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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΣΚΗΝΙΚΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Όσοι επισκέφθηκαν το χωριό τις γιορτές τους περίμενε μια
πολλή ευχάριστη έκπληξη. Μετά από αρκετά χρόνια το οι κεντρικοί δρόμοι του χωριού ήταν και πάλι στολισμένοι. Αυτό
έγινε μετά από πρωτοβουλία και συμβολή του αγαπητού πατριώτη κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου ο οποίος ενδιαφέρθηκε
προσωπικά για το στολισμό, του προέδρου του τοπικού συμβουλίου Χαράλαμπου Μπαρμπαλιά, και τη συνδρομή του συλλόγου.
Σε πρώτη φάση αγοράστηκαν λαμπιόνια και στάλθηκαν
στο χωριό και μετά μία εθελοντική ομάδα με επικεφαλής το
πρόεδρο του τοπικού στόλισε τους κεντρικούς δρόμους με τα

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Με απόφαση του ΔΣ του συλλόγου αποφασίστηκε όπως η κοπή της πίτας γίνει στο
χωριό στις 2 Φεβρουαρίου ημέρα Σάββατο
στο ξενοδοχείο «Ελληνικό».
Είναι μια παράδοση που συνεχίζεται εδώ
και πολλά χρόνια και δίνει την αφορμή σε
όλους να επισκεφθούμε ένα επιπλέον Σαββατοκύριακο το Ελληνικό. Αφορμή για λίγη
χαλάρωση αλλά και να δώσουμε ζωντάνια
μερικές μέρες στο όμορφο χωριό μας.
Επιπλέον το Σάββατο το πρωί όσοι θέλουν μπορούν να επισκεφθούν το εκκλησάκι της Υπαπαντής κοντά στο μοναστήρι που

γιορτάζει.
Την Κυριακή το πρωί 3 Φεβρουαρίου,
ημερομηνία θανάτου του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στη πλατεία του χωριού θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του.
Η πρόθεση του συλλόγου είναι να μπει
λεωφορείο εφόσον μαζευτεί ικανός αριθμός ατόμων. Η τιμή είναι 20 ευρώ η οποία
θα πρέπει να προκαταβάλλεται στα μέλη
του Δ.Σ.
Αν δε μπει το λεωφορείο τα χρήματα θα
επιστραφούν.

ΕΝΑ ΜΝΗΜΕΙΟ…. ΓΙΑ ΕΝΑ ΗΡΩΑ
Πριν από λίγες ημέρες ένα σεμνό μνημείο στήθηκε στη πλατεία του χωριού μας για ένα ήρωα των
Βαλκανικών πολέμων με τη συμβολή και πάλι του
συμπατριώτη μας υπουργού Εξωτερικών κ. Δημήτρη
Αβραμόπουλου.
Πρόκειται για τον Σπύρο Γεωργαντά που έπεσε
μαχόμενος υπέρ πατρίδος στο Μπιζάνι των Ιωαννίνων. Στα ρούχα του πεσόντα βρέθηκε η ακόλουθη
επιστολή:
«Λέγουμε Σπίρος Γεωργαντάς, Ιμε από Μουλατσιόν Γορτυνίας. Ελθα από την Αμερικήν διά να
υπερασπίσω την πατρίδα μέχρι τελεφτέας γρανίδας έματος. 1000 καρδίας αν ίχα όλας θα θυσίαζα
διά την γλυκιάν πατρίδα. Εχο ένα ορολόγιον, 35
δραχμές μία καδένα να σταλούν στην μιτέρα μου.
Κυρίαν Σοτίρενα Γεωργαντά είς Μουλάτσιον Γορτυνίας».
Μετά από εκατό χρόνια βρέθηκε αυτό το γράμμα
δημοσιευμένο στην 101 σελίδα του βιβλίου Άννα
Μελά Παπαδοπούλου του Αντ. Σταυρίδη, που περιγράφει περιστατικά από την δραστηριότητα της
εθελόντριας νοσοκόμας Άννας Μελά Παπαδοπούλου, αδελφής του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά
της επονομαζόμενης και Μάννας. Tο γράμμα αυτό είναι μνημείο ηρωισμού και φιλοπατρίας για
το Μουλατσιόν μας, το όνομα του ήρωα Σπύρου Γεωργαντά του Σωτηρίου και της Κωνσταντίνας
(Σωτήρενας), αναγράφεται μαζί με τα ονόματα των άλλων ηρώων στο μνημείο των πεσόντων
στην πλατεία του Χωρίου μας. Για την ιστορία ο Σπύρος Γεωργαντάς είναι αδερφός του Νικολαου
Γεωργαντα (Μπαρμπανικολή)και θείος του Ηλία- Αθανασίας -Βούλας-Ελένης Γεωργαντά και όταν
έπεσε μαχόμενος ήταν εικοσιτριών χρόνων!!! Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ ! ! ! !
Αυτό το γράμμα μαζί με ένα συγκινητικό ποίημα γράφτηκε πάνω στο μνημείο που στήθηκε στη
πλατεία του χωριού μας. Είναι ένα μάθημα για όλους μας αλλά και οδηγός των γενιών που θα
έρθουν για το τι σημαίνει η έννοια πατρίδα.
Μια έννοια που έχει γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από ορισμένες πολιτικές ομάδες.
Είναι καιρός πια να μιλήσουμε για πατρίδα και για έθνος χωρίς να έχουμε φοβικά σύνδρομα
μη μας πουν φασίστες. Και είναι καιρός επίσης τέτοιες έννοιες να πάψουν να τις καπηλεύονται
ξεδιάντροπα ναζιστικά και φασιστικά στοιχεία…. Και φυσικά ευχαριστούμε το συμπατριώτη μας κ.
Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμβολή του σε όλες τις φάσεις.

πολύχρωμα λαμπιόνια που έδωσαν στο χωριό μια…. Παρισινή
εικόνα!!!
Δεν χρειάζεται φυσικά να πούμε ότι το χωριό μας ήταν το
πιο φωτεινό χωριό της Αρκαδίας τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Εννοείται ότι όλες αυτές οι
σειρές από φωτάκια θα μαζευτούν και θα αποθηκευτούν ώστε να χρησιμοποιηθούν ξανά και του χρόνου
εμπλουτίζοντας το stock που
Εδώ και πολλά χρόνια, δίπλα από τον Αγ. Αθανάσιο, η ΔΕΗ κατέβασε από την κολόνα της έναν
έχουμε δημιουργήσει ακόμα
περισσότερο ώστε ο φωτι- μετασχηματιστή καμένο, τετρακοσίων κιλών περίπου γεμάτο κλοφέν. Όποιος γνωρίζει και όποιος
σμός να επεκταθεί σε περισ- δεν γνωρίζει τι εστί κλοφέν, μάθετε ότι αν τρυπήσει το περίβλημα του που είναι λαμαρίνα και ήδη
είναι σκουριασμένη, θα γίνει μεγάλη οικολογική καταστροφή, στην πανίδα στην χλωρίδα και προσότερες γειτονιές του χωκαλεί καρκίνο στον άνθρωπο που θα έλθει σε επαφή με το υγρό αυτό. Το υγρό αυτό είναι απαγοριού.
ρευμένο και δεν χρησιμοποιείται. Πιο αναλυτικά αν αυτό το υγρό πέσει στο έδαφος το απορροφά
Μπράβο σε όλους.
το χώμα, και με την βροχή μεταφέρεται, χωρίς να αλλοιώνεται και για πάρα πολλά χρόνια. Αντιλαμβάνεστε στο σημείο που βρίσκεται ο μετασχηματιστής, η τυχόν διαρροή του και με τις βροχές
Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν
το χειμώνα, θα φέρει μεγάλη οικολογική καταστροφή στον υδροφόρο ορίζοντα. Με συνέπεια να
μολυνθούν και τα νερά του Λούσιου ποταμού.
Λεων. Ανδριανός
Πρέπει η ΔΕΗ να ενδιαφερθεί επειγόντως για την μεταφορά του πριν είναι αργά. Οι πληροφορίες
Β. Θεοδωρόπουλος
λένε ότι με μεγάλη δυσκολία μεταφέρθηκε στο σημείο αυτό ο καινούργιος και η μεταφορά έγινε
Σοφία Μπαρμπαλιά
μάλλον με τα χέρια. Τους βγήκε η πίστη που λέμε. Αφού είδαν και αποείδαν παράτησαν το παλιό
Αντ. Παπαντωνίου
εκεί γιατί ήταν δύσκολο να τον μεταφέρουν στην ανηφόρα. Να ένα παράδειγμα όταν οι πατέρες
Ηλίας Φουρλής
της Μονής φωνάζουν να ανοιχθεί δρόμος για την πυρασφάλεια
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ΜΙΑ ΒΟΜΒΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΥΣΙΟ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΓΑΜΟΣ
Ο Γρηγόρης Αμβράζης και η Τζένη Ναζίρη
τέλεσαν το γάμο τους στις 15 Δεκέμβρη 2012,
στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος, στη Ν. Κηφισιά. Μετά το γάμο ακολούθησε τρικούβερτο
γλέντι, σε κέντρο στη Βαρυμπόμπη. Ο Γρηγόρης είναι γιός του Σωτήρη και της Μαρίνας
Αμβράζη. Είναι εγγονός του Παπά Γιάννη
Θεοδωρόπουλου και της Βενετίας.
Τους ευχόμαστε να ζήσουν βίο ανθόσπαρτο
και να είναι ευτυχισμένοι.

νασίας Γεωργαντά, πέθανε στην Αθήνα σε
ηλικία 93 ετών.
Η κηδεία του έγινε στις 05/01/2013 στο κοιμητήριο Ζωγράφου
• Στις 6-1-2013 άφησε τη τελευταία του
πνοή στην Αθήνα σε ηλικία 106 ετών ο Βασίλειος Παπαντωνίου. Η κηδεία του έγινε στο
Ελληνικό στις 7-1-2013.
• Ο Χρήστος Γεωργαντάς του Γεωργίου,
πέθανε στην Αθήνα σε ηλικία 87 ετών.
Η κηδεία του έγινε στις 12/01/2013 στο χωριό.

Οι Θείοι του Βαγγέλης και Αγγελική Θεδωρόπουλου. Αναστάσιος και Ελένη Μαριανού.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Ο Πάνος Μπαρμπαλιάς του Ιωάννη πέθανε στην Αθήνα σε ηλικία 78 ετών. Η κηδεία
του έγινε στις 27/12/2012 στο χωριό.
• Ο Ντίνος Γεωργαντάς του Γεωργίου πέθανε στην Αθήνα σε ηλικία 82 ετών. Η κηδεία
του έγινε στις 10/01/2013 στο χωριό.
• Στις 9 Νοεμβρίου 2012 απεβίωσε στον
Πειραιά η Διαμάντω Σάββα Παπαντωνίου.
Κηδεύτηκε στο Γ΄ νεκροταφείο Πειραιώς.
• Ο Ιωάννης Μπολιάς, σύζυγός της Αθα-

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου
Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2012
ΕΣΟΔΑ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
Η Μαρία Καλλιανιώτη του Ευάγγελου, εγγονή του Γεώργιου Καλλιανιώτη, πέτυχε στο
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων
Πληροφόρησης, ΤΕΙ ΑΙΓΑΛΕΩ.
Το Δ.Σ. εκφράζει θερμά συλλυπητήρια στις
οικογένειες των αποθανόντων.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τα σαράντα του Πάνου Μπαρμπαλιά θα γίνουν στης 3 Φεβρουαρίου και ώρα 11, 30 στην
Εκκλησία της Αγίας Ζώνης στην Κυψέλη
στην δεύτερη Θ. Λειτουργία.

ΕΞΟΔΑ

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΟ
Έσπασε και άλλος κρίκος
από την αλυσίδα της ζωντανής Ιστορίας του χωριού
μας. Ο Πάνος όπως και οι
άλλοι που έφυγαν από την
ζωή ήταν ο κρίκος που συνδέανε την προηγούμενη γενιά από αυτούς που έζησαν
τους πολέμους της Ελλάδας
με την Τουρκία και τον Αλβανικό πόλεμο, με την δική
μας σημερινή γενιά. Ο Πάνος ήταν ένα ζωντανό βιβλίο
που γνώριζε και θυμόταν τα
πάντα. Όταν τον ρώταγες
ρε Πάνο ποιος είναι αυτός,
άμεσα έπαιρνες την απάντηση είναι ο τάδε από το
τάδε σόι. Ο Πάνος ήταν ο
άνθρωπος που τον γνώριζαν και γνώριζε όλους τους
επαγγελματοβιοτέχνες πατριώτες που η δραστηριότητα τους ήταν στο κέντρο
των Αθηνών. Κάθε μέρα
περπατούσε το κέντρο αυτό
πάνω από 50 χρόνια και είχε
επαφή μαζί τους. Μια ημέρα
πριν από 10 χρόνια περίπου
όταν ήμουν εργαζόμενος
στους ΗΣΑΠ στον Ηλεκτρικό δηλ. Ένα πρωινό στον
σταθμό του Θησείου ήμουν
στο γραφείο μου, κάποιοι
συνάδελφοι που ήταν απέ-

πριν αναχωρήσει για τις
ουράνιες Αγκάλες , ερχόταν
τακτικά και κάναμε ανασκόπηση για τα παλιά και
τα νέα του χωριού και του
Συλλόγου. Είχε μεγάλη αγάπη για τον Σύλλογο και ενδιαφερόταν για αυτόν, ποτέ
δεν είχε λείψει από κοντά
του τον στήριζε σε όλα τα
Συνέχεια στη σελίδα 3

ξω μου λένε σε ζητάει κάποιος πατριώτης σου, τους
λέω πέστε του να περάσει
μέσα, πέρασε λίγη ώρα και
δεν έμπαινε, λέω και εγώ
ποιος να είναι; Ανοίγω την
πόρτα και τι να δω ! Βλέπω
ένα πλατύ χαμόγελο κάτω
από το στριμμένο μουστάκι
και ήταν ο Πάνος. Η έκπληξη μου και η χαρά μου που
τον είδα δεν περιγράφετε,
ήταν μια ξεχωριστή νότα
στη καθημερινή ρουτίνα της
δουλειάς. Καλά του λέω πως
με βρήκες; Τι σε νοιάζει μου
λέει, υπάρχει περίπτωση να
είναι πατριώτης εδώ γύρω
και να μην τον ξετρυπώσω.
Καθίσαμε στο γραφείο αρκετή ώρα, είπαμε πολλά για
τον Σύλλογο το χωριό κ.α.
Από τότε και μέχρι λίγο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΪΒΑΛΗΣ Διον. Παναγιώτης

210 2711111 6936064999

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. Μάριος 210 29292486979110691
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιω. Ευάγγελος210 9418560 6944511502
ΚΟΝΙΑΡΗ Ιωαν. Χριστίνα
ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ Ηλ. Αθηνά

210 9711862 6974306576
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

Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
...
Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:
ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
...
Υπεύθυνος έκδοσης:
ΒΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
...
Συντακτική Επιτροπή:
ΠΑΝ. ΑΪΒΑΛΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
...
Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΛΟΥΜΗ
...
Καλλιτεχνική επιμέλεια &
Υπεύθυνος τυπογραφείου:
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.
Γερανίου 7 - 2ος όροφος
Τηλ. - Fax: 210-5238107
E-mail: costaszl@yahoo.gr
...
Τα ενυπόγραφα άρθρα
εκφράζουν τις θέσεις
και τις απόψεις
των υπογραφόντων
...
Τα ανυπόγραφα άρθρα
εκφράζουν τις απόψεις
της εφημερίδας και του
Δ.Σ. του συλλόγου.

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

Κατάσταση του ταμείου του συλλόγου
μέχρι 31/12/2012
Λογαριασμός Αμερικής ..................................... 15.690,96€
Λογαριασμός Κινήσεως ....................................... 8.106,69€
Μετρητά ............................................................. 2.127,57€
ΣΥΝΟΛΟ ............................................................. 25.925,22€
Από μεταφορά .....................................................28.115,93€
Έσοδα ....................................................................3.125,51€
Έξοδα ....................................................................5.316,22€
ΣΥΝΟΛΟ ..............................................................25.925,22€

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
δημοσίευσή του στην εφημερίδα.
Έχουν εκφραστεί κατά καιρούς παράπονα για παραλείψεις γεγονότων, για τα οποία όμως ο υπεύθυνος της στήλης δεν είχε ενημερωθεί.

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ο Σύλλογος αποφάσισε τη δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης η οποία θα φιλοξενείται στον ξενώνα. Ο κ. Οικονομίδης προσφέρθηκε να συμβάλλει στη διαχείρισή της
διευκολύνοντάς μας και τον ευχαριστούμε.
Παρακαλούμε όποιος πατριώτης θέλει να προσφέρει βιβλία (να είναι σε άριστη κατάσταση) να επικοινωνήσει με
τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής :
Χριστίνα Κόνιαρη, Εφη Παπαγεωργίου και Βαγγελιώ Ταλούμη.
Όσοι δε λάβουν την εφημερίδα ενώ έχουν καταθέσει
χρήματα, να επικοινωνήσουν με τη κυρία Χριστίνα Κόνιαρη
ώστε να γίνει διασταύρωση του οικονομικού εμβάσματος
και επιβεβαίωση της διεύθυνσής τους. Αν κάποιοι επιθυμούν να λαμβάνουν την εφημερίδα να επικοινωνήσουν με
οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ του συλλόγου.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ
ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Με τη βοήθεια του συμπατριώτη μας Παναγιώτη Ταλούμη,
που ακόμα και από τη μακρινή Μαδαγασκάρη έχει το νου του
στο χωριό, συντηρείται πλέον το κηπάκι που βρίσκεται μπρο-

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ
Το απόγευμα της 25 ης Νοεμβρίου 2012
πραγματοποιήθηκε συνάντηση των μελών και
φίλων του Συλλόγου Γυναικών του χωριού
μας στο καφέ Θησείον for view, στο Θησείο,
στο ύψος της Αγίας Μαρίνας. Οι συγχωριανές
και φίλες που παρευρέθησαν είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν χαιρετισμούς, νέα και
ευχές εν όψει των επερχόμενων εορταστικών
ημερών, απολαμβάνοντας συνάμα την εξαιρετική θέα προς το Βράχο της Ακρόπολης, που
το συγκεκριμένο σημείο προσφέρει. Ευχαριστούμε όλες για την παρουσία σας και ευχόμαστε και εις άλλα με υγεία !

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
Το ∆.Σ. του Συλλόγου Γυναικών εύχεται
στά στο κοινοτικό γραφείο όπου βρίσκεται και η προτομή του
Χαράλαμπου Ταλούμη. Συνεργείο από τη Καλαμάτα ήρθε και
περιποιήθηκε το κήπο ο οποίος τώρα έχει γίνει μια ακόμα
όμορφη γωνιά στο χωριό.
Τον ευχαριστούμε και το περιμένουμε σύντομα κοντά μας.

ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΟΥΡΛΗ
Η οικογένεια Φουρλή συνεχίζει να βοηθάει με οποιοδήποτε τρόπο το χωριό. Στη
τελευταία επίσκεψη στο χωριό
επισκέφθηκε το ανακαινισμένο
δημοτικό σχολείο που βρίσκεται στη πλατεία του χωριού.
Επειδή διαπιστώθηκαν κάποιες
υγρασίες που πιθανά μελλοντικά καταστρέψουν αυτό που
έγινε εστάλησαν άμεσα τέσ-

σερις αφυγραντήρες από τον
όμιλο Φουρλή οι οποίοι και
τοποθετήθηκαν άμεσα αφού
προσαρμόσθηκε και σύστημα
αποχέτευσης του νερού.
Έτσι πλέον το κτίριο προστατεύεται μέχρι να αποφασισθεί ποια θα είναι η λειτουργία
του. Ελπίζουμε ότι σύντομα
θα έχουμε καλά νέα και από
αυτό το….μέτωπο.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στης 2 Φεβρουαρίου ημέρα Σάββατο θα εορτάσει το εκκλησάκι. Η Θεία Λειτουργία
το πρωί θα τελεσθεί από τους πατέρες της Ι.Μ.Προδρόμου.
Όλοι γνωρίζεται που είναι το εκκλησάκι αυτό. Όσοι δεν το
ξέρουν από την νέα γενιά είναι στον δρόμο που πάμε για την
Ι. Μ. Προδρόμου μετά το Κακόρεμα. Η εορτή αυτή είναι την
ίδια ημέρα που θα κόψει ο Σύλλογος μας την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Ευκαιρία είναι όσοι θα κατέβουμε στο χωριό να
πάμε το πρωί στη Θ. Λειτουργία και να θυμηθούμε τα παλιά.
Ιδιαίτερα για όσους νέους δεν έχουν βρεθεί στο χώρο αυτό
θα τους μείνει αξέχαστο. Μετά το πέρας της Λειτουργίας οι
πατέρες της Μονής παραθέτουν γεύμα στους προσκυνητές,
από νοστιμότατο τηγανητό μπακαλιάρο, φοβερή μοναστηριακή σκορδαλιά, τις γνωστές ελιές, φέτα και κρασάκι διαμάντι. Όλα αυτά με την επιφύλαξη λόγω κρίσης.

ΚΟΠΗΚΕ Η ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Έγινε και αυτό! Περίπου 100 ευρώ ήταν η σύνταξη αυτή.
Με τα χρήματα αυτά μπάλωναν κάποια τρύπα, λίγο ΔΕΗ, λίγο
νερό, κανένα φίλεμα στα εγγονάκια. Αυτή η σύνταξη θεωρείτο
ως επιβράβευση της πολυτεκνίας. Ότι και να πούμε όσο και να
σκούζουμε δυστυχώς δεν ακούει κανείς. Κρίμα για αυτές τις
Ηρωίδες.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Με τη συνδρομή του συμπατριώτη μας Δημήτρη Αβραμόπουλου συνεργείο από την Αθήνα ήρθε και επισκεύασε το φωτισμό του Προφήτη Ηλία που εδώ
και αρκετό καιρό λειτουργούσε
πλημμελώς λόγω βραχυκυκλώματος. Το συνεργείο ήρθε και

έμεινε στο χωριό κάποιες ημέρες
ώστε να επιδιορθωθούν όλες οι
ηλεκτρολογικές εκκρεμότητες
που υπήρχαν. Πλέον η εκκλησία
του χωριού φωτίζεται επαρκώς
και ειδικά το βράδυ φαντάζει
πολλή όμορφη. Ευχαριστούμε
όλους όσους βοήθησαν….

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
Συλλόγου στο διαδίκτυο
στη διεύθυνση www.ellinikon.gr
και στο facebook:
ellinikon arcadias fun club

Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά, ευτυχισμένο,
δημιουργικό και ελπιδοφόρο το Νέο Έτος !
Με υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευημερία για τις συμπατριώτισσες και τους συμπατριώτες, τους οικείους και τους φίλους !

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Στις 27 Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή και ώρα
11.00 π.μ. θα γίνει η κοπή της πίτας του Συλλόγου μας στο καφέ COMMERCE στην οδό
Ευαγγελιστρίας 3 πλησίον της Ιεράς Μητροπόλεως Αθηνών. Αγαπητά μέλη, φίλες και φίλοι σάς περιμένουμε να ανταλλάξουμε ευχές σ’ αυτή την πρώτη συνάντηση του Νέου
Έτους. Όποιοι και όποιες επιθυμούν, μπορούν
προηγουμένως να παραστούν και στη Θεία
Λειτουργία στον Ιερό Ναό Καπνικαρέας, όπου
και συνήθως εκκλησιαζόμαστε.

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΟ
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καλέσματα του. Όταν συμβαίνανε διάφορα στενόχωρα πράγματα, πάντα προέτρεπε τον συμβιβασμό και
να επικρατεί η ομόνοια και η
αγάπη. Ήταν άνθρωπος που
δεν έκανε εύκολη κριτική.
Αν ήθελε κάτι να πει το έλεγε τεκμηριωμένα και δεν το
βασάνιζε πολύ. Άλλαζε αμέσως την κουβέντα ώστε να
μην παίρνει διαστάσεις και
βγει στεναχώρια. Αγαπούσε
όλους τους πατριώτες, ποτέ
δεν τον άκουσα να πει κακή
κουβέντα για κανέναν. Ήταν
άνθρωπος του κεφιού της
παρέας αγαπούσε το κρασάκι και πάντα ήταν γελαστός.
Είχε αγάπη για τα αδέρφια
του και ιδιαίτερα για τα ανίψια του, που τα είχε σαν
παιδιά του. Τελειώνοντας να
πω και τούτο για να δείξω
την κοινωνικότητα του Πάνου. Αφού ένα πρωινό ήλθε
στο γραφείο μου λέει: Δεν
θα πάμε με το τραίνο στην

Ομόνοια αλλά θα πάμε με
τα πόδια. Καλά, του λέω, θα
πάμε όπως θες. Παίρνουμε την Ερμού από το Θησείο, ανεβαίνουμε και την
Αθηνάς και φτάνουμε στην
κεντρική αγορά. Στο δρόμο που ανεβαίναμε χαιρετούσε και τον χαιρετούσαν
όλοι οι μαγαζάτορες. Πραγματικά έμεινα έκπληκτος,
αισθανόμουν όμορφα που
περπατούσα μαζί του. Δεν
είναι και λίγο πράγμα να είσαι γνωστός σε τόσο κόσμο.
Φτάνοντας στην κρεαταγορά όλοι οι κρεοπώλες του
φώναζαν: Γεια σου Πάνο,
γεια σου Πάνο. Τον σταματάω και εγώ και του λέω: Για
στάσου ρε φίλε, εδώ γίνεται
πανηγύρι, όλοι σε ξέρουν,
τι γίνεται με σένα; Άκου,
μου λέει, τόσα χρόνια με τα
πουκάμισα που πάλευα και
τους τροφοδοτούσα δεν είναι λογικό να με ξέρουν και
να τους ξέρω; Καταλήξαμε
σε ένα εστιατόριο μέσα στην
αγορά γνωστός του και αυ-

τός, παρήγγειλε μισό κιλό
κρασί και μεζέ, αλλά που
να αφήσει να κεράσεις. Αυτόν τον Πάνο γνώρισα εγώ
τον χειμερινό κολυμβητή,
τον γελαστό, τον καλόκαρδο και περήφανο άνθρωπο. Αυτά τα στοιχεία τα είχε
πάρει από τον πατέρα του
τον μπάρμπα Γιάννη (τον
Ρούνια) και τη μητέρα του.
Τον μπάρμπα Γιάννη τον θυμάμαι μικρός που όταν μας
έβλεπε στην πλατεία μας
χάιδευε στο κεφάλι με αγάπη, μας μίλαγε πολύ ευγενικά και του είχα μια πολύ
ιδιαίτερη εκτίμηση. Αγαπητέ
μου συγγενή, φίλε και αγαπητέ φίλε του πατέρα μου
Παπά Γιάννη, εύχομαι ο θεός
να αναπαύσει την ψυχή σου
και να είναι Αιωνία η Μνήμη σου. Απευθύνω θερμά
συλλυπητήρια στους οικείους σου, στα αδέρφια σου
Πέτρο, Γεωργία και Βούλα
και ας είναι ελαφρύ το χώμα
που σε σκεπάζει.
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

ΎΣΤΑΤΟ ΧΑΙΡΕ ΣΤΟΝ ΚΑΛΟ ΜΟΥ ΦΙΛΟ ΠΑΝΟ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ
Αγαπητέ Πάνο,
Δεν συνηθίζω, και δεν μου
αρέσει να νεκρολογώ φίλους
σαν και εσένα. Δεν το κάνω,
αρνούμενος να πιστέψω ότι
έπαψες να είσαι ανάμεσά
μας, και ότι σκαπέτισες στον
δρόμο που δεν έχει πισωγύρισμα. Δεν το κάνω, αρνούμενος να αποδεχθώ τον φυγεμό σου φίλε μου! Ετούτη
μου η εξαίρεση, είναι η υποχρέωση και η ανάγκη, να διαλαλήσω ότι ήσουν πανταχού
παρών μεταξύ των πατριωτών, σε κάθε κάλεσμα, μα σε
λύπη, μα σε χαρά. Υπήρξες,
το «καλό κομμάτι» της κοινω-

νίας του χωριού μας, λόγος,
που δικαιούσαι τον τίτλο του
καλλίτερου των πατριωτών,
αφού και για τελευταία σου
κατοικία, το Μουλατσέικο
χώμα – που ας είναι ελαφρύεδιάλεξες για να σε σκεπάσει!
Ήρθες, επέρασες, και έφυγες άφθορος και αδιάφθορος, όχι όμως και αδιάφορος,
για το χωριό μας, και εκρατήθηκες μακριά, από μικρότητες και φθηνές σκοπιμότητες.
Ο ξαφνικός φυγεμός σου
φίλε μου, μου εστέρησε την
επιθυμία, να σε αποχαιρετή-

ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Με μερικές ακόμα φιάλες αίματος εμπλουτίσθηκε η τράπεζα
αίματος που διαθέτει ο σύλλογος μας. Τη Κυριακή 16 ∆εκεμβρίου οργανώθηκε ημέρα αιμοδοσίας στο νοσοκομείο «Αμαλία
Φλέμιγκ» με τη βοήθεια του υπεύθυνου της τράπεζας Ηλία Καλλιανιώτη. Αρκετοί πατριώτες προσήλθαν αλλά θα θέλαμε ακόμα
περισσότερους για αυτό τον ιερό σκοπό. ∆υστυχώς για άλλη
μια φορά το παρόν έδωσαν οι ίδιοι και οι ίδιοι με μόνη φωτεινή
εξαίρεση από το ∆ημήτρη Κόνιαρη του Ιωάννου που εκπροσώπησε επάξια τη νέα γενιά του συλλόγου μας.
Ελπίζουμε την άλλη φορά να δώσουμε πολλοί περισσότεροι το
παρόν.

σω από κοντά. Γι’ αυτό, αντί
για νεκροκέρι και νεκρολούλουδα, θα ξαναπάω στον
Παπανδρέου, θα εκάτσω
εκεί που καθόμαστε, και θα
γεμίσω το ποτήρι σου, με το
κρασί που επίναμε!
Καλό σου ταξίδι καλέ μου
φίλε!
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
H εφημερίδα όπως
έχουμε γράψει επανειλημμένα δεν δημοσιεύει ανώνυμες επιστολές. Παρακαλούμε επομένως όσους
θέλουν να πουν την
άποψή τους αυτή να
είναι ενυπόγραφη.
Σας υπενθυμίζουμε ότι η
ύλη της εφημερίδας συμπληρώνεται στο τέλος
κάθε ζυγού μήνα. Φροντίστε λοιπόν, όσοι ενδιαφέρεστε για την έγκαιρη
αποστολή κειμένων και
παρατηρήσεων σας.
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ΜΙΑ ΒΟΜΒΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗΝ Ι.Μ.
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΥΣΙΟ
της Μονής και την χαράδρα του
Λουσίου, την ασφάλεια των πεζοπόρων από ατυχήματα, που όταν αυτά συμβαίνουν οι τραυματίες κουβαλιόνται στο φορείο της Μονής με τα χέρια και χάνεται
πολύτιμος χρόνος για τη ζωή τους. Θυμηθείτε την περίπτωση
του ατυχήματος με τα παιδιά
που πνίγηκαν.
Χάθηκε πολύτιμος χρόνος για
να τα προσεγγίσουν τα σωστικά
συνεργεία. Είναι
άμεση επιτακτική ανάγκη να
προσεγγίσει την
Μονή τροχοφόρο όχημα της
Πυροσβεστικής
και Ασθενοφόρο. Οι υπεύθυνοι της Περιφέρειας του Δήμου ας το
έχουν κατά νου πριν είναι πολύ αργά για τα παρά πάνω.
Διαβάζοντας την εφημερίδα «Γορτυνία» μαθαίνουμε ότι η Πανελλήνια Ένωση Αρκάδων ετοιμάζεται να κάνει ημερίδα, για τον
θρησκευτικό τουρισμό και τα Μοναστήρια, καλώντας παράγοντες
του νομού μας και την ηγεσία της Εκκλησίας. Βέβαια και άλλοι
φορείς έκαναν το ίδιο στο παρελθόν, αλλά το αποτέλεσμα μένει το
ίδιο. Αν είναι να παίρνουμε πρώτα το σαμάρι και μετά τον γάιδαρο όπως έχουμε ξανά γράψει δεν γίνεται τίποτα, απλά γινόμαστε
διεθνώς ρεζίλι όπως πάντα. Πρέπει πρώτα να γίνουν οι υποδομές
και μετά να κάνουμε διαφήμιση. Στην ημερίδα εκτός από τους
επισήμους θα παρευρίσκεται και ο πρόεδρος των Ξενοδόχων Αρκαδίας κ. Μαρινάκης. Ερωτώ τον κ. Μαρινάκη και όσους θα είναι
εκεί. Ένα γκρουπ από τουρίστες 40 ή 50 ατόμων που θέλουν να
επισκεφθούν με πούλμαν τις Μονές αυτές, με τι θα πάνε; Όταν το
πούλμαν θα καθηλωθεί σε δύο στροφές και δεν μπορεί να στρίψει
τι θα γίνει; Θα ρεζιλευτούμε διεθνώς; Καλό είναι αυτές οι ημερίδες
να αναφέρονται πρώτα στην επίλυση των προβλημάτων αυτών
και μετά να γίνεται η διαφήμιση.
Η Παγγορτυνιακή Ένωση έχει πάρει απόφαση και έχει ιεραρχήσει τα προβλήματα αυτά και θα τα θέσει εγγράφως στην Περιφέρεια, Δήμο, Υπουργούς και με επίσκεψή της προς αυτούς, θα
πιέσει προς την επίλυση αυτών των θεμάτων.
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
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EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...
Ή τ α ν έ ν α ς Γε ρ μ α ν ό ς ,
ένας Γάλλος κι ένας Έλληνας και μετά από ένα ατύχημα που είχαν πέθαναν και
οι τρεις. Εμφανίζεται ξαφνικά μπροστά τους ο άγιος Πέτρος και τους λέει:
«Θα σας δώσω από μια ευκαιρία να δούμε αν θα πάτε στον
παράδεισο ή στην κόλαση. Θα
πετάξετε και οι τρεις από ένα
αντικείμενο μέσα στη θάλασσα κι εγώ θα βουτήξω να το
βρω. Αν το βρω θα πάτε στην
κόλαση, αν όμως δεν το βρω
θα πάτε στον παράδεισο».
Συμφώνησαν και οι τρεις με
την πρόταση του αγίου και άρχισαν να σκέφτονται τι να πετάξουν. Πρώτος ήταν ο Γερμανός που πέταξε στη θάλασσα
ένα κουμπί. Βουτάει ο άγιος
Πέτρος και μετά από μισή ώρα
βγαίνει με το κουμπί στο χέρι.
«∆υστυχώς για σένα το
βρήκα κι έτσι θα πας στην κό-

λαση», του λέει.
Μετά ήρθε η σειρά του Γάλλου ο οποίος αφού είδε πως ο
άγιος βρήκε κάτι τόσο μικρό
όσο ένα κουμπί, αποφάσισε να
πετάξει μια τρίχα. Βουτάει ο
άγιος, περνάει μια ώρα, περνάνε δυο ώρες και στο τέλος
βγαίνει πάλι με την τρίχα στο
χέρι.
«Κι εσύ δεν τα κατάφερες,
άρα κι εσύ θα πας στην κόλαση», είπε και στον Γάλλο.
Τέλος ήρθε η σειρά του Έλληνα ο οποίος πέταξε κάτι μέσα
στη θάλασσα. Βουτάει ο άγιος, περνάνε γύρω στις πέντε
ώρες και στο τέλος βγαίνει
χωρίς να κρατάει τίποτε στα
χεριά του.
«∆εν μπόρεσα να βρω αυτό
που πέταξες και θα πας στον
παράδεισο, όμως μπορείς σε
παρακαλώ να μου λύσεις την
απορία και να μου πεις τι ήταν
αυτό;» τον ρωτάει.
Και η απάντηση του Έλληνα:
- Depon αναβράζων!!!
Ηλίας Φουρλής

ΚΑΦΕ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

«ΤΟ ΚΕΦΙ»
ΣΜΥΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ελληνικό Αρκαδίας - Τηλ. 27910-31425

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ!!!!
Όλοι ξέρουμε πόσο αγαπάει
το χωριό ο συμπατριώτης μας
ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος.
Είναι επίσης γεγονός ότι από
τότε που έγινε υπουργός Εξωτερικών έχει οργώσει όλη την
Υφήλιο για τα συμφέροντα της
Ελλάδας. Παρ’ όλα αυτά πάντα
βρίσκει χρόνο για το χωριό και
για τα προβλήματά του και στο
μέτρο του δυνατού κάνει και
αυτός ότι μπορεί είτε από μακριά είτε από κοντά.
Και όλοι ξέρουμε πόσο έχει
βοηθήσει μέχρι τώρα το χωριό.
Ας είναι καλά και καλή δύναμη
και παρρησία στα δύσκολα και
λεπτά ζητήματα που διαχειρίζεται.

Ποιο ζευγάρι φωτογραφίζεται με τον υπουργό Εξωτερικών;

ΕΛΑ ΓΥΙΕ Μ’ ΣΤΑ ΣΥΓΚΑΛΑ ΣΟΥ!
(διάλογος στο κινητό, μιας μάνας
με το γυιό, απ΄Αθήνα στο χωριό)
ΓΥΙΟΣ: Έλα μάνα μου τι κάνεις?
ΜΑΝΑ: Πέθανε ο μπάρμπα –
Γιάννης. Πούθελες να τον ξεκάνεις!
ΓΥΙΟΣ: Μου ήταν μάνα μου εμπόδιο. Πες του να χει κατευόδιο! Και
γι’ αυτό μάνα γκρινιάζεις, και συνέχεια με νευριάζεις? Λέγε μάνα
τι με θες, και με ψάχνεις από χθές.
Βρήκα αναπάντητες. Τι έχεις τώρα,
τι γυρεύεις, πάψε πια να με μπερδεύεις.
ΜΑΝΑ: Μη κακιώνεις ρε παιδί
μου. Είσαι η αναπνοή μου. Σε έχω
δίπλα στην εικόνα, δεν κατάλαβες
ακόμα? Σ’ είδα γυιέ μου στο όνειρό
μου, να γλεντοκοπάς, να πίνεις. Και
έννοια έβαλα στο νου μου, ανησύχησα παιδί μου. Και είπα, Παναγία
μου σε καλό μου, να μιλήσω με τον
γυιό μου. Να μιλήσω λίγο στάσου,
συχώρα με η αφεντιά σου. Πώς τα
πας με τη υγεία σου?
ΓΥΙΟΣ: Δεν με παρατάς ρε μάνα,
όλο με τα όνειρά σου? Τα χαζά τα
σκουριασμένα, και τα θεοπάλαβά
σου!
ΜΑΝΑ: Μη μιλάς έτσι ορέ γυιέ
μου, και την μάνα σου πληγώνεις!
Τα όσα έκανα για εσένα, έτσι μου
τα ξεπληρώνεις?
ΓΥΙΟΣ: Σε γνωρίζω εγώ ρε μάνα,
αρχινάς και δεν τελειώνεις, κι όλο
ορμήνειες και μπαρούφες, συνεχώς μου φανερώνεις.
ΜΑΝΑ: Με πονάει η ψυχή μου,
και ύπνος δε με πιάνει γυιέ μου.
Σαν σε νιώθω μακρυά μου, να με
συμπαθείς χαρά μου. Είμαι μάνα και
πονάω, θέλω να ξέρω και ρωτάω.
Για να μάθω για εσένα, πως περνάς σιαπάνου στα ξένα!
ΓΥΙΟΣ: Άστο κλάμα μάνα φθάνει, μου ζαλίζεις το κεφάλι. Μου
τα έχεις ειπωμένα, δυο φορές και
τρεις και πάλι.
ΜΑΝΑ: Από πού μιλάς παιδί μου,
όργανα αγροικάου πάλι δεν μπορώ να καταλάβω, είμαι βλέπεις και
μεγάλη.
ΓΥΙΟΣ:Είμαι σε μια ταβέρνα,
αγκαλιά με μια δική μου, μια δική
μου κολητή μου. Έχεις μάνα κάποιο
λόγο να ελέγχεις τη ζωή μου?
ΜΑΝΑ: Φιλενάδα? Πού την βρήκες? Τι θα ειπεί η κολητή μου? Και
γιατί μου λες δική μου? Πότε πήρες την ευχή μου?
ΓΥΙΟΣ: Έλα πάλι μωρέ μάνα, είναι αυτό δουλειά δική σου? επεμβαίνω εγώ για σένα? Νοιάζομαι για
την ζωή σου?
ΜΑΝΑ: Πρόσεξε μη κακομπλέξεις, με καμιά από αυτές του δρόμου! Τρέμει η μάνα σου καλέ μου,
μήπως βγει το όνειρό μου!
ΓΥΙΟΣ: Είμαι άνδρας παλικάρι.

Δεν θα μοιάσω στα δικά σου. Άσε
μάνα τα χαζά σου, τα τρελά, τα παλαβά σου!
ΜΑΝΑ: Έλα γυιέ μου στα συγκαλά σου, μάζεψε και τα μυαλά σου.
ΓΥΙΟΣ: Τήρα μάνα την δουλειά
σου!
ΜΑΝΑ: Μούτζω γυιέ μ’ τα μουπες –σούπα. Τι την θέλεις τέτοια
τσιούπα? Να διαλέξεις μια κοπέλα,
κι όχι καμιά …. Ταραντέλα! Απ’ του
τόπου του δικού σου και μη κάνεις
του κεφαλιού σου. Προκοπή αν θες
να κάνεις, και να πάρεις την ευχή
μου, σε παρακαλώ παιδί μου!
ΓΥΙΟΣ: Νάρθω μάνα στα καλά
μου? Να μαζέψω τα μυαλά μου?
Πού είναι τα δικαιώματά μου?
ΜΑΝΑ: Ναι ψυχή μου, ναι χαρά
μου. Πούν’ τα κόπια τα δικά μου?
ΥΙΟΣ: Σοβαρολογείς μωρ’ μάνα?
Το χωριό είναι εδώ πέρα? Εδώ
μάνα είναι Αθήνα, που η νύχτα
μοιάζει ημέρα. Και το έχω αποφασίσει, τη ζωή μου να γλεντήσω, και
χαμπάρι πάρτο μάνα, στο χωριό δεν
θα γυρίσω. Μάνα μου, εγώ την βρήκα, κι ασ’ τις τρίχες και την προίκα.
ΜΑΝΑ: Και η μάνα σου μονάχη,
τη ζωή πώς θα περάσει? Μέσα στα
δυο ντουβάρια, σαν νυχτώσει σαν
βραδιάσει?
ΓΥΙΟΣ: Έλα τελείωνε ρε μάνα,
κόφτο πια με έχεις κουράσει. Άσε
με για να γλεντήσω. Τήρα πως θα
τα περάσεις, έχεις και την σύνταξή
σου. Την ροκάνισες μωρέ μάνα, κι
ούτε φράγκο στο παιδί σου. Απαράτα με σου λέω, κάνε μάνα τη ζωή
σου. Κλείσε τώρα και κοιμήσου.
ΜΑΝΑ: Τι ζωή εγώ να κάνω,
πουρθε η ώρα να πεθάνω? Άμα
πέσω στο ντιβάνι, φέρε μου κερί λιβάνι. Κι όπως είμαι μοναχή μου, σε
νοιάζομαι παιδί μου. Και μιλώ με το
ντουβάρι, με τις κότες, με την γίδα,
και το μαύρο το μοσχάρι, πούθρεψαν εσένα γυιέ μου, και σε κάναν
παληκάρι!
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ
ΓΥΙΟΣ: Ναι μανούλα μου τι κάνεις?
ΜΑΝΑ: Γυιόκα μου θα με τρελάνεις? Καρτερώ να με γλυκάνεις!
Σαν το κούτσουρο στο τζάκι, έρημη
και μοναχή μου. Να μετράω τις ημέρες, πότε θαρθη η Πασχαλιά, για
ναρθεις να ξεπονέσω και εγώ μια
σταλιά.
ΓΥΙΟΣ: Μην στεναχωριέσαι μάνα,
στο έχω ειπεί έχεις εμένα! Θέλω
να είσαι πάντα ντούρα, και να μη
μιλάς θλιμμένα. Μάθε νέα από εμένα! Μάνα μου έχω ανάγκη, είναι δύσκολα στα ξένα, μούρθε ανάποδα
η ζήση, χωρίς σπίτι και παράδες,
στην Αθήνα πώς να ζήσεις?
ΜΑΝΑ: Σ’ έκοψε παιδί μου η λόρ-

δα? Να σου στείλω λίγα χόρτα, κι
από μια πλεξάνα σκόρδα?
ΓΥΙΟΣ: Και μ’ αυτά τσιγκούνα
μάνα, νόμιζες πως θα ξοφλήσεις?
ΜΑΝΑ: Όχι γυιέ μ’ για να χορτάσεις, να πουλήσεις παρά να πιάσεις.
ΓΥΙΟΣ: Άσε μάνα τα χαζά σου. Είναι αυτό δουλειά για μένα? Άκου
τώρα τι θα γένει. Θα πουλήσεις το
βαγένι, θα πουλήσεις και το αμπέλι. Γριά είσαι τώρα, τι υα θέλεις?
Θα πουλήσεις και το αλώνι, να μου
πάρεις παντελόνι. Θα πουλήσεις
την σταφίδα, θα πουλήσεις και την
γίδα!
ΜΑΝΑ: Τι είναι αυτά π’ ακούω
γυιέ μου! Μην παραμιλάς? Ειπέ
μου! Και μου λες να τα πουλήσω, κι
όλα να τα χαραμίσω? Κι αν πουλήσω και την γίδα, που σε ξέρω που
σε είδα. Θα ρθεις με την κολλητή
σου, κι άντε μάνα ξεπορτίσου! Όχι
γυιέ μου, όχι γυιέ μου, ξέχνα το
αυτό καλέ μου. Πόνο έχω εγώ για
εσένα, που είσαι έρημος στα ξένα,
κι εγώ έμεινα μονάχη, να μιλώ με
το ντουβάρι. Κρίμα στο μπόι σου
παιδί μου, δυο μέτρα παλικάρι.
Γύρνα γυιέ μου, έλα πίσω, για να
σε γλυκοφιλήσω, κι η ψυχή μου να
ημερέψει, την οξόπορτα να ανοίξω,
και να λάμψει η αυλή μου, και το
σπίτι να γεμίσει, από τη ζεστή φωνή
σου.
ΓΥΙΟΣ: Με κατάφερες ρε μάνα,
πρέπει να το ομολογήσω. Πρέπει
να σου ειπώ καλή μου, θέλω να
γυρίσω πίσω, και εφτού στο πατρικό μου στο φτωχόσπιτο να ζήσω.
Εφτού πούλησ’ ο παππούς μου, κι
ο πατέρας μου μανούλα, που είδα
το φως του ήλιου, και να ζήσω μια
χαρούλα. Και στο λέω – δεν στο
κρύβω - άκουστο καλή μανούλα,
στου χωριού την εκκλησούλα, να
στεφανωθώ αυγούλα, με εκείνη
που την θέλεις, και με καρτερεί μανούλα, που σε νοιάζεται όσο λείπω, την καλή γειτονοπούλα.
ΜΑΝΑ:Αχ με γιάτρεψες παιδί
μου, λέει η μάνα και δακρύζει, την
εικόνα εις το τζάκι , άρχισα να λιβανίζει. Και η έρμη δεν μιλάει, και η
έρμη δεν λαλάει.
ΓΥΙΟΣ: ‘Ελα μάνα δεν σ’ ακούω.
Γιατί μάνα δεν μιλείς? Εγώ μάνα
είμ’ ο γυιός σου, ο άσωτος ο Παντελής. Έλα μάνα δεν μ’ ακούς?
Μάνα σούφυγε ο νους?
ΜΑΝΑ: Κλαίει η` μάνα, δεν δακρύζει , και συνέχεια ψιθυρίζει! Δεν
πειράζει, δεν πειράζει! σε ακούω
εγώ παιδί μου. Τώρα σου τα δίνω
όλα, πάρε θεέ μου την ψυχή μου!
Και σε καρτερώ η έρμη, γρήγορα
να ρθεις παιδί μου. Άντε τώρα γυιέ
μου βιάσου, να χαϊδέψω τα μαλλιά
σου, να χωθώ στην αγκαλιά σου!!!
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

/5

«Αξιοποίηση μετρικού σιδηροδρομικού δικτύου
Πελοποννήσου»
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσά τους και ο Κώστας Ζαχαριάς, κατέθεσαν ερώτηση
προς τους Υπουργούς Τουρισμού και Ανάπτυξης, στους
οποίους αναφέρουν: «Το περιφερειακό σιδηροδρομικό
δίκτυο Πελοποννήσου (πλάτους γραμμής 1 μέτρου και
0,75 μ.), από τις αρχές του
2011 έχει τεθεί σε αναστολή
κυκλοφορίας, με εξαίρεση
τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Πάτρας και τα τουριστικής
σημασίας τμήματα ΟλυμπίαςΠύργου-Κατακώλου και οδοντωτού Διακοφτού-Καλαβρύτων. Επίσης έκλεισε το μηχανοστάσιο της Καλαμάτας.
Το περίεργο είναι ότι η απόφαση αυτή ελήφθη τη στιγμή που ολοκληρωνόταν μια
σημαντική επενδυτική προσπάθεια αναβάθμισης του
δικτύου αυτού, με τη ριζική
ανακαίνιση των γραμμών και
της σιδηροδρομικής υποδομής, καθώς και την προμήθεια
νέων σύγχρονων συρμών.
Συγκεκριμένα, τα τελευταία
8 έτη, για την ανακαίνιση
της υποδομής της μετρικής
γραμμής Κορίνθου-Καλαμάτας επενδύθηκαν παραπάνω
από 70 εκατομμύρια ευρώ,
για την προμήθεια 12 σύγχρονων συρμών τύπου RAILBUS
περί τα 36 εκατομμύρια
ευρώ, ενώ για τον οδοντωτό Διακοφτού-Καλαβρύτων
οι επενδύσεις αναβάθμισης
της υποδομής και προμήθειας τροχαίου υλικού ανήλθαν
σε 40 εκατομμύρια ευρώ. Από
τα παραπάνω, σήμερα γίνεται
μια μερική (και όχι εντατική
όπως θα έπρεπε) αξιοποίηση
ορισμένων από τους συρμούς
RAILBUS (Προαστιακός Πάτρας και Ολυμπία-Κατάκωλο
που παρουσιάζουν σημαντική επιβατική κίνηση) και των
πόρων που επενδύθηκαν
στον οδοντωτό (με τρόπο εκμετάλλευσης όμως που δεν
ικανοποιεί την αυξημένη ζήτηση για μετακινήσεις σε αυτόν). Αντίθετα οι επενδύσεις
στην υπόλοιπη μετρική γραμμή μένουν εντελώς αναξιοποίητες και η συνεχιζόμενη
εγκατάλειψή της κινδυνεύει
να οδηγήσει στην ολική τους
απαξίωση, λόγω κλοπών,
βανδαλισμών, αυθαίρετων
καταλήψεων, από περιθωριακά στοιχεία, οικημάτων
σταθμών κ.ο.κ. Εάν η σημερινή κατάσταση συνεχιστεί,
σύντομα θα καταστεί από
οικονομικά επαχθής έως ουσιαστικά αδύνατη κάθε προσπάθεια επανενεργοποίησης
και επαναλειτουργίας του εν
λόγω δικτύου, παρότι υπάρχει
ισχυρή βούληση των τοπικών
κοινωνιών γι αυτό, αλλά και
ιδιαίτερα υποσχόμενες δυνα-

τότητες βιώσιμης τουριστικής
εκμετάλλευσης της γραμμής,
επ’ ωφελεία της τοπικής οικονομίας.
Με δεδομένα:
α) Την καθυστέρηση και
παραπομπή όπως φαίνεται
στις καλένδες την κατασκευή
του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος-Καλό Νερό-Καλαμάτα
β) Την ανάγκη άμεσα κανονικοποίησης και ηλεκτροκίνησης του Τμήματος ΚόρινθοςΝαύπλιο
γ) Την αποτροπή απαξίωσης
και ολοκληρωτικής καταστροφής του δικτύου στο σύνολό του.
Επιβάλλεται άμεσα η επαναλειτουργία:
α) Με συχνά κοντινά δρομολόγια του Τμήματος Αθήνας – Πάτρα – Πύργος - Κυπαρισσία-Καλαμάτας.
β) Με δρομολόγια ημερήσια
του Τμήματος Αθήνα – Κόρινθος – Τρίπολη - Καλαμάτα
γ) Του προαστιακού Καλαμάτας (Καλαμάτα - Μεσσήνη,
Καλαμάτα - ΤΕΙ-Αρις, Καλαμάτα- Μελιγαλάς-Διαβολίτσι
- Κυπαρισσία)
δ) Του τμήματος Κόρινθος
– Άργος -Ναύπλιο σε ανταπόκριση με τον προαστιακό
Αθηνών-Κορίνθου-Κιάτου.
Σημαντικότατα έσοδα μπορούν να προκύψουν και για
τον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες όλης της Πελοποννήσου αν αξιοποιηθούν σχεδιασμένα και σωστά οι σημαντικότατες δυνατότητες και
προοπτικές για βιώσιμη τουριστική εκμετάλλευση του
δικτύου στο σύνολό του για
τους ακόλουθους λόγους:
Συνδέει ολόκληρη τη δυτική ακτογραμμή της Πελοποννήσου (Πάτρα-Κυπαρισσία-Καλαμάτα) και λιμάνια με
έντονη τουριστική / επιβατική
κίνηση (Πάτρα / δυτική πύλη
από Ιταλία, Κυλλήνη / πύλη
προς Ζάκυνθο και Κεφαλλονιά, Κατάκωλο / βασικό λιμάνι
κρουαζιέρας στη Μεσόγειο),
με σημαντικούς τουριστικούς
πόλους αναψυχής, ιαματικών
λουτρών, αρχαιολογικού και
πολιτιστικού τουρισμού κ.ο.κ
(Ολυμπία, Καϊάφα και ολόκληρη η δυτική ακτή κ.λπ.),
διερχόμενη από τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Το
ίδιο ισχύει και για τη γραμμή
που διασχίζει την Πελοποννησιακή ενδοχώρα (ΚόρινθοςΆργος-Ναύπλιο–Τρίπολη-Καλαμάτα), συνδέοντας μέσω
ανταπόκρισης στην Κόρινθο
με το δίκτυο του Προαστιακού Αθηνών, τουριστικούς
πόλους και περιοχές όπως το
Ναύπλιο, οι Μυκήνες, η ορεινή Αρκαδία και η Μεσσηνία.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛ. ΗΛΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΣΚΟΥΦΑ 47-49
3ος ΟΡΟΦΟΣ

ΤΗΛ./FAX: 210-3600772
ΤΗΛ. ΚΙΝ.: 6977-217129

Οι διαδρομές που διασχίζει
το δίκτυο θεωρούνται από
διεθνείς τουριστικούς σιδηροδρομικούς οργανισμούς
(π.χ. FEDECRAIL κ.λπ.) ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, ενώ
οι σταθμοί, η χάραξη και τα

περισσότερα τεχνικά έργα
της γραμμής είναι τεχνικά
μνημεία του νεότερου (βιομηχανικού) πολιτισμού της
σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, από τα τέλη του 19ου
αιώνα (αρκετά εξ αυτών κηρυγμένα ήδη ως διατηρητέα
μνημεία από το ΥΠΠΟ). Υπάρχουν διαδρομές στο δίκτυο
(π.χ. διέλευση από περιοχές
Αχλαδόκαμπου και Ίσαρη),
που προσομοιάζουν έντονα
με ξένα δίκτυα που έχουν χαρακτηριστεί μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO (π.χ. γραμμές Semmering, Darjeeling,
Matsu Pitsu κ.λπ.), καθώς και
με ξένα περιφερειακά δίκτυα
μετρικής γραμμής με σημαντική τουριστική / επιβατική
πελατεία (π.χ. το φημισμένο
δίκτυο Rhaitishe Bahn στην
Ελβετία).
Εκτός από σύγχρονο τροχαίο υλικό (12 αυτοκινητάμαξες RAILBUS ηλικίας 8 ετών
και 20 αυτοκινητάμαξες ΜΑΝ
ηλικίας 20 ετών – οι τελευταίες μένουν αχρησιμοποίητες
στο Μηχανοστάσιο Πειραιά,
μολονότι η μέση οικονομική τους ζωή χωρίς ανακαίνιση είναι 25 χρόνια), υπάρχει
και αρκετό σπάνιο μουσειακής σημασίας τροχαίο υλικό
με ατμάμαξες, ντηζελάμαξες, αυτοκινητάμαξες και
επιβατάμαξες παλαιότερων
εποχών από τα τέλη του
19ου αιώνα μέχρι τη δεκαετία του ᾽60, που συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον για
τα εκατομμύρια φίλων του
σιδηροδρόμου διεθνώς και,
που με μικρό σχετικά κόστος
αποκατάστασης, θα μπορούσαν σταδιακά να τεθούν σε
επαναλειτουργία εμπλουτίζοντας το σιδηροδρομικό τουριστικό προϊόν, ακριβώς όπως
γίνεται με επιτυχή τρόπο στο
εξωτερικό. Για συγκεκριμένα
επίσης τμήματα του δικτύου,
αποκλειστικά τουριστικούπεριηγητικού-φυσιολατρικού
ενδιαφέροντος υπάρχει η δυνατότητα και για συμπληρωματικές δράσεις αναψυχής με
ποδηλατοδρεζίνες, όπως σε
ανάλογα τουριστικά δίκτυα
του εξωτερικού (π.χ. Vivarais
στη Γαλλία).
Οι σταθμοί που αποτελούν
μνημεία βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, προστατευόμενοι από το Υπουργείο Πολιτισμού, θα μπορούσαν να
αξιοποιηθούν σε συνεργασία
με τοπικούς φορείς και την

Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να ενταχθούν σε ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα
τουριστικής σιδηροδρομικής
και γενικότερης τουριστικής
αξιοποίησης της γραμμής (μετατροπή τους σε ξενώνες,
παραδοσιακές ταβέρνες και
εστιατόρια ή καφετέριες, εκθεσιακά κέντρα, μίνι τοπικά
μουσεία, χώροι πολιτιστικών
εκδηλώσεων και διάθεσης
τοπικών προϊόντων κ.λπ.), με
μέριμνα διατήρησης του σιδηροδρομικού λειτουργικού
τους χαρακτήρα, όπου αυτό
απαιτείται.
Όλα τα ανωτέρω θα μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία ενός συνολικού προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης που θα συμπεριλαμβάνει μεταφορά με τραίνο
και συμπληρωματικά με λεωφορεία-πούλμαν, διαμονή,
περιηγήσεις / ξενάγηση, εστίαση, πολιτιστικές και εμπορικές δραστηριότητες κ.λπ. με
συνεργασία σιδηροδρομικών
εταιρειών – operators (είτε
είναι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, είτε άλλοι
φορείς), τουριστικών γραφείων (Τour Operators ή / και
ΚΤΕΛ), εταιρειών και πρακτόρων που δραστηριοποιούνται
στην Κρουαζιέρα, Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ξενοδόχων
και ιδιοκτητών / εκμισθωτών
πανδοχείων κ.λπ.).
Η συνεχιζόμενη παραμονή
του εν λόγω σιδηροδρομικού
δικτύου σε αναστολή κυκλοφορίας θα οδηγήσει σε πλήρη απαξίωση τις πρόσφατες
επενδύσεις που έγιναν με
κονδύλια από το Γ΄ΚΠΣ και
Εθνικούς Πόρους, θα διαμορφώσει περαιτέρω ιδανικές
συνθήκες για βανδαλισμούς,
κλοπές, καταπατήσεις και πάσης φύσεως φθορές που θα
καταστήσουν αδύνατη την
επαναλειτουργία του και μεσομακροπρόθεσμα θα οδηγήσουν σε οριστική κατάργησή
του, οπότε η ανωτέρω ελπιδοφόρα αναπτυξιακή προοπτική στην οικονομικά χειμαζόμενη περιφέρεια Πελοποννήσου θα απολεσθεί.
Κύριε Υπουργέ, για περιοχές όπως η Πελοπόννησος,
όπου το υπάρχον σιδηροδρομικό δίκτυο αντιμετωπίζει μεν έντονο ανταγωνισμό
από άλλα μέσα μεταφοράς,
αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν
και πολύπλευρες αναπτυξιακές προοπτικές που μπορούν
να ικανοποιηθούν από μια
στοχευμένη σιδηροδρομική
λειτουργία, χρειάζεται μια
νέα θεώρηση προσέγγισης
της σιδηροδρομικής μεταφοράς, ώστε αυτή να μην είναι
ζημιογόνος. Θα πρέπει, αντί
να θεωρείται ως μια γενικής
υπηρεσίας δημόσια μεταφορική υπηρεσία σε μεγάλο
βαθμό επιδοτούμενη, να προσεγγιστεί με προσδιορισμό
συγκεκριμένων τμημάτων
δυνητικής πελατείας με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
και συγκεκριμένες ανάγκες,
που θα οδηγήσει στη διαφοροποίηση σιδηροδρομικών
υπηρεσιών και στην παροχή

υπηρεσιών προσαρμοσμένων
και εναρμονισμένων με αυτές
τις ανάγκες, με προοπτική βιωσιμότητας.
Ερωτώνται λοιπόν οι κ.κ
Υπουργοί:
Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για την άμεση και βραχυπρόθεσμη αξιοποίηση και
σταδιακή επαναλειτουργία
του σιδηροδρομικού δικτύου
Πελοποννήσου ή έστω επιλεγμένων τμημάτων αυτού,
με έμφαση στην τουριστική
και στοχευμένη επιβατική εκμετάλλευση, δεδομένου ότι
είναι ανεπίτρεπτο μια τόσο
μεγάλη επένδυση που έγινε πρόσφατα στο δίκτυο να
αχρηστευθεί;
Μετά την πρόσφατη πρωτοβουλία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που
σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων του Σιδηροδρόμου,
διοργάνωσε με απόλυτη επιτυχία δύο σιδηροδρομικές
εκδρομές στο δίκτυο Πελοποννήσου, οι οποίες αγκαλιάστηκαν θερμά από τις τοπικές
κοινωνίες, τι μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια αυτού
του εγχειρήματος, δεδομένου
ότι πρόκειται για μία δράση η
οποία δεν ζημιώνει οικονομικά την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ενώ παράλληλα δύναται βραχυπρόθεσμα να τονώσει την επισκεψιμότητα και την τοπική οικονομία της Πελοποννήσου,
καθώς είναι ήδη έντονο το
ενδιαφέρον πολλών Ευρωπαϊκών φορέων και συλλόγων
που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως σε αυτήν τη μορφή
τουρισμού που λέγεται σιδηροδρομικός τουρισμός;
Θα προχωρήσει το Υπουργείο σε άμεση επαναλειτουργία:
α) Με συχνά κοντινά δρομολόγια του Τμήματος Αθήνας – Πάτρα – Πύργος Κυπαρισσία-Καλαμάτας;
β) Με δρομολόγια ημερήσια του Τμήματος Αθήνα – Κόρινθος – Τρίπολη Καλαμάτα;
γ) Του προαστιακού Καλαμάτας (Καλαμάτα-Μεσσήνη,
Καλαμάτα-ΤΕΙ-Αρις,
Καλαμάτα – Μελιγαλάς –
Διαβολίτσι- Κυπαρισσία);
δ) Του τμήματος Κόρινθος
-Άργος-Ναύπλιο σε ανταπόκριση με τον προαστιακό
Αθηνών – Κορίνθου – Κιάτου;
Θα χρηματοδοτήσει μελέτη
για άμεση κανονικοποίηση και
ηλεκτροκίνηση του τμήματος
Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο;
Σχεδιάζει κανονικοποίηση
του τμήματος Πάτρα – Πύτγος
– Κυπαρισσία – Καλαμάτα;
Θα επαναλειτουργήσει το
Μηχανοστάσιο της Καλαμάτας;»
Όσοι πατριώτες θέλουν να καταθέσουν κάποιο ποσό στο Σύλλογό
μας μπορούν να το κάνουν πηγαίνοντας στην Εθνική Τράπεζα. Ο
λογαριασμός είναι 040/609112-13.
Καλό είναι μετά να ενημερώνουν
τον ταμία ή οποιοδήποτε μέλος του
ΔΣ ώστε η προσφορά να δημοσιεύεται στην εφημερίδα.
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∆ΕΗ: νέος διαγωνισμός
για τα φωτοβολταϊκά
στη Μεγαλόπολη
Νέο διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού για τα
δύο φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 39 Μεγαβάτ και 11
Μεγαβάτ στη Μεγαλόπολη προκήρυξε η ΔΕΗ.
Ο διαγωνισμός αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιανουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε
η πρόθεση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες να μην προχωρήσει στην
υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου με την
JP Άβαξ, η οποία είχε αναδειχθεί μειοδότης στο διαγωνισμό
που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2011.
Με το νέο διαγωνισμό, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες μπορεί να πετύχει τιμή 50-70 εκατ. Ευρώ έναντι 100 εκατ. Ευρώ που
ήταν η προηγούμενη μειοδοτική προσφορά, καθώς το κόστος στα φωτοβολταϊκά πάνελ έχει μειωθεί σημαντικά.
Η ΔΕΗ προσπαθεί να επιταχύνει τις διαδικασίες προκειμένου το έργο να πραγματοποιηθεί με
υψηλές εγγυημένες τιμές, οι οποίες ισχύουν μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο. Σε διαφορετική περίπτωση η επένδυση ίσως αποδειχτεί ασύμφορη.
Το φωτοβολταϊκό της Μεγαλόπολης ανακοινώθηκε από τη
ΔΕΗ για πρώτη φορά το 2007, ωστόσο κόλλησε στο ΣτΕ
εξαιτίας προσφυγών από κυνηγετικό σύλλογο.
Σύμφωνα με την αρχική προκήρυξη τα δύο πάρκα θα αναπτυχθούν σε έκταση 2.000 στρεμμάτων σε σημείο όπου έχει
εξαντληθεί ο λιγνίτης στο λιγνιτωρυχείο της Μεγαλόπολης.

Στροφές «τέλος» στο δρόμο «Τρίπολης Καλαμάτας» από τις 21 Δεκεμβρίου!!!
Στην κυκλοφορία θα δοθεί
από τις 21 Δεκεμβρίου το τμήμα της εθνικής οδού Τρίπολης - Καλαμάτας, στην περιοχή της Τσακώνας, το οποίο
παρέμεινε κλειστό εδώ και 3
χρόνια λόγω έργων.
Μετά την έγκριση της συμπληρωματικής σύμβασης
για τα έργα που κατασκευάζονται εκεί, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το υπουργείο
Υποδομών έδωσε το τμήμα
αυτό των 11 χιλιομέτρων στην
κυκλοφορία, προκειμένου να
διευκολυνθούν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων. Θα υπάρχει μόνο μία μικρή παράκαμψη στο
σημείο κατασκευής της μεγάλης γέφυρας, όπου βυθιζόταν ο δρόμος.
Έτσι, τερματίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών που μετακινούνταν από και προς την Καλαμάτα μέσω Παραδεισίων, αναφέρει τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου.
Με το κομμάτι αυτό να δίνεται στην κυκλοφορία, οι ταξιδιώτες από και προς την Καλαμάτα,
γλιτώνουν τις τροφές της Τσακώνας και επιπλέον εξοικονομούν χρόνο, αφού εκτιμάται ότι η
απόσταση θα μειωθεί στα 35 με 40 λεπτά!

ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ!!!!

Από την ιερά μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως ανακοινώθηκε ότι ξεκινούν οι εργασίες για την κατασκευή γηροκομείου. Αυτό
θα κατασκευαστεί στη Μεγαλόπολη. Σε πρώτη
φάση ανακοινώθηκε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατεδάφιση του παλιού κτιρίου
στην οδό Αγίου Νικολάου.
Είναι ένα έργο άκρως απαραίτητο για τη περιοχή μας ειδικά για τους ηλικιωμένους που
δεν έχουν «που την κεφαλή κλίνε» αλλά και

ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
Η Παγγορτυνιακή Ένωση
στης 3 Φεβρουαρίου2013 θα
κάνει το ετήσιο μνημόσυνο
του Γέρου του Μοριά Θ. Κολοκοτρώνη στον Ι. Ν. Αγ Γεωργίου Καρύτση. Θα γίνει κατάθεση στεφάνου στο άγαλμα του
στην πλατεία Κολοκοτρώνη
στην Σταδίου. Ύστερα από μια
εβδομάδα στης 10-2- 21013
και ώρα 11,30 θα κόψη την
πρωτοχρονιάτικη πίτα. Την ίδια
ημέρα θα μαζευτούν τρόφιμα
και ρουχισμός για την στήριξη
πασχόντων οικογενειών στα
πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης λόγο της κρίσης που
περνάει η Χώρα μας. Η διά-

θεση τους σε αυτούς θα γίνει
δια μέσω της Ι. Μητροπόλεως
μας Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως. Μέχρι και της 15 Ιανουαρίου θα συνεχίζεται η συλλογή τω ειδών. Όποιος θέλει
να προσφέρει θα έρχεται σε
συνεννόηση με την Γ. Γραμματέα κ Αγγελοπούλου στα τηλ
6944433703 και 2102015216.
Η Παγγορτυνιακή εύχεται χρόνια πολλά σε όλους τους πατριώτες. Καλό θα είναι να ανταποκριθούμε σε αυτό το κοινωνικό
κάλεσμα.
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
Ειδικός Γραμματέας
Παγγορτυνιακής

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Λογιστής - Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς
Μενελάου 138, 131 22 Ίλιον
Τηλ.: 210 2620100, Fax: 2102620310

Η ύλη του επόμενου
φύλλου θα κλείσει στις
28 Φεβρουαρίου 2013.
Περιμένουμε έγκαιρα
τις συνεργασίες σας.

για άτομα με χρόνιες σοβαρές παθήσεις.
Με επικεφαλής το μητροπολίτη μας οφείλουμε όλοι, τοπική αυτοδιοίκηση, σύλλογοι,
φορείς, ιδιώτες να ενεργοποιηθούμε ώστε να
ξεκινήσει γρήγορα και να ολοκληρωθεί αυτό
το θεάρεστο έργο όσο το δυνατόν συντομότερα.
Και είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει γιατί έχουμε τους ανθρώπους που μπορούν και θέλουν
να βοηθήσουν…..

Μ

πορεί η ανάπτυξη του
αεροδρομίου της Τρίπολης να έχει βαλτώσει
αλλά η λύση μάλλον έρχεται από αλλού. Σε απόσταση
μόλις 50 λεπτών πλέον από
τη περιοχή μας υπάρχει το
αεροδρόμιο της Καλαμάτας.
Εκεί η περιφέρεια Πελοποννήσου δούλεψε αθόρυβα
και πέτυχε από την χρονιά
αυτή να προσγειώνονται στο
αεροδρόμιο της Καλαμάτας
5 νέες προγραμματισμένες
πτήσεις καθώς και 6 νέες
πτήσεις charter. O στόχος είναι φυσικά να διευρυνθεί η
τουριστική περίοδος και να
αποκτήσουν πρόσβαση στο
διεθνές τουριστικό προϊόν
και οι δικές μας περιοχές
που έχουν πολλά τουριστικά
αξιοθέατα και τεράστιο πολιτισμικό πλούτο.
Συγκεκριμένα η Aegean
Airlines από τις 10/3 θα συνδέει τη Καλαμάτα με το Ντύσελντορφ και το Μόναχο 2
φορές την εβδομάδα και από
τις 9/3 μία φορά την εβδομάδα με Στοκχόλμη.
Η Easyjet πάλι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού θα
συνδέει το Λονδίνο με τη
Καλαμάτα 2 φορές την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε

Πέμπτη και Σάββατο.
Εκτός από αυτές τις πτήσεις
θα υπάρχουν
και πτήσεις
charter που θα
συνδέουν τη Καλαμάτα και με
άλλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως
το Γκέτεμποργκ
της Σουηδίας καθώς επίσης
και με τη Μόσχα, το Ροστόβ,
το Καζάν και την Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας.
Ειδικά οι πτήσεις προς τη
Ρωσία έχουν μεγάλη σημασία, μιας και έχουν σχέση

με το θρησκευτικό ορθόδοξο
τουρισμό που τόσο αναζητούν οι Ρώσοι και όπως όλοι
ξέρουμε η περιοχή μας είναι
το Άγιο Όρος της Πελοποννήσου.
Επιτέλους κάτι αρχίζει και
κινείται και στη περιοχή μας.
Ελπίζουμε ότι και οι τουριστικοί επιχειρηματίες της
Αρκαδίας θα αντιμετωπίσουν
επαγγελματικά το όλο θέμα
και όχι ως μια ακόμα ευκαιρία για «αρπαχτή».
Εκτός από αυτό και ένα
Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο από το Μουλάτσι το καλοκαίρι δε θα είναι και άσχημο….!!!

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΜΑΝΤΡΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΩ ΕΙΣΟΔΟ

Με γρήγορους ρυθμούς ολοκληρώθηκε η μάντρα και το
πλακόστρωτο στη πάνω είσοδο του χωριού μας που μέχρι
σήμερα ήταν αδιαμόρφωτη. Η διαμόρφωση πλέον έχει φθάσει μέχρι το παλιό τυροκομείο του χωριού. Έτσι αρχίζει να
ομορφαίνει ακόμα περισσότερο η μία είσοδος του χωριού και
ελπίζουμε ότι σύντομα η διαμόρφωση θα φθάσει μέχρι το ξενοδοχείο.

