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ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
Η εφημερίδα που διαβάζετε είναι η τελευταία που βγαί-

νει υπό την ευθύνη του σημερινού Δ.Σ. Στις 2 Νοεμβρίου 
έχουν προκηρυχθεί εκλογές και οι πατριώτες θα εκλέξουν 
το νέο συμβούλιο που θα οδηγήσει το σύλλογο την επόμε-
νη τριετία. Κάνοντας μια σύντομη ανασκόπηση αυτών των 
τριών ετών θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην οικονομική 
δυσπραγία του συλλόγου που προήλθε από τη ληστρική 
αφαίμαξη του ταμείου μας από το κράτος, είτε με τη μορ-
φή φόρων, ειδικών εισφορών, φόρων μεγάλης ακίνητης 
περιουσίας κ.λπ. Αυτό προέκυψε από το γεγονός ότι βρε-
θήκαμε στο κυκλώνα της κρίσης με μεγάλη ακίνητη περι-
ουσία αλλά και με μειωμένες εισφορές από τους πατριώτες 
που έδιναν το προσωπικό καθημερινό τους αγώνα. Έτσι 
αναγκαστήκαμε να περιορίσουμε στο ελάχιστο τα έργα και 
τις εκδηλώσεις που είχαμε προγραμματίσει. Με πολύ σφι-
χτή οικονομική διαχείριση κατορθώσαμε να κρατήσουμε 
το σύλλογο όρθιο και αξιοπρεπή. Το καινούργιο Δ.Σ. θα 
βρει ένα σημαντικό ταμείο, το πρόβλημα της ενοικίασης 
του ξενοδοχείου μας λυμένο και κυρίως την πλειοψηφία 
των πατριωτών αποφασισμένη να συνεχίσει να στηρίζει το 
σύλλογο. Υπάρχουν όμως μεγάλα προβλήματα που συνε-
χίζουν να ταλανίζουν το χωριό, όπως η χρήση του κτιρίου 
του δημοτικού σχολείου και το ενοίκιο της ΔΕΗ στη σχολή, 
που θα πρέπει να λυθούν με τη βοήθεια του δήμου, αλλά 
και μικρότερα, όπως η κατασκευή του αθλητικού κέντρου 
όπου θα χρειασθούμε τη βοήθεια επιφανών πατριωτών που 
έχουν ήδη εκδηλώσει την επιθυμία να συνδράμουν.
Συγκρίνοντας με συλλόγους άλλων γειτονικών χωριών 

ο σύλλογός μας παρά τα όποια προβλήματά του παραμέ-
νει ισχυρός και με μεγάλες δυνατότητες παρέμβασης στα 
κέντρα λήψης των αποφάσεων. Και αυτό θα πρέπει να το 
διατηρήσουμε ως κόρη οφθαλμού με συνεργασία και ομό-
νοια απομονώνοντας τους πολύ λίγους, που είναι διαρκώς 
απέναντι, χωρίς να έχουν βοηθήσει στο παραμικρό σε αυτή 
τη δύσκολη πορεία. 
Γι’ αυτό την Κυριακή 2 Νοεμβρίου καλούμε όλους τους 

πατριώτες να προσέλθουν μαζικά στην κάλπη για να εκλέ-
ξουμε τους καλλίτερους για τον τόπο.

Η ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Για άλλη μια χρονιά ο σύλ-
λογος το Σάββατο 23 Αυ-

γούστου οργάνωσε τη βραδιά 
βράβευσης των επιτυχόντων 
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Πλήθος κόσμου 

γέμισε τη πλατεία του χωριού 
που είχε στρωθεί απ’ άκρου εις 
άκρο για τις ανάγκες της βρα-
διάς από τη ταβέρνα «του Τα-
λούμη» που συμμετείχε στην 

οργάνωση μαζί με το σύλλο-
γο. Στην αρχή το λόγο πήρε ο 
πρόεδρος του συλλόγου που 
απηύθυνε χαιρετισμό στους 
πατριώτες και αναφέρθηκε πε-
ριληπτικά στα έργα αλλά και 
τη μέχρι σήμερα πορεία του 
συλλόγου. Με αφορμή τη βρά-
βευση την εκδήλωση χαιρέτη-
σε ο επανεκλεγείς πρόεδρος 
της κοινότητας Χαράλαμπος 
Μπαρμπαλιάς που ευχήθηκε τα 
καλλίτερα στους πατριώτες και 
επεσήμανε τη καλή πορεία του 
χωριού παρά τις υπάρχουσες 
αντιξοότητες. Από μέρους της 
οικογένειας Φουρλή παραβρέ-
θηκαν και έδωσαν βραβεία ο 
κ. Ιωάννης Φουρλής και από τη 
νεότερη γενιά ο κ. Αλέξανδρος 
Φουρλής, γιος του αείμνηστου 
Ηλία Φουρλή. Εκ μέρους του 
συλλόγου της Αμερικής βρα-
βείο έδωσε η κ. Νταϊάννα Τσο-
μίδη-Γεωργαντά. Τη μουσική 
επιμέλεια της εκδήλωσης είχε 
όπως πάντα το συγκρότημα 
του Παναγιώτη Σταθέα που 
πλέον έχει συνδεθεί με τη συ-
γκεκριμένη βραδιά. Το χορό 
άνοιξαν οι επιτυχόντες και τους 
ακολούθησε φυσικά όλο το 
χωριό. Ήταν μια μαγική βρα-
διά που το κέφι συνεχίστηκε 
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες 
και τη νεολαία του Ελληνικού 
να πρωταγωνιστεί για άλλη μια 
φορά. Νάμαστε όλοι καλά να 
ξαναβρεθούμε στο χωριό του 
χρόνου και να βραβεύσουμε 
ακόμα περισσότερους.

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ….ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Το χαρτοφυλάκιο της Μετανάστευσης και 

των Εσωτερικών Υποθέσεων ανατέθηκε στον 
συμπατριώτη μας και νέο επίτροπο της ΕΕ Δη-
μήτρη Αβραμόπουλο, στη σύνθεση της Κομισιόν 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 
2014-2019. Επρόκειτο για το χαρτοφυλάκιο 
που επεδίωκε η ελληνική κυβέρνηση.

 «Εξαιρετικά τιμητική για την Ελλάδα και ση-
μαντικό δείγμα εμπιστοσύνης στη χώρα μας εκ 
μέρους του φίλου Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ» χαρακτηρίζει 
ο Αντώνης Σαμαράς την απόφαση να αναλάβει 
ο Δημήτρης Αβραμόπουλος το χαρτοφυλάκιο 
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων στην Κομισιόν. 
Σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για «ένα εντελώς νέο χαρτοφυλάκιο που δημι-

ουργήθηκε από την αρχή, προκειμένου να υπογραμμιστεί η ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα 
στις ευρωπαϊκές πολιτικές μετανάστευσης» κάτι που αποτελεί την αναγνώριση της ανάγκης 

να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση, που όπως 
τονίζει, υπήρξε πάντοτε στις προτεραιότητες της ελληνικής 
κυβέρνησης.

«Το χαρτοφυλάκιο που αναλαμβάνει ο έλληνας επίτροπος 
αποτελεί επιβράβευση μιας πολύχρονης και επίπονης προ-
σπάθειας, ώστε να αναληφθεί κεντρική ευρωπαϊκή δράση 
που θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα», τονίζει 
ο Πρωθυπουργός ευχόμενος καλή επιτυχία στον κ. Αβραμό-
πουλο, στο σύνολο της Επιτροπής, καθώς και στον Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ.
Εμείς από τη πλευρά μας είμαστε σίγουροι ότι θα κάνει το 

καλλίτερο για τη πατρίδα. Όσον αφορά στους φόβους ορι-
σμένων ότι θα τον χάσει το Ελληνικό είμαστε σε θέση να γνω-
ρίζουμε ότι το Ελληνικό είναι ….πάνω απ’ όλα.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Με απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου οι εκλογές για 
την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου ορίστη-
καν για την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στην αίθουσα της 
Παγγορτυνιακής Ομοσπονδίας (Πειραιώς 1 - Ομό-
νοια). Όσοι θέλουν να είναι υποψήφιοι θα πρέπει 
να προσέλθουν ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στα γραφεία του 
συλλόγου για να συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής 
μέχρι και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 8 μ.μ. 
Το ιδιαίτερο των φετεινών εκλογών είναι ότι το 
συμβούλιο που θα εκλεγεί θα είναι 7μελές και οι ψη-
φοφόροι μπορούν να βάλουν μέχρι και 7 σταυρούς. 
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όσοι κατάγονται από το 
Ελληνικό. Να είμαστε όλοι εκεί για να εκλέξουμε τους 
καλλίτερους που θα οδηγήσουν το σύλλογο στην επό-
μενη τριετία.
Θα προηγηθεί εκλογοαπολογιστική γενική συνέ-
λευση ενώ η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 12 μ.μ. 
έως τις 6 μ.μ. 

Ιωάννης Γεωργαντάς

Βαγ. Θεοδωρόπουλος

Χριστίνα Κόνιαρη

Σοφία Μπαρμπαλιά

Χαρ. Μπαρμπαλιάς

Αντ. Παπαντωνίου

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 31/08/2014

Λογαριασμός Αμερικής  ................................ 10.706,13€
Λογαριασμός Κινήσεως  ................................ 15.902,19€
Μετρητά  ......................................................1.311,78€
ΣΥΝΟΛΟ  .................................................... 27.920,10€

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 
Ιουλίου - Αυγούστου 2014

Από μεταφορά  ............................................ 29.546,25€
Έσοδα  .......................................................... 2.607,75€
Έξοδα  ........................................................... 4.233,90€
ΣΥΝΟΛΟ  ......................................................27.920,10€

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

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΜΑΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014
1. Ο Άρης Γεωργαντάς του Γεωργίου και της Γιάννας Κολορίζα 

(εγγονός του Γιάννη Γεωργαντά & της Θεοδώρας Μπαρμπαλιά) 
πέτυχε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Επιστήμης 
Φυτικής Παραγωγής

2. Ο Λάμπρος Θεοδωράκης του Νικολάου και της Θεώνης Απο-
στολοπούλου (εγγονός του Λάμπρου Αποστολόπουλου) πέτυ-
χε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Οργάνωση και Διαχείριση 
Αθλητισμού 

3. Η Ελένη Καλλιανιώτη του Ηλία και της Ρούλας (εγγονή του 
Λάμπη και της Φωτεινής Καλλιανιώτη) πέτυχε στο Χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο – Επιστήμη Διαιτολογίας και Διατροφής 

4. Ο Ηλίας Κρεμπενιός του Παντελή και της Βούλας Ανδριανού 
(εγγονός του Γιώργου και της Ασπασίας Ανδριανού) πέτυχε στο 
Πολυτεχνείο Κρήτης – Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 

5. Ο Πέτρος Μιχαλόπουλος του Γιάννη και της Αλίκης (εγγονός 
της Κούλας Καλλιανιώτη) πέτυχε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο – 
Τμήμα Δημοσιογραφίας

6. Η Γεωργία Μπαρμπαλιά του Χαραλάμπους και της Χρυσού-
λας (εγγονή του Ανδρέα και της Γεωργίας Μπαρμπαλιά) πέτυχε 
στην Ιατρική Σχολή Πάτρας. 

7. Η Σταυρούλα Παναγοπούλου του Ιωάννη και της Μαρίας Βί-
γλατζη (εγγονή της Σταυρούλας Καπονικολού-Βίγλατζη) πέτυ-
χε στο Πολυτεχνείο Πάτρας – Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυ-
πηγών Μηχανικών.

8. Η Ελευθερία Σφακιανάκη του Φώτη και της Έφης Μπαρμπα-
λιά (εγγονή του Δημήτρη και της Ρίας Μπαρμπαλιά) πέτυχε στο 
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης.

9. Η Ναταλία Τσαμπάσογλου του Ιωάννη και της Ιωάννας Κόνια-
ρη (εγγονή του Γιάννη Γεωργ.Κόνιαρη “Γουβαλέτσου”) πέτυχε 
στο Πανεπιστήμιο Αθήνας – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας  
*Δεν ξέρω αν πρέπει να γράψουμε παρατσούκλι…αν το θέ-
λουν (έτσι μου το έστειλε η Βαγγελιώ).

10. Ο Χρήστος Γεωργαντάς του Γεωργίου και της Μαρίας (εγγο-
νός του Χρήστου Γεωργαντά) πέτυχε στο ΤΕΙ Αθήνας – Διοίκηση 
Επιχειρήσεων Υγείας και Πρόνοιας 

11. Η Μαριάννα Κουλέτου του Κων/νου και της Χριστίνας Κόνια-
ρη (εγγονή του Γιάννη και της Θεώνης Κόνιαρη) πέτυχε στο ΤΕΙ 
Πελοποννήσου – Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Αθηνά Μπαρμπαλιά του 

Ηλία και της Ανδριάνας και ο 
Ηλίας Καλύβας του Νικολά-
ου και της Αρετής απέκτησαν 
στις 18/07/2014, ένα υγιέστατο 
κοριτσάκι. 
Να σας ζήσει! Nα είναι πά-

ντα γερή και τυχερή!
• Η Κωνσταντίνα Κόνια-

ρη του Σπύρου και της Μα-
ρίας και ο Ηρακλής Τζοϊτης 
του Γεωργίου απέκτησαν στις 
24/07/2014, ένα υγιέστατο κο-

ριτσάκι. 
• Ο Ιωάννης και η Σάντυ 

Αμβράζη, στις 14 Απριλίου 
2014, απέκτησαν δίδυμα τέ-
κνα, αγόρι και κορίτσι. Γιαγιά 
είναι η Μαρίνα Θεοδωροπού-
λου και παππούς ο Σωτήρης 
Αμβράζης.
Το Δ.Σ. εύχεται να τους ζή-

σουν τα νεογέννητα, να είναι 
πάντα γερά και τυχερά!

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Στις 6 Σεπτεμβρίου 2014, ο 

Κων/νος και η Ρέα Αμβρά-

ζη βάπτισαν το δεύτερο παι-
δί τους (αγόρι) στην Κύθνο, 
στην Παναγία την Κανάλα. 
Το όνομα αυτού Άγγελος - Λά-
μπρος. Σε κέντρο του νησιού 
έγινε γλέντι μέχρι πρωΐας. 
Γιαγιά του νεοφώτιστου είναι 
η Μαρίνα Θεοδωροπούλου και 
παππούς ο Σωτήρης Αμβρά-
ζης.
Να τους ζήσει.

ΓΑΜΟΙ
Η Κωνσταντίνα Κόνιαρη 

του Σπύρου και της Μαρίας 
Γεωργαντά και ο Ηρακλής 
Τζοΐτης του Γεωργίου, τέ-
λεσαν το γάμο τους στις 30 
Απριλίου 2014, στο Δημαρχείο 
Αθηνών. 

• Ο Ιωάννης Γεωργαντάς 
του Φώτη και της Ελπίδας και 
η Εύα Τσουρουνάκη του Νι-
κολάου τέλεσαν το γάμο τους 
στον Αγ. Δημήτριο Π. Ψυχι-
κού, στις 24 Μαΐου 2014

• Η Μαργαρίτα Γεωργα-
ντά του Φώτη και της Ελπί-
δας και ο Σωτήρης Καλαμα-
ράς του Γεωργίου τέλεσαν το 
γάμο τους στον προφήτη Ηλία 
Ελληνικού, στις 20 Ιουλίου 
2014
Το Δ.Σ. εύχεται σε όλους 

τους νεόνυμφους να ζήσουν 
πάντα ευτυχισμένοι! 

ΘΑΝΑΤΟΙ
Στις 27/08/2014 πέθανε ο 

Ηλίας Μπαρμπαλιάς του Γε-
ωργίου σε ηλικία 69 ετών. Η 
ταφή του έγινε στις 29/08/2014 
στο 1ο Νεκροταφείο Αθηνών.

H εφημερίδα όπως έχουμε γράψει επανειλημμένα 
δεν δημοσιεύει ανώνυμες επιστολές. Παρακαλούμε 
επομένως όσους θέλουν να πουν την άποψή τους 
αυτή να είναι ενυπόγραφη. 
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ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΟ ΛΟΥΣΙΟ

Η νεολαία του χωριού μας και φέτος το καλοκαίρι έδωσε 
βροντερό παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις του χωριού. Δε παρέ-
λειψε όμως να επισκεφθεί στις ζέστες του Αυγούστου και το 
Λούσιο όπου και έριξαν τις καθιερωμένες βουτιές στα παγωμέ-
να νερά του. Σύγχρονες …..Αφροδίτες και …..Απόλλωνες συνε-
χίζουν τη μυθολογική παράδοση του ποταμού!!

ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΒΙΔΟΝΙ
Στις 8 Σεπτεμβρίου γιόρτασε η Παναγιά στο 

Βιδόνι, σε μια περιοχή που κάποτε τροφοδοτού-
σε τα χωριά μας με άριστης ποιότητας κρασί. 
Τέτοια εποχή όλοι ετοιμάζονταν για τον τρύγο. 
Οι κάτοικοι των χωριών Ελληνικού, Στεμνίτσας, 

Σύρνας που κυρίως είχαν τις ιδιοκτησίες στη 
περιοχή μετακόμιζαν στο Βιδόνι. Επί ένα μήνα 
γινόταν ο τρύγος δηλαδή το πάτημα των σταφυ-
λιών, το βράσιμο του μούστου και η μεταφορά 
με ασκιά στα βαρέλια των σπιτιών και των τα-
βερνών για να βγάλουν το βαρύ χειμώνα. Δυ-
στυχώς τώρα υπάρχει ερημιά και εγκατάλειψη. 
Οι ληνοί έπεσαν, οι δρόμοι έκλεισαν και αμπέλι 
δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Όμως η ιστορία 
διδάσκει ότι έχει ο καιρός γυρίσματα. Ίδωμεν...

ΜΟΝΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ
Μεγάλη εορτή έγινε στις 

23-8-2014 στα εννιάμερα της 
Παναγίας στην Μονή. Η προ-
σέλευση του κόσμου από όλα 
τα γύρω χωριά την παραμονή 
και ανήμερα ήταν μεγάλη. Οι 
πιστοί παρακολούθησαν με 
μεγάλη κατάνυξη τον εσπε-
ρινό και τη Θ. Λειτουργία. Σε 
αυτό συνετέλεσε οι χορω-
δία των άριστων ψαλτών που 
κάθε χρόνο έρχονται στην 
Παναγία για να την τιμήσουν. 
Όλοι τους είναι γνώστες της 
Βυζαντινής Μουσικής. Όταν 
τελείωσε η Θ. Λειτουργία 

κληρώθηκαν 2 κατσίκες προσφορά των πιστών. Την μία την κέρδισε ο Αντώνης Βασιλόπουλος 
από το χωριό μας, του Νιόνιου, και την άλλη ο Φίλης από την Ζάτουνα, αυτός που βγάζει την 
εφημερίδα Ζάτουνα. Ο Ηγούμενος της Μονής Αρχιμανδρίτης π. Θεόφιλος παρέθεσε γλυκίσματα 
καφέδες και ψωμοτύρι. Τον ευχαριστούμε και του χρόνου να είμαστε καλά να ξαναπάμε.

• Την Τετάρτη  Αυγούστου  ανήμερα της γιορτής της 
Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, πραγματοποιήθηκε το τραπέζι 
του Συλλόγου μας που αυτή τη φορά φιλοξενήθηκε στην τα-
βέρνα «του Ταλούμη», με πολύ μεγάλη προσέλευση μελών και 
φίλων του Συλλόγου.
Την εκδήλωσή μας τίμησαν με την παρουσία τους ο ιερέας 

του χωριού μας αιδεσιμότατος πατήρ Γεώργιος Κοκοσιούλης 
με την οικογένειά του, ο Πρόεδρος του χωριού κ. Χαράλαμπος 
Μπαρμπαλιάς με την οικογένειά του και οι Πρόεδροι και μέλη 
των απελθόντων Διοικητικών Συμβουλίων.
Η χρονιά αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία και συναισθηματική 

αξία για όλες μας, καθώς συμπληρώθηκαν  χρόνια από την 
ίδρυση του Συλλόγου που έγινε στο χωριό μας τον Αύγουστο 

του . Με αφορμή αυτό το γεγονός και μετά το καλωσόρι-
σμα των εκλεκτών φίλων από την Πρόεδρο κ. Σ. Μπαρμπαλιά, 
το Διοικητικό Συμβούλιο τίμησε τις πρώην Προέδρους κυρίες 
Δήμητρα Παπαντωνίου, Σούλα Τόμπρου, Κική Γεωργαντά και 
Μαρία Μπαρμπαλιά αλλά και την επί χρόνια ταμία κ. Βούλα 
Παπαγεωργίου, για την μεγάλη τους προσφορά και την αμέρι-
στη συμπαράστασή τους. Στις κυρίες οι οποίες αναφέρθηκαν 
με συγκίνηση και νοσταλγία στη δημιουργία και διαδρομή του 
Συλλόγου αυτή την εικοσαετία, προσφέρθηκε από μία εικόνα 
της Παναγίας, που φιλοτέχνησε το μέλος του Δ.Σ. κ. Μαρία 
Σπηλιοπούλου. Επίσης κόπηκε μία τούρτα για την επέτειο των 

 χρόνων που μοιράστηκε στους μικρούς μας φίλους.
Η γιορτή μας κύλησε εξαιρετικά, το νηστίσιμο φαγητό πλού-

σιο και γευστικό, ικανοποίησε όλους τους παρευρισκόμενους 
ενώ στη συνέχεια ακολούθησε χορός που έδωσε ακόμη πιο 
χαρούμενη και εορταστική νότα στη βραδιά και ανέβασε τη 
διάθεση όλων μας.
Το Δ.Σ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλες και 

όλους όσοι συμμετείχαν και τίμησαν με την παρουσία τους την 
εκδήλωσή μας συμβάλλοντας στην επιτυχία της ωραίας βρα-
διάς, με την ευχή να βρεθούμε όλοι μαζί και ακόμη περισσό-
τεροι του χρόνου, με υγεία, αισιοδοξία και την ίδια χαρούμενη 
διάθεση.

• Την Παρασκευή  Αυγούστου  ο Σύλλογός μας διοργά-
νωσε στο χωριό, στο παλιό μας στέκι, το καθιερωμένο ετήσιο 
παζάρι με παραδοσιακά -και όχι μόνο- προϊόντα του τόπου 
μας. 
Αγαπητές φίλες, συμπατριώτισσες και μέλη του Συλλόγου 

συνέβαλαν αποφασιστικά στην επιτυχία του παζαριού προ-
σφέροντας προς πώληση πεντανόστιμα γλυκά, χειροποίητες 
πίτες, μέλι, ζυμαρικά, σπιτικές μαρμελάδες, ντόπια μυρωδικά, 
εξαιρετικά μπαχαρικά, είδη φροντίδας σπιτιού, καλλυντικά, 
πρωτότυπες χειροτεχνίες.
Τα μέλη μας, οι συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, αλλά 

και επισκέπτες του χωριού, επισκέφτηκαν το χώρο μας και 
αγόρασαν τα προϊόντα μας ενισχύοντας τον Σύλλογό μας.
Την οργάνωση και τον συντονισμό ανέλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. 

Βάσω Ταλούμη-Μαζαράκου και Μαρία Σπηλιοπούλου, οι οποίες 
έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για την επιτυχία του, πάντα 
πρόθυμες και ακούραστες. 
Ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους όσοι ανταποκρίθηκαν 

με χαρά και συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στην επιτυχία 
του παζαριού, στηρίζοντας την εκδήλωσή μας.
Τέλος το Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Ελληνικού ευχαριστεί 

θερμά την κ. Θεοδώρα Κόνιαρη και τον γιό της Βασίλη για την 
ευγενική παραχώρηση του χώρου για τις συναντήσεις των με-
λών μας τον μήνα Αύγουστο και την φιλοξενία τους παζαριού 
μας.

 Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος την Τετάρτη  Αυγούστου 
, τελέσθηκε η θεία Λειτουργία ανήμερα της γιορτής του 

Αγίου Φανουρίου, στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου στο χω-
ριό μας. Μετά το τέλος της θείας Λειτουργίας ο αιδεσιμότατος 
πατήρ Γεώργιος Κοκοσιούλης ευλόγησε τις πίτες που έφτιαξαν 
ο Σύλλογος Γυναικών και πολλές συμπατριώτισσες, οι οποίες 
μοιράστηκαν σε όλους τους παρευρισκόμενους. 
Ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε καλά και να ξαναφτιά-

ξουμε τις πίτες μας.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Την 5/10/2014 πρώτη Κυ-

ριακή του Οκτωβρίου θα γί-
νει ο καθιερωμένος μηνιαί-
ος εκκλησιασμός των μελών 
και φίλων του Συλλόγου 
μας στην εκκλησία της Κα-
πνικαρέας στην οδό Ερμού 
στο κέντρο της Αθήνας, ο 
οποίος θα επαναλαμβάνε-
ται την πρώτη Κυριακή κάθε 
μήνα.

 Θα είναι χαρά για μας να 
τα πούμε από κοντά.

Αύγουστος 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα 

του Συλλόγου στο 
διαδίκτυο 

στη διεύθυνση 
www.ellinikon.gr
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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος εορτάσθηκε στις 29- Αυγού-

στου η αποκεφάλιση του τιμίου Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. 
Παραμονή έγινε εσπερινός και ανήμερα Θεία Λειτουργία. Λειτούρ-
γησε ο Ηγούμενος της Μονής Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π 
Λεόντιος μετά του Ηγουμένου της Μονής Αιμιαλών Αρχιμανδρίτη 
π Δαμασκηνού του σεβαστού μας Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη π. 

Χρυσόστομο Ζαχαρόπουλο που πάνω από 45 χρόνια κηρύττει τον 
θείο λόγο στη Γορτυνία με έδρα την Βυτίνα. Αρκετός κόσμος προ-
σήλθε για προσκύνημα και υπήρχαν και πολλές αρτοκλασίες. Μετά 
το πέρας της Θ. Λειτουργίας παρατέθηκε καφές νηστίσιμο γλυκό 
και για τους εναπομείναντες τράπεζα με άλαδο χταπόδι με κοφτό 
μακαρονάκι.

Στις 27 και 28 Αυγούστου 
έγινε το παραδοσιακό 

πανηγύρι του χωριού μας 
όπως κάθε χρόνο. Είναι το 
μεγαλύτερο πανηγύρι της πε-
ριοχής που γίνεται δύο ημέ-
ρες και με αυτό στην ουσία 
κλείνει και ο Αύγουστος των 
πανηγυριών για την ευρύ-

τερη περιοχή της Γορτυνίας 
και της Μεγαλόπολης. Να ση-
μειώσουμε ότι και φέτος το 
πανηγύρι οργανώθηκε από 
τις δύο ταβέρνες του χωριού 

μας, του «Γεωργαντά» και 
του «Ταλούμη» και τη βοή-
θεια του συλλόγου με μεγάλη 
ομολογουμένως επιτυχία. Η 
οικονομική κρίση έφερε και-
νούργια ήθη και έθιμα και σ’ 
αυτό το τομέα αφού η βο-
ήθεια από τους κρατικούς 
φορείς απουσιάζει παντελώς 
πράγμα που αναγκάζει την 
όποια ιδιωτική πρωτοβουλία 

να ενεργοποιηθεί, πολλές φο-
ρές με διαφωνίες και ενστά-
σεις που ευτυχώς ξεπεράστη-
καν για το καλό του εθίμου 
και του χωριού. Τις επόμενες 
ημέρες του πανηγυριού ο 
κόσμος άρχισε σιγά-σιγά να 
αδειάζει το χωριό. Κάποιοι 
έμειναν και το Σεπτέμβρη 

ενώ όταν άνοιξαν τα σχολεία 
στο χωριό έμειναν οι ντόπιοι 
να «φυλάνε Θερμοπύλες». 
Ευτυχώς πλέον το χωριό γε-
μίζει τα Σαββατοκύριακα με 

τα ξενοδοχεία που δίνουν και 
μια τονωτική ένεση στη ντό-
πια οικονομία. Εμείς θα πα-
ρακινήσουμε τους πατριώτες 
να επισκέπτονται το χωριό 
όποτε μπορούνε. Ειδικά το 
χειμώνα το χωριό είναι πιο 
όμορφο και πιο ήσυχο. Για 
όσους δε μπορούν ραντεβού 
το επόμενο καλοκαίρι. 

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

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δε χρειάζεται φυσικά να 
πούμε ότι ο σύλλογός μας 
ήταν από τους πρωτοπό-
ρους στη χρήση του δι-
αδικτύου εδώ και πολλά 
χρόνια. Εκτός από το site 
ellinikon.gr που υπάρχει 
εδώ και πολλά χρόνια και 
οι ιστοσελίδες κινωνικής δι-
κτύωσης έχουν τη τιμητική 
τους. Ήδη στο facebook η 
σελίδα ELLINIKON ARCA-
DIAS FUN CLUB έχει ξεπε-
ράσει τα 500 μέλη ενώ η τουριστική σελίδα Elliniko Arkadias 
έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Το site του συλλόγου το οποίο 
επιμελείται ο φανατικός φίλος του χωριού μας Ηλίας Παπαστα-
ματίου είναι στημένο επαγγελματικά με συνεχώς αυξανόμενη 
επισκεψιμότητα, ενώ η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε 
όλο το χωριό είναι πλέον γεγονός. Χρειάζεται εδώ να τονίσου-
με τη μεγάλη συμβολή του συμπατριώτη μας Δημήτρη Αβρα-
μόπουλου που είναι μόνιμος αρωγός σε ότι του ζητήσουμε. 
Χαρακτηριστικό της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, 

είναι τα στατιστικά Ιουλίου που μας έστειλε ο υπεύθυνος για 
το σάιτ κ. Ηλίας Παπασταματίου.

• 1.455 επισκέψεις, εκ των οποίων οι 999 μοναδικές,
• 67.264 clicks τoν τελευταίο μήνα,
• Το 68.66% των επισκέψεων προέρχεται από καινούργιους 

χρήστες,
• Συνολικός αριθμός σελίδων που ανοίχτηκαν 9,813
• Ο μέγιστος αριθμός επισκέψεων σημειώθηκε την 15η Ιου-

λίου,
• Το 56% των επισκεπτών διαβάζει την ιστοσελίδα στα ελ-

ληνικά και το υπόλοιπο 44% στα αγγλικά.
Ήδη το site του συλλόγου έχει μεταφρασθεί εκτός από τα 

αγγλικά και στα γαλλικά και μπορείτε να το βρείτε στην παρα-
κάτω διεύθυνση

http://ellinikogortynias.gr/fr/

O Σύλλογος χρειά-
ζεται τη βοήθειά σας. 
Καταθέτοντας στον λο-
γαριασμό της Εθνικής 
τράπεζας 040/609112-
13 οποιοδήποτε ποσό 
δυναμώνετε τη φωνή 
του Συλλόγου μας.

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.

Πιστεύεις στη ζωή μετά θά-
νατον;  Ρώτησε ο προϊστάμε-
νος  έναν εργαζόμενο.   

– Ναι, βέβαια πιστεύω   είπε 
ο εργαζόμενος.

– Αυτό είναι καλό, είπε ο 
προϊστάμενος. Χθές όταν 
έφυγες να πας στην κηδεία 
της γιαγιάς σου, η γιαγιά σου 
πέρασε από εδώ να σε δεί!        

H.Λ.Φ.

EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...

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 μά-
τια. 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.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 
ΒΗΜΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Για λόγους οικονομί-

ας η εφημερίδα μας είναι, 
τις περισσότερες φορές, 
4σέλιδη. Γι’ αυτό είναι δύ-
σκολο να δημοσιεύονται 
μεγάλα άρθρα 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 πατρι-
ώτης να αναρτήσει αυτό 
που θέλει για να ενημερώ-
σει το χωριό. Φυσικά δεν 
ανεβαίνουν κείμενα υβρι-
στικά ή άρθρα που προ-
σβάλλουν πατριώτες.
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Ο πατριώτης που άλλαξε την όψη της Αθήνας, 
δεν είναι πια μαζί μας...

Ο Ηλίας Μπαρμπαλιάς και η Μπουμπού - Μα-
ρία Μπαρμπαλιά (το γένος Σπηλιόπουλου), 
το διαχρονικότερο ζευγάρι της Αθήνας, 

έζησαν φέτος το τελευταίο τους κοινό καλοκαίρι...Ο 
Ηλίας δεν είναι πια μαζί μας... Ο αρχιτέκτονας που 
άλλαξε την όψη της Αθήνας, και συνέχισε και με 
νησιώτικες εκτάσεις στη Λήμνο και στη Μύκονο, θα 
κάνει σχέδια πια από ψηλά για την ομορφιά της πό-
λης... Ήθελε να κάνει την Αθήνα μια πόλη με πράσινο 
στις ταράτσες, μια πόλη με όμορφα και λειτουργικά 
κτίρια όπως το συγκλονιστικό Institute Cervantes 
στη Μητροπόλεως. Κάνοντας ένα γοητευτικό επάγ-
γελμα ο Ηλίας Μπαρμπαλιάς είχε δημιουργήσει κτί-
ρια υψηλών προδιαγραφών και είχε μεταβάλλει την 
αρχιτεκτονική σε τέχνη υψηλής αισθητικής – χωρίς 
να έχει δανειστεί και να χρωστάει τίποτα σε κανέ-
ναν.
Από την ίδρυση της εταιρίας του, το 1971, ο στό-

χος ήταν ο ίδιος: η κατασκευή κτιρίων που αντέχουν 
στο χρόνο μορφολογικά και λειτουργικά, και πα-
ρουσιάζουν πρωτοτυπία στην αρχιτεκτονική τους 
σύνθεση, στα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και 
στο πράσινο. Η ατομική κατασκευαστική επιχείρηση 
«Ηλίας Γ. Μπαρμπαλιάς - Κτίρια Ειδικών Κατασκευ-
ών» ιδρύθηκε το 1971 από τον οικονομολόγο Ηλία 

Γ. Μπαρμπαλιά, απόφοιτο του Κολεγίου Αθηνών 
(1963) και της Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής Αθηνών. 
Ο ιδρυτής είχε προηγουμένως ολοκληρώσει την θη-
τεία του ως Διευθύνων Σύμβουλος στις οικογενεια-
κές επιχειρήσεις «Αδερφοί Η. Μπαρμπαλιά Α.Ε. Βιο-
μηχανία Δερμάτων» και «Υιοί Η. Μπαρμπαλιά Βιομη-
χανία Ελαστικών και Υποδημάτων Ρεκόρ» με έδρες 
στην Παιανία και στην Πειραιώς 132 αντίστοιχα. 
Από το 1972 έως και το 1973, η αρχική δραστηριό-
τητα της επιχείρησης, με έδρα το Μοσχάτο Αττικής, 
ήταν η κατασκευή πολυκατοικιών στην ίδια περιοχή.
Στη συνέχεια η επιχείρηση ασχολήθηκε με την κα-

τασκευή πρωτοποριακών, για την εποχή, μεγάλων 
οικιστικών συγκροτημάτων με διαρρυθμισμένους 
εσωτερικούς χώρους, γνωστά ως «Studio 1,2,3,4,5», 
στο Πολύδροσο Χαλανδρίου. To «Studio 1», στο 
οποίο συμμετείχε σχεδιαστικά ο αρχιτέκτονας Α. 
Μπίρης, απέσπασε το πανελλήνιο βραβείο αρχιτε-
κτονικού διαγωνισμού του Υπουργείου Χωροταξίας 
Οικισμού και Περιβάλλοντος επί υπουργίας Α. Τρί-
τση. Το 1977, τα γραφεία της επιχείρησης μεταφέρ-
θηκαν στο κτίριο μεικτών χρήσεων «Galatsi Center» 
στο Γαλάτσι (Αγίας Γλυκερίας 7), όπου παραμένουν 

μέχρι και σήμερα. To «Galatsi Center», στο οποίο 
συμμετείχε σχεδιαστικά ο αρχιτέκτονας Α. Μπίρης, 
βραβεύθηκε με το πανελλήνιο βραβείο αρχιτεκτο-
νικού διαγωνισμού στην κατηγορία έργων μεικτής 
χρήσης, του Υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και 
Περιβάλλοντος επί υπουργίας Α. Τρίτση.
Το 1980, χρονιά σταθμός για την επιχείρηση, δη-

μιουργήθηκε ανεξάρτητο αρχιτεκτονικό και κατα-
σκευαστικό τμήμα που εστίασε σε επαγγελματικά 
κτίρια υψηλών προδιαγραφούν μεικτής, εμπορικής 
και γραφειακής χρήσης, κυρίως στο κέντρο της Αθή-
νας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή και παράλληλα 
ασχολήθηκε και με κάποιες τουριστικές αναπτύξεις 
σε νησιά. Επίσης, εξειδικεύτηκε στην ανακατασκευή 
διατηρητέων κτιρίων παρουσιάζοντας πρωτοπορια-
κές μεθόδους και τεχνικές.
Την ίδια χρονιά, ο Ηλίας Γ. Μπαρμπαλιάς ίδρυ-

σε στη Νέα Υόρκη τη θυγατρική εταιρεία «Naos 
American Enterprise», σε συνεργασία με τον γνωστό 
Αμερικάνο αρχιτέκτονα D. Kenneth Specter. Η εται-
ρεία εστίασε σε κτηματοεπενδύσεις στο West Side 
της Νέας Υόρκης και μελέτες μετατροπών υπαρχό-
ντων κτιρίων, σε υψηλών προδιαγραφών κτιρίων 
διαμερισμάτων, με σεβασμό στην πρωτύτερη χρήση 
τους και τον αρχιτεκτονικό τους χαρακτήρα.
Από το 1985 έως και το 1986, πέρα από τις 100 και 

πλέον δημοσιεύσεις στον ελληνικό τύπο σε σχέση με 
τα έργα της επιχείρησης και τον ιδρυτή της, τα γνω-
στά Γαλλικά και Ιταλικά περιοδικά «Le Figaro» και 
«Casa Vogue» παρέθεσαν επτασέλιδο και πεντασέλι-
δο αφιέρωμα αντίστοιχα.
Από το 1987 έως και το 1991, η επιχείρηση ασχο-

λήθηκε με το εκτενές έργο «Kifi ssias Plaza», ένα μο-
ναδικό γραφειακό συγκρότημα 22.000 μ2 αποτελού-
μενο από τέσσερις κτιριακές μονάδες που συνδέο-
νταν με αερογέφυρες και πύργους τηλεπικοινωνίας 
και εμπεριείχαν πρωτοποριακά συστήματα διαχείρι-
σης ενέργειας που έθεσαν τις βάσεις για την εξέλιξη 
αυτής της παραμέτρου σε μετέπειτα κατασκευές.
Το 1991, ιδρύθηκαν 2 ακόμα θυγατρικές εταιρεί-

ες, με έδρα την Αγίας Γλυκερίας 7 στο Γαλάτσι, η 
«Τεχνόγνωση Α.Ε.» και ο «Ελληνικός Παράγων Α.Ε» 
οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στον τομέα παρο-
χής λύσεων σε θέματα ελέγχου, φυσικής και λογικής 
ασφάλειας καθώς και προμήθειας αμυντικού υλικού. 
Ανέλαβαν και εκτέλεσαν επιτυχώς το έργο της τηλεϊ-
ατρικής για λογαριασμό του NATO.

To 1994, παρά την πάροδο 3 ετών από την ολο-
κλήρωσή του, το γραφειακά συγκρότημα «Kifi ssias 
Plaza» κατέκτησε την 2η θέση στην κατηγορία των 
επιχειρηματικοί κέντρων, στη διεθνή έκθεση και δι-
αγωνισμό ΜΙΡΙΜ στις Κάννες, όπου συμμετείχαν 45 
χώρες και 5.500 σύνεδροι. To «Kifi ssias Plaza» ήταν 
το μοναδικό ιδιωτικό χρηματοδοτούμενο έργο που 
διακρίθηκε στην κατηγορία του. Κατά την διάρκεια 
της ως άνω περιόδου (1993-1994), ο Ηλίας Μπαρ-
μπαλιάς παρέθεσε πολλαπλές συνεντεύξεις με θέμα 
την ανάγκη αναβάθμισης του Αθηναϊκού κέντρου. 
Επισήμανε την σπουδαιότητα της φύτευσης των 
ταρατσών των κτιρίων, προκειμένου να ενισχυθεί 
το πράσινο της πρωτεύουσας λέγοντας χαρακτηρι-
στικά ότι «η Αθήνα μπορεί να αναπνεύσει από τις 
ταράτσες της», της ενοποίησης των αρχαιολογικών 
χώρων για την δημιουργία ενός ενιαίου αρχαιολογι-
κού περιπάτου, και της βελτίωσης των μέσων μαζι-

κής μεταφοράς.
Από το 2000 έως και το 2003, εισχώρησαν σταδι-

ακά στην επιχείρηση τα 3 παιδιά του Ηλία Γ. Μπαρ-
μπαλιά και δημιουργήθηκε ένας οικογενειακός πυ-
ρήνας: Ο Γιώργος Μπαρμπαλιάς, η Έλενα και η Φαίη 
Μπαρμπαλιά.

Tο 2003 η επιχείρηση επεκτάθηκε και σε άλλους 
τομείς και δημιούργησε το εμπορικό κέντρο «Αδρι-
ανού 52» στο κέντρο του Μοναστηρακίου που συν-
δυάζει 3 δραστηριότητες όπως εμπόριο (Dressing 
Room), εστίαση (Coffee Room) και εκδηλώσεις 
(Attalos Hall). To «Αδριανού 52» επιλέχθηκε από την 
εταιρεία American Express ως το κέντρο συνάντησης 
και παρακολούθησης των Ολυμπιακών Αγώνων - 
Αθήνα 2004 για τα μέλη της και έγινε πόλος έλξης 
για μεγάλα ονόματα του παγκόσμιου αθλητισμού.
Στην 42χρονη πορεία της, η «Ηλίας Γ. Μπαρμπα-

λιάς - Κτίρια Ειδικών Κατασκευών» έχει να επιδείξει 
αρτιότητα και πρωτοτυπία σχεδιασμού, διεθνές και 
ελληνικό πελατολόγιο και ποιοτικά έργα που η αξία 
τους αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. 

Το ζεύγος Μπαρμπαλιά απέκτησε 6 εγγονάκια και 
ζούσε πάντα στο αριστουργηματικό σπίτι-μουσείο, 
όπως το αποκαλούν πολλοί, λόγω των σπάνιων έρ-
γων τέχνης που διαθέτει, στη Διονυσίου Αρεοπαγί-
του.
Εκ μέρους όλων των πατριωτών το Δ.Σ. εκφράζει 

τα θερμά του συλλυπητήρια.  (Πηγή: cosmopoliti.com)

ΜΟΝΗ ΑΙΜΥΑΛΩΝ
Η ιστορική Μονή εορτάζει στις 8 

Σεπτέμβρη το γενέσιο της Θεο-
τόκου και αυτό είναι ένα καταπληκτι-
κό μοναστήρι κρυμμένο μέσα στα βρά-
χια και την πρασινάδα. Ο Ηγούμενος 
π. Δαμασκηνός κάνει μεγάλο αγώνα 
μαζί με τους πατέρες για να το συντη-
ρήσουν. Πάρα πολύ ωραία ήταν στον 
εσπερινό και στην Θ. Λειτουργία. Χο-
ροστάτησε ο Σεβασμιότατος κ.κ. Θε-
οδώρητος που ήταν στο Πατριαρχείο 
και τώρα στην Εκκλησία της Ελλάδος. 
Στο κήρυγμά του μίλησε για την Πα-
ναγία, το τι εορτάζουμε και στη συνέ-
χεια αναφέρθηκε στην προσφορά των 
Μοναστηριών στην Πατρίδα και σε όλη 
την περιοχή. Μίλησε για το δέος που 
τον διακατέχει για το φυσικό κάλος της 
περιοχής, το πράσινο, τα βουνά και τις χαράδρες και ότι η Ελλάδα δεν στερείται τίποτε από τα άλλα 
κράτη. Ο π. Δαμασκηνός με την συνοδεία του προσέφερε γεύμα σε όλους. Τον ευχαριστούμε.
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Αυτοί είναι οι 7 νέοι 
αντιδήμαρχοι στη Γορτυνία! 

Τα πρόσωπα τα οποία ανα-
λαμβάνουν αντιδημαρχίες, 
στην έναρξη της νέας δημοτι-
κής θητείας, ανακοίνωσε επί-
σημα ο Δήμαρχος Γορτυνίας, 
Γιάννης Γιαννόπουλος, στο 
πλαίσιο της συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αντιδήμαρχος για τη Δημοτι-
κή Ενότητα Βυτίνας ορίστηκε ο 
Παναγιώτης Καραντώνης.
Αντιδήμαρχος Ηραίας ορί-

στηκε ο Παναγιώτης Μητρό-
πουλος.
Αντιδήμαρχος Δημητσάνας 

και Τρικολώνων ορίστηκε ο 
Λάμπης Μπαξεβάνος. Είναι 
ο άνθρωπος με τον οποίο θα 
συζητάει ο πρόεδρος του Ελλη-
νικού και στον οποίο θα απευ-
θυνόμαστε για τα όποια προ-
βλήματα υπάρχουν στο χωριό. 
Ο συνδετικός κρίκος με το 
δήμαρχο κ. Γιαννόπουλο που 
έχει να αντιμετωπίσει τα προ-
βλήματα 170 χωριών στο δήμο 
Γορτυνίας!!!!
Αντιδήμαρχος Τροπαίων ορί-

στηκε η Δήμητρα Μουντζούρη 
– Κάχρη.
Αντιδήμαρχος Κοντοβάζαι-

νας ορίστηκε ο Ιωάννης Αθα-
νασόπουλος
Αντιδήμαρχος Λαγκαδίων 

ορίστηκε ο Κανέλλος Νικήτας.
Τέλος, Αντιδήμαρχος Κλείτο-

ρος ορίστηκε ο Γιώργος Πετρό-
πουλος.
Επιμέρους αρμοδιότητες και 

το χρονικό διάστημα της θη-
τείας θα αποσαφηνιστούν στις 
επίσημες αποφάσεις που θα 
υπογράψει ο Δήμαρχος Γορτυ-
νίας.
Έμμισθοι αντιδήμαρχοι θα 

είναι οι Καραντώνης, Μητρό-
πουλος, Μπαξεβάνος και Κά-
χρη.
Ελπίζουμε με το καινούργιο 

αντιδήμαρχο της περιοχής να 
έχουμε αγαστή συνεργασία 
για το καλό του τόπου αφού τα 
προβλήματα είναι πολλά …και 
τρέχουν. Ευχόμαστε σε όλους 
τους νεοεκλεγέντες να είναι σι-
δεροκέφαλοι.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Στις 24 Αυγούστου 2014 

στο πνευματικό κέντρο Δη-
μητσάνας έγινε η ορκωμοσία 
των νεοεκλεγέντων Δημοτι-
κών Συμβούλων των προέ-
δρων T.K. και του Δημάρχου 
κ. Γιαννόπουλου Ι. Την ορ-
κωμοσία έκανε ο πρωτοσύ-
γκελος της Μητρόπολης π. 
Ιάκωβος Κανάκης. Οι σύμ-
βουλοι της πλειοψηφίας με 
επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. 
Ιωάννη Γιαννόπουλο είναι 
20 τον αριθμό. Οι σύμβουλοι 
της μείζονος αντιπολίτευσης 
είναι 8 με επικεφαλής τον Ανδρέα Κολοβό. Οι σύμβουλοι της ελάσσονος αντιπολίτευσης εί-
ναι 5 με επικεφαλής τον κ. Στάθη Κούλη. 

ΤΟ ΝΕΟΚΛΕΓΕΝ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ
Στιiς 7 Σεπτεμβρίου 2014, 

στην αίθουσα των συνεδριά-
σεων του Δήμου, έγινε η πρώ-
τη συνεδρίαση για την εκλογή 
των οργάνων του. Πρόεδρος 
του Δ. Σ του Δήμου ανεδεί-
χθη μετά από ψηφοφορία ο 
κ. Δημήτριος Παπασπηλιού 
από την παράταξη της πλειο-
ψηφίας του κ. Γιαννόπουλου. 
Γραμματέας ο κ. Κωνσταντίνος 
Σταθάς από την μείζονα αντι-
πολίτευση του κ. Κολοβού και 
αντιπρόεδρος ο κ. Δημήτρι-
ος Γαβράς από την ελάσσονα 
αντιπολίτευση του κ. Στάθη 
Κούλη. Μετά το πέρας της δι-
αδικασίας ο Δήμαρχος ανακοί-
νωσε τους Αντιδημάρχους.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Aπό 100% πρόβειο και γίδινο γάλα 

Ποιότητα Α΄ 

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

Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 

31 Οκτωβρίου 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.

Tο κτήμα βρίσκεται στο 
δρόμο για Στεμνίτσα λίγο 

πριν φθάσουμε στο Κακαβούλι. 
Είναι ένα πανέμορφο δημιούρ-
γημα από την Ιωάννα Κόνιαρη, 
αποτέλεσμα μιας πολύχρονης 
και επίπονης προσπάθειας που 
συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. 
Τελευταία είναι και σημείο συ-
νάντησης των πατριωτών. 

Μια τέτοια βραδιά οργάνω-
σε η Ιωάννα και ο Ορφέας για 
τους φίλους τους, προσκαλώ-
ντας τους για δείπνο με αγνάντι 
ένα εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα 
στο Ιόνιο πέλαγος. Μόλις έπεσε 
ο ήλιος, τα κεριά (δεν υπάρχει 
ηλεκτρικό ρεύμα) δημιούργη-
σαν μια υποβλητική ατμόσφαι-
ρα ενώ το άφθονο φαγητό και 
το υπέροχο κρασί συνόδευσαν 
τη γαλήνη και την απλότητα του 
τοπίου. Η παρέα επέστρεψε στο 
χωριό αργά το βράδυ κυριολε-
κτικά γοητευμένη. 

Ευχόμαστε στους οικοδεσπό-
τες να είναι γεροί, δυνατοί και 
δημιουργικοί και να μας εκ-
πλήσσουν πάντα ευχάριστα.

ΑΠΟΒΡΑΔΟ ΣΤΟ KTHMA ΓΚΟΝΙΟΣΑΚΑ ΑΠΟΒΡΑΔΟ ΣΤΟ KTHMA ΓΚΟΝΙΟΣΑΚΑ 


