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ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ

Ένα από τα ωραιότερα που συνέβησαν το φετινό καλοκαίρι ήταν ο θερινός κινηματογράφος που στήθηκε στη
Μηλιά. Το εγχείρημα είχε ξεκινήσει από το χειμώνα όπου ο
σύλλογος με τη βοήθεια των παιδιών που είχαν μαζέψει τα
χρήματα και του Ιωάννη Κόνιαρη που είχε την απαραίτητη
τεχνογνωσία αγοράστηκαν τα μηχανήματα, καθαρίστηκε ο
χώρος του οικοπέδου του συλλόγου στη Μηλιά και δημιουργήθηκε ο θερινός κινηματογράφος. Ο Γιάννης έμαθε τη συν-

δεσμολογία στο Βασίλη το Σιέμπο ο οποίος και τον λειτουργούσε όταν έλειπε ο Γιάννης. Ρεύμα στην αρχή μας έδωσε ο
Γιώργος ο Αποστολόπουλος, μετά ο Βασίλης ο Σιέμπος ενώ
στη καθημερινή μεταφορά των μηχανημάτων από το θόλο
της Μηλιάς στο σημείο προβολής βοήθησαν πάρα πολλοί
πατριώτες. Σημαντική βοήθεια έστειλε από την Αθήνα ο κ.
Γιάννης Φουρλής που έκανε δωρεά τις καρέκλες του κινημα-

«Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρια μεσ’ τα θερινά τα σινεμά»
τογράφου. Κάθε βράδυ τον Αύγουστο υπήρχε προβολή ενώ
πολλές ημέρες υπήρχαν και δύο προβολές μετά από απαίτηση των θεατών. Βλέπετε οι ηλικιωμένοι προτιμούσαν παλιό
ελληνικό κινηματογράφο γιατί δε προλάβαιναν να διαβάσουν τους υπότιτλους ενώ οι νέοι ήθελαν ξένα έργα. Φροντίσαμε να τους ικανοποιήσουμε όλους όσο μπορούσαμε.
Από του χρόνου το πρόγραμμα των ταινιών θα ανακοινώνεται έγκαιρα ώστε να είναι όλοι ενημερωμένοι για το τι θα
δουν όλο το καλοκαίρι. Έτσι ελπίζουμε να προσελκύσουμε
περισσότερο κόσμο για όλα τα γούστα και είδη του κινηματογράφου. Στα άμεσα σχέδιά μας σε συνεργασία με το τοπικό συμβούλιο είναι η άμεση αναμόρφωση όλης της έκτασης
με δενδροφύτευση, παροχή νερού και ρεύματος ώστε να
διαμορφωθεί ένα στέκι εκδηλώσεων και πολιτισμού στις
δύσκολες μέρες που ζούμε.
Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν
Ελπίζουμε ότι σ’ αυτό θα βοηθήσουν και εθελοντές ώστε
Ιερεμίας Μητροπολίτης
να γίνει με το μικρότερο δυΓόρτυνος & Μεγαλοπόλεως
νατό κόστος.
Β. Θεοδωρόπουλος
Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους
Σοφία Μπαρμπαλιά
όσους συνέβαλαν με τον ένα
Έφη Παπαγεωργίου
ή τον άλλο τρόπο στη λειΑντ. Παπαντωνίου
τουργία του κινηματογράΗλίας Φουρλής
φου.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Ό

πως κάθε χρόνο έτσι
και φέτος και παρά την
οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα έγιναν αρκετές
εκδηλώσεις που τράβηξαν
πολύ κόσμο, πατριώτες κυρίως από την Αθήνα, αλλά και
ανθρώπους από τα γύρω χωριά. Δε θα ήταν υπερβολή να
πούμε ότι το χωριό μας είναι
πλέον πόλος έλξης για όλη
τη περιοχή και ένα από τα πιο
ζωντανά χωριά της Γορτυνίας.
H αρχή έγινε με το παραδοσιακό τραπέζι του συλλόγου
Γυναικών στις 6 Αυγούστου
που έχει καθιερωθεί εδώ και
χρόνια. Σε αυτό συμμετείχαν
πολλές γυναίκες αλλά και άνδρες και έγινε στη ταβέρνα
του Γιάννη του Γεωργαντά.
Η μεγάλη εκδήλωση του
συλλόγου «Προφήτης Ηλίας»
έγινε το Σάββατο 24 Αυγούστου στη κεντρική πλατεία
του χωριού. Ήταν μία εκδήλωση που έγινε σε συνεργασία με τη «ταβέρνα του
Ταλούμη» με αφορμή τη βράβευση των επιτυχόντων στα
ΑΕΙ και ΤΕΙ το 2012.
Όλη η πλατεία στρώθηκε
με τραπέζια τα οποία και γέμισαν οι πατριώτες. Για άλλη
μια χρονιά την εκδήλωση
κάλυψε μουσικά το συγκρότημα του Παναγιώτη Σταθέα
που πλέον έχει συνδεθεί με
αυτή την γιορτή και ξεχωρίζει
με τη ποιότητα των τραγουδιών του ρεπερτορίου του.
Πριν την έναρξη της γιορτής
ο πρόεδρος του συλλόγου
σε σύντομη ομιλία του αφού
καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους αναφέρθηκε στη
πορεία, τους στόχους και τα
προβλήματα του συλλόγου
και κάλεσε όλους τους πατριώτες να σταθούν δίπλα στο
σύλλογο.
Ακολούθησε η βράβευση
των επιτυχόντων ενώ μετά
άρχισε το τρικούβερτο γλέντι
που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι
ακόμα και όταν το συγκρότημα έκλεισε τα μικρόφωνα ο
κόσμος παρέμεινε στις θέσεις
του.
Στις 27 και 28 Αυγούστου
ακολούθησε το παραδοσιακό
πανηγύρι του χωριού με κόσμο αυτή τη φορά όχι μόνο
από το χωριό αλλά και από
την ευρύτερη περιοχή τόσο
της Γορτυνίας όσο και της
Μεγαλόπολης. Να σημειώσουμε ότι φέτος το πανηγύρι
το ανέλαβαν οι δύο ταβέρνες
του χωριού μας με μεγάλη
ομολογουμένως επιτυχία. Η
Συνέχεια στη σελίδα 6

Οι φετεινοί βραβευθέντες

Η «γαλαρία» έδωσε βροντερό παρόν

Η αρτοκλασία την παραμονή του πανηγυριού

Η περιφορά της εικόνας
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Ειρήνη Θεοδωράκη εγγονή του Λάμπρου και της
Σταυρούλας Αποστολοπούλου και ο Χριστόφορος Κωνσταντίνου, απέκτησαν στις
28 Αυγούστου ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
Το Δ.Σ εύχεται να τους ζήσει και να είναι πάντα καλότυχη!

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Ο Ανδρέας Μπαρμπαλιάς του Χαραλάμπους πέθανε στις 18 Ιουλίου σε ηλικία
85 ετών. Η κηδεία του έγινε

στο κοιμητήριο του χωριού.
• Ο Ηλίας Αϊβαλής του
Διονυσίου πέθανε στις 6
Σεπτεμβρίου σε ηλικία 52
ετών. Η κηδεία του έγινε
στις 08/09/2013 στο κοιμητήριο του χωριού.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το ΔΣ του συλλόγου ευχαριστεί:
• τον κ. Παναγιώτη Ταλούμη για την πολύτιμη βοήθειά του προς το σύλλογο
του χωριού μας.
• τον Ιωάννη Κόνιαρη για
την πολύτιμη τεχνογνωσία
και βοήθειά του στη δημι-

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ ΣΤΟ ΦΙΛΟ ΜΟΥ
Φίλε Ηλία Αϊβαλή, σου στέλνω το τελευταίο αντίο από την Αθήνα. Δυστυχώς δεν
παρευρέθηκα στην εξόδιο ακολουθία σου
και λυπήθηκα πάρα πολύ. Γνώριζα την κατάσταση της υγείας σου από πολύ καιρό.
Όταν μου τηλεφωνούσες και μου έλεγες
ότι δεν είσαι καλά έχανα τα λόγια μου και
πήγαινα την κουβέντα αλλού για να σου
αποσπάσω την προσοχή. Εκείνο που με
στεναχωρεί είναι ότι δεν μπόρεσα να σε
φέρω σε επαφή με τον κοινό φίλο, τον
Γιατρό τον Πέτρο, παρότι έκανα προσπάθειες να επικοινωνήσω στο κινητό του δεν
ήταν εφικτό. Μου το ζητούσες επίμονα
σαν να ήταν η τελευταία σου ελπίδα. Να ξέρεις όμως ότι και αυτός σε
θεωρούσε φίλο του και το είχε αποδείξει. Η τελευταία συνάντησή μας
ήταν στο χωριό τον Αύγουστο. Καθόσουν στη ταβέρνα του Λιά και εγώ
στου αδελφού σου του Δημήτρη. Όταν σε είδα ήλθα αμέσως κοντά
σου. Ήθελα να μιλήσουμε αλλά τα κουράγια σου ήταν πεσμένα και
με ένα νεύμα του Λιά διακριτικά έφυγα με βαριά την καρδιά.
Φίλε Ηλία, ήσουν ο γνήσιος χαρακτήρας που πάντα έλεγες αλήθειες, και πολλές φορές στεναχωρούσες με τον τρόπο που τις έλεγες,
γιατί αισθανόσουν την υποκρισία και την ψευτιά. Κι εμένα τον ίδιο με
κατσάδιαζες, όχι άδικα, αφού σε πολλές περιπτώσεις είχες δίκιο. Το
ψέμα δεν το άντεχες, σε έφερνε στα άκρα και αποζητούσες με δυναμικό τρόπο τη δικαιοσύνη.
Ηλία φίλε, στην ψυχή σου υπήρχε πολύ αγάπη για τον συνάνθρωπό
σου και τα έδινες όλα. Εγώ αυτό έχω αποκομίσει από μικρό που σε
γνώριζα. Από τότε που ήλθες στην Αθήνα και πηγαίναμε με τον αδελφό σου τον Τάκη στη θάλασσα, στον Άγιο Κοσμά, στην Αθήνα. Ήσουν
μια ψυχή αγνή, καθαρή και λεβέντικη. Έτσι θα σε θυμάμαι πάντα.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει. Αιωνία σου η Μνήμη.
Συλλυπητήρια στους οικείους σου.
Ο φίλος σου
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013
ΑΕΙ
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
ΤΕΙ
1. Καλομοίρης Παναγιώτης του Δημήτρη (εγγονός Κώστα & Γεωργίας Καλομοίρη) Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας.
Το ΔΣ τους συγχαίρει και παρακαλεί αν υπάρχουν και άλλοι επιτυχόντες να το γνωστοποιήσουν στα μέλη του Συλλόγου.

ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΑΤΙΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Αφοι Αϊβαλή Ο.Ε.
Ηφαίστου 39 & Κινέτου, τηλ. 210 3246718
Μοναστηράκι • www.revolt.gr

ουργία του θερινού κινηματογράφου.
• την Ιωάννα Κόνιαρη για
τη διδασκαλία και βοήθειά
της στην παρασκευή σαπουνιού από το σύλλογο.
• τον Βασίλη Σιέμπο για
τη βοήθειά του στη προβολή
των ταινιών και στη δωρεάν
παροχή ρεύματος.
• τον Γιώργο Αποστολόπουλο για τη δωρεάν παροχή
ρεύματος.
• τον Γιώργο Κουρουνιώτη για τη φροντίδα των
δένδρων στον Άγιο Αθανάσιο, τη Ρούλα Καλλιανιώτη
για την παρασκευή και συσκευασία των σαπουνιών, το
Σπύρο Ανδριανό για τη βοήθειά του στη καθημερινή μεταφορά των μηχανημάτων
του κινηματογράφου, τα
παιδιά του χωριού που βοήθησαν ώστε να πουληθούν
τα προϊόντα του συλλόγου.
• Τον Χαράλαμπο Ταλούμη για το φωτογραφικό υλικό που διαθέτει για την έκδοση της εφημερίδας.

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου
Ιουλίου - Αυγούστου 2013
ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Η Αφροδίτη Αργυροπούλου του Παναγιώτη και της
Λυδίας (εγγονή του Βασ. Αργυρόπουλου και της Στέλλας Λυκογιάννη) εισήχθη
στο Πανεπιστήμιο της Αγγλίας, Oxford Brookes, στο
τμήμα Ψυχολογίας.

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.

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

Κατάσταση του ταμείου του συλλόγου
μέχρι 31/08/2013
Λογαριασμός Αμερικής ................................ 10.706,13€
Λογαριασμός Κινήσεως ..................................9.460,50€
Μετρητά ......................................................3.299,22€
ΣΥΝΟΛΟ .................................................... 23.465,85€
Από μεταφορά ............................................ 21.812,61€
Έσοδα .......................................................... 9.190,71€
Έξοδα ............................................................7.537,47€
ΣΥΝΟΛΟ ..................................................... 23.465,85€

YΠ Ε Ν Θ Υ ΜΙ ΣΗ
Παρακαλούνται όλοι οι πατριώτες να αναφέρουν οποιοδήποτε, ευχάριστο ή δυσάρεστο, κοινωνικό γεγονός γνωρίζουν, σε οποιδήποτε από τα μέλη του Δ.Σ., με σκοπό τη
δημοσίευσή του στην εφημερίδα.
Έχουν εκφραστεί κατά καιρούς παράπονα για παραλείψεις γεγονότων, για τα οποία όμως ο υπεύθυνος της στήλης δεν είχε ενημερωθεί.

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ο Σύλλογος αποφάσισε τη δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης η οποία θα φιλοξενείται στον ξενώνα. Ο κ. Οικονομίδης προσφέρθηκε να συμβάλλει στη διαχείρισή της
διευκολύνοντάς μας και τον ευχαριστούμε.
Παρακαλούμε όποιος πατριώτης θέλει να προσφέρει βιβλία (να είναι σε άριστη κατάσταση) να επικοινωνήσει με
τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής :
Χριστίνα Κόνιαρη, Εφη Παπαγεωργίου και Βαγγελιώ Ταλούμη.
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 επιθυμούν να λαμβάνουν την εφημερίδα να επικοινωνήσουν με
οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ του συλλόγου.

/3

ΣΠΑΤΑΛΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Την Τρίτη 6 Αυγούστου
2013, εορτή της Μεταμορφ ώ σ ε ω ς το υ Σ ωτ ή ρ ο ς ,
πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο τραπέζι του Συλλόγου μας στο χωριό μας στη
ταβέρνα “Γεωργαντά”, με
πολύ μεγάλη συμμετοχή των
μελών και φίλων του Συλλόγου.
Ο σεβαστός μας αιδεσιμότατος πατήρ Γεώργιος Κοκοσιούλης μαζί με την οικογένειά του, τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωσή
μας και ευλόγησε το τραπέζι
μας, όπως επίσης η πρώην
Πρόεδρος Μαρία ΔαλάτσηΜπαρμπαλιά, πάντα παρούσα στις συναντήσεις μας και
το μέλος του Δ.Σ. του Συλλό-

την καρδιά μας όλες και
όλους όσοι παραβρέθηκαν
και μας τίμησαν στο γιορτινό αυτό τραπέζι, συμβάλλοντας στην επιτυχία του με
την ευχή να βρεθούμε πάλι,
όλοι μαζί με υγεία και χαρούμενη διάθεση, τον επόμενο χρόνο.
)))
Όπως κάθε χρόνο έτσι και
φέτος ο Σύλλογός μας διοργάνωσε το Σάββατο 24 Αυγούστου στο χωριό, το ετήσιο παζάρι με παραδοσιακά
προϊόντα του τόπου μας –
και πολλά άλλα.
Την οργάνωσή του και
αυτή τη φορά ανέλαβαν τα
μέλη του Δ.Σ. Βάσω Μαζα-

γου “Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ”
Γιώργος Παπούλιας.
Η Πρόεδρος Σοφία Μπαρμπαλιά καλωσόρισε τους
εκλεκτούς φί λους, ενώ η
πρώην Πρόεδρος τόνισε τη
σημασία του να βρισκόμαστε όλοι μαζί και μάλιστα σε
δύσκολους καιρούς, αφήνοντας πίσω, έστω και για
λίγο, τις έννοιες και τα προβλήματα.
Η βραδιά εξελίχτηκε σε
μια πολύ όμορφη γιορτή με
εξαιρετικό, γευστικότατο,
νηστίσιμο φαγητό που ικανοποίησε όλους μας.Στη συνέχεια στήθηκε χορός στον
οποίο πρωτοστάτησαν οι
κυρίες Χριστίνα Βασιλοπούλου, Λίτσα και Χριστίνα, που
για μια ακόμη χρονιά ήρθαν
από την Κορινθία όπου ζούν
μόνιμα, για να βρεθούν κοντά μας και Μαίρη Ανδριανού – σε πολύ μεγάλα κέφια – οι οποίες παρέσυραν
και τους υπόλοιπους σε ένα
ωραίο, παραδοσιακό γλέντι.
Ευχαριστούμε μέσα από

ράκου- Ταλούμη και Μαρία
Σπηλιοπούλου, οι οποίες εργάστηκαν ακούραστα για να
συντονίσουν με τον αρτιότερο τρόπο την εκδήλωση, βοηθούμενες και από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ αλλά και
φίλες του Συλλόγου.
Η ενεργή συμμετοχή των
εκλεκτών φί λων, συμπατριωτισσών και μελών μας
υπήρξε καθοριστική στην
επιτυχία του παζαριού, προσφέροντας πεντανόστιμα
χειροποίητα γλυκά, πίτες,
μέλι, ελιές φτιαγμένες «αλλιώς», μυζήθρες, ζυμαρικά,
σπιτικές μαρμελάδες, ντόπια μυρωδικά, μπαχαρικά,
είδη σπιτιού, καλλυντικά,
πρωτότυπες χειροτεχνίες,
κοσμήματα, για την ενίσχυση του Συλλόγου. Ο Νίκος
Σπηλιόπουλος, όπως πέρισυ,
ανέλαβε να φτιάξει λαχταριστούς λουκουμάδες για δύο
συνεχείς βραδιές μαζί με το
Νίκο Σακελλαράκη, οι οποίοι, όπως ήταν αναμενόμενο,
έγιναν ανάρπαστοι. Ακούρα-

στος όμως, συνέχισε για μια
ακόμη βραδιά, προσφέροντας λουκουμάδες σε όλους
όσοι βρίσκονταν στα μαγαζιά της πλατείας.
Μέλη του Συλλόγου και
πατριώτες μας, καθώς και
επισκέπτες του χωριού, ήρθαν στο στέκι μας και στήριξαν την προσπάθεια και την
εκδήλωσή μας, αγοράζοντας
τα προϊόντα μας.
Το βράδυ της Τετάρτης 28
Αυγούστου 2013, παραμονής
του πανηγυριού, ο Σύλλογός
μας έκανε λαχειοφόρο αγορά, την οποία ενίσχυσαν οι
παρευρισκόμενοι στην πλατεία κληρώνοντας τρία καλάθια με παραδοσιακά προϊόντα. Τυχεροί ήσαν οι κύριοι
Κωστής Ταλούμης, Αντιδήμαρχος Τρίπολης, Μπούρας
και Ηλίας Ταλούμης.
Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους του φίλους, φίλες, μέλη και μη μέλη
του Συλλόγου που ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν με
χαρά και ενθουσιασμό στην
όλη οργάνωση του παζαριού και συνέβαλαν απόλυτα
στην επιτυχία του.
)))
Την Τρίτη 27 Αυγούστου
2013 ανήμερα της εορτής
του Αγίου Φανουρίου, τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία
προς τιμή του Αγίου, στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου στο χωριό μας. Ο Σύλλογος Γυναικών και πολλές συμπατριώτισσές μας έφτιαξαν
πίτες, τις οποίες ευλόγησε ο
πατήρ Γεώργιος Κοκοσιούλης. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, κόπηκαν οι
φανουρόπιτες και μοιράστηκαν σε όλο το εκκλησίασμα.
Ευχόμαστε και του χρόνου
να βρεθούμε πάλι μαζί και
να ξαναφτιάξουμε.
Αύγουστος 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο
)))
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την 6/10/2013 πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου, θα
γίνει ο καθιερωμένος μηνιαίος εκκλησιασμός των μελών
και φίλων του Συλλόγου μας
στην Καπνικαρέα.
Θα χαρούμε να τα πούμε
από κοντά.
)))
Η Πρόεδρος και τα μέλη
του Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Ελληνικού ευχαριστούμε
από καρδιάς την κυρία Θεοδώρα Κόνιαρη, στο κατάστημα της οποίας στήθηκε
και λειτούργησε το «Στέκι»
του Συλλόγου μας για τουλάχιστον 15 χρόνια, φιλοξενώντας τις εκδηλώσεις, τις κάθε
είδους δραστηριότητές μας
και τις καλοκαιρινές συναντήσεις των συμπατριώτισσών μας.
Ευχόμαστε στην ίδια και
την οικογένεια της να έχουν
υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και πάντα
επιτυχίες.

Μέχρι σήμερα και ειδικά το καλοκαίρι το χωριό δεν αντιμετώπισε πρόβλημα νερού. Δυστυχώς όμως στις αρχές του
Σεπτέμβρη κάποιοι θεωρούν καλό να αφήνουν ανεξέλεγκτα
τις βρύσες να τρέχουν ποτίζοντας τους κήπους. Πολλοί
μάλιστα από αυτούς έφυγαν για την Αθήνα αδιαφορώντας
αν οι ντόπιοι συμπατριώτες μας αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η δεξαμενή να αδειάσει και
ο πρόεδρος να τρέχει να κλείνει βρύσες και να μη φτάνει.
Δυστυχώς το νερό της πηγής είναι συγκεκριμένο αλλά τα
300 κυβικά ημερησίως για 150 ανθρώπους που είναι καθημερινά στο χωριό υπεραρκετά. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε
τη παντελή αδιαφορία του δήμου για το πρόβλημα ο οποίος
δε στέλνει έναν υπάλληλο να κάνει μέτρηση της κατανάλωσης ώστε όποιος καταναλώνει να πληρώνει. Το μόνο που
τον ενδιαφέρει είναι να εισπράττει από το Ελληνικό περίπου 10000 κάθε χρόνο από τα τέλη ύδρευσης χωρίς καμία
ανταπόδοση για τους δημότες……
Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό για όλους και δε πρέπει να το σπαταλάμε στερώντας το από κάποιους άλλους συμπατριώτες μας.

ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙΑ ΦΤΙΑΞΑΜΕ
O σύλλογος εδώ και καιρό
είχε πάρει την απόφαση να
βοηθήσει στη κατασκευή παραδοσιακού σαπουνιού αγοράζοντας όλα τα υλικά που
χρειαζόντουσαν. Την ιδέα
την έδωσε η καλή συμπατρι-

άφορες συνταγές και μυστικά της παρασκευής του σαπουνιού μετά άρχισε ο καλλωπισμός και η διακόσμηση
του προϊόντος. Η δουλειά
ομολογουμένως ήταν υπέροχη και αυτό φάνηκε όταν

ώτισσα μας Ιωάννα Κόνιαρη
που εδώ και αρκετό καιρό
παρακολουθούσε αντίστοιχα
σεμινάρια. Έτσι κάποια απογεύματα πριν το πανηγύρι
συγκέντρωσε όσους ήθελαν

τα παιδιά ξεκίνησαν τη πώληση των προϊόντων. Μέσα
σε λίγες ώρες είχαν εξαφανισθεί ενώ πολλοί πατριώτες
διαμαρτυρήθηκαν γιατί ούτε
καν πρόλαβαν να τα δουν.

στην αυλή του σπιτιού της
για να τους κάνει μάθημα. Συγκεντρώθηκαν αρκετοί και ω
του θαύματος μέσα σε τρία
απογεύματα έφτιαξαν πολλά
σαπούνια διαφόρων μεγεθών
και αρωμάτων. Αφού η αγαπητή Ιωάννα τους μετέδωσε
όσα μπορούσε, τους είπε δι-

Τους υποσχεθήκαμε ότι θα
ξαναφτιάξουμε πολύ σύντομα μιας που τώρα η Ρούλα
Καλλιανιώτη και η Έφη Παπαγεωργίου έχουν πάρει το
«κολλάει». Το ΔΣ ευχαριστεί
όλους όσους συμμετείχαν και
βοήθησαν στην επιτυχία του
επιχειρήματος.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
Συλλόγου στο διαδίκτυο
στη διεύθυνση www.ellinikon.gr
και στο facebook:
ellinikon arcadias fun club
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ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙ ΒΑΖΟΥΜΕ
ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΛΥΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Ο

Εδώ και λίγο καιρό μετά από αίτημα πολλών συμπατριωτών
τοποθετήθηκαν σε καίρια σημεία του χωριού μπλε κάδοι ανακύκλωσης. Σε αυτούς τους κάδους τοποθετούμε μόνο χαρτί, γυαλί
και πλαστικές συσκευασίες. Μετά αυτά τα υλικά μεταφέρονται με
ειδικά απορριμματοφόρα στα εργοστάσια ανακύκλωσης ώστε να
επαναχρησιμοποιηθούν. Δυστυχώς ορισμένοι πατριώτες επειδή
πιθανώς δε γνωρίζουν ρίχνουν σε αυτούς τους κάδους κανονικά σκουπίδια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να διαμαρτυρηθούν
οι χειριστές των απορριμματοφόρων στο πρόεδρο του τοπικού
συμβουλίου. Ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος να αποσύρουν τους
συγκεκριμένους κάδους με συνέπεια το χωριό να μην ανακυκλώνει τα απορρίμματα. Καλό είναι να το προσέξουμε όλοι αυτό. Ας
προστατεύσουμε το περιβάλλον και το τόπο που άλλωστε έχουμε
δανειστεί από τις επόμενες γενιές.

ΓΙΟΡΤΑΣΕ Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και
εφέτος εόρτασε στις 29 Αυγούστου και η Ι. Μ. Προδρόμου. Χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Ιερεμίας, με
αρκετούς Ιερείς και την αδελφότητα της Μονής. Έκπληξη

προκάλεσε το πλήθος των
πιστών λόγω το ότι η ημέρα
αυτή ήταν εργάσιμη. Ο Σεβασμιώτατος μίλησε για τον Αγ
Ιωάννη τον Πρόδρομο. Είπε
μεταξύ άλλων ότι έκανε δριμύ έλεγχο στην τότε εξουσία
στα ηθικά θέματα και δεν
φοβήθηκε και ακόμη όταν
θα τον αποκεφάλιζαν. Έτσι
και εμείς ιδιαίτερα σήμερα
που οι ηθικές αξίες έχουν

πέσει να μην φοβόμαστε να
τις υπηρετούμε. Να κρατάμε
τις παραδώσεις και παρότρυνε τον Γέροντα της Μονής π.
Λεόντειο και την αδελφότητα
να συνεχίσουν να κρατούν
την Μονή πνευματική πηγή

για τους πιστούς. Επανέλαβε
και εκεί ότι οι χώροι αυτοί
είναι Ιεροί και προσκυνήματος για τους Χριστιανούς και
όχι για τουριστικά αξιοθέατα μόνο. Μετά το πέρας της
Θ. Λειτουργίας στην αυλή
δόθηκε καφές και νηστίσιμο
γλυκό. Αργότερα όσοι παρέμειναν παρατέθηκε τράπεζα
αλάδωτο χταπόδι με κοφτό
μακαρονάκι.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο Σύλλογος όπως όλοι γνωρίζουμε έχει δημιουργήσει
εδώ και χρόνια τράπεζα αίματος. Ο υπεύθυνος της τράπεζας κ. Ηλίας Καλλιανιώτης με συνεχείς και επίπονες
προσπάθειες φροντίζει να παρακινεί τους πατριώτες να
δώσουν αίμα. Έτσι στις 22 Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή ο σύλλογος οργανώνει αιμοδοσία στο νοσοκομείο
Αμαλία Φλέμιγκ. Ας μαζευτούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι. Χάνοντας δέκα λεπτά από το χρόνο μας μπορεί να
σώσουμε μια ζωή.

λοκληρώθηκε η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών για το
έργο «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου».
Τρείς από τις μεγαλύτερες
εταιρίες της χώρας μας, με
διεθνή δραστηριότητα και
αναφορές, υπέβαλαν τις
προσφορές τους αναλαμβάνοντας την συγχρηματοδότηση του έργου, δηλώνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους στην απόλυτη
επιτυχία του εγχειρήματος
της Περιφέρειας.
Οι κοινοπραξίες αυτές
συμμετείχαν με δεκάδες
στελέχη, τεχνικούς, νομικούς και χρηματοοικονομικούς επί 9 μήνες στον
ανταγωνιστικό διάλογο και
στην σύνταξη των προσφορών, αναλαμβάνοντας ένα
σημαντικό κόστος προετοιμασίας, και εξασφάλισαν τη
χρηματοδότηση σημαντικού
μέρους της επένδυσης με
τραπεζικά και ίδια κεφάλαια.
Κόντρα στην παραφωνία
των «καλοθελητών» της μικροπολιτικής, των εργολαβικών συμφερόντων, της
μαφίας των σκουπιδιών και
των ανώνυμων μπλογκς που
προέβλεπαν ότι δεν θα υποβληθούν προσφορές, κυρίως λόγω της εξαιρετικά μικρής τιμής που επέβαλε η
Περιφέρεια στα πλαίσια του
διαγωνισμού ως ανώτατο
όριο για την προάσπιση του
Δημοσίου συμφέροντος, η
σημερινή σημαντική συμμετοχή των κοινοπραξιών δικαιώνει την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την τόλμη
της στον σχεδιασμό του μοντέλου, το οποίο έχει πλέον
υιοθετηθεί ως Εθνικό μοντέλο, την αποφασιστικότητά
της για την αυστηρή τήρηση όλων των προθεσμιών
προκειμένου να επιτευχθεί
ο στόχος και την πίστη της
στη συνεχή διαβούλευση με
όλους τους εμπλεκόμενους,
δηλαδή τους Πολίτες, τους
Δήμους, τους Φορείς, τα
Υπουργεία, τις υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και τους προεπιλεγέντες
του διαγωνισμού.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δικαιώνεται και για άλλον ένα λόγο. Γιατί από την
αρχή επέμενε, ότι η ανάπτυξη στον τόπο μας μπορεί να έρθει μόνο μέσα από
σκληρή δουλεία και σχέδιο
και όχι μέσα από εφήμερες
κινήσεις φθηνού εντυπωσιασμού.
Οι επόμενες εβδομάδες
είναι σημαντικές γι’ όλους
μας. Προχωράμε με την

ίδια αποφασιστικότητα και
τους ίδιους ρυθμούς προκειμένου να ολοκληρωθεί ο
διαγωνισμός σύμφωνα με
τις δεσμεύσεις που έχουμε
αναλάβει απέναντι στους
Πολίτες και απέναντι στις
επόμενες γενιές. Η αλλαγή σελίδας στην διαχείριση
των απορριμμάτων στην
Περιφέρεια και η Αειφορία
είναι το άμεσο αύριο όλων
των Πολιτών.

ΟΙ ΣΥΡΝΑΙΟΙ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ
ΘΕΟΚΤΙΣΤΟ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΔΙΟ

Ο

Σύλλογος των Συρναίων τίμησε τους δύο μακαριστούς Γέροντες συμπατριώτες τους Θεόκτιστο και Γεννάδιο. Μετά την Θ.
Λειτουργία και το μνημόσυνο που έγινε για αυτούς, σε παρακείμενη
αίθουσα του Συλλόγου έγινε η εκδήλωση για την ανάδειξη της προσφοράς των στον Μοναχισμό στον κόσμο και στην Εκκλησία. Ο πρόε-

Εκδήλωση της
Παγγορτυνιακής
Ένωσης
Στις 27 Σεπτεμβρίου 2013 η
Παγγορτυνιακή Ένωση διοργανώνει μουσική βραδιά
για το δημοτικό τραγούδι.
H εκδήλωση θα γίνει στο
πάρκο Αντώνης Τρίτσης στο
Ίλιον, με ώρα έναρξης περίπου στις 8 μ.μ. Η προσέλευση πέρσι ξεπέρασε τα 1000
άτομα. Πατριώτες όσοι μπορείτε ελάτε να ακούσετε και
να χορέψετε.
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
Ειδικός Γραμματέας
Παγγορτυνιακής

δρος του Συλλόγου απηύθυνε χαιρετισμό στο πολυπληθές ακροατήριο όπως και ο πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολής μας Αρχιμανδρίτης
κ. Ιάκωβος Κανάκης, και ο ∆ήμαρχος κ. Ιω. Γιαννόπουλος. Ομιλητές
ήταν ο κ. Κ. Καλύβας εκδότης της Γορτυνίας, ο δάσκαλος και διδάκτορας Πάντειου Πανεπιστημίου Αλέξης Αλεξόπουλος και ο Βασίλης
Σιέμπος, ανιψιός του Γέροντα Γενναδίου. Οι ομιλητές συγκίνησαν
το ακροατήριο με τις άγνωστες πτυχές από την ζωή των γερόντων.
Παραβρέθηκαν επίσης ο σημερινός Ηγούμενος της Μονής Λεόντιος
Θεοδωρόπουλος, ο π. Γ. Κοκκοσούλης από Ελληνικό και άλλοι ιερείς,
ο περιφερειακός σύμβουλος Π. Βαλασόπουλος, ο αντιπρόεδρος της
Παγγορτυνιακής Π. Καρβελάς, η πρόεδρος του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Ε. Θανοπούλου, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου
Ελληνικού Μ. Μπαρμπαλιά και αρκετοί Μουλατσαίοι.
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Ο «αντιχάκερ» που γνώρισε
ο Αβραμόπουλος στο Ελληνικό Γορτυνίας!
Μηχανολόγος-μηχανικός
και μηχανικός ηλεκτρονικών
υπολογιστών ο Ηλίας Παπασταματίου είναι ο “προστάτης” του υπουργού Εθνικής
Άμυνας Δημήτρη Αβραμόπουλου σ’ ότι έχει να κάνει
με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, δημιουργώντας μια “διαδικτυκή ασπίδα” γύρω από
τον υπουργό.
Το προφίλ του υποψήφιου διδάκτωρα του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου
παρουσιάζει η εφημερίδα Παραπολιτικά. Η γνωριμία του Παπασταματίου
με τον Αβραμόπουλο έγινε πριν από τρία χρόνια

στο Ελληνικό Αρκαδίας, απ’
όπου κατάγεται και ο ίδιος.
Η συνεργασία τους ξεκίνησε
όταν ο Αβραμόπουλος πήγε
στο υπουργείο Εξωτερικών
και από τον περασμένο Ιούνιο ο Παπασταματίου είναι
υπεύθυνος για τον σχεδιασμό
προηγμένων λύσεων δικτύωσης και την ανάπτυξη εφαρμογών web. Τον λένε “γκουρού” της τεχνολογίας στο
ΥΕΘΑ και υποστηρίζουν ότι
η “ασπίδα” που έχει δημιουργήσει γύρω από τον Αβραμόπουλο, έχει δοκιμαστεί και
είναι αποτελεσματική.
Από το www.kalimeraarkadia.gr

Για μας ο αγαπητός Ηλίας είναι η ψυχή της σχέσης του συλλόγου με το διαδίκτυο. Πλέον είναι υπεύθυνος της νέας πολύ όμορφης ιστοσελίδας του χωριού την οποία συνεχώς αναβαθμίζει και
ενημερώνει σε συνεργασία με το σύλλογο. Όσοι μπήκατε θα έχετε δει τη μεγάλη διαφορά. Τον ευχαριστούμε θερμά και φυσικά
τον υπουργό και συμπατριώτη μας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο που
μας τον σύστησε….

Η γιορτή του Αγίου Φανουρίου
στο Ελληνικό
Στις 27 Αυγούστου, όπως
κάθε χρόνο, εορτάστηκε η
μνήμη του Αγίου Φανουρίου.

όλους στο σπίτι τους για κέρασμα και το σπίτι κατακλύστηκε από κόσμο. Η πρεσβυ-

ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΣΤΗΝ Μ. ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ
ην παραμονή της εορτής
Ττης απόδοσης της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 22
Αυγούστου, στη Μονή Φιλοσόφου, τελέστηκε κατανυκτικός
εσπερινός με τη συμμετοχή
του Μητροπολίτη μας κ.κ. Ιερεμία, του Ηγούμενου της Ι.
Μ. Προδρόμου π Λεόντιο, της
Μ, Αιμυαλών π Δαμασκηνό και
άλλων ιερέων. Τελειώνοντας
ο εσπερινός ο Σεβασμιώτατος
στο κήρυγμά του, αναφέρθηκε
διεξοδικά για το τι εορτάζουμε την ημέρα αυτή που είναι η
Απόδοση της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου. Εξήρε το Μοναχισμό και τους Μοναχούς που
μονάζουν στις Μονές του Λουσίου, οι οποίοι αγωνίζονται να
δίνουν πνευματική τροφή δια της εξομολογήσεως και της Θείας Κοινωνίας στους πιστούς. Παρατήρησε δε ότι αυξάνεται ο αριθμός των χριστιανών που επισκέπτονται της
Μονές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου για
εξομολόγηση και εκκλησιασμό. Οι μονές,
είπε, ότι δεν είναι τουριστικά θέρετρα, αλλά
χώροι πνευματικής άσκησης. Μίλησε για τον
αγώνα που δίνεται από τον Γέροντα π. Λεόντιο, μαζί με τους εναπομείναντες Μοναχούς,
ώστε να κρατούν κάτω από το πετραχήλι
τους υψηλά το φρόνιμα των πιστών. Μίλησε
με θερμά λόγια για τον π. Θεόφιλο της Μονής
Φιλοσόφου, που ανακαίνισε εκ θεμελίων τη
Μονή διότι δεν υπήρχε ούτε πέτρα, και έγι-

νε και αυτή μια πνευματική όαση. Ανέφερε
ότι μετά από 6 χρόνια ποιμαντορίας του δεν
είχε αξιωθεί να επισκεφτεί τη Μονή, αλλά η
Παναγία τον αξίωσε να γίνει αυτό και νοιώθει
ψυχικά χαρούμενος και την ευγνωμονεί.
Τελειώνοντας, ευχαρίστησε το εκκλησίασμα που ήταν πάνω από 200 άτομα, τον π.
Θεόφιλο και αυτούς που βοηθούν τις Μονές
ώστε όλα να λειτουργούν ταπεινά, αθόρυβα
και κατανυκτικά, όπως αρμόζει στο χώρο.
Την άλλη ημέρα έγινε Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία.
Στο τέλος μοιράστηκαν καφέδες, μοναστηριακοί κουραμπιέδες και άλλα γλυκίσματα.
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Οικονομικός απολογισμός για τον
κινηματογράφο του χωριού μας

Τελέστηκε Θεία Λειτουργία
στον Άγιο Δημήτριο από
τον σεβαστό και αξιαγάπητο
π. Γ. Κοκοσούλη το Εκκλησίασμα δε ήταν πολυπληθές.
Προς το τέλος της Λειτουργίας ο π. Γεώργιος ευλόγησε
τις πίτες. Οι πατριώτισσες
τις έκοψαν και τις μοίρασαν
στον κόσμο. Ο π. Γεώργιος
και η πρεσβυτέρα κάλεσαν

τέρα η κόρη τους Μαρίνα και
με τη βοήθεια και άλλων γυναικών μας σερβίρισαν καφέ
και γλυκίσματα. Θέλουμε να
ευχαριστήσουμε τον π. Γεώργιο και την οικογένεια του
για αυτήν την ευγενή χειρονομία. Ο π. Γεώργιος είναι
μια μεγάλη αγκαλιά για όλο
το χωριό.
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Λειτουργία στον
Άγιο Κωνσταντίνο Φιλοπάππου
Στις 6 Οκτωβρίου ημέρα Κυριακή, κάθε χρόνο η Παγγορτυνιακή εορτάζει τους Αγίους της Γορτυνίας. Έτσι και εφέτος
την παραμονή, στον Άγιο Κωνσταντίνο στου Φιλοπάππου,
θα γίνει εσπερινός στις 6 μ.μ. και ανήμερα θα τελεστεί Θ. Λειτουργία. Όσοι πατριώτες μπορούν ας παραβρεθούν σε αυτό
το πανέμορφο εκκλησάκι.
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Πατριώτες διαφημιστείτε μέσα από την εφημερίδα μας. Είτε έχετε μια εμπορική επιχείρηση
είτε είστε ελεύθερος επαγγελματίας μπορείτε να
προβληθείτε μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας μας. Σίγουρα θα σας δουν πολλά μάτια.
Δώστε μία κάρτα σας σε κάποιο από τα μέλη του
Δ.Σ. και για τα υπόλοιπα θα φροντίσει η συντακτική επιτροπή της εφημερίδας μας.

ΥΠΟ ΔΟΚΙΜΗ ΤΟ ΔΩΡΕΑΝ INTERNET
Όσοι βρέθηκαν αυτό το καλοκαίρι στο χωριό θα διαπίστωσαν ότι μπορούν να έχουν
δωρεάν internet μέσω του
δικτύου που έχει εγκατασταθεί στο χωριό. Αυτό το δίκτυο
να σημειώσουμε ότι είναι υπό
δοκιμή με συνέπεια πολλοί
να μην έχουν καλό ή και καθόλου σήμα. Εδώ θα πρέπει
να σημειώσουμε ότι η όλη
κατασκευή και λειτουργία του
συστήματος είναι ευγενική
χορηγία συμπατριώτη μας και
στην οποία δεν εμπλέκεται ούτε ο σύλλογος
ούτε το τοπικό συμβούλιο. Η μόνη βοήθεια
που προσέφερε ο σύλλογός μας είναι η τοποθέτηση των δύο τηλεφωνικών γραμμών που
χρειαζόντουσαν. Αυτό όμως δεν εμπόδισε ορισμένους καλοθελητές να κατηγορούν πατριώ-

τες ότι το βάλανε για προσωπικό τους όφελος. Και άδικο
είναι και παντελώς ανυπόστατο. Το δίκτυο θα επεκταθεί με
τοποθέτηση επιπλέον κεραιών ώστε να είναι προσβάσιμο
σε όλο το χωριό, οπότε ας μη
βιάζονται ορισμένοι να κάνουν
κριτική.
Να σημειώσουμε εδώ ότι
στο κοινοτικό ιατρείο, με τη
συμβολή του συμπατριώτη
μας Δημήτρη Αβραμόπουλου,
τοποθετήθηκε φορητός υπολογιστής και εκτυπωτής ώστε ο αγροτικός ιατρός να συνταγογραφεί τα φάρμακα των συμπατριωτών μας στο χωριό. Έτσι οι μόνιμοι
κάτοικοι του Ελληνικού δε χρειάζεται να μετακινούνται πλέον για τα φάρμακά τους στο
κτίριο της ΔΕΗ ή στη Μεγαλόπολη.
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ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Στο προηγούμενο κήρυγμα,
αδελφοί μου χριστιανοί, σας μίλησα για τους μάρτυρες και το
μαρτύριο. Και κατέληξα να σας
πω ότι πρέπει και εμείς να προετοιμάζουμε τον εαυτό μας μέ
προσευχή και με άσκηση, για να
είμαστε έτοιμοι για μαρτύριο.
Τα πράγματα που συμβαίνουν
γύρω μας εκεί μας πάνε. Οι χριστιανοί πάντως, αδελφοί μου,
πάντοτε είναι μάρτυρες, γιατί η
Εκκλησία μας «αεί -πάντοτε - διώκεται», λέγει κάπου ο Χρυσόστομος. Και όταν σταμάτησε η
εποχή των διωγμών έχουμε ως
συνέχεια στην Εκκλησία τον μοναχισμό, που αποτελεί άλλο είδος μαρτυρίου. Ναι, χριστιανοί
μου! Ως μάρτυρα του Χριστού
πρέπει να βλέπουμε τον μοναχό και την μοναχή. Το λέγει ο
άγιος Αθανάσιος αυτό, ο πατριάρχης Αλεξανδρείας, για τον διδάσκαλό του τον άγιο Αντώνιο.
Στην βιογραφία του γι’ αυτόν
λέγει ότι ο μέγας Αντώνιος «ην
εκεί (στην ερημο δηλαδή) καθ’
εκαστην μαρτύρων τη συνειδησει». Αυτό σημαίνει ότι ο μέγας
Αντώνιος στην έρημο ανέκρινε
συχνά τον εαυτό του, τους λογισμούς του και τα έργα του και
βίωνε το μαρτύριο της πτώσεως της ανθρώπινης φύσεως.
Για τον μοναχισμό λοιπόν θα
σας μιλήσω σήμερα, αδελφοί
μου χριστιανοί, με λίγα λόγια,
όσο μπορώ σε ένα σύντομο
λειτουργικό κήρυγμα. Κατά
πρώτον, θέλω να σας πω αυτό
που ξέρετε, ότι οι μοναχοί και
οι μοναχές ζουν παρθενικά, δεν
παντρεύονται δηλαδή. Αυτό,
χριστιανοί μου, για να σας το
πω καθαρά, δεν είναι φυσικ,
αλλά είναι υπέρ-φυσικό. Το

φυσικό του ανθρώπου, μετά
την πτώση του, είναι ο γάμος.
Η παρθενία είναι μία παραδείσια κατάσταση· γιατί λέγουν οι
άγιοι Πατέρες ότι στον Παράδεισο οι πρωτόπλαστοι ζούσαν
παρθενικά. Και αν δεν αμάρταναν, θα πολλαπλασιάζονταν
μεν, αλλά κατά άλλον τρόπο, με
παρθενικό τρόπο, τον οποίο θα
υπεδείκνυε η σοφία του Θεού.
Μετά την πτώση του ανθρώπου
έχουμε τον γάμο με την σημερινή του έννοια. Το να παρθενεύει κανείς μετά την πτώση, αυτό
σημαίνει ότι κάνει ένα άλμα εις
ύψος, πηδάει το φράγμα της
πτώσης και επανέρχεται στην
παραδείσια κατάσταση ήδη
από αυτήν την ζωή. Αλλά το
φυσικό του ανθρώπου στην
πεπτωκυία κατάστασή του, ξαναλέγω, είναι να παντρεύεται.
Το να μήν παντρεύεται, επαναλαμβάνω, είναι υπερφυσικό.
Γι’ αυτό και αυτοί που παρθενεύουν πρέπει να είναι ενωμένοι με τον υπέρ φύσιν Θεό, να
ζουν ασκητικά, ώστε να ζουν
συνεχώς την υπέρ φύσιν παρθενική ζωή που προτίμησιν. Γι’
αυτό και λέγει ο άγιος Ιωάννης
της Κλίμακος ότι «όπου φύσεως
ήττα έγνωσται, εκεί του υπέρ
φύσιν παρουσία επέγνωσται»!
Επειδή λοιπόν ο μοναχός πρέπει να ζει «στον θείο κόσμο
του», γι’ αυτό και εσείς οι λαϊκοί,
χριστιανοί μου, όταν πηγαίνετε
σε μοναστήρια, να μη μιλάτε
με τους μοναχούς και τις μοναχές για «φτηνά» πράγματα, όλο
δηλαδή για τα υλικά, γιατί τους
βγάζετε από τον κόσμο τους,
τους βγάζετε από τα νερά τους.
Με τους μοναχούς θα μιλάτε για
θεϊκά πράγματα, για την αγάπη

Του Μητροπολίτη Γόρτυνος
και Μεγαλοπόλεως Ιερεμία
του Χριστού και τον γλυκό Παράδεισο.
Θα ήθελα τώρα να σας πω
πως ιστορικά εμφανίστηκε
ο μοναχισμός με την σημερινή του μορφή. Η παρθενιά
βέβαια και η άσκηση ήταν
πάντοτε στην Εκκλησία. Έχει
όμως ένα ωραίο ενδιαφέρον
η ιστορία της εμφανίσεως του
μοναχισμού. Σας την λέγω
με λίγα λόγια: Μέχρι τον άγιο
Κωνσταντίνο η Εκκλησία ήταν
διωκόμενη. Με τον άγιο Κωνσταντίνο έπαυσαν οι διωγμοί.
Θα σας πω τώρα, χριστιανοί
μού, μία δυνατή και σπουδαία
αλήθεια: Όταν η Εκκλησία διώκεται, γίνεται ηρωική, γιατί
γίνεται μαρτυρική. Όταν παύει
να διώκεται, χάνει κάτι από την
δόξα της. Ο διωγμός κάνει καλό
στην Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, επί
μεγάλου Κωνσταντίνου, επειδή
έπαυσαν oι διωγμοί και επειδή
και ο άρχοντας ήταν χριστιανός, όλοι έγιναν χριστιανοί. Με
το «όλοι» μπήκε «μπουλούκι»
στην Εκκλησία με το κοσμικό τους φρόνημα. Η Εκκλησία τότε, τον 4ο αι., άρχισε να
κοσμικοποιείται. Μερικοί τώρα
ευσεβείς και ζηλωτές, που ζούσαν την προηγούμενη κατάσταση του αίματος και του μαρτυρίου, διαμαρτυρήθηκαν γι’
αυτήν την κοσμικοποίηση της
Εκκλησίας και είπαν: «Μπρος!
Πάμε στα βουνά, πάμε έξω από
τον κόσμο, για να ζήσουμε αυτό
που είχαμε πρώτα. Στον κόσμο
η Εκκλησία πήρε πολύ κοσμικό φρόνημα». Έτσι, χριστιανοί
μου, άρχισαν να συγκροτούνται

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Συνέχεια από τη σελίδα 1

οικονομική κρίση έφερε ακόμα και σ’ αυτό το τομέα νέα
ήθη και έθιμα.
Εκτός από αυτές τις μεγάλες εκδηλώσεις κάθε μέρα
όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο η κίνηση στο χωριό
ήταν εντυπωσιακή με τη νεολαία να πρωτοστατεί και να
γεμίζει όλα τα μαγαζιά του
χωριού.
Να σημειώσουμε εδώ ότι
όλα τα παραπάνω έγιναν
χάρη στο μεράκι των πατριωτών και των επαγγελματιών
του Ελληνικού ενώ παντελής
ήταν η απουσία οποιουδήποτε κρατικού ή δημοτικού φορέα όσον αφορά στη βοήθεια.
Μετά τις ημέρες του πανηγυριού ο κόσμος άρχισε σιγάσιγά να φεύγει. Κάποιοι έμειναν και τις πρώτες μέρες του
Σεπτέμβρη ενώ όταν άνοιξαν
τα σχολεία έμειναν οι ντόπιοι
να «φυλάνε Θερμοπύλες».
Εμείς το μόνο που θα πούμε είναι ότι όποτε βρίσκουμε
ευκαιρία το χειμώνα ας κάνουμε μια βόλτα στο Ελληνικό. Και πιο όμορφο είναι και
πιο ήσυχο.
Με τους υπόλοιπους, νάμαστε καλά, ραντεβού το επόμενο καλοκαίρι…..

μοναστήρια με την σημερινή
έννοια. Από αυτήν την ιστορική
ερεύνα της αρχής των μοναστηριών μάς βγαίνει το συμπέρασμα και το δίδαγμα ότι ο
μοναχισμός αποτελεί μία αντίδραση, μία διαμαρτυρία για την
κοσμικότητα στην Εκκλησία. Το
φρικτό όμως είναι αυτή η κοσμικότητα να μπαίνει και στα
μοναστήρια, το να θέλουν δηλαδή οι μοναχοί να ζουν κοσμικά. Αυτό δεν είναι μοναχισμός!
Κρίμα το σχήμα που φόρεσαν
τέτοιοι μοναχοί. Αλλά και σεις,
χριστιανοί μού, προσοχή! Όταν
πηγαίνετε στα μοναστήρια, να
πηγαίνετε με σεμνότητα και σεβασμό, σαν κι εσείς οι ίδιοι να
είστε μοναχοί. Την σεμνότητα
την εννοώ και στην ενδυμασία
σας, ω γυναίκες! Ο λεγόμενος
«τουρισμός» για τα μοναστήρια
αποτελεί βεβήλωση του ιερού
τους χώρου. «Όσοι μοναχοί και
μοναχές τον δέχονται, απ’ αυτό
και μόνο δείχνουν ότι δεν ζουν
σωστά την αφιέρωσή τους στον
Χριστό. Εδώ, στο σημείο αυτό,
έχω να σας πω με χαρά και ιερή
καύχηση το εξής: Προ καιρού
στην Βουλή των Ελλήνων έγινε
μία ημερίδα για τα μοναστήρια
της Αρκαδίας. Ο λόγος πήγε
στον τουρισμό των μοναστηριών. Τότε εγέρθηκε από την
θέση του ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Μαντινείας και
Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος και
ετάχθη με σφοδρότητα εναντίον του τουρισμού στα μοναστήρια. Την τόλμη αυτή του
Σεβασμιότατου κ. Αλέξανδρου
μιμήθηκα στη συνέχεια και εγώ,
μιλώντας κατά της βεβηλώσεως των μοναστηριών μας με
τον τουρισμό και ότι πρέπει να
αποβληθεί από τα ιερά αυτά
και αγαπητά σκηνώματα του
Κυρίου. Ώστε λοιπόν και οι δυο
Επίσκοποι της Αρκαδίας ταχθήκαμε εναντίον του τουρισμού
στα μοναστήρια. Πρώτος όμως
ο Σεβασμιώτατος Κυνουρίας κ.
Αλέξανδρος!
Πολλά, αγαπητοί μου, θέλω
να σας γράψω για τον μοναχισμό, αλλά δεν επαρκεί ο χρόνος. Τελειώνοντας σας λέγω ότι
και εσείς οι λαϊκοί πρέπει να
ζείτε σαν μοναχοί και μοναχές.
Και βέβαια έτσι είναι! Δεν έκανε δυό Ευαγγέλια ο Χριστός,
ένα για τον μοναχό και ένα για
τον λαϊκό. Το ίδιο Ευαγγέλιο
Σας υπενθυμίζουμε ότι η
ύλη της εφημερίδας συμπληρώνεται στο τέλος
κάθε ζυγού μήνα. Φροντίστε λοιπόν, όσοι ενδιαφέρεστε για την έγκαιρη
αποστολή κειμένων και
παρατηρήσεων σας.

Η ύλη του επόμενου
φύλλου θα κλείσει στις
31 Οκτωβρίου 2013.
Περιμένουμε έγκαιρα
τις συνεργασίες σας.

είναι για όλους, μοναχούς και
λαϊκούς. Όλοι πρέπει να πάμε
προς την θέωση και όλοι σκοπό έχουμε να αγιάσουμε. Όλοι
λοιπόν πρέπει να ζούμε σαν
μοναχοί. Και το εξηγώ καλύτερα: Ο μοναχισμός είναι κυρίως
οι τρεις αυτές αρετές: η ΥΠΑΚΟΗ, η ΑΚΤΗΜΟΣΥΝΗ και η
ΠΑΡΘΕΝΙΑ. Σας λέγω τώρα: Το
«Πάτερ ημών...» είναι προσευχή
για όλους και όχι μόνο για τους
μοναχούς. Το «Πάτερ ημών...»
όμως λέει στην αρχή «γενηθήτω το θέλημά Σου». Αυτό είναι η
αρετή της υπακοής. Λέμε, Θεέ
μού, να γίνει το δικό Σου θέλημα και όχι το δικό μου. Παρακάτω στο «Πάτερ ημών...» λέμε
«τον άρτον ημών τον επιούσιον
δος ημίν σήμερον». Μ’ αυτό το
αίτημα δεν ζητάμε από τον
Θεό χρήματα και πλούτη, αλλά
ζητάμε το καθημερινό μας
ψωμί. Αυτό είναι η αρετή της
ακτημοσύνης. Και τελευταία
στο «Πάτερ ημών...» παρακαλάμε τον Θεό «ρύσαι ημάς από
του πονηρού». Αυτό είναι ευχή
παρθενίας. «Όλοι μας λοιπόν
πρέπει να ζούμε μοναχικά, γιατί, για να πάμε στον γλυκό Παράδεισο, πρέπει να περάσουμε
από την «στενήν και τεθλιμμένην
οδόν». Αυτή η στενή οδός είναι
το μοναστικό βίωμα. Στην πορεία μας όμως αυτή δάσκαλοι
μάς και πρότυπα μάς θα είναι
οι μοναχοί και οι μοναχές, γιατί,
λέγουν οι Πατέρες ότι «φως για
τους λαϊκούς είναι οι μοναχοί»,
όπως «φως για τους μοναχούς
είναι οι άγγελοι».

EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...
Ένας ληστής αφού διέρρηξε ένα σπίτι, πιάνει όμηρους
ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Θέλοντας να σκοτώσει έναν
από τους δύο προσπαθεί να
αποφασίσει. Ρωτάει τη γυναίκα:
– Πως σε λένε εσένα;
– Κλημεντίνη
– Α! έτσι λένε τη μάνα μου.
Δε θα σε πειράξω. Στη συνέχει ρωτάει τον άνδρα:
– Πως σε λένε εσένα;
– Παναγιώτη, αλλά κάπου
κάπου με φωνάζουν Κλημεντίνη!
ΗΛΦ
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 ενημερώνουν τον ταμία ή οποιοδήποτε μέλος του
ΔΣ ώστε η προσφορά να δημοσιεύεται στην εφημερίδα.

