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Φωτό: Β. Θεοδωρόπουλος

Αξιος διάδοχος του Γέροντα Θεοκτίστου

ΝΕΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Ι.Μ.
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ο ΑΡΧ. π.

ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΛΕΟΝΤΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΛΕΟΝΤΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΛΕΟΝΤΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣΛΕΟΝΤΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μετά την οσιακή τελευτή του ανεπανάληπτου και

σοφού Γέροντά μας π. Θεόκτιστου Αλεξόπουλου, α-
πό Σύρνα, εχήρευσε η ηγουμε-
νία της Ιστορικής Ι. Μονής Τι-
μίου Προδρόμου Γορτυνίας. Γι’
αυτό το λόγο η Αδελφότητα της
Μονής, συγκειμένη από τους ε-
γκαταβιούντες στη Μονή πατέ-
ρες, αλλά και τους διακονού-
ντες τον Λαόν του Θεού εκτός
αυτής, συνολικά 9, συνήλθε το
Σάββατο 31 Μαΐου, με μοναδι-
κό θέμα “Εκλογή νέου Ηγου-
μένου”.
Η εκλογή έγινε παρουσία

Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Ιε-
ρεμίου, ο οποίος στο διάστημα από της κοιμήσεως του
Γέροντα έως την ημέρα εκείνη, κατείχε τη θέση του Η-
γουμενεύοντος. Επί παρόντων 7 εκλεκτόρων, άπα-
ντες εψήφισαν τον Αρχιμανδρίτη π. Λεόντιο Θεοδωρό-
πουλο, εξελέγη δηλαδή παμψηφεί.
Χωρίς υπερβολή ο π. Λεόντιος, ανεδείχθη ο καλλίτε-

ρος Μοναχός της Ηγουμενίας του Γέροντος Θεοκτί-
στου. Πέρασε απ’όλα τα διακονήματα της Μονής, από
το ραφείο, το φούρνο, το μαγειρείο,τους κήπους, τα
κτήματα, άλλες γεωργικές δουλειές, καθώς και ότι άλλο
προέκυπτε στη Μονή. Αργότερα έγινε Ιερομόναχος, για
να λάβει τακτικά εφημερία στον Ναό και εξομολόγηση
των πιστών.
Αλλά ας ρίξουμε συγκεκριμένα μια ματιά στο βιογρα-

φικό του. Γεννήθηκε το 1952 στο Ελληνικό Γορτυνίας
(Μουλάτσι) απο τον Ιωάννη Θεοδωρόπουλο, τον κατό-
πιν ευλαβέστατο ιερέα και εφημέριο της γενέτειράς του
Σαρακίνι Ηραίας και απο την εκλεκτή πρεσβυτέρα Βε-
νετία. Τις εγκύκλιες σπουδές του εξέμαθε στο χωρίο
του και την Μεγαλόπολη. Αλλα επειδή είχε πολύ μεγά-
λο μοναχικό πόθο, ασυγκράτητος τις εγκατέλειψε και
ήλθε στο αγαπημένο του Μοναστήρι, στο οποίο πήγαινε
από μικρό παιδί και του είχε γεννηθεί η επιθυμία της
Μοναχικής πολιτείας. Μετά από διετή δοκιμή, εκάρη
Μοναχός την εβδομάδα της Διακαινησίμου του 1971 α-
πό τον αλήστου μνήμης Μητροπολίτη μας κυρό Θεόφι-
λο, συλλειτουργούντος του ανεπανάληπτου αδελφού
της Μονής Σεβ. Μητροπολίτου Γυθείου Οιτύλου και
πάσης Μάνης κυρού Σωτηρίου. Στη συνέχεια αναλώ-
θηκε σ’ όλες τις διακονίες της Μονής, όπως είπαμε πα-
ραπάνω, εκέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση των πα-
τέρων και κυρίως του Γέροντα. Οπότε δεν είναι παρά-
ξενο το γεγονός ότι εξελέγη παμψηφεί νέος Γέροντας
και Ηγούμενος της Μονής.
Πιστεύουμε ότι με τις πρεσβείες των προστατών Αγί-

ων της Μονής Τιμίου Προδρόμου και Αγ. Αθανασίου
Χριστ/λεως (προστάτου της Γορτυνίας) η Ηγεμονία του
π. Λεόντιου θα είναι αγλαόκαρπη, πολύκαρπη και καλ-
λίκαρπη. Και αυτά προς δόξαν Θεού, προς πνευματικόν
όφελος των πατέρων της Μονής και προς ανάδειξη του
Ορθόδοξου Κοινοβιακού Μοναχισμού (κυρίως του κολ-
λιβαδικού).
Καλά μοναχικά πλάσματα, Γέροντα και καθηγούμενε

πάτερ Λεόντιε.
• Η ενθρόνιση του νέου Ηγουμένου π. Λεόντιου, έγι-

νε με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και Μοναστική τάξη α-
πό τον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ιερεμία το Σάββατο 21
Ιουνίου, παρουσία των τοπικών αρχόντων, αντιπροσω-
πειών των περισσοτέρων Μονών της Πελοποννήσου
και πλήθους κληρικών και λαϊκών. Μετά την Θ. Λει-
τουργία και την ενθρόνιση, παρατέθηκε πλούσια Μο-
ναστηριακή Τράπεζα και όλοι ευχήθηκαν τα δέοντα
στο νέο Γέροντα και Ηγούμενο.

(Αναδημοσίευση από τη “Γορτυνία”)

Ο  Αύγουστος έφτασει! Οπως κάθε
χρόνο έτσι και εφέτος προγραμμα
τίζονται κάποιες εκδηλώσεις. Βέ-

βαια το συντονισμό των εκδηλώσεων για τις
ημέρες του πανηγυριού εδώ και χρόνια έχει
αναλάβει ο δήμος. Ο Σύλλογός μας όμως ό-
πως εδώ και αρκετά χρόνια κάνει,έτσι και ε-
φέτος βραβεύει με χρήματα από το κληρο-
δότημα του Συλλόγου των Πατριωτών της
Αμερικής (που έχουν δόσει ακριβώς για αυ-
τό τον σκοπό), τους ειτιτυχόντες στα Α.Ε.Ι
και Α.Τ.Ε.Ι Οι βραβεύσεις εφέτος θα γίνουν
τη επομένη του πανηγυριού μας στις 30 Αυ-
γούστου ημέρα Σάββατο και ώρα 20:00.
Παρακαλούμε όλους τους επιτυχόντες να

είναι εκεί γιά να παραλάβουν οι ΙΔΙΟΙ αυτο-
προσώπως το βραβείο τους και όχι διά α-
ντιπροσώπου. Νομίζω οτι το οφείλουν στο
χωριό μας, στον Σύλλογο, αλλά κυρίως
στους συμπατριώτες μας που κατοικούν
στην Αμερική και που με χρήματά τους γί-
νονται αυτές οι βραβεύσεις.

Τα ονόματα των επιτυχόντων που σε ε-
μάς είναι γνωστά δημοσιεύονται στην
τελευταία σελίδα. Εάν υπάρχει κάποιος επι-
τυχών που το όνομά του δεν αναγράφεται
να μας ειδοπειήσει εγκαίρως προκειμένου
να τον συμπεριλάβουμε στις βραβεύσεις.

O ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥO ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥO ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥO ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥO ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΜΑΣ ΠΡ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΜΑΣ ΠΡ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΜΑΣ ΠΡ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΜΑΣ ΠΡ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΜΑΣ ΠΡ. ΗΛΙΟΥ
Με μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η μνήμη

του πολιούχου του χωριού μας Προφήτου
Ηλίου στις 20 Ιουλίου. Στη Θεία Λειτουργία
που χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Γόρτυ-
νος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμίας παρα-
βρέθηκε πλήθος κόσμου και η εκκλησία η-
ταν ασφυκτικά γεμάτη. Εκτός από τούς πα-
τριώτες ήταν και πολλοί ξένοι γιατί έγινε
χειροτονία ενός ιερέα από τη Βυτίνα. Μετά
το πέρας της Λειτουργίας στο προαύλιο ο
Σύλλογος προσέφερε στον κόσμο γλυκί-
σματα.

ΕΞΩΡΑΪΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Φωτό: Χ. Ταλούμης

“Στο βουνό ψηλά εκεί
είναι εκκλησιά ερημική
το σήμαντρό της δεν κτυπά
δεν έχει ψάλτη  ούτε παπά...”
Δίπλα και πάνω από το χω-

ριό μας στό καλλίτερο σημεί-
ο υπάρχει μιά εκκλησιά ξεχα-
σμένη από τους περισσότε-
ρους από εμάς. Ο Άγιος Α-
θανάσιος! Δίπλα στην Δεξα-
μενή! Ερειπωμένη! Ξεχασμέ-
νη! Και όμως αυτοί που την
έκτισαν εκεί δεν την έκτισαν
τυχαία! (Αλήθεια γνωρίζει κα-
νείς ποιός ήταν ο κτήτοραάς
της;) Την έκτισαν στό κατα-
πληκτικότερο στο πιό όμορ-
φο, στο πιό περίοπτο σημείο!
Ένα σημείο από το οποίο έ-
χεις την καλλίτερη θέα, την
καλλίτερη εικόνα γιά το χω-
ριό μας αλλά και γιά την ευ-
ρύτερη περιοχή μας!! Είναι
το καλλίτερο αγνάντιο! Αυτή
την Εκκλησία, αυτό το Σημείο
ο Σύλλογός μας απεφάσισε

να ανακαινίσει, προβάλει και
αναδείξει! Γιά τον σκοπό αυ-
τό το Δ.Σ. του Συλλόγου μας
ομοφώνως απεφάσισε, ενέ-
κρινε και διέθεσε το ποσό
των 16.000 ΕΥΡΩ! Με τα
χρήματα αυτά διαμορφώ-
θηκε ο περιβάλλων χώρος

και εξωραΐστηκε εξωτερικά ο
ναΐσκος του Αγίου Αθανασί-
ου! Το αποτέλεσμα είναι κα-
ταπληκτικό! Ελάχιστα βλέπε-
τε στη φωτογραφία που δη-
μοσιεύουμε. Την πραγματικό-
τητα θα τη διαπιστώσετε τον
Αύγουστο που θα επισκευτεί-
τε το χωριό μας και θα πάτε
στό σημείο αυτό! Στις 2 Μάϊ-
ου την ημέρα της Γιορτής
του Αγίου Αθανασίου ετε-
λέσθει Θεία Λειτουργία! Α-
θρόα ήταν η προσέλευση
του κόσμου! Ο Σύλλογος εί-
χε φροντίσει, είχε επωμισθεί
και είχε πληρώσει το κόστος
(τα χρήματα), ώστε να υπάρ-
χει και πλούσιο  φαγητό (γί-
δα βραστή) και άφθονο κρα-
σί!
ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕ-

ΤΕ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΝΑ ΕΠΙ-
ΣΚΕΥΘΗΤΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟ!!  ΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ
.... ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ!!   Π. Αϊβαλής

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας ύστερα από συνεδρίαση
απεφάσισε να προκηρύξει εκλογές γιά την ανάδειξη
νέου Δ.Σ. Θα πραγματοποιηθούν στις 2 Νοεμβρίου
2008 ημέρα Κυριακή στην αίθουσα της Παναρκαδικής
Ένωσης οδός Τζώρτζ 10.
Στίς 11:00 θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες (Γενική Συ-

νέλευση, οικονομικός απολογισμός του απερχομένου
Δ.Σ. εκλογές)
Αιτήσεις υποψηφιότητας γιά το νέο Δ.Σ. μπορείτε να

υποβάλλετε στα γραφεία του Συλλόγου Εμ. Μπενάκη
73 (3ος όροφος  ) μέχρι 31Οκτωβρίου 2008. Το γραφεί-
ο του Συλλόγου από 29-10-2008 έως 31-10-2008 θα πα-
ραμένει ανοικτό τις απογευματινές ώρες από 5- 8 μ.μ
για τον σκοπό αυτό.

Από το Δ.Σ.
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Για την ενημέρωση των κοινωνικών επικοινωνήστε με την Ελένη Τσαμπή
στα τηλ. 210-86.55.795 και 697-7413229

ΚΚΚΚΚΟΙΝΩΝΙΚΑΟΙΝΩΝΙΚΑΟΙΝΩΝΙΚΑΟΙΝΩΝΙΚΑΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ

Υπεύθυνος Σύνταξης:
ΕΥΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συντακτική Επιτροπή:
ΠΑΝ. ΑΪΒΑΛΗΣ
ΒΑΣ. ΤΑΛΟΥΜΗΣ

Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΜΑΡ.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

E-mail: costaszl@yahoo.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα
εκφράζουν τις θέσεις
και τις απόψεις

των υπογραφόντων

ΚΑΦΕ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

«ΤΟ ΚΕΦΙ»
ΣΜΥΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ελληνικό Αρκαδίας - Τηλ. 27910-31425

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Όποιος πατριώτης παραχωρήσει τη μάντρα του κήπου του, του

αγρού του, του χωραφιού του που εφάπτεται σε εσωτερικό κοινο-
τικό δρόμο του χώρου του, με σκοπό τη διαπλάτυνσή του και τη
διευκόλυνση της ροής των τροχοφόρων, ο σύλλογος αναλαμβάνει
με δικά του έξοδα την αποκατάστασή της. Σε περίπτωση ύπαρξης
περισσοτέρων της μιας εφαπτόμενης ιδιοκτησίας στον κοινοτικό
δρόμο, καλό είναι να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των όμορων ι-
διοκτησιών για το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Όπως όλοι
γνωρίζουμε οι παλιές μάντρες έχουν αρκετό πλάτος, επομένως η
παραχώρηση υπέρ του δρόμου της μάντρας μέχρι ½ m (μισό μέ-
τρο) και διατήρηση υπέρ του ιδιοκτήτη του εσωτερικού χείλους
της μάντρας δεν επηρεάζει σημαντικά τον ωφέλιμο χώρο του κή-
που, του αγρού, του χωραφιού.
Αγαπητοί πατριώτες αναμένουμε τη συμμετοχή σας σε αυτό το

πρόγραμμα, επικοινωνώντας με κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ. και
ελπίζουμε σύντομα να αρχίσει να ομορφαίνει το χωριό μας στο ε-
σωτερικό του, γιατί εκτός από το κέντρο και την πλατεία χρήζουν
ανάπλασης και οι εσωτερικοί δρόμοι.    Το Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Από 100% πρόβειο και γίδινο γάλα

Ποιότητα Α΄
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

τηλ. 27910-31054 - Κιν.: 6937 454968

ΓΑΜΟΙ
Στις 15 Ιουνίου ο Παναγιώ-

της Αγγελόγιαννης του Αγγε-
λή, παντρεύτηκε με την αγα-
πημένη του Γιώτα Κουρέτα,
από Λυκόχια, στον ι.ν. Αγίου
Νικολάου Μεγαλόπολης. Ακο-
λούθησε τρικούβερτο γλέντι
στο κτήμα “Μανιάτης” στη
Μεγαλόπολη.

– Η Βενετία Μαριανού, εγ-
γονή της Βενετίας και του
Παπα-Γιάννη Θεοδωρόπου-
λου και κόρη της Ελένης και
του Τάσου Μαριανού, και ο
Σπύρος Παπακώστας ενώθη-
καν με τα δεσμά του γάμου
στις 7 Ιουνίου, στον Ι.Ν. Με-
ταμορφώσεως του Σωτήρος
στην Αλσούπολη. Ακολούθη-
σε δεξίωση στο ξενοδοχείο
“Novotel”.

– Ο Ηλίας Ανδριανός και η
Αφροδίτη Κουτσογιάννη ετέ-
λεσαν τους γάμους τους στις
31 Μαΐου, στον Άγιο Νικόλαο
Ηλιουπόλεως.
Το Δ.Σ. εύχεται στους νεό-

νυμφους βίον ανθόσπαρτον.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Η Πηνελόπη Κόνιαρη του

Λάμπρου, προσέφερε στη
μνήμη του πατέρας της 100
ευρώ στο Σύλλογο.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στα αγαπητά μου ανίψια Η-

λία Αντώνη Ανδριανό και Α-
φροδίτη Κουτσογιάννη που ε-
τέλεσαν τον γάμο τους στον
Ιερό ναό Αγίου Νικολάου της
κ. Ηλιούπολης απευθύνω τα
θερμά μου συγχαρητήρια και
τις από βάθους καρδιάς ευχές
μου για βίο ευτυχή και κάθε
προσδοκία.
Ομοίως, και στα αγαπητά

μου ανίψια Ευθύμιο Βας. Κα-
λομοίρη και Μαριάνθη Κιτσι-
νέλη που ετέλεσαν τον γάμο
τους στον Ιερό ναό των Αγίων
Αποστόλων Βαρυμπόμπης α-
πευθύνω τα θερμά μου συγχα-
ρητήρια και τις θερμότερες
ευχές μου για βίο ανέφελο και
ευτυχή.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

Στις 8 Μαΐου 2008 έφυ
γε από την ζωή ο μι
κρότερος γιος του

Μπάρμπα Χρύσανθου και της
Πηνελόπης Κόνιαρη ο Λά-
μπρος σε ηλικία 85 ετών.
Ο εκλιπών έμενε στην Σκά-

λα Μεσσηνίας όπου έγινε και
η ταφή. Στενοί συγγενείς και
αγαπημένοι φίλοι από την
Σκάλα, τα γύρω χωριά και από
την Αρκαδία ήρθαν να πούνε
το τελευταίο αντίο στον
μπάρμπα-Λάμπρο.
Βαθιά συγκινημένη αποχαι-

ρέτησε τον εκλιπόντα η κόρη
του Πηνελόπη:

«Λατρεμένε πατερούλη εί-
μαστε θλιμμένοι μπροστά
στον ήλιο που έδυσε, ένας ή-
λιος που είχε την τύχη να ο-
λοκληρώσει την πορεία του
φτάνοντας μέχρι την Δύση.
Σου πρέπουν πολλά λόγια αλ-
λά αυτές τις στιγμές του πό-
νου καλύτερα είναι η σιωπή.
Ξεκινώντας από το αγαπη-

μένο σου όμορφο χωριό το
Ελληνικό Αρκαδίας ( Μουλά-
τσι) εργάστηκες σκληρά από
μικρό παιδί μέχρι τα βαθιά
σου γεράματα με αξιοπρέπεια
και τιμιότητα.
Έγινε γνωστός στην Αρκα-

δία, Λακωνία και στην Μεσ-
σηνία από τα πανηγύρια της
Τεγέας, Μυστρά, Κυπαρισσί-
ας, Μελιγαλά, Μεσσήνης που
πήγαινες για παρά πολλά χρό-
νια της ζωής σου.
Τα γεράματα για σένα ήταν

ξένη χώρα. Μέχρι το τέλος
της ζωής σου παρέμεινες ε-
νεργός. Ακόμα και με την μα-
γκούρα ήσουν ο πρώτος που
έφτανε στον Μελιγαλά να α-

ΕΝΑ ΓΛΥΚΟ ΑΝΤΙΟ

Επανέρχομαι σε προηγούμε-
νη διαμαρτυρία μου για την α-
ντικατάσταση της αρχικής
μαρμάρινης πλάκας στο κοι-
νοτικό κέντρο του χωριού μας
που ανέγραφε ότι εδωρήθη «
στην μνήμη των γονέων Αν-
δρέα και Καλλιόπης Αναγνω-
στοπούλου», από τον πατέρα
μου Ιωάννη Ανδρέου Αναγνω-
στόπουλο, το οικόπεδο (αρ.
συμβολαίου  6374, 14 Μαΐου)
1957, συμβολαιογράφος τ. σ.
Ευάγγελος Σπυρόπουλος,
Φειδίου 6 και Γενναδίου Αθή-
να), στο οποίο επι λέξει αναφέ-
ρεται ότι « δωρούσι ευχαρί-
στως εις την κοινότητα Ελλη-
νικού Γορτυνίας εις μνήμη
των γονέων του Ανδρέα και
Καλλιόπης Αναγνωστοπού-
λου επί τω όρω όπως η κοινό-
τητα οικοδομήσει εν καιρώ οί-
κημα εν αυτώ, όπερ θέλει
χρησιμοποιήσει δια στέγασιν
των γραφείων της κλπ  ….
(11617/6/5/1957).
Επί πλέον υπάρχει και ευ-

χαριστήριος επιστολή αποδο-
χής 18/07/1957 υπογραφόμε-
νη από τον τότε και αείμνηστο
πρόεδρο της κοινότητας Γ.
Κόνιαρη.
Μου αναφέρθηκε πρόσφατα

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο
του συλλόγου του Ελληνικού Γορτυνίας

ότι αποκαταστάθηκε και ανα-
νεώθηκε η πλακέτα όπως αρ-
χικά είχαμε εντοιχίσει.
Ερχόμενη, προσφάτως, στο

χωριό, ανακάλυψα ιδίοις  όμ-
μασι ότι 1) η εγγραφή δεν α-
ντικαθιστά την αρχική, 2) οι
έγχρωμες νέες ενδείξεις ανα-
φέρουν μόνο το όνομα του
παππού μου Ανδρέα ωσάν αυ-
τός να είναι ο δωρητής, 3) α-
ποτελεί ασέβεια και παράβαση
της εντολής του δωρητή, 4) «
υπογράφεται»  από ονόματα
που ουδεμία σχέση έχουν με
την τότε κατάσταση. Είμαι δε
βεβαία ότι ούτε γνώριζαν, ού-
τε ενέκριναν την αναγραφή
των ονομάτων τους στην συ-
γκεκριμένη πλακέτα όπως ού-
τε και ο δωρητής πατέρας μου
από τους ουρανούς.
Κύριοι, η μόνη απαίτηση

μου είναι να αποκατασταθεί η
αρχική πλακέτα      και μικρό-
τερη σε σχήμα από μάρμαρο.
Τα υπόλοιπα ξεχωριστά να α-
ναγράφουν ό, τι εσείς επιθυ-
μείτε και κρίνετε απαραίτητο
ως δημότες.

Ειλικρινά
Καλλιόπη Αναγνωστοπούλου

– Παπαϊωάννου

νοίξεις το μαγαζί όπου ήταν η
επιθυμία σου να αφήσεις την
τελευταία σου πνοή και ο Θε-
ός σε αξίωσε να την πραγμα-
τοποιήσεις. Αν και κουρασμέ-

νος από τα χρόνια ήθελες να
είσαι παρών στο μαγαζί να τα
λες με τους πελάτες, τους φί-
λους σου. Ήταν ο χώρος που
σε έκανε χρήσιμο, να ξεχνάς
τα προβλήματα που δημιουρ-
γεί το πέρασμα του χρόνου.
Ήσουν άτυχος γιατί η μα-

νούλα αρρώστησε πολύ νέα
και εσύ γλυκέ μας πατερούλη
πραγματοποίησες τον ρόλο
πατέρα και μάνας πολύ σω-
στά.
Ήσουν ένα πατέρας της

προσφοράς, ένας μεγάλος α-
γωνιστής της καθημερινότη-
τας.
Μας έφυγες ξαφνικά αλλά

τολμώ να πω υπέροχα, αξιο-
ζήλευτα έφυγες όρθιος όπως
σου άξιζε αφήνοντας την τε-
λευταία σου πνοή στην Αρκα-
δική γη από όπου ξεκίνησε η
ζωή σου.
Αγαπημένε μας πατέρα μας

έδωσες αγάπη αλλά και εσύ
πήρες πολλή από εμάς και τα
εγγόνια σου που σε λά-
τρευαν. Η αγαπημένη σου εγ-

γονή Μαγδαληνή που σου έ-
φτιαχνε το καφεδάκι σου και
σου έλεγε: παππού, έχεις
πολλά χρόνια να ζήσεις βρί-
σκεται μακριά στην Ισπανία
και σου στέλνει μια καρδιά
λουλούδια.
Θα ήθελα εκ μέρους όλων

των παιδιών του μπάρμπα-Λά-
μπρου να ευχαριστήσω όλου
όσους ήρθατε σήμερα εδώ α-
κόμη και από μακρινά χωριά
να πείτε το τελευταίο αντίο
στον τίμιο, τον ακούραστο α-
γωνιστή πατέρα μας. Η προ-
σέλευση σας δείχνει πόσο α-
γαπητός ήταν.
Σήμερα έχει στηθεί γιορτή

στον Άδη να σε καλωσορίσει
η μανούλα για την οποία μέ-
χρι την τελευταία σου πνοή
είχες κάποιο καλό λόγο να
πεις.
Σε περιμένουν οι παππού-

δες, τα αδέρφια σου, ο γα-
μπρός σου οι αγαπημένοι
συγχωριανοί σου.
Θα μας λείψεις πολύ γλυκέ

μας πατερούλη και θα σε κρα-
τήσουμε για πάντα στην καρ-
διά μας.
Με πόνο ψυχής σου λέω λί-

γους στίχους από το αγαπη-
μένο μου ποίημα τον Τάφο
του Παλαμά:
«Στο δρόμο που σε πάει ο
μαύρος καβαλάρης
κοίταξε από το χέρι του τίπο-
τα να μην πάρεις.
Μην πιεις το νερό της αρνη-
σιάς και αιώνια μας ξεχάσεις
Βάλε τα χνάρια γυρισμού το
δρόμο να μην χάσεις».
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΗΝ

ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ, ΛΕΒΕΝΤΗ ΑΡΚΑ-
ΔΑ ΠΑΤΕΡΑ.
ΑΙΩΝΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΝΗΜΗ

ΣΟΥ.
Πηνελόπη Λ. Κόνιαρη

Απαγορεύεται η ρίψη μπαζών σε όλα τα ρέμματα του

χωριού. Όποιος θέλει ν΄ αδειάσει μπάζα να τα αποθέτει

σε κτήμα ιδιοκτησίας του.

Από το Τοπικό Συμβούλιο
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YΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Παρακαλούνται όλοι οι

πατριώτες να αναφέρουν
οποιοδήποτε, ευχάριστο
ή δυσάρεστο, κοινωνικό
γεγονός γνωρίζουν, σε
οποιδήποτε από τα μέλη
του Δ.Σ., με σκοπό τη δη-
μοσίευσή του στην εφη-
μερίδα.
Έχουν εκφραστεί κατά

καιρούς παράπονα για
παραλείψεις γεγονότων,
για τα οποία όμως ο υ-
πεύθυνος της στήλης δεν
είχε ενημερωθεί. Τηλ. 27910-31009

ΗΛΙΑΣ Λ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
Δ Ι ΚΗ ΓΟ ΡΟΣ  ΠΑΡ ’  ΕΦΕ Τ Α Ι Σ

Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 112 ΤΗΛ: 210-8820882
ΤΗΛ. ΚΙΝ.: 6972-307407

ΛΛΛΛΛαβαίνοντας την εφημε
ρίδα του χωριού μας,
αντίκρισα στο πρώτο

φύλλο την Αγία μορφή του Μα-
καριστού Ηγούμενου Θεόκτι-
στου και διάβασα!.. «Μία ωραί-
α ψυχή έφυγε για τον ουρανό»,
κι εγώ προσθέτω: «Και άλλη μί-

α ωραία ψυχή πλούσια σε αι-
σθήματα, πλούσια σε αγάπη
και με μία μεγάλη καρδιά την
αντικατέστησε».
Ανάμεικτα τα συναισθήματα

για τις δύο αυτές ψυχές, για
αυτή που έφυγε και για αυτή
που την αντικατέστησε.
Το μυαλό μου γύρισε πίσω

στα παλιά τόσο παλιά, στην
γιαγιά του καινούργιου επερ-
χόμενου Ηγούμενου Λεόντιου,
την Αθανασούλα.
Μικρό κοριτσάκι εγώ προτού

ακόμα πάω στο σχολείο η για-
γιά μου Μαριγούλα με πήγαινε
να εξομολογηθώ στο μοναστή-
ρι.
Όταν έβλεπα λοιπόν τον Η-

γούμενο και ερχόταν στο χω-
ριό, περνούσε στο σπίτι μας
μπροστά να πάει στην θεία του
την Αθανασούλα.

Εγώ έτρεχα να του φιλή-
σω το χέρι και του έπιανα
και την βαλιτσούλα του να
τον βοηθήσω.
Κάποια φορά είχα φάει

γλυφιτζούρι και τα χείλη
μου ήταν κατακόκκινα. Α-
φού φίλησα το χέρι του

μου χάιδεψε το κεφάλι, γυ-
ρίζει στη μάνα μου και της
λέει: «Δεν ντρέπεσαι που έ-
βαψες από τώρα τα χείλη
του κοριτσιού κόκκινα;» Η
μάνα μου του απάντησε
πως είχα φάει γλυφιτζούρι.
Τέτοια και άλλα πολλά θυ-
μάμαι και τώρα ακόμα νο-
μίζω πως στο κεφάλι μου
ακουμπάει το άγιο χέρι του
να με σταυρώνει.
Στο μυαλό μας θα μείνει

έντονα η Άγια μορφή του
και η ωραιότητα της ψυχής
του. Όμως, θεωρώ αντάξιο
του και τον καινούργιο Η-
γούμενο Λεόντιο και θεω-
ρώ και το χωριό μας τυχε-
ρό διότι πήρε την θέση ε-
νός τέτοιου αγαπητού και
ενάρετου Ανθρώπου ένα
παιδί από το χωριό μας. Έ-

να παιδί που όλοι το γνωρί-
ζουμε. Θυμάμαι την θεία την
Βενετία πάντα με το γέλιο
στο στόμα. Είχε εφτά παιδιά
και παρόλο τις δύσκολες
συνθήκες της εποχής ήταν
πάντα γελαστή και αυτή και
τα παιδιά της.
Εγώ κάθε μέρα πέρναγα α-

πό το σπίτι της και πήγαινα
στου Γρηγορόπουλου, ήμουν
με τα παιδιά συμμαθητές και
είχαμε μία πολύ καλή φιλία
σαν παιδιά. Πάντα από μα-
κριά με καλωσόριζε γελώ-
ντας, την θυμάμαι και τον
Παπά Γιάννη πάντα και εκεί-
νος καλοσυνάτος και γελα-
στός.
Αυτοί οι δύο άνθρωποι

πρόσφεραν παιδιά στην κοι-
νωνία πνευματικά να λυτρώ-
νουν τις ψυχές των ανθρώ-
πων. Θυμάμαι την θεία Βενε-
τία που μας διηγιόταν ένα ό-
νειρο, αφού σας λέω πως τα-
κτικά βρισκόμουν στο σπίτι
της. Όταν ήταν έγκυος τον
Δημήτρη, τον σημερινό Λεό-
ντιο, έβλεπε στο ύπνο της έ-
να μεγάλο αστέρι. Εγεννήθη
αγόρι αλλά θυμόταν το όνει-
ρο και έλεγε να δω που θα
βγει αυτό το όνειρο και να
που βγήκε. Ένα μεγάλο α-
στέρι να φωτίσει και να ανα-
κουφίσει τις πονεμένες ψυ-
χές των ανθρώπων και ειδικά
την σημερινή εποχή.
Ο σημερινός μας λοιπόν Η-

γούμενος Λεόντιος από παιδί
στο σχολείο ήταν ένα καλό,
ήσυχο και μελετηρό παιδί και
τα καλοκαίρια μόλις κάναμε
διακοπές στο σχολείο έφευ-
γε για το μοναστήρι. Μεγά-
λωσε στον Αγιάννη τον Πρό-
δρομο, τον υπηρέτησε και
τον υπηρετεί από μικρό παιδί
κάτω από την αγάπη και τα
διδάγματα του Μακαριστού
Θεόκτιστου.
Όταν πήγα στην κηδεία

του όλη την ώρα σκεφτόμουν
πως το μοναστήρι μας έγινε
πιο φτωχό από πνευματικό
πατέρα.
Τώρα όμως μετά την εν-

θρόνιση του καινούργιου μας
Ηγούμενου (και στενοχωρή-
θηκα πάρα πολύ που δεν το
έμαθα και ήμουν απών) ανα-
καλώ την σκέψη μου αυτή
και θεωρώ πως είμαστε πιο
πλούσιοι γιατί αυτό έχω δια-
πιστώσει από τις επισκέψεις
τα τελευταία χρόνια εκεί.
Πιστεύω ακράδαντα πως η

ευχή του Μακαριστού Αγίου
Θεόκτιστου και η γνώση και
γνώμη του καινούργιου μας
Ηγούμενου θα συνεχιστεί το

έργο που παρέδωσε ή που ά-
φησε πίσω του και η ζωή του
μοναστηριού θα προχωρήσει
ανοδικά και όμορφα.

Όπως πάντα τρέχαμε να
βρούμε γαλήνη και ηρεμία
στο μοναστήρι θα συνεχίσου-
με να παίρνουμε δύναμη και
σοφία από εκεί που τώρα πια
θα μας τα δίνει πρώτα ο Ά-
γιος και στη συνέχεια ο και-
νούργιος μας Ηγούμενος,
αυτό το μικρό παιδί που γνω-
ρίζουμε και αγαπάμε όλοι ε-
μείς. Εύχομαι, αγαπητέ Λεό-
ντιε, διότι πιστεύω πως το ή-
θος και οι αξίες σου σε έ-
χουν κάνει αγαπητό σε ό-
λους εμάς και σε όλο τον κό-
σμο που σε έχει γνωρίσει. Ο
Άγιος Ιωάννης να σου δίνει
δύναμη σ’αυτό W μεγάλο έρ-
γο που σου παρέδωσε ο Μα-
καριστός Άγιος Ηγούμενος.
Όπως εμείς πήραμε την ευχή
του και γίναμε ό,τι έγινε ο κα-
θένας από εμάς που μεγαλώ-
σαμε μαζί του, έτσι εύχομαι

και τα παιδιά μας και τα εγ-
γόνια μας να πάρουν την δι-
κή σου ευχή και να γίνουν
πολύ καλύτεροι και πιο άξιοι

από εμάς σ’αυτήν την δύσκο-
λη εποχή που ζούμε.
Τελειώνοντας την επιστολή

μου, θέλω να στείλω χαιρετί-
σματα σε όλους τους φίλους,
τους συγγενείς και πατριώ-
τες στα πέρατα της γης και
την ευχή για ένα καλό και ό-
μορφο καλοκαίρι και καλή ε-
πάνοδο στο χωριό μας.
Με πολύ αγάπη και χαρά

χαιρετίζω όλους εσάς εγώ η
Χριστίνα της Όλγας.
Γεια σας, και καλή αντάμω-

ση στο χωριό και στο μονα-
στήρι του Άϊ Γιάννη να συγ-
χαρούμε και να δώσουμε κι
εμείς λίγη δύναμη όσο μπο-
ρεί από την πλευρά του ο κα-
θένας μας στον καινούργιο
μας Ηγούμενο Λεόντιο.

Και πάλι γεια σας,
με πολύ αγάπη,

Χριστίνα Βασιλοπούλου -
Μπούμη

Τιμή και χαρά για το χωριό μας η εκλογή του π. Λεόντιου
Θεοδωρόπουλου ως Ηγουμένου της Μονής Προδρόμου

Η στιγμή της ενθρόνισης από τον Σεβ. Μητροπολίτη Γόρτυνος
και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμία.

Από το Σύλλογό μας παραβρέθηκε ως εκπρόσωπος ο Π. Αϊβαλής
έχοντας αριστερά του τους Ιω. Θεοδωρόπουλο και Γεώργ.
Θανόπουλο που εκπροσωπούσαν το Σαρακίνι Ηραίας.

Η Μαριγούλα (στο μέσον) έχοντας αριστερά την oικογέ-
νειά της  και η Χριστίνα Βασιλοπούλου-Μπούμη με τα εγ-
γόνια της στο μαγαζί της τελευταίας στο Σούλι Κορινθίας.
Όσοι πατριώτες περνάνε από εκεί δέχονται την απλόχερη
φιλοξενία και περιποίηση της Χριστίνας.

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ
ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ Α.Ε.

στην Τοπική Ένωση Δήμων
και Κοινοτήτων Αρκαδίας για
δράσεις πρόληψης φυσικών
καταστροφών και προστασίας
του φυσικού Περιβάλλοντος

Ο  Προέδρος ΤΕΔΚ-Αρκαδίας
κ. Γιώργος Μπαρούτσας παρέλαβε

επιταγή 30.000 f  από τον
κ. Παναγ. Γιαννόπουλο

Σε συνάντηση που έγινε στα γρα-
φεία της Διοίκησης της ΕΤΒΑ – ΒΙ-
ΠΕ Α.Ε. ο Πρόεδρος της Εταιρείας
και επί σειρά ετών Νομάρχης Αρκα-
δίας  κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος,
παρέδωσε στον Πρόεδρο της ΤΕΔΚ –
Αρκαδίας και Δήμαρχο Τρικολώνων
κ. Γεώργιο Μπαρούτσα, επιταγή πο-
σού 30.000 ΕΥΡΩ.
Ο κ. Γιώργος Μπαρούτσας ενημέ-

ρωσε τον κ. Π. Γιαννόπουλο για τις
συγκεκριμένες δράσεις που η ΤΕΔΚ-
Α έχει σχεδιάσει και έχει αποφασίσει
να υλοποιήσει, στο πλαίσιο του θε-
σμικού της ρόλου, σχετικά με την
πρόληψη φυσικών καταστροφών και

τη διαχείριση κρίσεων, καθώς επίσης
και την υποστήριξη δράσεων προστα-
σίας του φυσικού Περιβάλλοντος.
Ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος εί-

ναι επίσης σήμερα Σύμβουλος Διοί-
κησης στην Τράπεζα Πειραιώς και
παράλληλα είναι Ακαδημαϊκός- Αντι-
πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου. Είναι ιδιαίτερα ευαισθητο-
ποιημένος και γνώστης των τρεχό-
ντων ζητημάτων της ιδιαίτερης πα-
τρίδας του Αρκαδίας.
Η Διοίκηση της ETBA –BIΠE A.E.

εγκρίνοντας επιχορήγηση ποσού
30.000 ΕΥΡΩ, ανταποκρίθηκε θετικά
στο αίτημα του Πρόεδρου της ΤΕΔΚ
Αρκαδίας, κ. Γιώργου Μπαρούτσα,
ώστε να συνδράμει για να υλοποιη-
θούν οι συγκεκριμένοι στόχοι της
ΤΕΔΚ Αρκαδίας που έχουν ήδη δρο-
μολογηθεί, προκειμένου να προλαμ-
βάνονται φυσικές καταστροφές και
να αντιμετωπίζονται με μεθοδικό και
αποτελεσματικό τρόπο τυχόν επικίν-
δυνες καταστάσεις για το Περιβάλ-
λον.
Ο κ. Γιώργος Μπαρούτσας ευχαρί-

στησε εκ μέρους όλων των δημάρχων
της Αρκαδίας τον κ. Π. Γιαννόπουλο,
για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει
προς την ιδιαίτερη Πατρίδα του.

Το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού ακροατών προσέλ
κυσε την Κυριακή το πρωί, 8 Ιουνίου, η Ημερίδα
που διοργάνωσε η ΤΕΔΚ-Αρκαδίας στο Πνευματικό

Κέντρο του Δήμου Μεγαλόπολης, με τίτλο “Η Αρκαδία
είναι εδώ, προτείνει, απαιτεί, ελπίζει”.

Η εκδήλωση εστιάσθηκε  στον περιβαλλοντικό προβλη-
ματισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πυρόπληκτη
Αρκαδία, καθώς η φετινή θερινή περίοδος έχει ήδη ξεκινή-
σει και μαζί με αυτή εντείνεται η ανησυχία των Δημάρχων
για τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
Διότι κοινή είναι η διαπίστωση ότι εκ μέρους  της Πολι-

τείας  παραμένει ακόμη θολό το τοπίο των μέτρων πρό-
ληψης  και πυρασφάλειας στις άθικτες δασικές εκτάσεις,
ενώ αδράνεια και στασιμότητα παρατηρείται σε ό,τι α-
φορά στις δράσεις αποκατάστασης και ανασυγκρότησης
των περιοχών που έπληξε η περυσινή πύρινη καταστρο-
φή.
Αυτός ήταν ο βασικός λόγος που στην  Ημερίδα αυτή

της ΤΕΔΚ-Αρκαδίας έδωσαν το παρών όλοι σχεδόν οι Δή-
μαρχοι της Αρκαδίας, αξιοποιώντας παράλληλα την ευ-
καιρία, για να συναντηθούν εκεί και να εκφράσουν τη
αγωνία τους στους παριστάμενους πολιτικούς, τον Υφυ-
πουργό Παιδείας κ. Λυκουρέντζο, τους  Βουλευτές κ.κ.
Τατούλη και Ρέππα,  τον Γεν. Γραματέα της Περιφέρειας
Πελοποννήσου και τον Επιθεωρητή του Πυροσβεστικού
Σώματος.
Η Ημερίδα ξεκίνησε με  εναρκτήριο χαιρετισμό και εκτε-

νή εισήγηση του Προέδρου της ΤΕΔΚ-Α και Δημάρχου τα
Τρικολώνων κ. Γεωργίου Μπαρούτσα, ο οποίος μεταξύ
άλλων τόνισε ότι “σε κάθε  μεγάλη υπόθεση που αφορά
την Κοινωνία, και κυρίως σε καταστάσεις φυσικών κατα-
στροφών, η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να εξαντλήσει το
100% των δυνατοτήτων της, για να έχουμε την βάσιμη
προσδοκία ενός πραγματικά επιτυχούς αποτελέσματος.
Όπου η Τοπική Αυτοδιοίκηση παραιτήθηκε, τα προβλήμα-
τα παρέμειναν χρόνια και άλυτα. Η απροσδόκητη έκταση
των περυσινών πυρκαγιών, μας έδωσε ένα σαφές μήνυ-
μα, ότι πλέον οι καταστάσεις  κινδύνου στο Περιβάλλον,
υπερβαίνουν κατά πολύ το μέχρι τώρα σχεδιασμό του
Κράτους στην πρόληψη τέτοιων καταστροφών. Έτσι είδα-
με πέρυσι με τρόμο το Κράτος να παραλύει και το σύστη-
μα πολιτικής προστασίας να καταρρέει, παρά τις όποιες
καλές προθέσεις και προσπάθειες.

Στιγμιότυπο από τη συνάντηση των δυο
διακεκριμένων Αρκάδων, κατά την
παράδοση-παραλαβή της προσφοράς
Αλληλεγγύης, στα γραφεία της Διοίκη-

σης της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ Α.Ε.

Εκεί ήταν που η Τοπική Αυτοδιοίκηση μαζί με τις τοπι-
κές κοινωνίες απέδειξαν στην πράξη, και κυριολεκτικά
πάνω στο μέτωπο του πυρός, πολύ συγκεκριμένες δυνα-
τότητες αυτο-οργάνωσης και εθελοντικής συστράτευσης,
πράγμα που συνέβαλε σημαντικά στο να αποτραπεί  ο-
λοκληρωτική καταστροφή.
Ο σχεδιασμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λαμβάνοντας

υπόψη την πρωτόγνωρη εμπειρία μας από την περυσινή
καταστροφή, προσανατολίζεται ήδη σε δύο κατευθύν-
σεις: Αφενός στην αποκατάσταση της ομαλής κοινωνικής
ζωής και στην επαναφορά των εισοδημάτων στις πυρό-
πληκτες περιοχές, αφετέρου στην ανασυγκρότηση του
βαριά τραυματισμένου οικοσυστήματος. Με βασική προ-
ϋπόθεση την ενεργό συμμετοχή των Πολιτών  και την
ενθάρρυνση του Εθελοντισμού”.
Ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ-Αρκαδίας μάλιστα με έμφαση τό-

νισε ότι κύρια διεκδίκηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς
το Κράτος, είναι να γίνουν οι πυρόπληκτες περιοχές κοι-
τίδες ενός νέου πρότυπου “πράσινης ανάπτυξης” με α-
πόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο, τη Φύση, την Ιστορία
και τον Πολιτισμό.
Το περιεχόμενο των εισηγήσεων της Ημερίδας κάλυψε

τρεις επίκαιρες θεματικές ενότητες,  ξεκινώντας από την
αποτίμηση των συνεπειών των πυρκαγιών, με ειδικά
στοιχεία κα συμπεράσματα που αφορούν ειδικά στην Αρ-
καδία, όπως τα έχει καταγράψει ειδική Μελέτη του Γεω-

πονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εκ μέρους της μόνιμης επιτροπής προστασίας περιβάλ-

λοντος της Ελληνικής Βουλής, παρευρέθηκε και διατύπω-
σε σημαντικές απόψεις ο Βουλευτής κ. Σπύρος Κουβέλης.
Το πλαίσιο των δράσεων Αποκατάστασης και Ανασυ-

γκρότησης ανέπτυξαν τέσσαρες ειδικοί ομιλητές, μεταξύ
των οποίων ο πρώην Υπουργός κ. Σταύρος Μπένος, ο
οποίος τόνισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης σε κάθε προσπάθεια Ανασυγκρότησης. Με
δεδομένη τη μεγάλη εμπειρία και γνώση του καθοριστικού
ρόλου της Αυτοδιοίκησης, ο κ. Στ. Μπένος, ως ο πρώην
Δήμαρχος που πριν είκοσι δυο χρόνια κατέγραψε στο ε-
νεργητικό του την επιτυχημένη ανασυγκρότηση της σει-
σμόπληκτης Καλαμάτας, επέμεινε ιδιαίτερα στην ανάγκη
του συντονισμού των ενεργειών και της αιτιολογημένης
διεκδίκησης  των αναγκαίων μέτρων, από την Αυτοδιοίκη-
ση προς το Κράτος.
Με την προοπτική της αποτελεσματικής πρόληψης και

διασφάλισης έναντι μελλοντικών κινδύνων δασικών πυρ-
καγιών, ο Γενικός Επιθεωρητής του Πυροσβεστικού Σώ-
ματος κ. Δημητρίου άνοιξε την τρίτη θεματική ενότητα
της Ημερίδας.
Η ερημοποίηση των πυρόπληκτων περιοχών και τα εν-

δεικνυόμενα μέτρα πρόληψης αποτέλεσαν  το θέμα του
Καθηγητή εδαφολογίας κ. Κ. Κοσμά,  ενώ ο Εθελοντισμός
αναγνωρίσθηκε ως βασικός σύμμαχος της δασοπροστασί-
ας, από τον προσκεκλημένο Έλληνα εκπρόσωπο της πα-
γκόσμιας οικολογικής οργάνωσης WWF.
Στην ανοιχτή συζήτηση της Ημερίδας έγιναν αξιόλογες

παρεμβάσεις από το ακροατήριο, ιδιαίτερα από Δημάρ-
χους Αρκαδικών Δήμων που δεν είχαν πληγεί από τις πε-
ρυσινές πυρκαγιές αλλά εξέφρασαν την αγωνία τους για
την κατάσταση στο εφετινό καλοκαίρι και για όσα το μέλ-
λον μπορεί να μας επιφυλάσσει, με δεδομένη την κλιματι-
κή διαταραχή.
Αξιομνημόνευτο γεγονός που πλαισίωσε την επιτυχημέ-

νη αυτή εκδήλωση, ήταν και η άφιξη του Αρκάδα υπερμα-
ραθωνοδρόμου κ. Γιάννη Κούρου, που ξεκίνησε το πρωί
της Κυριακής από την Τρίπολη για να φθάσει σε τρεις
ώρες στη Μεγαλόπολη, όπου ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ-Α κ.
Γ. Μπαρούτσας και  Δήμαρχος Μεγαλόπολης κ. Τάκης
Μπούρας τον υποδέχθηκαν στην Αίθουσα και τον τίμη-
σαν με ένα στεφάνι ελιάς, ως συμβολική εκδήλωση στην
προστασία του Περιβάλλοντος.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ στη ΜεγαλόποληΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ στη ΜεγαλόποληΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ στη ΜεγαλόποληΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ στη ΜεγαλόποληΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ στη Μεγαλόπολη

από την ΤΕΔΚ-Αρκαδίαςαπό την ΤΕΔΚ-Αρκαδίαςαπό την ΤΕΔΚ-Αρκαδίαςαπό την ΤΕΔΚ-Αρκαδίαςαπό την ΤΕΔΚ-Αρκαδίας

Μεγάλη προσοχή χρειάζεται από τους διερχόμε-
νους οδηγούς από ελατόφυτες περιοχές του νομού
μας. Κι αυτό γιατί οι μελισσοκόμοι έχουν εναποθέσει
τις κυψέλες με τα μελίσσια δεξιά κι αριστερά του
δρόμου, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να βρίσκονται α-
ντιμέτωποι με σμήνη μελισσών. Κάτι που μπορεί να
έχει ως συνέπεια την πρόκληση ατυχήματος. Γι’ αυτό
λοιπόν κλείστε τα παράθυρά σας όταν διέρχεστε απ’
το ελατοδάσος και καλό σας ταξίδι!

Φωτό: Ευαγ. Θεοδωρόπουλος

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ!
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ΣΣΣΣΣτην Τρίπολη στις 3 Ιου-
λίου και με πρόσκληση

του Προέδρου της Τοπικής
Ένωσης Δήμων και Κοινοτή-
των Νομού Αρκαδίας κ. Γε-
ωργίου Μπαρούτσα, συνεδρί-
ασε το Δ.Σ. της Τ.Ε.Δ.Κ. Ν.
Αρκαδίας,
Μεταξύ των 20 τρεχόντων

θεμάτων που συζήτησε το
Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν
η αναμενόμενη Διοικητική
Μεταρρύθμιση στην Αυτο-
διοίκηση, για την οποία η
ΤΕΔΚ – Αρκαδίας αποφάσισε
να συγκαλέσει Γενική Συνέ-
λευση των Αρκαδικών Ο.Τ.Α.
μέχρι της αρχές του προσε-
χούς Οκτωβρίου, ώστε να
διατυπώσει τις θέσεις της
στο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ
που αναμένεται στα τέλη Ο-
κτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Μεταξύ των τρεχόντων

προβλημάτων που συζήτησε
στις 3 Ιουλίου το Δ.Σ. της
ΤΕΔΚ-Α, αρκετά θέματα σχε-
τίζονται με τις πυρκαγιές
του 2007 και κυρίως με το
βασικό ζήτημα της πρόλη-
ψης και της πυρασφαλείας,
για το οποίο η ΤΕΔΚ-Α δίνει
πρώτη προτεραιότητα και έμ-
φαση, ενισχύοντας μάλιστα
οικονομικά συγκεκριμένες
δράσεις επί της ουσίας όπως:

1. Κάλυψη εξόδων κίνησης
της Ελληνικής Ομάδας Διά-
σωσης προκειμένου να ενι-
σχύσει το έργο που αφορά
την περιφρούρηση, περιπολί-
α και πυροπροστασία των δα-
σικών περιοχών της Αρκαδί-
ας, με παράλληλη στελέχωση
και των υπαρχόντων ακάλυ-
πτων πυροφυλακίων.

2. Ανάθεση ημερησίων πε-
ριπολιών περιφρούρησης και
πυροπροστασίας των δασι-
κών περιοχών του Μαινάλου
σε ομάδα μοτοσικλετιστών –
με περίπου 10 δίκυκλες μη-
χανές - από την 1/7/2008 έως
30/9/2008.

3. Κάλυψη δαπάνης καυσί-
μων για την εναέρια περιπο-
λία αεροσκαφών της Αερολέ-
σχης Τριπόλεως πάνω από
τις ευαίσθητες δασικές εκτά-
σεις και του δρυμούς της Αρ-
καδίας, στις ημέρες υψηλού
κινδύνου.
Όλες οι παραπάνω δράσεις

πρόληψης και πυρασφαλείας
θα είναι υπό την επίβλεψη
και το συντονισμό της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας, η

οποία έχει την κύρια ευθύνη
της πυροπροστασίας μαζί με
τις συναρμόδιες τοπικές, και
περιφερειακές Αρχές
Επίσης το

Δ.Σ. της ΤΕΔ-
Κ-Α ενημερώ-
θηκε από τον
Πρόεδρο για
το Διαδημοτι-
κό Σύστημα
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνη -
σης στο οποίο
περιλαμβάνε-
ται και ολο-
κ λ η ρωμ έ ν ο
Γεω-πληροφο-
ρικό πρόγραμ-
μα παρακο-
λούθησης και
διαχείρισης του Περιβάλλο-
ντος της Αρκαδίας. Το ηλε-
κτρονικό σύστημα αυτό ήδη
βρίσκεται στη φάση της ε-
γκατάστασης και της δοκιμα-
στικής λειτουργίας στην
ΤΕΔΚ-Α, ώστε να εκπαιδευ-
τούν σε αυτό οι κατάλληλοι
χειριστές, ενώ ήδη αποφασί-
στηκε από το Δ.Σ. της ΤΕΔΚ-
Α να διοργανωθούν συστημα-
τικοί κύκλοι επιμόρφωσης,
ημερίδες κλπ. για τα στελέχη
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ιδιαίτερη ενημέρωση έγινε

επίσης για τη συγκρότηση
και τη δράση της Επιτροπής
Συντονισμού και Διεκδίκη-
σης στην ευρύτερη περιοχή
του πυρόπληκτου λεκανοπε-
δίου Μεγαλόπολης, που απο-
τελείται από τους τέσσαρες
Δημάρχους ΒαλτετσίουΒαλτετσίουΒαλτετσίουΒαλτετσίουΒαλτετσίου, Γόρ-Γόρ-Γόρ-Γόρ-Γόρ-
τυνοςτυνοςτυνοςτυνοςτυνος, ΜεγαλόποληςΜεγαλόποληςΜεγαλόποληςΜεγαλόποληςΜεγαλόπολης και Φα-Φα-Φα-Φα-Φα-
λαισίας,λαισίας,λαισίας,λαισίας,λαισίας, προεδρεύεται από
τον κ. Γιώργο Μπαρούτσα
και έχει τεθεί υπό την αιγίδα
της ΤΕΔΚ-Α, έτσι ώστε να ε-
πικρατήσει συλλογικό πνεύ-
μα στη διεκδίκηση συγκεκρι-
μένων και ολοκληρωμένων
δράσεων εκ μέρους της Πο-
λιτείας και να μη πολυδια-
σπάται, με στενά τοπικιστι-
κές νοοτροπίες, η προσπά-
θεια της ανασυγκρότησης
των πυροπλήκτων Δήμων. Η
Επιτροπή αυτή αποφασί-
στηκε να συσταθεί μετά την

πρόσφατη Ημερίδα περιβαλ-
λοντικού προβληματισμού,
που διοργάνωσε η ΤΕΔΚ-Α
στη Μεγαλόπολη και είχε

στόχο την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων από τις πυρκα-
γιές του Αυγούστου 2007, αλ-
λά και των διαπιστωμένων
ελλείψεων και ολιγωριών
στην εφαρμογή μέτρων αρω-
γής και ανασυγκρότησης, εκ
μέρους αρμοδίων κρατικών
φορέων.
Στόχος της Επιτροπής εί-

ναι η ανασυγκρότηση της πε-
ριοχής από τις ανυπολόγι-
στες καταστροφές των πυρ-
καγιών, στους Δήμους Βαλ-Βαλ-Βαλ-Βαλ-Βαλ-
τετσίουτετσίουτετσίουτετσίουτετσίου, ΓόρτυνοςΓόρτυνοςΓόρτυνοςΓόρτυνοςΓόρτυνος, Μεγαλό-Μεγαλό-Μεγαλό-Μεγαλό-Μεγαλό-
ποληςποληςποληςποληςπολης και Φαλαισίας, Φαλαισίας, Φαλαισίας, Φαλαισίας, Φαλαισίας, στις ο-
ποίες προστέθηκαν και οι κα-
ταστροφές που ακολούθησαν
το φθινόπωρο του ίδιου έ-
τους, από εκτεταμένα πλημ-
μυρικά φαινόμενα.
Το Δ.Σ. της ΤΕΔΚ-Α ενημε-

ρώθηκε από τον Πρόεδρο για
τις σχετικές ενέργειες του,
ως προεδρεύοντος στην Επι-
τροπή Συντονισμού και Διεκ-
δίκησης, προς τον Γενικό
Γραμματέα της Περιφέρειας,
στον οποίο κατέθεσε συγκε-
κριμένο γραπτό αίτημα στή-
ριξης των πυρόπληκτων Αρ-
καδικών Δήμων περιοχής
Μεγαλόπολης, με τα εξής ει-
δικά έκτακτα μέτρα:

1. Εφαρμογή του Κτη-
ματολογίου - Δασολογίου &
ΣΧΟΑΠ.

2. Εκπόνηση Υδρογεωλογι-
κής Μελέτης & Χαρτογράφη-
ση των υπογείων υδάτων.

3. Υλοποίηση αντιπλημμυ-
ρικών – αντιδιαβρωτικών έρ-
γων.

4. Υλοποίηση έργων αναδά-
σωσης κατεστραμμένων δα-
σικών εκτάσεων – εγκατά-
σταση συστημάτων πυρο-
προστασίας – πυρανίχνευ-
σης.

5. Βελτίωση νομαρχιακού -
επαρχιακού οδικού δικτύου
& νέες χαράξεις.

6. Άμεση επισκευή και απο-
κατάσταση του κατεστραμ-
μένου οδικού δικτύου.

7. Άμεση επισκευή – α-
ποκατάσταση του κατε-
στραμμένου δικτύου ύδρευ-
σης / άρδευσης και επέκταση
νέων δικτύων.

8. Αποκατάσταση - συ-
ντήρηση αγροτικών δρόμων
και αντιπυρικών ζωνών.

9. Αναδιάταξη καλλιερ-
γειών – προώθηση νέων βιο-
λογικών καλλιεργειών (τρού-
φα, αρωματικά φυτά, μανιτά-

ρια, ενεργειακά φυτά, σαλι-
γκαροτροφία κ.τ.λ.).

10. Αναπλήρωση φυτικού
και ζωικού κεφαλαίου – εξα-

σφάλιση της
βιωσιμότητας
των υπαρχό-
ντων ε-
κτρεφόμενων
ζώων.

11. Παράτα-
ση ισχύος Α-
ναπτυξιακού
Νόμου στους
Π υ ρ ό π λ η -
κτους Δήμους
και διευθέτη-
ση δανείων
για την επόμε-
νη πενταετία.

12. Εξασφά-
λιση μόνιμης λειτουργίας
Θυρίδας Νεανικής Επιχειρη-
ματικότητας για ολόκληρο το
Λεκανοπέδιο.

13. Διπλασιασμός της από-

δοσης ΣΑΤΑ για την επόμενη
πενταετία στους Πυρόπλη-
κτους Δήμους.
Όπως τόνισε ο Πρόεδρος

της ΤΕΔΚ-Α κ. Γιώργος
Μπαρούτσας, η αναγκαιότη-
τα της υπέρβασης της περυ-
σινής δραματικής κατάστα-
σης επιτάσσει τη λήψη δυνα-
μικών και άμεσων μέτρων,
που δεν έχουν να κάνουν με
συμβατικές λύσεις που συνή-
θως προωθεί η Πολιτεία, για
την αντιμετώπιση ανάλογων
περιπτώσεων.
Δηλαδή, απαιτείται η λήψη

ειδικών μέτρων, που δεν θα
στοχεύουν μόνο στην αποκα-
τάσταση του τόπου από τις
προκληθείσες καταστροφές,
αλλά θα προσβλέπουν και
στην περαιτέρω αναπτυξιακή
του προοπτική.
Για το λόγο αυτό η δέσμη

των προτάσεων στοχεύει
στην ενεργοποίηση αντίστοι-
χων δράσεων, προκειμένου
να επιτευχθεί ο στόχος για
την αποτελεσματικότερη δια-
σφάλιση της βιωσιμότητας
και προκοπής της ευρύτερης
περιοχής.

Δυναμικές λύσεις επί της ουσίας τωνΔυναμικές λύσεις επί της ουσίας τωνΔυναμικές λύσεις επί της ουσίας τωνΔυναμικές λύσεις επί της ουσίας τωνΔυναμικές λύσεις επί της ουσίας των
προβλημάτων προωθεί η ΤΕΔΚ Αρκαδίαςπροβλημάτων προωθεί η ΤΕΔΚ Αρκαδίαςπροβλημάτων προωθεί η ΤΕΔΚ Αρκαδίαςπροβλημάτων προωθεί η ΤΕΔΚ Αρκαδίαςπροβλημάτων προωθεί η ΤΕΔΚ Αρκαδίας

και Συνέδριο εν όψει της Διοικητικής Μεταρρύθμισηςκαι Συνέδριο εν όψει της Διοικητικής Μεταρρύθμισηςκαι Συνέδριο εν όψει της Διοικητικής Μεταρρύθμισηςκαι Συνέδριο εν όψει της Διοικητικής Μεταρρύθμισηςκαι Συνέδριο εν όψει της Διοικητικής Μεταρρύθμισης

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ

«Toυ Ταλούμη»«Toυ Ταλούμη»«Toυ Ταλούμη»«Toυ Ταλούμη»«Toυ Ταλούμη»

• Ωράριο καταστήματος από 1/10/2002: Δευτέρα κλειστό •
Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από 5 το απόγευμα. • Παρασκευή,
Σάββατο και Κυριακή ανοικτά όλη μέρα για ούζο, φαγητό και
καφέ • Σερβίρουμε σπιτικά φαγητά: κατσικάκι λαδορίγανη,
κόκκορα χυλοπίτες • Έτοιμα και επί παραγγελία • Η αίθουσά
μας χωρητικότητας 180 ατόμων, διατίθεται για κοινωνικές εκ-
δηλώσεις • Άψογη - φιλική εξυπηρέτηση είναι η αρχή μας.

Ελληνικό Γορτυνίας
Τηλ.: 27910-31311 - Κιν.: 6932 27.99.82 – 6972 072.411

 ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ
ΕΝΝΕΑ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

 ΔΗΜΟΣ ΒΥΤΙΝΑΣ: Ι. Μονή Κερνίτσας, Μονή Αγ. Θεο-
δώρων, Ι. Ν. Αγ. Τρύφωνος, Λαογραφικό Μουσείο Βυτί-
νας, Αρχαίο Μεθύδριο, Βιβλιοθήκη Βυτίνας, προτομές ι-
στορικού Κ. Παπαρρηγόπουλου και νομικού Β. Οικονομίδ-
η, ανδριάντα αντιστασιακού Μάθιου Πάταγα, Ξυλόγλυπτο
Τέμπλο Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαγουλάνων, Μουσείο -
Καφενείο σελφ - σέρβις Λάστας, Αρχαιολογικός χώρος
Καμενίτσας κ.α.

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ: Αρχαία Γόρτυνα, Ι. Μονή Καλαμί-
ου (Παλαιά και Νέα), Κάστρο Καρύταινας, Ι. Ν. Ζωοδόχου
Πηγής και Αγ. Νικολάου (16ου αιώνα), Λείψανα αρχαίας
Τραπεζούντας στα Κυπαρίσσια, Λύκαιο Ορος, Λαογραφικό
Μουσείο Βλαχόρραφτη, Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Παλαιο-
κάστρου, Προτομές Αγγελοπουλαι-ων στο Βλαχόρραφτη,
Γεφύρια Καρύταινας και Ατσιχώλου κ.α.

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ: Ιερές Μονές Αιμυαλών και Φι-
λοσόφου (Παλαιά και Νέα), ποταμός Λούσιος και φαράγγι
του Μουσείο Υδροκίνησης, Αρχαία Τεύθις, Ανδριάντας
Γρηγορίου Ε’ .Βιβλιοθήκη Δημητσάνας, Εκκλησιαστικό
Μουσείο, Πύργος- Ρολοϊ, Λίινό Κολοκοτρωναίων, Διεθνές
Μουσείο Μίκης Θεοδωράκης Ζάτουνας, Λαογραφικό Μου-
σείο Παναγιάς (Ζέρζοβας), Μνημείο Αθανάτων Ζυγοβι-
στίου, παραδοσιακός οικισμός Βλόγγου, Λείψανα Αρχαίας
Θεισόας κ.α.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΙΑΣ : Ιαματικές πηγές, Ασκηταριό Μεγί-
στων Ταξιαρχών Ράφτη, Πύργος Πλαπούτα, Κεφαλόβρυσα
Καρατζά, Γκολεμη, Μπάλα κ.α. Αλώνι Καλλιντέρι Αγιονε-
ρίου (έναρξη επανάστασης 1821), Φαράγγι Γκούρα κ.α.

ΔΗΜΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ: Λίμνη Λάδωνα, Ι. Μονές Κοιμήσε-
ως Θεοτόκου και  Αγ. Νικολάου Βαλτεσινίκου, Μνημείο
Μάχης Γλόγοβας, προτομές Αδελφών Δρακόπουλου στο
Θεόκτιοστο, Κυράς Γεφύρι, Δρακοπούλειο Πνευματικό Κέ-
ντρο θεοκτίστου κ.α.

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΤΟΒΑΖΑΙΝΑΣ: Ι. Μονές Παναγίας Κλειβω-
κάς και Αγ. Παρασκευής Βάχλιας, Ιερό Αφροδίτης Ερυκί-
νης, Αρχαίες Θαλιάδες Βάχλιας, Λείψανα Τειχών Πύργου
Αλή, Φαρμάκη στο Μοναστηράκι, Ι. Ν. Αγ. Νικολάου Κο-
ντοβαζαίνης (1826), Κεφαλόβρυσο Χλιάβρυσης, Παραδο-
σιακός Νερόμυλος Κοντοβαζαίνης, Φαράγγι Αρσηναιας
κ.α.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ: Ιστορικό σπίτι Δεληγιανναίων, Ι.
Ν. Ταξιαρχών (1805), Τιμίου Προδρόμου (1808), Φαράγγι
Τουθόα, προτομές Ι. θεοφιλόπουλου, Κων. Δεληγιάννη
και θεοδ. Δεληγιάννη κ.α.

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ: Ι. Μονή Προδρόμου - Φαράγγι
Λουσίου, Μονή Ζωοδόχου Πηγής, Λαογραφικό Μουσείο
Στεμνιτσας, Αγ. Ανδρέας Γόρτυνος, Εκκλ. Μουσείο Ελλη-
νικού (υπό ίδρυση), κέντρο Γευσιγνωσίας “Αρκαδιανή”
στο Ψάρι, Ι. Μονή Αγ. Νικόδημου Ελληνικού, Σχολή Αργυ-
ροχρυσοχοϊας κ.α.

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ: Αρχαία θέλπουσα (Βάναινα), Αγ.
Μαρίνα με πανοραμική θέα της Λίμνης Λάδωνα, Υδροηλε-
κτρικό Εργοστάσιο ΔΕΗ, Κάστρο Ακοβας, Ι. Μονή Ευαγγε-
λίστριας Βυζικίου, Σπηλιά Πατραλιά Σπάθαρι, Ασκητήριο
Τίμιας Ζώνης Χώρας κ.α.

(Αναδημοσίευση από τη “Γορτυνία”)
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Ομολογώ, ότι μου είναι πο-
λύ δύσκολο, πιστέψτε με, να αποκαλέσω άγιο ένα
κοινό θνητό που ζει ανάμεσα μας, ιδιαίτερα στις πο-
νηρές και δύσκολες μέρες που ζούμε. Δεν μου το ε-
πιτρέπει ούτε η συνείδησή μου ούτε η πεποίθησή
μου. Δεν έχω εγώ, μου λείπει η έπαρση των δεσπο-
τάδων, που τολμάνε να αλληλοονομάζονται «άγιοι».
Γιατί του λόγου μου είμαι παλιάς κοπής και διότι μέ-
νω πιστός στην ρήση του ευαγγελίου που λέει «εις
άγιος, εις κύριος, ει ο θεός ημών», που στην απλή
γλώσσα εξηγείται «ένας άγιος, ένας κύριος είναι ο
θεός μας». Για αυτό παραξενεύομαι και αναρωτιέμαι
– θεούλη μου- που βρεθήκανε οι τόσοι άγιοι που
μας έχουνε περικυκλώσει και μερικές φορές, δεν
λέω όλες, μας προκαλούνε και μας σκανδαλίζουνε
με την συμπεριφορά τους;
Ας είναι, όμως, τούτη την φορά – συγχωρέστε με-

θα κάνω μια εξαίρεση, μια παρασπονδία, και σας δια-
βεβαιώνω πως θα είναι η πρώτη και η τελευταία και
μετά λόγου γνώσεως, θα αποκαλέσω ΆΓΙΟ με κεφα-
λαία γράμματα και χωρίς εισαγωγικά τον προσφάτως
(11/04/2008) αποδημήσαντα σε βαθύτατα γεράμα-
τα των 100 χρόνων, τον σεβάσμιο καθηγούμενο της
Ιεράς μονής του Τίμιου Προδρόμου, τον Αρχιμανδρί-
τη Θεόκτιστο Αλεξόπουλο.
Γιατί από τότε – παιδάκι ήμουν- που τον γνώρισα,

τον σοφό αυτό γέροντα με το γελαστό – θα έλεγα-
παιδικό του, ήρεμο πρόσωπο, αυτή την εικόνα κρά-
τησα μέσα μου αρκετά χρόνια μέχρι και σήμερα που
γράφω τούτες τις γραμμές.
Είχε ένα τρόπο ο μακαρίτης με το μειλίχιο αλλά

συγχρόνως και σπινθηροβόλο «πειρακτικό» ύφος
του, που είχε την δυνατότητα να συνδυάζει τον σε-
βασμό, την νουθεσία με ένα πολύ λεπτό και πολύ

φιλικό χιούμορ που σε αιχμαλώτιζε λες και τον γνώ-
ριζες από πολλά χρόνια πριν, ακόμα και για όποιον
τον έβλεπε για πρώτη φορά. Ένιωθα την ανάγκη να
επιδιώκω και την ευτυχία να έχω πολλές συναντή-
σεις μαζί του και να μου αφιερώνει αρκετό χρόνο

συζητώντας για πολλά
θέματα ακόμα και πολι-
τικά και να ρουφάω α-
χόρταγα την γαλήνη
του, την σοφία του και
την απλότητά του κάθε
φορά που μια έντονη ε-
πιθυμία μου οδηγούσε
τα βήματά μου εκεί στο
θεοσκέπαστο μοναστή-
ρι, στο κρεμασμένο από
τα βράχια.

-Σε διαβάζω – μου έ-
λεγε- Λεωνίδα, σε δια-
βάζω.

-Που με διαβάζεις παππούλη; Τον ρώταγα!
-Στην εφημερίδα βρε, στην εφημερίδα, που αλ-

λού;
-Κοψοχόλιασα παππούλη αλλά όρθιο διάβασέ με

όσο θέλεις, κακό είναι να με διαβάσεις….Ξαπλωμέ-
νο.

-Σώπα βρε, μη φοβάσαι, είσαι νέος ακόμα. Σε μνη-
μονεύω και στην λειτουργία.

-Και τι λες παππούλη μου; Να συγχωρεθούν οι α-
μαρτίες του Λεωνίδα Ανδριανού;

-Σιγά μη λέω και του Ανδριανού! Σκέτο Λεωνίδα
λέω! Δεν είσαι ευχαριστημένος;

-Ορέ είμαι και παραείμαι
παππούλη μου, αλλά που ξέ-
ρει ο θεός για ποιόν Λεωνίδα
λες; Αν κάνει λάθος και συγ-
χωρέσει άλλον Λεωνίδα τότε

πάει, την πάτησα εγώ!
Γέλαγε ο αγαθός γέροντας, δάκρυζαν τα μάτια του

– έβγαζε και σκούπιζε τα στρογγυλά ματογυάλια
του- αυτός ο άγιος που όπως προείπα ΑΓΙΟΣ με κε-
φαλαία γράμματα και χωρίς εισαγωγικά, και στο πρό-
σωπό του ξεχείλιζε και άστραφτε η καλοσύνη και η
πραότητα. Τον αποχαιρετούσα, του φίλαγα το σεβά-
σμιο το χέρι του και γύριζα την πλάτη να φύγω.

-Στάσου βρε, στάσου! Που πας; Έτσι θα φύγεις;
Και σκύβοντας έμπαινε στο χαμηλό πορτάκι της α-
ποθήκης του μοναστηριού για να μου φέρει και να
μου δώσει- μαζί με την ευχή του- ένα μικρό πρό-
σφορο και ένα πλαστικό μπουκάλι γεμάτο νόστιμες
ελιές, έτσι για κολατσιό, όταν θα έβγαινα στην ανη-
φόρα εκεί ψηλά στην βρύση της αγίας Σωτηρίας.
Έπαιρνα τα δώρα του, με μεγάλη ευχαρίστηση αλ-

λά με ακόμα μεγαλύτερη ευχαρίστηση έβλεπα και
αποτύπωνα την εικόνα της άγιάς του, το ξαναλέω,
μορφής του.
Αιωνία σου η μνήμη, αγαθέ και σοφέ και άγιε Γέ-

ροντα Θεόκτιστε. Είμαι σίγουρος ότι από την θέση
σου, που εκεί ψηλά σε περίμενε, και ανέβηκες ότι
και από εκεί, η γλυκιά μορφή και ματιά σου θα αγνα-
ντεύει τους Γορτύνιους όλους αλλά και το μοναστή-
ρι, που τόσα χρόνια με τόση πίστη το υπηρέτησες.
Αιωνία η μνήμη σου!

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
Υ.Γ. Στον πρόσφατα εκλεγέντα καθηγούμενο της

ιεράς μονής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου αγαπη-
τό και σεβαστό πατριώτη Λεόντιο Θεοδωρόπουλο
που διαδέχθηκε τον μακαριστό Θεόκτιστο Αλεξό-
πουλο, απευθύνω τα θερμά μου συγχαρητήρια.

ΛΕΩΝ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

 Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΚΤΙΣΤΟΣ
Θυμάται και γράφει ο
Λεωνίδας Ανδριανός

Συνέχεια από το προηγούμενο

ΛΕΚΤΙΚΟΙ ΙΔΙΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ
κορώνω βρωμάω
κοτάω τολμάω
κοτζάμ τόσο μεγάλος
κοτρώνι,το ογκόλιθος, μεγάλη πέτρα
κουβέλι,το κυψέλη σε κουφάλα δέντρου
κούγελο,το ο χαζός, ο ξεμωραμένος, ο αφελής
κουκουνιάζω ερεθίζομαι από κάτι, αφηνιάζω
κουμάσι, το ακάθαρτο υπόγειο, στάβλος
κουμούτσι ,το ξεροκόμματο ψωμί
κουνενές,ο το μωρό
κουνημένος,η,ο μτφ. εκείνος που ξενιτεύτηκε και πέρασε θάλασσα
κουνιάδα,ος η αδελφή -ος της -του συζύγου
κουνούκλα η είδος αγρίου θαμνώδους φυτού με όμορφα μωβ

λουλούδια
κουντίνα,η κίνδυνος, αρρώστια
κουπαδέλι το η κούπα
κούρβουλο,το το ξερό κλήμα, μτφ το σακατεμένο χέρι ή πόδι
κουριάζω κόβω σε τεμάχια
κουρκούτι,το ο χυλός από σιτάλευρο μτφ.το θολωμένο μυαλό
κουρμπέτι,το το ταξίδι, σεριάνι
κούρνια,η το κοτέτσι, ο ύπνος των κοτών
κουρνιαχτός,ο η σκόνη, ο μπουχός
κουρούνα,η η κάργια, η καρακάξα
κουρούτα, η προβατίνα με κέρατα
κούτελο,το το μέτωπο
κουτουλάω νυστάζω
κουτουπώνω σκεπάζω, μτφ για τη σεξουαλική πράξη
κούτρα,η το κεφάλι
κουτρούλι, το βουναλάκι από χώμα που συσσωρεύεται με το σκάψιμο

της αμπέλου
κούτσικος,η,ο ο μικροκαμωμένος, το παιδάκι
κουτσούνα,η η κούκλα
κούτσουρο το κοντοκομμένος κορμός δέντρου, μτφ. ο έρημος,

ο μοναχικός
κοψοχολιάζω ανησυχώ κάποιον για κακό που τελικά αποφεύχθηκε
κοψοχρονιά μισοτιμή
κοψίδι, το κομμάτι κρέας
κράζω καλώ, φωνάζω
κραίνω λέγω, μιλώ, απαντώ
κράνη,η η μεγάλη πείνα
κριθαριά η το χωράφι απ’όπου μόλις θερίστηκε σιτάρι
κρικέλι,το ο κρίκος
κρίμα,το το αμάρτημα
κριτσέπι το άνυδρος κακοτράχαλος και πετρώδης τόπος
κρουστός,η,ο ο σφιχτός και πυκνός στην ύφανση
κρυγιαίνω κρυώνω
κυράτσα,η η αρχόντισσα
κύρης,ο ο αρχηγός της οικογένειας, ο πατέρας αφέντης

- Λ -
λαβδαριά,η μεγάλος ξύλινος δοκός που στηρίζει τον όροφο του

σπιτιού
λάβρα,η η σπίθα που πετάγεται, η μεγάλη ζέστη
λαβροτανάω ταλαιπωρώ, βασανίζω κάποιον παίζοντας μαζί του
λάγανο, το κούραση από φασαρία, ή πολύ δουλειά
λάγαρο,το  το υπογάστριο ζώου
λαγγεύει (το μάτι) σκιρτάει, παίζει, κάνει νευρικό τικ
λάγιος,α,ο το μαύρο πρόβατο ή γίδα
λαγκοδέρνει κάνει προθανάτιους σπασμούς
λαγομηζύθρα η είδος αγριόχορτου
λαγομηλιά η ακανθώδης θάμνος που φυτρώνει στα δάση
λαδοκατόσταρο το δοχείο που χωράει εκατό δράμια λάδι
λάζο,το απάνεμο λιβάδι με πλούσιο χορτάρι για βοσκή
λαθουρός, η, ο ο πετρωτός, ο σταχτόχρωμος με στίγματα λευκά
λαήνα η το λαγήνι, το κιούπι
λάκα,η επίπεδο τμήμα εδάφους, ισιάδα
λακάω φεύγω κυνηγημένος τρέχοντας
λακιτός,η,ο ο βιαστικός κάτω από πιεστικές συνθήκες
λάκκος,ο μτφ. ο αργαλειός
λακριντί,το ιδιαίτερη συζήτηση....κατά μια έννοια το  κουτσομπολιό
λαλαγκίδες,οι είδος λουκουμάδων, οι τηγανίτες
λάμια,η δράκαινα ανθρωποφάγος, στρίγγλα
λαμπίκου πολύ καθαρά, αστραφτερά
λαναρίζω ξαίνω μαλλί με τα λανάρια
λαπάντι,το το καθαρό, το γνήσιο
λαρμανίζω ταλαιπωρώ, κάνω κάποιον ότι θέλω,

τον κακομεταχειρίζομαι
λατανάω θηλάζω τα αρνοκάτσικα σε άλλες μανάδες που δεν

αρμέχτηκαν
λαφτακάω λεηλατώ
λεβέτι,το μεγάλο δοχείο υγρών από χαλκό, το καζάνι
λεημόνι,το το λεμόνι
λειριασμένος,η,ο μτφ. ο μαραμένος
λεμές,ο άνθρωπος κατώτερης στάθμης, κάθαρμα, παλιάνθρωπος
λέσι το το ψοφίμι
λεσιάρα,η το γιδοπρόβατο με πολύ πυκνά μαλλιά και βρωμιά
λεφούσι,το το πολύ πυκνό πλήθος από ανθρώπους ή ζώα
λεχρίτης,ο ο βρωμιάρης και ρακένδυτος άνθρωπος
λεχωνούδι,το το μόλις γεννημένο βρέφος
λησμονάω ξεχνώ
λιαγκουνίζει τρεμοφέγγει
λιβάκωμα  πολύ ζέστη
λιάρτζα,η είδος πουλιού που κοιτά κατά τον ήλιο όταν κάθεται
λιάρος,ο ο παρδαλός, ο πλουμιστός, ο άσπρος και μαύρος
λιθαροπάτι τραύμα στην πατούσα, στο πέλμα του ποδιού
λιμαντέρα η η μεγάλη, η βασανιστική πείνα
λιμοτάγαρο, το μτφ ο πειναλέος, ο ζητιάνος περιφρονητικά
λίμπα,η μεγάλο πήλινο δοχείο, μτφ ο πλημμυρισμένος νερά
λιμπί,το το ροϊ, το δοχείο αποθήκευσης του λαδιού

Συνέχεια στο επόμενο
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Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι περίεργος και
θέλει εί δυνατόν να γνωρίσει όλο τον κόσμο. Να
γνωρίσει πόλεις και χωριά που η φαντασία του
έχει ξεχωρίσει και έχει κατατάξει στα αξιοθέατα
και στα αξιοπερίεργα. Ζει με το όνειρο και την ελ-
πίδα ότι κάποια μέρα θα του δοθεί η ευκαιρία να

πάει εκεί και να πλουτίσει τις γνώσεις του και να
ικανοποιήσει την περιέργεια του.
Και ονειρεύεται χώρες μακρινές και απρόσιτες,

ακόμα και μυθικές, την ομορφιά των οποίων έχει
πλάσει η φαντασία του.
Εν τούτοις, είναι αμφίβολο αν έχει ανέβει έστω

και μια φορά στην Ακρόπολη, αν έχει γνωρίσει την
πατρίδα του την ίδια, όχι βέβαια την ευρύτερη αλ-
λά έστω και την ιδιαιτέρα του. Ποιος, αλήθεια, έχει
περιοδεύσει την επαρχία της Γορτυνίας; Έχω την
εντύπωση ότι όχι πολλοί. Ποιος, αλήθεια, έχει ανα-
ζητήσει και γνωρίσει τα ιστορικά σημεία της επαρ-
χίας μας; Πιστεύω λίγοι έως ελάχιστοι!
Αυτό το κενό, αυτή την παράλειψη, θα προσπα-

θήσω να συμπληρώσω σήμερα, προτρέποντάς
σας να γνωρίσουμε μια πολύ κοντινή περιοχή που
μπορούμε να γνωρίσουμε χωρίς ιδιαίτερη προσπά-
θεια, αφού είναι σχεδόν παράλληλη με την κλασσι-
κή διαδρομή που κάνουμε πηγαίνοντας ή επιστρέ-
φοντας στο χωριό μας.
Φθάνοντας, λοιπόν, και διασχίζοντας την Τρίπο-

λη και περνώντας μπροστά από το Παναρκαδικό
νοσοκομείο και καθώς ανηφορίζουμε τον φιδωτό
μικρό δρόμο, γυρίστε το κεφάλι σας δεξιά και απο-
λαύστε την πανοραμική θέα της Τρίπολης και του
γύρω κάμπου της, έτσι όπως δεν την ξαναείδατε
ποτέ. Για λίγο, όμως, γιατί ο δρόμος σας οδηγεί
στον μικρό κάμπο της Δαβιάς του δήμου Φαλάν-
θου, στους πρόποδες του μυθικού βουνού των Αρ-
κάδων, το Μαίναλο, και σε λίγο δεξιά σου στο
ύψωμα, προβάλει το χωριό Ροεινό. Προχωρώντας,
φθάνουμε στο επίσης μικρό αλλά ιστορικό χωριό,
την Πιάνα. Στην είσοδο του χωριού σας καλωσορί-

ζει ένας νεόδμητος ξενώνας ενώ μια μεγάλη πινακί-
δα σας προτρέπει να ειδείτε να αξιοθέατα του χω-
ριού.
Ένας καφές ή ένας καγιανάς με τσιγαρίδα κάτω

από τον πλάτανο, αξίζει τον κόπο, καθώς οι χω-
ριανοί πρόθυμα και με καμάρι θα σας μιλήσουνε
για την μεγάλη συμβολή του χωριού τους στον α-
γώνα του 1821, εκεί που είχε στρατοπεδεύσει ο
Δημ. Πλαπούτας, εκεί όπου λειτουργούσαν οι
φούρνοι για τον σιτισμό των ανδρών της κλεφτου-
ριάς κατά την πολιορκία της Τριπολιτσάς από τον
Θεοδ. Κολοκοτρώνη τον Αύγουστο του 1825.
Αξίζει τον κόπο ένας περίπατος στον γύρο βρά-

χο με την πανοραμική θέα του τοπίου από όπου
ξεκινάει ο ποταμός Ελλισώνας (Μπαρμπουτσάνα)
που περνάει έξω από την Μεγαλόπολη καθώς και
το άναμμα ενός κεριού στην Παναγιά την Πολυ-
καμμένη και δεν θα μπορέσεις να αποφύγεις την
ερώτηση «από πού είσαι ρε παλικάρι;» και στο ένα
χιλιόμετρο περίπου, το σπήλαιο του Αρκάδα τρα-
γοθεού του Πάνα.
Αφήνοντας πίσω μας την Πιάνα, ανηφορίζουμε

μέσα σε μια πλημμύρα από καταπράσινες καρυ-
διές προς την Αλωνίσταινα, όπου λειτουργεί ξενώ-
νας και μπορεί ο επισκέπτης να ειδεί το άγαλμα
και τον τάφο της Ζάμπιας Κολοκοτρώνη, της μη-
τέρας του Γέρου. Προχωρώντας πάντα εμπρός,
βγαίνουμε στο, βλέπουμε την Βυτίνα, ενώ ο δρό-
μος διασταυρώνεται δεξιά προς το χιονοδρομικό
της Οστρακίνας και αριστερά προς Καρκαλού Λα-
γκάδια Τρόπαια.
Καλύτερη, όμως, και συνιστώμενη διαδρομή, εί-

ναι η επιστροφή από την Αλωνίσταινα στην δια-
σταύρωση, και συνέχεια προς Χρυσοβίτσι. Ένα αυ-
λάκι με παστό, στην μικρή πλατεία του, με θέα τα
έλατα, δεν είναι άσχημη ιδέα. Προχωρώντας μέσα
από μια κοντινή αλλά φανταστική διαδρομή, πνιγ-

μένη στα έλατα, φθάνεις στο Λιμποβίσι, όπου σε
περιμένει το ανακαινισμένο σπίτι,«το Κονάκι» του
Γέρου του Μοριά. Δροσίσου στην πέτρινη βρύση
με το γάργαρο νερό «προσκύνησε» το σπίτι του
Γέρου και συνέχισε τον δρόμο σου μέσα από τα

πανύψηλα έλατα
για Ελληνικό ή Στε-
μνίτσα.
Ακόμα, μια ενδια-

φέρουσα πρόταση, είναι η διαδρομή προς το γρα-
φικό Βαλτετσινίκο. Αφού περάσεις την Στεμνίτσα
και σε κοντινή απόσταση, λίγο πριν την Δημη-
τσάνα, βρίσκεσαι στο Ζυγοβίτσι. Μπορείς να θαυ-
μάσεις το μεγάλο ογκώδες μαρμάρινο τετράδιο με
τα ονόματα των 195 έμπιστων αγωνιστών του Κο-
λοκοτρώνη, το  “Σώμα των αθανάτων”, καθώς και
τον Πολυέλαιο, δώρο, λάφυρο του Κολοκοτρώνη
στην εκκλησιά του χωριού, από του τούρκικο Σε-
ράι κατά την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς.

Λίγο πριν το έμπα της Δημητσάνας, στρίψε αρι-
στερά, να γνωρίσεις το μουσείο υδροκίνησης και
λίγο παραπέρα το λινό των Κολοκοτρωναίων, ό-
που η προδοσία του φανατισμένου καλόγερου
στοίχησε την ζωή έξι παλικαριών, μεταξύ των ο-
ποίων και του Γιάννη Ζορμπά, εξαδέρφου του Γέ-
ρου.
Από το θρυλικό λινό των Κολοκοτρωναίων σε έ-

να δύο χιλιόμετρα, φωλιάζει στην αγκαλιά του
βράχου η μονή των Αιμuαλών. Αν σου λείπει λίγη
ηρεμία, λίγη γαλήνη, άναψε ένα κεράκι.
Στην Δημητσάνα, μπορείς εκτός από τα σπίτια

του Γρηγορίου του Ε’ και του Παλαιών Πατρών
Γερμανού, μπορείς να θαυμάσεις μέσα στο μουσείο
πολλά ιστορικά αντικείμενα καθώς και την σέλα
του αλόγου του Νικηταρά.
Σε κοντινή, πολύ κοντινή απόσταση, ευρίσκονται

τα παραδοσιακά χωριά Μαγούλιανα και Βαλτετσι-
νίκο. Το πρώτο είναι το χωριό του Φωτίου Χρυ-
σανθακόπουλου (Φωτάκου), γραμματέα του Κολο-
κοτρώνη και το δεύτερο ένα πανέμορφο χωριό,
πνιγμένο μέσα στο πεύκο και στο έλατο, θα σε
μαγέψει σίγουρα. Οι αποστάσεις είναι κοντινές και
η ομορφιά του Μαινάλου θα σε αποζημιώσουν
πλουσιοπάροχα. Απόφαση είναι!

Ίασις, σημαίνει στην αρχαία ελ
ληνική γλώσσα θεραπεία και έ
χει την ρίζα της στο ρήμα ιάο-

μαι( θεραπεύω – θεραπεύομαι). Από
την αρχαία ελληνική«όμως, γλώσσα μέ-
χρι σήμερα πολλές λέξεις έχουν παρα-
φθαρεί, ας πούμε έχουν «μεταγλωττι-
στεί. και έχουν προσαρμοστεί στην κα-
θομιλουμένη, στην δημοτική.
Γιατί, όμως, κάνω αυτή την γραμματι-

κή εισαγωγή; Έτσι στα καλά καθούμε-
να; Όχι βέβαια! Την κάνω για να εξι-
στορήσω μια λαϊκή δοξασία για το πώς
καθιερώθηκε το όνομα Γιάννης σε κά-
ποιες τουλάχιστον, περιπτώσεις.
Στα πολύ παλιά χρόνια, τότε που ο

γιατρός ήταν σπάνιο είδος, Ιδίως στην
ύπαιθρο, την θεραπεία των πάσης φύ-
σεως ασθενειών, την αναλαμβάνουν οι
διάφοροι πρακτικοί γιατροί, οι οποίοι
περιβεβλημένοι με το κύρος που τους
προσέδιδε η φήμη τους από διάφορα
τυχαία ή μη γεγονότα, έκαναν πειράμα-
τα ή θεραπείες «στου κασίδι το κεφά-
λι». Κομπογιαννίτες, πότε με βότανα
και πότε με διάφορα γιατροσόφια και
μαντζούνια, πότε ξόρκια, και πότε μά-
για, προσπαθούσαν να γιατρέψουν τις

ΓΝΩΡΙΣΑΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣΓΝΩΡΙΣΑΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣΓΝΩΡΙΣΑΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣΓΝΩΡΙΣΑΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣΓΝΩΡΙΣΑΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ
Γράφει ο

Λεωνίδας Ανδριανός

όποιες ασθένειες που προσέβαλαν
τους ανθρώπους.
Στην κατηγορία αυτών των πρακτικών

γιατρών, έντονη παρουσία έχουν και οι
πρακτικές μαίες, οι οποίες είχαν α-
ποκτήσει την όποια εμπειρία τους από
προσωπική τους πείρα. Είναι γνωστό και
γεγονός, ότι ακόμα και πριν 40- 50 χρόνια
σε αντίθεση με το σήμερα, οι γυναίκες,
ελλείψει πληροφόρησης και αντισυλλη-
πτικών μεθόδων, θρησκευτικών πεποιθή-
σεων αλλά και από αγάπη στα παιδιά,
γεννούσαν ασταμάτητα. Έτσι, λοιπόν,
χωρία καμιά ουσιαστική ιατρική βοήθεια,
δεν ήταν λίγες οι φορές που μια γυναίκα
με πέντε έξι παιδιά, να είχε χάσει και
άλλα δύο τρία κατά την διάρκεια της γέν-
νας, για αυτούς τους λόγους.
Στις περιπτώσεις του τοκετού, τον

ρόλο του γιατρού – μαιευτήρα, τον ανα-
λάμβανε η γηραιότερη και εμπειρότε-
ρη – κυρά μαμή- που βοηθούσε στον
τοκετό, ακόμα και …. Αγελάδες. Όταν
ο τοκετός ήταν ομαλός και φυσιολογι-
κός κανένα πρόβλημα και η «κυρά μα-
μή»καμάρωνε και φάνταζε για τους άλ-
λους «επιστήμονας». Όταν, όμως, ο το-
κετός είχε τις δυσκολίες του, τότε υ-

πήρχε πρόβλημα και μερικές φορές ά-
φηνε τα σημάδια του στα νεογέννητα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις τις δύσκο-
λες, που το παιδί κινδύνευε και από
φόβο μήπως πεθάνει αβάπτιστο, κάτι
που θεωρείτο πολύ κακό, η κυρά μαμή
το σήκωνε ψηλά στον αέρα και κάνο-
ντας με αυτό τρεις φορές το σημείο
του σταυρού, του έδινε το όνομά του,
κάνοντας το λεγόμενο «αεροβάπτι-
σμα». Το αεροβάπτισμα ήταν δεκτό και
από την εκκλησία, η οποία επιση-
μοποιούσε αργότερα το όνομα που του
είχε δώσει η μαμή.
Αλλά ποιο ήταν – πάντοτε- το όνομα

του παιδιού; Η μαμή, λοιπόν, μη έ-
χοντας άλλη ελπίδα στις «επιστημονι-
κές» της γνώσεις και πάνω στον πανικό
της και στην κρίσιμη στιγμή, εναπόθετε
τις ελπίδες της στην Παναγιά και την
παρακαλούσε. Παναγίστα μου να….
Γιάννει! Παναγίστα μου να γιάννει! Δη-
λαδή να θεραπευτεί να γίνει καλά. Η
επίκληση και η ευχή να γιάννει, να
γιάννει εξελίχθηκε σε Γιάννη – Γιάννη.
Από το συμβάν λοιπόν αυτό, το παιδί,

ο Γιάννης, όταν επιζούσε ύστερα από
τον δύσκολο τοκετό, όλο και κάτι του

έμενε, όλο και κάτι του έλειπε και δεν
έχασε την ευκαιρία ο λαός μας να κα-
θιερώσει καλώς ή κακώς το λεγόμενο
«σαράντα πέντε Γιάννηδες ενός κοκό-
ρου γνώση». Βέβαια, για να λέμε και
του στραβού το δίκιο, με την σειρά
τους και οι Γιάννηδες – αυτοί οι σαρά-
ντα πέντε- δεν έμειναν με σταυρωμένα
χέρια σε αυτό το πείραγμα και πέρα-
σαν στην αντεπίθεση, λέγοντας και αυ-
τοί το δικό τους «κι όλος ο κόσμος κι ο
ντουνιάς δεν έχει άλλη τόση».
Τώρα θα μου πείτε και εσείς και οι

φίλοι μου οι Γιάννηδες, ότι τους έκανα
την καρδιά περιβόλι. Το ξέρω! Ελπίζω,
όμως, θέλω και έχω την εντύπωση  ότι
θα καταλάβουν το αστείο της υπόθε-
σης και σπεύδω να διαβεβαιώσω τους
απανταχού Γιάννηδες ότι τους αγαπάω
και τους σέβομαι. Άλλωστε, όπως προ-
είπα, έχω πολλούς συγγενείς και φί-
λους περισσότερους.
Δεν μπορούσα, όμως, και ούτε είχα

το δικαίωμα να θάψω αυτή την λαο-
γραφική δοξασία που ο λαός μας έπλα-
σε, καθιέρωσε, και κατέγραψε πριν
πολλά πολλά χρόνια.

ΛΕΩΝ. Η. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

ΠΑΝΑΪΤΣΑ ΜΟΥ ΝΑ ….. ΓΙΑΝΝΕΙ!ΠΑΝΑΪΤΣΑ ΜΟΥ ΝΑ ….. ΓΙΑΝΝΕΙ!ΠΑΝΑΪΤΣΑ ΜΟΥ ΝΑ ….. ΓΙΑΝΝΕΙ!ΠΑΝΑΪΤΣΑ ΜΟΥ ΝΑ ….. ΓΙΑΝΝΕΙ!ΠΑΝΑΪΤΣΑ ΜΟΥ ΝΑ ….. ΓΙΑΝΝΕΙ!
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ΑΑΑΑΑγαπητέ μου Πρόε
δρε και αγαπητοί
μου Σύμβουλοι του

Συλλόγου μας.
Σας στέλνω μαζί με τις ευ-

χές μου και το παρακάτω
κείμενο.

Αισθάνομαι έναν ασίγαστο
πόθο και μια ασίγαστη ώθη-
ση να σας στείλω αυτό το
κείμενο. Το 1967 ο αείμνη-
στος και καλόγνωμος τότε
Πρόεδρος του Συλλόγου
στρατηγός Δημ. Μπαρμπα-
λιάς, μου πρότεινε να ανα-
λάβω την προεδρία του Συλ-
λόγου. Τον ευχαρίστησα αλ-
λά αρνήθηκα γιατί η μα-
γκούφα ξενιειτιά με έχει κά-
νει δικό της πριν πολλά χρό-
νια και με κρατάει μακρυά
από συγγενείς και συμπα-
τριώτες. Εάν, όμως, μου ή-
ταν εύκολο να αναλάβω την
προτεινόμενη προεδρία, νανανανανα
τι θα έκανα!τι θα έκανα!τι θα έκανα!τι θα έκανα!τι θα έκανα! Θα έκανα ένα
μνημόσυνο για τους αποδη-
μήσαντες Προέδρους του
Συλλόγου και για τους καθ’
οιονδήποτε τρόπο προσέφε-
ραν χρηματικά ποσά ή προ-
σωπική εργασία. Για τους εν
ζωή θα έστελνα ευχαρι-
στήρια πράξη του Συλλόγου.
Θα μνημόνευα τους μακαρί-
τες Σπύρο Λαγοδήμο, ιδρυ-
τή του Συλλόγου, τον διάδο-
χό του αξέχαστο μπάρμπα
Μήτσο Μπαρμπαλιά.

Τους πέντε παπάδες, οι ο-
ποίοι λειτούργησαν χωρίς
να παίρνουν μισθό μέχρι βα-
θυτάτου γήρατος. Παπαργύ-
ρης, Παπαντώνης, Παπα-
γιάννης, Παπαγιώργης και
Παπακώστας.

Τον δωρητή Κώστα Κόνια-
ρη που δώρισε στον Σύλλο-
γο διαμερίσματα και γραφεί-
ο στο κέντρο της Αθήνας,
τον Θανάση Αναγνωστόπου-
λο, που δώρισε το οικόπεδο
και κτίστηκε το κτίριο την
κοινότητας. Τον Βασίλη Κό-
νιαρη που έκτισε το κτίριο
της κοινότητας. Τον Γιάννη
Μαυράκο που δώρισε στο
χωριό το κτιριακό συγκρό-
τημα της σχολής. Τον γιατρό
Ντίνο Γεωργαντά που από
την Αμερική έρχεται κάθε
τόσο ικανοποιητικό χρημα-
τικό ποσό. Τον, από πριν
πολλά χρόνια δωρητή, Φί-
λιππο. Τον Ντίνο Αναγνω-
στόπουλο που προσέφερε
και εκτίσθη το οστεοφυ-
λάκιο και φυλάσσονται τα
σεπτά κόκκαλα των πα-
λαιών και νέων αποθανό-
ντων και δεν σκορπίζονται
τα κόκκαλα τους. Τον Αν-
δρέα Καλλιανιώτη που δώ-
ρισε το επιβλητικό τέμπλαιο
του Άι Λια. Άγνωστος σε μέ-
να έδωσε χρήματα και έγινε
η αγιογράφηση του Άι Λιά.
Την Βούλα Ταλούμη που
δώρισε το ρολόι που κοσμεί
το καμπαναριό του Άι λια.
Τους οργανοπαίχτες Γιάννη
Παπαντωνίου, Λάμπρο Τό-
μπρο και Δημήτρη Γεωργα-
ντά, οι οποίοι με τα όργανά
τους είχαν μετατρέψει σε

συνεχές γλεντοκόπι τους
Μουλατσαίους . τον Γιώργη
Κόνιαρη (Γουβαλέτσο) που
επί προεδρίας του εκτίσθη
το Ηρώων που αναγράφο-
νται τα ονόματα των πεσό-
ντων για την πατρίδα παι-
διών του Μουλατσιού.

Τον Αριστοτέλη Κόνιαρη,
χάριν του οποίου σε πολύ α-
νώμαλλες εποχές δεν ελύθη
από όλους τους συμπατριώ-
τες. Και ο Ηλίας Ανδριανός,
πρόεδρος του χωριού, προ-
μηθεύφθει χειροκίνητο συ-
γκρότημα και καθάριζε το
σιτάρι των χωρικών από τα
σκύβαλα. Και τον κορυφαίο
για τον μεγαλεπήβολο έργο
του Χαράλαμπου Ταλούμη,
ο οποίος έφερε στο χωριό
από το Κακόρεμα το νερό
στο χωριό που  τους θερι-
νούς μήνες τα 5 πηγάδια
στέρευαν και οι συμπατριώ-
τες αντιμετώπιζαν αυτή την
δραματική κατάσταση της
λειψυδρίας, βοηθούμενους
από όλους τους κατοίκους
που με κίνδυνο της ζωής
τους δουλεύοντας κάτω από
βραχώδη περιοχή αποκάλυ-
ψε τις δύο μάνες του νερού
και με κασμάδες, ξυνάρια,
φτυάρια και φουρνέλα άνοι-
ξε το χαντάκι που μέσα σε
αυτό ο Στεμνιτσιώτης
Τσικιμές τοποθέτησε τις
σωλήνες.

Στο βάραθρο του Εγγλε-
ντού κρέμασε τον μακαρίτη
Γιάννη Τσερώνη και ένωσε
τις σωλήνες λες και ο μπάρ-
μπα Γιάννης ήταν κάποτε
τρόφιμος τσίρκου. Το νερό
ήρθε στο χωριό και όχι μόνο
έπιναν οι κάτοικοι αλλά
πρασίνισε όλο το χωριό από
τους κήπους και έτρωγαν οι
χωρικοί ντομάτες, φασολά-
κια, πατάτες, μπάμιες, κα-
στραβέτσια και βελτίωσαν
την οικονομική τους οικονο-
μία. Πέρασαν 84 χρόνια από
τότε και εμείς οι Μουλατσαί-
οι για το τόσο σοβαρό επί-
τευγμα του Μπαρμπαχαρα-
λάμπη, δεν του είπαμε ένα
ευχαριστώ φτιάχνοντάς του
μια μικρή προτομή στο κη-
πάρειο που είναι δίπλα στην
κοινότητα. Ελπίζω το διοι-
κητικό συμβούλιο του Συλ-
λόγου να ευαισθητοποιηθεί
και να στήσει την προτομή
του Μπαρμπαχαραλάμπη
και να εκπληρώσει το χρέος
που έχουμε προς αυτόν ξο-
δεύοντας ένα μικρό ποσό.

Εγώ που έζησα εκείνη την
δραματική κατάσταση, θα έ-
λεγα άξιος ο μισθός του
Μπαρμπαχαραλάμπη. Όπως
γράφεται παραπάνω για
τους επιζώντες θα έστελνα
ευχαριστήρια επιστολή.
Στον Παπαντώνη που δώρι-
σε το τέμπλαιο του Άι Γιώρ-

γη και ακόμη έδωσε χρήμα-
τα για την περίφραξη του
χώρου και για τον ηλεκτρο-
φωτισμό του δημοσίου δρό-
μου. Στον Παπαγιώργη, ο ο-
ποίος άψογα εξασκεί το λει-
τούργημά του και είναι αγα-
πητός από όλους τους κα-
τοίκους του χωριού. Τον δι-
κηγόρο Δημήτρη Γεωργαντά
που έπεισε τον δωρητή
κ.Κόνιαρη και κατέλειπε
στον Σύλλογο ολόκληρη πε-
ριουσία. Ακόμη ότι επί προ-
εδρίας του ο Σύλλογος αγό-
ρασε τεράστια περιοχή όπου
οι αδελφοί Φουρλή έκτισαν
τον πανέμορφο ξενώνα.
Τους αδερφούς Φουρλή που
κατέβαλαν το τεράστιο χρη-
ματικό ποσό και εκτίσθη ο
αναφερόμενος ξενώνας. Τα
παιδιά του Γιάννη Γεωργα-
ντά, τα οποία διαμόρφωσαν
τον διάδρομο και τον περι-
βάλλοντα χώρο με πλάκες
και ομόρφυναν την είσοδο
προς την εκκλησία του Άι
Γιαννιού. Τα παιδιά του
Γιάννη Παπαβασιλόπουλου
στον ελεύθερο χώρο έκτισαν
όμορφο κιόσκι. Η Μαρία
Κουτσοπανάγου έκτισε με έ-
ξοδά της το όμορφο εκκλη-
σάκι μπαίνοντας στο χωριό.
Στον Πάνο Μπαρμπαλιά, ο
οποίος συνέβαλε στο κτίσμα
του οστεοφυλακίου και δια-
μόρφωσε τον περιβάλλοντα
χώρο στην Παναγιά. Στον
Νίκο Γαϊτανάρη, ο οποίος με
έξοδά του πλακόστρωσε τον
προαύλιο του Άι Λιά και
πολλές φορές έκανε χρημα-
τικές δωρεές. Τον Παναγιώ-
τη Ταλούμη με έξοδα του ο-
ποίου έγινε η θέρμανση με
καλοριφέρ στον Άι Λιά .
Τους αδελφούς του Ηλία
Ανδριανού που έκτισαν την
βρύση στην στροφή του Άι
Γιώργη. Στον Θανάση Κόνια-
ρη που έκτισε την βρύση λί-
γο πιο κάτω από την πλατεί-
α του χωριού. Τον Γιάννη
Κουρουνιώτη που ως πρό-
εδρος του χωριού πέτυχε να
ασφαλτοστρώσειι η ΜΟΜΑ
τον δημόσιο δρόμο από το
Σταυροδρόμι ως την Σχολή.
Τον Λεωνίδα Ανδριανό ως
πρόεδρο του Συλλόγου, θέ-
σπισε την έκδοση, της αγα-
πητής σε όλους μας, εφημε-
ρίδας που ενημερώνει όλους
τους κατοίκους του Ελληνι-
κού, τους ευρισκόμενους
στο εσωτερικό και τους εις
την διασπορά διεσπαρμέ-
νους συμπατριώτες για την
πρόοδο του χωριού μας. Α-
κόμη, πρόσφερε το γραφείο
του για να συνεδριάζει το
συμβούλιο του Συλλόγου
και να μην πληρώνει ενοίκιο
που έχει νοικιάσει. Με τα
χρήματα που εξοικονομήθη-
καν εκτίσθη μαντρότοιχος
πιο πάνω από την σχολή έως
το σπίτι του Παναγόπουλου.
Στον Λάμπη του Ανδρέα
Μπαρμπαλιά που επόπτευε
και συντόνιζε τις εργασίες
και εκτίσθη το οίκημα δια-
μονής του εκάστοτε παπά
του χωριού, πάνω στο οικό-
πεδο που ανήκε στην κόρη
του Γιάννη Λυκογιάννη, η ο-
ποία κόρη του μακαρίτη Λυ-
κογιάννη με ευχαρίστηση
παρεχώρησε το παραπάνω
οικόπεδο και με τη σύμπρα-
ξη του Πάνου Κουρουνιώτη.

Οφείλουμε ένα μεγάλο ευ-
χαριστώ στον αγαπητό μου
φίλο Δήμαρχο Γεώργιο Μπα-
ρούτσα, ο οποίος αγάπησε
το χωριό μας και με συμπα-
ραστάτες τα παιδιά, που εί-
ναι σύμβουλοι, έκανε πανέ-
μορφο το χωριό. Επίσης, ο
δραστήριος αυτός δήμαρχος
κατόρθωσε να εντάξει στο
κοινοτικό πλαίσιο και έγινε
η ασφαλτόστρωση του δρό-
μου από το χωριό έως την
Ιερά Μονή Προδρόμου.

Το κείμενο αυτό εγράφει
καθ’ υπαγόρευση από συγ-
γενικό μου πρόσωπο καθ’ ό-
τι η όρασή μου μειώθηκε σε
σημείο να μην δύναμαι να
γράψω και να διαβάσω. Μα-
ζί σας στέλνω και τρία επί-
καιρα ποιήματά μου.

Με τους πιο θερμούς μου
χαιρετισμούς και ευχές

Γιάννης Αναγνωστόπουλος
Τέως υποστράτηγος του
πυροσβεστικού Σώματος
Μου διέφυγε να προσθέσω

ότι ο γιατρός στρατηγός Μί-
μης Αναγνωστόπουλος που
υπηρετούσε στη Θεσσαλονί-
κη έγραψε γράμμα στον
Μπαρμπαχαραλάμπη ότι οι
σύμμαχοι άφησαν καινούρ-
γιες σωλήνες και μπορούμε
να τις αγοράσουμε. Εστάλει
ο μακαρίτης Θανάσης Μαυ-
ράκος και τις αγόρασαν. Τις
μετέφεραν με πλοίο στους
Μύλους και από εκεί με
τραίνο στην Μεγαλόπολη
και στο χωριό με τα κάρα
του Αγγελονίδη.

Είναι ή δεν είναι Κολοσιαί-
ο το έργο του Μπαρμπαχα-
ραλάμπη και των συγχω-
ριανών μας!

Θερμός χαιρετισμός
στον πολύ αγαπητό μου
Βασίλη Παπαντωνίου
Αγαπητέ μου Βασίλη, με

προσοχή και πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον άκουγα την
σύζυγό μου που διάβαζε όσα
διηγούνται και γράφονται
στην εφημερίδα μας. Μου
φρεσκάρισες όλες τις πα-
λιές θύμησες που ζήσαμε ε-
κείνα τα δύσκολα αλλά ανέ-
μελα χρόνια. Βασίλη μου,
τώρα που ανέβηκες τον Ρου-
βίκωνα των 100 χρόνων γύ-
ρισε το κοντέρ από το ένα….
Σε θυμάμαι εσένα και τους
αείμνηστος αδερφούς σου
Γιώργη και Βαλιούς (Βασίλη
της Λιούς) που λέγατε ότι
πηδάγατε από κοτρώνα σε
κοτρώνα για να περάσετε το
κατεβασμένο Κακόρεμα. Ε-
μείς τα μικρότερα δεν σας
πολυπλησιάζαμε γιατί εσάς
τα γυμνασιόπαιδα σας θεω-
ρούσαμε γραμματιζούμε-
νους.

Με βρίσκεις σύμφωνο για
το αξεπλήρωτο χρέος στην
μνήμη του Μπαρμπαχαραλά-

μπη και θα διαβάσεις το
κείμενο που σου στέλνω ό-
ταν δημοσιευθεί. Εγώ έχω
την ατυχία να προσβληθούν
τα μάτια μου από αλλοίωση
του αμφιβληστροειδούς. Ο
γιατρός γιός σου, τον οποίο
και χαιρετώ, ξέρει πως ούτε
γιατρός ούτε και φάρμακα
ούτε γυαλιά είναι ικανά να
την θεραπεύσουν. Βλέπω ί-
σα-ίσα να σεργιανάω έως το
ΚΑΠΗ και να βγάζω κανένα
δεκάρικο λόγο μιάς και  του
το είμαι εικοσιπέντε χρόνια
πρόεδρος.

Με πολλή αγάπη και πολ-
λές ευχές

Νοσταλγία
του χωριού μου

Το χωριό μου νοσταλγικά
θυμάμαι
Δεν φεύγει από την σκέψη
μου μακριά του όσο να μαι.
Σε αυτό πρωτογνώρισα της
γης την ομορφάδα,
σ΄αυτό πρωτογνώρισα το
κρύο την λιακάδα.
Σε αυτό πρωτοπερπάτησα
χωρίς καμιά βοήθεια,
σε αυτό οι γέροι μου πάνε τα
πρώτα παραμύθια.
Σε αυτό πρωτοδιάβασα τα
σχολικά βιβλία,
σε αυτό πρωτοσυνδέθηκα με
παιδική φιλία.
Τον κόσμο όλο γύρισα την
γη καλά γνωρίζω,
το αγαπητό μου το χωριό θυ-
μάμαι και δακρύζω.

Η ηλικία μου
Έξι χρόνια πέρασαν που ξε-
πέρασα τα ενενήντα,
μα νιώθω πως βρίσκομαι α-
κόμα στα πενήντα.
Μα τα χρόνια τα πολλά
λυγίσαν το κορμί μου
και από τα μάτια μου τα δυό
έσβησε η όρασή μου.
Μα το θεό παρακαλώ πόνο
χωρίς να νιώσω,
την τελευταία ανάσα μου
ορθός να παραδώσω.ορθός να παραδώσω.ορθός να παραδώσω.ορθός να παραδώσω.ορθός να παραδώσω.

Γλυκιά μου Μάνα
ΣΣΣΣΣε αγάπησα σε λάτρεψα
Ήσουνα ο θεός μου
Παρηγοριά και ελπίδα μου
Ο ήλιος και το φως μου.

Έσβησες και σκοτείνιασε
Η πλάση όλη γύρω
ΚΚΚΚΚαι γίνηκε η καρδούλα μου
Σαν φθινοπώρου φύλλο.

Τώρα θα ζεις στην σκέψη
μου
Θα ζεις μες στην ματιά μου
Θα ζεις μέσα στο αίμα μου
Θα ζεις μέσα στην καρδιά
μου.

Σ’ όλη μου τη ζωή θα σ’ αγα-
πώ
Για σένανε θα κλαίω
Θα σε θυμάμαι θα πονώ
Μανούλα μου θα λέω.

Γιάννης Δ.Γιάννης Δ.Γιάννης Δ.Γιάννης Δ.Γιάννης Δ.
ΑναγνωστόπουλοςΑναγνωστόπουλοςΑναγνωστόπουλοςΑναγνωστόπουλοςΑναγνωστόπουλος

Αν  ήμουν πρόεδρος...

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ &
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΑΝΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ
Παναγιώτης Αϊβαλής

ΤΗΛ.: 2102711111, FAX: 2102793206
Email: info@asfaliseis.gr

Καστάστημα Νέας Ιωνίας
Ανδρέα Κάλβου 21
(Έναντι Ηλεκτρ. Σταθμού)

“ΤΑ ΝΕΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ”
και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση

www.ellinikon.gr  ή www.eliniko.com.gr
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ΣΣΣΣΣεβασμιώτατε, Αδελφοί μου συμμονασταί,
Σεβαστοί Πατέρες, Μοναχοί και Μοναχαί,
Άρχοντες του λαού, Πνευματικά τέκνα της

Μάνδρας του Προδρόμου, συγγενείς μου, συμπα-
τριώτες μου, φίλοι και αδελφοί εν Κυρίω.

«Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς
συνήγαγε εις κοινήν προσευχήν. Προσευχήν, δια
την λογικήν Ποίμνην της του Προδρόμου «Μάν-
δρας» και του νέου ηγούμενου και διακόνου αυτής.
Παρήλθον ήδη εβδομήκοντα δύο (72) ημέρες α-

πό την κοίμηση του μακαριστού Γέροντός μας Θε-
οκτίστου. Βιώσαμε και ημείς τον πόνο των μαθη-
τών του Κυρίου, όταν μετά την Σταύρωση του, έ-
μειναν ορφανοί αλλά χάρηκαν με την Ανάληψή του,
όταν τους υποσχέθηκε την επαγγελίαν του Αγίου
Πνεύματος, τον Άλλον Παράκλητον.
Η διακριτική και παρηγορητική παρουσία σας,

Σεβασμιώτατε, ως Ηγουμενεύων της αδελφότητος
έως της ημέρας και όχι μόνο, αναδείξεως νέου Η-
γουμένου, απάλυνε και τον δικό μας πόνο και ορ-
φάνειαν.
Δέχομαι ταπεινά και όσο μπορώ,, την, προς το

πρόσωπό μου αγαπητική εκτίμηση και επιλογή της
αδελφότητος μας και διαδέχομαι τον σοφόν και έ-
μπειρον παιδοτρίβην Γέροντα μας Θεόκτιστο.
Αισθάνομαι μικρός απέναντι στο μεγαλείο της α-

πέραντης αγάπης του, της τέλειας ταπείνωσής του
( δεν θα υπερβάλω αν είπω, ζηλευτή ταπείνωση
του Κυρίου μας), της υπομονής του, της μακροθυ-
μίας του, της πραότητάς του, της πνευματικής και
υλικής εργατικότητός του, της αγωνίας του, της
φιλανθρωπίας του και της άκρα συγχωρητικότητός
του.
Είμαστε ευτυχείς και μάρτυρες που βιώσαμε κο-

ντά του, άλλοι περισσότερα και άλλοι ολιγότερα
χρόνια αυτές τις ζηλευτές και αγιότοκες αρετές.
Τώρα παίρνομεν Δύναμη από τον τάφον του και
γευόμεθα έντονα την Παρουσία της ευχής του.
Δεν έχω το χάρισμα του λόγου, νομίζω ότι δεν

ταπεινολογώ. Θέλω, όμως, να παραθέσω λίγα λόγια
καρδιάς και αυτά αποσπασματικά δανεισμένα από
τον «Λόγο προς Ποιμένα» του αγίου Ιωάννου του
Σιναϊτου, του συγγραφέως της κλίμακος.
Τώρα και πάντοτε, έχω και έχει, όλη η συν εμοί

εν Χριστώ αδελφότης ιδιαίτερης θερμής προσευ-
χής. Πάλιν και πολλάκις ας προσευχηθούμε και
προς το τέλος αυτής της συνάξεως μας, εις το
Νυμφίον των ψυχών ημών, Κύριον Ιησούν Χρι-
στόν. Εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον, προστάτιδα και
Μητέρα των μοναχών και όλων των πιστών.
Εις τους φωτοειδείς Αρχαγγέλους, των οποίων

το πεσόν τάγμα θα αναπληρώσουν οι μοναχοί. Εις
το φιλέρημο Τριγόνι, τον Τίμιον Πρόδρομόν και
Βαπτιστήν Ιωάννην, πρώτον οικιστήν της ερήμου
και πρώτυπον και μοναχών.
Εις τους αγίους Αποστόλους, που μαθήτευον

πλησίον του Κυρίου με τον σύνδεσμον της αγά-
πης. Εις τον άγιον ιεράρχη μας Αθανάσιον, που
ζούσε κρυφά ως μοναχός. Εις τον άγιον μεγαλο-
μάρτυρα Λεόντιον, τους Μάρτυρας, Ομολογητάς
και Οσίους και εις πάντας τους Αγίους.
Λέγω και πάλιν ας προσευχηθούμε δια την λογι-

κήν ποίμνη την μονής του τιμίου Προδρόμου. Δια
τον Ποιμένα, τον Διδάσκαλο, τον ιατρόν τον Ηγού-
μενο, τον αρχηγόν της «μάνδρας», αυτής και να
αξιωθεί αυτών των χαρισμάτων που παρακάτω θα
ακούσωμεν.
Διδάσκει λοιπόν ο άγιος Ιωάννης
Α) «Ποιμήν στην κυριολεξία είναι εκείνος που

μπορεί να αναζητήσει και να θεραπεύσει τα απολω-
λότα πρόβατα με την ακακία του, τον ζήλον του και
την προσευχήν του (παρ 2). Τον αληθινό ποιμένα
θα τον φανερώσει η αγάπη του (παρ 24).

 Β) Διδάσκαλος πραγματικός είναι αυτός που εκ-
παιδεύει αυτούς που ευρίσκονται κάτω, με διδα-
σκαλίες από την εξ’ ύψους σοφία. Είναι αυτός που
τους γυμνάζει στα πνευματικά μα τις αισθητές ει-
κόνες και μεθόδους. (παρ 6).
Γ) ιατρός είναι εκείνος που έχει αποκτήσει σω-

ματική και ψυχική ανοσία και δεν χρειάζεται κανέ-
να φάρμακο για την υγεία του. (παρ 47).
Πρέπει οπωσδήποτε να έχει αποκτήσει Έμπλα-

στρα, ιατρικά υγρά, ξυράφια, κολλύρια, σπόγγους,
φλεβότομα, θερμοκαυστήρες, αλοιφές, υπνωτικά,
μαχαίρι, επιδέσμους, και αυτό που λέγεται «αναύ-
στα» (δηλαδή το να μην τον πιάνει ναυτία και αηδία
από την δυσωδία των πληγών). Αν δεν διαθέτει
αυτά τα «πνευματικά εργαλεία» πώς θα ασκήσει

την επιστήμη του; (παρ 11). Όσο μακαρία και αξιέ-
παινη είναι για τους ιατρούς η «ανοσία», τόσο για
τους Ηγούμενους η απάθεια. (παρ 13). Είναι μεγά-
λη εντροπή για τον Ηγούμενο – Γέροντα να προ-
σεύχεται να δοθεί στον υποτακτικό του κάτι που ο
ίδιος δεν το απέκτησε ακόμη. (παρ15).
Δεν είναι σωστό ο αρχηγός της Μάνδρας ως Λέ-

ων να βόσκει τα πρόβατα (παρ 47) . Άσχημο θέαμα
η αλεπού ανάμεσα στις όρνιθες. Τίποτε, όμως, πιο
άσχημο από Ποιμένα που οργίζεται. Διότι αυτή μεν

αναταράζει και φονεύει όρνιθες, αυτός δε λογικές
ψυχές. (παρ 48). Ας εξετάζει καλά ο Ποιμένας κάθε
πρόβατο που πρόκειται να δεχθή στην ποίμνη του.
Διότι ο θεός δεν απαγορεύει να απορρίψωμεν και
να απομακρύνουμεν εκείνο που θα εκρίναμε ακα-
τάλληλο. (παρ 88). Ερεύνα, ω μακάριε, ποια αρετή
που χωρίς αυτή κανένας δεν πρόκειται να ειδή τον
Κύριον. «μακάριοι οι καθαροί τη καρδία ότι αυτοί
τον θεόν όψονται», είπε ο Κύριος (παρ 48).
Η προσευχή, η άσκηση, ο θεϊκός έρωτας και η

προς τον Κύριον αγάπη και εφαρμογή των ε-
ντολών του, βοηθούν τον μοναχό να αποκτήσει και
να γευθεί το «αρχέγονον κάλλος» του παραδείσου
και να θεοθεί. Ο μακαριστός Γέροντας μας, έλεγε
πολλές φορές ένα μοναστήρι, κλείνει μια φυλακή,
ένα ψυχιατρείο.Τα τελευταία δε χρόνια πρόοσέθετε
και ένα Ο.Κ.Α.Ν.Α., «18 και άνω» και άλλα τέτοια
όμοια κέντρα αποτοξινόσεως.
Σεβασμιώτατε η «Μάνδρα του Τιμίου Προδρό-

μου» αυτό τούτο το «πανεπιστήμιο της ερήμου»

κατά τους αγίους Πατέρας, όπως και κάθε ιερά
μονή κολλημένη στο βραχώδες σπήλαιον ζει, ανα-
πνέει, αναπέμπει ικεσίας και διακονεί τον λαό του
Θεού, 841 χρόνια με μια μόνο μικρή διακοπή 4
χρόνων τον 19ο αιώνα. Έως σήμερα προσπάθησε
και προσπαθεί να διατηρήσει το κτηριακό και περι-
βαλλοντικό εντός εισαγωγικών «Αρχέγονον Κάλλος
της» αλλά κείται εις ερείπια.
Το 1990-93 με την βοήθεια δυο εκ των πολλών

πνευματικών της τέκνων και με τους συνεργάτες
των η Μονή πραγματοποίησε ένα άθλημα. Το 1997-
99 δέχθηκε το «βραβείον». Αλλά το 2004 το στε-
φάνι που της φόρεσαν ήταν ακάνθινο. Και από τό-
τε μέχρι σήμερα η Μονή είναι ματωμένη. Ας βοη-
θήσωμεν και να ευχηθώμεν να ζήσει άλλα τόσα
χρόνια. Ζητώ και ικετεύω από τους συμμοναστές
μου να με στηρίζουν με την αγάπη τους, την προ-
σευχή τους, την υπακοή τους, τον καλόπιστον έ-
λεγχό τους, την αλήθεια τους. Και εγώ, ως μας
υπέδειξεν ο Κύριος να διακονώ αυτούς. Όποία
πνευματική πρόοδος, ό,τι καλό έργο επιτελείται,
αυτό πραγματώνεται κάτω από τον άλυτα σύνδε-
σμο της αγάπης και ευχής.
Ο Ηγούμενος και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί.

Η ευχή των γονέων μου που μου δώθηκε όταν
απεφάσισα να γίνω μοναχός και τους μακαρίζω για
αυτό ας με συνοδεύει ως το τέλος της ζωής μου.
Μου απομένει ένα μεγάλο ευχαριστώ δια την αγά-
πη όλων σας.
Τέλος, ας προσκυνήσωμεν και ικετεύσομεν την

Τρισολαμπή και μοναρχική μίαν Θεότητα, την Αγί-
αν Τριάδα, όπως φωτισθώμεν, λέγοντες «ευλογη-
τός ει Κύριε (ο Πατήρ) δίδαξόν με τα δικαιώματά
σου. Ευλογητός ει Δέσποτα (ο Υιός) συνέτισον με
τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ει Άγιε (το παρά-
κλητον Πνεύμα) φώτισον με τοις δικαιώμασι σου.
Τριάς Αγία Δόξα σοι. Αμήν.
Και μια παράκλησις Σεβασμιώτατε. Είναι μια βα-

θιά παιδική μου επιθυμία. Θα ήθελα να ακούσωμεν
ένα ιδιόμελο τροπάριον της Μ. Δευτέρας. Οι ψάλ-
τες μας είναι έτοιμοι για να το ακούσωμεν. «Κύριε,
τα τελεώτατα φρονείν, τους οικείους παιδεύων μα-
θητάς, μη ομοιούσθε τοις έθνεσιν έλεγες, εις το
κατάρχειν των ελαχιστοτέρων. Ουχ ούτω έσται υ-
μίν, τοις εμοίς μαθηταίς, ότι πτωχός θέλων υπάρ-
χω. Ο πρώτος ουν υμών έστω πάντων διάκονος, ο
δε άρχων ως ο αρχόμενος, ο προκριθείς δε ως ο
έσχατος. Και γαρ ελήλυθα αυτός, τω πτωχεύσαντι
Αδάμ διακονοήσαι και λύτρον δούναι αντί πολλών
την ψυχήν των βοώντων μοι. Δόξα σοι.

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο π. Λεόντιος στην είσοδο της Μονής Προδρόμου

Πληροφορηθήκαμε ότι η
Γενική Γραμματεία Νέας
Γενιάς Ίδρυσε και Λει-

τουργεί Θυρίδα Επιχειρηματικό-
τητα στην Μεγαλόπολη με σκο-
πό την Ενθάρρυνση και Στήριξη
της Νεανικής Επιχειρηματικότη-
τας στην ευρύτερη περιοχή της
Μεγαλοπόλεως.
Οι θυρίδες Νεανικής Επιχειρη-

ματικότητας αποτελούν έργο του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων και της Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς.Το έρ-
γο αυτό είναι συγχρηματοδοτού-
μενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνι-
κό Ταμείο. Πιο αναλυτικά, οι
‘’Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματι-
κότητας’’ είναι μία προσπάθεια
για την ενθάρρυνση και στήριξη
της νεανικής επιχειρηματικότη-
τας. Λειτουργούν ως γραφείο
πληροφόρησης, συμβουλευτικής
παροχής υποστήριξης ολοκληρω-
μένης μορφής προς όλους τους
νέους που επιθυμούν να δη-
μιουργήσουν τη δική τους επιχεί-
ρηση. Στόχος να αυξάνονται ση-
μαντικά οι πιθανότητες γέννη-
σης, ανάπτυξης και επιτυχούς ε-
ξέλιξης των επιχειρηματικών
τους ιδεών. Στο πλαίσιο του έρ-
γου, προβλέπεται η ίδρυση 79

Ίδρυση και Λειτουργία Θυρίδας ΝεανικήςΊδρυση και Λειτουργία Θυρίδας ΝεανικήςΊδρυση και Λειτουργία Θυρίδας ΝεανικήςΊδρυση και Λειτουργία Θυρίδας ΝεανικήςΊδρυση και Λειτουργία Θυρίδας Νεανικής
Επιχειρηματικότητας στη ΜεγαλόποληΕπιχειρηματικότητας στη ΜεγαλόποληΕπιχειρηματικότητας στη ΜεγαλόποληΕπιχειρηματικότητας στη ΜεγαλόποληΕπιχειρηματικότητας στη Μεγαλόπολη

νέων δομών Επιχειρηματικότητας
οι οποίες και καλύπτουν όλες τις
περιφέρειες της χώρας.
Απευθύνεται σε μαθητές και α-

ποφοίτους της δευτεροβάθμιας-
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τε-
χνικής εκπαίδευσης, σε καταρτι-
ζόμενους δημοσίων ΙΕΚ και λοι-
πών σχολών αρχικής επαγγελμα-
τικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
καθώς και σε φοιτητές η αποφοί-
τους της ανώτερης και ανώτατης
εκπαίδευσης.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από

τη θυρίδα είναι οι ακόλουθες :
Πληροφόρηση:
• σχετικά με πηγές και διαδικα-

σίες χρηματοδότησης
• σχετικά με δυνατότητες κα-

τάρτισης σε θέματα επιχειρηματι-
κότητας

• σχετικά με το νομικό και το
φορολογικό πλαίσιο που διέπει
τις επιχειρηματικές δραστηριότη-
τες

• σχετικά με τις διαδικασίες ί-
δρυσης νέων επιχειρήσεων, πλη-
ροφόρηση για δραστηριότητες
άλλων φορέων
Υποστήριξη:
• στην προαξιολόγηση της ε-

πιχειρηματικής ιδέας και στη δη-

μιουργία πλάνου marketing, στη
δημιουργία χρηματοοικονομικού
πλάνου, στη δημιουργία επιχει-
ρηματικού σχεδίου και στην επι-
λογή νομικής μορφής επιχείρη-
σης και

• στις επαφές με άλλους φο-
ρείς όπως Επιμελητήρια, επαγ-
γελματικές ενώσεις και με άλ-
λους επιχειρηματίες

• Σεμινάρια επιχειρηματικότη-
τας σε σχολικές μονάδες
Πιστεύω ότι αν λειτουργήσει έ-

τσι όπως έχει σχεδιαστεί αυτή η
υπηρεσία μπορεί να προσφέρει
πάρα πολλά και μεγάλα οφέλη
για τους νέους της περιοχής μας.
Τα οφέλη από ένα τέτοιο εγχεί-
ρημα θα είναι πολλαπλά, όχι μό-
νο για τους νέους αλλά και για
τους φορείς και τους κοινωνικούς
εταίρους της περιοχής μας.
Τα γραφεία της Θυρίδας στην

Μεγαλόπολη είναι στην Πλατεία
Ηρώων Πολυτεχνείου, (δίπλα στα
ΚΕΠ Δήμου Μεγαλόπολης). Τά
τηλέφωνα είναι: 2791022544

• Λειτουργεί καθημερινά από
09:00 μέχρι 15:00. Όποιος
πατριώτης θέλει, μη διστάσει να
επικοινωνήσει με την  υπεύθυνη
της Θυρίδας, την κα Παρασκευή
Παρνασσά. Π. Αϊβαλής
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ΑΪΒΑΛΗΣ Παν. Νικόλαος 210 5024209 6936064998

ΑΪΒΑΛΗΣ Διον. Παναγιώτης 210 2711111 6936064999

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. Μάριος 210 2929248 6979110691

AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 210 5148351 6973037613

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιω. Ευάγγελος 210 9418560 6976868638

ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ Χαρ. Ηλίας 210 8612196 6977264474

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Κων. Ηλίας 210 5743926 6974728106

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Χρ. Μαρία 210 9703892 6973684504

ΤΑΛΟΥΜΗ Βασ. Ευαγγελία 210 9351703 6977456036

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Ιω. Βασίλειος 210 9336074 6947079309

ΤΣΑΜΠΗ Χαρ. Ελένη 210 8655795 6977413229

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η ύλη του επόμενου
φύλλου θα κλείσει στις

31 Αυγούστου 2008.
Περιμένουμε έγκαιρα
τις συνεργασίες σας.

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΗΣ ΤΕΔΚΑ, ΓΙΩΡΓΟ ΜΠΑΡΟΥΤΣΑ
Ανοχύρωτοι και φέτος στις φωτιές

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέ-
πει να απλουστεύσουν τις δια-
δικασίες. Δεν χρειάζεται να
ζητούν 400 χαρτιά για να
φτιάξει ο άλλος το σπίτι που
έχασε», τονίζει ο πρόεδρος
της ΤΕΔΚΑ, Γιώργος Μπαρού-
τσας.

«Η καταστροφή του καλο-
καιριού έπρεπε να μας είχε γί-
νει ένα μεγάλο μάθημα, αλλά
φοβάμαι πως κάτι τέτοιο δεν
έχει συμβεί. Εάν και φέτος μας
βρει μια τέτοια συμφορά, δυ-
στυχώς θα κάψουμε και την υ-
πόλοιπη Αρκαδία».
Αυτά υποστηρίζει ο πρόε-

δρος της Τοπικής Ενωσης Δή-
μων και Κοινοτήτων Αρκαδίας
(ΤΕΔΚΑ) και δήμαρχος Τρικο-
λώνων Γιώργος Μπαρούτσας.
Επισημαίνει ότι αυτούς τους 9
μήνες μετά τις πυρκαγιές, οι
εξαγγελίες είναι πλούσιες, αλ-
λά στα έργα υπάρχει μία απί-
στευτη καθυστέρηση, η οποία
προκαλεί στους ανθρώπους
που μένουν στα χωριά αγανά-
κτηση και πίκρα. Ζητεί από την
Πολιτεία επίσπευση και α-
πλούστευση κάποιων διαδικα-
σιών για να μπορέσουν οι πυ-
ρόπληκτοι να ξαναφτιάξουν
τα σπίτια τους και τις περιου-
σίες τους και καταθέτει την α-
γωνία του για την επόμενη
μέρα.
Τι διαπιστώνετε ως πρόε-

δρος της ΤΕΔΚΑ, 9 μήνες με-
τά την καταστροφή;

«Εκείνο που διαπιστώνω εί-
ναι ότι πρέπει να επιταχύνου-
με το βηματισμό μας και να
μειώσουμε τη γραφειοκρατία.
Στο Ταμείο Αλληλεγγύης έ-
χουν μαζευτεί αρκετά χρήμα-
τα από τη μεγάλη ευαισθησία
που έδειξαν οι ιδιώτες. Οι δια-
δικασίες πρέπει να γίνουν πιο
γρήγορες για να μπορέσουν
τα χρήματα να φτάσουν στον
προορισμό τους, να φτάσουν
στους δικαιούχους».
Ο κόσμος των πυρόπλη-

κτων περιοχών διαμαρτύρε-
ται για αδικαιολόγητες καθυ-
στερήσεις. Εσείς τι λέτε;

«Ο κόσμος έχει δίκιο. Υπάρ-
χουν καθυστερήσεις, παρά τις

πλούσιες εξαγγελίες. Πρέπει να
μιλάμε λίγο και να δουλεύουμε
πολύ. Δυστυχώς, όμως, γίνονται
συσκέψεις, παρασυσκέψεις, χω-
ρίς αποτέλεσμα. Εκείνο που πρέ-
πει να δούμε είναι μην τυχόν και
μας βρει το επόμενο φθινόπωρο
και οι άνθρωποι είναι ακόμα μέσα
στα κοντέινερ. Πρέπει οι αρμό-
διες υπηρεσίες να απλουστεύ-
σουν τα πράγματα. Δεν χρειάζε-
ται να ζητούν 400 χαρτιά για να
μπορέσει κάποιος να φτιάξει το
σπίτι που έχασε».
Ο Δήμος Τρικολώνων, με έδρα

την πανέμορφη Στεμνίτσα, του
οποίου είστε και δήμαρχος, ή-
ταν από αυτούς που πέρυσι γλί-
τωσε από την καταστροφή. Εχει
γίνει κάτι ιδιαίτερο φέτος σε ε-
πίπεδο πυροπροστασίας;

«Ο δικός μου ο δήμος πήρε τα
ίδια χρήματα που είχε πάρει και
πέρυσι για πυροπροστασία. Αυτά
είναι ελάχιστα μπροστά στις ανά-
γκες που πρέπει να επιλύσει ο
κάθε δήμος, και το έχουμε πει
κατ’ επανάληψη στην Πολιτεία.
Και εγώ πιστεύω ότι φέτος δια-
τρέχουν περισσότερο κίνδυνο οι
δήμοι που δεν επλήγησαν πέρυ-
σι και σε αυτούς πρέπει να πά-
ρουμε πιο δραστικά μέτρα. Κι ε-
κείνο που διαπιστώνω, και γι’ αυ-
τό βγάζω κραυγή αγωνίας, είναι
ότι δεν έχει γίνει κάτι που να με
πείθει ότι μια ανάλογη καταστρο-
φή θα μπορέσουμε να την αντι-
μετωπίσουμε θετικά, δεν έχουμε
πάρει δραστικά μέτρα για την
πρόληψη».
Πυροσβεστικά οχήματα έχουν

οι δήμοι;
«Ακόμα και να υπάρχουν οχή-

ματα στους δήμους το πρόβλημα
δεν λύνεται, αφού δεν έχουν ο-
δηγούς για να τα κινήσουν. Ο υ-
πουργός πρέπει να απλουστεύ-
σει τις διαδικασίες, ώστε να μας
δώσει τη δυνατότητα να κάνου-
με προσλήψεις εποχικών υπαλ-
λήλων με γρήγορες διαδικασίες.
Δεν έχουμε κανένα περιθώριο.
Αλλη μια τέτοια καταστροφή και
δεν θα μπορούμε να μιλάμε για
το αύριο αυτού του τόπου».

(Aναδημοσίευση από την “Ε-
λευθεροτυπία”, 28-5-2008).

– O Γεώργιος Κρεμπενιός του Παντελή στη
Σχολή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπου-
δών ΑΕΙ Ρεθύμνου.

– Η Ειρήνη Κόνιαρη του Γεωργίου στο
Τμήμα λογιστικής του ΤΕΙ Χαλκίδας.

– Ο Ιωάννης Κουρουνιώτης του Φώτη, στα
ΤΕΙ Χαλκίδας στην σχολή Αυτοματισμού.

– Ο Αναστάσιος Δρούλιας του Βασιλείου
στη Σχολή Αστυφυλάκων.

– Η Αρετή Κουρουνιώτη του Αντωνίου
στη Σχολή Αστυφυλάκων.

– Ο Δημήτριος Ανδριανός του Αργύρη (εγ-
γονός του Μήτσου ανδριανού) στη Σχολή
Μηχανολογίας ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζά-
νη).

– Ο Γιάννης Γεωργαντάς του Φώτη στο
τμήμα Ηλετρονικής του ΤΕΙ Λαμίας.

– Η Χρυσάνθη Γεωργαντά του Φώτη στην
Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολο-

Με λαμπρότητα
γιορτάσθηκε και
τιμήθηκε την Κυ-

ριακή 15 Ιουνίου 2008 η
187η επέτειος της εγκατά-

στασης και δράσης της Α΄
Πελοποννησιακής Γερουσί-
ας στη Στεμνίτσα.
Στο ιστορικό μοναστήρι

της Ζωοδόχου Πηγής που
στεφανώνει τη Στεμνίτσα και
που φιλοξένησε για περίπου
ένα μήνα τις συνεδριάσεις
της Α΄ Πελοποννησιακής Γε-
ρουσίας, έγινε η αρχική συ-
γκέντρωση των πολυπληθών
επισκεπτών και μονίμων κα-
τοίκων της πόλης. Ο περι-
καλλής βυζαντινός ναός της
Παναγίας, που πρόσφατα α-
νακαινίσθηκε και αποτελεί
κόσμημα με το εξαιρετικό
τέμπλο του και τις θαυμά-
σιες τοιχογραφίες του λει-
τουργήθηκε από τον Μητρο-
πολίτη Γόρτυνος και Μεγα-
λοπόλεως κ. Ιερεμία, από
σεβαστούς πατέρες αλλά
και από βυζαντινό χορό ψαλ-
τών με προεξάρχοντα τον
συμπατριώτη μας καθηγητή
βυζαντινής μουσικής και δε-
ξιό ψάλτη στον Άγιο Στυλια-
νό Γκύζη κ. Χαράλαμπο Α-
ντωνακόπουλο.
Παρά τη μεγάλη διάρκεια

της ακολουθίας λόγω του ό-
τι συνέπεσε η Κυριακή “της
γονατιστής” όπως λέει ο λα-
ός (Αγίου Πνεύματος), οι πα-
ρευρισκόμενοι με μεγάλη

ευλάβεια και ενθουσιασμό
παρακολούθησαν όχι μόνο
την θεία λειτουργία και τη
δοξολογία αλλά και τον πα-
νηγυρικό της ημέρας που

φέτος εκφώνησε ένα νέο
παιδί που πραγματικά μας
ενθουσίασε δίνοντας το μή-
νυμα ότι οι νέοι όχι μόνο εί-
ναι “εδώ” αλλά γνωρίζουν
και πολύ καλά την ιστορία
του τόπου μας η κ. ΠΟΠΗ

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κόρη του
ΠΑΝΟΥ που από φέτος είναι
και Ειδική Γραμματέας στο
Δ.Σ. του Συνδέσμου Τρικο-
λώνων. Ακολούθως στην
πλατεία ο Δήμαρχος και ο
Πατριωτικός Σύνδεσμος
δεξιώθηκαν τους επίσημους
προσκεκλημένους και προ-
σέφεραν παραδοσιακές δί-
πλες και καλτούνια ενώ όλος

ο κόσμος που είχε κατακλύ-
σει τα καφενεία απόλαυσε
τον χορευτικό όμιλο “Αρκα-
διανή” που παρουσίασε πα-
ραδοσιακούς χορούς απ’ ό-
λη την Ελλάδα και εντυπωσί-
ασε με την άψογη εμφάνισή
του.
Το μεσημέρι στην ταβέρνα

του Γιάννη Ροϊζού παρετέθη
γεύμα στους προσκεκλημέ-
νους με οικοδεσπότη το Δή-
μαρχο.
Στην εκδήλωση παραβρέ-

θηκαν ο βουλευτής Αρκαδί-
ας κ. Πέτρος Τατούλης, ο
βουλευτής Αργολίδας κ. Μα-
νιάτης, ο Δήμαρχος Τρικο-
λώνων κ. Γεώργιος Μπαρού-
τσας, ο Δήμαρχος Μεγαλό-
πολης κ. Μπούρας, ο Αρκάς
Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζε-
νέτος, ο Δήμαρχος Γόρτυ-
νος κ. Κώστας Μιχόπουλος,
ο Δήμαρχος Κορυφίου κ.
Καρλής, ο πρόεδρος της
Γ.Σ.Σ.Ε. κ. Γιάννης Παναγό-
πουλος, ο αντιδήμαρχος Τρι-
κολώνων κ. Χίνης, εκπρόσω-
ποι της Νομαρχίας των

Στρατιωτικών και Αστυνομι-
κών Αρχών του τόπου, οι πο-
λιτευτές κ. Γιαννόπουλος και
Κωνσταντινόπουλος, ο πρόε-
δρος του Συνδέσμου Τρικο-
λώνων κ. Αθ. Ροΐλός, ο πρόε-
δρος και τα μέλη του Δημο-
τικού Συμβουλίου Τρικολώ-
νων και τα μέλη του Δ.Σ. του
Πατριωτικού Συνδέσμου Τρι-
κολώνων.
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γικής Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικών και Δο-
μικών Έργων.

– Η Μυρτώ Τσαμπάζογλου, κόρη της Ιωάν-
νας Κόνιαρη, εγγονή του Βασίλη Κόνιαρη,
πέτυχε στην Αγγλική Φιλολογία Αθηνών.

– Ο Ιωάννης Μουτάφης του Σπύρου, γιος
της Γιολάντας Καπονικολού και εγγονός του
Γιάννη Καπονικολού, στη Σχολή Πολιτικών
Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

– Η Χριστίνα Μερεζιά, κόρη του Δημήτρη
και της Παναγιώτας Κόνιαρη, εγγονή του
Θανάση Κόνιαρη, στη Γαλλική Φιλολογία Α-
θηνών.

– Η Κωνσταντίνα Ταλούμη του Ιωάννη
και της Αικατερίνης, στο τμήμα ΑΣΠΕΤΕ
της σχολής ΣΕΠΕΤΕ.

– Η Άρτεμις-Θεοδώρα Πανιάρα του Δημη-
τρίου, εγγονή της Άρτεμις Γεωργαντά, στη
Σχολή Bachelor of Arts του παν/μίου του
Σίδνεϋ.
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