο-
χής του, δίδοντας έναυσμα πολλούς αιώνες 
αργότερα σε μια άλλη ομάδα ουμανιστών 
–εθελοντών να πάρουν την σκυτάλη και να 
δημιουργήσουν αυτό που εκπροσωπεί σήμε-
ρα ο πύργος :ένα μοναδικό κράμα ιστορίας, 
πολιτισμού, εκπαίδευσηςκαι αλληλεγγύης που 
υποστηρίζεται από σωρεία εκδηλώσεων καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
Ο Γκαίτε (φωτ.) έλεγε ότι πρέπει να επιδι-

ώξουμε το αδύνατο για να πάρουμε ότι εί-
ναι δυνατό. Ο Πόλ Μπουσέ, ο δικηγόρος και 
εμπνευστής της αναστήλωσης του Chateau 
de Goutelas, μας εκμυστηρεύεται σήμερα με 
τη σοφία της ηλικίας του: «Πρέπει να ονει-
ρευτείς το αδύνατο για να πραγματοποιήσεις 
ό’τι είναι δυνατό», αναφερόμενος όχι μόνο 
στο έργο που ήδη έχει συντελεστεί αλλά και 
στη συνέχειά του, όπως και στη συνέχεια της 
διάδοσης του αρκαδισμού που επωμίζεται η 
Διεθνής Αρκαδική Εταιρεία. Οι εργασίες ανα-
παλαίωσης του πύργου ξεκίνησαν το 1961, 
αμέσως αμέσως μετά την συμφωνία ανάμεσα 
στον νεαρό τότε δικηγόρο από τη Λυών Πολ 
Μπουσέ και τον χωρικό Νοέλ Ντιράν, στον 
οποίον ανήκε ο εγκαταλελειμμένος πύργος. 
(Είχαμε την ευκαιρία να του σφίξουμε το χέρι 
καθώς, ηλικιωμένος πια, παρακολουθούσα 
βαθιά συγκινημένος τις παραστάσεις που δό-
θηκαν στον πύργο). Στα πρόσωπα των δύο 
νέων τότε ανθρώπων και μέσα από την εθε-
λοντική εργασία δεκάδων χωρικών, εργατών 
και διανοουμένων, που έσπευσαν να βοηθή-
σουν για μια δεκαετία σχεδόν, αποτυπώθηκε 
ο χαμένος ρομαντισμός και ο ουμανισμός. 
Ανάμεσα τους βρήκαν πρόσφορο έδαφος να 
αναπτυχθούν το πνεύμα του Goutelas και τα 
μονοπάτια της Αστρέας. Και είναι αλήθεια ότι 
ακολουθώντας ένα καλοκαιρινό απομεσήμε-
ρο μια από τις διαδρομές της Αστρέας, είχα 
τη χαρά να αντικρίσω μπροστά μου, πιάτο 
σχεδόν, τη γαλλική Αρκαδία, πανομοιώτυπη 
με την δική μας Αρκαδία. 
Σήμερα το Chateau de Goutelas ανήκει 

στο Δήμο των Κοινοτήτων της περιοχής της 
Αστρέας. Κατά διαστήματα, σημαντικές προ-
σωπικότητες από το χώρο της τέχνης, όπως 
ο διάσημος Ντιουκ Έλινγκτον (φωτ.), έχουν 
επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του και άλλες 
τόσες έχουν προσφερθεί αμισθί να παρουσι-
άσουν τη δουλειά τους μπροστά σ’ ένα κοι-
νό που ξέρει, ακόμη και στις μέρες μας να 
ανασκουμπώνεται για να αποκαλύψει τα τα 
κρυμμένα του μυστικά. Όσοι συμμετείχαμε 
στις φετινές εκδηλώσεις νιώσαμε τη ζεστασιά 
των εθελοντών, των πρωταγωνιστών χωρι-
κών ή των διανοούμενων που δεν έπιασαν 
κανένα μικρόφωνο, που δεν ζήτησαν να κα-
θίσουν στις πρώτες θέσεις του θεάτρου, αλλά 
αναμείχθηκαν και χάθηκαν ανάμεσα στους 
πολλούς του Forez. O Πολ Μπουσέ, η Μαρί 
Κλόντ Μιος, ο Μάρκ Ντελακρουά και το επι-
τελείο του πύργου μας έδωσαν την αίσθηση 
ότι προετοιμάζονται για τα επόμενα βήματα 
ενός παγκόσμιου πλέον αρκαδικού δικτύου, 
όπου το Forez θα θυμίζει όλο και περισσότε-
ρο την Ελληνική Αρκαδία.   

Ρίτσα Μασούρα

Χαυλιόδοντες της παλαιοανθρωπολογικής 
περιόδου βρέθηκαν στη Μεγαλόπολη

Δύο χαυλιόδοντες, μήκους περίπου 
δυόμιση μέτρων, βρέθηκαν στο Ίσιω-
μα της Μεγαλόπολης πριν λίγες ημέ-
ρες, κατά τη διάρκεια των εργασιών 
της ΔΕΗ.
Οι χαυλιόδοντες δεν προκάλεσαν 

έκπληξη στους αρχαιολόγους της 
ΛΘ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλα-
σικών Αρχαιοτήτων που επέβλεπαν 
τις εργασίες, καθώς και στο παρελθόν 
είχαν βρεθεί στην περιοχή παλαιοαν-
θρωπολογικά ευρήματα.
Τα σημαντικά ευρήματα μεταφέρ-

θηκαν στο αρχαιολογικό μουσείο Με-
γαλόπολης και ορισμένα από αυτά 
στο αρχαιολογικό μουσείο Τρίπολης.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του τοπικού συμβου-
λίου προς το δήμο για επισκευές των παιδικών χαρών 

δυστυχώς δεν υπήρξε καμμία ανταπόκριση. Ετσι το τοπικό συμ-
βούλιο έβαλε προσωπική εργασία και ο σύλλογος διέθεσε ένα 
ποσό και τα παγκάκια και οι παιδικές χαρές επισκευάστηκαν. 
Ετσι εξέλιπε και ο κίνδυνος να τραυματισθεί κάποιο παιδί. Την 
όλη προσπάθεια βοήθησε και ο Λάμπης Ταλούμης (Καρυδάς) 
τον οποίο και ευχαριστούμε. 

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

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

ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ
Θέλεις η οικονομική κρίση, 

θέλεις το μεράκι ορισμένων, 
εκτός από σπίτια που φτιά-
χνονται, ξαναζωντανεύουν 
και τα χωράφια του χωριού. 
Κάποιοι φυτεύουν κήπους, 
κάποιοι άλλοι καθαρίζουν τις 
ελιές τους ενώ κάποιοι πιο…

ζόρικοι φτιάχνουν φάρμες με 
μοσχάρια, εκτροφεία λαγών, 
φέρνουν νερό στα χωράφια 
τους, τοποθετούν δεξαμενές 
και τεχνητές λίμνες και ξα-
ναζωντανεύουν τις καρυδιές 
των παππούδων. Μη περιμέ-
νετε να γράψουμε ονόματα 

αλλά μια βόλτα στο χωριό θα 
σας πείσει ότι όλα αυτά δεν 
είναι σενάρια αλλά πέρα για 
πέρα αληθινά. Όπως μαθαί-
νουμε στα πλάνα ορισμένων 
ακόμα είναι πρότυπες καλλι-
έργειες για ρόδια, βάλσαμο, 
μανιτάρια…. Ίδομεν. 

ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΑΡΚΑΔΙΑ
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Στις 21 Αυγούστου του 2011 στο ανοιχτό 
αμφιθέατρο της πλατείας Ελληνικού το 
τοπικό συμβούλιο αποφάσισε και πραγ-

ματοποίησε την προβλεπόμενη από το νόμο λα-
ϊκή συνέλευση, το τοπικό συμβούλιο επέλεξε 
αυτή την ημερομηνία για να βρίσκονται στη δι-
αδικασία αυτή όσο και περισσότεροι κάτοικοι 
του Ελληνικού τόσο οι ντόπιοι όσο και αυτοί 
που παραθέριζαν στο χωριό. Εκ μέρους του 
δήμου Γορτυνίας παρευρέθηκε η αντιδήμαρχος 
της δημοτικής ενότητας Τρικολώνων, κ. Μαρί-
να Διαμαντοπούλου. Παρόλα αυτά ίσως επειδή 
ήταν η πρώτη φορά ο κόσμος που βρισκόταν 
στο Ελληνικό δεν συμμετείχε στο σύνολο του.
Ξεκινώντας ο Πρόεδρος εκ μέρος του τοπι-

κού συμβουλίου ανέφερε τις ενέργειες που έχει 
κάνει μέχρι τώρα για την επίλυση προβλημά-
των και την εκτέλεση διαφόρων έργων. Επίσης 
τόνισε στους παρευρισκόμενους ότι το τοπικό 
συμβούλιο δεν διαθέτει και δεν διαχειρίζεται 
για λογαριασμό της τοπικής δημοτικής κοινότη-
τας Ελληνικού ούτε 1 ευρώ. Ανέφερε επιπλέον, 
ότι αιτήματα που έχουν γίνει για την επισκευή 
των αγροτικών δρόμων, την κοπή χόρτων και 
κλαδέματος δένδρων, την παραλαβή και απο-
περάτωση των έργων που εκτελούνταν στο χω-
ριό μέχρι το τέλος του 2010, την επισκευή των 
παιδικών χαρών, την επιδιόρθωση του δημο-
τικού φωτισμού, τη μεταφορά των μαθητών 
ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς και την κα-
θαριότητα των κοινόχρηστων χώρων δεν έχει 
γίνει από πλευράς του δήμου τίποτα. Οι πα-
ρευρισκόμενοι κάτοικοι στη λαϊκή συνέλευση 
υπέβαλαν ερωτήσεις προς το τοπικό συμβούλιο 
αλλά εξέφρασαν και την ανησυχία τους για την 
κατάσταση που επικρατεί. Πιο συγκεκριμένα ο 
Ιωάννης Κουρουνιώτης έθεσε το ερώτημα για 
την κατάσταση του δικτύου ύδρευσης και της 
δεξαμενής. Ο πρόεδρος απάντησε ότι τόσο το 
δίκτυο ύδρευσης, η δεξαμενή και τα φρεάτια 
είναι σε καλή κατάσταση και περί τα τέλη Σε-
πτεμβρίου θα γίνει καθαρισμός της δεξαμενής. 
Ο πρόεδρος του συλλόγου, Αντώνης Παπαντω-
νίου, έθεσε τα παρακάτω θέματα: 
τι θα γίνει με τη σχολή του Μαυράκου. Η ΔΕΗ 

είναι πλέον ιδιωτική και πρέπει να διεκδική-
σουμε ενοίκιο για να έχει το Ελληνικό κάποια 
έσοδα δείχνοντας το κτήριο του Δημοτικού Σχο-
λείου ρώτησε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο τι 
μπορεί να γίνει αυτό για το κοιμητήριο, αν θα 
γίνει κανονισμός κοιμητηρίου γιατί έχει γεμίσει 
τι θα γίνει με το κτήριο του παλαιού τυροκομεί-
ου.
Απαντώντας στο 1ο θέμα για τη σχολή του 

Μαυράκου, ο πρόεδρος είπε ότι πριν 2 με 3 
χρόνια είχαν προχωρήσει οι διαπραγματεύσεις 
με τη ΔΕΗ και ο δήμαρχος Τρικολώνων Γεώρ-
γιος Μπαρούτσας σε συνάντηση που είχε με το 
διοικητή της ΔΕΗ για απόδοση ενοικίου βρέθηκε 
προ απροόπτου όταν κάποιοι καταγόμενοι από 
το Ελληνικό με αγωγή τους διεκδικούσαν από 
τη ΔΕΗ, μεγάλο χρηματικό ποσό ισχυριζόμενοι 
ότι το κτήριο τους ανήκει. Μετά από αυτό το 
περιστατικό και στην εκδίκαση της υπόθεσης ο 
τότε δήμος Τρικολώνων δια του δημάρχου 
Γεώργιου Μπαρούτσα, παρακολούθησε 
την υπόθεση μαζί με νομικό σύμβουλο για 
να υποστήριξη τα συμφέροντα του Ελλη-
νικού. Στην εκδίκαση της υπόθεσης αυτοί 
που διεκδικούσαν χρήματα από τη ΔΕΗ 
δεν παρέστησαν. Στο σημείο αυτό η παρι-
στάμενη αντιδήμαρχος είπε ότι το θέμα θα 
το παρακολουθήσει ο νομικός σύμβουλος 
του δήμου Γορτυνίας.
Για το 2ο ερώτημα που αφορά το κτήριο 

του πρώην Δημοτικού Σχολείου του Ελ-
ληνικού ο πρόεδρος ανέφερε ότι το έργο 
δεν έχει παραδοθεί και απομένουν λίγες 
εργασίες. 
Για το 3ο ερώτημα που αφορά το κοι-

μητήριο, ο πρόεδρος είπε ότι πράγματι 
είναι ένα σοβαρό θέμα η έλλειψη χώρων 
είναι φανερή και όλοι πρέπει να προσπα-
θήσουμε να βρούμε λύση, τη στιγμή μάλι-
στα που πρόσφατα ολοκληρώθηκε το νέο 
οστεοφυλάκιο. Για το θέμα αυτό η αντι-
δήμαρχος είπε ότι στον προϋπολογισμό 
του δήμου υπάρχει κανονισμός για την 
λειτουργία των κοιμητηριών.
Για το θέμα του κτηρίου του παλαιού 

τυροκομείου, ο πρόεδρος ανέφερε ότι 
αυτό ανήκει στα μέλη του γαλακτοκομι-
κού συνεταιρισμού που ιδρύθηκε το 1960.
Ο Βασίλης Κόνιαρης του Λυκούργου τό-

νισε ότι η κατάσταση με το φωτισμό είναι 

δραματική και έθεσε το ερώτημα αν υπάρχει 
καλύτερη αντιμετώπιση σε άλλα χωριά του δή-
μου και ίσως ορισμένα παραμελούνται. Απα-
ντώντας η αντιδήμαρχος είπε ότι είναι πρώτη 
χρονιά, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε 
στο δήμο είναι πολλά και ζήτησε την κατανό-
ηση του κόσμου για αυτήν τη χρονιά, ώστε να 
μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Ο Βασίλης 
Κόνιαρης επισήμανε ότι πρέπει να αποκαταστα-
θεί η άσχημη εικόνα στην άνω είσοδο του Ελλη-
νικού, όπου πετούν μπάζα. 
Η Παπαγεωργίου Έφη είπε ότι γνωρίζουμε 

πόσο επικίνδυνη είναι για την περιοχή μας η 
εποχή αυτή για τις πυρκαγιές και αναρωτήθηκε 
που βρίσκονται τα πυροσβεστικά που διέθετε ο 
δήμος Τρικολώνων και στάθμευαν μέχρι πέρσι 
στην πλατεία Ελληνικού. Σημείωσε επίσης ότι 
το ένα από τα 2 αυτοκίνητα μαζί με τον εξοπλι-
σμό του είναι δωρεά της οικογένειας Φουρλή. 
Απαντώντας ο πρόεδρος είπε ότι το τοπικό συμ-
βούλιο σε απόφαση του στις 25/6 ζήτησε την 
εγκατάσταση των αυτοκινήτων στην πλατεία 
του Ελληνικού και την έκδοση των αδειών που 
προβλέπονται για την οδήγησή τους στα 3 μέλη 
του συμβουλίου οι οποίοι διαθέτουν τις από το 
νόμο άδειες, κάτι όμως που μέχρι τώρα δεν έχει 
γίνει, και προχθές 19-8-2011 κινδυνέψαμε από 
μεγάλη φωτιά στην περιοχή Φυτιές.
Ο Αντώνης Γεωργαντάς και ο Ιωάννης Κου-

ρουνιώτης αναφέρθηκαν στη γεώτρηση που 
βρίσκεται νότια του ελληνικού και αν μπορεί 
η ΔΕΗ να αναλάβει να φέρει το νερό στο χω-
ριό. Ο πρόεδρος απαντώντας σε αυτό το θέμα 
είπε ότι η ΔΕΗ για τη ρύπανση που προκαλεί 
στη περιοχή αποδίδει χρηματικά ποσά όπως 
π.χ. το ποσό των 500.000 ευρώ που δημο-
πρατήθηκε για την επισκευή του δρόμου από 
Καρύταινα έως διασταύρωση Χρυσοβιτσίου. 
Ο Γεώργιος Παπούλιας ζήτησε να γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες ώστε οι οικονομικές 
απαιτήσεις που διεκδικούμε από τη ΔΕΗ για 
το κτήριο του Μαυράκου να έχουν αναδρομική 
ισχύ. Απαντώντας η κ. Διαμαντοπούλου είπε ότι 
θα συμβουλευτούμε το νομικό μας σύμβουλο.
Η Γεωργία Μπαρμπαλιά ζήτησε να γίνει ένα 

γήπεδο μπάσκετ-βόλεϊ για την άθληση των παι-
διών και να βελτιωθεί το υπάρχον.
Φτάνοντας στο τέλος η συνέλευση των κα-

τοίκων του Ελληνικού ο πρόεδρος ζήτησε να 
συμφωνήσουμε ποιο έργο θα προτείνει το τοπι-
κό συμβούλιο στο δήμο Γορτυνίας για να εντα-
χθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου. 
Οι παρευρισκόμενοι και το τοπικό συμβούλιο 
ομόφωνα αποφάσισαν να προτείνουν το έργο 
της λειτουργίας Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της 
περιοχής μας και ειδικότερα της χαράδρας του 
Λούσιου ποταμού. Η στέγαση του Μουσείου να 
γίνει στο κτήριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου 
Ελληνικού που έχει ανακαινιστεί και διαθέτει 
τις απαραίτητες κτηριακές και ηλεκτρομηχανο-
λογικές υποδομές.
Κλείνοντας τη συνέλευση το πρακτικό αυτής 

το υπέγραψαν τα μέλη του τοπικού συμβουλίου 
και οι κάτοικοι που παραβρέθηκαν.

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 συνεννόηση 
με τα τρία παιδιά του τον Αντώ-
νη,τη Δήμητρα και τη Φωτεινή 
οι οποίοι παραχώρησαν τα πνευ-
ματικά δικαιώματα του βιβλίου 
στο Σύλλογο ώστε να επανεκδο-
θεί και να γίνει κτήμα όλων των 
πατριωτών. Να σημειώσουμε ότι 
το βιβλίο εκδόθηκε το 1972 με 
προσωπικά έξοδα του Γεωργί-
ου Παπαντωνίου και κυκλοφό-
ρησε σε λίγα αντίτυπα. Κάποια 

απ’ αυτά δεν υπάρχουν ενώ με βάση κάποια που βρήκαμε 
έγινε ακριβής επανέκδοση με βελτίωση με την νέα τεχνολογία 
των υπαρχουσών μόνο φωτογραφιών του βιβλίου. Το βιβλίο 
πρωτοκυκλοφόρησε τον Αύγουστο στο χωριό και πολλοί πα-
τριώτες φρόντισαν να το προμηθευτούν. Η τιμή του είναι 10 
ευρώ καθαρά συμβολική ώστε να το πάρουν όλοι οι πατριώ-
τες και είναι και πολύ ωραίο δώρο για την καινούργια γενιά. 
Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα το βιβλίο θα είναι κτήμα όλων 
των πατριωτών.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί τα παιδιά του Γεωργίου Παπαντωνίου 
για την ευγενική παραχώρηση των δικαιωμάτων του βιβλίου 
στο σύλλογό μας.

ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Τον Αύγουστο που μας πέρασε 

δυο φωτιές απείλησαν περιοχές 
του χωριού μας. 
Η πρώτη εκδηλώθηκε στις 19 

του μηνός στις 4 η ώρα το από-
γευμα στην θέση Γαϊδουρόκα-
μπος. Με την βοήθεια του αέρα 
επεκτάθηκε και απείλησε τα ευ-
ρισκόμενα στην περιοχή ποιμνι-
οστάσια. Η αντίδραση των κα-
τοίκων του Ελληνικού ήταν άμε-
ση και κυρίως της Εθελοντικής 
Ομάδας Πυρόσβεσης, οι οποίοι 
έσπευσαν αμέσως στο σημείο 
πριν καν έρθουν τα πυροσβεστικά 
μέσα. Η εξέλιξη θα ήταν άσχημη 
αν δεν έφταναν επίγεια και εναέ-
ρια μέσα της πυροσβεστικής και 
την έσβησαν χωρίς να την αφή-
σουν να επεκταθεί προς το χωριό 
και να προξενήσει ζημιά στα ποι-
μνιοστάσια. Έκαψε κυρίως δασική 
έκταση και ελιές που είχαν ξανά 
καεί σε προηγούμενη φωτιά.
Η επόμενη εκδηλώθηκε στις 28 

του μηνός στις 5 η ώρα το από-
γευμα από κεραυνό και στη θέση 
Γκονιόσακκα. Και εδώ η αντίδρα-
ση των κατοίκων ήταν άμεση οι 
οποίοι έσπευσαν στην περιοχή 
και με κάθε μέσο έσβησαν μόνοι 
τους την φωτιά. Στην περίπτωση 
αυτή η πυροσβεστική υπηρεσία 

ήρθε για να ολοκληρώσει την 
κατάσβεση, τα δε εναέρια μέσα 
που κατευθύνονταν στην περιοχή 
ειδοποιήθηκαν να επιστρέψουν 
στην βάση τους.
Τα δυο αυτά περιστατικά επι-

βεβαιώνουν τις ανησυχίες που 
είχε εκδηλώσει το Τοπικό Συμβού-
λιο Ελληνικού και ζητάει επίμο-
να από τον Δήμο Γορτυνίας την 
επιστροφή και εγκατάσταση στην 
πλατεία του χωριού μας των δυο 
πυροσβεστικών αυτοκινήτων που 
είχε προμηθευτεί ο Δήμος Τρικο-
λώνων και τα οποία σε προηγού-
μενες πυρκαγιές είχαν βοηθήσει 
αποτελεσματικά την κατάσβεση 
στο ξεκίνημά τους.
Όταν στατιστικά από τα προη-

γούμενα χρόνια αποδεικνύεται 
ότι οι περισσότερες πυρκαγιές εκ-
δηλώνονταν σε κοντινές αποστά-
σεις από το Ελληνικό και θέτουν 
σε κίνδυνο τόσο το φαράγγι του 
Λουσίου και τα Μοναστήρια όσο 
και τους πρόποδες του Μαινά-
λου είναι εγκληματικό η Δημοτική 
Αρχή και ο Δήμαρχος Γορτυνίας 
προσωπικά να αγνοεί τις εκκλή-
σεις του Τοπικού Συμβουλίου και 
να έχει σκορπίσει τα πυροσβεστι-
κά αυτοκίνητα σε διάφορα άσχε-
τα σημεία.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

 Κύριε Δήμαρχε
 Κύριοι δημοτικοί σύμβου-

λοι
 Μετά τις τελευταίες ανα-

κοινώσεις της Κυβέρνησης 
για την ιδιωτικοποίηση της 
ΔΕΗ είμαι υποχρεωμένος να 
σας επισημάνω ορισμένα 
πράγματα.

 Στο Ελληνικό Γορτυνίας 
υπάρχει κτίριο περίπου 2000 
τ.μ το οποίο εκμεταλλεύεται 
η ΔΕΗ εδώ και είκοσι χρόνια 
χωρίς να πληρώνει το πα-
ραμικρό ενοίκιο, ενόσω η 
επιχείρηση ήταν δημόσια. Η 
προηγούμενη δημοτική αρχή 
είχε κάνει κάποιες προσπά-
θειες διεκδίκησης ενοικίου οι 
οποίες απέτυχαν.

 Ενόψει της ιδιωτικοποί-

ησης της επιχείρησης οφεί-
λουμε να διεκδικήσουμε 
πλέον ενοίκιο το οποίο θα 
πηγαίνει για έργα υποδομής 
και ανάπτυξης του χωριού, 
από την ιδιωτική ΔΕΗ που 
προκύπτει.

 Είμαστε στη διάθεσή σας 
για οποιαδήποτε πληροφο-
ρία και συντονισμό δράσης, ο 
οποίος πρέπει να γίνει άμεσα 
μιας που τα γεγονότα τρέ-
χουν.

 Με εκτίμηση 
 Αντώνης Παπαντωνίου

 Πρόεδρος συλλόγου Ελλη-
νικού Γορτυνίας «ο Προφή-

της Ηλίας»

Υ.Γ. Μέχρι την έκδοση της 
εφημερίδας ουδεμία επιστο-
λή λάβαμε από τον δήμο…..

Λαϊκή  ΣυνέλευσηΛαϊκή  Συνέλευση

 Η ΠΡΟΣΙΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

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

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

τριτάξιο Γυμνάσιο.
Η λειτουργία του σταμάτησε το . Στο γυμνάσιο αυτό δεν 

πήγαν παιδιά μόνο από το Ελληνικό αλλά τα πρώτα χρόνια 
έρχονταν παιδιά και από τα γύρω χωριά, τα παιδιά αυτά μαζί 
με τους καθηγητές που έμεναν στο χωριό, έδωσαν στο χωριό 
μας ζωντάνια και κίνηση. Από το γυμνάσιο αυτό αποφοίτησαν 
μαθητές που αργότερα διακρίθηκαν στις επιστήμες, τα γράμ-

ματα, το εμπόριο. Ανάμεσα στους μαθητές όλων των χωριών 
αναπτύχθηκαν σχέσεις φιλίας που κρατάνε μέχρι σήμερα. Το 
ίδιο έχει γίνει και με τους καθηγητές μας που από διάφορα 
σημεία της πατρίδος ήρθαν να διδάξουν στο γυμνάσιο του 
χωριού μας. Σε όλους μας υπάρχουν όμορφες αναμνήσεις από 
την εποχή εκείνη γι’ αυτό θέλουμε τον Αύγουστο του  όσοι 
πήγαμε γυμνάσιο στο Ελληνικό και όσοι καθηγητές δίδαξαν 
σε αυτό να βρεθούμε στο Ελληνικό και να ξαναθυμηθούμε τα 
χρόνια εκείνα. Για το συντονισμό της προσπάθειας αυτής έχει 
δημιουργηθεί σελίδα στο facebook με τίτλο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ εκεί έχουμε βάλει και φωτογραφίες από τα 
πρώτα χρόνια λειτουργίας που μας τις παραχώρησε από το αρ-
χείο του ο Χαράλαμπος Ι. Ταλούμης. Καλό θα είναι όποιος έχει 
τη δυνατότητα να επισκέπτεται την συγκεκριμένη σελίδα να 
αφήνει σχόλια και φωτογραφίες. Στην προσπάθεια αυτή δεν 
περισσεύει κανένας όλοι μαζί πρέπει να ενημερώσουμε τους 
καθηγητές και τους συμμαθητές μας για να συγκεντρωθούμε 
όλοι τον Αύγουστο του  στο Ελληνικό.

 ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Νέες φυλακές στην Αρκαδία προβλέπει ο σχεδιασμός του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης κι αυτό δεν έχει αλλάξει! 

Πολλά λέγονται και γράφονται για την υπόθεση των νέων φυλακών. Σήμερα, θα παρα-
θέσουμε τα δεδομένα, τα οποία ισχύουν, για την περίπτωση αυτή, προκειμένου να 

μην υπάρχουν παρερμηνείες και να μην δημιουργείται σύγχυση στην τοπική κοινωνία. 
Τα δεδομένα αυτά, μέχρι σήμερα, είναι:
Από τις αρχές Ιουλίου, 

έχουμε αποκαλύψει ότι ο 
βουλευτής Αρκαδίας του 
ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνστα-
ντινόπουλος έχει έρθει σε 
επικοινωνία με τον ίδιο τον 

Υπουργό Δικαιοσύνης Μιλ-
τιάδη Παπαϊωάννου, ο οποί-
ος κατέστησε σαφές ότι δεν 
υπάρχει κανένα θέμα να 
φύγουν οι φυλακές από την 
Αρκαδία. Επομένως, αυτό 
σημαίνει ότι με την υπόθε-
ση ασχολείται απευθείας ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης, εί-
ναι γνωστής όλων των πα-
ραμέτρων και από τον ίδιο 
εξαρτάται η εξέλιξη της 
υπόθεσης. 
Εκ των ανωτέρω, προκύ-

πτει σαφέστατα ότι από τη 
στιγμή που έχει πάρει ‘πάνω 
του» την υπόθεση ο Παπα-
ϊωάννου, κανείς άλλος από 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
δεν μπορεί να πει μιλήσει 
δημοσίως για το θέμα αυτό, 
για ευνόητους λόγους. 
Ο Παπαϊωάννου έχει ξεκα-

θαρίσει ότι θα εφαρμοστεί 
ο σχεδιασμός του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, όπως 
αυτός έχει ανακοινωθεί, 
όταν στη θέση του Υπουρ-
γού ήταν ο Χάρης Καστα-
νίδης. Και ο σχεδιασμός 
αυτός, όπως αποτυπώνεται 

και στα πρακτικά της Βου-
λής, θέτει ξεκάθαρα θέμα 
δημιουργίας των νέων φυ-
λακών στο χώρο που έχει 
επιλεγεί σε περιοχή, κοντά 
στη Μεγαλόπολη. Από τον 
Μάρτιο του 2011, ο Καστα-
νίδης έλεγε: «Κατά την πε-
ρίοδο 2003 – 2004 ειδική 
επιτροπή καταλληλότητας, 
της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑ-
ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», στην 
οποία έχει ανατεθεί το έργο 
με βάση την Υπουργική 
Απόφαση 3037/31-07-2002 

(ΦΕΚ 1044/Β/08-08-2002), 
επέλεξε γήπεδο στην πε-
ριοχή Μεγαλόπολης Αρ-
καδίας για την ανέγερση 
του Γενικού Καταστήμα-
τος Κράτησης Πελοπον-
νήσου. Έκτοτε οι διαδικα-
σίες σταμάτησαν γιατί οι 
κυβερνητικές προτεραιό-
τητες διαφοροποιήθηκαν.
Με δεδομένο και τη λει-
τουργία του νέου Εφετεί-
ου Καλαμάτας, το προβλε-
πόμενο Γενικό Κατάστημα 
Κράτησης Πελοποννήσου 
πρέπει να χωροθετηθεί σε 
θέση, η οποία αφενός μεν 
να υποστηρίζει το Εφετείο 
Καλαμάτας, αφετέρου δε 
να μην καθιστά απαγορευ-
τική τη στελέχωσή του από 
το φυλακτικό προσωπικό 

της Δικαστικής Φυλακής 
Τρίπολης, η οποία και θα 
καταργηθεί.»
Επίσης, στο Υπουργείο 

Δικαιοσύνης ξέρουν και το 
λαμβάνουν πολύ σοβαρά 
υπόψην τους ότι στην Αρκα-
δία υπάρχουν ήδη φυλακές, 
οι οποίες λειτουργούν στην 
Τρίπολη. Δηλαδή, η Αρκα-
δία ουσιαστικά, δεν ζητά 
νέες φυλακές, αλλά αντικα-
τάσταση των παλιών…
Τέλος, εκκρεμεί –και αυτό 

δεν έχει αλλάξει ότι το επό-
μενο διάστημα, ο Μ. Πα-
παϊωάννου θα καλέσει στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, φο-
ρείς από την Αρκαδία, που 
έχουν άμεση σχέση στην 
υπόθεση αυτή, για να συζη-
τήσουν τις περαιτέρω εξε-
λίξεις.
Με απλά λόγια, οι νέες 

φυλακές θα γίνουν –κι αυτό, 
δεν το λέμε εμείς, αλλά ο 
αρμόδιος Υπουργός- εντός 
Αρκαδίας, σε περιοχή κοντά 
στον αυτοκινητόδρομο, που 
θα έχει εύκολη πρόσβαση 
στο Εφετείο Καλαμάτας και 
παράλληλα δεν θα δυσκο-
λεύει τη μεταφορά των ση-
μερινών εργαζομένων των 
φυλακών της Τρίπολης. 

Αποτελέσματα διαγωνισμού 
για το φωτοβολταϊκό Μεγαλόπολης! 

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την 
κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου στη 
Μεγαλόπολη ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ ΑΝΑ-
ΝΕΩΣΙΜΕΣ, θυγατρική της ΔΕΗ.
Ο διαγωνισμός αφορά στην κατασκευή και 

τη λειτουργία δύο... φ ωτοβολταϊκών σταθ-
μών, ισχύος 39MW και 11MW αντίστοιχα. Σή-
μερα αποσφραγίσθηκαν οι φάκελοι οικονομι-
κών προφορών των εταιρειών και κοινοπραξι-
ών που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, οι 
οποίες ήταν οι ΤΕΡΝΑ Α.Ε., J&P ΑΒΑΞ Α.Ε., Κ/Ξ 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΒΙΟΣΑΡ Α.Ε. και Κ/Ξ INTRAKAT-
FCC CONSTRUCTIONS S.A.-ESPELSA.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το χαμηλότερο οικονομικό τίμημα προσέφερε η εταιρεία J&P 
ΑΒΑΞ Α.Ε.

Το πανηγύρι του Ελληνικού στις 27 και 28 Αυγούστου 
2011, έγινε στην πλατεία του πρώην Δημοτικού Σχολείου 
με ζωντανή πολυμελή ορχήστρα, με την Μάγδα στο κλαρίνο 
και τον Ανδρέα Μάντζαρη κ.ά.
Οι δυο ταβέρνες του χωριού, Ταλούμη και Γεωργαντά δι-

οργάνωσαν με επιτυχία το πανηγύρι και πλήθος κόσμου 
διασκέδασε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΣΤΑ ΜΠΑΡΜΠΑΛΑΙΪΚΑ
Κάλεσμα στους πατριώτες και 

αντάμωμα στην Παναγία του Ελ-
ληνικού έγινε στις 31 Αυγούστου. 
Παραβρέθηκε πολύς κόσμος με 
πρωτοστάτες την οικογένεια της 
Μαρίας Φ. Μπαρμπαλιά και γειτό-
νων. 
Μετά την λειτουργία προσφέρ-

θηκαν στον προαύλιο χώρο, βρα-
στή γίδα, άφθονο κρασί, κουρα-
μπιέδες και πολλά άλλα εδέσματα.
Μία επιτυχημένη εκδήλωση που 

πλέον αποτελεί παράδοση για το 
χωριό.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ

Φωτό Χαρ. ΤαλούμηςΦωτό Χαρ. Ταλούμης

Φωτό Χαρ. ΤαλούμηςΦωτό Χαρ. Ταλούμης

Φωτό Χαρ. ΤαλούμηςΦωτό Χαρ. Ταλούμης
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Άλλος ένας σοβαρός λόγος για να προχωρήσει τάχιστα 
η λειτουργία πολιτικού αεροδρομίου στην Τρίπολη

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει κινήσει 
όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να 

δημιουργηθεί ένα δημοπρατήριο αγροτικών 
προϊόντων. Είναι μία υπόθεση η επιτυχία της 
οποίας έχει άμεση σχέση με τη λειτουργία αε-
ροδρομίου στην Τρί-
πολη. 
Και εξηγούμε για-

τί…
 Το δημοπρατήριο 

θα είναι μία σύγχρονη 
λαχαναγορά η οποία 
θα αποτελεί το αντί-
βαρο στη κεντρική 
λαϊκή αγορά. Οι αγρό-
τες της Αρκαδίας και 
όλης της περιφέρεια 
θα μπορούν να πωλούν την παραγωγή τους 
στους λιανέμπορους αποφεύγοντας τους με-
σάζοντες, να έχουν περισσότερα οικονομικά 
οφέλη και να επιτευχθούν φθηνότερες τιμές 
για τους καταναλωτές. 
Το Δημοπρατήριο αυτό, πιθανότατα θα λει-

τουργήσει στην Τρίπολη, λόγω της γεωγραφι-
κής της θέσης και της εύκολης οδικής σύνδε-
σής της με όλους τους νομούς της περιφέρει-
ας, αλλά και με την Αττική. 
Επιπλέον, η Τρίπολη έχει άμεση πρόσβαση 

πλέον και στο μεγάλο λιμάνι της Περιφέρειας, 
στην Καλαμάτα, λόγω του αυτοκινητόδρομου. 
Αυτό το οποίο λείπει και είναι απαραίτητο να 

γίνει για να λειτουργήσει σωστά αυτό το δημο-
πρατήριο, είναι το αεροδρόμιο στην Τρίπολη, 

υποδομή απαραίτητη 
για τις εξαγωγές των 
αγροτικών μας προϊ-
όντων. 
Είναι σαφές λοιπόν 

ότι πέρα από την δε-
δομένη τουριστική 
ανάπτυξη που μπο-
ρεί να φέρει το αερο-
δρόμιο της Τρίπολης 
σε Αργολίδα, Αρκα-
δία, Λακωνία και Κο-

ρινθία, προκύπτει ένας επιπλέον λόγος για να 
πειστεί η Κυβέρνηση να βάλει μπρος αυτή την 
υπόθεση, χωρίς άλλες καθυστερήσεις. Και ο 
λόγος αυτός είναι το δημοπρατήριο που θα 
γίνει στην περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Πρόκειται για ακόμα ένα επιχείρημα υπέρ 

του αιτήματος για το πολιτικό αεροδρόμιο, 
στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας. 
Ένα αίτημα, για το οποίο δεν θα πρέπει να 

ξεχνάμε ότι έχει ήδη συμφωνήσει και ο ίδιος ο 
Πρωθυπουργός!

Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 

31 Οκτωβρίου 2011. 
Περιμένουμε έγκαιρα 
τις συνεργασίες σας.

ΓΙΟΡΤΑΣΕ Η Ι. Μ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
Με μεγάλη λαμπρότητα γιόρτασε και φέτος το μοναστήρι 

του χωριού μας. Το διήμερο 26 και 27 Ιουλίου πλήθος πιστών 
συνέρρευσε στη μονή του Αγίου Νικο-
δήμου για να γιορτάσει μαζί με τον πα-
τέρα Αντώνιο και τον πατέρα Νικόδημο 
τον Άγιο. Ειδικά φέτος όσοι βρίσκονταν 
εκεί εκτός από τις κατανυκτικές ακο-
λουθίες που παρακολούθησαν είχαν 
την ευκαιρία να δουν και το ανακαινι-
σμένο μοναστήρι που με τόσο μεράκι 
και φροντίδα έφτιαξαν οι πατέρες την 
μονής. Και όσοι κατά καιρούς βρισκό-

μαστε στο χωριό δεν χάνουμε τίποτα να επισκεφθούμε τον Άγιο 
Νικόδημο . Αντίθετα έχουμε πολλά να κερδίσουμε μιλώντας με 
τον πατέρα Αντώνιο και τον πατέρα Νικόδημο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 16/8/11

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΓΟΡΤΥΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
(ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΒΑΝ ΑΞΕ = ΙΩΑΝΝΗΣ – ΒΑΣΙΛΗΣ & ΑΝΑΙΣ ΤΑΛΟΥΜΗ)

Στις 14 Αυγούστου στο 
Ελληνικό, σε μια σεμνή 

τελετή, χωρίς προσκλήσεις 
και επισήμους πραγματο-
ποιήθηκαν τα εγκαίνια του 
Ξενώνα Γόρτυς.
Στην τελετή παραβρέθη-

καν σύσσωμοι οι κάτοικοι 
του Ελληνικού που βρίσκο-
νταν στο χωριό τη συγκε-
κριμένη μέρα. Τα εδέσματα 
που ετοιμάστηκαν με μεράκι 
από όλα τα μαγαζιά του χω-
ριού και σερβιρίστηκαν στον 
κήπο του Ξενώνα έγιναν 
ανάρπαστα! 
Ο ξενώνας διαχειρίζεται 

από τα παιδιά του κου Πα-
ναγιώτη Ι. Ταλούμη: Ιωάννη, 
Βασίλη και Αναΐς. Αποτελεί-
ται από 8 δωμάτια και μια 
Σουίτα! Θα λειτουργεί όλο 
το χρόνο και οι τιμές του 
είναι πολύ προσιτές. Τα 2 
κτίρια του συγκροτήματος 
έχουν κρατήσει την παρα-
δοσιακή αρχιτεκτονική με τη 
χρησιμοποίηση πέτρας και 
ξύλου εξωτερικά, και εσω-
τερικά έχουν διακοσμηθεί 
με απλότητα αλλά και με 
όλες τις σύγχρονες ανέσεις. 
Τα κτίρια είναι ενεργειακής 
κλάσης Α, διότι χρησιμοποι-
ούνται Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας για την Θέρμαν-
ση και τον κλιματισμό τους. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι 
το μοναδικό κτίριο στην Αρ-
καδία Ενεργειακής Κλάσης 
Α, αλλά και από τα πολύ 
λίγα στην Χώρα μας. 
Οι εργασίες ανακατασκευ-

ής του παλιού αρχοντικού 
και στάβλου σε Ξενώνα ξεκί-
νησαν τον Ιανουάριο(2011) 
και το κτίριο παραδόθηκε 
τον Ιούνιο(2011). Την μελέ-
τη - κατασκευή και επίβλεψη 
είχε ο Γεώργιος Χαρ. Ανδρι-
ανός Διπλωματούχος Ηλε-
κτρολόγος Μηχανικός.

«Το τρένο πρέπει 
να ξανασφυρίξει γρήγορα»!

Γερμανοί επιχειρηματίες 
επισκέπτονται αυτές τις 

ημέρες τους νομούς της Πε-
λοποννήσου και ζητούν από 
τους δημάρχους και τους αυ-
τοδιοικητικούς παραγόντων 
της περιοχής, να υποστηρίξουν 
στο υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών την πρόταση που 
έχουν καταθέσει... προκειμέ-
νου να αναλάβουν την επανα-
λειτουργία του σιδηροδρόμου 
στην Πελοπόννησο, με τοπικές 
επιβατικές μεταφορές, εμπο-
ρευματικές μεταφορές και του-
ριστικούς - μουσειακούς συρ-
μούς.

Μάλιστα οι εκπρόσωποι της 
γερμανικής εταιρείας ενημέ-
ρωσαν ήδη τους δημάρχους 
Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα 
και Τρίπολης Γιάννη Σμυρνιώ-
τη, ενώ τις επόμενες ημέρες 
θα συναντηθούν και με τους 
δημάρχους των λοιπών δήμων 
που διέρχεται το σιδηροδρομι-
κό δίκτυο.

Οι δήμαρχοι στην Πελοπόν-
νησο ακούν με ενδιαφέρον την 
πρόταση και εκφράζουν την 
άποψη ότι το υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών οφείλει 
να εξετάσει τις προτάσεις και 
να προχωρήσει σε διαγωνιστι-
κές διαδικασίες για την επανα-
λειτουργία της γραμμής, αφού 
υπάρχει ενδιαφέρον.

Η συγκεκριμένη πρόταση 
προς το υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών που είδε το 
φως της δημοσιότητας, ουσι-
αστικά ζητά να αναλάβει ολό-
κληρο το υπάρχον μετρικό δί-
κτυο όλης της Πελοποννήσου 
και των 7 νομών, συμπεριλαμ-
βανομένων και όλων των κτι-
ρίων που ανήκουν σε αυτό και 
ειδικά τους σιδηροδρομικούς 
σταθμούς, επί τη βάσει ενός 
χρησιδανείου με το ελληνικό 
κράτος, για τρία χρόνια, χωρίς 
να πληρώσει ενοίκιο για την 
χρήση των εγκαταστάσεων 
και η συμφωνία ενοικίασης να 
επεκταθεί αυτομάτως για άλλα 
δώδεκα χρόνια, εάν η εταιρεία 
αποδειχθεί ικανή να παρέχει 
τις τελευταίες σιδηροδρομικές 
συνδέσεις που παρείχε και η 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, προ της αναστολής 
των δρομολογίων, κάνοντας 

χρήση κρατικής επιχορήγησης.
Αυτό λένε με ένα στόμα οι 

δήμαρχοι Καλαμάτας και Τρίπο-
λης...

Στην επαναλειτουργία του 
σιδηροδρόμου στην Πελο-
πόννησο και στις επενδυτικές 
προτάσεις που υπάρχουν, ανα-
φέρονται με σημερινές τους 
δηλώσεις, ο δήμαρχος Καλα-
μάτας Παναγιώτης Νίκας και 
ο δήμαρχος Τρίπολης Γιάννης 
Σμυρνιώτης, 

Με συνεντεύξεις τους στο 
δημοτικό ραδιόφωνο Τρίπολης 
και οι δύο δήμαρχοι, αναφέρ-
θηκαν στις επαφές που είχαν με 
γερμανούς επενδυτές, οι οποίοι 
έχουν καταθέσει συγκεκριμένη 
πρόταση στο υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών, για την 
επαναλειτουργία του τρένου.

Μάλιστα ο κ.Νίκας αποκάλυ-
ψε ότι ενδιαφέρον για το σιδη-
ρόδρομο της Πελοποννήσου 
έχουν δείξει και Αυστριακοί 
επενδυτές, ενώ ο Γιάννης Σμυρ-
νιώτης επεσήμανε πως από τις 
συζητήσεις που είχε με τους 
Γερμανούς, παράλληλα με την 
επαναλειτουργία της γραμμής, 
μπορεί να προχωρήσει και η 
πρόταση για αξιοποίηση κά-
ποιων σταθμών και ακινήτων 
του ΟΣΕ από δήμους και φορείς 
της Αρκαδίας, η οποία βρίσκε-
ται υπό συζήτηση τους τελευ-
ταίους μήνες. 

«Το τρένο πρέπει να ξανα-
σφυρίξει γρήγορα, γιατί έχουν 
αρχίσει να προκαλούνται κατα-
στροφές. Κάποιοι ξηλώνουν τις 
γραμμές και τις πωλούν» υπο-
γράμμισε ο δήμαρχος Καλαμά-
τας, ενώ κατήγγειλε την μίσθω-
ση του κεντρικού σιδηροδρο-
μικού σταθμού Καλαμάτας σε 
Αλβανική εταιρεία λεωφορεί-
ων, «έναντι πινακίου φακής, μό-
λις για 200 ευρώ».

Οι Γερμανοί επενδυτές συ-
νεχίζουν τις επαφές τους στην 
Πελοπόννησο και οι δήμαρχοι 
κάλεσαν το υπουργείο να αξιο-
ποιήσει το δίκτυο του σιδηρο-
δρόμου, κυρίως στην ανατολι-
κή Πελοπόννησο που πρόσφα-
τα ανακαινίστηκε και, εφόσον 
υπάρχει ενδιαφέρον, να προχω-
ρήσει άμεσα σε διεθνή διαγωνι-
σμό για την ανάδειξη επενδυτή.

Η Κα Αναΐς Ταλούμη, εκ μέρους του Δ.Σ. του Ξενώνα, Η Κα Αναΐς Ταλούμη, εκ μέρους του Δ.Σ. του Ξενώνα, 
απευθύνει χαιρετισμό στους παρευρισκόμενουςαπευθύνει χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους

Παρευρισκόμενοι στα εγκαίνιαΠαρευρισκόμενοι στα εγκαίνια

Η οικογένεια Παν. Ταλούμη, ιδιοκτήτες του Ξενώνα, και Η οικογένεια Παν. Ταλούμη, ιδιοκτήτες του Ξενώνα, και 
η οικογένεια Γ. Ανδριανού, μηχανικού της κατασκευήςη οικογένεια Γ. Ανδριανού, μηχανικού της κατασκευής


