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ΠΑΣΧΑ... ΕΛΛΗΝΙΚΟΠΑΣΧΑ... ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥΟ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Όπως κάθε χρόνο κι εφέτος έγινε η περιφορά του επιταφίου τη Μεγάλη Παρασκευή στο 

Ελληνικό. Μετά από πολλά χρόνια ολοκληρώθηκε μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα, με 
την πομπή να φθάνει μέχρι τον Αη-Γιάννη (κοιμητήριο) και τα εγκώμια που έψαλλαν παρέες 

γυναικών του Ελληνικού να 
επιτείνουν τη συγκίνηση....
Την ακολουθία του επιταφί-
ου παρακολούθησε όλο το 
χωριό ενώ πάρα πολλοί πα-
τριώτες εκδήλωσαν την επι-
θυμία να σηκώσουν έστω και 
για λίγο το Επιτάφιο. 

Ο σύλλογος εύχεται σε 
όλους τους πατριώτες εντός 
Ελληνικού αλλά και ...όπου 
γης Χριστός Ανέστη με υγεία 
και χαμόγελο!!! 

Του χρόνου στο Ελληνικό 
να είμαστε ακόμα περισσότε-
ροι!!

Για άλλη μια χρονιά το χωριό μας βού-
λιαξε στη κυριολεξία τις μέρες του 

Πάσχα. Και να σκεφθεί κανείς ότι τις πε-
ρισσότερες μέρες ο καιρός δε βοήθησε με 
αποτέλεσμα οι δεκάδες πατριώτες αλλά 
και εκδρομείς να μένουν στα σπίτια τους, 
τα ξενοδοχεία ή τα μαγαζιά του Ελληνικού. 
Αυτό καθόλου δε χάλασε το κέφι όλων όσων 
βρέθηκαν εκεί τις άγιες μέρες. Τα έθιμα ακο-
λουθήθηκαν κατά τη παράδοση. Τα παιδιά 
έφτιαξαν λαμπάδες, οι γυναίκες στόλισαν 
τον Επιτάφιο με λουλούδια που ήρθαν από 
την Αθήνα(ευγενική προσφορά της επιχεί-
ρησης Τόμπρος-Κόνιαρης) ενώ τη Μεγάλη 
Παρασκευή η χορωδία των γυναικών που 
σχηματίζεται έψαλε τη «ζωή εν τάφω». Εδώ 
να σημειώσουμε ότι μετά από πολλά χρόνια 
ο Επιτάφιος πήγε μέχρι τον Αη-Γιάννη. Το 
Μεγάλο Σάββατο κυριάρχησε η προετοιμα-

σία των αρνιών ενώ το απόγευμα είχαμε το 
παραδοσιακό αγώνα ανάμεσα στους Κομή-
τες και τους Κοπρίτες. Βράδυ του Μεγάλου 
Σαββάτου όλο το χωριό ανηφόρισε για την 
εκκλησία για την Ανάσταση. Ευχές, φιλιά και 
χαμόγελα αντάλλασσαν οι πατριώτες μαζί 
με τις ελπίδες για Ανάσταση και ένα καλλί-
τερο αύριο της πατρίδας. Τη Κυριακή βοη-
θούντος και του καιρού τα τραγούδια και τα 
ψητά αρνιά τα συναντούσες σε κάθε γειτο-
νιά με κέντρο του γλεντιού όπως πάντα τη 
πλατεία. Από Δευτέρα άρχισαν όλοι σιγά-
σιγά να παίρνουν το δρόμο της επιστρο-
φής ενώ όσοι παρέμειναν γιόρτασαν και τον 
Άγιο Γεώργιο τη Τετάρτη μετά το Πάσχα. 
Νάμαστε όλοι καλά να τα ξαναπούμε του 
χρόνου….(Λεπτομέρειες για τις επιμέρους εκ-
δηλώσεις θα βρείτε σε ιδιαίτερα άρθρα μέσα 
στην εφημερίδα).

Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος γιορτάσθηκε και στο Ελ-

ληνικό η επέτειος της εθνικής παλιγγενεσίας. Το πρωί 
τελέσθηκε πανηγυρική θεία λειτουργία στο Προφήτη Ηλία  ενώ 
μετά τα παιδιά του χωριού μας ντυμένα με παραδοσιακές στο-

λές και με την ελληνική σημαία πήγαν στη πλατεία του χωριού 
στο μνημείο των ηρώων. Εκεί τελέσθηκε τρισάγιο στη μνήμη 
των ηρώων του 1821 παρουσία όλου του χωριού και μετά κα-
τατέθηκε στεφάνι από τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου κ. 
Χαράλαμπο Μπαρμπαλιά. Στο τέλος όλοι οι παρευρισκόμενοι 
έψαλαν τον εθνικό ύμνο.

ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και 

φέτος τα παιδιά του χωριού 
που βρέθηκαν τις Άγιες μέρες 
του Πάσχα στο χωριό ακολού-
θησαν τη παράδοση και έφτια-
ξαν λαμπάδες για όλους τους 
πατριώτες. Τα υλικά τα πήρε 
ο σύλλογος και την αίθουσα 
κατασκευής μας τη παραχώ-
ρησε ο Βασίλης Κόνιαρης του 
Λυκούργου στα παλιά γρα-
φεία του συλλόγου γυναικών. 
Για τη θέρμανση φρόντισε ο 
Δημήτρης Αιβαλής. Την επο-
πτεία είχαν μέλη του συλλόγου 

και πολλές μαμάδες. Μετά τα 
παιδιά βγήκαν στη γύρα, στη 
πλατεία, στα μαγαζιά και τα 
ξενοδοχεία και συγκέντρωσαν 
ένα αξιόλογο ποσό το οποίο 
Ηεπικεφαλής Δήμητρα Μπαρ-
μπαλιά παρέδωσε στη ταμία 
του συλλόγου. Πέρυσι με τα 
λεφτά των λαμπάδων στήθηκε 
ο κινηματογράφος. Φέτος θα 
δούμε τι θα μας προτείνουν…..
Μπράβο στα παιδιά αλλά και 
τις βοηθούς τους. Δεν αναφέ-
ρουμε ονόματα για το φόβο μη 
ξεχάσουμε καμμία!!!!

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Όταν θα παίρνετε στα χέρια σας την εφημερίδα θα ξέ-

ρετε και τα αποτελέσματα των εκλογών τόσο σε τοπικό 
επίπεδο, στο Ελληνικό και στο δήμο Γορτυνίας, όσο και σε 
όλη την Ελλάδα. Εμείς απλά να σας ενημερώσουμε ότι στο 
τοπικό υποψήφιοι είναι ο Χαράλαμπος Μπαρμπαλιάς που 
είναι ήδη πρόεδρος του τοπικού και ο Δημήτρης Αιβαλής. 
Να ευχηθούμε να βγει ο καλλίτερος για το Ελληνικό και εί-
μαστε σίγουροι ότι οι πατριώτες θα ψηφίσουν με κρίση και 
ευθύνη σε όλες τις κάλπες. Στην επόμενη εφημερίδα θα 
δημοσιευθούν αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα. 

Ηλίας Γεωργαντάς

Αγγελική & Ιωάννα 

Κόνιαρη

Χριστίνα Κόνιαρη

Σοφία Μπαρμπαλιά

Χαρ. Μπαρμπαλιάς

Αντ. Παπαντωνίου

Ηλίας Παπασταματίου

Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Για λόγους οικονομίας η εφημερίδα μας είναι πλέον 4σέ-

λιδη. Γι’ αυτό είναι δύσκολο να δημοσιεύονται μεγάλα άρ-
θρα ή κείμενα άσχετα με το χωριό, λόγω έλλειψης χώρου. 
Αυτό όμως μπορεί να γίνει στο facebook και στη δ/νση 
elliniko arcadias fun club, όπου μπορεί ο κάθε πατριώτης 
να αναρτήσει αυτό που θέλει για να ενημερώσει το χωριό. 
Φυσικά δεν ανεβαίνουν κείμενα υβριστικά ή άρθρα που 
προσβάλλουν πατριώτες.
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Για την ενημέρωση των κοινωνικών επικοινωνήστε 
με την Χριστίνα Κόνιαρη στο τηλ. 6974-306576

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΞ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 
«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:
ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Υπεύθυνος έκδοσης:
ΒΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συντακτική Επιτροπή:
ΠΑΝ. ΑΪΒΑΛΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΛΟΥΜΗ

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

E-mail: costaszl@yahoo.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν τις θέσεις 
και τις απόψεις 

των υπογραφόντων

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

Κατάσταση του ταμείου του συλλόγου 
μέχρι 30/04/2014

Λογαριασμός Αμερικής  ................................ 10.706,13€
Λογαριασμός Κινήσεως  ..................................3.672,14€
Μετρητά  ......................................................5.331,02€
ΣΥΝΟΛΟ  .................................................... 19.709,29€

YΠΕΝ ΘΥ ΜΙ ΣΗ
Πα ρα κα λού νται ό λοι οι 

πα τριώ τες να α να φέ ρουν 
ο ποιο δή πο τε, ευ χά ρι στο 
ή δυ σά ρε στο, κοι νω νι-
κό γε γο νός γνω ρί ζουν, 
σε οποιοδήποτε α πό τα 
μέ λη του Δ.Σ., με σκο πό 
τη δη μο σί ευ σή του στην 
ε φη με ρί δα.
Έ χουν εκ φρα στεί κα-

τά και ρούς πα ρά πο να 
για πα ρα λεί ψεις γε γο νό-
των, για τα ο ποί α  ό μως 
ο υ πεύ θυ νος της στή λης 
δεν εί χε ε νη με ρω θεί.

YΠΕΝ  ΘΥ  ΜΙ  ΣΗ
Πα ρα κα λού νται ό λοι οι πα τριώ τες να α να φέ ρουν ο ποιο-

δή πο τε, ευ χά ρι στο ή δυ σά ρε στο, κοι νω νι κό γε γο νός γνω-
ρί ζουν, σε οποιδήποτε α πό τα μέ λη του Δ.Σ., με σκο πό τη 
δη μο σί ευ σή του στην ε φη με ρί δα.
Έ χουν εκ φρα στεί κα τά και ρούς πα ρά πο να για πα ρα λεί-

ψεις γε γο νό των, για τα ο ποί α  ό μως ο υ πεύ θυ νος της στή-
λης δεν εί χε ε νη με ρω θεί.

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου 
Μαρτίου - Απριλίου 2014

Από μεταφορά  ............................................ 20.165,79€
Έσοδα  .............................................................485,00€
Έξοδα  ..............................................................941,50€
ΣΥΝΟΛΟ  ..................................................... 19.709,29€

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

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.

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 Ο Σύλλογος αποφάσισε τη δημιουργία δανειστικής βι-

βλιοθήκης η οποία θα φιλοξενείται στον ξενώνα.  
Παρακαλούμε όποιος πατριώτης θέλει να προσφέρει βι-

βλία (να είναι σε άριστη κατάσταση) να επικοινωνήσει με 
τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής : 
Χριστίνα Κόνιαρη, Εφη Παπαγεωργίου και Βαγγελιώ Τα-

λούμη.

ΠΟΔΗΛΑΤΑ - 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΑΤΙΝΙΑ - 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Αφοι Αϊβαλή Ο.Ε.
Ηφαίστου 39 & Κινέτου, τηλ. 210 3246718 

Μοναστηράκι • www.revolt.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΝΘΟΥΣ
Επιθυμούμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες 

σε όλους τους συγγενείς, συγχωριανούς  και  φίλους  που 
στάθηκαν κοντά μας  και μας τίμησαν με την συμπαρά-
σταση και την παρουσία τους στο βαρύτατο πένθος μας 
για την  απώλεια του πολυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΝΙΑΡΗ
Ευχαριστούμε ολόψυχα όλους  τους συγγενείς και φί-

λους που βρίσκονται στο εξωτερικό και μας συμπαραστά-
θηκαν με τον δικό τους τρόπο.  
Αναφερόμαστε  στις οικογένειες Βασιλείου και Δημη-

τρίου Γεωργαντά,  τις οικογένειες της Βάσως Κόνιαρη-
Σαλτή και όλη την Ελληνική Ομογένεια της Μελβούρ-
νης.
Τις κυρίες  Βίλμα και Τούλα Γεωργαντά στον Καναδά, 

την κυρία Μαρία Λυκόγιαννη στην Αμερική και την 
Άννα και Γωγώ Τζεμπετζή.
Τέλος θέλουμε να εκφράσουμε τις εγκάρδιες ευχαριστί-

ες μας και σε όλους όσοι κατέθεσαν δωρεές στο Ίδρυμα   
«Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Η Μνήμη του, παρακαταθήκη για όλους μας. 

Η σύζυγος, τα παιδιά και τα εγγόνια.

 ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΒΡΑΒΕΥΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
 Α Ε Ι

1. Κουρουνιώτη Ελένη του Βασίλη (εγγονή Λάμπη & Ελένης 
Κουρουνιώτη):Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τμήμα 
Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας.

2. Κουρουνιώτης Γιάννης του Ηλία (εγγονός Γιάννη & Βούλας 
Κουρουνιώτη): Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών τμήμα 
Οργάνωσης & Διοίκησης.

3. Χασάπης Αλέξανδρος του Χαράλαμπου και της Βούλας 
(εγγονός Θωμά & Ρεβέκας Σαρακινιώτη): Μαθηματικό 
Αθήνας

 Τ Ε Ι
1. Καλομοίρης Παναγιώτης του Δημήτρη (εγγονός Κώστα & 

Γεωργίας Καλομοίρη): Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Αθή-
νας.

Το Δ.Σ. τους συγχαίρει και παρακαλεί αν υπάρχουν και άλλοι 
επιτυχόντες να το γνωστοποιήσουν στα μέλη του Συλλόγου.

ΒΑΠΤΙΣΗ
Η Ευαγγελία Δημητρίου 

Γεωργαντά και ο Ιωάννης 
Πολέμης βάπτισαν το αγο-
ράκι τους στις 27-4-2014 
στον Αγιο Χαράλαμπο Αγίου 
Στεφάνου. Το όνομα αυτού: 
Δημήτρης.
Το Δ.Σ. εύχεται να τους 

ζήσει και καλοφώτιστο.

 ΘΑΝΑΤΟΙ
• Η Βούλα Καστανιώτη 

του Ευαγγέλου πέθανε στις 
06/04/2014, σε ηλικία 86 
ετών και τάφηκε στο κοιμη-
τήριο Αγ. Αναργύρων.

• Ο Χαράλαμπος Ταλού-
μης του Βασιλείου πέθανε 
στις 07/04/14 σε ηλικία 89 
ετών. Η κηδεία του έγινε 
στις 09/04 στο κοιμητήριο 

του χωριού μας.
Το Δ.Σ. συλλυπείται τους 

οικείους τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Θερμές ευχαριστίες στην 

εταιρία Τόμπρος Κόνιαρης η 
οποία εν μέσω οικονομικής 
κρίσης ανέλαβε τα έξοδα του 
στολισμού του Επιταφίου 
ώστε την Μ. Πέμπτη το βρά-
δυ οι γυναίκες να στολίσουν 
Επιτάφιο ο οποίος δεν είχε 
να ζηλέψει τίποτα από τους 
Επιταφίους μεγάλων πόλε-
ων. Η ευλογία Του να είναι 
πάντα μαζί τους.

 • Το Δ.Σ. ευχαριστεί τον 
Χαράλαμπο Ταλούμη για 
την προσφορά φωτογραφιών 
στην εφημερίδα.

Και για να μη ξεχνάμε το παρελθόν. Ένας στολισμός επιταφί-
ου τη δεκαετία του 70 με αγριολούλουδα από τα χωράφια και 
τριαντάφυλλα από τις αυλές των σπιτιών. Για να θυμούνται οι 
παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι.

Λες και ήταν χθες. . .Λες και ήταν χθες. . .
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ΕΓΙΝΕ ΤΟ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 
Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ     

Οπως κάθε Μεγάλο Σάβ-
βατο απόγευμα έτσι και 

φέτος έγινε ο παραδοσιακός 
αγώνας ανάμεσα στους Κομή-
τες και τους Κοπρίτες.
Η παράδοση διατηρήθη-

κε και φέτος και το κύπελλο 
έμεινε στην Αθήνα. Οι κοπρί-
τες ξεκίνησαν καλά και στο 
ημίχρονο προηγήθηκαν - . 
Ομως οι κομήτες δεν είχαν 
πει τη τελευταία τους λέξη 
και στο δεύτερο ημίχρονο επι-
κράτησαν ολοκληρωτικά και 
νίκησαν -  εκμεταλλευόμε-
νοι τραγικά λάθη της άμυνας 
των κοπριτών. Κορυφαίοι του 
αγώνα οι δυο τερματοφύλα-
κες Χαράλαμπος Kαλλιανιώτης 
και Ηλίας Κουρουνιώτης. Τον 
αγώνα παρακολούθησαν πολ-
λοί πατριώτες ενώ η διαιτη-
σία του Χριστόφορου Βόσσου 
ήταν άψογη. 
Και του χρόνου νάμαστε 

καλά.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 
Συλλόγου στο διαδίκτυο 

στη διεύθυνση www.ellinikon.gr 
και στο facebook: 

ellinikon arcadias fun club

ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛ. ΗΛΙΟΥ
Δ Ι ΚΗ ΓΟ ΡΟΣ  ΠΑ Ρ ’  ΕΦΕ Τ Α Ι Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΣΚΟΥΦΑ 47-49
3ος ΟΡΟΦΟΣ

ΤΗΛ./FAX: 210-3600772
ΤΗΛ. ΚΙΝ.: 6977-217129

Την Κυριακή 16/3/2014 ο Σύλλογος Γυναικών Ελληνικού 
διοργάνωσε μεσημεριανό τραπέζι των μελών και φίλων του 
Συλλόγου, στο μεζεδοπωλείο “Κάπαρη” στα Άνω Πετρά-
λωνα. Η ημέρα ήταν θαυμάσια, η προσέλευση των μελών 
μας,σε πείσμα των καιρών, ήταν πολύ μεγάλη, ανταπο-
κρίθηκαν με χαρά και ενθουσιασμό στο κάλεσμα μας και 
πέρασαν ένα χαρούμενο και ευχάριστο μεσημέρι, απολαμ-
βάνοντας γευστικότατο φαγητό - νηστίσιμο και μη – και 
καλή συντροφιά, σ’ ένα όμορφο περιβάλλον παλιού σπιτιού 
με άψογη εξυπηρέτηση. 

Ευχαριστούμε όλες και όλους όσοι συμμετείχαν στη συ-
νάντησή μας αυτή και με τη ζωντάνια και τη καλή τους 
διάθεση συνέβαλαν στην επιτυχία της.

Επίσης ευχαριστούμε ιδιαίτερα το συμπατριώτη μας Φώτη 
Λυκογιάννη,ο οποίος συμμετείχε στο τραπέζι μας και πρό-
σφερε στο Σύλλογό μας όμορφες εικόνες που κατασκεύασε 
ο ίδιος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ
Τη Τετάρτη 30 Απριλίου, τοποθετήθηκαν 

δύο πινακίδες σήμανσης κινδύνου στις κύριες 
εισόδους του χωριού μας, για την διαφύλαξη 
της ασφάλειας των πεζών στο χωριό μας.

Πιο συγκεκριμένα οι πινακίδες αυτές τοπο-
θετήθηκαν λίγο πριν την έναρξη της κατοικη-
μένης περιοχής και απευθύνονται στους ει-
σερχόμενους οδηγούς στο χωριό μας, ώστε να 
ελαττώσουν την ταχύτητα διέλευσης, εφιστώ-
ντας τους την προσοχή για τους πεζούς. 
Οι πινακίδες αυτές συνοδεύονται από αυ-

τόνομο σύστημα προειδοποιητικού φωτι-
σμού, που αποτελείται από φωτοβολταϊ-
κό πάνελ και μπαταρία. Το σύστημα αυτό 
είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς 
είναι ενεργειακά αυτόνομο και δεν απαι-
τεί σύνδεση με το σύστημα της ΔΕΗ. 
Επιπλέον, το σύστημα αυτό είναι φιλικό και 
προς τον οδηγό, λόγω των αισθητήρων φω-
τεινότητας τους οποίους διαθέτει, ώστε τις 
βραδυνές ώρες η φωτεινότητα του φανού να 
είναι μειωμένη και να μην διαταράσσει την 
ορατότητα του διερχόμενου οδηγού. 
Τέλος, τις επόμενες ημέρες θα τοποθετηθεί 

και άλλη μία προειδοποιητική πινακίδα στην 
είσοδο του χωρίου μας για όσους οδηγούς 
προέρχονται από την περιοχή του Λούσιου πο-
ταμού, ώστε η προστασία των πεζών που κι-
νούνται στο χωριό μας και ιδίως των παιδιών 
μας να γίνει πληρέστερη με σεβασμό παράλ-
ληλα στο περιβάλλον και την αειφόρο ανά-
πτυξη.
Ευχαριστώ όλους όσους βοήθησαν για να 

αποκτήσει το χωριό μας αυτό το σύγχρονο σύ-
στημα σήμανσης κινδύνου,

Χαρ. Μπαρμπαλιάς

Η ΦΑΡΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Φίλοι μου θέλαμε να σας 

ενημερώσουμε ότι έχουμε 
ξεκινήσει να φτιάχνουμε με 
άριστες πρώτες ύλες κρέμες 
προσώπου, κρέμες καθαρι-
σμού προσώπου, ενυδατικές 
κρέμες σώματος, απολεπι-
στικά σώματος, σαπούνια 
λαδιού και πολλά άλλα. 
Όσοι τα δοκίμασαν μας εί-
παν τα καλύτερα για την ποιότητα των αποτελεσμάτων, την 
υφή των προϊόντων και την αίσθηση που αφήνουν στο δέρ-
μα. Θα σας κρατάμε ενήμερες και ενήμερους για την πρόοδο 
μας στην τελειοποίηση των προϊόντων μας. Εννοείται ότι 
δεν διατίθενται ακόμη προς πώληση, απλά τα παρέχουμε 
στα πλαίσια της πειραματικής μας προσπάθειας.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΝΙΑΡΗ

 Η ΕΛΛΑΔΑ... ΚΑΙ  ΣΤΗ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ
Η Γαλανόλευκη ήταν παρού-

σα στη Regata της 
Majunga/Μαδαγα-
σκάρης και δέσποζε 
μάλιστα ανάμεσα 
στις δεκάδες συμ-
μετοχές χάρις στη 
χορηγία της εται-
ρίας Ταλούμη και 
τη συμμετοχή του 
εκλεκτού πατριώτη 
μας Βασίλη Ταλού-
μη γιου του Πανα-
γιώτη Ταλούμη που 
ζουν και προοδεύ-
ουν στη μακρινή και 
όμορφη αυτή χώρα 
της Αφρικής. Οι 
Μουλατσαίοι όπου 
κι’ αν βρίσκονται 
φροντίζουν να δια-
φημίζουν τη πατρί-
δα και το χωριό…..

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Aπό 100% πρόβειο και γίδινο γάλα 

Ποιότητα Α΄ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
τηλ. 27910-31054 - Κιν.: 6937 454968
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ΓΙΟΡΤΑΣΕ Ο ΑΗ-ΓΙΩΡΓΗΣ
Στις 23 Απριλίου γιόρτασε το εκκλησάκι που δεσπόζει στο 

έμπα του χωριού μας ο Αη-Γιώργης. Επειδή ήταν μόλις τρεις 
μέρες μετά το Πάσχα τη λειτουργία παρακολούθησαν πολ-
λοί πιστοί. Σ’ αυτό βοήθησε και ο καιρός και η ανοιξιάτικη 

μέρα που έκανε. Χρόνια Πολλά σε όσες και όσους  γιόρταζαν 
και Χρόνια Πολλά στον ιερέα του χωριού μας το Παπαγιώρ-
γη μας. Και του χρόνου νάμαστε καλά και ακόμα περισσότε-
ροι.

…..ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΑΗ-ΘΑΝΑΣΗΣ
Στις 2 Μαΐου γιόρτασε ο Αγιοθανάσης μας. Με τη φροντί-

δα του Παπαγιώργη μας και των επιτρόπων ,αλλά και με τη 
βοήθεια του Ανδρέα Ανδριανού που κατασκεύασε και ένα 
προστατευτικό στέγαστρο το όμορφο αυτό ξωκκλήσι είναι 
περιποιημένο και καθαρό. Σε λίγο καιρό και οι ακακίες που 
έχουν φυτευτεί και τις περιποιείται ο Γιώργος Κουρουνιώτης 
θα ρίξουν μπόλικη τη σκιά τους και στο προαύλιο. Σημαντι-
κή η προσφορά του ψάλτη μας Κυρίου Τάκη Παπαδημητρί-
ου που έρχεται αφιλοκερδώς σε κάθε εκκλησιασμό από την 
Καρύταινα....Τους ευχαριστούμε.
Και του Χρόνου με υγεία.

Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 

30 Ιουνίου 2014. 
Περιμένουμε έγκαιρα 
τις συνεργασίες σας.

Όσοι πατριώτες θέλουν 
να καταθέσουν κάποιο ποσό 
στο Σύλλογό μας μπορούν να 
το κάνουν πηγαίνοντας στην 
Εθνική Τράπεζα. Ο λογαρια-
σμός είναι 040/609112-13. 
Καλό είναι μετά να ενημερώ-
νουν τον ταμία ή οποιοδήποτε 
μέλος του Δ.Σ. ώστε η προ-
σφορά να δημοσιεύεται στην 
εφημερίδα.

Ενοικιάζονται γραφεία 
34 τ.μ. (3ου ορόφου) και 
24 τ.μ. (4ου ορόφου, ρε-
τιρέ, με A/C), προσόψε-
ως, με WC,πλήρως ανα-
καινισμένα, καινούργια 
αλουμινένια κουφώματα.
Νικηταρά 5-7 (πλησίον 

πλ. Κάνιγγος και πλ. Ομο-
νοίας).
Πληροφορίες: τηλ.210-

9647056, 6946-282003.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Μεγάλη επισκεψιμότητα πα-
ρουσιάζει η ιστοσελίδα του 
χωριού μας. Ο υπεύθυνος της 
ιστοσελίδας κ. Ηλίας Παπα-
σταματίου μας έστειλε ενδει-
κτικά τα στατιστικά του Μαρ-
τίου. Τον ευχαριστούμε πολύ 
για τη πολύτιμη βοήθειά του.
• 2.997 προβολές της σε-
λίδας, 752 επισκέψεις, εκ 
των οποίων οι 576 μονα-
δικές, 

• Το 68,35% των επισκέψεων 
προέρχεται από καινούρ-
γιους χρήστες!

• Κατά μέσο όρο, ο κάθε 
χρήστης επισκέπτεται 4 
σελίδες εντός του site, 
πριν  αποχωρήσει  από 
αυτό.

• Ο μέγιστος αριθμός επισκέ-
ψεων σημειώθηκε την 4η 
Μαρτίου 

• To 66% των επισκεπτών 
διαβάζει την ιστοσελίδα 
στα ελληνικά και το υπό-
λοιπο 34% στα αγγλικά

• Το μεγαλύτερο ποσοστό 
της κίνησης προέρχεται 
από τις παρακάτω χώρες 
με φθίνουσα σειρά : Ελλά-
δα, ΗΠΑ, Γερμανία, Κύπρος

Ηλίας Παπασταματίου

Ξεκίνησαν εργασίες στην συνδετήρια οδό 
της Μεγαλόπολης με τη νέα εθνική οδό! 
Ξεκίνησαν σήμερα το πρωί 

εργασίες στην συνδετήρια 
οδό της πόλης της Μεγαλόπο-
λης με την νέα εθνική οδό. Οι 
εργασίες γίνονται στο τελευ-
ταίο τμήμα που ενώνει τον 
δρόμο με την Μεγαλόπολη.
Βέβαια όπως όλα δεί-

χνουν θα δοθεί μια προ-
σωρινή λύση και δεν πρό-
κειται να γίνουν οι εργα-
σίες που όλοι γνωρίζουμε 
και αφορούν την σύνδεση 
στην οδό Καβάφη. Τελικά 
θα υπάρξει μια προσωρινή 
σύνδεση με τον δρόμο που 
οδηγεί από τις εργατικές κατοικίες προς το χωριό Περιβόλια.
Είναι ο μόνος τρόπος να χρησιμοποιηθεί επιτέλους το τμήμα της συνδετήριας που είναι ήδη 

κατασκευασμένο, μέχρι να δοθεί οριστική λύση στο τμήμα της οδού Καβάφη.
Η λύση που δίνεται θεωρείται αναμενόμενη και μάλιστα θα έπρεπε να είχε γίνει από καιρό. 

Άλλωστε είναι στην ουσία σαν την πρώτη λύση που είχε βρεθεί και περνάγαμε όλοι μέσα από 
τα χωράφια. Έτσι και τώρα οι οδηγοί θα πρέπει να διανύσουν ένα τμήμα 500 μέτρων στο οποίο 
από ότι γνωρίζουμε είναι χαρακτηρισμένο σαν αγροτικός δρόμος. Σίγουρα αυτή η λύση για κά-
ποιους είναι θετική και για κάποιους αρνητική. Ο καθένας θα την κρίνει όπως θέλει. 

ΜΟΥΛΑΤΣΑΙΪΚΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
Ο Παρασκευάς και η Πόπη άνοιξαν καινούριο ζαχαρο-

πλαστείο στην πλατεία της Μεγαλόπολης. Για την ακρίβεια 
μετέφεραν το παλιό και πετυχημένο ζαχαροπλαστείο που 
λειτουργούσε εδώ και χρόνια σε πιο κεντρικό σημείο. 

Τους ευχόμαστε Υγεία και γλυκιές δουλειές, γιατί είναι 
παιδιά του χωριού μας αλλά και γιατί ο Πάρις είναι πρω-
ταθλητής στα γλυκά και ειδικά στο γαλακτομπούρεκο και 
γιατί η Πόπη μας υποδέχεται με χαμόγελο. 
Υ.Γ.: Δεν έχει μείνει γαλακτομπούρεκο ούτε για φωτογρα-

φία.

Χρόνια πολλά Γεωργία...Χρόνια πολλά Γεωργία...


