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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝΗΜΕΡΕΣ…. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που τις περισσότερες ημέρες 

του, όλοι εμείς που έχουμε φύγει από το χωριό μας 
έχουμε προγραμματίσει να τις περάσουμε εκεί. Ιδιαίτερα το 
τελευταίο δεκαπενθήμερο. Είναι οι μέρες που τις έχουμε συν-
δυάσει με τις καλύτερες παιδικές μας αναμνήσεις. Τις ημέρες 
που το χωριό είχε την Γιορτή του! Το πανηγύρι που όλοι μας 
με αγωνία και χαρά περιμέναμε. Ήταν οι μέρες που περιμέ-
ναμε με λαχτάρα να έρθει κάποιος πολύ δικός μας. Αδελφός, 

συμμαθητής γείτονας από τα «ξένα» όπου είχε αναγκασθεί 
λόγω της φτώχειας να «μεταναστεύσει»προς ανεύρεση δου-
λειάς. 

Πάντα αυτήν την περίοδο το χωριό μας έσφυζε από ζωή. Η 
πλατεία και τα μαγαζιά ήταν ασφυκτικά γεμάτα. Οι γειτονιές 
βούιζαν από τις φωνές των παιδιών. Όλα τα σπίτια ήταν ανοι-
χτά και γεμάτα. Ευχάριστες νοσταλγικές αναμνήσεις. Μα πιο 
πολύ ευχάριστη και νοσταλγική αλλά και βαθύτερα χαραγμένη 
στη μνήμη μας ήταν η προσμονή, η προετοιμασία και τέλος η 
άφιξη του Συλλόγου την παραμονή του πανηγυριού από την 
Αθήνα. Ε λοιπόν και σήμερα εν έτει 2012 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 θυ-
μηθούν, να αναπολήσουν και να ζήσουν τα παλιά !

Έτσι και τον Αύγουστο που πέρασε η όμορφη πλατεία μας 
με τα πανέμορφα μαγαζιά της όπως κάθε χρόνο έσφυζε από 
ζωή. Οι γειτονιές μας τα Μπαρμπαλέικα, τα Δασκαλέικα το 
Νιοχώρι, τα Κονιαρέικα βούιζαν από τις φωνές των παιδιών 
αλλά και των μεγάλων. Όλα τα σπίτια ήταν ανοιχτά και γεμά-
τα. Ο Σύλλογος όπως πάντα μέχρι σήμερα ήταν και φέτος 
παρόν. Είχε προγραμματίσει αρκετές εκδηλώσεις. Στις 25 Αυ-
γούστου ημέρα Σάββατο έγινε η καθιερωμένη πλέον βράβευ-
ση των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ του 2011. Μετά ακολού-
θησε μουσική βραδιά με ζωντανή μουσική με το συγκρότημα 
του Παν. Σταθέα που είχε φέρει ο σύλλογος. 

Την παραμονή 28 Αυγούστου έγινε πανηγυρικός εσπερι-
νός και αρτοκλασία και η 

Μια ιδιαίτερα συγκινη-
τική βραδιά ήταν το 

Σάββατο 25 Αυγούστου στο 
χωριό. Ήταν η καθιερωμένη 
βράβευση των επιτυχόντων 
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Μόνο που 
φέτος, έτσι τάφερε η τύχη, 
τα περισσότερα παιδιά που 
βραβεύτηκαν ήταν μια πα-
ρέα. Κι’ όταν λέμε μια παρέα 
εννοούμε μια παρέα από μι-
κρά. Από νήπια μαζί. Μαζί 
στη πλατεία, στις γειτονιές, 
τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, 
το καλοκαίρι. Μαζί μεγαλώ-
σανε. Και εκείνο το Σάββατο 
τα βλέπαμε ακαδημαικούς 
πολίτες. Ώριμα παιδιά, χαμο-
γελαστά, προσγειωμένα. Και 
όλα σε σχολές ζηλευτές. Να 
τους ευχηθούμε καλή σταδι-
οδρομία και καλή τύχη στη 
ζωή τους. Και να μη ξεχνάνε 
ποτέ το χωριό των πατερά-
δων τους και των παππού-
δων τους.

* Περισσότερες φωτογρα-
φίες από την βράβευση των 
παιδιών καθώς και από άλ-
λες εκδηλώσεις υπάρχουν 
στην σελίδα facebook  του 
Ελληνικού.

ΘΡΑΣΥΤΑΤΗ ΚΛΟΠΗ 
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Δυστυχώς  η  οικονομι-
κή κρίση έχει αποθρασύνει 
και τους κλέφτες. Τη νύχτα 
του πανηγυριού άγνωστοι 
διέρρηξαν το σπίτι αγαπη-
τού πατριώτη στο Ελληνικό 
ενώ αυτός ήταν με την οι-
κογένειά του στο πανηγύρι. 
Αφού έκαναν το σπίτι άνω-
κάτω αφαίρεσαν σημαντικό 
χρηματικό ποσό. Αμέσως 
ήρθε η σήμανση που έψαξε 
για ίχνη των δραστών ενώ 
την όλη υπόθεση ερευνά η 
αστυνομία της Τρίπολης. 
Μέχρι αυτή την ώρα οι δρά-
στες αναζητούνται…. Καλό 
θα είναι χρήματα και πολύ-
τιμα αντικείμενα να τα προ-
στατεύουμε όσο μπορούμε 
γιατί κανείς δεν εγγυάται 
ότι το φαινόμενο θα σταμα-
τήσει εδώ.

Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν

Β. Θεοδωρόπουλος

Σοφία Μπαρμπαλιά

Χαρ. Μπαρμπαλιάς

Έφη Παπαγεωργίου

Αντ. Παπαντωνίου

Ηλίας Φουρλής
Συνέχεια στη σελίδα 6
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Για την ενημέρωση των κοινωνικών επικοινωνήστε 
με την Χριστίνα Κόνιαρη στο τηλ. 6974-306576

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΞ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 
«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:
ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Υπεύθυνος έκδοσης:
ΒΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συντακτική Επιτροπή:
ΠΑΝ. ΑΪΒΑΛΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΛΟΥΜΗ

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

E-mail: costaszl@yahoo.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν τις θέσεις 
και τις απόψεις 

των υπογραφόντων

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

Κατάσταση του ταμείου του συλλόγου 
μέχρι 31/08/2012

Λογαριασμός Αμερικής  .....................................15.666,64€
Λογαριασμός Κινήσεως  .....................................10.960,18€
Μετρητά  .............................................................1.572,46€
ΣΥΝΟΛΟ  .............................................................28.199,28€

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

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. Μάριος  210 2929248 6979110691

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιω. Ευάγγελος 210 9418560 6944511502

ΚΟΝΙΑΡΗ Ιωαν. Χριστίνα 210 9711862 6974306576

ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ Ηλ. Αθηνά  6970979696

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παν. Έφη 210 2138821 6977527006

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασ. Αντώνιος 210 4835042 6944414777

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Χρ. Μαρία  210 9703892 6973684504

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Νικ. Γεώργιος  6944274187

ΤΑΛΟΥΜΗ Βασ. Ευαγγελία  210 9351703 6977456036

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χαρ. Βασίλειος  210 9768257 6948116666

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου 
Ιουλίου - Αυγούστου 2012

Από μεταφορά  .....................................................28.914,74€
Έσοδα  ....................................................................5.940,00€
Έξοδα  ....................................................................6.655,46€
ΣΥΝΟΛΟ  ..............................................................28.199,28€

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. 

Όσοι δε λάβουν την εφημερίδα ενώ έχουν καταθέσει 
χρήματα, να επικοινωνήσουν με τη κυρία Χριστίνα Κόνιαρη 
ώστε να γίνει διασταύρωση του οικονομικού εμβάσματος 
και επιβεβαίωση της διεύθυνσής τους. Αν κάποιοι επιθυ-
μούν να λαμβάνουν την εφημερίδα να επικοινωνήσουν με 
οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ του συλλόγου.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΕΙ & ΤΕΙ 2012 ( αλφαβητικά)
 ΑΕΙ

1. Γεωργαντά Χριστίνα του Ηλία και της Όλγας: Πολιτικών Μηχα-
νικών ΕΜΠ Αθήνα.

2. Παπαντωνίου Μαρία του Αντώνη και της Ρούλης Λυκογιάννη 
(εγγονή Βασίλη Παπαντωνίου και Μαρίας Λυκογιάννη): Αρχιτε-
κτονική Σχολή Πολυτεχνείου Πάτρας.

3. Σαρακινιώτη Μαρία του Παναγιώτη και της Άντας (εγγονή του 
Ανδρέα Σαρακινιώτη): Πανεπιστήμιο Πειραιά τμήμα Ναυτιλια-
κών Σπουδών.

4. Σαρακινιώτης Ανδρέας του Παναγιώτη και της Αντας (εγγονός 
του Ανδρέα Σαρακινιώτη): Πανεπιστήμιο Πειραιά Στατιστικής 
και Ασφαλιστικής.

5. Στέφου Χριστίνα του Βασιλείου και της Ελευθερίας, εγγονή 
της Ντίνας Καπονικολού –Μασαλη : Φιλοσοφική Σχολή Αθή-
νας.  

ΤΕΙ
1.  Ηλιόπουλος Ηλίας του Θεόδωρου και της Αθανασίας Κουρου-

νιώτη (εγγονός Γεωργίου και Χαρίκλειας Κουρουνιώτη): τμήμα 
Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Λαμίας.

2.  Κουρουνιώτη Σταυρούλα του Κων/νου και της Ακριβής (εγγονή 
Θανάση Κουρουνιώτη): τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και 
Πρόνοιας ΤΕΙ Αθήνας 

3.  Σμυρνής Θύμιος του Δημητρίου και της Χριστίνας Μπαρμπαλιά 
(εγγονός Αντρέα Μπαρμπαλιά): τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας 
και διαχείρισης Πολιτιστικών Αγαθών ΤΕΙ Καλαμάτας.

Παρακαλούμε εάν υπάρχουν και άλλα παιδιά σε ΑΕΙ και ΤΕΙ να επι-
κοινωνήσουν με τα μέλη του Δ.Σ.

ΓΕΝΝΗΣΗ
Η Κατερίνα Λαγοδήμου, 

κόρη του Θανάση και της 
Σταυρούλας Ηλιοπούλου και 
ο Ηλίας Ντζόϊδος απέκτη-
σαν στις 01/09/12 το πρώτο 
τους παιδάκι, ένα υγιέστατο 
κοριτσάκι. 
Το ΔΣ εύχεται να σας ζήσει, 

με υγεία και τύχη.

 ΒΑΦΤΙΣΗ
Ο Γιώργος Κόνιαρης του 

Φώτη και της Σταυρούλας 
και η Καλλιόπη Σερέτη, βά-
φτισαν το Σάββατο 01/09/12 
την κόρη τους, στην εκκλη-
σία του Αη Γιάννη, στο Ελλη-
νικό.   Το όνομά της,  Μαρία.
Το ΔΣ εύχεται να σας ζήσει, 

πάντα γερή και τυχερή !

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
• Το Δ.Σ. ευχαριστεί τον 

πατριώτη μας Δημήτρη Τό-
μπρο για το συστηματικό πό-
τισμα που έκανε στα δένδρα 

που είχαν φυτέψει τα παιδιά 
στην πλατεία.

• Το Δ.Σ. ευχαριστεί τον 
εργολάβο Παναγιώτη Κωστό-
πουλο για την δωρεάν προ-
σφορά του στησίματος της 
εξέδρας στη πλατεία του χω-
ριού.

• Το Δ.Σ. ευχαριστεί τον 
Χαράλαμπο Ταλούμη για την 
προσφορά του στην εφημε-
ρίδα των φωτογραφιών των 
εκδηλώσεων στο χωριό.

• Το Δ.Σ. ευχαριστεί το 
ξενοδοχείο «Γόρτυς» και το 
τυροκομείο του Βασίλη Κου-
ρουνιώτη για την προσφορά 
δώρων στη λαχειοφόρο του 
συλλόγου.

• Το Δ.Σ. ευχαριστεί την 
Πόπη και τον Παρασκευά 
Κουρουνιώτη που διατηρούν 
το ζαχαροπλαστείο «Βυζαντι-
νό» στη Μεγαλόπολη για την 
προσφορά γλυκών στην πα-
νήγυρη του Αγίου Ιωάννου 
στο χωριό.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ 
ΟΜΙΛΟ ΦΟΥΡΛΗ
Αγαπητέ Βασίλη
Θεωρώ υποχρέωσή μου να 

σας ευχαριστήσω θερμά και 
δημόσια μέσω της εφημερίδας 
μας για τη καλή σας χειρονο-
μία να συμβάλλετε στο πανη-
γύρι του χωριού μας αναλαμ-
βάνοντας τα έξοδα της ορχή-
στρας για τις δύο ημέρες του 
πανηγυριού 28 & 29 Αυγού-
στου. Του χρόνου θα χαρούμε 
να σας έχουμε μαζί μας.

 Με εκτίμηση και αγάπη
 Ηλίας Ταλούμης
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Μελαγχολικός... ΣεπτέμβρηςΜελαγχολικός... Σεπτέμβρης

Φύγαν οι επισκέπτες, γυρίσανε στις πόλεις 
τους και ηρέμησε ο τόπος. Σεπτέμβρης. 

Ωραίος μήνας. Οι κήποι έχουν ψιλοτελειώσει, 
μόνο κάτι ντοματιές όψιμες μεγαλώνουν μπας και 
φάμε τον καρπό τους τον Οκτώβρη. Οι μελιτζα-
νιές κι οι πιπεριές τώρα τα δίνουν όλα. Ξεραίνου-
νε και κάνουνε τουρσιά για τα ριζότα του χειμώ-
να. Οι πρασιές με τα μπρόκολα, τα κουνουπίδια 
και τα λάχανα παίρνουν τα πάνω τους με τις δρο-
σιές. Κάθε πρωί πριν βγει ο 
ήλιος η ψύχρα είναι αισθη-
τή και ευεργετική τόσο, 
μετά την κάψα του θέρους. 
Οι δουλειές πολλές. Από 
το θέρος ως τις ελιές δεν 
απολείπουν οι δουλειές, 
λέγαν οι παλιοί. Τα σύκα 
που μαζεύουνε κάθε πρωί 
ξεραίνονται στον ήλιο. Οι 
χαμάδες απλωμένες χύμα, 
θα καζανιστούν τον Νοέμ-
βρη και θα γίνουν σούμα. 
Τα μόλις γινωμένα, μαζεμένα από πάνω απ’ τις 
συκιές με προσοχή, απλώνονται με σπουδή και 
σκεπάζονται με τούλι. Για τα πουλιά και τα έντο-
μα. Αυτά θα φουρνιστούν παρέα με αμυγδαλάκι 
και σουσάμι για να γίνουν ξερόσυκα, μεζές γλυ-
κός και δυναμωτικός. Με ένα βαρέλι ξερόσυκα 
πέρασαν τους δύσκολους χειμώνες της Κατοχής 
τόσοι και τόσοι άνθρωποι. Χάρη στα σύκα τα 
ξερά επιβιώσανε οι Έλληνες στα χρόνια τα πολύ 
δύσκολα, αλλά τώρα τα πατάνε με τις ρόδες τους 
δίχως να νοιάζονται καθόλου, ούτε καν τα βλέ-
πουνε.

 Όπως δεν βλέπουνε τίποτε από όλα αυτά πια. 
Ούτε καν τα γνωρίζουνε. Ο εγκέφαλος δεν έχει 
πλέον τις παραστάσεις για να δει τον πραγματι-
κό πλούτο γύρω. Μετάλλαξη. Από άνθρωπος πο-
λυμήχανος σε άτομο εξειδικευμένο. Από ον της 
φύσης που ζει απ’ τα δώρα της, σε γρανάζι κυκλο-
φορίας χρήματος που περιμένει μισθό για φάει.

Κάθε πρωί από την άνοιξη κι εδώ βγαίνουν 
από το σπίτι και μαζεύουν. Λαχανικά, βότανα, 
φρούτα, ρίγανη. Τόσα και τόσα δώρα δίνει ο ορ-
γασμός της φύσης που μας γέννησε. Ξεραίνουν, 

φτιάχνουν σάλτσες, κονσερβοποιούν, καταψύ-
χουν και έχουν να ζήσουν σε όλη τη διάρκεια του 
χειμώνα που η Φύση αναπαύεται. 

Κι άντε ύστερα από τόση γενναιοδωρία γύρω 
σου και τόσες δουλειές να τρέχουν, να πρέπει να 
πας στην πόλη. Επειδή το αποφάσισες και το κα-
νόνισες σε μια στιγμή που έτσι σου ‘ρθε. Και τώρα 
να σαι αναγκασμένος να πας. Για να δουλεύεις 
όλη μέρα μες στα τσιμέντα. Για να πληρώνεις χρή-

ματα σε κάθε σου κίνηση. 
Για να βγαίνεις από το δια-
μέρισμα και να κοιτάς δεξιά 
αριστερά για κάνα σύκο ή 
για να μην πατήσεις καμιά 
οχιά και ξαφνικά να συνει-
δητοποιείς πως περπατάς 
σε άσφαλτο ή σε πεζοδρό-
μιο και να ξενερώνεις. Και 
να χεις και το νου σου πίσω. 
Στα μελίσσια τον Μάρτη, 
στα προβατάκια, στα δέν-
δρα που θα λιπάνεις μόλις 

γυρίσεις, στις ελιές που φουσκώνουνε πάνω στα 
δέντρα και σε περιμένουνε να τις μαζέψεις, στο 
λιοτρίβι, στο καζάνισμα της σούμας, στα ξύλα 
που θα κόψεις για τη σόμπα και το τζάκι, να βγά-
λεις κι αυτό το χειμώνα ήσυχα δίπλα στη φωτιά. 
Μπαίνει φθινόπωρο σιγά σιγά. Η φύση κάνει κύ-
κλο και από την ανάπτυξη περνάει στην ύφεση. 
Έτσι θα λέγανε οι οικονομολόγοι που κυβερνάνε 
τη ζωή μας αν είχανε ιδέα από Ζωή, από Φύση, 
από Εποχές. Και ίσως να θέλανε να μην υπάρχει 
ύφεση, να πάρουν μέτρα λιτότητας για να επα-
νέλθει η Φύση σε τροχιά ανάπτυξης και να βγει 
από την κρίση του φθινοπώρου και του χειμώνα, 
να βιώνει αιώνια άνοιξη.

Μα πόσο βαρετοί τύποι.
Το μόνο που με κάνει να σκέφτομαι θετικά εί-

ναι πως δεν θα δω κανέναν από δαύτους στην 
πρωτεύουσα, μα μόνο ανθρώπους που νιώθου-
νε. Ελπίζω..

 Α.Β.Π.
 (Χαρισμένο στη μάνα κι ας μη μπορεί 

να το διαβάσει)

1) Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος στις 06/08/2012 ανή-
μερα του Σωτήρος, έγινε το τραπέζι του Συλλόγου μας στο 
χωριό μας, στη ταβέρνα «του Ταλούμη». Η προσέλευση των 
μελών και των φίλων του Συλλόγου μας ήταν πολύ μεγάλη.
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους, ο ιερέας 

του χωριού αιδεσιμώτατος πατήρ Γεώργιος Κοτοπούλης με 
την οικογένεια του, ο οποίος ευλόγησε το τραπέζι μας, κα-
θώς και οι πρόεδροι και μέλη των απελθόντων Διοικητικών 
Συμβουλίων, που πάντα συμπαρίστανται και συμμετέχουν σε 
κάθε ενέργεια του Συλλόγου.
Μετά το καλωσόρισμα από την Πρόεδρο κ. Σοφία Μπαρ-

μπαλιά, χαιρετισμό απηύθυναν ο εκπρόσωπος του Συλλόγου 
« Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» κ. Γιώργος Παπούλιας και η απελθού-
σα Πρόεδρος κ. Μαρία Δαλάτση – Μπαρμπαλιά.
Η βραδιά, με την πρώτη πανσέληνο του Αυγούστου, κύλη-

σε πολύ ευχάριστα, το φαγητό νηστίσιμο όπως το καλούσε 
η ημέρα, πλούσιο και γευστικότατο, ικανοποίησε τους εκλε-
κτούς μας φίλους, ενώ ο χορός που στήθηκε αμέσως μετά, 
ανέβασε ακόμη περισσότερο το κέφι και τη χαρούμενη διά-
θεση της όμορφης παρέας, ολοκληρώνοντας τη γιορτή μας 
με απόλυτη επιτυχία. 
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλες και όλους όσοι 

συμμετείχαν και μας τίμησαν σ’ αυτό το γιορτινό τραπέζι και 
να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά. 

 2) Στις 24 Αυγούστου 2012 ο Σύλλογος Γυναικών του Ελλη-
νικού διοργάνωσε το ετήσιο παζάρι με παραδοσιακά προϊό-
ντα του τόπου μας, στο στέκι μας στο χωριό. 
Την οργάνωσή του ανέλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. Βάσω Τα-

λούμη - Μαζαράκου και η Μαρία Σπηλιοπούλου, οι οποίες 
έδωσαν το καλύτερο τους εαυτό, για τον συντονισμό και την 
επιτυχία της εκδήλωσης, με την βοήθεια και των υπολοίπων 
μελών του Δ.Σ.
Εκλεκτές φίλες και συμπατριώτισσές μας συμμετείχαν 

ενεργά στην προσπάθεια μας και προσέφεραν προς πώλη-
ση υπέροχα γλυκά, χειροποίητες πίτες, όμορφες χειροτεχνί-
ες, καλλυντικά, κοσμήματα και είδη φροντίδας σπιτιού, για 
την ενίσχυση του Συλλόγου. Ο φίλος του Συλλόγου μας Νίκος 
Σπηλιόπουλος έφτιαξε τους υπέροχους λουκουμάδες, οι οποί-
οι έγιναν ανάρπαστοι. 
Τόσο τα μέλη μας όσο και οι συμπατριώτες μας, άνδρες και 

γυναίκες αλλά και επισκέπτες του χωριού μας, επισκέφθηκαν 
το χώρο μας και αγόρασαν τα προϊόντα μας, στηρίζοντας 
την εκδήλωση μας. 
Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας όλους όσοι αντα-

ποκρίθηκαν και συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην επι-
τυχία του παζαριού μας και υποσχόμαστε να προσπαθούμε 
πάντοτε για το καλύτερο.

3) Την Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012 πραγματοποιήθηκε 
η θεία Λειτουργία για την εορτή του Αγίου Φανουρίου στο 
εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου στο χωριό μας. Ο αιδεσιμό-
τατος πατήρ Γεώργιος Κοκοσιούλης ευλόγησε τις πίτες που 
είχαν φτιαχτεί από το Σύλλογο Γυναικών και από πολλές συ-
μπατριώτισσές μας. 
Μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας, στο προαύλιο της εκ-

κλησίας κόπηκαν οι φανουρόπιτες και μοιράστηκαν σε όλους 
τους παρευρισκόμενους. 

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τα μέλη του και 
κυρίως τη Μαρία Σπηλιοπούλου και τη Βάσω Ταλούμη- Μα-
ζαράκου που, καθόλη τη διάρκεια του Αυγούστου κράτησαν 
ανοικτό το στέκι του Συλλόγου μας, δίνοντας την ευκαιρία 
στις συμπατριώτισσές μας να βρεθούν από κοντά, να κου-
βεντιάσουν, να θυμηθούν τα παλιά, να συζητήσουν τα και-
νούργια και να περάσουν –ευχάριστα ελπίζουμε- αυτό το 
διάστημα που βρίσκονται στο χωριό.

Αύγουστος 2012-09-05
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

ΓΙΟΡΤΑΣΕ Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ 
Στις 23 Αυγούστου εόρ-

τασε η Μονή με πανηγυρι-
κό Εσπερινό και Θεία Λει-
τουργία την απόδοση της 
κοιμήσεως της Θεοτόκου. 
Συμμετείχαν ο Ηγούμενος 
της Ι. Μ. Προδρόμου, Αρχ/
της π. Λεόντειος, ο Αρχ/
της π. Θεόφιλος της Μ. Φι-
λοσόφου, ο Ηγούμενος της 
Μ. Αιμυαλών, Αρχ/της π. 
Δαμασκηνός και Ιερείς από 
τις γύρω περιοχές. Παρ’ 
ότι η εορτή έπεσε καθημε-
ρινή οι προσκυνητές ήταν 
πάρα πολύ. Υπήρχαν πολ-
λές αρτοκλασίες και μετά 
το πέρας της Θ. Λειτουρ-
γίας προσφέρθηκε από την 
Μονή στον κόσμο καφές 
γλυκίσματα και ψωμοτύ-
ρι. Κάποιος Δημητσανίτης 
έβαλε για την Μονή όπως 
κάνει σχεδόν κάθε χρόνο 
στο κλήρο μια γίδα και την 
κέρδισε κάποιος από την 
Καλαμάτα.
Πάντως Δήμαρχε οι λακ-

κούβες από Παλιοχώρι – 
Φιλοσόφου δεν κλείσανε, 
το είχες υποσχεθεί. Ευτυ-
χώς που δεν έγινε κανένα 
ατύχημα, γιατί δεν είναι 
μόνο οι λακκούβες είναι 
και το στένεμα του δρό-
μου από τα κλαριά που 
δεν χωράνε να περάσουν 
αν συναντηθούν δύο αυ-
τοκίνητα μαζί. Πως γίνεται 
να διοργανώνονται ημερί-
δες και να παίρνονται απο-
φάσεις από Περιφέρεια και 
Δημοτικά Συμβούλια, για 
την τουριστική ανάπτυξη 

της περιοχής μας και ιδιαί-
τερα για τον Θρησκευτικό 
τουρισμό, που τόσος ντό-
ρος γίνεται και στο οδικό 
δίκτυο δεν μπορεί να πε-
ράσει ούτε Ι.Χ. Πόσο μάλ-

λον τα πούλμαν για να 
προσεγγίσουν τα ιερά προ-
σκυνήματα. Πρώτα πρέπει 
να γίνουν οι υποδομές και 
μετά τα άλλα. Μην το κά-
νουμε όπως λένε στα χω-
ριά μας, πρώτα παίρνει το 
σαμάρι και μετά τον γάι-
δαρο. Στο πρόγραμμα της 
Περιφέρειας έχει ψηφιστεί 
το κονδύλι των 500.000 
ευρώ για την διάνοιξη των 
στροφών την πυρασφά-
λεια της Μ. Προδρόμου 
την ασφαλτόστρωση του 
χωματόδρομου που ενώνει 
τον Πρόδρομο με την Φι-
λοσόφου, Παλιοχώρι- Δη-
μητσάνα. Αν αυτά τα έργα 
ξεκινήσουν κάποτε, φα-

νταστείτε σε συνδυασμό 
με την καινούργια Εθνική 
οδό, Τρίπολη- Καλαμάτα, 
τα οφέλη που θα προκύ-
ψουν για το χωριό μας. Η 
Αθήνα και η μισή Πελοπόν-
νησος θα περνά μέσα από 
το χωριό μας και θα απο-
φεύγετε ο ορεινός όγκος 
Στεμνίτσα - Δημητσάνα, ο 
οποίος τη χειμερινή περίο-
δο γίνεται δύσκολος λόγω 
κατολισθήσεων, χιονιού 
και πάγου. Ακόμη από ότι 
φαίνεται δεν έχει ξεκινή-
σει καμία διαδικασία. Ευ-
ελπιστούμε ότι σε σύντομο 
χρονικό διάστημα θα δούμε 
τα μηχανήματα να δουλεύ-
ουν. Αν αυτά δεν γίνουν 
σύντομα ανάπτυξη μην 
περιμένετε. Γι’ αυτό είναι 
επιτακτική ανάγκη εμείς 
οι Μουλατσιώτες να ανα-
λάβουμε πρωτοβουλίες και 
να πιέσουμε τους φορείς 
για να υλοποιηθούν αυτά 
έργα για την τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχής 
μας. Πάντως ο Δήμαρχος 
κ. Γιαννόπουλος σε συνεν-
νόηση με την Αντιδήμαρχο 
Κα Διαμαντοπούλου άμε-
σα έστειλαν μηχάνημα και 
αποκατάστησε τις βλάβες 
που είχαν προκληθεί στο 
χωματόδρομο που συνδέ-
ει τις παραπάνω Μονές από 
την καταρρακτώδη βροχή 
που έπεσε τις ημέρες εκεί-
νες και διευκολύνθηκαν οι 
διερχόμενοι προσκυνητές 
από Μεσσηνία, Μεγαλόπο-
λη και από άλλα χωριά.

 Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

ΔΙΑ ΦΗ ΜΙ ΣΗ
Πα τριώ τες δια φη μι στεί τε μέ σα α πό την ε φη με ρί-

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

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
του Συλλόγου στο διαδίκτυο 

στη διεύθυνση www.ellinikon.gr
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H εφημερίδα όπως 
έχουμε γράψει επα-
νειλημμένα δεν δημο-
σιεύει ανώνυμες επι-
στολές. Παρακαλού-
με επομένως όσους 
θέλουν να πουν την 
άποψή τους αυτή να 
είναι ενυπόγραφη. 

ΑΦΑΝΤΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ
Παρά τις πολλές εκδηλώσεις που έγιναν και φέτος στο χωριό 

μας οι δημοτικοί άρχοντες έλαμψαν διά της απουσίας τους. 
Ουδείς καταδέχθηκε να μας τιμήσει με την παρουσία του. Για 
να πούμε και του στραβού το δίκιο όχι ότι μας έλειψαν αλλά 
το αναφέρουμε επειδή μας το ανέφεραν κάποιοι πατριώτες. Το 
χωριό μια χαρά πορεύεται όταν δε μπλέκονται στα πόδια μας. 
Και για να μη παρεξηγηθούμε όταν λέμε δημοτικοί άρχοντες 
εννοούμε όλους συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Μη ανησυ-
χείτε όμως. Στις εκλογές όλοι θα πιάσουν στασίδι στη πλατεία 
και θα τους γνωρίσετε……

Αποκαλυπτικό έγγραφο
«Πράσινο φως» για να λειτουργήσει 
πολιτικό αεροδρόμιο στην Τρίπολη!

Μία σημαντική εί-
δηση για το αε-

ροδρόμιο της Τρίπολης 
προκύπτει μέσα από την 
απάντηση που έδωσε ο 
Υπουργός Ανάπτυξης 
και Υποδομών Κωστής 
Χατζηδάκης, σε ερώτη-
ση που είχε καταθέσει 
ο βουλευτής Αργολίδας 
της ΝΔ, Γιάννης Ανδρια-
νός. Το έγγραφο αυτό φέρνει στη δημοσιότητα το kalimera-
arkadia.gr!
Ο Γ. Ανδριανός ρωτούσε να μάθει από τον αρμόδιο Υπουργό 

σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί για την μετατροπή του 
στρατιωτικού αεροδρομίου της Τρίπολης ώστε να εξυπηρετεί 
ναυλωμένες πτήσεις επιβατικών αεροσκαφών, εξέλιξη που 
αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την τουριστική ανάπτυξη 
της περιοχής.
Ο Κ. Χατζηδάκης λέει αυτό που είναι ήδη γνωστό ότι υπάρ-

χουν προβλήματα στην προσγείωση και απογείωση αεροσκα-
φών στο αεροδρόμιο της Τρίπολης, αναφέρει όμως ότι ήδη 
προχωρά μελέτη που θα δώσει λύσεις σε αυτά τα προβλήμα-
τα.
Μέσα από την απάντησή του, είναι ξεκάθαρο ότι η νέα ηγε-

σία του Υπουργείου Υποδομών είναι σαφέστατα υπέρ της 
λειτουργίας πολιτικού αεροδρομίου της Τρίπολης, το οποίο 
θα εξυπηρετήσει το σύνολο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι μικροί φίλοι ….ξαναχτύπησαν!
Η μικρότερη γενιά του χω-

ριού συνεχίζει να είναι ανή-
συχη………… δημιουργικά 
ανήσυχη ! Τα παιδιά αναζη-
τώντας τρόπους να μαζέψουν 
χρήματα ώστε να προσφέ-
ρουν και αυτά στο χωριό, 
έκαναν πάλι την έκπληξη! 
Αφού ο Σύλλογος αγόρασε τα 
υλικά που χρειάζονταν (χά-
ντρες κ.λπ.)με επικεφαλής 
την Ρούλα Καλλιανιώτη που 
είχε την ιδέα του όλου εγχει-
ρήματος άφησαν την φαντα-
σία τους ελεύθερη και έφτια-
ξαν αριστουργήματα! Κομπο-
λόγια και μπεγλέρια ετοιμά-
στηκαν με μεγάλο ενθουσι-
ασμό και έγιναν πραγματικά 
ανάρπαστα! Τόσο πολύ άρε-
σαν που έγινε νέα παραγγε-
λία με υλικά από την Αθήνα 
γιατί τα πρώτα που έφτιαξαν 
πουλήθηκαν πριν καν εκτε-
θούν!! Η αλήθεια είναι ότι 
δεν ξεχώριζες ότι φτιάχτηκαν 
από παιδικά χέρια, η δουλειά 
ήταν… επαγγελματική! Η τιμή 
τους ήταν προσιτή (6€ τα κο-
μπολόγια και 4€ τα μπεγλέ-
ρια) και πουλήθηκαν όλα συ-
γκεντρώνοντας το ποσό των 
680 € ! Με τα χρήματα αυτά 
καθώς και με εκείνα που έχει 
στο ταμείο από τις λαμπάδες 
(245€) η ταμίας των παιδιών 
η Δήμητρα Χ Μπαρμπαλιά κα-
θώς και με τα χρήματα που 
ευελπιστούν να μαζέψουν το 
ερχόμενο Πάσχα ξαναφτιά-
χνοντας λαμπάδες, τα παιδιά 
αποφάσισαν να αγοράσουν μηχάνημα κινηματογραφικής προβολής ώστε το καλοκαίρι το 
χωριό να έχει θερινό σινεμά!!!! 

 Όταν οι μικρότεροι ενώνουν τις δυνάμεις τους και στους δύσκολους αυτούς καιρούς κατορ-
θώνουν να προσφέρουν πραγματικά… ε! τότε δεν χάθηκε η ελπίδα γι αυτόν τον τόπο!!!

Ε.Π

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ
Μια σημαντική πρωτοβου-

λία ξεκινά αυτή την εποχή 
ο δήμος Γορτυνίας. Έστω 
και με καθυστέρηση μπαίνει 
στη ζωή μας στο χωριό η 
ανακύκλωση. Ήδη ο δήμος 
μοίρασε σε όλα τα σπίτια 
του Ελληνικού μπλε σακού-
λες ώστε να τοποθετούνται 
εκεί τα υλικά της ανακύκλω-
σης και σε λίγες μέρες θα 
τοποθετηθούν σε κεντρικά 

σημεία του χωριού οι χαρα-
κτηριστικοί μπλε κάδοι. Εκεί 
θα τοποθετούνται όλα τα 
υλικά από γυαλί, χαρτί και 
αλουμίνιο. 
Η εφημερίδα είναι πρόθυ-

μη να δημοσιεύσει οποιαδή-
ποτε σχετική πληροφορία 
για ενημέρωση των πολιτών 
σχετικά με την ανακύκλωση 
σε συνεργασία με το δήμο 
Γορτυνίας. Καλή αρχή….

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ 
ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ

Στις 7/10/2012 ημέρα Κυ-
ριακή η Παγγορτυνιακή θα 
εορτάσει τους Αγίους της 
Γορτυνίας στο Α. Κωνστα-
ντίνο μετόχι της Ι Μ. Προ-
δρόμου. Στη θεία λειτουργία 
θα είναι ο Μητροπολίτης 
κ.κ. Ιερεμίας, ο Γέροντας 
της Μονής π. Λεόντειος, ο π. 
Συμεών κ.α. 
Καλό θα είναι όσοι πα-

τριώτες μπορείτε να πάτε 
στον εσπερινό που θα γίνει 
το Σάββατο γύρω στις 7 το 
απόγευμα και ανήμερα στην 
Θ. Λειτουργία, που γίνεται 
έξω στο προαύλιο χώρο. Το 
εκκλησάκι αυτό για όσους 
δεν το ξέρουν, είναι δίπλα 
στο κέντρο Διόνυσος, απέ-
ναντι από την Ακρόπολη, 
μέσα σε πράσινο από πεύκα. 
Την μετάβασή σας τη δι-

ευκολύνει το Μετρό αν κα-
τεβείτε στη στάση Ακρόπο-
λη.

Ένα μέρος της δυναμική ομάδας των παιδιών.

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Στις 29 Αυγούστου η 
Μονή εόρτασε την 

Αποτομή της Τιμίας Κε-
φαλής του Αγίου Ιωάννη 
του Προδρόμου. Ανήμε-
ρα στην Θεία Λειτουργία 
παρέστη ο Σεβασμιότα-
τος Μητροπολίτης μας 
κ.κ. Ιερεμίας με συλλει-
τουργούς τον Γέροντα 
της Μονής π. Λεόντειο, 
τον πρωτοσύγκελλο της 
Μητροπόλεως μας π. 
Ιάκωβο, τον Αρχιμανδρί-
τη και Ιεροκήρυκα στην 
Γορτυνία π. Χρυσόστο-
μο και αρκετοί Ιερείς. Η 
θεία λειτουργία έγινε σε 
κατανυκτική ατμόσφαιρα 
με την απόδοση των τρο-
παρίων της ημέρας, από 
ψαλτάδες μοναχούς και πολίτες. Υπήρχαν πολλές αρτοκλασίες. 
Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας στο προαύλιο της Μονής κάτω 
από τον πλάτανο μοιράστηκαν σε όλους του προσκυνητές καφέδες 
και νοστιμότατα νηστίσιμα χειροποίητα γλυκά φτιαγμένα από την 
Μονή. Αν και η γιορτή έπεσε καθημερινή, την παραμονή και ανή-
μερα ήταν πιο πολύς ο κόσμος από άλλη χρονιά. Αργότερα όσοι 
παρέμειναν τους παρατέθηκε νηστίσιμο γεύμα, νοστιμότατο κοφτό 
μακαρονάκι με χταπόδι. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Παρακαλούνται οι πατριώτες που καταθέτουν 

λεφτά για την εφημερίδα να αναγράφουν ευκρι-

νώς το ονοματεπώνυμό τους και το πατρώνυμο 

στην κατάθεση ώστε να μπορούμε να τους βρούμε.

ΗΛΙΑΣ ΛΕΩΝ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΚΩΛΕΤΤΗ 3 ΑΘΗΝΑ
210-3822999 ΚΙΝ: 6972-307407

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Λογιστής - Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς

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

«ΤΟ ΚΕΦΙ»
ΣΜΥΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ελληνικό Αρκαδίας - Τηλ. 27910-31425

ΕπιστολέςΕπιστολές

EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...

Την Κυριακή 
18 Νοεμβρίου και 
ώρα 10 π.μ. - 1 μ.μ., 
ο Σύλλογος οργα-
νώνει αιμοδοσία 
στο νοσοκομείο 

«Αμαλία Φλέμιγκ».
Να είμαστε 
όλοι εκεί.

Λέει ο γιατρός στον ασθε-
νή:

- "Το πρωί θα πάρεις ένα 
κόκκινο χάπι μαζί με ένα πο-
τήρι νερό, το μεσημέρι ένα 
μπλε χάπι μαζί με ένα ποτήρι 
νερό και το βράδυ ένα πρά-
σινο χάπι μαζί με ένα ποτήρι 
νερό."

- "Γιατί   γιατρέ μου τι έχω;  
ρωτά φοβισμένος ο ασθε-
νής;...

- "Δεν πίνεις πολύ νερό  !!!"
Η.Λ.Φ.

Επικίνδυνες οι παιδικές χαρές του χωριού;
Κυρία Αντιδήμαρχε γεια σας.
 Επικοινωνώ σήμερα μαζί σας, για ένα σοβαρότατο και ταυ-

τόχρονα επικίνδυνο θέμα, που αντιμετωπίζω στο Ελληνικό.
Εδώ και ένα χρόνο με απόφαση, του Συμβουλίου της Τοπι-

κής Κοινότητας έχει ενημερωθεί ο Δήμος, για την κατάστα-
ση στα όργανα -παιχνίδια των παιδικών χαρών.
Στο διάστημα από πέρυσι μέχρι σήμερα έγινε με έξο-

δα του Συλλόγου και εργασίες δικές μου, όποια επισκευή μπο-
ρούσε να γίνει, η υπερβολική χρήση τους όμως το διάστη-
μα του καλοκαιριού, ανέδειξε και πάλι τις βλάβες που τις κά-
νουν επικίνδυνες για τα παιδιά και αφήνουν την Δημοτι-
κή Αρχή εκτεθειμένη.
Οι παιδικές χαρές, είναι σε χώρο που δεν μπορεί να ασφα-

λιστεί, ώστε να μην χρησιμοποιούνται μέχρι την επι-
σκευή τους, για το λόγο αυτό πρέπει αμέσως σας παρακαλώ, 
αν είναι δυνατόν και «σήμερα», συνεργείο να αποκαταστή-
σει τα προβλήματα.
Ο κίνδυνος τραυματισμού τώρα, είναι μεγάλος για τα παι-

διά που μένουν μόνιμα στο χωριό και η μόνη τους διέξο-
δος παιχνιδιού, είναι οι χώροι αυτοί.

 Όπως πολύ καλά γνωρίζετε το Συμβούλιο της τοπι-
κή Κοινότητας Ελληνικού δεν διαθέτη ούτε ένα ευρώ για 
να αποκαταστήσει τις βλάβες γι' αυτό πάλι σας παρακα-
λώ να φροντίσετε άμεσα την επισκευή.

 Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ελληνικού 
 Χαράλαμπος Μπαρμπαλιάς

 11 Σεπτεμβρίου 2012

Θα σφυρίξει ξανά το τρένο στην Αρκαδία; 
Σχέδια για τουριστική διαδρομή στην Πελοπόννησο

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και οι φίλοι 
του  σιδηροδρόμου 

οργάνωσαν το Σάββατο μία 
συμβολική σιδηροδρομική 
βόλτα στην Πελοπόννησο. 
Μετά από επτά χρόνια δι-
ακοπής, το τρένο ξανασφύ-
ριξε στους Χράνους και για 
το λόγο αυτό υπήρξε μεγά-
λη συγκίνηση στο χωριό. Οι 
κάτοικοι των Χράνων βγή-
καν στου δρόμο για να υπο-
δεχθούν το τρένο το οποίο 
είχαν νοσταλγήσει και ήθε-
λαν πως και πώς να το ξα-
ναδούν!
Όπω ς  ε ξ ή γ η σ ε  σ τ ο 

kalimera-arkadia.gr, ο Σύμ-
βουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Λευτέρης Μαρούσης, το δρομολόγιο ξεκίνησε από τον Πύργο και μέσω 
Ζευγολατιού, πήγε στους Χράνους και μέσω Τριπόλεως κατέληξε στην Κορινθο. Το ταξίδι είχε 
ένα χαρακτήρα εκδρομικό και τουριστικό και σηματοδότησε την αρχή μίας προσπάθειας για 
την αξιοποίηση του δικτύου της Πελοποννήσου.
Υπέρ της λειτουργίας μίας τουριστικής σιδηροδρομικής διαδρομής, τάσσεται ο δήμαρχος 

Μεγαλόπολης, Τάκης Μπούρας ο οποίος έχει ζητήσει μία διαδρομή από τους Χράνους προς 
την Αγία Θεοδώρα! Παράλληλα, ο δήμαρχος διαφώνησε με το ξεπούλημα του σιδηρόδρομου 
σε ξένους επενδυτές.
Οι φίλοι του σιδηροδρόμου και ο Αρκάς Πρόεδρος του Συλλόγου Σπύρος Νικολόπουλος 

υπογράμμισε ότι υπάρχουν χιλιάδες τουρίστες που θέλουν να κάνουν αυτή τη διαδρομή και 
επισήμανε την αναγκαιότητα να λειτουργήσει σιδηρόδρομος ειδικά από τη στιγμή που ξεκί-
νησε η λειτουργία των αυτοκινητόδρομων με τα πανάκριβα διόδια. 

Η Πελοπόννησος ενεργειακός 
κόμβος της ΝΑ Ευρώπης

Εξαγγελία για πλωτό αιολικό-κυματικό πάρκο

«Καταρτίζουμε και εφαρμόζουμε μια δυναμική και συνεπή 
πολιτική για την ενέργεια στην Περιφέρεια Πελοποννή-

σου και το πρωτόκολλο συνεργασίας με τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας (ΡΑΕ) αποτελεί την απαρχή της συνεργασίας μας με 
ένα σημαντικό διεθνή ενεργειακό παράγοντα με μεγάλη τεχνο-
γνωσία», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο της Τετάρτης 12 Σεπτεμβρίου 2012.

Ο Περιφερειάρχης επανέλα-
βε ότι φιλοδοξία της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου είναι να 
καταστεί στρατηγικός ενερ-
γειακός διαμετακομιστικός 
κόμβος Μέσης Ανατολής – 
Ευρώπης, με τον αγωγό φυσι-
κού αερίου και το υποθαλάσ-

σιο ηλεκτρικό καλώδιο που θα 
διατρέχει το Ισραήλ την Κύ-
προ την Περιφέρεια Πελοπον-
νήσου και από το σημείο αυτό 
θα μεταφέρεται στην Ευρώπη.

«Μπαίνουμε δυναμικά στα 
νέα δίκτυα με μεγάλες αξι-
ώσεις και αυτή η συμφωνία 
αποτελεί σημαντικό παράγο-
ντα μιας σαφούς στρατηγικής 
για την πολιτική παραγωγής 
και μεταφοράς ενέργειας, 
όπου κρίσιμο ζήτημα και προ-
τεραιότητα αποτελεί ο εκσυγ-
χρονισμός των δικτύων μετα-
φοράς» τόνισε ο κ. Τατούλης 
και πρόσθεσε ότι με τις ενέρ-
γειες αυτές «ανεβάζουμε το 
γεωπολιτικό και γεωστρατη-
γικό προφίλ της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου».

—Ίδρυση του πρώτου Ευρω 
– Μεσογειακού Ινστιτούτου 
Έρευνας και Καινοτομίας
Στην τοποθέτησή του ο Πε-

ριφερειάρχης έκανε επίσης 
εκτενή αναφορά στην ίδρυ-
ση στην Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου του πρώτου Ευρω 

– Μεσογειακού Ινστιτούτου 
Έρευνας και Καινοτομίας για 
τα θαλάσσια αιολικά πάρκα 
με ταυτόχρονη εκμετάλλευση 
της κυματικής ενέργειας, με 
σύμπραξη της ΡΑΕ Ελλάδας, 
της ΡΑΕ Κύπρου και σουηδι-
κών, γερμανικών, αμερικανι-

κών, ολλανδικών και κινέζι-
κων κεφαλαίων.

-Το πρώτο πλωτό αιολικό 
πάρκο στην Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου
Εκτός αυτού στην Περιφέ-

ρεια Πελοποννήσου θα δη-
μιουργηθεί για πρώτη φορά 
σε διεθνές επίπεδο το πρώ-
το πλωτό αιολικό πάρκο με 
ταυτόχρονη εκμετάλλευση 
της κυματικής ενέργειας, το 
οποίο έχει κατά 30% μικρό-
τερο κόστος κατασκευής και 
10πλάσια απόδοση.
Ο Περιφερειάρχης Πελοπον-

νήσου ενημέρωσε τέλος το 
Περιφερειακό Συμβούλιο για 
τη συμφωνία με τον Ρώσο φυ-
σικό, βραβευμένο με το βρα-
βείο Νόμπελ το 2000, κ. Αλ-
φιόροφ για συνεργασία μετα-
ξύ της Ακαδημίας Επιστημών 
της Αγίας Πετρούπολης, της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου και Διεθνή Πανεπιστη-
μιακά Ιδρύματα.

Στις 25 Αυγούστου στις 
10 το πρωί έγιναν στο 

χωριό τα θυρανοίξια του 
τρισυπόστατου ναού Αγίου 
Νικολάου, Αγίας Κυριακής 
και Αγίου Νεκταρίου που 
βρίσκεται στη πάνω είσοδο 
του χωριού απέναντι από 
το ξενοδοχείο. Τα θυρανοί-
ξια έκανε ο σεβασμιότατος 
μητροπολίτης Γόρτυνος και 
Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμί-
ας. Στη τελετή των θυρανοι-
ξίων έδωσαν το παρόν και 
πάρα πολλοί κάτοικοι του 
χωριού. Να σημειώσουμε 
εδώ ότι το εκκλησάκι είναι 
δωρεά της Μαρίας Νικολο-
πούλου-Κουτσοπανάγου και 
του συζύγου της Δημήτρη. 
Μετά την τελετή ο σεβασμι-
ότατος απευθυνόμενος στο 
κόσμο τόνισε ότι το παρά-
δειγμα των δωρητών πρέ-
πει να γίνει παράδειγμα για 
όλους. Αφού ευχαρίστησε 
τους δωρητές έκανε και κά-
ποιες υποδείξεις για τη καλ-
λίτερη λειτουργία του νέου 
ναού. Στην ομιλία του ο δω-
ρητής Δημήτρης Κουτσοπα-
νάγος ευχαρίστησε επίσης 
όσους συνέβαλαν με τον 
τρόπο τους στην ανέγερση 
της εκκλησίας. Μετά το πέ-
ρας της τελετής οι δωρητές 
πρόσφεραν γλυκά σε όλους 
τους παρευρισκόμενους. 
Το Δ.Σ. συγχαίρει τους 

δωρητές και μακάρι να βρί-
σκονται πάντα πατριώτες να 

κάνουν δωρεές για το καλό 
του χωριού. 

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
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Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 

31 Οκτωβρίου 2012. 
Περιμένουμε έγκαιρα 
τις συνεργασίες σας.

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: 
Δεν θα προχωρήσει η υπογραφή για 
το φωτοβολταϊκό πάρκο Μεγαλόπολης

Δεν θα προ-
χωρήσε ι  η 

υπογραφή  της 
σύμβασης για την 
κατασκευή  του 
φωτοβολταϊκού 
πάρκου ισχύος 50 
μεγαβάτ στη Με-
γαλόπολη, ανα-
κοίνωσε σήμερα 
η θυγατρική της 
ΔΕΗ, ΔΕΗ Ανανε-
ώσιμες, επικαλούμενη τις οικονομικές συνθήκες και την αδυνα-
μία εξασφάλισης χρηματοδότησης του έργου.
Μειοδότης στο σχετικό διαγωνισμό είχε αναδειχθεί η J&P 

ΑΒΑΞ.
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αναφέρει, πάντως, ότι θα διερευνήσει 

εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης και κατασκευής του 
έργου.

ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ 
ΤΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Για πρώτη φορά μετά από 
χρόνια δεν ήρθε υπάλληλος 
του δήμου στο χωριό να ει-
σπράξει τα τέλη ύδρευσης αν 
και ο δήμος Γορτυνίας έχει 80 
υπαλλήλους. Ας μη παραπο-
νιόνται μετά ότι ο δήμος δεν 
έχει έσοδα αφού και αυτά 
που πρέπει να εισπράξει μέ-
νουν ανείσπρακτα. Επειδή 
όμως οι πατριώτες ρωτάνε, 
το ερευνήσαμε το θέμα και 
απ’ ότι μαθαίνουμε στο μέλ-
λον θα σταλούν ειδοποιητή-
ρια που θα εξοφλούνται στην 
Εθνική τράπεζα και στα τα-
μεία Δημητσάνας και Βυτίνας. 

Για ότι νεότερο θα σας ειδο-
ποιήσουμε μέσω της εφημε-
ρίδας. Μέχρι τότε «εις υγεία 
του δήμου Γορτυνίας…..»!!!!
Να σημειώσουμε εδώ και 

κάτι καλό για τους τοπικούς 
μας άρχοντες. Και φέτος το 
καλοκαίρι όπως και πέρυσι 
το χωριό δεν αντιμετώπισε 
πρόβλημα λειψυδρίας. Κάτι η 
επισκευή των πηγών από εθε-
λοντές, κάτι η επισκευή των 
διαρροών, κάτι το κυνήγι των 
υπερκαταναλωτών το Ελλη-
νικό ακόμα και τις δύσκολες 
μέρες του Αυγούστου είχε 
άφθονο νερό. Μπράβο!!!

Μετά από πολλές προσπάθειες και 
δύσκολα εμπόδια το ξενοδοχείο 

του συλλόγου μας ξανανοίγει. Για να γί-
νει αυτό χρειάστηκε πολύ τρέξιμο από 
το ΔΣ του συλλόγου ώστε να εξασφαλι-
σθούν όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις 
και να λυθούν και τα τελευταία τεχνικά 
προβλήματα που υπήρχαν σε συνεργασία 
με τον ενοικιαστή μας κ. Χρήστο Οικονο-
μίδη και τη βοήθεια του ομίλου Φουρλή. 
Αρχικά έγινε στεγάνωση της προσθήκης 
γιατί σε πολλά σημεία έμπαινε νερό και 
ήταν αδύνατη η λειτουργία του εστιατο-
ρίου. Επίσης αγοράστηκαν καινούργια 
πιεστικά νερού ώστε το ξενοδοχείο να 
λειτουργεί ανεξάρτητα από τη πίεση νερού του δικτύου του χωριού. Έγινε καθαρισμός και συ-
ντήρηση όλων των αποχετεύσεων οι οποίες είχαν φράξει από ρίζες δένδρων. Να σημειώσουμε 
εδώ ότι τέτοια συντήρηση δεν είχε γίνει στα 12 χρόνια λειτουργίας του ξενοδοχείου. Και για να 
μην υπάρξει κανένα πρόβλημα στο μέλλον έγινε πλήρης τεχνικός έλεγχος της εγκατάστασης 
του γκαζιού που είχε το ξενοδοχείο και βγάλαμε πιστοποιητικό ασφαλείας και άδεια λειτουρ-
γίας της εγκατάστασης γιατί μέχρι τώρα όλα αυτά δεν υπήρχαν. Εδώ να τονίσουμε ότι όλα 
αυτά επιβάρυναν το ταμείο του συλλόγου και το έξοδο ήταν πολύ σημαντικό. 
Επίσης πολλά από τα μέλη του ΔΣ χρειάστηκε να δαπανήσουν πολλές ώρες από τη δουλειά 

τους και την οικογένειά τους ώστε να φέρουν σε πέρας το δύσκολο αυτό έργο. Τους ευχαρι-
στούμε όλους καθώς και το πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Ελληνικού κ. Χαρ. Μπαρμπαλιά 
για τη πολύτιμη βοήθειά του σε τεχνικά και γραφειοκρατικά θέματα.
Ο καινούργιος ενοικιαστής ήδη τοποθέτησε τζακούζι, σπα και όργανα γυμναστικής και στον 

επόμενο χρόνο θα φτιαχτεί και πισίνα. Οι πρώτοι επισκέπτες μπήκαν στα τέλη Αυγούστου και 
το ξενοδοχείο θα είναι σε πλήρη λειτουργία σε ένα μήνα περίπου.
Δεν χρειάζεται να τονίσουμε ότι ο σύλλογος θα παρέχει κάθε βοήθεια στο ξενοδοχείο και 

καλούμε όλους τους πατριώτες να το στηρίξουν.

 ΕΝΑ ΚΑΡΙΟΦΙΛΙ...
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Ένα σημαντικό οικογενεια-
κό κειμήλιο αγωνιστή του 1821 
είναι από το καλοκαίρι στο χω-
ριό. Η κ. Μαρία Νικολοπού-
λου-Κουτσοπανάγου δώρισε το 
καριοφίλι και το γιαταγάνι του 
προπάππου της, αγωνιστή της 
επανάστασης Σάββα Νικολό-
πουλου, στο χωριό. Το παρέ-
δωσε στο πρόεδρο του τοπικού 
συμβουλίου Ελληνικού κ. Χαρ. 
Μπαρμπαλιά. Ήδη γίνονται 
ενέργειες σε συνεργασία με άλ-
λους πολιτιστικούς φορείς του 
χωριού μας αυτά τα κειμήλια να 
εκτεθούν σύντομα στους πατρι-
ώτες. 
Το Δ.Σ. συγχαίρει την Κα Μα-

ρία για την πρωτοβουλία της.

Παραδοσιακή ταβέρνα
«Toυ Ταλούμη»

• Ωράριο καταστήματος: Παρασκευή, Σάββατο και Κυ-
ριακή ανοικτά όλη μέρα για ού ζο, φα γη τό και κα φέ 
• Σερ βί ρου με σπι τι κά φα γη τά: κα τσι κά κι λα δο ρί γα νη, 
κόκορα χυ λο πί τες • Έ τοι μα και ε πί πα ραγ γε λί α • Η αί-
θου σά μας χω ρη τι κό τη τας 180 α τό μων, δια τί θε ται για 
κοι νω νι κές εκ δη λώ σεις • Ά ψο γη - φι λι κή ε ξυ πη ρέ τη ση 
είναι η αρχή μας.

Ελ λη νι κό Γορ τυ νί ας
Τηλ.: 27910-31311 - Κιν.: 6932 27.99.82 – 6972 072.411

καθιερωμένη περιφορά της 
εικόνας του Αη-Γιάννη στη 
πλατεία ενώ ανήμερα 29 Αυ-
γούστου όλο το χωριό ήταν 
στην εκκλησία όπου παρακο-
λούθησε με κατάνυξη τη πα-
νηγυρική θεία λειτουργία.

Τελευταίο αντάμωμα για 
το καλοκαίρι στη Παναγίτσα 
στις 31 Αυγούστου. Ένα αντά-
μωμα που τα οργανώνουν 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……

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ 
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Όσοι πατριώτες θέλουν να κατα-
θέσουν κάποιο ποσό στο Σύλλογό 
μας μπορούν να το κάνουν πηγαί-
νοντας στην Εθνική Τράπεζα. Ο 
λογαριασμός είναι 040/609112-13. 
Καλό είναι μετά να ενημερώνουν 
τον ταμία ή οποιοδήποτε μέλος του 
ΔΣ ώστε η προσφορά να δημοσιεύ-
εται στην εφημερίδα.
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