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To Δ.Σ. του Συλλόγου μας 
εύχετα ι 

στους απανταχού πατριώτες 
Καλά Χριστούγεννα 
και ευτυχισμένος 

ο καινούργιος χρόνος

ΤΙΜΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
Όπως σε όλη την Ελλάδα έτσι και στο χωριό μας τιμή-

θηκε με κάθε λαμπρότητα η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 
1940. Μετά τη καθιερωμένη θεία λειτουργία όλο το χωριό 
αλλά και οι επισκέπτες που βρέθηκαν το τριήμερο στο χω-
ριό πήγαν στη πλατεία του χωριού στο ηρώο των πεσόντων. 
Εκεί ο εφημέριος του χωριού μας πατήρ Γεώργιος τέλεσε 

επιμνημόσυνη δέηση γι’ αυτούς που έχασαν τη ζωή τους 
στα βουνά της Αλβανίας. Μετά κατατέθηκαν στεφάνια στο 
ηρώο των πεσόντων από το πρόεδρο του τοπικού συμβουλί-
ου Ελληνικού Χαράλαμπο Μπαρμπαλιά και από το Πρόεδρο 
του συλλόγου Αντώνη Παπαντωνίου. Ήταν μια μέρα μνή-
μης, τιμής και συγκίνησης γι’ αυτούς που δε γύρισαν ποτέ 
πίσω.
Η εφημερίδα σε άλλη σελίδα δημοσιεύει για πρώτη φορά 

ένα ντοκουμέντο που βρέθηκε σε βιβλιοθήκη πατριώτη, 
όπου περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια το πώς χάθηκαν 
κάποια παλικάρια από το χωριό τη νύχτα της 14ης Δεκεμβρί-
ου 1940 έξω από το Αργυρόκαστρο. 
Ελάχιστο δείγμα τιμής και ευγνωμοσύνης…… 

Ψηφιακό σήμα Τηλεόρασης 
στο Ελληνικό

Όπως όλοι γνωρίζουμε το ψηφιακό σήμα 
επεκτείνεται σιγά-σιγά σε όλη την Ελλάδα. 
Πριν δύο περίπου μήνες και η περιοχή της 
Καλαμάτας μπήκε στη ψηφιακή εποχή. Αυτή 
η επέκταση είχε και τα θετικά της για το χω-
ριό μας. Έτσι και το Ελληνικό απέκτησε ψηφι-
ακό σήμα τηλεόρασης από τη Digea, ρκεί οι 
πατριώτες να στρέψουν τη κεραία με κατεύ-
θυνση προς το Πεταλίδι Μεσσηνίας και φυ-
σικά να πάρουν και έναν αποκωδικοποιητή 
mpeg4. 
Το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό, η εικό-

να  πάρα πολύ καλή και ο αριθμός των κανα-
λιών που μπορούμε να δούμε είναι περίπου 
15. Αν σκεφθεί κανείς ότι πριν από λίγο καιρό 
πιάναμε μετά βίας και όχι καθαρά ένα δύο 
κανάλια, η διαφορά είναι τεράστια. Άσε που 
το αίτημα πολλών πατριωτών να τοποθετή-
σει ο σύλλογος αναμεταδότη στο Ελληνικό 
από τη τεχνολογία ήδη ξεπερνιέται.

Και για την ιστορία το κόστος είναι γύρω 
στα 40 ευρώ. Ιδανική συντροφιά και παρέα 
για τους ντόπιους συμπατριώτες μας ειδικά 
τώρα το χειμώνα.

H ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Μετά από απόφαση του Δ.Σ. ο σύλλογος θα συνεχίσει τη πα-

ράδοση που έχει εδώ και χρόνια και θα κόψει τη πρωτοχρονιά-
τικη πίτα στο Ελληνικό. Η ημερομηνία ορίστηκε για το Σάββατο 
25 Ιανουαρίου 2014 στις 8 μ.μ. στη ταβέρνα «του Ταλούμη» 
στη πλατεία του χωριού.

Είναι μια καλή ευκαιρία για να αποδράσουμε όλοι μας από 
τις σκοτούρες της πόλης έστω και για ένα Σαββατοκύριακο. 
Το σπουδαιότερο όμως είναι να ξαναζωντανέψουμε το χωριό 
έστω και λίγες ημέρες που τόσο το έχει ανάγκη. Η ταβέρνα μας 
υποσχέθηκε ότι μετά τη κοπή της πίτας θα ακολουθήσει λαϊκή 
βραδιά με ζωντανή κομπανία ενώ ο σύλλογος είναι διατεθειμέ-

νος να ναυλώσει λεωφορείο 
για τη μεταφορά των πατρι-
ωτών στο χωριό. Η τιμή του 
εισιτηρίου είναι 20 ευρώ τα 
οποία προκαταβάλλονται και 
η εκδρομή θα γίνει εφ’ όσον 
συμπληρωθεί ο απαραίτητος 
αριθμός θέσεων. Καλό θα εί-
ναι να είμαστε όλοι εκεί. Και 
θα περάσουμε ωραία….

ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Βούλιαξε το τριήμερο αυτό η 

Γορτυνία από τους επισκέπτες 
εκδρομείς. Δημητσάνα, Λα-
γκάδια, Στεμνίτσα, Βυτίνα, Μ. 
Φιλοσόφου, Μ. Προδρόμου 
Ελληνικό. Αυτοί οι προορισμοί 
σήκωσαν το βάρος της εξόδου 
από τις μεγάλες πόλεις. Καλό 
είναι ότι οι ορδές των τουρι-
στών κατέκλυσαν την περιοχή 
μας, με ημέρες ηλιόλουστες 
ό,τι έπρεπε για την περίσταση. 
Δυστυχώς όμως για αυτούς 
που ήλθαν να απολαύσουν 
τον φυσικό και παρθένο ορει-
νό όγκο της επαρχίας μας, με 
τα αρχαία ιστορικά Βυζαντινά 
μνημεία, που ήταν και το με-
γάλο κίνητρο, τους βγήκε ξινό. 
Συνάντησαν το αφάνταστο κυ-
κλοφοριακό χάος της Δημητσά-
νας και όλων των δρόμων με 
προορισμό τις Μ. Προδρόμου 
και Φιλοσόφου. Χιλιάδες ήταν 
τα αυτοκίνητα που οι οδηγοί 
τους αγανακτισμένοι έκαναν 
μια ώρα να περάσουν μποτι-
λιαρισμένοι από την μια άκρη 
της Δημητσάνας έως την άλλη, 
ώσπου η τροχαία αναγκάστη-
κε να μονοδρομήσει πότε προς 
την μια κατεύθυνση και πότε 
προς την άλλη. Παρ’ όλα αυτά 
η ταλαιπωρία παρέμενε. Στα 
Λαγκάδια και Στεμνίτσα υπήρ-
χε μεν κίνηση αλλά λιγότερη, 
αλλά και το χωριό μας ήταν φί-
σκα από αυτοκίνητα. Μέχρι και 
στους πέριξ δρόμους της πλα-
τείας ήταν παρκαρισμένα. Το 
τραγελαφικό ήταν στους δρό-
μους που οδηγούν προς στις 
Μονές. Στο δρόμο από Ελληνι-
κό - Πρόδρομο και στο χωματό-
δρομο που οδηγεί προς Παλαι-
ωχώρι - Δημητσάνα ή Φιλοσό-
φου-Μάρκου, η κατάσταση δεν 
περιγράφεται! Συναντιόντου-
σαν οι οδηγοί και εξαγριωμένοι 

σταματούσαν λόγο της πολύ 
κακής βατότητας των δρόμων 
και ιδιαίτερα της ασφάλτου 
από τις τεράστιες λακκούβες 
και γράνες, για να κάνει κουμά-
ντο ο ένας στον άλλο, ώστε να 
ξακρίσουνε από τις λακκούβες 
και να μην πέσουν και σε κα-
νένα γκρεμό. Το βρίσιμο και ο 
εκνευρισμός για τους παράγο-
ντες ήταν άλλο πράγμα. Πήγαι-

ναν να προσκυνήσουν και ούτε 
οι Άγιοι δεν τους συνέφερναν 
και τα παράπονα τα άκουγαν 
οι πατέρες των Μονών οι οποί-
οι με την σειρά τους προσπα-
θούσαν να τους συνεφέρουν 

με αγάπη για να ειρηνεύσουν. 
Λες και ήταν υπεύθυνοι αυ-
τοί! Την ολιγωρία απραξία και 
αδιαφορία των ιθυνόντων την 
πλήρωναν αυτοί. Μετά από την 
όλη αυτή ταλαιπωρία, είχαν να 
αντιμετωπίσουν και την πείνα 
γιατί η περιοχή έμεινε από τρο-
φοδοσία, ξεπούλησαν τα πά-
ντα τα μαγαζιά. Οι οικογένειες 
με μικρά παιδιά που πήγαν με 
τα πόδια στο κρυφό Σχολειό η 
απέναντι στον Πρόδρομο γύ-
ρισαν στην βάση τους και δεν 
εύρισκαν ταβέρνα να φάνε για-
τί όλες ήταν πιασμένες και εί-
χαν εξαντλήσει τα αποθέματα 
τους. Εδώ αποδεικνύεται ότι 
τίποτε δεν γίνεται με προγραμ-
ματισμό όλα είναι θέμα τύχης 
και οι ιθύνοντες πέρα βρέχει. 
Το μόνο που κάνουν είναι συ-
νέδρια επί συνεδρίων για να 
προσελκύσουν αυτόν το περί-
φημο θρησκευτικό τουρισμό. 
Οι αίθουσες των Αθηνών έχουν 
κουραστεί να τους ακούν μόνο 
λόγια λόγια και έργα μηδέν. Το 
έχω ξανά γράψει όπως λέει και 
ο λαός μας, αυτοί πρώτα πήραν 
το σαμάρι και μετά τον γάι-
δαρο. Αυτά τα ξεχαρβαλώμα-
τα βλέπουν οι ξένοι τουρίστες 
και γίνονται κήρυκες για να 
μας βρίζει όλη η Ευρώπη. Μας 

Ενδεικτική φωτογραφία 
της κατάστασης του δρόμου

Έλενα Γεωργίου
Β. Θεοδωρόπουλος
Χριστίνα Κόνιαρη
Αντ. Παπαντωνίου
Δέσποινα Φελούκα
Ηλίας Φουρλής

Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν
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Για την ενημέρωση των κοινωνικών επικοινωνήστε 
με την Χριστίνα Κόνιαρη στο τηλ. 6974-306576

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΞ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 
«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:
ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Υπεύθυνος έκδοσης:
ΒΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συντακτική Επιτροπή:
ΠΑΝ. ΑΪΒΑΛΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΛΟΥΜΗ

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

E-mail: costaszl@yahoo.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν τις θέσεις 
και τις απόψεις 

των υπογραφόντων

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

Κατάσταση του ταμείου του συλλόγου 
μέχρι 31/10/2013

Λογαριασμός Αμερικής  ................................ 10.706,13€
Λογαριασμός Κινήσεως  ..................................9.500,50€
Μετρητά  ...................................................... 1.187,56€
ΣΥΝΟΛΟ  .................................................... 21.394,19€

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 
Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2013

Από μεταφορά  ............................................ 23.465,85€
Έσοδα  .......................................................... 1.240,00€
Έξοδα  ........................................................... 3.311,66€
ΣΥΝΟΛΟ  ..................................................... 21.394,19€

ΕΞΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

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. Ο κ. Οι-
κονομίδης προσφέρθηκε να συμβάλλει στη διαχείρισή της 
διευκολύνοντάς μας και τον ευχαριστούμε. 
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.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Ευαγγελία Γεωργαντά 

(κόρη του Δημήτρη Α Γε-
ωργαντά) και ο Γιάννης Πο-
λέμης απέκτησαν το πρώτο 
τους παιδί, ένα υγιέστατο 
αγοράκι.
Το ΔΣ τους εύχεται να 

τους ζήσει!

ΓΑΜΟΙ
Ο Γιώργος Κόνιαρης του 

Ιωάννη και η Αγγελική Αυ-
γουλα παντρεύτηκαν στις 8 
Σεπτεμβρίου.
Στον «πατριώτη» και στην 

«πατριώτισσα» ευχόμαστε 
να είναι η ζωή τους πάντα  
σαν τη μέρα του γάμου 
τους...

ΘΑΝΑΤΟΙ
Η Σταυρούλα Δούμουρα 

του Χρήστου πέθανε στις 20 

Σεπτεμβρίου σε ηλικία 92 
ετών. Η κηδεία της έγινε στο 
2ο κοιμητήριο Αθηνών στις 
22/09/2013.

• Η Παρασκευή Τσαρ-
μπού πέθανε στην Αθήνα, 
στις 17 Ιουλίου σε ηλικία 97 
ετών. Η κηδεία της έγινε στο 
κοιμητήριο Αργυρούπολης.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στον εξάδελφό μου Ανδρέα 

Δημ. Γεωργαντά ο οποίος 
απέκτησε την ειδικότητα 
του καρδιολόγου, εύχομαι 
θερμά συγχαρητήρια και 
καλή σταδιοδρομία.

Έφη Παπαγεωργίου

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
H Πανούση Ιωάννα του 

Φώτη (εγγονή της Νούλας 
Καλλιανιώτη) πέρασε στο 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
της Αθήνας.

ΠΟΔΗΛΑΤΑ - 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΑΤΙΝΙΑ - 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

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

Μοναστηράκι • www.revolt.gr

Έκθεση Ζωγραφικής 
Ιωάννας Κοκολοπούλου - «Ταξίδι» 
«...από το παράθυρό μου έβλεπα τα τρένα!
Δέος μου προκαλούσε ο όγκος και ο ήχος τους..όνειρα για ταξίδια
και άνοιγμα σε νέους κόσμους και ανθρώπους το πέρασμά τους. 
Αυτή η πρώτη αίσθηση παραμένει αναλλοίωτη μέσα στο χρόνο
και το ταξίδι συνεχίζεται...»

 Η Ιωάννα Κοκολοπούλου του Βαγγέλη και της Σταυρούλας Τό-
μπρου-Κοκολοπούλου παρουσίασε έργα της σε ατομική έκθεση 
στο ατελιέ «Ηράκλειτος». 
Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν στις 14 Οκτωβρίου.
Η Γιάννα, εκτός από τις σπουδές της στην Ιταλία πάνω στη σύγ-

χρονη κεραμική και τη συντήρηση αρχαίων κεραμικών, έχει παρα-
κολουθήσει μαθήματα σχεδίου, γλυπτικής και κοσμήματος.
Από το 2008 μαθητεύει δίπλα στο ζωγράφο Δημήτρη Μανίνη. 

Έργα της έχουν παρουσιασθεί σε ατομική έκθεση στη Γκαλερί 
«Ελένης Κορωναίου», στη συνοδευτική ομαδική έκθεση του Δημ.
Μανίνη στη Μπιενάλε της Βενετίας το 2009 και σε πολλές άλλες 
ομαδικές εκθέσεις.
Παράλληλα διατηρεί κατάστημα κοσμημάτων στο Κολωνάκι και 

εργαστήριο σχεδιασμού και κατασκευής κεραμικών και κοσμημά-
των.
Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο σου, πάντα με επιτυχία!!!

 Χριστίνα Κόνιαρη

ΝΕΚΡΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ
 Στην περιοχή Δημητσάνας 

έπεσε νεκρός κυνηγός από 
λάθος συναδέλφων του. Δεν 
φορούσε γιλέκο χρωματιστό  
ασφαλείας. Και αναρωτιέμαι 
εγώ. Όποιος περπατάει στα 
μέρει αυτά πρέπει να κυκλο-
φορεί με αλεξίσφαιρο γιλέκο; 
Το θέμα δεν είναι τα ατομι-
κά μέτρα προστασίας που 
οπωσδήποτε πρέπει να λαμ-
βάνουν. Το κακό είναι ότι δεν 
υπολογίζουν τίποτα και ιδιαί-
τερα οι ξένοι. Όταν έρχεται η 
εποχή του κυνηγιού φοβάσαι 
να περάσεις μήπως σου έρθει 
καμιά αδέσποτη. Με τις φόρ-
μες παραλλαγής και τα του-
φέκια νομίζεις ότι έχει γίνει 
κατοχή από τον στρατό. Άσε 
που γίνονται παράπονα από 
τους ντόπιους ότι δεν υπο-
λογίζουν κανέναν. Μπαίνουν 
στους κήπους στα χωράφια 
και κάνουν ζημιές και έρχο-
νται στα χέρια με τους χωριά-
τες. Καλό είναι το σπορ αλλά 
να σέβονται και να υπολογί-
ζουν τον άλλον. Μια φορά 
τα σκάγια έπεσαν σωρηδόν  
στους τσίγκους της Μ. Φιλο-
σόφου και οι επισκέπτες τους 
πήραν στο κυνήγι, είχαν και 
μικρά παιδιά. Λοιπόν προσοχή 
κυνηγοί μην θρηνήσουμε και 
άλλα θύματα.  
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
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Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 
Συλλόγου στο διαδίκτυο 

στη διεύθυνση www.ellinikon.gr 
και στο facebook: 

ellinikon arcadias fun club

Όμιλος FOURLIS: 63 χρόνια συμβάλλει στην 
ελληνική οικονομία και στηρίζει την κοινωνία
O Όμιλος FOURLIS, 63 χρό-

νια συμβάλλει στην ελληνική 
οικονομία και στηρίζει την 
ελληνική κοινωνία – ακόμα 
περισσότερο τώρα που το 
χρειάζεται πραγματικά. Με 
€125.000.000 σε επενδύσεις 
τα 5 τελευταία χρόνια, με 
πάνω από 3.600 ανθρώπους 
που εργάζονται στις εταιρίες 
του και με ουσιαστικές ενέρ-
γειες κοινωνικής υπευθυνότη-
τας, στέκεται δίπλα στην προ-
σπάθεια της χώρας κάθε μέρα.
Εργαζόμενοι και στελέχη 

στον Όμιλο FOURLIS πιστεύ-
ουν ότι οι ελληνικές επιχειρή-
σεις πρέπει να είναι ενεργά 
μέλη της κοινωνίας μας. Γι’ 
αυτό τα τελευταία 4 χρόνια 
ενισχύθηκαν στην πράξη μο-
νάδες κοινωνικών υπηρεσιών 
και μη κυβερνητικές οργανώ-
σεις όπως η «Κλίμακα» και το 
«Μπορούμε».

Ειδικότερα για την περίοδο 
2013-14 σχεδιάστηκε και συ-
νεχίζει να υλοποιείται, μέσω 
των εταιρειών του Ομίλου, 
δέσμη ενεργειών με έμφαση 
στη στέγαση και τη στήριξη 
ευαίσθητων κοινωνικών ομά-
δων (παιδιά, γυναίκες θύματα 
βίας). Παράλληλα αναπτύσσε-
ται δίκτυο συνεργασίας με την 
τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε ο 
στον Όμιλος FOURLIS να βρί-

σκεται πραγματικά δίπλα σε 
όσες και όσους έχουν ανάγκη 
κάθε μέρα.

«Στόχος μας είναι να δημι-
ουργούμε επιπλέον αξία για 
τους πελάτες μας, τους αν-
θρώπους μας, τους μετόχους 
μας και την κοινωνία, παρέχο-
ντας προϊόντα και υπηρεσίες 
για καλύτερη ζωή. Γιατί η Ελ-
λάδα είναι το σπίτι μας.» - Βα-
σίλης Φουρλής

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ 
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

Μετρητά στο ταμείο

ΑΛΕΞΑ-ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ  20,00
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ  50,00
ΒΩΣΣΟΣ ΣΑΚΗΣ  20,00
ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ  100,00
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη  10,00
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ανδρέα  50,00
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου AUD 100  68,38
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αγγελή  10,00
ΗΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  20,00
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ $ 40  29,94
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ ΡΟΥΛΑ  20,00
ΚΟΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ  15,00
ΚΟΝΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του Ιωάννη  10,00
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ του Δημητρίου  20,00
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου  10,00
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη  20,00
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου  10,00
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του Γεωργίου  20,00
ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΦΩΤΗΣ του Γεωργίου  10,00
ΚΟΥΛΕΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  20,00
ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χαραλάμπους  20,00
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΛΑ  20,00
ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ του Φώτη  50,00
ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΣΟΦΙΑ του Κων/νου  30,00
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΦΗ  50,00
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΜΗΣ  20,00
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Γεωργίου  20,00
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου  20,00
ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  30,00
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  20,00
ΡΑΛΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΚΑΝΑΔΑΣ)  50,00
ΤΑΛΟΥΜΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ  20,00
ΤΑΛΟΥΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  20,00
ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευριπίδη  60,00
ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του Νικολάου  70,00
ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Δημητρίου  10,00
ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ιωάννη  20,00
ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Βασιλείου  20,00
ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Νικολάου  70,00
ΤΟΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου  10,00
ΤΟΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χαραλάμπους  50,00
ΤΟΜΠΡΟΥ-ΚΙΤΣΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ  20,00

 1.233,32

Καταθέσεις σε τράπεζα
ΑΓΝΩΣΤΟΣ  500,00
ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -ΑΝΑΪΣ του Παναγιώτη  5.000,00 
ΧΙΩΤΑΚΗ- ΚΟΝΙΑΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  20,00

 5.520,00

Υ.Γ.: Οι παραπάνω συνδρομές εκ παραδρομής δεν δημοσιεύτη-
καν στο προηγούμενο φύλλο και γι’ αυτό δημοσιεύονται τώρα.

ΒΡΗΚΑΝ ΕΠΟΧΗ ΝΑ ΡΙΞΟΥΝ 
ΑΣΦΑΛΤΟ!!!!

Όπως μάθαμε η περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου ενέκρινε 
τη βελτίωση του δρόμου Κα-
ρύταινας-Στεμνίτσας. Ως εδώ 
όλα καλά. Εκείνο όμως που 
μας ξένισε είναι ότι τα έργα 
αναμένεται να αρχίσουν άμε-
σα. Και εδώ αρχίζουν οι εν-
στάσεις…Δεν είμαστε ειδικοί 
αλλά η απλή λογική λέει ότι 
μέσα στο χειμώνα δε πέφτει 
άσφαλτος. Και αυτό γιατί η 
άσφαλτος δε «δένει», και του 

χρόνου θα ζητάμε πάλι επι-
σκευή του δρόμου. Η άσφαλ-
τος πέφτει όταν οι καιρικές 
συνθήκες είναι ευνοϊκές και δεν 
υπάρχει υγρασία. Τώρα που 
άρχισε για τα καλά ο χειμώνας 
το έργο θα πάει στράφι. Και 
αυτά είναι χρήματα από το 
κρατικό κορβανά που μαζεύ-
ονται με πολύ κόπο. Τουλάχι-
στον να πιάσουν τόπο. Αν κά-
νουμε λάθος είμαστε έτοιμοι 
να επανορθώσουμε.

ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΜΑΖΕΜΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Αυτή την εποχή στο χωριό δεσπόζει το μάζεμα της ελιάς. 

Αν και η φετινή σοδειά δεν είναι από τις καλλίτερες πολ-
λοί πατριώτες από το χωριό αλλά και από την Αθήνα που έχουν 
χωράφια έχουν ξεκινήσει το μάζεμα. Τη τιμητική τους έχουν το 
Βιδόνι και η Βερβίτσα όπου εντοπίζονται και τα περισσότερα 
ελαιόδενδρα. Μέχρι τώρα ο καιρός ευνοεί τη συγκομιδή. Ευχό-
μαστε να συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες ώστε μέχρι 
το τέλος του χρόνου να ολοκληρωθεί το μάζεμα.

3ο ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ
Η Παγγορτυνιακή  Ένω-

ση στις 27 Σεπτεμβρίου 
2013 για 3η συνεχή χρονιά 
έκανε  μουσική γιορτή αφι-
ερωμένη στο παραδοσιακό 
δημοτικό τραγούδι. Η γιορτή 
αυτή έγινε στο Θέατρο Τρίτση 
στο Ίλιον. Το θέατρο ήταν 
κατάμεστο από Γορτύνιους. 
Μεγάλη συμμετοχή υπήρξε 
από καλλιτέχνες του δημο-
τικού τραγουδιού, οι οποίοι 
αφιλοκερδώς τραγούδησαν 
και έπαιξαν στην ορχήστρα, 
καθώς επίσης και τα χορευτι-
κά συγκροτήματα. Χαιρετισμό 
απεύθυνε ο Πρόεδρος της 
Παγγορτυνιακής κ. Π. Πλέσιας, 
ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Ν. Ζενε-
τος, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. 
Ε. Γιαννακούρας, ο Πολιτευ-
τής κ. Π. Καρβελάς ο οποίος, 
κατά έγκυρες πληροφορίες, 
θα κατέβει για Δήμαρχος της 
Γορτυνίας. Από την Μητρόπο-
λη μας ήταν ο Αρχιμανδρίτης 
κ Ιάκωβος και άλλοι Ιερείς. Η 
εκδήλωση κράτησε μέχρι τα 
μεσάνυχτα με τον κόσμο να 
έχει μερακλωθεί και να χορεύ-
ει χωρίς σταματημό. Εφέτος 
έκαναν την εμφάνιση τους και 
αρκετοί Μουλατσαίοι. 
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

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

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΜΑΣ

Μουλατσαίες εν δράσειΜουλατσαίες εν δράσει



/4

Κείμενο: Φελούκα Δέσποινα 

Δεκαεφτά μεγάλα δέντρα στην στέγη ενός μικρού 
πέτρινου ναϊδρίου. Μια εικόνα που αν στις φωτογρα-
φίες φαίνεται εντυπωσιακή, από κοντά προκαλεί του-
λάχιστον δέος. Πιστοί αλλά και σκεπτικιστές επισκέ-
πτονται κατά χιλιάδες το μικρό εκκλησάκι της Αγίας 

Θεοδώρας που πανηγυρίζει σήμερα για να δουν το 
θαύμα ή το παράδοξο, ανάλογα με την οπτική του 
καθενός.
Όσο εντυπωσιακή είναι η εικόνα του μικρού Ναού 

της Αγίας Θεοδώρας άλλο τόσο εντυπωσιακή είναι η 
ιστορία της ζωής της.

Ιστορικά και βιογραφικά στοιχεία 
για την Αγία Θεοδώρα

Σχετικά με την Οσιοπαρθενομάρτυρα Θεοδώρα, της 
οποίας η μνήμη τιμάται κάθε χρόνο στις 11 Σεπτεμβρί-
ου στο χωριό Βάστα Αρκαδίας, έχουν ακουστεί πολλές 
και διάφορες ιστορίες, κυρίως για τον τρόπο με τον 
οποίο άρχισε να υπηρετεί το μοναχισμό. 
Οι δύο πιο γνωστές ιστορίες αναφορικά με την Αγία 

Θεοδώρα έχουν ως εξής: σύμφωνα με την πρώτη, η 
Αγία καταγόταν από μία φτωχή οικογένεια και εφόσον 
ήταν το μεγαλύτερο παιδί της, εξαιτίας της οικονο-
μικής ανέχειας της οικογένειάς της, αναγκάστηκε να 
μεταμφιεστεί σε άνδρα και να υπηρετήσει ως μισθο-
φόρος στρατιώτης.
Τότε τον ερωτεύτηκε μία νεαρή κοπέλα (ως Θεό-

δωρο πλέον) και επειδή δεν υπήρξε ανταπόκριση από 
τον Θεόδωρο, η νεαρή τον κατηγόρησε ότι την είχε 
αφήσει έγκυο. 
Έτσι φαίνεται να οδηγήθηκε στο μαρτύριο από την 

οικογένεια της κοπέλας. 
Σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή, η Αγία καταγόταν 

από χωριό της Πελοποννήσου, με πιθανότερες τις πε-
ριοχές της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας. Η οικογένειά 

της ήταν εξαιρετικά θεοσεβούμενη και προφανώς έτσι 
ήρθε και εκείνη κοντά στο Θεό.
Αποκορύφωμα της αφοσίωσής της και της αγάπης 

της γι’ Αυτόν αποτέλεσε η απόφασή της να συνεχίσει 
τη ζωή της σε μοναστήρι και να αφιερωθεί ολοκληρω-
τικά στο Χριστό. 
Συνέβη όμως το εξής παράδοξο γεγονός: η Αγία Θε-

οδώρα προτίμησε να εγκαταβιώσει σε ανδρική Μονή 
και όχι σε γυναικεία. Ωστόσο στη Μονή της Παναΐτσας, 
όπου και έμενε μεταμφιεσμένη σε άνδρα με το όνομα 
Θεόδωρος, αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση χάρη 
στην υπακοή και την ταπεινοφροσύνη της. 
Γι’ αυτό και ο Ηγούμενος της είχε αναθέσει εξαιρε-

τικά υπεύθυνες εργασίες στη Μονή. Κατά την περίοδο 
που έπληττε λιμός την περιοχή ο μοναχός Θεόδωρος 
επισκεπτόταν τα σπίτια των Χριστιανών αναζητώντας 
βοήθεια.
Μία από τις γυναίκες όμως που επισκέφθηκε τον κα-

τηγόρησε πως την άφησε έγκυο. Όπως είναι φυσικό, 

αυτό δεν θα μπορούσε να ισχύει.
Παρόλα αυτά η Αγία Θεοδώρα, αν και αρνήθηκε τις 

κατηγορίες, ακολούθησε τους γονείς της γυναίκας ως 
το χωριό Βάστα της Αρκαδίας, όπου και εκτελέστηκε 
με αποκεφαλισμό. 
Όταν πλέον οι κατήγοροί της αντίκρισαν το γυμνό 

σώμα της και κατάλαβαν τι είχε συμβεί ζήτησαν συγ-
χώρεση από το Θεό. Σύμφωνα με την παράδοση μά-
λιστα, η Αγία θεοδώρα φαίνεται να παρακάλεσε το 
Θεό, πριν τον αποκεφαλισμό της, οι τρίχες του κεφα-
λιού της να γίνουν δέντρα, το αίμα της ποτάμι για να 
τα ποτίζει και το σώμα της ναός. 
Σύμφωνα με τον Πρωτοσύγγελο της Ι.Μ. Γόρτυνος 

και Μεγαλουπόλεως, π. Ιάκωβο Κανάκη, η επικρατέ-
στερη άποψη είναι η δεύτερη. 
Ο π. Ιάκωβος αναφέρει πως σύμφωνα με την έρευνα 

της Μητροπόλεως που έχει βασιστεί σε εικόνες και 
συναξάρια, η Αγία Θεοδώρα παντού εμφανίζεται ως 
ασκητική φυσιογνωμία και πουθενά ως στρατιώτης. 
Η έρευνα της Μητροπόλεως επικεντρώνεται σε δύο 

πιθανότητες για το λόγο που οδήγησε την Αγία να 
εγκαταβιώσει σε ανδρώο μοναστήρι: α) με αυτόν τον 
τρόπο ήθελε να κάνει περισσότερους και ενεργούς 
ασκητικούς αγώνες και β) έτσι θα χάνονταν πλήρως 
τα ίχνη της.

Το εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας
Το εκκλησάκι βρίσκεται κοντά στη Μεγαλόπολη. Το 

προσκύνημα είναι ανοικτό για το κοινό από το πρωί 
έως τη δύση του ήλιου και σε αυτό τελούνται παρα-
κλήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Θα μπορούσε 

κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως ένα θαύμα της φύσης, 
αφού το μικρό κτίσμα περιβάλλεται από 17 δέντρα 
που με την πρώτη ματιά του περιηγητή φαίνεται να 

προέρχονται κατευθείαν από τη στέγη του και οι κορ-
μοί τους να διακλαδίζονται προς τον ουρανό. Δεν εί-
ναι έτσι ακριβώς όμως. 
Στην πραγματικότητα οι ρίζες των δέντρων περνώ-

ντας μέσα από τους τοίχους καταλήγουν στο έδαφος, 
ενώ οι κορμοί και τα κλαδιά αναρριχώνται και βρί-
σκουν διέξοδο από τη στέγη.

Όσον αφορά στο εσωτερικό, μπορούμε να πούμε 
πως είναι ένας πολύ μικρός χώρος, λιτός, με ξεθωρια-
σμένες από τη φθορά του χρόνου τοιχογραφίες και 
χωρίς ιδιαίτερους στολισμούς και εκκεντρικότητες. 
Όπως μας διαβεβαίωσε ο π. Ιάκωβος Κανάκης οι 

υπεύθυνοι της Μητροπόλεως έχουν απευθυνθεί σε 
πολιτικούς μηχανικούς, αλλά και άλλους επιστήμονες 
όπως αρχιτέκτονες και γεωπόνους, οι οποίοι θεωρούν 
ως ένα επιστημονικά ανεξήγητο φαινόμενο το ότι τα 
πλατάνια βρίσκονται τόσα χρόνια και υπό αυτές τις 
συνθήκες σε αυτή τη θέση.
Σύμφωνα με τον Πρωτοσύγγελο οι επιστήμονες 

που έχουν κληθεί το θεωρούν κυριολεκτικά θαυμα-
στό και υπερφυσικό φαινόμενο. 
Όπως ανέφερε ο ίδιος το προσκύνημα δεν έχει μόνο 

Έλληνες επισκέπτες αλλά προκαλεί το ενδιαφέρον 
και των ξένων επισκεπτών. Ανάμεσά τους βέβαια, θα 
συναντήσει κανείς και δύσπιστους προσκυνητές που 
προσπαθούν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο π. Ιά-
κωβος, να βρουν τη λύση «ανάμεσα στις πέτρες του 
κτίσματος», χωρίς όμως τελικά να μπορούν να ερμη-
νεύσουν το γεγονός.

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΤΑ: Το μικρό εκκλησάκι 
με τα 17 πλατάνια στη στέγη του

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέ-

ανδρος Ρακιντζής, όρισε ειδικό επιθεωρητή και δι-
έταξε τη διενέργεια έρευνας στον δήμο Γορτυνίας, 
για να ελεγχθεί η νομιμότητα εξακοσίων και πλέον 
απευθείας αναθέσεων, συνολικού ύψους άνω των 
6 εκατ. ευρώ, που έχει κάνει η δημοτική Αρχή.
Η έρευνα διατάχθηκε ύστερα από υπόμνημα 

που κατάθεσε στον γενικό επιθεωρητή, πριν από 
περίπου ένα μήνα, ο επικεφαλής της μείζονος 
αντιπολίτευσης του δήμου Γορτυνίας Παρασκευάς 
Παρασκευόπουλος.
Εξάλλου, στον κ. Ρακιντζή έχουν φθάσει παρό-

μοιες καταγγελίες και από άλλες πλευρές, ενώ την 
προηγούμενη εβδομάδα, επισκέφθηκαν τον γενι-

κό επιθεωρητή και κατέθεσαν πλήθος στοιχείων 
-που ενισχύουν αυτές τις καταγγελίες σύμφωνα 
με δηλώσεις τους- όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι 
επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης 
στον δήμο Γορτυνίας, καθώς και ο ειδικός εμπει-
ρογνώμονας επί θεμάτων δημόσιας διοίκησης και 
αυτοδιοίκησης Γιώργος Αναστόπουλος.
Οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευ-

σης στον δήμο Γορτυνίας, σε ανακοίνωσή τους, 
εκτιμούν, ότι η κατάσταση στον δήμο είναι πλέον 
εκτός ορίων και έθεσαν ως άμεση προτεραιότητα 
την ανάληψη πρωτοβουλίας για τη συγκρότηση 
"Επιτροπής για τη Διαφάνεια και την Προστασία 
του Δημόσιου Χρήματος".
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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.

Το 2014 φτάνει ο αγωγός 
φυσικού αερίου στο εργοστάσιο 

της Μεγαλόπολης 
Το πρώτο τρίμηνο του 

2014 πρόκειται να ολοκληρω-
θεί ο αγωγός φυσικού αερίου 
προς το εργοστάσιο της Με-
γαλόπολης σύμφωνα με όσα 

δήλωσε ο Γιάννης Χωματάς 
(επικεφαλής δραστηριότητας 
έργου ΔΕΣΦΑ).

«Σκοπός είναι να τροφο-
δοτηθεί το εργοστάσιο και 
παράλληλα να δοθεί μελλο-
ντική ανάπτυξη και παροχή 
φυσικού αερίου σε όλες τις 
πόλεις που θα τοποθετηθεί ο 
αγωγός.
Αυτή τη στιγμή βρισκόμα-

στε στην εξέλιξη των έργων 
υποδομής για τον κεντρικό 
αγωγό φυσικής πίεσης και 

μεταφοράς του αερίου στην 
Πελοπόννησο. Εκτός αυτού 
απαιτούνται πολλά επιμέρους 
έργα, τα οποία αφορούν τη 
διανομή του φυσικού αερίου.

Ήδη έχει εξεταστεί η δυνα-
τότητα επέκτασης, υπάρχει 
δυνατότητα επέκτασης και 
πρέπει να εξεταστεί και από 
την ΕΠΑ Πελοποννήσου. Η 
εταιρία δεν δουλεύει με το 
καθεστώς των απαλλοτριώ-
σεων, όλες οι περιοχές έχουν 
τεθεί στο πρόγραμμα και 
έχουν ήδη γίνει οι απαραίτη-
τες πιστώσεις και οι δικαιού-
χοι μπορούν να παραλάβουν 
τις απαλλοτριώσεις τους» 
είπε.

ΤΕΡΝΑ: 600 θέσεις εργασίες 
για την διαχείριση των απορ-
ριμμάτων της Πελοποννήσου
Εξακόσιες νέες θέσεις ερ-

γασίες κατά την προσεχή 
2ετία στην Πελοπόννησο 
θα δημιουργηθούν για την 
κατασκευή των μονάδων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης 
απορριμμάτων στην Περι-
φέρεια και 200 θέσεις στη 
συνέχεια, κατά την 25χρονη 
λειτουργία των μονάδων και 
των σταθμών μεταφόρτω-
σης, ανακοίνωσε κατά την 
ενημέρωση στο Περιφερεια-
κό Συμβούλιο (ΠΕΣΥ), παρου-
σία φορέων και κατοίκων 
από τις περιοχές όπου προ-
τείνεται η εγκατάσταση των 
μονάδων, ο εκπρόσωπος της 
ΤΕΡΝΑ , της εταιρείας που 
έχει αναλάβει τη διαχείριση 
των σκουπιδιών. Ξεξαθάρισε 
ότι στις μονάδες θα γίνεται 
ανακύκλωση ,  κομποστο-
ποίηση και πρόσθεσε ότι θα 
είναι αυτόνομες ενεργειακά 
από ανανεώσιμες πηγές. Επι-
σημάνθηκε επίσης ότι πρό-
κειται για ένα κλειστό σύ-
στημα διαχείρισης και ανα-
φέρθηκε ότι τέτοιες μονάδες 
λειτουργούν μέσα σε πόλεις 
στην Ευρώπη.
Ο δήμαρχος Τρίπολης και 

πρόεδρος του Φορέα Ολο-
κληρωμένης  Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔ-
ΣΑ) Πελοποννήσου, Γιάννης 
Σμυρνιώτης, κατά την ει-
δική αυτή συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, 
σημείωσε ότι «δεν χωράνε 
τοπικισμοί, τέτοιοι που και 
στο παρελθόν οδήγησαν σε 

αδιέξοδα».
Παράλληλα, ο κ. Σμυρνιώ-

της σημείωσε ότι ο ΦΟΔΣΑ 
έχει ήδη προβεί σε ενέργειες 
ούτως ώστε ο τρόπος δια-
χείρισης που προβλέπεται 
για την Περιφέρεια Πελο-
ποννήσου να συμπληρωθεί 
με επιπλέον κινητούς σταθ-
μούς μεταφόρτωσης και για 
την προμήθεια μεγαλύτερων 
οχημάτων, προκειμένου να 
μειωθεί ακόμα περισσότερο 
το κόστος προς τον πολίτη.
Ο ειδικός γραμματέας ΣΔΙΤ, 

Νικόλαος Μαντζούφας, μι-
λώντας στη συνεδρίαση του 
ΠΕΣΥ Πελοποννήσου, ανέφε-
ρε ότι αυτή τη στιγμή εξελίσ-
σονται 14 διαγωνισμοί για 
τη διαχείριση των απορριμ-
μάτων στην Ελλάδα και υπο-
γράμμισε ότι η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου είναι η πρώ-
τη που έχει προσωρινό ανά-
δοχο, ύστερα από «ένα δια-
γωνισμό που έγινε με πλήρη 
διαφάνεια σε όλα τα στάδιά 
του και πλέον αποτελεί πρό-
τυπο για όλη την Ελλάδα».
Ο ειδικός γραμματέας τό-

νισε ότι το στοίχημα είναι να 
μετατρέψουμε την απειλή 
επιβολής προστίμων σε ανά-
πτυξη και στη δημιουργία 
του πλέον περιβαλλοντικού 
έργου της Ευρώπης, επισκέ-
ψιμο από κάθε πολίτη, ενώ 
ανακοίνωσε ότι πρόκειται 
για μια επένδυση ύψους 150 
εκατομμυρίων και δημιουρ-
γίας 600 και πλέον θέσεων 
εργασίας.

Μια μέρα στο μεγάλο δά-
σος κυκλοφορεί η φήμη ότι 
άνοιξε μία καντίνα. Όλα τα 
ζώα του δάσους έτρεξαν και 
με σειρά ιεραρχίας παρατά-
χτηκαν το ένα πίσω από το 
άλλο για να ψωνίσουν. Μετά 
από λίγη ώρα να 'σου σκάει 
και ο λαγός. Βλέπει την τε-
ράστια ουρά που έχει δημι-
ουργηθεί και πολύ άνετα 
τους προσπερνάει και πηγαί-
νει πρώτος πρώτος μπροστά 
από το λιοντάρι.

- Τι κάνεις ρε ηλίθιε λαγέ, 
λέει το λιοντάρι...

- Να, εγώ για την καντίνα 
ήρθα, απαντάει ο λαγός..

- Κι εμείς τι είμαστε εδώ 
που περιμένουμε στην σει-
ρά, χαζοί; ...αποκρίνεται 
το λιοντάρι και του τραβάει 
μια ανάποδη και τον στέλνει 
πίσω.
Σηκώνεται ο λαγός εκνευ-

ρισμένος και αφού προσπερ-
νάει όλα τα ζώα, πάει και 
μπαίνει δεύτερος μπροστά 
από την αρκούδα..

- Τι κάνεις ρε  βλαμένε 
λαγέ, λέει η αρκούδα..

- Να, εγώ για την καντίνα 
ήρθα..

- Καλά ρε και ποιος νομί-
ζεις ότι είσαι και έρχεσαι 
δεύτερος λέει η αρκούδα και 
του κόβει μια μπουνιά και να 
'σου ο λαγός τελευταίος.
Σηκώνεται στραβωμένος ο 

λαγός και γυρίζει την πλάτη 
του να φύγει φωνάζοντας..

-Δε με παρατάτε όλοι σας 
μωρέ... Δεν την ανοίγω σή-
μερα!!!!!..

Η.Λ.Φ

EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013: ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΑΓΙΩΝ ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ

Οι επτά Γορτύνιοι Άγιοι 
είναι οι: Άγιος Ιερομάρ-

τυς Γρηγόριος ο Ε’(Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως εκ Δημη-
τσάνης), Άγιος Αθανάσιος Χρι-
στιανουπόλεως (προστάτης και 
πολιούχος της Γορτυνίας), Άγιος 
Διονύσιος Α΄ο Σοφός (εκ Δημη-
τσάνης), Άγιος Θεόκλητος (εκ 
Δημητσάνης), Άγιος Ευθύμιος 
ο Νέος (εκ Δημητσάνης), Άγιος 
Ρωμανός (εκ Στεμνίτσης) και 
Όσιος Λεόντιος (εκ Στεμνίτσης). 

Στην Αθήνα έχει καθιερωθεί 
από την Παγγορτυνιακή Ένωση 
ο εορτασμός της μνήμης τους 
την πρώτη Κυριακή του Οκτω-
βρίου. Στο γραφικό παρεκκλήσι 
των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης, στου Φιλοπάππου, απέ-
ναντι από την Ακρόπολη, που 
αποτελεί Μετόχι της Ι. Μ. Τιμίου 
Προδρόμου Γορτυνίας, τελείται 
την παραμονή Εσπερινός και 
ανήμερα Όρθρος και Θεία Λει-
τουργία με αρτοκλασία υπέρ 
υγείας των απανταχού Γορτυ-
νίων. 

Στη Γορτυνία η μνήμη τους 
εορτάζεται την πρώτη Κυρια-
κή μετά τον Δεκαπενταύγου-
στο, σε διαφορετικό τόπο κάθε 
φορά, έως ότου αναγερθεί πα-
ρεκκλήσιο προς τιμήν τους. 

Στη συνέχεια παρατίθενται 
περιληπτικά βιογραφικά στοι-
χεία τριών εξ αυτών, για να τους 
γνωρίσουμε εκ νέου. 

Ο Άγιος Διονύσιος Α’, ο επο-

νομαζόμενος και Σοφός, γεν-
νήθηκε στη Δημητσάνα πριν 
το 1410. Σπούδασε στην Ι. Μ. 
Φιλοσόφου και εκάρη μοναχός 
στην Κωνσταντινούπολη. Κατά 
την Άλωση συνελήθη και οδη-
γήθηκε αιχμάλωτος στην Αδρι-
ανούπολη. Εξαγοράστηκε από 
τον άρχοντα Κυρίτζη και επέ-
στρεψε στην Πόλη, όπου χει-
ροτονήθηκε Μητροπολίτης Φι-
λιππουπόλεως από τον Πατρι-
άρχη Γεννάδιο Σχολάριο. Στη 
συνέχεια πατριάρχευσε κατά 
τα έτη 1467-1471 υπό την προ-
στασία της χριστιανής μητριάς 
του Μωάμεθ Μάρας. Κατόπιν 
παραιτήθηκε και αποσύρθη-
κε στην Ι. Μ. Εικοσιφοινίσσης 
Δράμασως το 1488, οπότε και 
επανεξελέγη στον πατριαρχικό 
θρόνο. Το 1490 παραιτήθηκε 
λόγω γήρατος και απεσύρθη 
στην Εικοσιφοίνισσα, όπου και 
εκοιμήθη δύο χρόνια μετά. Εκεί 
φυλάσσεται και το σκήνωμά 
του. 

Ο Άγιος Αθανάσιος, Αρχιε-
πίσκοπος Χριστιανουπόλεως, 
γεννήθηκε από Κερκυραίους 
γονείς περί το 1640 και μεγά-
λωσε στην Καρύταινα. Έλαβε 
τη μόρφωσή του στην Σχολή 
της Ιεράς Μονής Φιλοσόφου 
και παρά τη θέληση των γονέ-
ων του πορεύτηκε στην Πόλη, 
όπου και έγινε κληρικός. Χει-
ροτονήθηκε Μητροπολίτης 
Χριστιανουπόλεως (σήμερα 
Τριφυλλίας και Ολυμπίας). Καθ’ 
όλη τη διάρκεια της Αρχιερατεί-
ας του φρόντισε για την πνευ-
ματική πρόοδο του Ποιμνίου 
του περιοδεύοντας συνεχώς, 
διδάσκοντας το Λόγο του Θεού, 

ανακαινίζοντας με προσωπικά 
του έξοδα Ιερούς Ναούς κάνο-
ντας ελεημοσύνες και ιδρύο-
ντας Σχολεία, αντιστεκόμενος 
ιδιαιτέρως στην εξάπλωση των 
Ενετών, που αποτελούσαν τότε 
μεγαλύτερο και από τους Τούρ-
κους ακόμα κίνδυνο. Εκοιμήθη 
ημέρα Κυριακή, μετά τη Θ. Λει-
τουργία, το Νοέμβριο του 1707 
και ετάφη στη Χριστιανούπολη. 
Αργότερα το ιερό σκήνωμά του 
μεταφέρθηκε στην Ι. Μ Προ-
δρόμου. 

Ο Άγιος Γρηγόριος, ο κατά 
κόσμον Γεώργιος Αγγελόπου-
λος, γεννήθηκε στη Δημητσάνα 
το 1745. Παρακολούθησε μα-
θήματα στην Ευαγγελική Σχολή 
της Σμύρνης και έπειτα σπού-
δασε φιλοσοφία στην Πάτμο. 
Στις Στροφάδες νήσους εκάρη 
μοναχός, στη Σμύρνη χειροτο-
νήθηκε αρχιδιάκονος και αρ-
γότερα πρεσβύτερος, οπότε 
και επέστρεψε στη γενέτειρα 
χρηματοδοτώντας τη στέγα-
ση απόρων φοιτητών με 1.500 
γρόσια. Τα ταραγμένα εκείνα 
χρόνια διετέλεσε τρεις φορές 
Πατριάρχης, μέχρι τον απαγχο-
νισμό του μπροστά στο Πατρι-
αρχείο, ανήμερα του Πάσχα του 
1821. Το Λείψανό του, αφού 
χλευάστηκε και εξευτελίστηκε 
από τον όχλο, πετάχτηκε στο 
Βόσπορο. Το περισυνέλεξε ο 
Έλληνας πλοίαρχος Μ. Σκλάβος 
και το μετέφερε στην Οδησσό, 
όπου και ετάφη. Επέστρεψε 
στην ελεύθερη πια Αθήνα το 
1871 και έκτοτε φυλάσσεται σε 
περίβλεπτη λάρνακα στην Μη-
τρόπολη Αθηνών. 

Έλενα Γεωργίου

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΤΟΥ ΦΙΛΟΠΠΑΠΟΥ

Η Παγγορτυνιακή έχει καθιερώσει να γίνεται την πρώ-
τη Κυριακή του Οκτωβρίου Θ. Λειτουργία τιμώντας 

τους Αγίους της Γορτυνίας. Λειτούργησε ο Ηγουμενος της 
Ι.Μ. Προδρόμου Αρχιμανδρίτης π Λεόντειος και ο π. Συμε-
ών. Υπήρχε αρτοκλασία και το εκκλησίασμα ήταν μεγάλο. 
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Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 
31 Δεκεμβρίου 2013. 
Περιμένουμε έγκαιρα 
τις συνεργασίες σας.

Όσοι πατριώτες θέλουν να 
καταθέσουν κάποιο ποσό στο 
Σύλλογό μας μπορούν να το 
κάνουν πηγαίνοντας στην Εθνι-
κή Τράπεζα. Ο λογαριασμός 
είναι 040/609112-13. Καλό 
είναι μετά να ενημερώνουν τον 
ταμία ή οποιοδήποτε μέλος 
του Δ.Σ. ώστε η προσφορά να 
δημοσιεύεται στην εφημερίδα.

ΚΑΤΙ ΣΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ…..

H MAXH TOY MALI-SPAT

Ξεψαχνίζοντας, μετά το θάνατό του, τις βιβλιοθήκες 
του πατέρα μου εκτός από άλλα πολύτιμα αρχεία και 
βιβλία έπεσε το μάτι μου σε ένα παλιό περιοδικό του 

υπουργείου παιδείας την «Eλεύθερη Γενιά». 
Ξεφυλλίζοντάς το ανατρίχιασα διαπιστώνοντας ότι περιέ-

γραφε με κάθε λεπτομέρεια μια μάχη του έπους της Αλβανί-
ας. Αλλά όχι μια τυχαία μάχη όπως με ενημέρωνε ο πατέρας 
μου. 
Στη κάτω σελίδα του περιοδικού είχε γράψει “στη μάχη του 

Μαλί Σπατ σκοτώθηκε ο αδελφός μου και θείος σας Φίλιπ-
πας”.

 Το διάβασα και δάκρυσα. Το έκρυβε απ’ όλους μας όλα 
αυτά τα χρόνια. Ίσως δεν ήθελε να μας στεναχωρήσει ή να 
μας φανερώσει τη βαθιά του πίκρα γι’ αυτό το κομμάτι της 
ζωής του.

 Δημοσιεύω σήμερα στην εφημερίδα μας ένα από τα ιστο-
ρικά ντοκουμέντα εκείνης της μάχης που έγινε το βράδυ της 
14ης Δεκεμβρίου 1940 σε μια βουνοκορφή της Αλβανίας και το 
αφιερώνω στη μνήμη του, μιας και συμπληρώνεται σε λίγες 
μέρες ένας χρόνος από το θάνατο του. Κάποια άλλη στιγμή 
θα δημοσιευθούν και τα άλλα ντοκουμέντα εκείνης της μάχης 
που ήταν καλά φυλαγμένα τόσα χρόνια. 

………Έτσι πέρασε η μέρα, οπό-
τε το σούρουπο ξαφνικά πήραμε 
διαταγή για προέλαση. Η χαρά 
μας ήταν μεγάλη. Οι προηγούμε-
νες νίκες μας κάνανε να πιστεύ-
ουμε πως όταν θα μας δούνε οι 
Ιταλοί θα το βάλουν στα πόδια. 
Ξεκινήσαμε τραγουδώντας.
Αναπτυχθήκαμε στις κορφές 

Μαλλί Σπατ και μια ώρα πριν 
σκοτεινιάσει πέσαμε κοντά στις 
ιταλικές θέσεις, που ήτανε κα-
μουφλαρισμένες καλά μέσα στα 
χιόνια. Δε βλέπαμε μπροστά μας 
κίνηση, παρά μόνον τις φωτιές 
απ’ τα αυτόματά τους και ακού-
γαμε τις σφαίρες τους πάνω απ’ 
τα κεφάλια τους. Το επιτελείο 
του τάγματος είχε τοποθετήσει 
σε ορισμένα υψώματα σαλπι-
χτές. Απ’ εκεί δόθηκε η εντολή 
για επίθεση. Χυθήκαμε μπρος με 
ενθουσιασμό και μ’ εφ’ όπλου 
λόγχη. Παντού μας φτάνανε οι 
σάλπιγγες «Προχωρείτε». Θυμά-
μαι πως μου φάνηκε υπέροχο. 
Μα τα πυρά των Ιταλών είναι 
πολύ πυκνά, προχωρούμε με 
μεγάλη προσοχή. Επίσης θυμά-
μαι δύο-τρείς στρατιώτες μας 
που πλησίασαν το ιταλικό πο-
λυβολείο, τι να το κάνεις όμως, 
δεν είχαν ούτε χειροβομβίδα να 
ρίξουν. Πρόλαβαν οι Ιταλοί και 
τους πέταξαν χειροβομβίδες 
πριν πέσουν μέσα. Τότε αποτρα-
βήχτηκαν. Το πολυβολείο τούτο 
συνέχισε να ρίχνει. Ο ουρανός 
ήταν πεντακάθαρος και είχε ένα 
φεγγάρι σαν προβολέας, φώτι-
ζε τη περιοχή. Φτάσαμε κι’ εμείς 
στις ιταλικές γραμμές και καθη-
λωθήκαμε. Η υπεροχή των Ιτα-
λών σε όπλα μας αφάνισε. Είχα-
με πολλές απώλειες.
Εγώ βρισκόμουνα με 30περί-

που συναδέλφους μου σ’ ένα 
υψωματάκι κοντά στον εχθρό, 
ακούμε τις φωνές τους. Έχουμε 

ξαπλώσει χάμω και τους χτυπά-
με. Τα αυτόματά μας είναι δύο 
οπλοπολυβόλα και μάλιστα το 
ένα πότε πότε παθαίνει εμπλο-
κή, το άλλο δουλεύει κανονικά. 
Θυμάμαι πως ο σκοπευτής του, 
ένας λεβέντης από την Τρίπο-
λη, έβριζε και γάζωνε με μίσος. 
Ήθελε να προχωρήσει δεν μπο-
ρούσε να συγκρατηθεί, απ’ τα 
πόδια τον κρατούσε ο δεκανέας. 
Τα χέρια μου έχουν παγώσει και 
με δυσκολία γεμίζω το όπλο μου. 
Δίπλα μου είναι ξαπλωμένος ο 
δεκανέας από την Τρίπολη, όπου 
άκουσα ένα «ντιν», γυρίζω, βλέ-
πω μια σφαίρα τον είχε βρει στο 
κεφάλι, τρύπησε το κράνος και 
τον άφησε ξερό. Δεν πρόφτασε 
να πει τίποτα, μόνο προσπάθησε 
να σηκωθεί. Σηκώθηκε στα γόνα-
τα, εγώ άπλωσα το χέρι και τον 
τράβηξα κάτω για να τον προ-
φυλάξω: «Τι κάνεις; Θα σκοτω-
θείς»…του λέω, μα ήταν νεκρός. 
Τότε κατάλαβα φρίκη και τραβή-
χτηκα πάρα κάτω. Φώναξα ένα 
φίλο και ανάψαμε τσιγάρο. Έμα-
θα πως ο λοχαγός μας σκοτώθη-
κε καθώς και ο διμοιτίτης που 
ανέλαβε το λόχο, πάει κι’ αυτός. 
Επίσης έναν άλλο διμοιρίτη δά-
σκαλο, μια ριπή του έσπασε τα 
πόδια. Στη χαράδρα όπου είχα-
με πέσει κάπνιζαν οι όλμοι, τα 
αυτόματα κάπου κάπου τη φω-
τίζανε με προβολείς, χαλασμός. 
Οι ενθουσιασμοί και τα τραγού-
δια πάνε και δεν πετύχαμε τον 
αντικειμενικό μας σκοπό. Αν οι 
Ιταλοί είχαν προχωρήσει προς τις 
θέσεις μας δεν θα έμενε κανέ-
νας από μας. Ευτυχώς δεν προ-
χώρησαν. Εμείς μαζί με αυτό το 
θαυμάσιο παιδί με το οπλοπο-
λυβόλο μείναμε εκεί, τους χτυ-
πούσαμε. Ίσως γι’ αυτό να μην 
προχώρησαν καταπάνω μας κι’ 
αυτοί. Μετά πήγα να τραβηχτώ 

λίγο πίσω να ιδώ τι γίνεται ο λό-
χος μας. Σύρθηκα καμιά δεκαριά 
μέτρα, έπεσα πάλι σε σημείο 
που τα εχθρικά πυρά ελέγχανε 
τη χαράδρα. Έπρεπε να κάνω ένα 
άλμα και να ταμπουρωθώ. Πήρα 
την απόφαση και πετάχτηκα. 
Ακριβώς εκείνη τη στιγμή σκά-
ζει δίπλα μου ένας όλμος. Ένα 
βλήμα με βρίσκει στη μέση, με 
πέταξε χάμω. Δεν πόνεσα ήταν 
γλυκός ο τραυματισμός, όμως με 
κάρφωσε και αντίκρισα εκείνες 
τις στιγμές θέαμα φρικτό. Σω-
ρός χάμω τα κορμιά στη χαρά-
δρα όπως κι’ εγώ, πολλοί νεκροί, 
άλλοι βαριά τραυματισμένοι, 
αδύνατον να κινηθούν, αδύ-
νατον να μας βοηθήσει κανείς. 
Άκουγα φωνές: «Τα πόδια μου», 
«τα μάτια μου». «παιδιά μου», 
«μάνα μου». Έκανα προσπάθεια 
να μετακινηθώ, πέντε μέτρα 
παρακεί θα ήμουνα εξασφαλι-
σμένος από τα πυρά. Σύρθηκα 
με πόνους, άρχισε να παγώνει 
το τραύμα μου κατάφερα να κυ-
λιστώ χαμηλά. Εκεί ένας λοχίας 
που ήτανε απλήγωτος βοηθούσε 
όποιον κατάφερνε να βγει από 
τη χαράδρα. Ήρθε κοντά, με σή-
κωσε, μούβγαλε το γυλιό και τα 
εξαρτήματα. Το καημένο το όπλο 
δε μπορούσα να το κρατήσω, τo 
άφησα κι’ αυτό. Μου είπε ο λο-
χίας: «Αν καβατζάρεις αυτό το 
βουναλάκι θα βρεις δικούς μας». 
Μα το βουναλάκι χτυπιότανε 
από παντού. 
Πήρα τη μεγάλη απόφαση. 

Άρχισα να το ανεβαίνω κούτσα 
κούτσα δεν μπορούσα, δε μ’ 
ένοιαζε τώρα τίποτα. Σφυρίζα-
νε σφαίρες και σκάγανε όλμοι, 
όμως τη γλίτωσα. Από την άλλη 
μεριά του λόφου ακούω από 
ψηλά: «Αλτ» φωνάζω «είμαι έλ-
ληνας». Ο ταγματάρχης μας είχε 
στήσει πέντε πολυβόλα εκεί. 
Του είπα τη κατάσταση, έπειτα 
με στείλανε στο γιατρό. Έδεσε το 
τραύμα όπως όπως και με παρέ-
δωσε σε τέσσερις τραυματιοφο-
ρείς, με κατεβάσανε πάλι στους 
γκρεμούς. Ευτυχώς έλαμπε ακό-
μα το φεγγάρι, πότε πότε γλι-
στράγανε, τους έπεφτα, πονού-
σα, μαρτύριο. Από τα γκρεμνά 
που κατεβαίναμε συναντούσαμε 
στρατιώτες που ανέβαζαν στα 
χέρια ορεινό πυροβολικό. Αυτό 
ήτανε ο τρόμος των Ιταλών. 
Σε κάποιο χωριουδάκι βρήκα-

με ορεινό χειρουργείο. Οι τραυ-
ματίες ουρά, ο χειρουργός μες 
στα αίματα έμοιαζε σα χασάπης. 
Τι να πρωτοκάνει. Με χώσανε 
μέσα σ’ ένα σπίτι. Εκεί έκαιγε 
στο τζάκι φωτιά. Κάποιος στρα-
τιώτης έσκισε τις αρβύλες μου 
με μαχαίρι. Είχα πάθει και κρυ-
οπαγήματα. Κάπου εξήντα παλ-
ληκάρια είχανε χαθεί εκείνη τη 
νύχτα. Την άλλη μέρα οι Ιταλοί 
εγκαταλείψανε την Τρεμπεσίνα.

«Ο κοινός λόγος», Συλλογή 
λαϊκών αφηγήσεων από την 
Έλλη Παπαδημητρίου
Επαναδημοσιεύθηκε στο πε-

ριοδικό Ελεύθερη Γενιά το Σε-
πτέμβρη του 1976.
Βρέθηκε το 2013 στη βιβλιο-

θήκη του Βασίλειου Α. Παπα-
ντωνίου.
Αφιερώνεται στη μνήμη όλων 

εκείνων που πολέμησαν στην 
Αλβανία το 1940 και ιδιαίτερα 
σ’ αυτούς που δεν ξαναγύρισαν 
ποτέ πίσω…. 

Για την αντιγραφή 
Αντώνης Β. Παπαντωνίου

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΑΙΝΑΛΟ 
ΑΠΟ ΤΗN ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Πολλά προβλήματα δημι-
ουργήθηκαν στην Αρκαδία 
από τη πρόσφατη κακοκαι-
ρία. Στη περιοχή μας εκτός 
από τις καταρρακτώδεις βρο-
χές που έπεσαν είχαμε και 
κυκλοφοριακά προβλήματα.
Στην ορεινή Γορτυνία κε-

ραυνός που έπεσε το μεσημέ-
ρι της 11ης Νοεμβρίου έκοψε 
στα δύο τον δρόμο Χρυσοβί-
τσι- Στεμνίτσα περίπου 200 
μέτρα από τη διασταύρωση 
των Λυκοχίων, ανοίγοντας 
χαντάκι βάθους σχεδόν μισού 

μέτρου, διακόπτοντας την 
κυκλοφορία.
Το ευτύχημα είναι ότι δεν 

συνέβη κάποιο ατύχημα…
Συνεργεία της Περιφερει-

ακής Ενότητας Αρκαδίας 
κατέφθασαν στο σημείο της 
πτώσης του κεραυνού για σή-
μανση του δρόμου και όπως 
ενημέρωσε ο αντιπεριφερει-
άρχης Βαγγέλης Γιαννακού-
ρας, δόθηκε εντολή να εκτι-
μήσουν την κατάσταση και να 
αποκαταστήσουν τη βατότη-
τα του δρόμου.

ΡΑΛΛΥ ΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Μια έκπληξη περίμενε τους ντόπιους αλλά και τους επι-
σκέπτες του χωριού ένα Σάββατο βράδυ στα μέσα του 

Οκτώβρη. Ένα κομβόι από αυτοκίνητα αντίκες βρέθηκε στο 
χωριό και στάθμευσε για αρκετή ώρα στη πλατεία. Είχαν ξε-
κινήσει από Αθήνα και θα ξαναγύριζαν πάλι τη Κυριακή πίσω. 
Όσοι βρέθηκαν εκεί δεν έχασαν την ευκαιρία να φωτογραφη-
θούν με τα πανέμορφα αυτοκίνητα.

λένε κλέφτες και απατεώνες. 
Μήπως έχουν άδικο; Δεν σπα-
τάλησαν κάποιοι και κλέψανε 
τα λεφτά; Δεν τα λέω εγώ τα 
ομολογούν οι ίδιοι. Δυστυχώς 
το μαρτύριο που τραβάμε με 
τα παιδιά μας άνεργα, η υγεία 
στο μαύρο της χάλι, τη φτώχεια 
που μπήκε στα σπίτια μας, από 
νοικοκυραίους μας έκαναν ζη-
τιάνους. Κινδυνεύεις να χάσεις 
το σπίτι σου, γιατί οι Τράπεζες 
και η Εφορία θέλουν να στο 
κατασχέσουν επειδή δεν έχεις 
να πληρώσεις τις δόσεις, διότι 
έμεινες άνεργος. Το ένα μέρος 
του δράματος που φαίνεται το 
τι περνάει ο κόσμος, είναι τα 
συσσίτια που όλο και αυξάνο-
νται. Οι μεγαλύτεροι από εμάς 
περνάνε δεύτερη κατοχή. Οι 
άλλοι που δεν φαίνονται όπου 
και είναι η πλειοψηφία, είναι οι 
άνθρωποι που για λόγους αξιο-
πρέπειας δυστυχούν μέσα στα 
σπίτια τους και προσπαθούν 
να μην το δείξουν. Αναρωτιέται 
κανείς τι έφταιξε ο Ελληνικός 
Λαός και τον φτάσανε σε αυτή 
την κατάντια; Που είναι αυτή η 
περιβόητη λίστα Λαγκάρντ με 
τα χιλιάδες ονόματα, την έχουν 
καταπιεί; Αλλά που θα πάει θέ-
λουν δεν θέλουν θα την βγά-
λουν και τότε πρέπει να τους 
δείξουμε αμείλικτα τον δρόμο 
προς Κορυδαλλό. Πατριώτες 

μην χάνουμε την υπομονή μας, 
να έχουμε πίστη στον Θεό να 
είμαστε ο ένας κοντά στον άλ-
λον στα δύσκολα, γιατί έπονται 
και χειρότερα. Το καλό είναι ότι 
ο Έλληνας μόλις πάνε να τον 
ρίξουν στον γκρεμό κάτι θείο 
μεσολαβεί και ορθοποδεί. Που 
είναι κάποιοι τυχάρπαστοι κον-
δυλοφόροι της περιοχής, που 
βγάζουν μια φυλλάδα και λοι-
δορούν χωρίς να εξακριβώνουν 
ότι τους λέει ο καθένας. Αυτά 
τα χάλια της Επαρχίας μας πρέ-
πει να προβάλουν και να μην 
υβρίζουν αυτούς που έχουν 
αφιερώσει την ζωή τους στο 
Θεό και στον άνθρωπο. Φοβού-
νται όμως να τα δημοσιεύσουν. 
Το γιατί ρωτήστε αυτούς. Πά-
ντως το χωριό μας στάθηκε στο 
ύψος των περιστάσεων, λίγα 
ήταν τα προβλήματα έως μη-
δαμινά. Μπράβο στους μαγα-
ζάτορες. 

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 
ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ


