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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

Ο σύλλογος στα πλαίσια της προσπάθειας να φέρει πιο κοντά 
τους πατριώτες αποφάσισε να οργανώσει κάποιες εκδηλώσεις 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα και συγκεκριμένα ανά δίμηνο. 
Σαν πρώτη συνάντηση αποφασίστηκε μια επίσκεψη στο μου-
σείο της Ακρόπολης.
Αυτό θα γίνει την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου και ώρα 11 π.μ. 

Το ραντεβού είναι στη κεντρική είσοδο του μουσείου. Το εισι-
τήριο επιβαρύνει τον καθένα μας ξεχωριστά.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Δυστυχώς η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα 

έφθασε από καιρό και στο σύλλογο. Εκτός όλων των άλ-
λων προβλημάτων που μας έχει δημιουργήσει καθιστά 
δύσκολη και την έκδοση της εφημερίδας μας. Το υψηλό 
κόστος του τυπογραφείου και το ακόμα υψηλότερο της 
διανομής καθιστά το τίμημα της έκδοσης του κάθε φύλ-
λου δυσβάσταχτο. Ο προβληματισμός πλέον μπαίνει στο 
αν πρέπει να συνεχίσουμε την έκδοση της εφημερίδας.

 Σε πρώτη φάση θα δοκιμάσουμε να συνεχίσουμε αλλά 
όχι πλέον δωρεάν γιατί οι οικονομικές συνθήκες δεν το 
επιτρέπουν.

 Το Δ.Σ. αποφάσισε να βάλει για τριετή συνδρομή το 
πόσο των 15 ευρώ δηλαδή 5 ευρώ το χρόνο. Όσοι πα-
τριώτες θέλουν να συνεχίσουν να λαμβάνουν την εφημε-
ρίδα θα πρέπει να καταβάλουν τη συνδρομή. Οι υπόλοι-
ποι θα μπορούν να ενημερώνονται για τα νέα του χωριού 
από το διαδίκτυο.

 Το χρονικό όριο που θέσαμε για την καταβολή των 15 
ευρώ είναι 30 Απριλίου 2012. Μετά από αυτή την ημε-
ρομηνία η αποστολή της εφημερίδας θα διακόπτεται. 
Τη συνδρομή μπορείτε να την καταθέτετε στο λογα-

ριασμό του συλλόγου στην Εθνική τράπεζα με αριθμό 
040/609112-13 και μετά να ενημερώνετε για τη κατάθε-
ση οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ ή να τη δίνετε σε οποιοδή-
ποτε μέλος του συλλόγου. 

 ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Στις 18/12/2011 έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου 

ΔΣ της Παγγορτυνιακή Ένωσης, για τα επόμενα τρία χρόνια. 
Η συμμετοχή ήταν αρκετά καλή και ψήφησαν πάνω από 200 
άτομα. Όπως όλοι γνωρίζουμε η Παγγορτυνιακή καλύπτει πολι-
τιστικά όλη την Επαρχεία Γορτυνίας και παρεμβαίνει σε πολλά 
θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της για να κρατηθεί ζωντα-
νή και να μην ερημώσει. Στις εκλογές αυτές έβαλα υποψηφιό-
τητα και εκλέχτηκα τέταρτος κατά σειρά από τα 24 εκλεγμένα 
μέλη που απαρτίζουν ΔΣ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους 
πατριώτες από όλα τα χωριά της Γορτυνίας που με τίμησαν 
με την ψήφο τους και ιδιαίτερα τους Μουλαρίσιους. Αγαπητοί 
πατριώτες με την ιδιότητα του μέλους στο ΔΣ της Παγγορτυνι-
ακής, θα προσπαθήσω να αναδείξω θέματα που αφορούν τον 
τόπο μας και θα έχετε ενημέρωση για όλο τον Δήμο μας.
Το νέο Δ.Σ. που εξελέγη καταρτίστηκε σε σώμα την Τετάρτη 

28 Δεκεμβρίου ως εξής: Πρόεδρος Παναγιώτης Πλέσσιας, Α΄ 
Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Καρβελάς, Β΄ Αντιπρόεδρος Πανα-
γιώτης Κάππος, Γεν. Γραμματέας Μαρία Αγγελοπούλου, Ειδ. 
Γραμματέας Ευάγγελος Θεο-
δωρόπουλος, Ταμίας Γεώργιος 
Πυρπυρής, Ειδ. Ταμίας Τρια-
ντάφυλλος Λατάνης, Έφορος 
Θεόδωρος Χουντής, Σύμβου-
λος Τύπου Πετρούλα Καλύβα, 
Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων 
Λαμπία Κανελλοπούλου και 
Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Πανα-
γιώτα Κροντηρά.

 Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ…..ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ
Όσοι βρεθήκαμε τις μέ-

ρες των Χριστουγέννων 
στο χωριό θα διαπίστωσαν 
την αλλαγή του κλίματος από 
τα προηγούμενα Χριστούγεν-
να. Ο κόσμος που επισκέ-
φθηκε το χωριό πολύ λιγό-
τερος, οι πατριώτες επίσης 
πιο λίγοι ενώ και τα μαγαζιά 
του χωριού μας δε γέμισαν. 
Η οικονομική κρίση έχει ήδη 
αγγίξει όλες τις πτυχές της 
καθημερινότητας μας. Η αδυ-
ναμία του δήμου να προσφέ-
ρει ακόμα και ένα στοιχειώδη 
στολισμό ήταν ολοφάνερη. Ο 
φαντασμαγορικός φωτισμός 
των προηγούμενων ετών της κεντρικής οδού του χωριού επίσης εξέλειπε και φυσικά είμαστε 
για άλλη μια φορά δέκτες παραπόνων για το τι κάνει ο σύλλογος. Έχουμε επανειλημμένα τονίσει 
ότι αν οι πατριώτες δεν κινητοποιηθούν δεν υπάρχει και σύλλογος. Γι’ αυτό το λόγο ξεκινά-

με δειλά-δειλά τη συγκρότη-
ση μιας εθελοντικής ομάδας 
που θα ασχοληθεί με τέτοια 
θέματα. Ίσως του χρόνου αν 
κινητοποιηθούμε όλοι όπως 
έγινε σε μερικά άλλα χωριά 
της περιοχής να στολίσουμε 
με δικά μας έξοδα το χωριό. 
Αλλιώς θα μείνουμε έρμαιο 
της γκρίνιας και της μιζέριας 
που χαρακτηρίζει σήμερα το 
τόπο….. 

ΚΛΕΙΝΕΙ 
Ο ΞΕΝΩΝΑΣ
Δυστυχώς η οικονομική κρίση χτύ-

πησε και το ξενοδοχείο του συλλό-
γου μας. Η αδυναμία του μισθωτή στη 
καταβολή του πολύ χαμηλού ενοικίου 
ανάγκασε το ΔΣ να στείλει στον ενοικι-
αστή στις αρχές του Ιανουαρίου εξώδι-
κο απόδοσης μισθίου. Να σημειώσουμε 
ότι τα χρωστούμενα ενοίκια είχαν ήδη 
φθάσει τα έξι. Μετά από λίγες ημέρες 
ο ενοικιαστής ειδοποίησε το πρόεδρο 
του συλλόγου ότι θέλει να παραδώσει το 

ξενοδοχείο. Ήδη έχει κλειστεί ραντεβού ώστε στις 21 Ιανουαρίου να γίνει απογραφή του εξοπλι-
σμού του ξενοδοχείου και να παραδοθούν τα κλειδιά στο σύλλογο. Ήδη η επιτροπή του ξενώνα 
σκέπτεται την επόμενη ημέρα γι’ αυτό το στολίδι του χωριού μας και να είστε σίγουροι ότι θα 
βρεθεί η καλλίτερη δυνατή λύση. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερώνεστε μέσω της εφημε-
ρίδας και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ευχάριστα νέα.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ
∆υστυχώς η οικονομική 

κρίση χτύπησε άμεσα και το 
χωριό μας. Είναι πλέον φανε-
ρό σε όλους μας η αδυναμία 
του δήμου να επιλύσει ακό-
μα και απλά προβλήματα της 
καθημερινότητας που ανα-
κύπτουν στο χωριό όπως η 
καθαριότητα, το κλάδεμα των 
δένδρων, ο καθαρισμός των 
χόρτων κ.λ.π.
Γι’ αυτό το τοπικό συμ-

βούλιο σε συνεννόηση με το 
σύλλογο αποφάσισαν να δη-
μιουργήσουν μια εθελοντική 

ομάδα που θα περιλαμβάνει 
όσους αγαπάνε το χωριό και 
θέλουν να βοηθήσουν ώστε 
να μπορούμε μόνοι μας να 
επιλύσουμε απλά προβλή-
ματα της καθημερινότητας. 
Η εθελοντική αυτή ομάδα θα 
ασχολείται με το καθαρισμό 
του χωριού, θα δίνει βοήθεια 
σε τεχνικά θέματα όπως συ-
ντήρηση του φωτισμού και 
θα είναι παρούσα σε όποιο 
πρόβλημα προκύπτει. Αυτό 
θα γίνεται πάντοτε με την κα-
θοδήγηση του τοπικού συμ-

βουλίου το οποίο θα έχει και 
το πρώτο λόγο. Όσοι περισ-
σότεροι μπούμε σε αυτή την 
ομάδα τόσο το καλύτερο για 
το χωριό.
Η πρώτη μας ενέργεια θα 

είναι ο καθορισμός των κε-
ντρικών δρόμων του χωριού 
το Σάββατο το πρωί 28 Ια-
νουαρίου. Όσοι πιστοί προ-
σέλθετε…….
Αν το εγχείρημα αποτύχει 

τότε δεν υπάρχει και καμία 
δικαιολογία και είμαστε άξιοι 
της μοίρας μας. 

ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ 
Το ΔΣ του συλλόγου στη τελευταία συνεδρίαση του 

αποφάσισε η κοπή της πίττας του συλλόγου να γίνει 
στις 28/1/2012 ημέρα Σάββατο στην αίθουσα τελετών 
της σχολής της ΔΕΗ στο Ελληνικό.
Ο σύλλογος είναι διατεθειμένος να μισθώσει πούλ-

μαν για την εκδήλωση εφόσον όμως υπάρξει επαρκής 
συμμετοχή ώστε να καλυφθούν τα έξοδα. Δηλώσεις 
συμμετοχής και προκαταβολές(οπωσδήποτε)στα μέλη 
του ΔΣ μέχρι τις 25 Ιανουαρίου. Αν η εκδρομή δε γίνει 
τα χρήματα θα επιστραφούν.

Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν

Ιω. Αναγνωστόπουλος

Β. Θεοδωρόπουλος

Α. Καρδαράς

Α. Κωστούλας

Αντ. Παπαντωνίου

Ηλ. Ταλούμης

Περασμένα μεγαλεία...
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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 31-12-2011

Λογαριασμός Αμερικής  .....................................17.716,64€
Λογαριασμός Κινήσεως  .......................................8.223,31€
Μετρητά  .............................................................2.305,07€
ΣΥΝΟΛΟ  .............................................................28.245,02€

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ ΜΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΪΒΑΛΗΣ Διον. Παναγιώτης  210 2711111 6936064999

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. Μάριος  210 2929248 6979110691

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιω. Ευάγγελος 210 9418560 6944511502

ΚΟΝΙΑΡΗ Ιωαν. Χριστίνα 210 9711862 6974306576

ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ Ηλ. Αθηνά  6970979696

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παν. Έφη 210 2138821 6977527006

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασ. Αντώνιος 210 4835042 6944414777

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Χρ. Μαρία  210 9703892 6973684504

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Νικ. Γεώργιος  6944274187

ΤΑΛΟΥΜΗ Βασ. Ευαγγελία  210 9351703 6977456036

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χαρ. Βασίλειος  210 9768257 6948116666

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου 
έως 31 Δεκεμβρίου

Από μεταφορά  .....................................................28.480,86€
Έσοδα  .......................................................................930,00€
Έξοδα  ....................................................................1.165,84€
ΣΥΝΟΛΟ  ..............................................................28.245,02€

ΕΞΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

Σας υ πεν θυ μί ζου με ό τι η 
ύ λη της ε φη με ρί δας συ-
μπλη ρώ νεται στο τέ λος 
κά θε ζυ γού μή να. Φρο-
ντί στε λοι πόν, ό σοι εν δια-
φέ ρε στε για την έ γκαι ρη 
α πο στο λή κει μέ νων και 
πα ρα τη ρή σε ων σας. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Πάντας, τους καθ’ οιανδή-

ποτε τρόπο συμμετέχοντες 
στο βαρύτατο πένθος μας επί 
τη απωλεία των πολυαγαπη-
μένων μας αδελφών

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
Η. ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ

και
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
Η. ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ

θερμότατα ευχαριστούμε. 
Οι σύζυγοι, τα παιδιά τους, 
τα εγγόνια τους, τα αδέλφια 
τους, τα ανήψια τους.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ 
ΣΤΗΝ ΒΟΣΤΟΝΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Αγαπητοί πατριώτες που μένετε στην Βοστόνη Αμερικής  

αν μπορείτε να με βοηθήσετε με κάποια στοιχεία αν θυμάται 
κανείς να βρω την Συγγένεια. Τα στοιχεία που έχω εγώ είναι 
τα εξής. Σωτήρος Κόνιαρης από Ελληνικό Αρκαδίας σύζυγος 
Σταυρούλα καταγωγή από Σπάρτη Λακωνίας, παιδιά τρία δύο 
αγόρια ένα κορίτσι, το ένα τον λένε Γιάννη με μια μικρή επι-
φύλαξη παντρεμένος με δύο παιδιά ένα αγόρι και ένα κορίτσι.  
Το 1971 η 1975 περίπου είχε έλθει στην Ελλάδα μαζί με τα 
παιδιά του ηλικίας τότε 8 – 10 ετών. Τον φιλοξενήσαμε πήγαμε 
και στο χωριό και είδε την καταγωγή του, Από τότε χάθηκαν 
διευθύνσεις και τηλέφωνα. Τον άλλο αδελφό δεν ενθυμούμαι 
το όνομά του, νομίζω ήταν γιατρός οφθαλμίατρος; Την αδελφή 
την έλεγαν Βενετία είχε το ίδιο όνομα με την μητέρα μου. Είχε  
παντρευτεί  στην  Σαουδική Αραβία η οποία σήμερα δεν πρέπει 
να είναι εν ζωή. Ο Σωτήρος ήταν αδελφός της γιαγιάς μου Αθα-
νασίας. Το σπίτι της ήταν στα Κονιαρέικα. Υπήρχε και άλλος 
αδελφός που τον έλεγαν Ανάργυρο είχε φύγει πολλά χρόνια 
από την Αμερική και παντρεύτηκε στην Ελλάδα την Γιαννού-
λα και έμεναν στα Πετράλωνα στην Αθήνα.
Όποιος  πατριώτης γνωρίζει κάτι και μπορεί να βοηθήσει θα 

ήταν ευχάριστο. Αν υπάρχουν τίποτε στοιχεία από τα αρχεία 
του εκεί Συλλόγου πριν διαλυθεί θα του είμαι ευγνώμων. Τα 
στοιχεία μου είναι τα εξής: 
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, τηλέφωνο κιν. 6944511502 

Εmail:  vagtheodor@gmail.com

ΓΑΜΟΙ
Ο Σταύρος Παπαγεωργίου 

(γιος του Μίμη και της Αφρο-
δίτης) και η Κων/να Μάρα πα-
ντρεύτηκαν το Σάββατο 5-11-
11 στον ιερό ναό Αγίου Δημη-
τρίου Πετρούπολης. Μετά το 
γάμο ακολούθησε τρικούβερ-
το γλέντι στο κτήμα «Αριάδ-
νη». Το ΔΣ τους εύχεται να 
ζήσουν σαν τα ψηλά βουνά.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Στις 09/11/2011 απεβίωσε ο 

Αλέξανδρος Ηλία Ανδριανός, 
ετών 78 και τάφηκε στις Κα-
μάρες Αιγίου όπου τελευταί-
ως κατοικούσε.To ΔΣ εκφρά-
ζει τα συλλυπητήρια στους 
οικείους του.

• Ο Βαγγέλης Ανδριανός 
του Ηλία απεβίωσε στην Αθή-
να στις 06/12/2011,  σε ηλικία 
86 ετών. Η κηδεία του έγινε 
στις 07/12/11 στο κοιμητήριο 
Αγ. Μαρίνας Ηλιούπολης. Φί-
λος του συλλόγου, πράος χα-
ρακτήρας και μαχητής μέχρι 
τέλους πρόσφερε πολλά στο 
σύλλογο στις δύσκολες επο-
χές της ανασυγκρότησής του. 
Ένας πραγματικά αληθινός 
πατριώτης με όλη τη σημασία 
της λέξεως… Τελευταία του 
προσφορά ένα πλούσιο αρχείο 
για της σχολή του Ελληνικού 
που έσωσε, διαφύλαξε και 
παρέδωσε στο σύλλογο το πε-

ρασμένο Απρίλη και που θα 
μείνει παρακαταθήκη στις νε-
ότερες γενιές των πατριωτών. 
Το ΔΣ εκφράζει τα συλλυπη-
τήρια στους οικείους του.

•  Στις 30/12/11 απεβίωσε ο 
Σωκράτης Κόνιαρης του Δη-
μητρίου σε ηλικία 79 ετών.  Η 
κηδεία του έγινε στις 02/01/12 
στο Ίλιον. To ΔΣ συλλυπεί-
ται τους οικείους.

 •  Στις 07/01/12 απεβίω-
σε η Ανδρομάχη Γεωργί-
ου Δρακοπούλου, το γένος 
Μπαρμπαλιά,  σε ηλικία 101 
ετών.  Η κηδεία της έγινε στις 
08/01/2012 στο κοιμητήριο 
Στεμνίτσας. Το ΔΣ εκφράζει 
τα συλλυπητήρια στους οι-
κείους.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Συγχαρητήρια στην ανιψιά 

μου Ελένη Θεόδωρου Κόνια-
ρη που τα κατάφερε, μετά από 
πολλές δυσκολίες, να ανοίξει 
ένα νέο σύγχρονο Διαγνωστι-
κό Πολυιατρείο στην οδό Κο-
λοκοτρώνη 6 στη Μεγαλόπο-
λη.  Εύχομαι κάθε καλό στην 
ίδια και τους συνεργάτες της. 

Η θεία της 
Βάσω Κατσαμπάνη-Βαλαχά

• Ο Αντώνης Παπακωνστα-
ντίνου γιος του Δημήτρη και 
εγγονός του Αντώνη και της 
Ασήμως πέτυχε στο τμήμα 
Μηχανολογίας των ΤΕΙ Χαλ-
κίσας. Το ΔΣ τον συγχαίρει.

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ Τατούλης υπέγραψε τις αρμο-

διότητες για τους Αντιπεριφερειάρχες και είναι οι εξής. Την διάθρωση 
την οργάνωση των υπηρεσιών, τον συντονισμό και την εποπτεία της 
οικείας Περιφ Ενότητας. Την υλοποίηση όλων των αποφάσεων του 
Περιφερειάρχη του ΠΣ και των επιτροπών. Την ευθύνη για την πολιτι-
κή προστασία όσο αφορά την εντιμότητα την πρόληψη τον συντονι-
σμό την επίβλεψη για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστρο-
φών. Την ανάθεση υπογραφής για έγγραφα η άλλες πράξεις.
Την χορήγηση αδειών στους Προϊστάμενους των Δ/νσεων της οι-

κείας ΠΕ και μετακινήσεις εκτός έδρας. Την παραπομπή θεμάτων σε 
άλλες δημόσιες αρχές η υπηρεσίες για γνωμοδότηση. Την αποστολή 
καταλόγου υπαλλήλων για ενόρκους στα μικτά Ορκωτά Δικαστήρια. 
Τις απαντήσεις σε ερωτήματα υπηρεσιών η νομικών προσώπων σε 
διάφορα θέματα. Την παροχή πληροφοριών και διαβίβαση στοιχείων 
στο γραφείο του Νομικού Συμβουλίου για δικαστική η εξώδικη υπόθε-

ση της ΠΕ. Την έγκριση σχολικών 
εκδρομών. Την παροχή στατι-
στικών στοιχείων στην Κεντρική 
Υπηρεσία. 
Ο Αντιπεριφερειάρχης δέχε-

ται το κοινό κάθε Τρίτη και Πέ-
μπτη 10 π.μ. έως 2 μ.μ., 28ης 
Οκτωβρίου 29, 3ος όρο., τηλ. 
27136116116. 

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
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Τρεις φίλοι συζητούν σχετικά 
με τις συμπτώσεις:

-Η γυναίκα μου διάβαζε την 
«Ιστορία δύο πόλεων» και γέννη-
σε δίδυμα!

-Η δικιά μου διάβαζε τους 
«Τρεις σωματοφύλακες και γέν-
νησε τρίδυμα!
Τότε ο τρίτος πετάγεται από τη 

θέση του πανικόβλητος και φω-
νάζει:

-Ωχ, πρέπει να πάω αμέσως 
στο σπίτι μου! Την ώρα που 
έφευγα η γυναίκα μου διάβαζε 
το «Ο Αλή Μπαμπά και οι σαρά-
ντα κλέφτες»

Λέει η μάνα στον Τοτο :
- Τοτέ άμα κοπείς στα μαθημα-

τικά ξέχνα ότι είσαι παιδί μου..
Μετά από μερικές ώρες τον ξα-

ναρωτάει :
- Πως τα πήγες;
Και απαντάει ο Τοτός :
- Γνωριζόμαστε κυρία μου;

Ήταν μια φορά ένας Γερμανός, 
ένας Ιταλός κι ένας Έλληνας. 
Ήθελαν χρήματα και γι αυτό πή-
γαν σε στο βασιλιά. Ο βασιλιάς 
τους είπε:

«Θα δώσω ένα τσουβάλι λίρες 
σ όποιον κάνει την γυναίκα του 
να φωνάξει περισσότερο.» 
Μετά από μια μέρα πάνε όλοι 

στον βασιλιά. Πρώτος ο Γερμα-
νός λέει:

-Εχθές έδωσα στην γυναίκα 
μου ένα δαχτυλίδι. Αυτή φώναξε 
και την άκουσε όλη η πολυκα-
τοικία.
∆εύτερος ο Ιταλός λέει:
-Εχθές χάρισα στη γυναίκα 

μου ένα εξοχικό. Αυτή φώναξε 
και την άκουσε όλο το τετράγω-
νο.
Τελευταίος ο Έλληνας λέει:
-Τι λέτε ρε ηλίθιοι; Εγώ έπλυνα 

τη μηχανή μου, άλλαξα τα λάδια 
της και μετά σκούπισα τα χέρια 
μου στις λευκές κουρτίνες. Η γυ-
ναίκα μου ακόμα φωνάζει.

Για την αντιγραφή
Ηλίας Φουρλής

EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...

Ποιός από εμάς δεν έχει αναθεματίσει 
την ώρα και την στιγμή που οι Σωτή-

ρες του Έθνους μας, άνοιξαν τον οικονομικό  
ασκό του Αιόλου και μας πήρε και μας σή-
κωσε. Ποιος δεν έχει νιώσει την οικονομι-
κή αθλιότητα που επέβαλε οι Τρόικα και το 
Ν∆Τ στους Έλληνες. Χωρείς καμία αντίσταση 
και διαπραγμάτευση από τους κυβερνώντες. 
∆εν φτάνει όμως αυτό, στύβουν το μυαλό και 
φέρνουν νομοσχέδια που ούτε καν η Τρόικα 
τους είχε υποδείξει. Τους ρωτούν οι ∆ημο-
σιογράφοι των ΜΜΕ μα Υπουργέ το χαράτσι 
που πληρώνουμε στην ∆ΕΗ δεν το είπε η 
Τρόικα ούτε τα μνημόνια που υπογράψατε, 
αλλά να πιάσετε την φοροδιαφυγή που εκεί 
είναι  το πολύ χρήμα, να συμμαζέψετε τα 
πάρτι που στήνατε με τις μίζες στο ∆ημόσιο 
τομέα κλπ. Αλλά αυτοί οι ανάξιοι αντί αυτού  
βρίσκουν τα εύκολα θύματα μισθωτούς και 
συνταξιούχους και τους την πέφτουν από πα-
ντού και δεν ξέρουν από πού να φυλακτούν. 
Έχει εξαφανιστεί η ευαισθησία που τόσα 
χρόνια έλεγαν ότι ο λαός είναι ο κυρίαρχος!  
Ο λαός είναι τούτο ο λαός είναι εκείνο και 
μέσα σε μια νύκτα  το πλοίο που λέγετε Ελ-
λάδα το έριξαν στα βράχια και βρεθήκαμε να 
κολυμπάμε στην φτώχια, την απελπισία,  την 
αβεβαιότητα για το αύριο. Αν θα μπορούν 
οι Έλληνες να ανταπεξέλθουν στις οικονομι-
κές του υποχρεώσεις. Το μεγαλύτερο μέρος 
του κόσμου να μπαίνει στην φάση της κατά-
θλιψης. Βλέποντας τα παιδιά τους με πτυχία 
και μη να ψάχνουν για δουλειά και να μην 
βρίσκουν και  ακόμη  χειρότερα να είναι και 
αυτοί οι γονείς άνεργοι. Μας παραπλανούσαν 
όλα αυτά τα χρόνια ότι η χώρα πάει καλά 
η χώρα έχει ανάπτυξη. Όλοι αυτοί οι απα-
τεώνες γνώριζαν ότι με δανικά η χώρα θα 
χρεοκοπήσει και δεν έκαναν τίποτα να στα-
ματήσουν την χρεωκοπία της. Το μόνο που 
τους ενδιέφερε ήταν η ματαιοδοξία τους να 

κρατηθούν στην εξουσία με οποιοδήποτε κό-
στος και να είναι πρώτοι στην μίζα και την δι-
αφθορά. Τα σκάνδαλα δεν έχουν σταματημό 
διαδέχεται το ένα το άλλο, έχουμε χάσει το 
μέτρημα. Το τρελό της υπόθεσης είναι αυτοί 
τα βγάζουν και οι ίδιοι τα κουκουλώνουν.  
Έχουν την εντύπωση ότι ο κόσμος τρώ-
ει κουτόχορτο. Αν συνεχίσουν έτσι και δεν 
έχουν πάρει χαμπάρι ότι το καζάνι βράζει και 
είναι έτοιμο να ξεχειλίσει η οργή του λαού θα 
τους εξαφανίσει από το πολιτικό προσκήνιο 
και δεν θα ξέρουν που να κρυφτούν. Το πρά-
μα έχει πολύ σκληρή συνέχεια, δεν θα στα-
ματήσουν αν δεν φέρουν τους μισθούς και 
τις συντάξεις σε τριτοκοσμικά επίπεδα. Πε-
ριμένουν με την δαμόκλεια σπάθη σαν δήμιοι 
πάνω από τα κεφάλια μας αν χρειαστεί να τα 
πάρουν και αυτά, εκεί που έφτασε η κατρα-
κύλα τους  σταματημό δεν έχουν.  Είναι ικα-
νοί να το κάνουν και αυτό, τους έχει φοβηθεί 
το μάτι μας. Τους ρωτάνε στα ΜΜΕ επίμονα 
θα πάρετε άλλα μέτρα για τα ασφαλιστικά 
ταμεία; Για συντάξεις και μισθούς; Απαντούν 
με μια σιγουριά με ένα μεγάλο ΟΧΙ. Άντε λες 
και εσύ απόψε θα κοιμηθώ ήσυχος. Το πρωί 
ξυπνάς για να πάς στην δουλειά αν είσαι  τυ-
χερός και δεν την έχεις χάσει και αυτή  και 
λες ας ανοίξω την τηλεόραση να ιδώ καμιά 
καλή είδηση και βλέπεις τον ίδιο Υπουργό 
και το βραδινό του ΟΧΙ το πρωί το κάνει ΝΑΙ 
και τρελαίνετε ο δημοσιογράφος και βέβαια 
μαζί και εσύ και του λέει μα Υπουργέ το βρά-
δυ  μου λέγατε άλλα τι συνέβη σε μια νύκτα;   
Η απάντηση του ψεύτη υπουργού το επιβά-
λει η Τρόικα. Για αυτό όταν ακούτε όχι από 
δαύτους να περιμένετε τα χειρότερα, ξεφτι-
λίζονται και αυτοαναιρούνται με τα ψέματά 
τους και δεν κοκκινίζουν καν. Πριν από δύο 
χρόνια κανείς δεν φανταζόταν ότι θα συμ-
βούν αυτά τα πράγματα, μας είπαν  το μεγάλο 
ψέμα λεφτά υπάρχουν, τώρα λένε το ταμείο 

είναι μείον.    Έρχεται και το κερασάκι στην 
τούρτα μαζί τα φάγαμε. Αυτό πατριώτες είναι 
η μεγάλη απάτη θέλουν να μας κάνουν συνέ-
νοχους στις ανομίες τους και να μας παρασύ-
ρουν να αισθανθούμε ένοχοι μήπως φταίμε 
και εμείς. Για το κατάντημα της χώρας απο-
κλειστικά υπεύθυνοι είναι αυτοί και μόνο αυ-
τοί που χρημάτισαν Πρωθυπουργοί, Υπουρ-
γοί και Βουλευτές γιατί όλοι γνώριζαν την 
κατάσταση. Αυτοί διαχειρίστηκαν τα χρήματα 
του Ελληνικού Λαού και τα σπατάλησαν σε 
μίζες και σε ρουσφέτια σκανδαλωδώς. Από 
το φαγοπότι που έγινε με τα σκάνδαλα δεν 
άνοιξε μύτη, κανένας δεν πήγε φυλακή. Γιατί 
ο Εισαγγελέας δεν τους ψάχνει όλους μέχρι 
και τον τελευταίο ∆ήμαρχο αν έχουν  πλου-
τίσει παρανόμως και να τους αναγκάσει να 
επιστρέψουν τα κλεμμένα, βέβαια δεν όλοι το 
ίδιο υπάρχουν και τίμιοι. Φανταστείτε όταν 
μετά από όλα αυτά όταν έλθουν οι εκλογές 
να έχουν το θράσος να μας ειπούν θέλουμε 
την ψήφο σας για να φτιάξουμε την Ελλάδα. 
Ρε  μασκαράδες αν το τολμήσετε να το κά-
νετε αυτό και έχετε τόσο θράσος αλλοίμονο 
σας δεν θα ξέρετε που να κρυφτείτε ο Λαός 
θα σας πάρει με τις κλοτσιές . Όταν έλθει η 
ώρα εκείνη  πρέπει πλέον ο καθένας μας να 
είναι πολύ προσεκτικός για τις επιλογές που 
θα κάνει. Υπάρχουν και τίμιοι ακόμη σε όλα 
τα κόμματα που τα χέρια τους είναι καθαρά 
και δεν έχουν πέσει στην βούτα. Αυτοί που 
συμμετείχαν στο έγκλημα κατά της Ελλάδος 
πρέπει να εξαφανιστούν  από την πολιτική 
σκηνή. Τελειώνοντας μετά από όλα αυτά σας 
ξανά λέω πατριώτες ότι για τον Σύλλογο δεν 
πρέπει να αδιαφορούμε γιατί αυτά που θα 
επακολουθήσουν θα είναι ακόμα σκληρά από 
αυτά που περνάμε μέχρι τώρα και  μέσα από  
τον  Σύλλογο θα συμπαρασταθεί ο καθένας 
σε αυτούς που ενδεχομένως να έχουν ανάγκη   

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

ΠΑΙΔΙΑ.... ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ
Ασφαλώς οι περισσότεροι 

θα έχετε ακούσει τη περίφη-
μη ατάκα του σχετικού ανέκ-
δοτου. Μου ήρθε στο μυαλό 
κατά την τελευταία επίσκεψη 
στο χωριό τα Χριστούγεννα. 
Μια εικόνα μιζέριας και λύ-
πης που αναπόφευκτα μου 
έφερε στο μυαλό την εικόνα 
από τις προηγούμενες γιορ-
τές. που το χωριό μας ήταν 
στολισμένο και πανέμορφο. 
Θέλεις η οικονομική κρίση, 
θέλεις η αδυναμία των υπευ-
θύνων, θέλεις ο κακός συντο-
νισμός πάντως η εικόνα της 
θλίψης και της κατήφειας 
ήταν ολοφάνερη. Τα παιδιά 
του τοπικού συμβουλίου σε 
απόγνωση……

-Αντώνη δεν υπάρχει δεκά-
ρα τσακιστή. Τι θες να κάνου-
με;
Από την άλλη κάποιοι τα 

βάλανε με το σύλλογο. 
-Τι κάνει ο σύλλογος.
Ο σάκος του μποξ, ο εύ-

κολος αποδιοπομπαίος τρά-
γος. Λες και ο σύλλογος έχει 
κάποια μηχανή που τυπώνει 
ευρώ. Όμως και ο σύλλογος 
πνιγμένος στα δικά του προ-
βλήματα. Ξενοδοχείο, ελλείμ-
ματα, φόροι μεγάλης ακίνη-
της περιουσίας, χρωστούμε-
να ενοίκια από αναξιόπιστους 
ενοικιαστές… Μια μικρογρα-
φία της σημερινής Ελλάδας. 
Ευτυχώς κάποιοι άλλοι πιο 
λογικοί και πιο πρακτικοί έρι-
ξαν τη πρόταση. Ο μπάρμπα-
Γιάννης παλιά καραβάνα με 
τα κοινά, ο Μπάμπης, ο Βασί-
λης επίσης. 

-Πρέπει να οργανωθού-
με μόνοι μας. Η κατάσταση 
δε πάει άλλο. Να φτιάξουμε 
μια ομάδα που να ασχοληθεί 
με το χωριό. Να φτιάξει του 

χρόνου το στολισμό, να κα-
θαρίσει, να κόψει χορτάρια. 
Έτσι εθελοντικά …Και βλέ-
πουμε…Εδώ που φτάσαμε 
δεν πρέπει να περιμένουμε 
από κανέναν τίποτα.
Την υιοθετήσαμε την πρό-

ταση. Ποιοι θέλουν να γίνουν 
εθελοντές του χωριού. Ο κα-
θένας με τις όποιες γνώσεις, 
διάθεση και κουράγιο διαθέ-
τει, να ασχοληθεί όσο μπορεί 
με τα προβλήματα του συνό-
λου. Έτσι, χωρίς πρόγραμμα. 
Όσο μπορεί ο καθένας. Βλέ-
ποντας και κάνοντας.
Θα δούμε πως θα προχω-

ρήσει. Αφού δεν υπάρχει 
φράγκο πρέπει να πορευ-
τούμε αλλιώς. Να προσαρ-
μοστούμε στους χαλεπούς 
καιρούς που ήρθαν. Και ίσως 
να μας βγει και σε καλό. Να 
ανακαλύψουμε πάλι την αλ-
ληλεγγύη, την αλληλοβο-
ήθεια, τον αλληλοσεβασμό. 
Αν τα καταφέρουμε βάζοντας 
λίγο πλάτη, λίγο βοήθεια στο 
συμφέρον των πολλών, ξε-
χνώντας για λίγο το εγώ μας, 
το δικό μας, το συμφέρον το 
προσωπικό μπορεί να γίνου-
με και καλλίτεροι.
Ο σπόρος έπεσε, να δούμε 

αν θα βλαστήσει. Από μας 
εξαρτάται και ο χρόνος θα 
δείξει.

Αντ. Παπαντωνίου

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΚΑΛΑ. ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ 
Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ. Να είμαστε όλοι 
υγιείς, χαρούμενοι και οπλισμένοι με υπο-
μονή για να μπορέσουμε να αντέξουμε τις 
δυσκολίες που περνάει η χώρα μας και κατ΄ 
επέκταση ο λαός, αλλά κυρίως να είμαστε 
αλληλέγγυοι στα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουμε όλοι και ο καθένας χωριστά. Είναι 
βέβαιο ότι όλα θα ξεπεραστούν, γιατί το βου-
νό είναι μαθημένο από τα χιόνια.
Καιρό έχουμε να επικοινωνήσουμε μέσω 

της εφημερίδας του χωριού μας , για διάφο-
ρους λόγους, όμως πάντα έχουμε την σκέψη 
μας στους φίλους, στους συμπατριώτες και 
στα μέλη του Συλλόγου μας.
Κατ΄ αρχάς θέλουμε να συγχαρούμε το νε-

οεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» και να ευχηθούμε από 
τα βάθη της καρδιάς μας κάθε επιτυχία στο 
έργο τους και τους δηλώνουμε για μια ακόμη 
φορά ότι ο Σύλλογος Γυναικών είναι πάντα 
δίπλα τους. Εξάλλου δεν πρέπει να διαφεύγει 
σε κανένα ότι είμαστε πρωτίστως μέλη του 
Συλλόγου «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ».
Λυπούμεθα που εφέτος δεν διοργανώσα-

με καμιά εκδήλωση για τις γιορτές, αλλά 
κρίθηκε ότι θα ήταν δύσκολη η συμμετοχή 
των περισσοτέρων, λόγω των πολλαπλών 
προβλημάτων που ο καθένας αντιμετωπίζει 
τον καιρό αυτό. Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι 
σύντομα θα επανέλθουμε στον παλιό καλό 
καιρό, αρκεί να είμαστε υγιείς και να έχου-
με θέληση για το καλύτερο. Η μιζέρια είναι 
γεγονός ότι δεν ταιριάζει στον Έλληνα και 
την Ελληνίδα και πάντα βρίσκει διέξοδο στα 
προβλήματά του.
Από τα βάθη της καρδιάς μας ευχαριστούμε 

θερμά όλες τις φίλες, φίλους, συμπατριώ-
τες, συμπατριώτισσες και μέλη του Συλλόγου 
μας για την ένθερμη συμμετοχή τους στις μι-
κρές, αλλά γεμάτες αγάπη και ζεστασιά εκ-
δηλώσεις τους Συλλόγου μας , που έγιναν το 
καλοκαίρι στο χωριό μας. Αισθανθήκαμε ότι 
μπορούμε όλοι μας να προσφέρουμε αγάπη, 

ενδιαφέρον ο ένας στον άλλο και έστω και 
με πολύ μικρό ποσό να ενισχύουμε το έργο 
του κάθε Συλλόγου. Έχουμε ηθική υποχρέ-
ωση και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αγάπη 
και η συμπόνια των προγόνων μας ήταν το 
στήριγμα και η ελπίδα για την αντιμετώπιση 
των δύσκολων εποχών, που και αυτοί πέρα-
σαν, πλην όμως στάθηκαν στο ύψος τους και 
κατάφεραν να μας γαλουχήσουν με ανάλογες 
αρχές, κάτι που σπανίζει για την εποχή μας.
Επίσης θέλουμε να εκφράσουμε την λύπη 

μας για όλους τους συμπατριώτες και συμπα-
τριώτισσες που έφυγαν από κοντά μας και 
ευχόμαστε να έχουν ένα καλό Παράδεισο και 
ο Μεγαλοδύναμος να χαρίζει υγεία, ζωή και 
μνήμη στις οικογένειές τους.
Θέλουμε να ενημερώσουμε τα μέλη του 

Συλλόγου μας ότι την 11η ΜΑΡΤΙΟΥ 2012, 
ημέρα Κυριακή και ώρας 11 π.μ. έως 05 
μ.μ., στην αίθουσα της ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗΣ, 
οδός Πειραιώς, αριθμ.1, 7ος όροφος, θα δι-
εξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του 
νέου Δ.Σ. του Συλλόγου μας.
Όσα μέλη του Συλλόγου μας επιθυμούν να 

είναι υποψήφιες για το νέο Δ.Σ., θα πρέπει 
να δηλώσουν την συμμετοχή τους το αργό-
τερο μέχρι την 06η Μαρτίου 2012, στις κ.κ. 
1) Κική Μπακούλα-Γεωργαντά, τηλ. 210-
57.45.905, 2) Βούλα Παπαγεωργίου, τηλ. 
210-29.10.974 και 3) Μαρία Μπαρμπαλιά, 
τηλ. 210-38.47.626 & 6944-78.11.18.
Τέλος παρακαλούμε τα μέλη του Συλλόγου 

μας να μεταβούμε στο χωριό μας, την 28η Ια-
νουαρίου 2012 για την κοπή της πίτας του 
Συλλόγου «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ». Ας δη-
λώσουμε εγκαίρως την συμμετοχή μας. Είναι 
μια καλή ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί στο 
χωριό μας και έστω για λίγο να χαρούμε τις 
ομορφιές του.
Σας ευχόμαστε και πάλι ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ 

ΚΑΛΑ και καλή αντάμωση στο χωριό μας. 
ΠΡΟΣΟΧΗ μη ξεχάσετε να δηλώσετε συμμετο-
χή, Ευχαριστούμε για όλα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ 
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 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ - ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ & τις ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
από πιστώσεις  ΣΑΤΑ &  Ι. Π.

 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης με σωλήνα 
Φ125 και 16 Atm 12.600,00 Ι.Π.

2 Καθάρισμός και συντήρηση δεξαμενών 7.000,00 γενικά 

3 Μελέτη και αδειοδότση για γεώτρηση 25.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

4
Αναπλάσεις εισόδων (από την είσοδο του Μαυράκειου 
Ιδρύματος μέχρι τη βρύση του Αγ.Γεωργίου, από το ξενοδοχείο 
μέχρι την είσοδο του χωριού και στην είσοδο από Αρχαία Γόρτυνα, 
καθώς και εσωτερικές αναπλάσεις κατόπιν υποδείξεως)

20.500,00 ΣΑΤΑ

5 Συντήρηση και επισκευή δημοτικών δρόμων 12.600,00 ΣΑΤΑ

6 Συντήρηση πρασίνου 6.900,00 εργασία 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 84.600,00

ΜΝΗΜΕΣ ΣΚΕΠΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Τι έκανες πατέρα στον καιρό της κατοχής ;
Παιδιά μου. 
 Ήταν Απρίλιος 1941. Η Ελλά-

δα μας υπέκυψε κάτω από τα 
πλήγματα των δύο αυτοκρατο-
ριών Γερμανίας και Ιταλίας.

 Η Ελλάδα έπεσε αλλά υπάρ-
χουν πτώσεις ταπεινές και πτώ-
σεις μεγαλοπρεπείς.

 Η πατρίδα μας υποδουλώθη-
κε και επακολούθησε η μαύρη 
κατοχή. Μπλόκα,εκτελέσεις, πεί-
να, δυστυχία στην ημερήσια δι-
άταξη. Το κνούτο της σκλαβιάς 
βάρυνε αφόρητα τα στήθια των 
σκλαβωμένων. 

 Όλοι οι Έλληνες, ο κάθε ένας 
έστησε ταμπούρια τα στήθη του 
και ο κάθε ένας με τον τρόπο 
του πρόβαλε εμπόδια και αντί-
σταση στους καταχτητές.

 Όσο αφορά παιδιά μου εμέ-
να, σήμερα παραμερίζω την 
ομίχλη που εδώ και πενήντα 
χρόνια έχει σκεπάσει εκείνα τα 
γεγονότα της εποχής εκείνης και 
γράφω όσα θυμάμαι..

Φρεσκάρω την μνήμη μου και 
την φέρνω πίσω, όταν ήμουν 
τριάντα χρονών νέος.

 Ημερομηνία 22 Ιανουαρίου 
1942 έχει μείνει νωπή στην μνή-
μη μου όταν ένας, μακαρίτης 
σήμερα, συνάδελφος μου είπε:

«Γιάννη έχω ένα ραδιόφωνο 
που λειτουργεί με ξηρά μπατα-
ρία και σκέφτομαι να το παρα-
δώσω στους Γερμανούς, γιατί 
φοβάμαι». «Όχι, του είπα, να 
μου το δώσεις εμένα». Την επό-
μενη, μέσα σ’ ένα τσουβαλάκι. 
Επί πολλές μέρες βασάνιζα το 
μυαλό μου που να το εγκατα-
στήσω, ώστε να ακούω το σταθ-
μό του Λονδίνου. Το σπίτι μου 
ήταν στο κέντρο της πόλης και 
ήταν επικίνδυνο να το βάλω σε 
λειτουργία μέσα στο σπίτι που 
γύρω γύρω υπήρχαν πολλά σπί-
τια και πολύ κίνηση.

Ξαφνικά μου ήρθε η ιδέα πως 
ο κατάλληλος χώρος, που δεν 
ήταν εύκολο κάποιος να υποψι-
αστεί, ήταν το νεκροταφείο της 
Ευαγγελίστριας, μέσα στο οστε-
οφυλάκιο. Την επόμενη κιόλας 
βρέθηκα στο νεκροταφείο. Έκα-
να το σταυρό μου στην εκεί εκ-
κλησία, πήρα ένα κεράκι και το 
άναψα στο οστεοφυλάκιο, για 

μνημόσυνο δήθεν των αναρίθ-
μητων αγνώστων ξεθαμμένων. 
Βέβαια ο πραγματικός μου σκο-
πός ήταν να κατασκοπεύσω τον 
χώρο. Εκείνο που με ανησυχού-
σε και με είχε βάλει σε σκέψη 
ήταν μήπως την νύχτα κλείδω-
ναν την πόρτα. Όμως την μεγά-
λη σιδερένια πόρτα που υπήρχε, 
όχι μόνο δε τη κλείδωναν, αλλά 
ούτε καν κλειδαριά είχε. Θα εί-
χαν σκεφθεί ποιος να κλέψει; 
και τι να κλέψει; Αυτό που είδα 
με χαροποίησε. Το βράδυ, μό-
λις το σούρουπο έδιωξε το φως 
της ημέρας, το τσουβαλάκι με 
το ραδιόφωνο, από μια αθέατη 
πλευρά, το κρέμασα μέσα στον 
περίβολο του νεκροταφείου 
και μ’ ένα σάλτο δρασκέλισα τα 
κάγκελα και βρέθηκα και εγώ 
μέσα. Με προφύλαξη μπήκα 
στην κοκκαλοθήκη και έκλεισα 
πίσω μου την σιδερένια πόρτα. 
Μερικά νεκροκέρια ήταν ακόμα 
αναμμένα και φώτιζαν τρεμου-
λιαστά το χώρο. Είδα γύρω μου 
κόκκαλα ξερά ξεθαμμένων σε 
ξύλινα κασόνια και άλλα σκορ-
πισμένα. Νεκρική σιγή, νεκρικό 
το θέαμα. Εκεί βασίλευε η σιωπή 
και ο θάνατος. Κάθε μια νεκρό-
κασα είχε μέσα κρυμμένη μια 
ολόκληρη ζωή. Άραγε ……τίμια 
η αμαρτωλή;

Συνεπαρμένος από το μακά-
βριο και νεκρικό θέαμα στάθη-
κα λίγο σκεφτικός και ρωτήθη-
κα : “Μήπως ο πεθαμένος είναι 
πιο ευτυχισμένος που ούτε ο 
εχθρός τον τυραννάει, ούτε 
αναστενάζει ούτε πονάει από 
του καταχτητή τα χτυπήματα; 
«Συνήλθα από την έκσταση που 
είχα περιπέσει και είπα: “Γιάννη, 
οι πεθαμένοι χωριστά και εσύ ο 
ζωντανός εδώ μπροστά θα πο-
λεμήσεις όσο μπορείς περισσό-
τερο τη μαύρη σκλαβιά” 

Και αμέσως έβαλα επάνω σε 
μια νεκρόκασα το ραδιόφωνο, 
σε μια άλλη κάθισα, σήκωσα την 
αντένα και περίμενα.

 Οχτώ η ώρα ακριβώς ακού-
ω:Ταμ-Ταμ-Ταμ το σήμα του 
Μπι-Μπι-Σι. Ένα ρίγος συγκλόνι-
σε ολόκληρο το κορμί μου. Αξέ-
χαστη εκείνη η στιγμή, χαρού-
μενη εκείνη η ώρα!!! Αξέχαστη η 

φωνή που έβγαινε από κείνο το 
κουτί: «Εδώ Λονδίνο. Αγαπητοί 
Έλληνες ακροατές καλησπέρα 
σας». Νόμισα για μια στιγμή πως 
εκείνο το ωχρό και τρεμάμενο 
φως του κεριού που είχα ανά-
ψει, έλαμψε και έγινε το φως της 
ελπίδας και της λευτεριάς. Και 
από εκείνη τη στιγμή τη βραδιά 
και κάθε βράδυ τακτικά άκουγα 
ελπιδοφόρα μηνύματα, μηνύμα-
τα γλυκά μηνύματα χαρούμενα, 
μηνύματα που έλεγαν πως γρή-
γορα θα ξανάρθει η λευτεριά. Τα 
πιο σημαντικά από αυτά ήταν:

-Ο Πρωθυπουργός της Αγγλί-
ας είπε ότι οι Έλληνες εγγυήθη-
καν την ανεξαρτησία της Αγγλί-
ας. 

-Ο Στάλιν είπε ότι οι Έλληνες 
πρόβαλλαν σθεναρά αντίσταση 
και έδωσαν σε μας την ευκαιρία 
να οργανωθούμε ως Ρώσοι και 
ως άνθρωποι. Σας ευγνωμονού-
με.

-Κάθε βράδυ αρμάδα από πε-
νήντα υπερφρούρια αεροπλά-
να Β29 και τετρακινητήρια Β52 
βομβαρδίζουν Γερμανικές πό-
λεις και το Βερολίνο, και ένεκα 
των πυρκαγιών δημιουργήθηκε 
θύελλα πυρός. 

-Ότι βύθισαν και τα τρία Γερ-
μανικά θωρηκτά της τσέπης 
(έτσι τα ονόμασαν οι Γερμανοί)
τα οποία δεν έφταναν το εκτόπι-
σμα των Εγγλέζικων αλλά είχαν 
μεγάλη δύναμη πυρός.

-Ότι ο φον Ες, υπαρχηγός του 
Χίτλερ, δραπέτευσε στην Αγ-
γλία.

-Ότι ο Στρατηγός Ουέιβελ κυ-
νήγησε τον Ρόμελ και τον εξα-
νάγκασε να εγκαταλείψει την 
Λιβύη.

-Ότι άρχισε η Ρώσικη αντεπί-
θεση και στο Στάλιγκραντ οι Ρώ-
σοι συνέλαβαν τον Στρατάρχη 
φον Πάουλούς μαζί με 29 στρα-
τηγούς και 90,000 στρατιώτες,

 Αυτά και άλλα πολλά μηνύμα-
τα ακουγόντουσαν από εκείνο 
το μαγικό κουτί.

Και όταν τελείωνε η εκπομπή, 
έβαζα το ραδιόφωνο σε μια 
μισοσαρακοφαγωμένη νεκρό-
κασα, ανάμεσα σε κόκκαλα και 
νεκροκεφαλή, σε άλλη τη μπα-
ταρία, έσβηνα το κεράκι και γλί-

στραγα ανάμεσα στα μνήματα, 
που εάν θα με έβλεπε κανένας, 
θα κοβότανε το αίμα του γιατί 
θα νόμιζε ότι κάποιος πεθαμέ-
νος νεκραναστήθηκε. Με προ-
σοχή δρασκέλιζα και πάλι τα 
κάγκελα και κατ’ ευθείαν στους 
συναδέλφους που με αγωνία με 
περίμεναν να τους πω τα ευχά-
ριστα κάθε φορά νέα.

 Σκουντούσε ο ένας τον άλλον 
να έρθουν όσο πιο πολύ κοντά 
μου που με άκουγαν άφωνοι και 
με προσοχή, όπως θα γινόταν 
τα ραγιαδόπαιδα τους παπάδες 
και τους καλόγερους στο κρυ-
φό σχολειό σε άλλη παρόμοια 
εποχή.

 Η τακτική αυτή κράτησε σε 

όλο το διάστημα της μαύρης 
κατοχής που έκανα παρέα τα 
βράδια με τα μνήματα, με τα 
κόκκαλα των ξεθαμμένων και 
το μαγικό ραδιόφωνο που τόσες 
και τόσες χαρές μου είχε δώσει 
και κάθε βράδυ μου έλεγε : Κου-
ράγιο Έλληνες!!!

 Σήμερα που ξεσκέπασα και 
έφερα στη μνήμη μου όλα εκεί-
να τα γεγονότα, αισθάνθηκα 
μεγάλη συγκίνηση και ηθική 
ικανοποίηση για το κατόρθωμά 
μου αυτό και άλλα ακόμη σε 
άλλη μορφή και θεωρώ πως και 
εγώ έβαλα έναν κόκκο άμμου 
στο οικοδόμημα της ελεύθερης 
πατρίδας μας.
Γιάννης Δ. Αναγνωστόπουλος 

Σημείωση εφημερίδας: Μάθαμε ότι ο μπαρμπα-Γιάννης συμπλή-
ρωσε αισίως φέτος τα 100 χρόνια του. Χρόνια συνεργάτης και φίλος 
της εφημερίδας και του συλλόγου συνεχίζει απτόητος Του ευχόμαστε 
να τα χιλιάσει. Εμείς πάντως χαιρόμαστε που το club των 100 και άνω 
μεγαλώνει….. 

ΕΚΔΡΟΜΗ ενός διαφορετικού 
Συλλόγου στο χωριό «ΕΛΛΗΝΙΚΟ»

Μεγάλη επιτυχία είχε η εκδρομή της «Ένωσης Φίλων Μαδαγασκά-
ρης» στο όμορφο και φιλόξενο χωριό σας. Η Ενωση απαρτίζεται από:
Έλληνες της Μαδαγασκάρης στην Ελλάδα
Malgaches που είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι στην Ελλάδα
Φίλους από την Ελλάδα που δεν έχουν σχέση με την Μαδαγασκάρη, 

αλλά έχουν πολλούς φίλους Έλληνες της Μαδαγασκάρης. 
Αυτή είναι και η διαφορά αυτού του συλλόγου. 
Με δύο πούλμαν και τα 70 άτομα που συμμετείχαν (αν ήταν Κυρια-

κή θα ξεπερνούσαν τα 100)έφθασαν στην (Ταβέρνα του Ταλούμη), 
στις 12, 00 μετά από μια πολύ ωραία διαδρομή, διασχίζοντας το όρος 
Μαίναλο. 
Από Αθήνα-Χρυσοβίτσι-Λιμποβίσι, τα πούλμαν έφθασαν στο ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΟ. Εκεί μας περίμενε ο κ. Ηλίας Ταλούμης κρατώντας ένα πίνακα 
που έγραφε TONGA SOA (καλώς ήρθατε στη γλώσσα της Μαδαγασκά-
ρης), ανάμεσα στις σημαίες των δύο χωρών. 
Μεγάλη και συγκινητική η συνάντηση. Συναντήθηκαν φίλοι μετά 

από 30, 40 ακόμη και 50 χρόνια. Οι μεγάλες αγκαλιές δύσκολα χωρίζο-
νταν και τα μάτια ήσαν βουρκωμένα. 
Το καλωσόρισμα του Ηλία με τα γλυκά και ωραία λόγια του και τις 

φωτογραφίες που είχε ανασύρει από το χρονομπαούλο μοναδικό. Η 
χριστίνα Κοτσιρίλου-Ταλούμη είχε ετοιμάσει τα εκπληκτικά τοπικά 
εδέσματα της Μαδαγασκάρης. Παραδοσιακή Σαλάτα «Achards des Le-
gumes» και «Romazava»συνοδευόμενη από pimment rouge-vert. Tο 
φαγητό περιλαμβάνει κρέας μοσχαρίσιο (το αυθεντικό zebu) και χόρτα 
(anamam, φύλλα από ραπάνια, σέσκουλα, βλίτα, gigembre). H οικογέ-
νεια Κοτσιρίλου είχε φέρει τα χόρτα αεροπορικώς από τη Μαδαγασκά-
ρη. Αυτή ήταν και η έκπληξη που καταχειροκροτήθηκε. 
Ο Σούλης, ο υπεύθυνος της ταβέρνας είχε φτιάξει όπως πάντα τον 

χωριάτικο κόκκορα με χυλοπίττες, το κατσίκι στο φούρνο με πατάτες 
και ως επιδόρπιο τον παραδοσιακό χαλβά. «Δεν έμεινε ούτε κόκαλο»
Μετά το γεύμα και την περιήγηση των εκδρομέων στο χωριό και το 

μουσείο, μας περίμενε η κυρία Σοφία με πεντανόστιμες δίπλες και 
καφέ στο ξενοδοχείο «Γόρτυς» του Παναγιώτη Ταλούμη. 
Οι αναμνηστικές φωτογραφίες τους είχαν την τιμητική τους. 
Η ημέρα τελείωσε με αναμνηστικές φωτογραφίες, όλων μας, μπρο-

στά στη Ταβέρνα του Ταλούμη και με την επιθυμία αυτή η συνάντηση 
να γίνεται μια φορά το χρόνο. 

Με εκτίμηση
Αθανάσιος Κωστούλας - Επίτιμος Πρόξενος Μαδαγασκάρης

Το καλωσόρισμα από τον Ηλία Ταλούμη
Κύριε Πρόεδρε,
Αγαπητοί μας φίλοι του Διοι-

κητικού Συμβουλίου, φίλες και 
φίλοι, Σας καλωσορίζουμε στο 
χωριό μας, το ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ΚΑΛΩΣ 
ΗΡΘΑΤΕ στην ΑΡΚΑΔΙΑ!! 
Ιδιαίτερα καλωσορίζουμε τους 

φίλους μας που παρόλο δεν 
έχουν καμία σχέση με τη Μαδα-
γασκάρη, μας κάνουν την τιμή να 
είναι μέλη του Συλλόγου μας και 
να είναι σήμερα μαζί μας. Αλλά 
το κυριότερο να είναι μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό εί-
ναι ιδιαίτερη χαρά για μας.
Κύριε πρόεδρε και φίλοι είναι 

ιδιαίτερη τιμή για εμάς που επι-
λέξατε το χωρίο μας και την ΤΑ-
ΒΕΡΝΑ ΜΑΣ, γι’ αυτήν την ΠΡΩ-
ΤΗ και ωραία συνάντηση, σας 
ευχαριστούμε.

 «TONGA SOA»

Ο Ηλίας Ταλούμης καλωσόρι-
σε στην γλώσσα τους, τους με-
τανάστες της Μαδαγασκάρης και 
καταχειροκροτήθηκε. Τους είπε 
«Αγαπητοί μας Φίλοι, ΑΔΕΛΦΟΙ 
Malagasy, για εμάς δεν είστε 
απλοί φίλοι, είστε οικογένειά 
μας διότι ζήσαμε πιο πολλά χρό-
νια στη Μαδαγασκάρη παρά εδώ 
στην Ελλάδα. Τα παιδιά μας γεν-
νήθηκαν εκεί και είναι ΖΑΝΑΤΑ-
ΝΥ(παιδιά του τόπου)
Επίσης, χαιρόμαστε πάρα πολύ 

σήμερα, διότι είδαμε φίλους που 
είχαμε να τους δούμε πάρα πολ-
λά χρόνια.
Τώρα θα ζητήσω να κάνουμε 1’ 

λεπτού σιγή για τους συγγενείς 
και φίλους που χάσαμε είτε εδώ 
είτε στην Μαδαγασκάρη.
Ευχαριστώ και καλή όρεξη!

 Ηλίας Ταλούμης
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ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/16-11-2011

 Στο Ελληνικό σήμερα 21 Νοεμβρίου του έτους 
2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στο κοινοτι-
κό γραφείο του Ελληνικού συνεδρίασε το συμ-
βούλιο της Τοπικής Κοινότητας Ελληνικού, ύστε-
ρα από πρόσκληση του προέδρου Χαράλαμπου 
Μπαρμπαλιά για τη συζήτηση των παρακάτω θε-
μάτων. 

Παρόντες 
Χαράλαμπος Α. Μπαρμπαλιάς
Γεώργιος Χ. Κουρουνιώτης
Σπύρος Β. Δρούλιας 

1ο Θέμα: Μέτρα για την αντιμετωπίσει της έλλει-
ψης νερού τους καλοκαιρινούς μήνες

Ο πρόεδρος εισηγούμενος στο θέμα, ανέφερε, 
για συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Γορτυνίας για το 2012 πρέπει να συζητή-
σουμε το θέμα της διαχείρισης του νερού και συ-
νεχίζοντας είπε, επειδή κάθε καλοκαίρι παρουσι-
άζεται έντονα το πρόβλημα της έλλειψης νερού, 
που οφείλετε κυρίως στην μειωμένη παροχή των 
πηγών αλλά και στην αυξημένη κατανάλωση, από 
του κατοίκους του χωριού που την εποχή αυτή 
εχουν αυξηθεί, λόγω των καλοκαιρινών διακο-
πών, πρέπει έγκαιρα να λάβουμε τα κατάλληλα 
μέτρα για να εξασφαλίσουμε την κανονική υδρο-
δότηση του χωριού. Ο Κοινοτικός Σύμβουλος, 
Σπύρος Δρούλιας, πρότεινε να ελέγξουμε την κα-
τανάλωση νερού μετρώντας τους υδρομετρητές 
κάθε μήνα, από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο. Ο 
Κοινοτικός Σύμβουλος, Γεώργιος Κουρουνιώτης, 
πρότεινε κάθε παροχή να δικαιούται δωρεάν 1 
κυβικό νερού κάθε μέρα, για υπέρβαση 10 κυβι-
κών μηνιαίως να επιβαρύνεται 0, 50 ευρώ ανά 
κυβικό και από 40 κυβικά και πάνω 1 ευρώ ανά 
κυβικό. Ο Πρόεδρος, Χαράλαμπος Μπαρμπαλιάς, 
πρότεινε να γίνει έλεγχος των υδρομετρητών και 
αντικατάσταση όσων δεν λειτουργούν επίσης είπε 
πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας την κατανάλωση 
των καταστημάτων ξενοδοχείων τυροκομείου και 
ιδιοκτητών πισίνας, γιατί ανεξέλεγκτη κατανάλω-
ση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην 
υδροδότηση του χωριού όλο το χρόνο. 
Μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας 
υπόψη τις απόψεις των μελών του Συμβουλίου 
ομόφωνα αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

1. Έλεγχος κατανάλωσης νερού με μέτρηση 
των υδρομέτρων τις παρακάτω ημερομη-
νίες : 1 Ιουνίου 2011 – 1 Ιουλίου 2011 – 1 
Αυγούστου 2011 – 1 Σεπτεμβρίου 2011 – 1 
Οκτωβρίου 2011.

2. Τιμολόγηση νερού μηνιαίως : 30 κυβικά μέ-
τρα νερού σε κάθε παροχή δωρεάν, από 30 
έως 50 m 0, 50 ευρώ ανά κυβικό, 50 έως 70 
1 ευρώ ανά κυβικό και από 70 κυβικά μηνι-
αίως και πάνω 2 ευρώ ανά κυβικό. Σε κάθε 
παροχή για στάβλους 15 κυβικά μηνιαίως 
δωρεάν, από 15 έως 25 0, 50 ευρώ ανά κυ-
βικό, από 25 έως 35 1 ευρώ και από 35 και 
πάνω 2 ευρώ.

3. Στα καταστήματα, ξενοδοχειακά καταλύμα-
τα, τυροκομείο, πισίνες ο έλεγχος θα γίνεται 
όλο το χρόνο ανά τρίμηνο με τιμή ανά κυβικό 
μετρό νερού 0.40€

4. Υδρόμετρα: Αντικατάσταση κατεστραμμέ-
νων υδρομέτρων και τοποθέτηση εκεί που 
δεν υπάρχουν.

5. Ενεργοποίηση των διαδικασιών του Δήμου 
για άμεση είσπραξη οφειλών από τέλη 
ύδρευσης προηγουμένων ετών.

6. Να ζητηθεί από το Δήμο Γορτυνίας το κατάλ-
ληλο προσωπικό για την υλοποίηση της πα-
ρούσας απόφασης.

7. Να ζητηθεί από το Δήμο Γορτυνίας η έγκριση 
και η εφαρμογή του παραπάνω κανονισμού.

2ο Θέμα Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίου
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε ότι 

πρέπει να λάβουμε μέριμνα γιατί η κατάσταση 
στο κοιμητήριο είναι σε οριακό σημείο ο διαθέ-
σιμος χώρος είναι ελάχιστος, παίρνοντας το λόγο 
ο Γεώργιος Κουρουνιωτης είπε ότι η κατάσταση 
είναι σοβαρή και οπωσδήποτε θα πρέπει να ανα-
ζητήσουμε λύση προτείνοντας την ειδοποίηση 
από το Δήμο Γορτυνίας των συγγενών για να κά-
νουν εκταφές ώστε να εξευρεθεί χώρος, ο Σπύρος 
Δρουλιας είπε ότι πρέπει άμεσα να ειδοποιηθούν 
οι συγγενείς που διατηρούν τάφους πολλά χρό-
νια και ειδικότερα εκείνοι που είναι κατεστραμ-

μένοι και παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης, ο 
Πρόεδρος είπε ότι από τη στιγμή που το χωριό 
μας διαθέτη καινούργιο καθαρό και περιποιημέ-
νο οστεοφυλάκιο, που κατασκευάστηκε το 2010, 
από το Δήμο Τρικολώνων και με την συνδρομή 
των καταγόμενων από το Ελληνικό, δεν υπάρχει 
λόγος να προβληματιζόμαστε για την εξεύρεση 
χώρου.

 Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση 
αποφάσισε, ότι μετά την παρέλευση πέντε χρό-
νων από την ημερομηνία ταφής να γίνετε υποχρε-
ωτικά εκταφή και μεταφορά της οστεοθήκης στο 
οστεοφυλάκιο, όπου θα φυλάσσετε χωρίς καμία 
επιβάρυνση.
Σε περίπτωση που οι συγγενείς αδιαφορήσουν, 

να γίνετε εκταφή από το Δήμο Γορτυνίας και τα 
οποία έξοδα, να χρεώνονται σε αυτόν πού ζήτησε 
τον τάφο κατά την ημέρα της ταφής.
Το Συμβούλιο της τοπικής κοινότητας Ελληνικού, 

ζητά από το Δήμο Γορτυνίας την έγκριση και 
εφαρμογή της παραπάνω απόφασης.

3ο Θέμα Συντήρηση Αγροτικών δρόμων.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε ότι η 

κατάσταση των αγροτικών δρόμων είναι σε κακή 
κατάσταση και χρήζουν επισκευής γιατί είναι 
αδιάβατοι, ο Σπύρος Δρουλιας είπε ότι, πρέπει 
να γίνουν άμεσα συντηρήσεις με μηχανήματα και 
σε ορισμένα σημεία να πέσουν και τσιμέντα γιατί 
εχουν αποσαθρωθεί, από τις βροχές, ακόμα είπε 
ότι οι κάτοικοι χρησιμοποιούν, κάθε μέρα τους 
αγροτικούς δρόμους, για να πηγαίνουν στα κτή-
ματα τους που μαζεύουν αυτή την εποχή ελιές και 
στα ποιμνιοστάσια που διατηρούν στις αγροτικές 
περιοχές, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται, σε 
μεγάλο βαθμό.

 Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού εξετά-
στηκαν, όλα τα προβλήματα στην αγροτική οδο-
ποιία ομόφωνα αποφασίστηκε να ζητηθεί απ’ το 
Δήμο Γορτυνίας η άμεση επισκευή των αγροτικών 
δρόμων.

4ο Θέμα Χριστουγεννιάτικος στολισμός, καθα-
ριότητα 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε, εν’ 
όψη των εορτών το χωριό μας θα δεχθεί επι-
σκέπτες, οι πληροφορίες από τους διαχειριστές 
τον καταλυμάτων, είναι ότι παρά την οικονομική 
κρίση, οι κρατήσεις για τις εορτές πλησιάζουν το 
100ο/ο, για το λόγο αυτό πρέπει, να στολίσου-
με την πλατεία και τις δυο εισόδους του χωριού 
για να τονίσουμε την εορταστική ατμόσφαιρα, 
τόσο ο Σπύρος Δρούλιας όσο και ο Γεώργιος 
Κουρουνιωτης, συμφώνησαν με την εισήγηση του 
προέδρου και συμπληρώσαν ότι πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή, στην καθαριότητα του χω-
ριού, γι’ αυτό ομόφωνα αποφασίστηκε να ζητηθεί 
από το Δήμο Γορτυνίας, να γίνει στολισμός και να 
σταλεί το απαραίτητο προσωπικό για την καθαρι-
ότητα, για να παρουσίαση το χωριό μας την πρέ-
πουσα εικόνα την περίοδο των εορτών, ώστε μαζί 
με την προσπάθεια των επαγγελματιών, να κρα-
τήσουμε σε ανοδική τροχιά, το τουριστικό ρεύμα 
που παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια.

 Μη έχοντας άλλο θέμα λύεται η συνεδρίαση. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χαράλαμπος Α. Μπαρμπαλιάς 
ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Χ. Κουρουνιώτης
 Σπύρος Β. Δρούλιας

Υπόψη αντιδημάρχου κυρίας Διαμαντοπούλου 
Μαρίνας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2011

Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του σεβασμιότατου μητροπο-
λίτη μας κ. Ιερεμία ίσως να είναι και η λύση στο πρόβλημα 

της χώρας. Σίγουρα όμως είναι το νόημα των Χριστουγέννων. 
Να ζήσουμε φτωχά και ταπεινά. Ανεξάρτητα αν συμφωνείτε ή 
διαφωνείτε με την άποψη του σεβασμιότατου σίγουρα κάτι θα 
σας αγγίξει. Εμάς μας άρεσε και το δημοσιεύουμε ως έχει.

1. Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἡ σημερινή ἡμέρα, ἀδελφοί 
χριστιανοί! Τά Χριστούγεννα εἶναι ἡ ἀρχή τῶν ἑορτῶν, γιατί 
ἄν δέν γεννιόταν ὁ Χριστός, δέν θά εἴχαμε οὔτε τήν Βάπτισή 
Του, οὔτε τήν Σταύρωσή Του καί τήν Ἀνάστασή Του.
Γι᾽ αὐτό καί τά Χριστούγεννα τά εἶπαν «Μητρόπολη» τῶν 

ἑορτῶν, ὅτι δηλαδή εἶναι ἡ μητέρα ὅλων τῶν ἑορτῶν.
Χαρά λοιπόν, χριστιανοί μου, σέ ὅλους μας γιά τήν σημερι-

νή μεγάλη ἑορτή, ἀλλά ἡ χαρά αὐτή γιά μᾶς τούς Ἕλληνες, 
τά φετινά Χριστούγεννα εἶναι ἀναμεμιγμένη μέ λύπη. Μιά 
μεγάλη ἀνησυχία καί ἕνας κρυφός φόβος εἶναι στίς καρδιές 
ὅλων τῶν Ἑλλήνων γιά τήν πατρίδα μας. Λέγαμε καί τρα-
γουδούσαμε χαρωπά καί μέ ὑπερηφάνια ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ποτέ 
δέν πεθαίνει, δέν τήν σκιάζει φοβέρα καμμιά»! Ἀλλά νά, πού 
στά χέρια ἡμῶν τῶν Νεοελλήνων ἡ ἀγαπημένη μας πατρίδα 
Ἑλλάδα βουλιάζει. Καί τά συμβαίνοντα στήν χώρα μας κάθε 
μέρα, λόγω τοῦ φοβεροῦ οἰκονομικοῦ προβλήματος, εἶναι χει-
ρότερα ἀπό τήν προηγούμενη ἡμέρα.

2. Τά πράγματα μᾶς τό καλοῦν, ἀγαπητοί μου, νά ζήσουμε 
πτωχά. Φταίει καί αὐτό γιά τήν συμβάσα οἰκονομική κρίση. 
Φταίει, δηλαδή, τό ὅτι ὅλοι μας σχεδόν τό ρίξαμε στήν σπα-
τάλη καί στήν ἄνετη ζωή μέ τά πολλά φαγητά καί τίς πλού-
σιες ἀπολαύσεις. Δέν πρέπει ὅμως νά εἶναι τέτοια ἡ ζωή τοῦ 
χριστιανοῦ. Ὁ χριστιανός πρέπει νά ζεῖ πτωχικά, γιατί τέτοια 
ἦταν ἡ ζωή τοῦ γεννηθέντος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἄνθρωποι, 
στήν ἐποχή πού γεννήθηκε ὁ Χριστός, ζοῦσαν μέ σπάταλες 
ἀπολαύσεις, μέ ἁμαρτωλές ἡδονές καί ζοῦσαν ἀκόμη μέ τόν 
πόθο νά δοξαστοῦν κοσμικά. Ἀλλά γεννήθηκε ὁ Χριστός! 
Γεννήθηκε, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, γιά νά 
πολεμήσει τρεῖς ἔρωτες, τοῦ Διαβόλου ἔρωτες.
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός γεννήθηκε γιά νά πολεμήσει τόν ἔρω-

τα τοῦ πλούτου, πρῶτον, τόν ἔρωτα τῶν ἡδονῶν, δεύτερον, 
καί τόν ἔρωτα τῆς δόξης, τρίτον. Ἔτσι εἶναι, χριστιανοί μου! 
Ἄν ἐξετάσετε τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τήν γράφουν τά 
Εὐαγγέλια, θά δεῖτε, ἀπό τήν Φάτνη τῆς Βηθλεέμ, μέχρι τό 
Σταυρό τοῦ Γολγοθᾶ, θά δεῖτε φτώχεια καί ταπείνωση. Στή 
φάτνη πού γεννήθηκε, ποῦ εἶναι ἡ σόμπα, ποῦ ἡ θερμάστρα, 
ποῦ τά μαλακά παπλώματα; Καί κατά τόν θάνατό Του στόν 
Γολγοθᾶ ποῦ εἶναι τό κρεββάτι καί ποῦ τό μαξιλάρι; Κρεβ-
βάτι εἶναι ὁ Σταυρός καί μαξιλάρι του τό μυτερό ἀκάνθινο 
στεφάνι. Καί ἀκόμη ὅλη ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τήν φάτνη 
μέχρι τόν Σταυρό Του, ἦταν πόνος καί ὀδύνη. Ἡ ὀδύνη αὐτή 
τοῦ Χριστοῦ ἦταν γιά νά πολεμήσει τήν ἡδονή τῆς ἁμαρτίας 
τοῦ κόσμου.

3. Ἀφοῦ λοιπόν, ἀδελφοί χριστιανοί, τέτοιον Ἀρχηγό τῆς 
πίστης μας ἔχουμε, τόν Ἰησοῦ Χριστό, πού ἔζησε πτωχικά 
καί ταπεινά, τέτοια ζωή νά ἀγαπήσουμε κι ἐμεῖς καί ἔτσι νά 
ζήσουμε: Φτωχικά καί ταπεινά! Πολυτελῆ ἐνδύματα, φαντα-
χτερά φορέματα, κοσμήματα καί λούσα δέν ταιριάζουν στόν 
χριστιανό πού ὁρκίστηκε τό «Συντάσσομαι τῷ Χριστῷ», ὅτι 
δηλαδή θά ἀγωνίζεται νά ἀκολουθεῖ στήν ζωή του τήν ζωή 
τοῦ Χριστοῦ. Αὐτός δέ ὁ τρόπος ζωῆς μας, ἐκτός ἀπό τό ὅτι 
θά μᾶς κάνει καλούς χριστιανούς, ἀσκητές στό ἦθος καί τόν 
τρόπο, θά μᾶς δώσει καί τήν δυνατότητα νά βοηθήσουμε καί 
τούς πτωχούς καί ἀνήμπορους ἀδελφούς μας, αὐτή μάλιστα 
τήν ἐποχή πού τήν βασανίζει τό οἰκονομικό πρόβλημα. Ἀπό 
παλαιά οἱ χριστιανοί εἶχαν τό σύνθημα: «Νηστεύσωμεν, ἵνα 
ἐλεήσωμεν». Καί «τό δικό μας περίσσευμα, νά ἀναπληρώνει 
τό ὑστέρημα τῶν ἄλλων», λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Β´ Κορ. 
8,13).

4. Τό ὄνομα τοῦ νεογεννηθέντος Ἰησοῦ Χριστοῦ μας εἶναι 
«Ἐμμανουήλ». «Ἐμμανουήλ» σημαίνει ὅτι μαζί μας εἶναι ὁ 
Θεός! Ἀφοῦ λοιπόν, ἀδελφοί μου, ὁ Θεός ἦρθε στήν μιζέρια 
μας καί τήν φτώχεια μας, ἀφοῦ τόν ἔχουμε μαζί μας, ἀκόμη 
δέ καί μέσα μας, μέ τήν Θεία Κοινωνία, ἄς μήν φοβόμαστε 
τίποτα. Σάν χριστιανοί καί σάν Ἕλληνες περάσαμε πολλές 
μπόρες. Περάσαμε Τουρκιά καί δέν λυγίσαμε. Οὔτε καί τώρα 
θά ἀφήσει ἡ Παναγία μας, Αὐτή ἡ ὑπέρμαχος Στρατηγός 
μας, οὔτε καί τώρα θά ἀφήσει ἡ Θεοτόκος νά χαθοῦμε. Ἐλπί-
δα μας καί ἀκούμπημά μας εἶναι ἡ Παναγία. Αὐτήν ἀγαπᾶμε 
καί σ᾽ Αὐτήν προσευχόμαστε γιά τήν σωτηρία μας. Ναί, τήν 
πατρίδα μας θά τήν σώσει ἡ Παναγία μας, ἡ Μητέρα τοῦ Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ μας, πού σήμερα ἑορτάζουμε τήν γέννησή Του 
ἀπ᾽ Αὐτήν.
Χρόνια σας πολλά.

Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

 Συντροφιά με τη σκέψη μου

Αντάμα απόψε σκέψη μου σεργιάνι θε να βγούμε
στα περασμένα στα παλιά αντάμα να βρεθούμε

Μικρά παιδιά που παίζαμε μες της ζωής τη στράτα
γι’αυτό μη σταματάς πιο γρήγορα περπάτα

Σε τούτο το σεργιάνι μας ότι έχει απομείνει
σελίδες που γράφαμε μαζί βιβλίο για να γίνει

Σκέψη μου απόψε σε κρατώ σε θέλω εδώ κοντά 
μου
παντοτινή συντρόφισσα τώρα στα γερατειά μου

ΗΛΙΑΣ ΛΕΩΝ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΚΩΛΕΤΤΗ 3 ΑΘΗΝΑ
210-3822999 ΚΙΝ: 6972-307407
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Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

του Συλλόγου στο διαδίκτυο στη 

διεύθυνση www.ellinikon.gr

Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 
29 Φεβρουαρίου 2012. 
Περιμένουμε έγκαιρα 
τις συνεργασίες σας.

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Λογιστής - Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μενελάου 138, 131 22 Ίλιον
Τηλ.: 210 2620100, Fax: 2102620310

Λειτουργεί και πάλι το χιονοδρομικό 
του Μαινάλου... 

«Λευκά» Χριστούγεννα έκα-
ναν, το τριήμερο που πέρα-
σε, κάτοικοι της Τρίπολης και 
πολλοί επισκέπτες, στο Χιο-
νοδρονικό κέντρο της Οστρα-
κίνας στο Μαίναλο, αφού το 
χιόνι στις πίστες έφτασε σε 
ύψος το ένα μέτρο και έτσι, 
μικροί και μεγάλοι, έσπευσαν 

για ... να απολαύσουν το λευ-
κό τοπίο και τις ομορφιές του 
βουνού.
Σε δηλώσεις του στην εκπο-

μπή «Καλημέρα Τρίπολη» και 
στη Γιώτα Καμπισιούλη, ο κ. 
Δημήτρης Κοσκινάς με την ιδι-
ότητα του Αντιπροέδρου του 
Ε.Ο.Σ. Τρίπολης, εμφανίστηκε 
ιδιαίτερα ικανοποιημένος από 
τη μέχρι τώρα προσπάθεια 
αλλά και από την προσέλευ-
ση του κόσμου, καθώς το 
χιονοδρομικό αυτές τις μέρες 
βρισκόταν σε πλήρη «αναβρα-
σμό» (σαλέ, σχολές ενοικιά-
σεων, baby lift, ορεινό κατα-
φύγιο Μαινάλου), ενώ αναμέ-
νεται ότι από την Πέμπτη 29 
Δεκεμβρίου, με τη λειτουργία 
και των αναβατήρων (lifts), θα 
υπάρχει ολοκληρωτική λει-
τουργία του. Με πρωτοβουλία 
μάλιστα του γραφείου Πολι-

τικής Προστασίας του δήμου 
Τρίπολης, όλες αυτές τις μέ-
ρες ο δρόμος προς το χιονο-
δρομικό ήταν ανοικτός και θα 
παραμείνει και τις επόμενες, 
αφού η Περιφέρεια έχει διαθέ-
σει στο δήμο εκχιονιστικό μη-
χάνημα με αποκλειστική αρ-
μοδιότητα τον καθαρισμό του 
δρόμου, ώστε να διευκολύνο-
νται οι εκδρομείς. Σε κάθε πε-
ρίπτωση πάντως, οι οδηγοί θα 
πρέπει να είναι εφοδιασμένοι 
στο πορτ-μπαγκάζ του οχήμα-
τός τους, με αντιολισθητικές 
αλυσίδες.
Το Χιονοδρομικό επισκέφτη-

κε και ο δήμαρχος Τρίπολης, 

Γιάννης Σμυρνιώτης, για να 
δει «ιδίοις όμμασι» την προ-
σπάθεια που γίνεται και να 
εντοπίσει, όσον αφορά την 
ασφάλεια στις πίστες, πιθα-
νές ελλείψεις ώστε να αντι-
μετωπιστούν και οι πίστες να 
λειτουργήσουν άμεσα, προς 
τέρψιν των επισκεπτών και 
εκδρομέων. Παράλληλα, δε-
σμεύτηκε ότι θα ενισχύσει την 
όλη προσπάθεια με επιπλέ-
ον οικονομική βοήθεια, για 
να αποτελέσει η περιοχή και 
πάλι πόλο έλξης τουριστών, 

ξεπερνώντας τα όποια προ-
βλήματα και εμπόδια του πα-
ρελθόντος. 
Ο κ. Κοσκινάς αποκάλυψε 

ότι, τις προσεχείς ημέρες, 
ετοιμάζεται μια σειρά εκπλή-
ξεων και happenings στους 
επισκέπτες, που ενδεχομέ-

νως να συνδυαστούν και με 
την ανακοίνωση της επίσημης 
πλέον λειτουργίας του χιονο-
δρομικού, ενώ εξέφρασε την 
αισιοδοξία ότι τα χρήματα του 
δήμου Τρίπολης θα πιάσουν 
«τόπο» και η εικόνα που θα 
παρουσιαστεί φέτος, θα εί-
ναι εντελώς διαφορετική από 
τις άλλες χρονιές, καλώντας 
όλους να αποτελέσουν αρω-
γούς σ’ αυτή την προσπάθεια 
του δήμου Τρίπολης.

Αργύρης Καρδαράς

«Θεωρώ δεδομένο 
ότι θα λειτουργήσει πολιτικό 
αεροδρόμιο στην Τρίπολη»! 

Πολύ σημαντικές ανα-
κοινώσεις  για  τη 

λειτουργία πολιτικού αε-
ροδρομίου στην Τρίπολη, 
έκανε, πριν από λίγη ώρα, ο 
Περιφερειάρχης Πελοπον-
νήσου, Πέτρος Τατούλης.
Μιλώντας στα ΜΜΕ είπε 
ότι ένας μεγάλος στόχος τη 
Περιφέρειας 
είναι η λει-
τουργία πο-
λιτικού αερο-
δρόμιου στην 
Τ ρ ί π ο λ η , 
αλλά  και  η 
. . .αναβάθμι-
ση του αερο-
δρομίου της 
Καλαμάτας . 
«Αυτά  που 
έχουμε απο-
φασίσει να τα 
κάνουμε, θα 
τα κάνουμε, 
δεν παίζουμε με την πρόο-
δο της χώρας» ανέφερε χα-
ρακτηριστικά. 
Στη συνέχεια , είπε ότι 
είναι έτοιμη η μελέτη και 
υπογράμμισε ότι «εγώ θε-
ωρώ δεδομένο ότι θα λει-
τουργήσει πολιτικό αε-
ροδρόμιο στην Τρίπολη». 
Ακολούθως, θύμισε ότι «ο 
κ. Μπεγλίτης πριν φύγει 
από το υπουργείο Άμυνας 
συνηγόρησε θετικά, ο κ. Βο-
ρίδης θέλει να τελειώσουν 
γρήγορα οι διαδικασίες, για 
να έρθει να ανακοινώσει το 
αεροδρόμιο, ενώ σήμερα 
μιλώντας με τη διοικήτρια 
της ΥΠΑ, είπε ότι συμφωνεί 
με τη λειτουργία πολιτικού 
αεροδρομίου στην Τρίπολη 
και περιμένει την Τρίτη το 
πρωί να της διαβιβάσουμε 
τη μελέτη για να την επε-
ξεργαστούν». 
Το λόγο πήραν μετά οι εκ-
πρόσωποι της Ελληνοκανα-
δέζικης εταιρείας, οι οποίοι 
ανακοίνωσαν συγκεκριμέ-
να στοιχεία της μελέτης. Εί-
παν ότι είναι μία συνέχεια 

της μελέτης που είχε γίνει 
το 2003 και ότι αναμένεται 
το τεύχος να είναι έτοιμο 
στο πρώτο 15νθήμερο του 
Ιανουαρίου κι αυτό λόγω 
της παρεμβολής των εορ-
τών. 

«Η επικαιροποίηση της 
μελέτης έχει σκοπό την 

ε φ α ρ μ ο γ ή 
νέων τεχνο-
λόγων προ-
κειμένου να 
αρθούν  τ α 
οποία εμπό-
δ ι α  υπήρ -
χαν πριν για 
το διάδρομο 
του αεροδρο-
μίου»  ανέ -
φεραν  κα ι 
τόνισαν  ότι 
«είναι βέβαιο 
ότι χρειάζεται 
επέκταση  ο 

αεροδιάδρομος για να φιλο-
ξενήσει πτήσεις τσάρτερς». 
Ενώ, ακολούθως είπαν: 

«Η κατάσταση είναι λίγο δι-
αφορετική από το 2003. Η 
ανάπτυξη που υπάρχει, δεν 
επιτρέπει καμία επέκταση 
προς το νότο, εκτός αν με-
τακινηθούν οι ιδιοκτησίες, 
σπίτια, δρόμοι, πρόκειται 
για μία λύση που δεν εί-
ναι εφικτή. Στρέφουμε την 
προσπάθεια μας στην επέ-
κταση του διαδρόμου προς 
το βορρά. 
Η αντοχή του υφιστάμε-
νου διαδρόμου δεν είναι 
πολύ μεγάλη και πρέπει 
να ανακατασκευαστεί. Μία 
λύση θα ήταν η κατασκευή 
ενός νέου διαδρόμου, που 
θα λύσει και τα προβλήμα-
τα τα οποία υπάρχουν με 
τις εγκαταστάσεις της Πο-
λεμικής Αεροπορίας. 
Η ολοκλήρωση της με-
λέτης και η υποβολή στην 
ΥΠΑ, καθώς και η μελέτη 
αγοράς είναι τα επόμενα 
βήματα που πρέπει να γί-
νουν». 

Φυσικό αέριο: έρχεται ο αγωγός Αγ. Θεόδωροι-
Μεγαλόπολη – Οι αποζημιώσεις στους αγρότες
Παρουσιάστηκε την Τε-

τάρτη 30 Οκτωβρίου, στην 
Επιτροπή Παραγωγής και 
Εμπορίου της Βουλής, ο αγω-
γός Φυσικού Αερίου «Άγιοι 
Θεόδωροι – Μεγαλόπολη» 
από τον Υφυπουργό Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής, Γιάννη Μα-
νιάτη, και τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο του ΔΕΣΦΑ, Γιώρ-
γο Παπαρσένο.
Το έργο αφορά σε αγωγό 

159 χιλ. που θα περνά από 
τις ευρύτερες περιοχές της 
Κορίνθου, του Άργους- Ναυ-
πλίου, της Τρίπολης και της 
Μεγαλόπολης και ο οποίος 
θα είναι υπόγειος (2 μέτρα 
κάτω από την επιφάνεια του 
εδάφους). Το έργο προβλέ-
πεται να ξεκινήσει στο τέλος 
του 2011 – αρχές 2012 και να 
ολοκληρωθεί στις αρχές του 
2013 με συνολικό προϋπολο-
γισμό 130 εκατ. ευρώ.
Κατά την παρουσίαση του 

έργου από τον Υφυπουργό 
ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, έγι-
νε ιδιαίτερη αναφορά τόσο 
στα σημαντικά αναπτυξιακά 
πλεονεκτήματα του έργου 
στους Νομούς από τους οποί-
ους διέρχεται σχετικά με τη 
μείωση του κόστους των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων και 
των νοικοκυριών (20-60%), 
όσο και στις προοπτικές μελ-

λοντικής επέκτασής του στις 
περιοχές Καλαμάτας, Σπάρ-
της, Πάτρας, Πύργου, όπως 
επίσης και στην επαναχάραξη 
του αγωγού στις περιοχές του 
Δήμου Κορίνθου (Εξαμίλια) 
και του Δήμου Άργους-Μυ-
κηνών.
Επιπλέον, τονίστηκε η 

δημιουργία έως και 1.500 
νέων  θέσεων  εργασίας 
στους Νομούς Κορινθί-
ας, Αργολίδας, Αρκαδίας 
από τη δημιουργία δικτύ-
ων Φυσικού Αερίου στους 
τελικούς καταναλωτές. 
Σημειώνεται ότι έχει ληφθεί 
ειδική μέριμνα για την ικανο-
ποιητική αποζημίωση των 
αγροτών από τα αγροτεμά-
χια των οποίων θα διέλθει ο 
αγωγός, δεδομένου ότι υπο-

λογίζεται μια μέση τιμή 250€/
δέντρο για τα εσπεριδοειδή, 
350€/δέντρο για τους ελαιώ-
νες και 5.100€/στρέμμα για 
τους αμπελώνες.
Σημειώνεται ότι οι δενδρώ-

δεις καλλιέργειες (ελαιό-
δενδρα, εσπεριδοειδή, κλπ) 
μπορούν να επαναφυτευ-
θούν σε απόσταση μόλις 4 
μέτρων από τον άξονα του 
αγωγού.
Όλα τα Κόμματα της Αντι-

πολίτευσης επικρότησαν 
την υλοποίηση αυτού του 
μεγάλου επενδυτικού σχεδί-
ου για την Πελοπόννησο και 
δήλωσαν τη συνεχή στήριξή 
τους σε όλες τις πρωτοβου-
λίες για την κατασκευή και 
λειτουργία του.


