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Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν

Λεωνίδας Ανδριανός

Νίκος Δήμου 

Μαρία Μπαρμπαλιά

Αντ. Παπαντωνίου

Κώστας Φίλανδρος

Ηλίας Λ. Φουρλής

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Μια μεγάλη εκκρεμότητα στην πορεία του συλλόγου 

ολοκληρώθηκε αυτές τις μέρες. Ο σύλλογος μετά από πολ-
λά χρόνια απέκτησε συμβόλαια της περιουσίας του. Μια 
διαδικασία που διήρκεσε περίπου δύο χρόνια και χρειά-
στηκε πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Μέχρι τώρα 
το ότι ο σύλλογος είχε αυτή τη περιουσία στηριζόταν σε 
ένα κληρονομητήριο. Και αυτό είχε καταθέσει στο Εθνικό 
Κτηματολόγιο όταν είχαν ζητηθεί τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά με αποτέλεσμα να παραμένει σε εκκρεμότητα η 
όλη διαδικασία. Μετά από ενέργειες της γραμματέως του 
συλλόγου Έφης Παπαγεωργίου, του δικηγόρου του συλ-
λόγου κ. Χρήστου Ηλιού και της συμβολαιογράφου κ. Γε-
ωργίας Κίτσιου συντάχθηκαν επίσημα συμβόλαια. Για να 
γίνει όμως αυτό χρειάστηκε επίπονο ψάξιμο αποδεικτικών 
στοιχείων στα υπόγεια του πρωτοδικείου, στο δήμο Κηφι-
σιάς και στο υποθηκοφυλακείο ώστε να κατοχυρωθεί και 
τυπικά στο σύλλογο η περιουσία. Το ΔΣ ευχαριστεί για τη 
πολύτιμη βοήθειά τους και για το χρόνο που ξόδεψαν για 
το σύλλογο την συμβολαιογράφο κ. Γεωργία Κίτσιου και 
τον δικηγόρο του συλλόγου κ. Χρήστο Ηλιού.

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ ΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Ένα έργο συναισθηματι-
κής αξίας και αποτέλεσμα 
συλλογικής προσπάθειας 
παραδόθηκε φέτος το κα-
λοκαίρι στο χωριό. Το νέο 
οστεοφυλάκιο είναι πλέον 
γεγονός. Σε μια σεμνή τελε-
τή που έλαβε χώρα αμέσως 
μετά τη πανηγυρική λει-
τουργία σον Αη-Γιάννη πα-
ρουσία του σεβασμιωτάτου 
μητροπολίτου Θεοκτίστου 
ο πρόεδρος του συλλόγου 
παρέδωσε το κτίριο στους 
δημοτικούς συμβούλους του 
χωριού μας Αργύρη Ανδρια-
νό, Βασίλη Κουρουνιώτη και 
Χαράλαμπο Μπαρμπαλιά.
Αφού πρώτα έγινε τρισά-

γιο στη μνήμη αυτών που 
έφυγαν ο πρόεδρος τόνισε 
την αναγκαιότητα του έρ-
γου που ήταν και απαίτηση 
του χωριού εδώ και χρόνια. 
Τόνισε ότι είναι αποτέλεσμα 
συλλογικής προσπάθειας και 
αφού ευχαρίστησε τον κό-
σμο που απλόχερα έδωσε 
τη βοήθειά του παρότρυνε 
τους πατριώτες να φέρουν 
τα προσφιλή τους πρόσω-
πα ξανά στο χωριό. Έτσι θα 
είναι μια καλή αφορμή για 
τους συγγενείς να έρχονται 
συχνότερα στο χωριό για να 
τους ανάψουν ένα κερί.
Να σημειωθεί ότι επειδή οι 

προσφορές ξεπέρασαν τον 
προϋπολογισμό του έργου 
η επιτροπή αποφάσισε με 
το υπόλοιπο των χρημάτων 
να τοποθετηθεί πέτρα στο 
παλιό οστεοφυλάκιο και να 
χτισθεί μια μικρή τουαλέτα 

στον Προφήτη Ηλία.
Στην τελετή παραβρέθηκε 

σχεδόν όλο το χωριό ενώ 

κατόπιν μέλη του συλλόγου 
πρόσφεραν γλυκό στους πα-
ρευρισκόμενους.

Με αφορμή το πανηγύρι του χωριού μας 
οφείλουμε να τονίσουμε την προσοχή που 
επέδειξε φέτος ο δήμος στην επιλογή και 
την άριστη ποιότητα των μουσικών συγκρο-
τημάτων. Τέτοιου είδους επιλογές δείχνουν 
το δρόμο της ποιότητας και του πολιτισμού 
που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας. Ως εκ 
τούτου ακολουθώντας το παράδειγμα του 

δήμου μας 
οφείλουμε 
όλο ι  μας 
να είμαστε 
ι δ ι α ί τ ε ρα 
προσεκτι-
κοί στο πα-
νηγύρι και 
πολύ  πε -
ρισσότερο 
όσοι  συμ-
μετέχουν 

με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε αυτό. Επο-
μένως οποιουδήποτε είδους λογικές αδικαι-
ολόγητων αυξήσεων των τιμών για εκείνες 
τις μέρες είναι καταδικαστέες μιας και τα μα-
γαζιά κατ’ ουδένα τρόπο επιβαρύνονται με 
την πληρωμή των μουσικών συγκροτημάτων. 
Όλοι μας είμαστε πρόθυμοι να ενισχύσουμε 
το χωριό μας και να «κάνουμε τα στραβά μά-
τια» όταν δεν κόβεται κάποια απόδειξη αλλά 
κανένας δεν είναι διατεθειμένος να πέσει 
θύμα κλοπής. Και πολύ περισσότερο πατρι-
ώτες που έχουν προσφέρει τα μέγιστα στο 
χωριό. Τέτοιου είδους πρακτικές δεν εκθέ-
τουν μόνο τους επαγγελματίες στο σύνολό 
τους αλλά και το δήμο, τους συλλόγους και 
γενικότερα αμαυρώνουν την εικόνα του Ελ-
ληνικού. Και ας μη φθάσουμε σε λογικές του 
τύπου ότι οι τιμές της γουρουνοπούλας δια-
μορφώνονται ανάλογα με το ποιος τη τρώ-
ει…...

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

 ΖΥΜΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΙΣΜΑΤΑ
Όπως είχε ήδη προαναγγελθεί μέσω της εφημερίδας μας 

στις 21 Αυγούστου το πρωί με πρωτοβουλία των συλλό-
γων του δήμου Τρικολώνων έγιναν τα ζυμώματα και τα φουρνί-
σματα στην Αρκαδιανή στο Ψάρι.
Η κοινή αυτή εκδήλωση είχε 

αποφασισθεί από τις αρχές 
του καλοκαιριού απ’ όλους 
τους συλλόγους του δήμου. 
Έτσι καμμιά τριανταριά παιδά-
κια ηλικίας μέχρι 14 ετών από 
το Ελληνικό μπήκαν σε λεω-
φορείο που είχε προσφέρει ο 
δήμος και πήγαν συνοδεία με-
λών του συλλόγου στο Ψάρι. 
Εκεί τους υποδέχθηκε ο δρα-
στήριος πρόεδρος του συλ-
λόγου των Ψαραίων κ. Μάκης 
Παπούλιας. Αφού τα παιδά-
κια ζύμωσαν και φούρνισαν σε 
παραδοσιακό φούρνο με τον 
τρόπο που φούρνιζαν οι για-
γιάδες μας το ψωμί πράγμα 
το οποίο πολλά παιδιά δεν εί-

χαν υπ’ όψη τους. Κατόπιν ξε-
ναγήθηκαν από τον πρόεδρο 
των Ψαραίων στο μουσείο της 
Αρκαδιανής με τα εντυπωσια-
κά ομολογουμένως εκθέματα. 
Μετά τα παιδάκια γευμάτισαν 
στο εστιατόριο σ’ ένα γεύμα 
που ήταν ευγενική προσφορά 
του κ. Παπούλια. Αφού βγή-
καν αναμνηστικές φωτογρα-
φίες, ευχαριστήσαμε όλοι για 
την εντυπωσιακή φιλοξενία 
και υποσχεθήκαμε να καθιε-
ρώσουμε τη μικρή αυτή γιορ-
τή κάθε χρόνο. Ήταν φυσικά 
κρίμα που η συμμετοχή από τα 
άλλα χωριά ήταν μικρή σε μια 
εκδήλωση που όντως άξιζε τον 
κόπο να συμμετάσχεις. 

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Θεόκτιστος διαβάζει ευχή

O πρόεδρος ευχαριστεί τους πατριώτες

ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 

σελ. 4σελ. 4



/2

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑ-
ΝΤΑΧΟΥ ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ «Ο ΠΡΟΦΗ-

ΤΗΣ 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.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Aπό 100% πρόβειο και γίδινο γάλα 

Ποιότητα Α΄ 

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

Κατάσταση του ταμείου του συλλόγου 
μέχρι 31-08-2010

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ                  19.941,76€
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ                  15.402,85€
ΜΕΤΡΗΤΑ                                                1.637,73€
ΣΥΝΟΛΟ                                                  36.982,34€

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 Aυγούστου

ΕΞΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

Από μεταφορά .................................................. 37.565,87
Έσοδα................................................................  2.721,63
Έξοδα ................................................................  3.305,16
Σύνολο ταμείου ................................................ 36.982,34

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ
Μπαρμπαλιά Αθηνά ................................................................ 50
Κορμά Μαρία .......................................................................... 50
Μπαρμπαλιά Σοφία ............................................................... 100
Γεωργαντάς Δημήτριος του Γεωργίου ................................ 300
Μπαρμπαλιάς Πέτρος ........................................................... 150
Κόνιαρης Δημήτριος
(εις μνήμη Ελένης Κόνιαρη-Αλεξοπούλου) ........................ 100
Οικογένεια Ιωάννη Β. Φουρλή
(εις μνήμη γονέων Βασιλείου και Παναγιώτας) ............ 10.000
Κόνιαρης Βασίλειος   ............................................................ 500
Ιερά μονή Νικοδήμου  .......................................................... 400
Οικογένεια Δ. Παπαντωνίου
(εις μνήμη Σάββα Παπαντωνίου)  ....................................... 100
Κόνιαρης Δημήτριος του Ηλία  ........................................... 100
Γιατράς Ανδρέας και Γεωργία  ............................................. 100
Παπαβασιλόπουλος Δημήτριος  ......................................... 1000
Πτωχός Δημήτριος  .............................................................. 100
Ηλίας και Κώστας Μπαρμπαλιάς  ..................................... 5000
Καραμουντζιά Θ.  ................................................................. 200
Οικογένεια Ευάγγελου Θεοδωρόπουλου
(εις μνήμη Βενετίας Θεοδωροπούλου
και Αθανασίας Σπηλιοπούλου)  ........................................... 100
Σύλλογος Ελληνικού
(αντί στεφάνου στη μνήμη Χαράλαμπου 
Ι. Παπαντωνίου & Κανέλλας 
Μπαρμπαλιά-Αναστοπούλου)  ............................................. 100
Οικογένεια Ανδρέου Γεωργαντά  ........................................ 300
Οικογένεια Βασιλείου Ιωάν. Ταλούμη  ............................... 300
Βούλα Ανδρέα Ταλούμη  ...................................................... 100
Πάνος και Ελένη Κουρουνιώτη(εις μνήμη γονέων)  ......... 100
Ελένη Γεωργαντά-Γαιτανάρη
(εις μνήμη γονέων και αδελφών)  ........................................ 500
Χαράλαμπος Α. Μπαρμπαλιάς
(εις μνήμη των παππούδων Χριστίνας & Βασιλείου
Κόνιαρη και Χαράλαμπου & Γεωργίτσας Μπαρμπαλιά)  ... 200
Εκκλησιαστική επιτροπή «Προφήτη Ηλία»  ...................... 500
Γεώργιος Δημ. Κόνιαρης-Γυφτομήτσου
(εις μνήμη γονέων και αδελφών)  ........................................ 150
Χρυσάνθη Σπηλιοπούλου  ..................................................... 50
Βασίλης Γεωργίου Γεωργαντάς
(εις μνήμη γονέων και αδελφής)  .......................................... 70
Καλλιανιώτης Χαρ. Ηλίας
(εις μνήμη γονέων και του αδελφού του Ανδρέα)  ............. 200
 Ιωάννης Β. Φουρλής  .......................................................... 153
ΣΥΝΟΛΟ  ................................................................ 21.073
Από μεταφορά  ..................

 9070
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ..........

30.143

Ο συνολικός προϋπολογι-
σμός και η λεπτομερής ανα-
φορά των εξόδων και εσόδων 
του έργου θα γίνει μετά την 
ολοκλήρωση της λειτουργίας 
του οστεοφυλακίου, της επέν-
δυσης του παλιού και της κα-
τασκευής της τουαλέτας στον 
Προφήτη Ηλία.

Λόγω πληθώρας προσφορών 
αν κάποιος πατριώτης δεν είδε 
την προσφορά του να ειδοποι-
ήσει τον πρόεδρο του συλλό-
γου ώστε να μπει στο επόμενο 
φύλλο.

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

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

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το Δ.Σ. του συλλόγου 

ευχαριστεί τον Ηλία Κου-
ρουνιώτη για τη δωρεάν 
μεταφορά των ραφιών του 
οστεοφυλακίου στο χωριό.
Το ΔΣ του συλλόγου ευ-

χαριστεί τους μικρούς φί-
λους για τη πολύτιμη βο-
ήθειά τους στη πώληση 
των λαχνών το βράδυ του 
πανηγυριού.

ΘΑΝΑΤΟΙ
 Στις 25/08/2010 απεβί-

ωσε στην Αθήνα η Κανέλλα 
Μπαρμπαλιά Αναστοπού-
λου, σε ηλικία 80 ετών. Η 
κηδεία έγινε στο νεκροτα-
φείο Αγ.Βασιλείου στο Πε-
ριστέρι.Το ΔΣ εύχεται στους 
οικείους της θερμά συλλυ-
πητήρια.

  Ο Μπάμπης Παπα-
ντωνίου του Ιωάννη απεβί-
ωσε στην Αθήνα σε ηλικία 
72 ετών και τάφηκε στις 
26/08/2010 στο Κιάτο. Το ΔΣ 
εύχεται στους οικείους του 
θερμά συλλυπητήρια.
Εις μνήμη των δύο πατρι-

ωτών ο σύλλογος αντί στε-
φάνων πρόσφερε 100 ευρώ 
για το οστεοφυλάκιο.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
 Ο Κωνσταντίνος Καλο-

μοίρης του Δημητρίου (εγ-
γονός του Κώστα Καλομοί-
ρη) πέτυχε στη σχολή Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Η/Υ στο Ε.Μ.Π.

 Ο Ευθύμιος Γεωργί-
ου Ανδριανός (εγγονός του 
Βαγγέλη Ανδριανού) πέτυχε 
στις πανελλαδικές εξετάσεις 
στη Νομική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών.
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Πέ ρ α σ ε  σ χ ε δ ό ν 
ένα τρίμηνο από 
τ η ν  τ ε λ ε υ τ α ί α 

επικοινωνία μας. Οι μήνες 
που πέρασαν ήταν μήνες 
καλοκαιριού και σχεδόν οι 
περισσότεροι Ελληνικιώτες 
βρισκόμαστε στο χωριό μας, 
στον τόπο που μας γέννησε, 
μας ανάθρεψε και μας γαλούχησε με αρχές και αξί-
ες, σπάνια χαρίσματα για την εποχή που περνάμε, 
αλλά ελπιδοφόρα και φωτεινοί σηματοδότες για το 
μέλλον.

Ο Σύλλογος Γυναικών και πάλι έδωσε το παρόν 
στο χωριό μας και προσπάθησε, σε καιρούς χαλε-
πούς να δώσει το καλύτερο δυνατόν.

Η συμμετοχή των μελών του και κυρίως η πα-
ρουσία των μελών, που κατοικούν μόνιμα στο χω-
ριό ήταν σημαντική και συγκινητική. Κάθε βράδυ η 
μάζωξη των γυναικών γινόταν στο στέκι τους, που 
είναι το γραφείο του Συλλόγου μας και η βραδιά 
περνούσε ευχάριστα. Κλειδοκράτορας του γραφεί-
ου μας η αγαπητή Θοδώρα.

Η πρώτη εκδήλωση του Συλλόγου έγινε το βράδυ 
της 06ης Αυγούστου 2010, με το νηστίσιμο τραπέ-
ζι. Η συμμετοχή ήταν αρκετά μεγάλη, πέραν των 
προσδοκιών μας και κατά γενική ομολογία ήταν όλα 
πολύ ζεστά και αγαπησιάρικα. Μεγάλη ήταν και η 
συμμετοχή των ανδρών του χωριού μας, τους ευ-
χαριστούμε ιδιαίτερα και για μας η παρουσία τους 
σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι μας αγαπούν, ότι ανα-
γνωρίζουν το έργο μας και με τον τρόπο τους δη-
λώνουν ότι βρίσκονται στο πλευρό μας και ότι θα 
μας βοηθήσουν σε ότι τους ζητήσουμε. Την βραδιά 
αυτή μας τίμησε ο μεγάλος συμπαραστάτης στο 
έργο μας κ. Νίκος Γαϊτανάρης, μαζί με την εκλε-
κτή σύζυγό του, μέλος του Συλλόγου μας κ. Ελένη 
Γεωργαντά-Γαϊτανάρη, οι οποίοι και πάλι μας ενί-
σχυσαν οικονομικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, αλλά 
και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εκλεκτή συντροφιά 
τους.

Ορισμένα μέλη του Συλλόγου είχαν την έμπνευ-
ση και την χαρά να προσφέρουν είτε ένα πρωινό 
καφέ, είτε ένα απογευματινό στο σπίτι τους. Η 
Βούλα πρόσφερε πρωινό με καταπληκτικά τηγα-
νόψωμα. Η Νίτσα καφέ απογευματινό με υπέροχα 
γλυκίσματα. Η Μαρία δείπνο στα Προεδρεία των 
Συλλόγων του Δήμου μας. Ήταν ευχάριστες εκπλή-
ξεις και ευχόμαστε και ελπίζουμε του χρόνου να 
είναι καλύτερα και να συμμετέχουμε περισσότεροι.

Την παραμονή της Παναγίας στις 15 Αυγούστου, 
όπως πάντα στο εκκλησάκι της Παναγίας στα 
Μπαρμπαλιέϊκα, διαβάσθηκε η αρτοκλασία-προσφο-
ρά του Συλλόγου μας-, μαζί με άλλες προσφορές 
αρτοκλασιών συγχωριανών μας.

Στις 27 Αυγούστου, γιορτή του Αγίου Φανουρίου, 
στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου έγινε λειτουρ-
γία και οι φανουρόπιτες που προσφέρθηκαν στον 
Άγιο Φανούριο ήταν πάρα πολλές, πέραν του ότι 
ήταν πεντανόστιμες. Συγχαρητήρια στις φίλες που 
τις πρόσφεραν.

Το βράδυ της 27ης Αυγούστου έγινε στα Γραφεία 
του Συλλόγου μας το γνωστό μας παζάρι. Τι να πού-
με για την βραδιά αυτή; Ότι ήταν μια εξέχουσα βρα-
διά; Ότι ήταν μια ανεπανάληπτη βραδιά; Οι γυναί-
κες-μέλη του Συλλόγου μας ξεπέρασαν τον εαυτό 
τους. Τα τηγανόψωμα έγιναν ανάρπαστα. Η ζύμη 
της Βούλας και το τηγάνισμα της άλλης Βούλας εί-
χαν μεγάλη επιτυχία. Λόγω του ότι η ζήτηση ήταν 
μεγάλη και δεν μπόρεσαν να ικανοποιηθούν όλοι, 
ζητούμε από φέτος να δηλώσετε στις παραπάνω 
κυρίες του Συλλόγου πόσα θέλετε να φτιάξουν του 
χρόνου. Να ξέρετε ότι θα υπάρχει σειρά προτεραιό-
τητας!!!!!!!!!!!!!!!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δωροθέτες μας. Η 
Γιάννα Κοκολοπούλου, κόρη της Βούλας του Τό-
μπρου προσέφερε εξαιρετικά ασημένια κοσμήμα-
τα. Η αδελφή του Νίκου του Σπηλιόπουλου ξύλινες 
κουτάλες με εξαιρετική διακόσμηση. Η Χριστίνα 
Κοτσιρίλου-Ταλούμη πεντανόστιμα τυροπιτάκια. Η 
Τούλα Ανδριανού (Καρυδά) ένα θαυμάσιο μπακλα-

βά, καθώς τραχανά και χυλοπίτες. Η Γεωργία Πα-
παβασιλοπούλου ωραία αφράτα αμύγδαλα. Η Βούλα 
Ταλούμη μυζήθρες. Ο Παρασκευάς Κουρουνιώτης 
πάντα αρωγός του Συλλόγου μας εξαιρετικά γλυκά, 
Παρασκευά του χρόνου θα σε ειδοποιήσουμε εγκαί-
ρως για να ετοιμάσεις περισσότερα. Γνωρίζουμε 
τα αισθήματά σου για τον Σύλλογο. Προσέφεραν 
και πολλά άλλα γλυκίσματα και άλλες κυρίες που 
θέλουν την ανωνυμία του. Τις ευχαριστούμε όλες. 

Παράλειψή μας θα ήταν να μην αναφερθούμε και 
στην βραδιά του τραχανά που προσφέρθηκε από 
τον Σύλλογο και που τον μαγείρεψε με μοναδικό 
τρόπο η Κική του Καφετζή. Αλλά Κικίτσα μας, δεν 
θα ήταν πιστεύουμε τόσο νόστιμος αν ο Αμερικά-
νος δεν έβαζε το κρέας. Αμερικάνε του χρόνου μια 
γίδα ολόκληρη θα βάλεις για να βράσει η Κική κανέ-
να χαρανί!!!! με τραχανά, γιατί υπάρχουν ορισμένοι 
φίλοι του Συλλόγου που νιώθουν την νοστιμιά του 
φαγητού μετά το τέταρτο πιάτο. Ονόματα δεν λέμε 
και υπολήψεις δεν θίγουμε!!!!!!!!!

Πιστεύουμε ότι ήταν όμορφο το φετινό καλοκαίρι 
και αν θέλει ο Παντοδύναμος και είμαστε όλοι καλά 
του χρόνου θα φροντίσουμε να είναι καλύτερα.

Πέραν των παραπάνω θα θέλουμε να αναφερθού-
με και στα εξής: Να ευχα-ριστήσουμε την οικογέ-
νεια Φουρλή, που φρόντισε να βρίσκεται στο χωριό 
μας τις μέρες του πανηγυριού. Τους χαρήκαμε και 
πιστεύουμε και αυτοί να ευχαριστήθηκαν. Τους δη-
λώνουμε δε ότι δεν θα τους επιτρέψουμε να απου-
σιάζουν στο μέλλον τις μέρες εκείνες. Τους θέλου-
με κοντά μας. 

Συγχαρητήρια θερμά στο 
Σύλλογο Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ 
ΗΛΙΑΣ για την ανέγερση του 
οστεοφυλάκιου και για όλες 
τις άλλες εκδηλώσεις του. 
Ο εμπνευσμένος λόγος του 
Προέδρου κ. Αντωνίου Παπα-
ντωνίου την ώρα των εγκαι-
νίων, καθώς και οι στίχοι του 

Εθνικού μας Ποιητή που αναγράφηκαν στην σχετι-
κή πλάκα, που τοποθετήθηκε στην είσοδο μαρτυρεί 
όλα εκείνα που ο καθένας μας πρέπει να έχει κατά 
νου και συγκεκριμένα ότι όλοι μας είμαστε περαστι-
κοί από τον κόσμο τούτο, ότι πράγματι άλλοι θα μας 
κρίνουν και ότι τελικά όλοι μας μια μικρή θέση θα 
πάρουμε στο ράφι ενός οστεοφυλακίου.

Παράλειψή μας θα ήταν αν δεν αναφερόμαστε και 
στο έργο του πάντα δημιουργικού Δημάρχου μας 

κ. Μπαρούτσα και στο Δημοτικό του Συμβούλιο, 
ιδιαίτερα δε στα παιδιά του χωριού μας κ.κ. Μπά-
μπη Μπαρμπαλιά, Βασίλη Κουρουνιώτη και Αργύρη 
Ανδριανό. Το χωριό μας έγινε αγνώριστο και όλοι 
όσοι το επισκέπτονται έχουν να πουν τα καλύτερα. 
Το δε Δημοτικό Σχολείο μας έγινε αριστούργημα. 
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους φρόντισαν για 
το έργο αυτό και αν τους στενοχωρήσαμε με οποια-
δήποτε κριτική μας τους ζητούμε συγγνώμη και θα 
πρέπει να γνωρίζουν ότι πετροβολούν τα δένδρα 
που έχουν καρπούς.

Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν και αντίθετες από-
ψεις. Σεβαστές. Αλλά όσοι έχουν κάποια αντίθετη 
άποψη, οφείλουν να την υποστηρίζουν με επιχει-
ρήματα και να υποδεικνύουν λύσεις. Κριτική χωρίς 
πρόταση δεν έχει κατά την άποψή μας αξία. Ούτε 
βοηθά στην επίλυση κάποιων προβλημάτων.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην φίλη και συμπατρι-
ώτισσά μας κ. Καλλιόπη Φουρλή, η οποία κατέθεσε 
ένα σεβαστό ποσό στο Σύλλογό μας, για το εκκλησι-
αστικό Μουσείο, στη μνήμη του αποβιώσαντος συ-
ζύγου της Σπύρου Τσελίκη. Να είναι σίγουρη ότι ο 
Σπύρος πάντα θα είναι στην σκέψη αυτών που τον 
γνώρισαν και οι οποίοι θυμούνται με τα καλύτερα 
τον άνθρωπο με κεφαλαίο Α Σπύρο. 

Στο άλλο φύλλο της εφημερίδας μας θα σας 
γνωρίσουμε τις εκδηλώσεις του Συλλόγου και 
από τώρα σας γνωρίζουμε ότι υπάρχει σκέψη να 
πραγματοποιηθεί διήμερη εκδρομή στο χωριό της 
Κικής. Λεπτομέρειες στο άλλο φύλλο. Ένα μεγάλο 
ευχαριστώ σε όλα τα μέλη του Συλλόγου μας, στους 
φίλους και φίλες και αν τυχόν έγινε κάποια παράλει-
ψη ζητούμε συγγνώμη. Ένα πρέπει να γνωρίζετε 
και αυτό έχει σημασία, ότι πάντα ενδιαφερόμαστε 
για το χωριό μας και για την σύσφιξη των σχέσεων 
όλων των συμπατριωτών και συμπατριωτισσών. 
ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ, ΥΓΕΙΑ, ΧΑΡΑ και ΑΝΤΟΧΗ για 
τα προβλήματα που όλους μας ταλαιπωρούν την 
εποχή αυτή.-

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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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.

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. 

Σε δύσκολους καιρούς 
Ακούω αυτούς που στενάζουν για τα δύσκολα που ζούμε και 

γι αυτά που έρχονται και θυμάμαι το στίχο του Μπρεχτ: «αλή-
θεια ζω σε δύσκολους χρόνους». Κοιτάζοντας πίσω βλέπω πολ-
λά σκοτάδια στη ζωή μου και λίγα ξέφωτα.
Δεν είχα καλά-καλά σταθεί στα πόδια μου και με τρέχανε στα 

καταφύγια, τυλιγμένο σε μία κουβέρτα. Ο ήχος από τις σειρήνες 
ακόμα αντηχεί στ’ αυτιά μου. Πόλεμος του 40. Αερομαχίες πάνω 
από την Αθήνα.
Κατοχή. Μπότες των Ναζί. Χειμώνας του 1941, σκληρός, λευ-

κό χιόνι. Η Μεγάλη Πείνα. Να ακούς κάποιον έξω από το σπίτι 
σου να φωνάζει «πεινάω!» όλη τη νύχτα και το πρωί να τον μα-
ζεύουν κοκαλωμένο. Να νιώθεις ενοχές πιο βαριές κι από την 
μπομπότα που έφαγες. (Αχ, όλοι αυτοί που τώρα επιλέγουν 
μπομπότα για «ποικιλία», τι θα έλεγαν αν την έτρωγαν υποχρε-
ωτικά κάθε μέρα;). 
Δεκεμβριανά. Ο πόλεμος στον δρόμο σου. Και πίσω από τις 

μάχες η μισή γειτονιά να κυνηγάει και να καταδίδει την άλλη 
μισή. Πολιτοφυλακή. Χίτες. Όλμοι. Πολυβόλα.
Εμφύλιος. Όχι μόνο στο βουνό αλλά και μέσα στην τάξη του 

σχολείου. Θυμάμαι τον καθηγητή που μας δίδασκε Σολωμό: «Η 
Διχόνοια που βαστάει / ένα σκήπτρο η δολερή...» να αναστενά-
ζει βαριά. Αριστερός που κρυβόταν σε μεγαλοαστικό σχολείο.
Διάλειμμα. Πανεπιστήμιο στη Γερμανία μετά τον πόλεμο. Το 

ένα τρίτο της πόλης γκρεμισμένο. Πολλοί συμφοιτητές ανάπη-
ροι. Ωστόσο εκεί έζησα μία αναγέννηση.
Επιστροφή. Βουτιά με το κεφάλι στη βιοπάλη. Δουλειές του 

ποδαριού και συχνά το τίποτα. Παράλληλα, 26 μήνες θητεία! 
Ατέλειωτη.
Μόλις ισορρόπησα επαγγελματικά - η Χούντα. Επτά σκοτεινά 

χρόνια με ελάχιστες αναλαμπές. Θυμάμαι να τραγουδάω με 
πολλούς άλλους Θεοδωράκη στην κηδεία του Γιώργου Σεφέρη. 
Αττίλας, Κύπρος. Θυμάμαι να στήνω το «Δεν ξεχνώ».
Και τώρα, μετά από τρεισήμισι δεκαετίες ευημερίας, η χρεο-

κοπία, το μνημόνιο, η κατρακύλα κάτω από την Ρουάντα και την 
Μποτσουάνα. Θα υπάρξει σίγουρα κάποτε ανάκαμψη, όμως θα 
πάρει πολύν καιρό. Θα την προλάβω;
Ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Αλλά θυμάμαι δυσκολότερους.                                                                 

Νίκος Δήμου

ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το χωριό 

μας γέμισε από κόσμο. Όλα τα σπίτια ξανά-
νοιξαν και οι πατριώτες ήταν παρόντες στο 

ετήσιο ραντεβού. Ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται από 
τις αρχές του Αυγούστου.

 Οι εκδηλώσεις του συλλόγου γυναικών άρχισαν 
εκείνες τις μέρες με το καθιερωμένο παζάρι. Τις ημέ-
ρες της Παναγίας ο κόσμος επίσης πολύς ενώ τα 
μαγαζιά του χωριού μας ήταν γεμάτα κόσμο κάθε 

βράδυ.
 Τις επόμενες ημέρες ο σύλλογος οργάνωσε τα 

τουρνουά στο τάβλι, το σκάκι και το πιγκ-πογκ. Οι 
συμμετοχές και πάλι πολλές και το ενδιαφέρον με-
γάλο.

Το Σάββατο 21 Αυγούστου ο σύλλογός μας βρά-
βευσε τους επιτυχόντες του προηγούμενου έτους 
2009 στα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα με δωροεπιταγές από γνωστό βιβλιοπωλείο 
της Αθήνας και τιμητικά διπλώματα. Η απονομή έγινε 
στη πλατεία του χωριού όπου δέσποζε το ανακαινι-
σμένο σχολείο. Το διήμερο του πανηγυριού ο δήμος 
είχε τη τιμητική του.

 Τη παραμονή 28 Αυγούστου, ο κόσμος πολύς και 
το κλαρίνο του Λάλεζα αντιλαλούσε σε όλο το χω-
ριό. To κέφι στο αποκορύφωμά του μέχρι τις πρώτες 
πρωινές ώρες. Αυτό φυσικά δεν εμπόδισε την άλλη 
μέρα το πρωί τον κόσμο να πάει στην εκκλησία του 
Αη-Γιάννη που γιόρταζε. Μετά την εκκλησία παραδό-
θηκε σε μια σεμνή τελετή το νέο οστεοφυλάκιο του 
χωριού. Το βράδυ, τη δεύτερη μέρα του πανηγυριού 
στις 29 Αυγούστου είχε τη τιμητική του ο Μπάμπης 
Τσέρτος. Οι πενιές του κράτησαν συντροφιά στον 
κόσμο μέχρι τα ξημερώματα. Εδώ να σημειώσουμε 

ότι και οι δύο μουσικές βραδιές ήταν προσφορά του 
δήμου. 

Οι εκδηλώσεις του Αυγούστου τελείωσαν όπως 
κάθε χρόνο με τη γιορτή στη Παναγίτσα. Σαν γενι-
κό συμπέρασμα να πούμε ότι παρόλη τη δύσκολη 
οικονομική συγκυρία περάσαμε καλά. Γιατί εμείς οι 
Μουλατσαίοι έχουμε μάθει να περνάμε καλά και με 
πολλά αλλά και με λίγα. Νάμαστε πάλι όλοι καλά του 
χρόνου να το ξανακάνουμε με την ευχή να έρθουν 
και όσοι έλειψαν φέτος.

Με ταχείς ρυθμούς προχωρεί ο αυτοκινητόδρομος

ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Μεγάλες αυξήσεις στα διόδια, έντονες αντιδράσεις από φορείς και πολίτες

Με ταχείς ρυθ-
μούς προχωρεί 
ο αυτοκινητό-
δρομος Κόριν-

θος - Τρίπολη - Καλαμάτα 
και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρ-
τη. Ανά τμήματα, η κατα-
σκευή έχει ως εξής:
α) Τμήμα Κόρινθος - 
Τρίπολη
Ολοκληρώθηκαν οι εργα-

σίες στον αυτοκινητόδρομο 
Κόρινθος - Τρίπολη. Ήδη 
δόθηκαν στην κυκλοφορία οι 
δίδυμες σήραγγες Στέρνας 
και Νεοχωρίου. Πλέον οι οδη-
γοί απολαμβάνουν έναν σύγ-
χρονο αυτοκινητόδρομο με 
αναβαθμισμένη ασφάλεια και 
εξυπηρέτηση, αφού λειτουρ-
γούν τέσσερις σταθμοί εξυ-
πηρέτησης αυτοκινητιστών 
(ΣΕΑ) –δύο προς Καλαμάτα 
(ο προϋπάρχων σταθμός 
«Αλέα» και ο νέος στο Σπα-
θοβούνι) και δύο προς Αθήνα 
(Νεστάνη και Σπαθοβούνι).
Σε όλα τα νέα τμήματα 

ισχύουν οι εξής υπηρεσίες:
- 24ωρη διαχείριση κυκλο-

φορίας (Κέντρο Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και κινητές μο-
νάδες περιπολίας, συντήρη-
σης-επέμβασης)

- Αριθμός έκτακτης ανάγκης 

«1866» και τηλεφωνική εξυ-
πηρέτηση

- Οδική βοήθεια
- Ηλεκτρονικά διόδια / Εξυ-

πηρέτηση συνδρομητών Ατ-
τικής Οδού
Τέλος, για την ασφάλεια 

των μετακινουμένων ο «ΜΟ-
ΡΕΑΣ» παρέχει κτιριακή υπο-
δομή και οχήματα στην Ελλη-
νική Αστυνομία και το Πυρο-
σβεστικό Σώμα.
β) Τμήμα Τρίπολη - 
Παραδείσια
Ολοκληρώνονται οι εργασί-

ες στο Αρχαίο Παλλάντιο και 
στο χώρο του λατομείου στο 
Καλογερικό. Η γέφυρα και η 
σήραγγα Καλογερικού είναι 
έτοιμες, όπως σχεδόν ολο-
κληρωμένο είναι το τμήμα 
από τη σήραγγα Καλογερι-
κού έως τον κόμβο Αθήναι-
ου.
Το τμήμα Αθήναιον - Λεύ-

κτρο έχει ήδη δοθεί στην κυ-
κλοφορία και εντός των ημε-
ρών παραδίδεται το τμήμα 
Λεύκτρο - Παραδείσια.
γ) Τμήμα Παραδείσια - 
Τσακώνα
Στο πολύπαθο αυτό τμήμα 

κατασκευάστηκε η μεγά-
λη γέφυρα και γίνεται προ-
σπάθεια να παραδοθεί εντός 

του χρονοδιαγράμματος (το 
τμήμα αυτό κατασκευάζεται 
από το Ελληνικό Δημόσιο).
δ) Τμήμα Τσακώνα - 
Καλαμάτα και Λεύκτρο 
- Σπάρτη
Με ταχείς ρυθμούς προχω-

ρούν οι εργασίες και στα δύο 
αυτά τμήματα. Σύμφωνα με 
την κατασκευάστρια κοινο-
πραξία «ΜΟΡΕΑΣ», το πρώτο 
τμήμα θα δοθεί στην κυκλο-
φορία το καλοκαίρι του 2011, 
ενώ το δεύτερο στις αρχές 
του 2012.
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ
Από 6/9/2010 ισχύουν νέες 

τιμές στα διόδια. Σύμφωνα 
με ανακοίνωση της κοινοπρα-
ξίας «ΜΟΡΕΑΣ», οι νέες τιμές 
είναι:
Σταθμός Σπαθοβούνι
1) Δίκυκλα - Τρίκυκλα: 1,60 

ευρώ
2) Ι.Χ.Ε. με ύψος έως 2,2 μ.: 

2,30
3) Οχήματα με 2 ή 3 άξο-

νες και ύψος μεγαλύτερο από 
2,20 μ.: 5,90

4) Οχήματα με πάνω από 
4 άξονες και ύψος πάνω από 
2,20 μ.: 8,20
Σταθμός Νεστάνης: 

Για τις αντίστοιχες κατηγορί-
ες: 1,50 ευρώ, 2,20, 5,60, 7,80
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Παρέμβαση με επιστολή 

για να αποφευχθεί η αύξηση 
στα διόδια, πραγματοποίησε 
το Επιμελητήριο Αρκαδίας. 

Το Εργατικό Κέντρο Αρκα-
δίας εξέφρασε με ανακοί-
νωση, την έντονη αντίδρασή 
του. Επίσης η Ομοσπονδία 
Επαγγελματικών Βιοτεχνών 
Αρκαδίας αντέδρασε έντο-
να στην αύξηση, αφού «είναι 
παράλογο την ώρα που όλοι 
προσπαθούν να συγκρατή-

σουν τις τιμές, ορισμένοι να 
ρίχνουν αυξήσεις.
Παράλληλα, φουντώνει 

συνεχώς το «κίνημα των πο-
λιτών ενάντια στα διόδια» 
(http://epitropesdiodiastop.
blogspot.com, http://www.
pesoxi.gr) - Κ.Φ.
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Γράφει ο
Λεωνίδας Ανδριανός

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ 
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Όσοι πατριώτες θέλουν 
να καταθέσουν κάποιο 
ποσό στο Σύλλογό μας 
μπορούν να το κάνουν 
πηγαίνοντας στην Εθνική 
Τράπεζα. Ο λογαριασμός 
είναι 040/609112-13. 
Καλό είναι μετά να ενημε-
ρώνουν τον ταμία ή οποιο-
δήποτε μέλος του ΔΣ ώστε 
η προσφορά να δημοσιεύε-
ται στην εφημερίδα.

ΚΑΦΕ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

«ΤΟ ΚΕΦΙ»
ΣΜΥΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ελληνικό Αρκαδίας - Τηλ. 27910-31425

Η πεθερά με τον άνδρα της 
μικρότερης κόρης της είναι 
επάνω σε μια γέφυρα και 
κοιτάζουν τον ποταμό.«Αν 
πέσω στο ποτάμι θα με σώ-
σει άραγε;» σκέπτεται η πε-
θερά και βουτάει μέσα! Τι να 
κάνει και ο γαμπρός βουτάει 
κι αυτός και τη βγάζει έξω. 
Την άλλη μέρα βρίσκει έξω 
από το σπίτι του ένα ΦΙΑΤΑ-
ΚΙ και μια κάρτα που γρά-
φει: «Δώρο από την πεθερά 
σου».

…Την επόμενη μέρα η πε-
θερά επαναλαμβάνει το ίδιο 
«τεστ» με τον άνδρα της άλ-
λης της κόρης. Πέφτει στο 
ποτάμι η πεθερά αλλά ο γα-
μπρός δεν κουνιέται, με απο-
τέλεσμα να πνιγεί.
Την άλλη μέρα βρίσκει έξω 

από το σπίτι του μια FERRARI 
και μια κάρτα που γράφει: 
«ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ. Σ’ ΕΥΧΑ-
ΡΙΣΤΩ, Ο ΠΕΘΕΡΟΣ ΣΟΥ».

• Είναι ένα τεράστιο σού-
περ μάρκετ από εκείνα τα 
τεράστια που χάνει η μάνα 
το παιδί …και το παιδί τη 
βρίσκει. Δυο τύποι τρέχουν 
με τα καροτσάκια τους και 
κάποια στιγμή σε μία γωνία, 
πέφτει ο ένας πάνω στον άλ-
λον με φόρα.

-Σιγά ρε φίλε, μας σκότω-
σες, λέει ο ένας. Γιατί τρέ-
χεις σαν τρελός;

-Άστα ρε, απαντά ο άλλος 
έχασα την γυναίκα μου και 
την ψάχνω.

-Έλα ρε! Κι εσύ; Κι εγώ τα 
ίδια έπαθα. Πως είναι η δικιά 
σου;

-Να είναι ψηλή , γύρω στα 
δύο μέτρα, ξανθιά, με τέλειο 
σώμα. Η δικιά σου;

-Άσε ρε τη δικιά μου! Πάμε 
να ψάξουμε τη δικιά σου!

 H.Λ.Φ.

EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...

ΓΙΟΡΤΑΣΕ Η Ι. Μ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
Με μεγάλη λαμπρότητα γιόρ-

τασε και φέτος το μοναστήρι 
του χωριού μας. Το διήμερο 26 και 
27 Ιουλίου πλήθος πιστών συνέρ-
ρευσε στη μονή του Αγίου Νικοδή-
μου για να γιορτάσει μαζί με τον πα-
τέρα Αντώνιο (φωτό) και τον πατέρα 
Νικόδημο τον Άγιο. Ειδικά φέτος 
όσοι βρίσκονταν εκεί εκτός από τις 
κατανυκτικές ακολουθίες που παρα-
κολούθησαν είχαν την ευκαιρία να 

δουν και το ανακαινισμένο μοναστήρι που με τόσο μεράκι και 
φροντίδα έφτιαξαν οι πατέρες της μονής. Και όσοι κατά καιρούς 
βρισκόμαστε στο χωριό δεν χάνουμε τίποτα να επισκεφθούμε 
τον Άγιο Νικόδημο. Αντίθετα έχουμε πολλά να κερδίσουμε μι-
λώντας με τον πατέρα Αντώνιο και τον πατέρα Νικόδημο. 

H « ΔΟΛΙΑ» Η ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑ
Πολλές φορές, ακούμε, 

και άλλες τόσες μεταχειρι-
ζόμαστε και εμείς, την λέξη 
« ψωροκώσταινα», υπονοώ-
ντας την χώρα μας, την Ελ-
λάδα. Μια λέξη, ένα παρα-
τσούκλι ειρωνικό, προσβλη-
τικό, υβριστικό και απαξι-
ωτικό για την ίδια μας την 
χώρα. Πού θα βρεί τόσα λε-
φτά η ψωροκώσταινα; 
Τι περιμένεις να σου κάνει 

η ψωροκώσταινα; Και άλλα 
τέτοια ταπεινωτικά ακούγο-
νται και λέγονται! 
Αλήθεια, όμως, πως εγεν-

νήθηκε αυτό το παρατσού-
κλι, αυτή η τόσο ταπεινωτική 
λέξη για την πατρίδα μας; 
Ας γυρίσουμε τον χρόνο 
πίσω, και ας πάμε τότε που 
η πατρίδα μας έδινε τον πιο 
σκληρό και ύστατο αγώνα 
για να αποτινάξει τον τούρ-
κικο ζυγό. Η οικονομική της 
κατάσταση ήταν περισσότε-
ρο από τραγική και απείρως 
χειρότερη από την σημερι-
νή. Ο αγώνας είχε μεγάλες 
ανάγκες, και εκινδύνευε να 
χαθεί, και να πάνε στράφι 
τόσες θυσίες και τόσοι κό-
ποι. 
Οι απανταχού της γης, λι-

γοστοί Έλληνες, έχουν κινη-
τοποιηθεί. Ανάμεσα τους και 
μια φλογερή Ελληνίδα, μια 
πραγματική αρχόντισσα, μια 
μητέρα τεσσάρων παιδιών, 
η Πανώρια Χατζηκώστα, από 
τις Κυδωνιές της Μ. Ασίας. 
Ο πόθος της να ιδεί ελεύ-

θερη την Ελλάδα δεν τη 
αφήνει να ησυχάσει, και μια 
ημέρα μαζεύει και πουλάει 
τα υπάρχοντα της, και εγκα-
ταλείπει τους συγγενείς και 
φίλους της, και μαζί με τον 
άνδρα της και τα τέσσερα 
παιδιά της, φεύγει από τις 
Κυδωνιές και φθάνει στον 
επαναστατημένο και φλεγό-
μενο Μοριά για να βοηθή-
σει τον αγώνα εναντίον των 
Τούρκων, καταξοδεύοντας 
εν τω μεταξύ, όλες τις οικο-
νομίες της που έφερε μαζί 
της.
Ύστερα από πολλές δυ-

σκολίες, και την περιπλάνη-
ση κάτω από άθλιες συνθή-
κες, αυτή η πραγματική αρ-
χόντισσα, βλέπει με τα ίδια 
της τα μάτια, τον άνδρα της, 
να τον σφάζουν οι Τούρκοι, 
και να της αρπάζουν τα τέσ-

σερα παιδιά της. 
Μετά από αυτό, κάτω από 

περίεργες συνθήκες, και 
με χαμένα τα λογικά της, η 
ηρωική αυτή Ελληνίδα, βρέ-
θηκε να τριγυρνάει στους 
δρόμους των Ψαρρών, πα-

ραμιλώντας για την συμφο-
ρά της. 
Στην περιπλάνηση της 

αυτή, την συναντάει και την 
αναγνωρίζει ο δάσκαλος 
των παιδιών της, πρόσφυ-
γας και αυτός από το Αϊβαλί 
της Μ. Ασίας. Ο γέρο – δά-
σκαλος, την συμπόνεσε για 
την περιπέτειά της και την 
έθεσε υπό την προστασία 
του παίρνοντας τηνε μαζί 
του στο απελευθερωμένο 
Ναύπλιο. Η τραγική, όμως, 
μοίρα της Πανώριας Χατζη-
κώστα, δεν της έχει δώσει 
ακόμα όλα της τα χτυπή-
ματα, και σε λίγο της δίνει 
ακόμα ένα, τον θάνατο από 
επιδημία τύφου, του μοναδι-
κού προστάτη της, του γέρο 
– δασκάλου του Βενιαμίν, 
όπως τον έλεγαν. 
Μόνη, ξένη και έρημη, η 

Πανώρια Χατζηκώστα, περι-
φέρεται στο Ναύπλιο, κάνο-
ντας οποιαδήποτε δουλειά, 
ακόμα και ζητιανεύοντας, 
για να ζήσει όχι μόνο εκεί-
νη, αλλά για να θρέψει και 
τα τρία ορφανά απιδιά αγω-
νιστών, τα οποία επεριμά-
ζεψε, και με τα οποία εμοι-
ράστηκε μια άθλια τρώγλη, 
όπου έμενε.
Ποιος να την προσέξει, 

και ποιος να ασχοληθεί μαζί 
της, με μια άγνωστη, βρώμι-
κη και ψωριασμένη ζητιάνα, 
μέσα στην κοσμοχαλασιά 
και στις δυσκολίες του πολέ-
μου; Κανένας, μα κανένας! 
Και η καλή μας, η Πανώρια 

Χατζηκώστα, συνεχίζει να 
περιφέρεται στους δρόμους 
και δεν ήταν λίγες οι φορές, 
που την ακούγανε μέσα στο 
παραμιλητό της να προσεύ-
χεται, πρώτα να απελευθε-
ρωθεί η πατρίδα, ύστερα να 
ξαναβρεί τα τέσσερα παιδιά 
της και να ξαναγυρίσει στο 
αρχοντικό της, στις Κυδωνί-
ες την Μ. Ασίας. 
Η κοινωνία όμως, - όπως 

και κάθε κοινωνία – είναι 
σκληρή και άδικη, και δεν 
αργεί να της κολλήσει το 
παρατσούκλι «ψωροκώσται-
να». Έτσι μια Κυριακή στις 
οχτώ Μαΐου το 1826, στο 

Ναύπλιο – στην σημερινή 
πλατεία Συντάγματος - μια 
επιτροπή που συστήθηκε 
υπό την προεδρία του μεγά-
λου δασκάλου του γένους, 
του Γεωρ. Γεννάδιου, κάνει 
έρανο, και με δάκρυα στα 
μάτια παρακαλεί τους Ναυ-
πλιώτες να δώσουν τον οβο-
λό τους για την ενίσχυση 
του αγώνα. 
Έλληνες χανόμαστε, φω-

νάζει! Έχουμε ανάγκη από 
χρήματα! Ο αγώνας και η 
πατρίδα χάνονται! Δώστε! 
Δώστε κάτι από το υστέ-
ρημα σας, φωνάζει κλαίγο-
ντας!
Οι Ναυπλιώτες – φτωχοί 

και αυτοί- είναι διστακτικοί. 
Μια βουβαμάρα επικρατεί, 
και τότε, μια ταλαιπωρημένη 
στην εμφάνιση γυναικεία φι-
γούρα, ξεχωρίζει μέσα από 
το πλήθος, πλησιάζει το τρα-
πεζάκι της επιτροπής, και 
βγάζοντας από τον κόρφο 
της το μοναδικό γρόσι που 
είχε, καθώς και ένα ασημέ-
νιο δακτυλίδι – μοναδικό της 
κειμήλιο – από το δάκτυλο 
της, και τα παραδίνει για την 
ενίσχυση του αγώνα. Ήτα-
νε η « παλαβή» ζητιάνα του 
Ναυπλίου, η άλλοτε υπερή-
φανη αρχόντισσα, η Πανώ-
ρια Χατζηκώστα.
Ο κόσμος εσυγκινήθηκε, 

εχειροκρότησε και πρόσφε-
ρε ό,τι ο καθένας μπορούσε. 
Αργότερα, και όταν ο Καπο-
δίστριας έκανε το πρώτο ορ-
φανοτροφείο στο Ναύπλιο, 
η Πανώρια Χατζηκώστα, 
έπιασε δουλειά σε αυτό, 
υπηρετώντας τα ορφανά 
του πολέμου – χωρίς μισθό 
– παρά μόνο για να εξασφα-
λίσει ένα πιάτο φαί. 
Αλλά την ηρωίδα αυτή, 

εκτός από την κακή της μοί-
ρα, την θυμήθηκε και ο θά-
νατος και μια μέρα την επή-
ρε μαζί του. Η ηρωίδα μας, 
αρρώστησε και πέθανε. 
Τα ορφανά του πολέμου, 

και όλος ο λαός του Ναυ-
πλίου, σύσσωμος την εσυ-
νόδευσε στην τελευταία της 
κατοικίας και ποτέ δεν έπα-
ψε να διηγείται με συγκίνη-
ση την ιστορία της Πανώ-
ριας της Χατζηκώστα, της 
«παλαβής» και ψωριασμένης 
ζητιάνας του Ναυπλίου, της 
ψωροκώσταινας, που απέ-
δειξε ότι μέσα στην σπαραγ-
μένη καρδιά της, έκρυβε ένα 
θησαυρό ευγένειας, προ-
σφοράς και αγάπης στον 
άνθρωπο και στην πατρίδα. 
Αιωνία της η μνήμη!

ΠΑΡΚΑΡΙΣΕΣ
Παρκάρισες, στον δρόμο της ζωής, 
κλειδώθηκες καλά στον εαυτό σου, 
θυμάσαι, που και που κάποιες χαρές, 
γεμίζοντας μ’ όνειρα το κενό σου.

Στην ερημιά σου τώρα πλέον ζεις, 
θαρρείς πως τούτο είναι για καλό σου, 
το τέλειο που έψαχνες να βρεις, 
εφιάλτης σου γίνε, για πάντα στο μυαλό σου.

Σουρούπωσες σε μαύρο ουρανό, 
ψάχνεις να βρεις σ' αστέρια μοναχός σου, 
χωρίς παρέα βρέθηκες μες στο κενό, 
και να γνωρίσεις προσπαθείς τον εαυτό σου.

Τον εαυτό σου που κάμες θεό, 
και του ‘φτιαξες τον θρόνο της απάτης, 
τον τάισες με μπόλικο, μα ψεύτικο εγώ, 
και θέριεψε, και σου γίνε δυνάστης.

Με σύρμα έφραξες αγκαθωτό, 
το είναι σου, κανείς μην στο πειράξει, 
και στα στερνά σου τώρα προσπαθείς, 
όλο τον βίο σου, να βάλεις σε μια τάξη.

ΛΕΩΝ Η. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
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ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ
Τις μέρες του Αυγούστου 

ο σύλλογος προχώρησε σε 
κάποιες μικροεπισκευές στη 
παιδική χαρά στη Λιτρίβα 
που είναι δωρεά του κ. Ηλία 
Μπαρμπαλιά. Αποκαταστάθη-
κε πάλι η ύδρευση του χώρου 

ενώ επισκευάστηκε και η πόρ-
τα που είχε καταστραφεί. Έτσι 
άρχισε να ποτίζεται πάλι το 
πλατάνι που υπάρχει και ο χώ-
ρος να προστατεύεται από τα 
πρόβατα και τις κατσίκες που 
αφθονούν στο χωριό μας. 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΡOYΡΑΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Μετά από διαπραγματεύ-

σεις που είχαν ξεκινήσει 
εδώ και καιρό με τον τωρινό 
ενοικιαστή του ξενοδοχείου 
κ. Γούτα η πενταμελής επι-
τροπή που διαχειρίζεται το 

ξενοδοχείο αποφάσισε την 
αλλαγή του ενοικιαστή και 
έλυσε κοινή συναινέσει το 
συμβόλαιο του ενοικιοστασί-
ου. Μέλη του ΔΣ το Σάββατο 
11 Σεπτεμβρίου έκαναν απο-
γραφή των αντικειμένων του 
ξενοδοχείου πριν το παραλά-
βουν από τον ενοικιαστή που 
φεύγει και το παραδώσουν 
στον καινούργιο. Εδώ θέλου-
με να τονίσουμε ότι το ξενο-
δοχείο παραδόθηκε στα μέλη 
του ΔΣ σε ομολογουμένως 
άψογη κατάσταση από τον κ. 
Γούτα. Ο καινούργιος ενοι-
κιαστής είναι ο κ. Σταύρος 
Πετρόπουλος επιχειρηματίας 
από την περιοχή της Μεγαλό-
πολης με τον οποίο συμφω-
νήθηκε το ίδιο ενοίκιο 1250 

ευρώ και η κατασκευή πισί-
νας και παιδότοπου στο πίσω 
μέρος του ξενοδοχείου που 
θα κατασκευαστούν μέχρι 
το επόμενο καλοκαίρι. Επί-
σης στο σημείο που υπάρχει 

η πέργολα θα κατασκευαστεί 
αίθριο ώστε να αυξηθούν τα 
τραπέζια του εστιατορίου. 
Το σίγουρο είναι ότι το ξε-
νοδοχείο μας θα συνεχίσει 
να προσφέρει το ίδιο υψηλό 
επίπεδο υπηρεσιών με ακό-
μα καλλίτερες τιμές μιας και 
αυτό είναι η κοινή επιθυμία 
και των δύο πλευρών. Ο και-
νούργιος ενοικιαστής ελπίζει 
ότι μέχρι τέλος Οκτωβρίου το 
ξενοδοχείο θα είναι και πάλι 
σε λειτουργία. Από πλευράς 
συλλόγου το σίγουρο είναι 
ότι το ξενοδοχείο θα υποστη-
ριχθεί απ’όλους τους πατρι-
ώτες. Στο κ. Πετρόπουλο να 
ευχηθούμε καλές δουλειές 
και καλό κουράγιο…..

Το τελευταίο καιρό γινόμα-
στε μάρτυρες ενός θεάτρου 
του παραλόγου που στόχο έχει 
εκτός των άλλων και το τραίνο 
και ειδικά τη γραμμή της Πε-
λοποννήσου. Ενώ σε όλες τις 
πολιτισμένες χώρες της Ευρώ-
πης η πάγια πολιτική των κυ-
βερνήσεων είναι η αναβάθμιση 
των σιδηροδρομικών δικτύων 
με όλο και πιο γρήγορα τραί-
να αλλά και μ η επέκτασή τους, 
στην Ελλάδα συμβαίνει ακριβώς 
το αντίθετο. Το αυτοκίνητο 
έχει τη τιμητική του σε όλες τις 
μεταφορές, είτε αυτό λέγεται 
ΙΧ, είτε λεωφορείο, είτε νταλίκα 
Και όχι μόνο αυτό. Αφού δόθη-
καν οι αυτοκινητόδρομοι σε ιδι-
ώτες, κάτι στο οποίο δεν είναι 
απαραίτητο να διαφωνεί κανείς, 
οι αυξήσεις των διοδίων διαδέ-
χονται η μία την άλλη ανεξέλε-
γκτα χωρίς φυσικά να υπάρχει 
δυνατότητα εναλλακτικής με-
ταφοράς. Έτσι έχουμε φθάσει 
στο σημείο να πληρώνουμε 40 
Ευρώ βενζίνη για το χωριό και 
σχεδόν 20 ευρώ διόδια!!!! Για 
την ιστορία να αναφέρω ότι η 
τιμή του εισιτηρίου του τραίνου 
σήμερα από το Ναύπλιο μέχρι 
το Πειραιά είναι 9 ευρώ, του λε-
ωφορείου 14, όσο για το ταξί 
δεν το συζητάμε….Ο σιδηρό-
δρομος θα μπορούσε να απο-
τελέσει γρήγορο, εναλλακτικό, 
οικονομικό και οικολογικό μέσο 
μεταφοράς για τον κόσμο που 
δεν θέλει να πάρει το αυτοκίνη-
τό του όπως αρχίζει και γίνεται 
στην Αθήνα συνήθεια η μετακί-
νηση με το μετρό, το τραμ και 
το προαστιακό. Θα πρέπει εδώ 
να σημειώσουμε ότι η γραμ-
μή Πελοποννήσου και ειδικά 
το τμήμα Κόρινθος-Καλαμάτα 
αποτελεί ένα μεγάλο σκάνδαλο 
για τον ΟΣΕ. Ας μη ξεχνάμε ότι 
τα προηγούμενα χρόνια δόθη-
καν δισεκατομμύρια ευρώ για 
την ανακατασκευή της γραμμής 
στο τμήμα αυτό που τώρα κα-
ταργείται. Τα ερωτήματα ενός 
απλού πολίτη δυστυχώς μένουν 
αναπάντητα. Τόσο ο υπουργός 
Μεταφορών αλλά και η υπουρ-
γός Περιβάλλοντος οφείλουν 
να μας απαντήσουν στα πιο 
κάτω ερωτήματα. 

1) Γιατί δόθηκαν τόσα δις σε 
μια γραμμή που ήταν προγραμ-
ματισμένο να καταργηθεί. Ποιοι 
πήραν τα λεφτά αυτά; Μήπως οι 
ίδιοι που πήραν και τη χρήση 
των αυτοκινητοδρόμων;

2) Θα λογοδοτήσει 
κανείς για την κατα-
σπατάληση του δημό-
σιου χρήματος;

3) Είναι ή δεν είναι 
πολιτική της κυβέρνη-
σης η χρήση των μέ-
σων μαζικής μεταφο-
ράς;

4) Γιατί  η  συγκε-
κριμένη γραμμή δεν 
δίνεται σε άλλους φο-
ρείς που επιθυμούν 
τη συνέχιση της λειτουργίας 
της(δήμους)ή ακόμα και σε ιδι-
ώτες; Μήπως δεν θέλουν αυτοί 
που λυμαίνονται τους αυτοκινη-
τοδρόμους;

5) Γιατί η γραμμή δεν χρησι-
μοποιείται για εμπορικούς του-
λάχιστον σκοπούς(μεταφορά 
εμπορευμάτων), ώστε να απο-
συμφορηθεί και το οδικό δί-
κτυο από τις νταλίκες;
Καλό είναι να έχουμε και τις 

απόψεις των υποψηφίων περι-
φερειαρχών σ’ αυτά τα ερωτή-
ματα. Εκλογές έρχονται να ξέ-
ρουμε και τι πρεσβεύουν αυτοί 
που ψηφίζουμε. Για την ιστορία 
πάντως να αναφέρω ότι στα 
ερωτήματά μας που επιτακτικά 
θέτουμε από την εφημερίδα 
εδώ και αρκετά φύλλα μέχρι 
στιγμής την έχουν κάνει όλοι 
γαργάρα….

ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΤΑ ΕΡΓΑ 
ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Με πολύ γρήγορους ρυθ-
μούς ολοκληρώθηκαν τα 
έργα στη πηγή απ’ όπου 
παίρνει νερό το Ελληνικό 
στη περιοχή Εγκλενιώ. Είναι 
γνωστό ότι από το περασμέ-
νο χειμώνα στη περιοχή της 
πηγής είχε γίνει κατολίσθη-
ση με αποτέλεσμα μέρος 
του νερού που υδρεύει το 
χωριό να χάνεται. Με πολύ 
μεγάλη ταχύτητα έγινε η 
προκήρυξη και η δημοπρά-
τηση του έργου. Η βλάβη 
της κατολίσθησης αποκα-
ταστάθηκε, αντικαταστά-
θηκε τμήμα της σωλήνας 
μεταφοράς που ήταν παλιά 
μήκους 1,5 χιλιομέτρου και 
στις από 21 Ιουλίου το πρωί 
το νερό ξανάρχεται στο χω-
ριό μας άφθονο.

Τεχνικό Μελετητικό
γραφείο

Αντώνιος Π. Μπιτούνης
& συνεργάτες

Μελετητής Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ
Msc Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

Έργων Υποδομής

Τηλ. 210-2625943, 6947-820350
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 ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΓΕΩΤΡΗΣΗ
Η κατάσταση όσον αφορά το νερό στο χωριό χρόνο με το χρόνο 

χειροτερεύει. Το ποιος φταίει δεν είναι του παρόντος κειμένου. 
Όλοι έχουμε την ευθύνη μας άλλος πολύ άλλος λίγο. Μετά όμως 
από τη κατάσταση που δημιουργήθηκε φέτος το καλοκαίρι είναι 
φανερό ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα τόσο περιορισμού της σπα-
τάλης όσο και εμπλουτισμό του δικτύου. Το τελευταίο είναι πλέον 
επιβεβλημένο μιας και νέα σπίτια φτιάχνονται, νέοι ξενώνες χτί-
ζονται και όλο και περισσότερος κόσμος επισκέπτεται το χωριό 
τον Αύγουστο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με κάποια γεώτρηση 
αφού πρώτα έχει επιλεγεί προσεκτικά το σημείο που θα γίνει. Και 
αν είμαστε τυχεροί ίσως λύσουμε το πρόβλημα για πολλά-πολλά 
χρόνια….

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκαν και φέτος στο χωριό τα 

πρωταθλήματα στο σκάκι στο τάβλι και το πιγκ-πογκ. Στο σκάκι 
και το τάβλι διαγωνίσθηκαν από τις 18 έως τις 22 Αυγούστου ενώ 
στο πιγκ-πογκ από τις 17 έως τις 24 Αυγούστου. Την μεγαλύτερη 
συμμετοχή είχε το τάβλι όπου οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 20 
και συμμετείχαν όλες οι ηλικίες. Οι μεγαλύτεροι και πιο έμπειροι 
νόμισαν ότι θα κάνουν περίπατο όμως το τελευταίο λόγο είχε η 
νεότερη γενιά. Στο τελικό βρέθηκε ο Ηλίας Χ. Κουρουνιώτης και ο 
Νίκος Σπηλιόπουλος με νικητή το πρώτο. Το έπαθλο για τον νικητή 
ήταν ένα καλάθι με παραδοσιακά προιόντα ενώ για τον δεύτερο 
μία μυζήθρα. Στο σκάκι νικητής ήταν ο συνήθης ύποπτος Βασίλης 
Παπαντωνίου που κέρδισε ένα τόμο του γελοιογράφου ΑΡΚΑ που 
νίκησε την αδελφή του Μαρία σε μια ενδοοικογενειακή σύγκρου-
ση. Για πρώτη φορά φέτος διεξήχθη τουρνουά στο πιγκ-πογκ. Νι-
κήτρια αναδείχθηκε η Μίνα Γκελντή που κέρδισε τον Χαράλαμπο 
Καλλιανιώτη με έπαθλο δωροεπιταγή από το INTERSPORT. Όλα 
τα δώρα ήταν προσφορά του συλλόγου. Πλέον αυτά τα πρωτα-
θλήματα γίνονται θεσμός και αποκτούν πολύ ενδιαφέρον. Και του 
χρόνου να είμαστε καλά να τα ξανακάνουμε με ακόμα περισσό-
τερες συμμετοχές αλλά και με επέκταση των αγώνων και σε άλλα 
παιχνίδια όπως δηλωτή, μπιρίμπα κ.ά. 

ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
Είναι γεγονός πλέον η έλ-

λειψη νερού στο χωριό τον 
Αύγουστο. Ειδικά φέτος το 
φαινόμενο ήταν καθημερινό 
και για πολλές ώρες. Εκτός 
από τα μέτρα που πρέπει να 
λάβει ο δήμος(ότι κατανα-
λώνεις να πληρώνεις ειδικά 
τον Ιούλιο και τον Αύγουστο) 
και τα οποία έχουμε αναφέ-
ρει εκτενώς σε άλλα φύλλα 
της εφημερίδας έχουμε να 
προτείνουμε και κάτι ακόμα. 
Ήδη πολλά σπίτια έχουν το-
ποθετήσει μεγάλη δεξαμενή 
σε κάποια αποθήκη και από 
εκεί το νερό με πιεστικό μη-
χάνημα μεταφέρεται στο σπί-
τι. Έτσι όταν κόβεται το νερό 
στο χωριό με το γύρισμα ενός 
διακόπτη το σπίτι παίρνει 
νερό από τη δεξαμενή. Όσο 
πιο μεγάλη είναι η δεξαμε-
νή τόσο πιο ανεξάρτητοι εί-
μαστε. Και μη νομίσετε ότι 

το κόστος είναι μεγάλο. Το 
πιεστικό στοιχίζει γύρω στα 
250 ευρώ και μια πλαστική 
δεξαμενή ενός τόνου άλλα 
150 ευρώ. Αν προσθέσουμε 
και το κόστος εγκατάστασης 
άλλα 100 ευρώ το σύνολο 
φθάνει τα 500. Αν σκεφθού-
με πόσα έχουμε δώσει για να 
φτιάξουμε τα σπίτια μας το 
ποσό αυτό είναι αμελητέο αν 
σκεφθούμε τη ποιότητα ζωής 
που μας εξασφαλίζει. Έτσι 
δε θα μένουμε με τις σαπου-
νάδες στο λουτρό, ούτε θα 
ψάχνουμε το δάσκαλο για να 
τσακωθούμε…..Να σημειώ-
σουμε ότι το σύστημα αυτό 
είναι πολύ δημοφιλές στα 
νησιά μόνο που εκεί οι δεξα-
μενές είναι στέρνες που μα-
ζεύουν το βρόχινο νερό από 
το χειμώνα. Δεν έχετε παρά 
να δοκιμάσετε ή να ρωτήσετε 
όσους έχουν βάλει.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Δ.Σ. του συλλόγου προγραμματίζει την ανάδειξη 

και ανακατασκευή του αλωνιού στο λόφο του Αη-Γιώρ-
γη. Για το λόγο αυτό καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο 
εργολάβο να υποβάλλει προσφορά για το σκοπό αυτό.

• Το ΔΣ του συλλόγου προσκαλεί οιονδήποτε ενδι-
αφερόμενο να καταθέσει εγγράφως πρόταση για την 
αξιοποίηση του οικοπέδου του συλλόγου στην περιοχή 
«Μηλιά» στο Ελληνικό.

Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 

31 Οκτωβρίου 2010. 
Περιμένουμε έγκαιρα 
τις συνεργασίες σας.

ΠΑΕΙ ΕΦΥΓΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ…….ΠΑΕΙ ΕΦΥΓΕ ΤΟ ΤΡΑΙΝΟ…….


