
Διμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας

Έτος 17ο • Αρ. φύλλου 108 • Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010 • Εμ. Μπενάκη 73 • 10681 % 210-3811.888

Κ
ω
δ

. 1
92

8

Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν

Νίκος Παρ. Αϊβαλής
Ι. Αναγνωστόπουλος
Λεων. Ανδριανός
Γιώργος Αποστολόπουλος
Μιχ. Καϊταντζίδης
Αντ. Παπαντωνίου
Μαρία Παπαφωτίου

To Δ.Σ. του

Συλλόγου μας 

εύχετα ι 

στους απανταχού 

πατριώτες 

ευτυχισμένο

το 2010

Όπως είχαμε από καιρό επισημάνει όχι 
μόνο εμείς αλλά και πολλοί πατριώτες είτε 
προφορικά είτε με άρθρα τους η ανάγκη κατα-
σκευής νέου, μεγάλου και σύγχρονου οστεο-
φυλακίου ήταν επιτακτική. Όλο το χωριό ήταν 
ένα απέραντο εργοτάξιο και εκείνο που είχε 
μείνει πίσω ήταν το συγκεκριμένο κτίριο. Γι’ 
αυτό το λόγο με πρωτοβουλία του συλλόγου 
στάλθηκε επιστολή στον κ. δήμαρχο και  το 
δημοτικό συμβούλιο(δημοσιεύεται σε άλλη 
σελίδα) για κατασκευή νέου οστεοφυλακίου 
ώστε να έχουμε και την άδεια της δημοτικής 
αρχής που είναι και ο αρμόδιος φορέας για τα 
νεκροταφεία.
Ο δήμος μας παραχώρησε την άδεια και 

μετά από αυτό ο σύλλογος προχώρησε στην 
δημιουργία πενταμελούς επιτροπής που θα 
έχει αποκλειστικό στόχο τη κατασκευή του 
νέου οστεοφυλακίου.
Η επιτροπή αποτελείται από τον ιερέα του 

χωριού μας αιδεσιμότατο πατέρα Γεώργιο 
Κοκοσιούλη, τον πρόεδρο του τοπικού συμ-
βουλίου Ελληνικού κ. Αργύ-
ρη Ανδριανό, την ταμία του 
συλλόγου γυναικών Ελληνι-
κού κ. Βούλα Παπαγεωρ-
γίου, τον αγαπητό πατριώτη 
κ. Φώτη Κόνιαρη και τον 
πρόεδρο του συλλόγου κ. 
Αντώνη Παπαντωνίου. Για 
οποιαδήποτε εισφορά για τον 
ιερό αυτό σκοπό μπορείτε να 
απευθυνθείτε σε οποιοδήπο-
τε μέλος της επιτροπής.
Επίσης θα πρέπει να δι-

ευκρινισθεί ότι το παλιό οστεοφυλάκιο δεν 
θα γκρεμισθεί αλλά θα γίνει προσθήκη βάσει 
υπάρχουσας μελέτης του δήμου ενώ επιβλέ-
πων μηχανικός θα είναι ο μηχανικός του δή-
μου. Το έργο θα αρχίσει εφόσον μαζευτεί ένα 
μεγάλο ποσό που θα καλύπτει τουλάχιστον το 
μισό της όλης κατασκευής.
Ήδη έχει ανοιχτεί λογαριασμός στην Εμπο-

ρική τράπεζα με αριθμό 66260704 και για την 
ενημέρωσή σας έχουμε και τις πρώτες προ-
σφορές. Κάθε προσφορά θα δημοσιεύεται 
στην εφημερίδα. Η επιτροπή καλεί όλους τους 
απανταχού πατριώτες να ενισχύσουν με όλες 
τους τις δυνάμεις αυτή τη προσπάθεια. Όλοι 
μας έχουμε εκεί αγαπητά πρόσωπα, ανθρώ-
πους που δούλεψαν και αγωνίστηκαν για να 
βρούμε εμείς ένα καλλίτερο κόσμο, και είναι 
δείγμα τιμής και ευγνωμοσύνης ένα αξιοπρε-
πές οικοδόμημα. Στο χέρι όλων μας είναι να 
δημιουργήσουμε ένα κτίριο, σημείο πολιτι-
σμού και σεβασμού σε αυτούς που έφυγαν. 
Άλλωστε τους το χρωστάμε.

Είμαστε από τους τυχερούς 
.. καταγόμαστε από το Ελλη-
νικό Γορτυνίας..! Ένα χωριό 
πανέμορφο και παραδεισένιο 
όλες τις εποχές του χρόνου! 
Παρότι το Πάσχα και το κα-
λοκαίρι έχει την τιμητική του, 
δεν λείπουν και οι χειμερινές 
εξορμήσεις.
Έτσι αυτά τα Χριστούγεννα 

αρκετοί από εμάς δώσαμε το 
‘’δυναμικό’’ παρόν στο αγαπη-
μένο μας Μουλάτσι. Μιας και 
οι μέρες αργίας ήταν ιδιαίτερα 
ευνοϊκές για τους εργαζόμε-
νους, σ’ αυτές τις γιορτές, το 
χωριό έσφυζε από ζωή. 
Άκρως χριστουγεννιάτικο το 

σκηνικό σε κάθε γωνιά του τό-
που μας. Υπέροχος στολισμός 
απ’ άκρη σ’ άκρη, λαχταριστές 
μυρωδιές τόσο από τα σπίτια 
όσο και από τα καφενεία και 
τις ταβέρνες.
Το μεγαλύτερο κομμάτι της 

ημέρας θα λέγαμε  ότι ο καθέ-
νας μας το περνούσε οικογε-

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ
ΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Λεπτομέρειες στη σελ.4

νειακά στο σπίτι του, συντρο-
φιά με τους αγαπημένους του 
ανθρώπους, τα μελομακάρο-
να και τους κουραμπιέδες.
Με τη δύση του ηλίου βε-

βαίως, η πλατεία μας καλούσε 
για τα γνωστά..! Το κέφι, ο χο-
ρός, τα πειράγματα και η ζω-
ντάνια δεν έλειψαν ούτε και 
φέτος.
Οι επιλογές μοιράζονταν 

ανάμεσα στις παραδοσιακές 
ταβέρνες, τον Σπύρο, τον προ-
σφάτως ανανεωμένο ξενώνα 
για τα πρώτα απεριτίφ και βε-
βαίως τον Δημήτρη, κλασσική 
πια αξία στην ‘’after’’ διασκέ-
δαση του Ελληνικού.
Περάσαμε τέσσερις ημέρες 

χαλάρωσης αλλά και κορε-
σμού τόσο από το καθιερω-
μένο φαγοπότι όσο και από τα 
επίσης καθιερωμένα ξενύχτια. 
Μικροί και μεγάλοι.
Ελπίζουμε και ευχόμαστε να 

συναντηθούμε ξανά όλοι μαζί 
λίαν συντόμως..

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος θα πραγµατοποιη-

θεί ο καθιερωµένος ετήσιος χορός του Συλλόγου 
µας στα πλαίσια του εορτασµού του νέου έτους.

Στις 30 Ιανουαρίου 2010 ηµέρα Σάββατο και ώρα 
21:00 το βράδυ λοιπόν περιµένουµε όλους τους πατριώ-
τες και όχι µόνο, να γιορτάσουµε και να διασκεδάσουµε 
όλοι µαζί!

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο πανέµορφο µουσικό 
κέντρο «ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ»(Λεωφόρος 
Βουλιαγµένης 318 και Αγίου Βασιλείου, Άγιος ∆ηµήτριος 
- Τηλ. 210 97.67.670 / 6948 58.23.54). Όσον αφορά στη 
διασκέδαση θα υπάρχει ζωντανή ορχήστρα µε πλούσιο λα-
ϊκό και δηµοτικό πρόγραµµα.

Για δηλώσεις συµµετοχής µπορείτε να απευθύνεστε 
στα µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου (τα τηλέφωνα βρίσκονται 
στην εφηµερίδα). Καλό είναι να κλείσετε έγκαιρα θέσεις 
γιατί η εκδήλωση γίνεται σαββατόβραδο για πρώτη φορά 
µετά από χρόνια και δεν µπορούµε να υπολογίσουµε πόσος 
κόσµος θα έρθει.

Η πρόσκληση στοιχίζει 25 ευρώ το άτοµο και περιλαµβά-
νει τα πάντα δηλαδή φαγητό, κρασί και αναψυκτικά χωρίς 
περιορισµό.

Επίσης όσοι πατριώτες επιθυµούν να προσφέρουν κάποιο 
δώρο για να µπει στη λίστα δώρων που θα κληρώσουµε την 
ηµέρα της εκδήλωσης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν 
µε τα µέλη του Συλλόγου.

Η κεντρική οδός του χωριού φωταγωγημένη

Χριστούγεννα με τον Κολοκοτρώνη
(Οι φωτογραφίες της 1ης σελίδας είναι ευγενική προσφορά
του Ηλία Ντζοΐδου συζύγου της Κατερίνας Λαγοδήμου)
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Για την ενημέρωση των κοινωνικών επικοινωνήστε με την Χριστίνα Κόνιαρη
στο τηλ. 6974-306576

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑ-
ΝΤΑΧΟΥ ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ «Ο ΠΡΟΦΗ-

ΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

K K K

Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:
ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

K K K

Συντακτική Επιτροπή:
ΠΑΝ. ΑΪΒΑΛΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

K K K

Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΜΑΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

K K K

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

E-mail: costaszl@yahoo.gr

K K K

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν τις θέσεις 
και τις απόψεις 

των υπογραφόντων

K K K

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

ΚΑΦΕ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

«ΤΟ ΚΕΦΙ»
ΣΜΥΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ελληνικό Αρκαδίας - Τηλ. 27910-31425

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

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

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. Μάριος  210 2929248 6979110691

ANΔΡΙΑΝΟΣ Αργ. Ηλίας  6945950942

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιω. Ευάγγελος 210 9418560 6976868638

ΚΟΝΙΑΡΗ Ιωαν. Χριστίνα 210 9711862 6974306576

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παν. Έφη 210 2138821 6977527006

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασ. Αντώνιος 210 4835042 6944414777

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Χρ. Μαρία  210 9703892 6973684504

ΤΑΛΟΥΜΗ Βασ. Ευαγγελία  210 9351703 6977456036

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χαρ. Βασίλειος  210 9768257 6948116666

ΤΣΑΜΠΗ Χαρ. Ελένη  210 8655795 6977413229

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου 
έως 31 Δεκεμβρίου

ΕΞΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

Από μεταφορά .................................................. 30.194,08
Έσοδα..............................................................  15.025,37
Έξοδα ..............................................................  12.878,50
Σύνολο ταμείου ................................................ 32.340,95

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
• Ο Ηλίας Καλομοίρης και 

η Βούλα Μεταξά βάπτισαν 
στις 6/12/09 στον ιερό Ναό 
Ταξιαρχών Περιστερίου το 
κοριτσάκι τους. Το όνομά 
της Μελίνα.
Το Δ.Σ. τους εύχεται να 

τους ζήσει.

ΠΕΝΘΗ
• Η Βούλα Αναγνωστο-

πούλου του Κων/νου, πέθανε 
στις 21/10/09 στην Αθήνα, 
σε ηλικία 87 ετών. Η κηδεία 
της έγινε στις 22/10/09 στο 
κοιμητήριο Ν. Φιλαδέλφει-
ας. Θερμά συλλυπητήρια.

• Ο Ανδρέας Καλλιανιώτης 
του Χαρίλαου πέθανε στις 
04/12/09 στο χωριό, η κηδεία 
του έγινε  στις 05/12/09.Το 
ΔΣ εκφράζει θερμά συλλυ-
πητήρια στους οικείους του.

• Ο Γεώργιος Δρούλιας πέ-
θανε στις 25/08/2009 σε ηλι-
κία 86 ετών. H κηδεία του 
έγινε στο χωριό. Το ΔΣ εκ-
φράζει θερμά συλλυπητήρια 
στην οικογένειά του.

• Στις 3 Δεκεμβρίου έφυ-
γε από κοντά μας ο Σταύρος 
Αιβαλής σε ηλικία 80 ετών. 
Η κηδεία του έγινε στο κοι-

μητήριο Αγ. Αναργύρων στις 
4 Δεκεμβρίου. Θερμά συλλυ-
πητήρια.

• Η Ειρήνη Καστανιώτη 
(Φουρλή) του Ευάγγελου 
πέθανε στις 30-12-09 στην 
Αθήνα. Η κηδεία της έγινε 
την 31/12/10 στο 2ο νεκροτα-
φείο Αθηνών.To ΔΣ εκφρά-
ζει στους οικείους της θερμά 
συλλυπητήρια.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
Το ΔΣ αποφάσισε εις μνή-

μη Βούλας Αναγνωστοπού-
λου, Αγγελή Γεωργαντά, 
Βασιλείου Δρούλια, Ανδρέα 
Καλλιανιώτη, Πασχαλίας 
Παπαπέτρου και Σταύρου 
Αιβαλή αντί στεφάνων να 
καταθέσει το ποσό των 300 
ευρώ για την ανέγερση του 
οστεοφυλακίου.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
 H Κουρουνιώτη Ιωάννα 

του Ηλία, εγγονή του Θανά-
ση και της Βούλας Κουρου-
νιώτη επέτυχε στο Πανεπι-
στήμιο Αθηνών στο τμήμα 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας. Το ΔΣ την 
συγχαίρει.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΩΣ 31/12/09
Λογαριασμός κληροδοτήματος Αμερικής 19.928,23
Λογαριασμός κινήσεως  11.314,75 
Μετρητά  -1.097,97 
Σύνολο 32.340,95
*Από το λογαριασμό του ξενώνα πληρώθηκε η ανακατα-

σκευή του ξενοδοχείου και ο συγκεκριμένος λογαριασμός 
έκλεισε.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ
Πριν προλάβει καν να ανακοινωθεί στην εφημερίδα είχαμε τις 

πρώτες προσφορές για το οστεοφυλάκιο. Ελπίζουμε η επόμενη 
εφημερίδα να γεμίσει.
ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (εις μνήμη Χαραλ. Κουρουνιώτη)   200
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ(αντί στεφάνων)               300
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  (ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣ-
ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ)
ΑΝΩΝΥΜΟΣ(εις μνήμη Αγγελή Γεωργαντά)                             200
                             ΣΥΝΟΛΟ    700

 -100  Έξοδα  -12.515,30  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΤΕ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 -50 Έξοδα -12.565,30 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

 -22 Έξοδα -12.587,30 ΔΕΣΙΜΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

 -291,20 Έξοδα -12.878,50 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΛΛΟΥ 103

Αυξάνονται και πληθύνο-
νται τα μέλη του ELLINIKO 
ARCADIAS FUN CLUB στο 
FACEBOOK. Ήδη ξεπέρασαν  
τα 160  και συνεχίζουν.Tα μη-
νύματα μεταξύ των πατριω-
τών απ’όλο τον κόσμο δίνουν 
και παίρνουν και οι πλάκες δεν 
έχουν προηγούμενο. Ακόμα 
το εκατοστό μέλος περιμένει 
το βραβείο από τους ιδρυτές 
του FUN CLUB.Η εποχή του 
διαδικτύου έχει μπει για καλά 
στο σύλλογο. Και φυσικά δεν 

πρέπει να ξεχνάμε τη κεντρι-
κή ιστοσελίδα του συλλόγου 
www.ellinikon.gr όπου εκεί 
μπορείτε να διαβάσετε πρώ-
τοι απ’όλους την εφημερίδα 
και να βρείτε τα πάντα για 
το χωριό, σε μια ιστοσελίδα 
που συνεχώς ανανεώνεται με 
πολύ μεράκι από τα μέλη του 
ΔΣ. Και για να μη ξεχνιόμα-
στε όποιος  με οποιοδήποτε 
τρόπο ή ιδέες μπορεί να βο-
ηθήσει η προσφορά του είναι 
ευπρόσδεκτη.

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ FUN CLUB

Αντίο παππού... Σταύρο
Χάσαμε ένα αγαπημένο μας 

πρόσωπο, τον Σταύρο Αϊβαλή, τον 
παππού μου. Ο παππούς, που τον 

θυμάμαι να 
χαζεύει από 
το μικρό του 
τ ρ απ ε ζ ά κ ι 
την  τηλεό-
ραση και να 
φτιάχνει τα 
βότανα που 
λίγοι γνωρί-
ζουν. Επίσης 
τον θυμάμαι, 
όταν  καμιά 

φορά, πηγαίναμε στην Κόρινθο, 
φρόντιζε τον κήπο και μάζευε χόρ-
τα. Όμως αυτό που μου έχει μείνει 
πολύ, είναι όταν μια φορά έπιασε 
εμένα και τα δύο ξαδέρφια μου, 
τον Σταύρο και τον Βασίλη και μας 
είπε για την καταγωγή μας, για το 
πόσο περήφανοι πρέπει να είμα-
στε για την καταγωγή μας και πως 
όταν μας ρωτάνε ποιοί είμαστε, 
πρέπει περήφανα να φωνάζουμε: 
Αϊβαλής !
Πρέπει να ζήσουμε και να τον 

θυμόμαστε και να τον τιμάμε και 
όταν μας ρωτάνε ποιοί είμαστε, να 
φωνάζουμε: Αϊβαλής, όπως ο ίδιος 
μου ‘χε πει κάποτε.

Νίκος Παρ. Αϊβαλής

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Καλλιανιώτης Ιωάννης
του Αναστασίου   50 €
Μπαρμπαλιά Β.   30 €
Ανώνυμος   50 €
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ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ….Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
Όπως κάθε χρόνο πριν τα Χριστούγεννα έτσι και φέτος 

διοργανώθηκε από το σύλλογο αιµοδοσία στο νοσοκοµείο 
«Αµαλία Φλέµιγκ». ∆υστυχώς για άλλη µια φορά η αδιαφο-
ρία όλων µας έφτασε στο αποκορύφωµά της. Προσήλθαν 
µόνο έξι εθελοντές για αίµα πράγµα που προξένησε εντύ-
πωση και στους υπεύθυνους της αιµοδοσίας του νοσοκο-
µείου.  Έτσι τα αποθέµατα της τράπεζας αίµατος του συλ-
λόγου είναι πλέον σε οριακό επίπεδο µε αποτέλεσµα να 
µη µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες όλων των 
πατριωτών. Σε συζήτηση µε τον υπεύθυνο της τράπε-
ζας κ. Καλλιανιώτη τα αποθέµατα επαρκούν να καλύψουν 
µόνο τις ανάγκες των ήδη αιµοδοτών και τίποτα παραπά-
νω. Ελπίζουµε αν σε επόµενη αιµοδοσία υπάρξει ενδιαφέ-
ρον να µπορέσουµε να ανοίξουµε τη τράπεζα ξανά σε όλο 
τον κόσµο του χωριού που θα έχει ανάγκη.

Είναι πάντως κρίµα µια τέτοια πρωτοβουλία του συλλό-
γου που έχει βοηθήσει πάρα πολλούς πατριώτες εδώ και 
πολλά χρόνια να µη µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
των πατριωτών λόγω της αδιαφορίας όλων µας. Και να 
σκεφθείτε ότι ελάχιστοι σύλλογοι έχουν τράπεζα αίµατος, 
γιατί ακόµα και η δηµιουργία της είναι δύσκολη πόσο 
µάλλον η διατήρησή της.

Εκτός όλων των άλ-
λων(στολισμός του χωριού-
γιορτή για τα παιδιά) ο δήμος 
Τρικολώνων μοίρασε σε όλα 
τα σπίτια του που άνοιξαν τις 
γιορτές μια τσάντα με γλυκά 
και ποτά. Αυτό έγινε τις ημέ-
ρες των Χριστουγέννων.
Την Πρωτοχρονιά στα ανοι-

χτά σπίτια του χωριού μοιρά-
στηκαν βασιλόπιτες. Επιπλέον 
τις άγιες αυτές ημέρες ο δήμος 

Mε μία πολυσέλιδη επιστο-
λή του ξεκαθαρίζει απόλυτα 
ο Σεβασμιότατος Μητροπο-
λίτης μας  κκ. Ιερεμίας,  το 
θέμα που είχε προκύψει με 
την απόσυρση υπογραφής 
του από το κείμενο που είχε 
δυσαρεστήσει τον Οικουμενι-
κό Πατριάρχη και από την μη 
επίσκεψη αυτού στην Δημη-
τσάνα.

 Στο άρθρο του «Περί αναι-
ρέσεως της υπογραφής μου 
σε κυκλοφορηθέν κείμενο», 
στο περιοδικό της Μητρόπο-
λής μας «ΑΠΛΗ ΚΑΤΑΧΗ-
ΣΗ»(τεύχος Σεπτ. 2009) ο 
Σεβασμιότατος ξεκαθαρίζει 
με παρρησία το θέμα αυτό.

 Συγκεκριμένα ο κκ. Ιερεμί-
ας είχε υπογράψει προ μη-
νών κάποιο κείμενο που του 
πρότειναν ορισμένοι «ευλα-
βείς Ιερομόναχοι και ζηλωτές 
των πατρίων» όπως λέγει, 
πιστεύοντάς τους ότι θα το 
υπέγραφαν και άλλοι Αρχι-
ερείς και ότι δεν θα στρέφο-
νταν εναντίον της ηγεσίας της 
Εκκλησίας και του Οικουμενι-
κού Πατριάρχη.
Τελικά, το κείμενο αυτό 

που είχε τίτλο «Ομολογία 
Πίστεως» -και φέρεται ενα-
ντίον του Παπισμού και του 
Οικουμενισμού- υπεγράφη 
μόνο από τέσσερις Αρχιερείς. 
Προβληματιζόμενος όμως και 
συζητώντας το θέμα αυτό με 
άλλους Αρχιερείς, ο Σεβασμι-
ότατος, που βάζει πάνω από 
όλα την ενότητα της Εκκλη-
σίας σκέφτηκε να αναιρέσει 
την υπογραφή του από το εν 
λόγω κείμενο. 
Αλλά αυτό που «συντά-

ραξε την συνείδηση» του, 
όπως λέγει ο ίδιος στην 
ΑΠΛΗ ΚΑΤHΧΗΣΗ, ήταν το 
γεγονός ότι προκάλεσε τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη κκ. 
Βαρθολομαίο, που θα επι-
σκεπτόταν την Τρίπολη στις 
21 Σεπτεμβρίου, να έλθει και 
στην Δημητσάνα, προκειμέ-
νου να θεμελιώσει τον Ιερό 
Ναό του Αγίου Γρηγορίου του 
Ε’. Ο Πατριάρχης αρνήθηκε 
να πραγματοποιήσει την επί-
σκεψη αυτή, δικαιολογούμε-
νος ότι είχε ήδη καθορισθεί 
το πρόγραμμα του και δεν 
υπήρχε καθόλου χρόνος για 
κάτι τέτοιο. Είπε δε ότι θα 
μπορούσε να έλθει για αυτό, 
κάποια άλλη φορά.
Ο κκ. Ιερεμίας όμως ερμή-

νευσε διαφορετικά την άρνη-
ση αυτή, δεδομένου ότι γνώ-
ριζε ότι ο Πατριάρχης ήταν 
πικραμένος για την υπογρα-
φή του στο παραπάνω κείμε-
νο. Συνδυάζοντας την πικρία 
του Πατριάρχη με την άρνη-
ση του να έρθει στην Δημη-
τσάνα, και θέλοντας να μη 
στερηθεί η Επαρχία μας από 
την ευλογία του, συνέταξε ένα 
κείμενο, που τελικά σήμαινε 
την ανάκληση της υπογρα-
φής του από την «Ομολογία 
Πίστεως» και το έστειλε άμε-
σα στον Πατριάρχη.

 Στην συνάντηση που είχαν 
στην Τρίπολη, ο Πατριάρχης 
ήταν χαρούμενος και πολύ 
ευνοϊκός απέναντι στον Σε-

βασμιότατο επειδή τελικά 
αναίρεσε την υπογραφή του 
από το κείμενο αυτό, δείχνο-
ντας ότι έχει αρθεί κάθε παρε-
ξήγηση μεταξύ τους.

 Από το σημείο αυτό και 
μετά όμως άρχισε ένα «μαρ-
τύριο» του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη μας κκ. Ιερεμία 
λόγω υβριστικών τηλεφωνη-
μάτων από δήθεν «αγωνιστές 
της πίστεως»και από αρνητι-
κά σχόλια στο Internet.

  Τα διδάγματα που εξάγο-
νται από την κίνηση αυτή του 
κκ. Ιερεμία είναι δύο, όπως ο 
ίδιος επισημαίνει στους συλ-
λειτουργούς αδελφούς και 
αδελφές της Ι. Μ . Γόρτυνος 
και Μεγαλοπόλεως:
Πρέπει να παρέχουμε ανε-

πιφύλακτη συγγνώμη και 
ανάκληση κάποιας ενέργειας 
μας, όταν διαπιστώνουμε ότι 
κάναμε λάθος, χωρίς να σκε-
πτόμαστε ότι αυτό δεν είναι 
αξιοπρεπές. «Η αξιοπρέπεια 
είναι δυτικό φρούτο και κρύ-
βει μεγάλο εγωισμό! Για την 
σωτηρία μας …κάτω η αξιο-
πρέπεια!» και λίγο παρακά-

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΚΥΨΕΙ

ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

Με μεγάλη επιτυχία διορ-
γανώθηκε  από το σύλλογο 
γυναικών του χωριού μας η 
κοπή της πίττας. Η εκδήλω-
ση έγινε στο ξενοδοχείο  ΗΛΕ-
ΚΤΡΑ PALACE στην περιοχή 
της Πλάκας παρουσία πλή-
θους πατριωτών και φίλων 
του χωριού.
Την εκδήλωση άνοιξε η πρό-

εδρος του συλλόγου κ. Μαρία 
Μπαρμπαλιά η οποία καλω-
σόρισε τους παρευρισκομέ-
νους και αναφέρθηκε στην 
επιτυχημένη πορεία του συλ-
λόγου αυτά τα χρόνια καθώς 
και σε όλες τις δραστηριότη-
τές του. Το δραστήριο μέλος 
του συλλόγου κ. Κική Γεωργα-
ντά τραγούδησε μαζί με χο-
ρωδία παιδιών πρωτότυπα 
κάλαντα ενώ μετά τελέσθηκε 
αγιασμός.
Χαιρετισμό επίσης απηύθυ-

νε ο δήμαρχος Τρικολώνων κ. 

Μπαρούτσας και ο πρόεδρος 
του συλλόγου των απαντα-
χού Ελληνικιωτών κ. Παπα-
ντωνίου.
Ακολούθησε χορός και 

τραγούδι ενώ συγχρόνως οι 
άφθονοι μεζέδες και τα γλυκά 
γέμισαν όλα τα τραπέζια.
Την εκδήλωση τίμησαν με 

τη παρουσία τους επίσης ο 
Ολυμπιονίκης μας κ.Πύρρος 
Δήμας, ο κ. Στέλιος Φουρλής 
με τη σύζυγό του Θάλεια, η κ. 
Μπράνκα Φουρλή οι εκδότες 
των εφημερίδων «Αρκαδικός 
Κήρυκας» και «Γορτυνία» κ.κ.  
Τσαρμπόπουλος και Καλύβας 
και πολλοί άλλοι.
Κατά τη διάρκεια της εκ-

δήλωσης έγινε λαχειοφόρος 
αγορά και μοιράστηκαν πλού-
σια δώρα ενώ την εκδήλωση 
έκλεισαν χορευτές που χό-
ρεψαν λατινοαμερικάνικους 
χορούς.

H ΠΙΤΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ο Δήμαρχος χαιρετίζει την εκδήλωση

τω «Αρκεί με τη συγγνώμη 
μου να ευαρεστήσω τον 
Θεό και τους ανθρώπους 
που πίκρανα» λέει ο ίδιος ο 
Μητροπολίτης μας.

«Το πάν είναι η αγάπη 
και η μεταξύ μας ενότητα». 
Η ανάκληση της υπογραφής 
του κκ. Ιερεμία δείχνει μεταξύ 
άλλων και την αγωνία του για 
την συμφωνία και την μη δι-
αφοροποίηση του από τους 
άλλους Ιεράρχες Πατέρες.

«Και τώρα είμαι πολύ χα-
ρούμενος που σας έγρα-
ψα» καταλήγει.
Σημείωση της εφημερί-
δας: Επειδή το χαρακτήρα 
και το ήθος του Σεβασμιωτά-
του το ξέρουμε από χρόνια 
συντασσόμαστε ανεπιφύ-
λακτα μαζί του. Ξέρουμε ότι 
δεν έχει κανένα πρόβλημα 
να παραδεχτεί λάθη αλλά και 
να συγχωρήσει όποιον πα-
ρεκτραπεί. Ξέρουμε ότι είναι 
κοντά στο ποίμνιό του τόσο 
στις ευχάριστες όσο και στις 
δυσάρεστες στιγμές. Άλλωστε 
λάθη δεν κάνει όποιος δεν κά-
νει τίποτα.

Ο ∆ΗΜΟΣ ΜΟΙΡΑΣΕ ΓΛΥΚΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
δεν ξέχασε τους λίγους αναξι-
οπαθούντες συντοπίτες μας. 
Μοιράστηκαν εκτός από 

γλυκά φαγητό και είδη πρώτης 
ανάγκης τόσο τα Χριστούγεν-
να όσο και τη Πρωτοχρονιά. 
Ένα μικρό δείγμα ανθρω-

πιάς και πολιτισμού της μι-
κρής κοινωνίας. Και τέτοια 
δείγματα τα έχουμε ανάγκη 
πολύ περισσότερο στις μέρες 
μας….. 
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Στο στόχαστρο των Οι-
κολόγων Πράσινων και της 
Greenpeace µπαίνουν ο λι-
γνίτης και οι ρυπαίνουσες 
µονάδες ηλεκτροπαραγωγής. 
Την ίδια στιγµή, πληθαίνουν 
οι ενδείξεις για τοποθέτηση 
ως επικεφαλής της ∆ΕΗ αν-
θρώπου των ανανεώσιµων 
πηγών και ιδιαίτερα της αιο-
λικής ενέργειας. 

Συγκεκριµένα, το κόµµα 
των Οικολόγων Πράσινων, 
ξεκίνησε καµπάνια, µε στόχο 
την απεξάρτηση της ηλεκτρο-
παραγωγής από τον λιγνίτη, 
µε εκκίνηση από τη Μεγα-
λόπολη της Πελοποννήσου, 
όπου η ∆ΕΗ λειτουργεί έναν 
από τους πλέον ρυπογόνους 
σταθµούς ηλεκτροπαραγω-
γής. 

Αντιπροσωπεία των Οικο-
λόγων Πράσινων µε τον Νίκο 
Χρυσόγελο και τον ευρωβου-
λευτή Μιχάλη Τρεµόπουλο 
συναντήθηκε την περασµένη 
Κυριακή µε εκπροσώπους 
της αυτοδιοίκησης, τοπικούς 
φορείς και πολίτες στο πνευ-
µατικό κέντρο της Μεγαλό-
πολης για να συζητήσουν τα 
τοπικά προβλήµατα και τη 
ρύπανση από τις λιγνιτικές 
µονάδες της ∆ΕΗ. 

Η Μεγαλόπολη επιλέχθηκε 
συµβολικά, για να αναδειχθεί 
η ανάγκη προετοιµασίας και 
µετάβασης στη µεταλιγνιτική 
εποχή. ∆ύο από τις εκεί λιγνι-
τικές µονάδες της ∆ΕΗ είναι 
από τις πλέον ρυπογόνες σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, µε σηµα-
ντικές επιπτώσεις στην υγεία 
και το περιβάλλον, ενώ συµ-
βάλλουν σηµαντικά και στις 
εκποµπές αερίων που αλλά-
ζουν το κλίµα. 

Η καµπάνια θα συνεχιστεί 
µε επισκέψεις σε Κοζάνη - 
Πτολεµαΐδα, όπου βρίσκεται 
το µεγαλύτερο ενεργειακό 
κέντρο της χώρας. Πρόταση 
του κόµµατος των Οικολό-
γων είναι η µετατροπή των λι-
γνιτικών κέντρων σε κέντρα 
παραγωγής πράσινης ενέρ-
γειας. Αυτό θα γίνει µε αξι-
οποίηση βιοµάζας, υπολειµ-
µάτων από καλλιέργειες και 
περιβαλλοντικά αποδεκτών 
φυτών, δηµιουργία φωτοβολ-
ταϊκών και αιολικών πάρκων, 
ιδιαίτερα στα υποβαθµισµένα 
λιγνιτικά πεδία, µε δηµιουρ-
γία κέντρων εκπαίδευσης και 
ενηµέρωσης για τις ΑΠΕ. 

Από την πλευρά της, η 
Greenpeace κρούει τον κώ-
δωνα του κινδύνου για τους 
σταθµούς της ∆ΕΗ στα δύο 
λιγνιτικά κέντρα. Σύµφωνα 
µε τον ∆ηµήτρη Ιµπραήµ, η 
∆ΕΗ πρέπει να µειώσει δρα-
στικά τους περισσότερους 
από 50 εκατοµµύρια τόνους 
διοξειδίου του άνθρακα που 
εκπέµπει ετησίως, κλείνο-
ντας τους πιο ρυπογόνους 
σταθµούς της για να το πε-

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. 

τύχει. 
Η περιβαλλοντική οργάνω-

ση εκτιµά ότι η πρωτοβουλία 
αυτή θα πρέπει να υποστηρι-
χθεί από ένα νέο επιχειρηµα-
τικό πλάνο της ∆ΕΗ, µε στό-
χο την ταχύτατη απόσυρση 

των λιγότερο αποδοτικών λι-
γνιτικών µονάδων, τη σταδια-
κή απόσυρση των υπόλοιπων 
και την επιθετική προώθηση 
της εξοικονόµησης ενέργειας 
και των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας. 

Επικεφαλής από τις 
ΑΠΕ 

Για τη θέση του προέδρου 
και διευθύνοντος συµβού-
λου της ∆ΕΗ έχει επιλεγεί 
προβεβληµένο πρόσωπο από 
τον χώρο των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας. Πρόκειται 
για τον (καθηγητής ΕΜΠ) 
Αρθούρο Ζερβό, ο οποίος τα 

Ο  Πρωθυπουργός κ. Γιώρ-
γος Παπανδρέου με τη σύ-
ζυγό του ‘Αντα και ένα φιλικό 
τους ζευγάρι, επέλεξαν την 
ορεινή Αρκαδία, και συγκεκρι-
μένα το Δήμο Τρικολώνων, 
για να γιορτάσουν «ινκόγκνιτο 
τη φετινή Πρωτοχρονιά.
Συγκεκριμένα, το πρωθυ-

πουργικό ζεύγος και οι φίλοι 
του έφτασαν χωρίς επίσημη 
συνοδεία το μεσημέρι της 
Πρωτοχρονιάς και απόλαυ-
σαν  αρκετές ώρες ξεκούρα-

σης στον παραδοσιακό ξενώ-
να «ΕΛΑΙΩΝ» του Ελληνικού, 
μακριά από τα φώτα της δη-
μοσιότητας.
Η πρωθυπουργική συντρο-

φιά περπάτησε στα γραφικά 
δρομάκια του Ελληνικού, ιδιαί-
τερα μάλιστα ο Πρωθυπουρ-
γός έκανε για αρκετές ώρες 
πεζοπορία στο Λούσιο ποτα-
μό και απόλαυσε την ηρεμία 
και την απαράμιλλη ομορφιά 
της αρκαδικής φύσης.
Ευχάριστη έκπληξη απο-

τέλεσε για τους μόνιμους κα-
τοίκους και επισκέπτες του 
Ελληνικού, να βλέπουν ξαφ-
νικά τον  Πρωθυπουργό να 
περπατά αμέριμνος ανάμεσα 
τους και να τους χαιρετά. 
Στο πατρικό του σπίτι στο 

Ελληνικό επίσης βρισκόταν 
και ο κ. Αβραμόπουλος, ο 
οποίος συναντήθηκε με τον 
Πρωθυπουργό προσκαλώ-
ντας τον στο σπίτι του, όπου 
αντάλλαξαν ευχές και κερά-
σματα για το νέο έτος.
Την επομένη της Πρωτοχρο-

νιάς ο Πρωθυπουργός και η 
συντροφιά του επισκέφτηκαν 
και περπάτησαν στην όμορφη 

Στεμνίτσα, όπου ο Δήμαρχος 
κ. Γιώργος Μπαρούτσας τους 
καλωσόρισε στο Δημαρχείο, 
τους μίλησε για την ιστορία 
του τόπου, τους προσέφερε 
δώρα και τουριστικό λεύκωμα 
της περιοχής και τους ενημέ-
ρωσε για τα ζητήματα του Δή-
μου και της περιοχής. 

Ο Δήμαρχος Τρικολώνων κ. 
Γιώργος Μπαρούτσας το βρά-
δυ του Σαββάτου προσκάλεσε 
στη Στεμνίστα και παρέθεσε 

δείπνο στον Πρωθυπουργό  
και τη συντροφιά του.
Ο Πρωθυπουργός κ. Γιώρ-

γος Παπανδρέου και ο Δήμαρ-
χος κ. Γιώργος Μπαρούτσας 
στη διάρκεια του δείπνου, που 
κράτησε μέχρι μετά το μεσο-
νύκτιο, αντάλλαξαν απόψεις 
για τις σχεδιαζόμενες αλλαγές 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
ειδικά για το υπό εξέλιξη σχέ-
διο του «Καποδίστρια ΙΙ». 
Ασφαλώς, αν και ανεπίση-

μη η επίσκεψη του Πρωθυ-
πουργού στην Αρκαδία, απο-
τελεί ιδιαίτερο και ξεχωριστό 
πολιτικό γεγονός, καθώς ο κ. 
Γιώργος Παπανδρέου, ανα-
χωρώντας την Κυριακή το με-
σημέρι, δήλωσε στο Δήμαρχο 
κ. Γιώργο Μπαρούτσα ότι έχει 
μείνει εντυπωσιασμένος από 
την ομορφιά του τόπου μας, 
από την καλαίσθητη εορτα-
στική διακόσμηση των χω-
ριών, καθώς και από την ανά-
πτυξη και τα έργα του Δήμου 
που σέβονται το περιβάλλον 
και την παραδοσιακή αρχιτε-
κτονική των οικισμών, υπο-
σχόμενος ότι σύντομα θα μας 
ξαναέλθει.

ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Greenpeace κατά λιγνίτη - «ανανεώσιμος» στη ΔΕΗ

Του ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΪΤΑΝΤΖΙΔΗ
τελευταία χρόνια είναι πρόε-
δρος της Ευρωπαϊκής Εται-
ρείας Αιολικής Ενέργειας. 

Με την επιλογή της, η κυ-
βέρνηση επιδιώκει να επιβε-
βαιώσει τη βαρύτητα που δί-
νει στις ανανεώσιµες πηγές 

και την πράσινη ανάπτυξη, αν 
και τα προβλήµατα της ∆ΕΗ 
έχουν να κάνουν περισσότε-
ρο µε τη διαχείριση της υπο-
δοµής της, τη λειτουργία της 
σε καθεστώς απελευθερωµέ-
νης αγοράς και τη διοικητική 
της διάρθρωση. 

Ελπίζουµε ο νέος πρόεδρος 
να βοηθήσει ώστε να λυθεί 
και το θέµα της σχολής της 
∆ΕΗ στο Ελληνικό που επί 
τόσα χρόνια χρησιµοποιείται 
από την επιχείρηση χωρίς να 
πληρώνει ούτε µία δραχµή 
σαν ενοίκιο στο χωριό. 

Στo Ελληνικό πέρασε
την Πρωτοχρονιά ο Πρωθυπουργός

κ. Γιώργος Παπανδρέου

Όσοι επισκέφθηκαν τις μέ-
ρες των Χριστουγέννων και 
της Πρωτοχρονιάς το χωριό 
αιφνιδιάστηκαν ευχάριστα με 
το ξενοδοχείο και πάλι ανοι-
χτό. Ο εντυπωσιακός στολι-
σμός του, ειδικά τις βραδινές 
ώρες ήταν εντυπωσιακός. 
Μπαίνοντας μέσα η Έφη και 
ο Τέλης έκαναν τα αδύνατα 

δυνατά να σε εξυπηρετή-
σουν ενώ το άψογο service 
ήταν κάτι το πρωτόγνωρο 
για τα δεδομένα του χωριού. 
Πολύς κόσμος το επισκέφθη-
κε από το χωριό και τη γύρω 
περιοχή είτε για ποτό είτε για 
φαγητό. 
Τη παραμονή των Χριστου-

γέννων και της Πρωτοχρονιάς 
η διεύθυνση του ξενοδοχεί-
ου οργάνωσε ρεβεγιόν ενώ ο 

chef ετοίμασε πρωτόγνωρες 
γεύσεις που εντυπωσίασαν. 
Τις υπόλοιπες ημέρες τόσο το 
εστιατόριο όσο και το εντυ-
πωσιακό σαλόνι φιλοξένησαν 
πολύ κόσμο που απόλαυσε 
τόσο το φαγητό όσο και το 
ποτό του και σίγουρα θα είναι 
ο καλλίτερος διαφημιστής γι’ 
αυτούς που σχεδιάζουν να το 

επισκεφθούν.
Περιττό φυσικά να πούμε 

ότι όλες τις ημέρες η πληρό-
τητα των δωματίων άγγιζε το 
100%. Σίγουρα ήταν μια καλή 
αρχή.
Εμείς από τη πλευρά μας θα 

ευχηθούμε στη νέα διεύθυν-
ση να συνεχίσει με τις ίδιες 
προδιαγραφές που άρχισε για 
το καλό της επιχείρησης αλλά 
και του χωριού. 

ΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟΛΙΔΙ

Από τα μέσα του Δεκέμβρη 
τα χωριά του Δήμου Τρικολώ-
νων ντύθηκαν με καλαίσθητα 
εορταστικά στολίδια, που τί-
ποτα δεν είχαν να ζηλέψουν 
από το στολισμό μεγάλων 
πόλεων.
Ο πλούσιος διάκοσμος και 

ο γιορτινός φωτισμός ήταν 
εφέτος φαντασμαγορικός, 
προσφέροντας ένα μοναδικό 
θέαμα και αποσπώντας το 
θαυμασμό πολυάριθμων επι-
σκεπτών, που επέλεξαν την 
περιοχή μας για να περάσουν 
τις άγιες μέρες των Χριστου-

γέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς. Τα ξενοδοχεία και τα 
καταλύματα του Δήμου αλλά 
και της ευρύτερης περιοχής 
ήταν κατάμεστα και η πληρό-
τητα άγγιξε το 100%.
Με ιδιαίτερη φροντίδα και 

ευαισθησία ο Δήμος Τρικο-
λώνων, όπως κάθε χρόνο, 
προγραμμάτισε και οργάνω-
σε μια σειρά εορταστικών εκ-
δηλώσεων και δράσεων, που 
στόχο είχαν να προσφέρουν 
ανθρώπινη ζεστασιά και αγά-
πη στους μονίμους κατοίκους 

Χριστουγεννιάτικες Γιορτές
στο Δήμο Τρικολώνων
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ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η σύνταξη της εφημερίδας διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα 

με την υπάρχουσα ύλη να αφαιρεί ή να προσθέτει ορισμένο 
αριθμό διαφημίσεων από εκείνες που δημοσιεύονται δωρε-
άν και αφορούν τους επαγγελματίες του χωριού. Προσπα-
θεί πάντα η οποιαδήποτε προσθαφαίρεση να γίνεται κατά 
τρόπο δίκαιο ώστε κανείς διαφημιζόμενος πατριώτης να 
μην αισθάνεται αδικημένος. Αν κάποιον αδικήσαμε σίγου-
ρα ήταν αθέλητο και σε επόμενα φύλλα θα διορθωθεί. 

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ 
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

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 ενημε-
ρώνουν τον ταμία ή οποιο-
δήποτε μέλος του ΔΣ ώστε 
η προσφορά να δημοσιεύε-
ται στην εφημερίδα.

των χωριών μας. Έτσι  την 
παραμονή των Χριστουγέν-
νων οι δημοτικοί υπάλληλοι  
επισκέφθηκαν τα χωριά μας 
και προσέφεραν σε κάθε σπί-

τι γλυκίσματα συνοδευόμενα 
από ευχετήρια κάρτα του 
Δημάρχου. Ιδιαίτερη μέριμνα 
δόθηκε μάλιστα σε μοναχικά 
άτομα, στα οποία προσφέρ-
θηκαν τρόφιμα καθώς και 
γεύματα ανήμερα των Χρι-
στουγέννων και της Πρωτο-

χρονιάς. 
Την επομένη των Χριστου-

γέννων ο Δήμος οργάνωσε 
στο αμφιθέατρο της Σχολής 
Ελληνικού μεγάλη γιορτή για 
τα παιδιά, με κουκλοθέατρο 
και διασκεδαστικά παιδικά 
δρώμενα, που επιμελήθηκαν 
ειδικά προσκεκλημένοι πα-
ρουσιαστές. Στο τέλος της 
εκδήλωσης ο Δήμαρχος απευ-
θύνθηκε στα παιδιά με ευχές 
και παραινέσεις για καλή 
πρόοδο στα μαθήματα τους 
και στη συνέχεια μοίρασε 
πλούσια και ωραία παιγνίδια 
στα παιδιά, χαρίζοντας τους 
μεγάλη χαρά και αλησμόνη-
τες αναμνήσεις. 
Την παραμονή της Πρωτο-

χρονιάς διανεμήθηκε σε όλα 
τα σπίτια του Δήμου από μία 

βασιλόπιτα με φλουρί, διακο-
σμημένη με το όνομα του Δή-
μου Τρικολώνων και με ευχές 
για Χρόνια Πολλά και ευτυχι-
σμένο το νέο έτος 2010.
Ανήμερα της Πρωτοχρο-

νιάς ο Δήμαρχος κ. Γιώργος 
Μπαρούτσας και τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου παρέ-
στησαν στην πανηγυρική δο-
ξολογία για το Νέο Έτος, στον 
Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου της 
Στεμνίτσας και στη συνέχεια 
μετέβησαν στο Πνευματικό 

Κέντρο, όπου έγινε η τελετή 
κοπής της Βασιλόπιτας από 
το Δήμαρχο, που αντάλλαξε 
θερμές ευχές με τους παρευ-
ρισκόμενους δημότες.

Χριστουγεννιάτικες Γιορτές
στο Δήμο Τρικολώνων

O ΓΑΙ∆ΑΡΑΚΟΣ…..ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
Μπορεί να ζήσει μέχρι και 

πενήντα χρόνια, γνώρισε στο 
πέρασμα των αιώνων στιγμές 
δόξας και μη και αποτέλεσε 
σημάδι μεγαλοπρέπειας για 
βασιλείς και θεούς στους πο-
λιτισμούς της ανατολής. Από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα 
υπήρξε συνοδοιπόρος του αν-
θρώπου και χρησιμοποιήθηκε 
ως παράδειγμα ανθρώπινων 
σχέσεων και χαρακτήρων. 
Ο λόγος για το γάιδαρο, που 
αποτελεί ένα από τα ερευνητι-
κά ενδιαφέροντα των μελών 
του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας 
της Κτηνιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Πρόκειται για ένα ζωικό εί-
δος που, όπως είπε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο επίκουρος καθηγη-
τής στην Κτηνιατρική Σχολή 
του ΑΠΘ, Γιώργος Αρσένος, 
έχει μελετηθεί ελάχιστα και 
μάλιστα έχει πλήρως πα-
ραμεληθεί στη χώρα μας.
Ο όνος, γομάρι, γαϊδούρι 
ή απλά ο κοινός γάιδαρος 
(Equus asinus) παρουσιάζει 
συρρίκνωση στον πληθυ-
σμό του. Χαρακτηριστικό 
είναι πως από τα 508.000 
που υπήρχαν στην Ελλάδα 
το 1950, το 1995 μειώθηκαν 
σε 95.000 ενώ σήμερα (στοι-
χεία για το έτος 2008) υπάρ-
χουν λιγότερα από 16.000. 
Δυστυχώς, διευκρινίζει ο κα-
θηγητής, είναι αδιευκρίνιστες 
οι ακριβείς συνθήκες που οδη-
γούν στη μείωση αυτή, καθώς 
και σε ποιες φυλές ανήκουν 
τα εναπομείναντα ζώα. Σήμε-
ρα, λέει, οι όνοι που εκτρέφο-
νται στη χώρα μας, είναι ζώα 
τα οποία δημιουργήθηκαν 
έπειτα από συνδυασμό επι-
λογής και ανεξέλεγκτων σχη-
μάτων διασταύρωσης γεννη-
τόρων που ανήκαν σε ξένες 
και ντόπιες φυλές. Επιπλέον, 
η μοναδική αναγνωρίσιμη 
ελληνική φυλή όνων, ο αρκα-
δικός όνος, ουδέποτε έχει με-
λετηθεί και είναι άγνωστο, αν 
υπάρχει ακόμα κάποιος πλη-
θυσμός καθαρόαιμων ζώων.
Στην Ελλάδα, οι όνοι διαδρα-
μάτισαν ουσιαστικό ρόλο 
στην πολιτιστική και οικο-
νομική ανάπτυξη των δια-
φόρων περιοχών της χώρας 
μας, (ηπειρωτική και νησιω-
τική Ελλάδα). Η συμβολή τους 
στην εξέλιξη της ελληνικής 
γεωργίας ήταν καθοριστι-
κή μέχρι την εισαγωγή των 
αγροτικών μηχανημάτων, 
οπότε τα γαϊδούρια απαξιώ-
θηκαν. Αντίθετα, περίοπτη 
υπήρξε ανέκαθεν η θέση 
του γαϊδάρου στην ελληνική 
παράδοση και λαογραφία. 
Στην προελληνική εποχή της 
Αρκαδίας, ο γάιδαρος εμφανί-
ζεται κυρίαρχος. Κεφαλή γάι-
δαρου είχε ο τυφώνας, τρο-
μερό τέρας της μυθολογίας, 

ενώ ο Βάκχος και ο Ηφαιστος 
απεικονίζονται συχνά να ιπ-
πεύουν γαϊδούρια. Εκτός από 
τον Ηφαιστο και το Βάκχο, ο 
γάιδαρος θεωρούνταν επίσης 
ιερό ζώο της Εστίας και του 
Πριάπου και βρέθηκε σε αρ-
κετές αγγειογραφίες και νομί-
σματα από ανασκαφές σε δι-
άφορες περιοχές της χώρας. 
Σήμερα, οι γάιδαροι δίνουν 
το δικό τους αγώνα επιβίω-

σης. Αντιστέκονται μαζί με 
τους ηλικιωμένους ιδιοκτήτες 
τους, έχοντας βρει καταφύ-
γιο κυρίως στα νησιά, όπου 
ακόμα είναι χρήσιμοι. Τείνουν 
πλέον να γίνουν τα απομει-
νάρια ενός πολιτισμού που 
χάνεται. Εντούτοις, αρκετοί 
«ονοκέφαλοι» κτηνοτρόφοι 
διατηρούν εκτροφές - κατα-
φύγια με σεβαστό αριθμό 
γαϊδάρων σε αρκετές περι-
οχές της Θεσσαλίας και της 
Μακεδονίας, αντιστεκόμενοι 
στον «ονειδισμό» της σύγ-
χρονης ελληνικής κοινωνίας. 
Η διάσωση και διατήρηση των 
εγχώριων όνων καθώς και η 
αναγνώριση και καταγραφή 
των καθαρόαιμων φυλών 
αποτελεί στοίχημα για τους 
ερευνητές-μέλη ΔΕΠ του Εργα-
στηρίου Ζωοτεχνίας της Κτη-
νιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.
Η έρευνά τους δεν αποτε-
λεί «περί όνου σκιάς», γιατί 
οι όνοι δεν αποτελούν μόνο 
πολυτιμότατο γενετικό υλι-
κό για την επιστημονική 
έρευνα, αλλά και ανεκτίμητη 
εθνική κληρονομιά από ιστο-
ρική και πολιτιστική άποψη. 
Αλλωστε, ζώα αυτών των φυ-
λών αποτελούν απόγονους 
των όνων που αναφέρονται 
στον Ομηρο, τον Πλούταρχο 
και σε άλλους αρχαίους συγ-
γραφείς, ενώ απεικονίζονται 
σε παραστάσεις και ανά-
γλυφα ανασκαφών που συ-
ναντούμε σε όλους σχεδόν 
τους αρχαιολογικούς χώρους 
και τα μουσεία της χώρας. 
Σήμερα, τείνει να γίνει ζώο 
συντροφιάς και αναπόσπα-
στο στοιχείο των αγροτου-
ριστικών επιχειρήσεων. Πα-
ράλληλα, στο εξωτερικό, 
εκτρέφεται για το γάλα του, 
το οποίο χρησιμοποιείται 
στη Φαρμακευτική και για 
την παρασκευή καλλυντι-
κών. Το γάλα του γαϊδάρου 
αποτελεί πρόσφατα αντικεί-
μενο ερευνητικής δραστηρι-
ότητας λόγω της ιδιαίτερης 
χημικής του σύνθεσης και 
των ευεργετικών επιδράσε-
ων σε διάφορες παθήσεις. 
Με τη δική μας ερευνητική 
προσπάθεια, τονίζει ο κ. Αρ-

σένος, η οποία πραγματο-
ποιείται με αργούς ρυθμούς, 
λόγω έλλειψης οικονομικών 
πόρων, θα δοθεί η δυνατό-
τητα να γίνει μια λεπτομερής 
καταγραφή του πληθυσμού 
και των συνθηκών εκτροφής 
των όνων. Για πρώτη, επίσης, 
φορά γίνεται προσπάθεια να 
μελετηθούν οι εγχώριες φυλές 
όνων και να γίνει ταυτοποίη-
ση, με παράλληλη διερεύνηση 

της γενετική σύνθεσής τους. 
Θα δοθεί η δυνατότητα να εξε-
ταστεί η δυνατότητα διατή-
ρησής τους και να αναδειχθεί 
η χρησιμότητα και ο ρόλος 
που μπορούν να διαδραμα-
τίσουν οι όνοι σε αγροτουρι-
στικές επιχειρήσεις. Θα προσ-
διοριστούν, επίσης, οι αιτίες 
που οδηγούν στην ραγδαία 
μείωση του πληθυσμού τους. 
Συγκεκριμένα, η ερευνητι-
κή προσπάθεια που γίνεται 
από μέλη ΔΕΠ της Κτηνια-
τρικής Σχολής του ΑΠΘ έχει 
συγκεκριμένους στόχους: Να 
αναγνωριστούν και να κατα-
γραφούν οι συνθήκες εκτρο-
φής, τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι όνοι στη 
χώρα μας και να αναδειχθεί 
ο ρόλος τους στον πολιτισμό 
και την ελληνική παράδοση. 
Επίσης, να γίνει φαινοτυπική 
και γενοτυπική ταυτοποί-
ηση των εγχώριων φυλών 
όνων ώστε να καθοριστούν 
τα πρότυπα κάθε φυλής. 
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στο 
γενετικό υλικό των εγχώριων 
απώτερος στόχος είναι να γί-
νει συνδυασμός με τα δεδο-
μένα άλλων χωρών ώστε να 
προσδιορισθεί η καταγωγή 
και η εξελικτική πορεία των 
όνων των μεσογειακών χω-
ρών, αλλά και να δημιουργηθεί 
μια τράπεζα γενετικού υλικού 
των εγχώριων φυλών όνων. 
Μέχρι σήμερα (Νοέμβριος 
2009) έχουν εξεταστεί και 
έχουν γίνει σωματομετρήσεις 
σε 238 ζώα από διάφορες περι-
οχές της χώρας. Επιπλέον, από 
όλα τα ζώα λήφθηκαν δείγμα-
τα αίματος, τριχών και κοπρά-
νων, ενώ δείγματα γάλακτος 
πάρθηκαν από μία εκτροφή 
όπου τα θηλυκά αρμέγονταν. 
Από τα δείγματα αίματος που 
συλλέχθηκαν έγινε επιλογή 
50 αντιπροσωπευτικών δειγ-
μάτων (κυρίως από αρσενι-
κά), τα οποία στάλθηκαν σε 
ειδικό εργαστήριο του εξω-
τερικού για ανάλυση DNA. 
Η έρευνα προβλέπεται να ολο-
κληρωθεί όταν συλλεχθούν 
δείγματα από το περίπου 5% 
του πληθυσμού των εκτρεφό-
μενων όνων στη χώρα μας.

ΔΙΑ ΦΗ ΜΙ ΣΗ
Πα τριώ τες δια φη-

μι στεί τε μέ σα α πό την 
ε φη με ρί δα μας. Εί τε 
έ χε τε μια εμπο ρι κή ε πι-
χεί ρη ση εί τε εί στε ε λεύ-
θε ρος ε παγ γελ μα τί ας 
μπο ρεί τε να προβλη θεί-
τε μέ σα α πό τις σε λί δες 
της ε φη με ρί δας μας. 
Σί γου ρα θα σας δουν 
πολ λά μάτια. Δώ στε μί α 
κάρ τα σας σε κά ποιο 
α πό τα μέ λη του Δ.Σ. 
και για τα υ πό λοιπα θα 
φρο ντί σει η συ ντα κτι κή 
ε πι τρο πή της ε φη με ρί-
δας μας.
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Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 
28 Φεβρουαρίου 2010. 
Περιμένουμε έγκαιρα 
τις συνεργασίες σας.

1989-2009:Ο κάπρος στην 
Πελοπόννησο έγινε 20 χρό-
νων! Τον επανέφεραν οι κυ-
νηγοί του «Παν», του Κυνηγε-
τικού Συλλόγου Μεγαλόπολης 
έπειτα από χιλιάδες χρόνια… 
Αφού λοιπόν τον έφεραν και 
τον άφησαν στο δάσος ελεύ-
θερο, διώχθηκαν στη συνέ-
χεια από κατοίκους της περι-
οχής. Και κάθισαν στο εδώλιο 
του κατηγορουμένου εκείνοι 
στους οποίους εμείς σήμερα 
χρωστάμε πολλά. Αθωώθη-
καν, βέβαια, επειδή ο κάπρος 
αποτέλεσε μέρος της πανίδας 
της πελοποννησιακής γης. 
Για πρώτη φορά ίσως οι κυ-
νηγοί είχαν συμμάχους τους 
οικολόγους, που παρέστησαν 
στο δικαστήριο ως μάρτυρες 
υπεράσπισης. Με αφορμή 
αυτό το γεγονός αλλά κ’ το 
φαινόμενο του πλήθους των 
κυνηγών αγριογούρουνου 
που κατακλύζουν το χωριό 
κάθε χειμώνα το άρθρο του 

Την ανάγκη ανάληψης μέτρων 
για τη διάσωση του ελατοδάσους 
του Μαινάλου, επισημαίνει ο Βου-
λευτής Αρκαδίας Οδυσσέας Κων-
σταντινόπουλος, στην Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, κυρία Τίνα 
Μπιρμπίλη, με επίκαιρη ερώτηση 
κοινοβουλευτικού ελέγχου, που 
κατέθεσε στις 23/11/2009.
Το πλήρες κείμενο της ερώτη-

σης έχει ως εξής:
«Στο Ελατοδάσος του Μαινά-

λου, ένα από τα αρχαιότερα δάση 
της Ελλάδος, την τελευταία τριε-
τία (2007-2009) παρατηρείται το 
φαινόμενο της ξήρανσης δένδρων 
ελάτης. Η ασθένεια που έχει προ-
σβάλλει τα δένδρα, έχει ήδη κα-
ταστρέψει το 15% της συνολικής 
έκτασης του δάσους και ειδικοί 
επισημαίνουν τον κίνδυνο επέκτα-
σης της καταστροφής του.
Οι νεκρώσεις των δένδρων σχε-

τίζονται με τη χαμηλή βροχόπτωση 
και χιονόπτωση. καθώς η έλλειψη 
της απαραίτητης υγρασίας τα καθι-
στά ευάλωτα σε επιδρομές φλοιο-

Ολοι παρακολουθήσαμε τον 
τελευταίο μήνα τη διάσκεψη 
της Κοπεγχάγης και προβλη-
ματιστήκαμε, αλλά μερικοί 
από εμάς θεώρησαν ότι όλα 
όσα έγιναν εκεί αφορούσαν 
κάποιους άλλους και όχι εμάς 
τους ίδιους.
Κι όμως, οι αποφάσεις αυ-

τές θα έχουν άμεσο αντίκτυπο 
στην καθημερινή μας ζωή και 
στις δραστηριότητές μας. Σαν 
απλό παράδειγμα να αναφέρω 
την μετατροπή των μονάδων 
λιγνίτη της ΔΕΗ της Μεγαλό-
πολης σε μονάδες φυσικού αε-
ρίου, όπως και τη δημιουργία 
του φωτοβολτανικού πάρκου 
στις παλιές περιοχές εξόρυξης 
λιγνίτη.
Αρκετοί επίσης δήμοι ήδη 

χωροθετούν στη περιοχή τους 
αιολικά πάρκα, που θα τους κα-
ταστήσουν αυτόνομους ενερ-
γειακά, ενώ το ίδιο το κράτος 
συζητά για την αξιοποίηση των 
μέχρι τώρα ακατοίκητων βρα-
χονησίδων σε περιοχές παρα-
γωγής καθαρής ενέργειας, ενώ 
περιβαλλοντολόγοι παρομοιά-
ζουν τη χώρα σαν τη Σαουδική 
Αραβία των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας λόγω της αφθο-
νίας του ήλιου και του ανέμου.
Το φαινόμενο της υπερθέρ-

μανσης του πλανήτη είναι το 
υπ’ αριθμόν ένα παγκόσμιο 
πρόβλημα. Τρεις είναι οι αριθ-
μοί που πρέπει να συγκρατή-
σουμε για να κατανοήσουμε 
την παγκόσμια υπερθέρμανση: 
275, 390, 350. Μέχρι πριν δια-
κόσια χρόνια, η ατμόσφαιρα 
του πλανήτη περιέχει 275ppm 
(μέρη στο εκατομμύριο) διο-
ξείδιο του άνθρακα. Σήμερα το 
διοξείδιο είναι 390 ppm,ενώ το 
όριο ασφαλείας είναι 350ppm. 
Να σημειώσουμε ότι κάθε χρό-
νο το νούμερο αυξάνει κατά 2 
ppm, ενώ στα 450 ppm η θερ-
μοκρασία θα έχει ανέβει 2 βαθ-
μούς Κελσίου.
Από την άλλη, το πρόβλημα 

των σκουπιδιών διογκώνεται 
και είναι ο μόνιμος πονοκέφα-
λος κάθε δήμου. Εχει περάσει 
ανεπιστρεπτί η εποχή που οι 
πατεράδες μας και οι παππού-
δες μας ό,τι περίσσευε το έκαι-
γαν στο τζάκι ή που και που 
καμιά σακούλα την πετούσαν 

στο ρέμα κάτω από το τυρο-
κομείο. Πλέον συζητάμε για 
τη ΧΥΤΑ(Χώρος Υγειονομικής 
Ταφής) που ήδη κι αυτοί είναι 
ξεπερασμένοι, ενώ δειλά- δει-
λά κάποιοι δήμοι προωθούν 
την ανακύκλωση. Να σημειω-
θεί ότι η Γερμανία από φέτος 
θα ανακυκλώνει το 100% των 
σκουπιδιών της, ενώ σε όλη την 
Ευρώπη εργοστάσια ανακύ-
κλωσης σκουπιδιών βρίσκονται 
στα κέντρα των πόλεων. 
Εμείς εδώ σα στόχο έχουμε 

κάνοντας κινητοποιήσεις με 
επικεφαλής ανενημέρωτους 
βουλευτές και δημάρχους, να 
στείλουμε τα σκουπίδια μας 
στην «πόρτα του διπλανού», 
λησμονώντας ότι όσοι γίνουν 
πρωτοπόροι στην ανακύκλωση 
αυτόματα αποκτούν πλεονέ-
κτημα, μιας και τα σκουπίδια 
θεωρούνται πλούτος σήμερα.
Ηδη μιλάμε για διαλογή στην 

πηγή με τριών ειδών κάδους για 
γυαλί, χαρτί και λοιπές συσκευ-
ασίες όπως και για προγράμ-
ματα ανακύκλωσης ζυμώσιμων 
υλικών που μετατρέπονται σε 
ειδικούς κάδους σε λιπάσματα.
Ολα αυτά δεν είναι κάτι που 

είναι στη θεωρία ακόμα και 
στην Ελλάδα. Υπάρχει η Ελ-
ληνική Εταιρία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης που μπορεί να 
βοηθήσει δήμους ή δημοτικές 
επιχειρήσεις για τέτοιου είδους 
προγράμματα.
Ολα αυτά βέβαια μην τα περι-

μένουμε μόνο από τον εκάστο-
τε δήμαρχο ή τους δημοτικούς 
συμβούλους. Το περιβάλλον 
είναι υποχρέωση όλων μας. 
Προϋποθέτει συνειδητοποιη-
μένους και ενεργούς πολίτες. 
Προϋποθέτει αλλαγή στάσης 
ζωής, διάλογο, ενημέρωση.
Στη Β. Ευρώπη αυτή η δου-

λειά έχει αρχίσει εδώ και μία 
εικοσαετία. Ας δούμε τι έκαναν, 
ας τους επισκεφθούν οι ιθύνο-
ντες, να ενημερωθούν και ας 
ακολουθήσουμε το παράδειγ-
μά τους. Αν κάνουμε την αρχή 
από το σπίτι μας, τη γειτονιά 
μας, το χωριό μας μετά μπο-
ρούμε να έχουμε απαιτήσεις 
από το δήμο, την περιφέρεια, 
την κυβέρνηση.

ΑΝΤ. Β. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

φάγων εντόμων, ενώ μύκητες που 
προκαλούν σηψιρριζίες και εντεί-
νουν την υδατική καταπόνηση, λει-
τουργούν επιβαρυντικά για αυτά.
Για την αντιμετώπιση του φαι-

νομένου, υπάρχει άμεση ανάγκη 
λήψης μέτρων και υιοθέτησης συ-
ντονισμένων πρωτοβουλιών.
Η προστασία του ελατοδάσους 

του Μαινάλου ενός δάσους ιδιαί-
τερης οικολογικής, τουριστικής 
και ιστορικής αξίας- κρίνεται θέμα 
άμεσης προτεραιότητας, δεδομέ-
νης και της θλιβερής κατάστασης 
που έχει προκληθεί λόγω των κα-
ταστροφικών πυρκαγιών των τε-
λευταίων ετών, με τη δραματική 
μείωση των δασών και τις συνεπα-
κόλουθες επιβαρύνσεις του περι-
βάλλοντος.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται 

η κυρία υπουργός: 
Τι μέτρα έχουν ληφθεί για την 

προστασία του ελατοδάσους του 
Μαινάλου μέχρι τώρα, καθώς και 
με πιο τρόπο θα επιτευχθεί ο πε-
ριορισμός και η αντιμετώπιση της 
νέκρωσης των ελάτων.»

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ

συμπατριώτη μας είναι επί-
καιρο. Οι δύο όψεις του ίδιου 
προβλήματος……

ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ…. 
Ο,ΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ

Διαβάζοντας μια μέρα την 
εφημερίδα Ελευθερία είδα 
κάτι ενδιαφέρον και για μας. 
Το κυνήγι του αγριόχοιρου. 
Πως ξεκίνησε στα μέρη μας 
και τι έγινε από μεριάς του 
κυνηγετικού συλλόγου Μεγα-
λόπολης.
Η εποχή της λίθινης περιό-

δου έχει τελειώσει προ πολ-
λού. Ήμαστε στην εποχή της 
άνεσης… της οικονομίας κλπ. 
κλπ...
Υπάρχει τουρισμός γενικό-

τερα η ανάπτυξη η ευμάρεια 
αλλά μέσα στο όλο σύστημα 
υπάρχει και η οικονομία. Το 
κυνήγι είναι εμπόριο πλέον 
δεν κυνηγάμε για να φάμε, κυ-
νηγάμε για να οικονομήσουμε 

… Ότι κινιέται στο βουνό είναι 
στόχος. Η επιδρομή στέφε-
ται σχεδόν πάντα με επιτυχία 
που την βλέπουμε στην πλα-
τεία του χωριού ειδικά τα σαβ-
βατοκύριακα βέβαια τα μικρά 
που χτυπάνε δεν φαίνονται… 
ούτε οι μάννες. Έλεγχος μη-
δενικός. Η οικολογική προ-
σφορά τους τεράστια… Οι 
πλαγιές γύρω από το χωριό 
εμπόλεμη ζώνη τα σκουπίδια 
τους παντού (π.χ στον Κού-
μπλο κοντά και αλλού). Σε 
λίγο πρέπει να φοράμε όλοι 
κόκκινα καπέλα για να πάμε 
να περπατήσουμε στο βουνό. 
Να μας πουν τέλος πάντων οι 
κυνηγοί που πρέπει να βολτά-
ρουμε, αλλά ούτε οι ίδιοι δεν 
ξέρουν και επειδή δεν ξέρουν 
καλά είναι να πάρουν δρόμο 
μια και καλή έστω και αν δεν 
συμφέρει μερικούς από το 
χωριό.

Αποστολόπουλος
Λ. Γεώργιος

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟΥ

Επειδή το τελευταίο καιρό 
όλοι μιλάνε για πράσινη ανά-
πτυξη και αρκετοί δυσκολεύ-
ονται να κατανοήσουν τον 
όρο αλλά και τη χρησιμότητά 
του η εφημερίδα θα αλιεύ-
ει κατά καιρούς άρθρα από 
εφημερίδες προκειμένου να 
ενημερωθούν οι πατριώτες. 
Συγχρόνως αποτελεί και ένα 
ερέθισμα για τους τοπικούς 
μας άρχοντες για το πώς θα 
μπορέσουμε να εξασφαλί-
σουμε χρήματα για ανάπτυ-
ξη του τόπου μας εκμεταλ-
λευόμενοι κοινοτικά κονδύλια 
ή αντιγράφοντας ενέργειες 
άλλων δήμων. Ή αν θέλετε 
πως μπορούμε να γίνουμε 
αυτόνομοι ενεργειακά «βγά-
ζοντας τη γλώσσα» στα εργο-
στάσια της Μεγαλόπολης εκ-
μεταλλευόμενοι αν μη τι άλλο 
το αντισταθμιστικό τέλος που 
δικαιούται το Ελληνικό από 
τη ρύπανση των εργοστασί-
ων. Άλλωστε δεν χάνουμε και 
τίποτα να ρωτήσουμε πως το 
καταφέρανε αυτοί. Οι παλιοί 
λέγανε ότι «ρωτώντας πας 
στη πόλη». Και στη σημερινή 
εποχή η «πόλη» είναι δίπλα 
μας.
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

δεν είναι κοινοτάρχης ορεινού 
χωριού, που ερημώνει χρό-
νο με το χρόνο, όπως πολλά 
άλλα. Ούτε συνέδεσε την ενα-
σχόλησή του με την τοπική 
αυτοδιοίκηση, ικανοποιώντας 
προσωπικά ή κομματικά συμ-
φέροντα. Είναι ένας απλός άν-
θρωπος, αλλά οραματιστής. 
Θέλησε να εγκαταλείψει 

τη ζωή στην πρωτεύουσα 
και να επιστρέψει στο χωριό 
του, την Ανάβρα Μαγνησίας. 
Ονειρεύτηκε να δημιουργή-
σει μια μικρή κοινωνία, που 
θα προοδεύει, θα παράγει 

εισόδημα, θα προάγει τον 
πολιτισμό και θα σέβεται το 
περιβάλλον, αξιοποιώντας 
ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας. Με λίγα λόγια, θέλησε 
να δημιουργήσει ένα ζηλευ-
τό πρότυπο βιώσιμης ανά-
πτυξης. Και το κατάφερε. Η 
Ανάβρα Μαγνησίας από ένα 
μικρό ξεχασμένο ορεινό χω-
ριό 450 κατοίκων το 1991, 
όπου ζώα και άνθρωποι συμ-
βίωναν..., έχει γίνει μοντέλο 
ανάπτυξης, πρότυπο για όλη 
την Ελλάδα, με αυξανόμενο 
πληθυσμό μόνιμων κατοίκων 
(650 σήμερα), μηδενική ανερ-
γία και εγκληματικότητα, και 
δράσεις που θα ζήλευαν πολ-
λές ανεπτυγμένες χώρες. «Το 
1988 άρχισα να σκέφτομαι 
την αποχώρησή μου από την 
Αθήνα. Δεν ήμουν μόνος. Με 
μία παρέα φίλων είπαμε να 
μείνουμε στο χωριό μας την 
Ανάβρα, αναλαμβάνοντας 
ενεργό ρόλο στην τοπική κοι-
νωνία. Ήμασταν επτά φίλοι 
και βάλαμε υποψηφιότητα 
για πρώτη φορά το 1991. 
Εκλεγήκαμε οι πέντε και άρχι-
σε η περιπέτεια». Εκείνη την 
εποχή, η Ανάβρα δεν ήταν 
όπως σήμερα. Το χωριό απο-
μονωμένο. Το χειμώνα η συ-
γκοινωνία ήταν δύσκολη. Δεν 
υπήρχε αποκομιδή σκουπι-
διών, ενώ άνθρωποι και ζώα 
(άνω των 15.000) αναγκάζο-
νταν να συμβιώνουν. «Από 
πού ξεκίνησε η μεταμόρφω-
ση;», ρωτάμε τον κ. Τσουκα-
λά. «Το πρώτο που έπρεπε 
να κάνουμε ήταν να διώξουμε 
τα ζώα από το χωριό, για να 
ακολουθήσουν έργα υποδο-
μής. Προτείναμε να κάνουμε 
τρία κτηνοτροφικά πάρκα. 
Ήταν συγκροτημένα ποιμνι-
οστάσια με φως, νερό και 

τροφές σε χώρους περιφραγ-
μένους έξω από το χωριό». 
Όμως η αποδοχή του σχεδί-
ου δεν ήταν κάτι αυτονόητο 
για τους κατοίκους. «Υπήρ-
χαν επιφυλάξεις για το σχέ-
διο και για το πρόσωπό μου», 
λέει ο πρόεδρος της Ανάβρας 
και συνεχίζει: «Παρ’ όλο που 
ήμουν από το χωριό, με θε-
ωρούσαν ξένο, καθώς ζούσα 
πολλά χρόνια στην Αθήνα. 
Χρειάστηκαν 15 λαϊκές συ-
νελεύσεις, για να πειστούν 
οι κάτοικοι να μεταφέρουν 
τα ζώα εκτός χωριού. Όταν 
έφυγαν οι πρώτοι, μέσα σε 
ένα χρόνο έγινε επανάσταση 
και ακολούθησαν όλοι. Αυξή-
θηκε η παραγωγή γάλακτος 
και κρέατος, έγιναν οικονομί-
ες στις τροφές. Τότε άρχισε 
να αποκαθίσταται η σχέση 
των κατοίκων μαζί μου». «Το 
επόμενο βήμα ήταν να κά-
νουμε βιολογική κτηνοτροφία. 
Υπήρχαν 130.000 στρέμματα, 
τα οποία δεν ρυπαίνονται και 
μπορούσαν να αποτελέσουν 
ελεύθερο χώρο εκτροφής, 
όπου τα ζώα θα μπορούν 
να βόσκουν εννέα μήνες το 
χρόνο. Φέραμε ειδικούς επι-
στήμονες στην παραγωγή βι-
ολογικών προϊόντων και προ-
χωρήσαμε, λαμβάνοντας και 
επιδοτήσεις. Μάλιστα κάναμε 
ένα επιπλέον βήμα μπροστά, 
μπαίνοντας και σε άλλες μορ-
φές εκτροφής, όπου τα ζώα 
μεγαλώνουν κυριολεκτικά 
στο δάσος. Και γι’ αυτές τις 
μορφές λάβαμε επιδοτήσεις. 
Στη συνέχεια δημιουργήσαμε 
ένα υπερσύγχρονο σφαγείο, 
το πρώτο δημόσιο στην Ελλά-
δα με βιολογική γραμμή. Έτσι, 
ολοκληρώθηκε ο κτηνοτροφι-
κός κύκλος». Η κοινότητα δεν 
έμεινε σε αυτά. Ιεραρχήθηκαν 
στη συνέχεια οι ανάγκες και 
ξεκίνησαν έργα οδοποιίας 
και άλλων υποδομών. Επίσης 
πήραν πρωτοβουλίες για θέ-
ματα υγείας και πολιτισμού. 
Ολοκληρώθηκε το μικρό οδικό 
δίκτυο του χωριού, αποκατα-
στάθηκε το δίκτυο ύδρευσης 
και έγιναν αναπλάσεις της 
πλατείας και δημοτικών κτιρί-
ων. Κατασκευάστηκε διώρο-

ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟ Τ’ ΑΛΛΑ

Συνέχεια στη σελ. 8
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Πολλά από τα σημερινά 
παιδιά, δεν γνωρίζουν αρκετά 
πράγματα, σχετικά και γύρω 
από τις νεράιδες. Τα λίγα που 
ξέρουν για αυτές, τα έχουν 
διαβάσει σε κάτι πολύ χρωμα-
τιστά και κολλαριστά βιβλία,  
με κάτι ξενέρωτες ιστορίες 
για αυτές.  Αλλά οι πραγμα-
τικές, οι γνήσιες νεράιδες, ή 
χειράμενες ή  κοληώρες ή ένα 
σωρό ονόματα, όπως τις λέ-
γανε είναι αυτές. Είναι εκείνες 
που ακούγαμε μικρά παιδιά, 
μπροστά στο αναμμένο τζάκι, 
τις κρύες χειμωνιάτικες νύ-
χτες, να μας τις μολογάνε  οι 
γιαγιάδες μας – όπως η δική 
μου – οι οποίες μάλιστα, όρκο 
επαίρνανε  ότι τις είχανε δει – 
λέγανε – με τα μάτια τους τα 
ίδια, και αυτές, και οι γιαγιάδες 
των γιαγιάδων τους και ακόμα 
παραπίσω. 
Δεν τις είχανε ακούσει όμως 

να μιλάνε, γιατί οι νεράιδες 
ήσαντε πολύ όμορφες, ψη-
λές, λυγερόκορμες, με μεγάλα 
αμυγδαλωτά – να έτσι σχι-
στά-  μάτια, και βγαίνανε τα 
άγρια μεσάνυχτα, μέσα από 
τις σπηλιές που ζούσανε, σε 
σκοτεινά μέρη, πάντα κοντά 
σε δροσερές πηγές, σε ποτά-
μια, σε πέτρινα αλώνια, όπου 
αφήναμε τις ρόκες τους κατα-
γής, και το στρώνανε, οι καλές 
σου οι κυράδες στο χορό.
Οι μεγαλύτερες – μολογά-

νε- φοράγανε τσεμπέρι, πότε 
άσπρο, πότε μαύρο, ενώ οι μι-
κρότερες, αφήνανε τα μαλλιά 
τους – ίσιαμε τα κωλομέρια – 
ξέπλεκα, να ανεμίζουνε στον 
αέρα, μαζί με τα πολύχρωμα 
φαρδουλά και μακρουλά φου-
στάνια τους. Μουσική – λέει- 
έπαιζε ένας κακομούτσουνος 
μαύρος  - σαν τον τέντζερη – 
αράπαρος, μαζί με την παρέα 
του, πέντε έξι αραπάκια, σκα-
νταλιάρικα και άσχημα, ίδια … 
βελξεβούλια. Και καθώς – λέει 
– χοροπήγαν και κουνιόσαντε, 
με πολύ σκλέρτσο και νάζι, 
κουνάγανε στο χέρι τους, και 
ένα μεταξωτό μαντήλι.
Όποιο ψυχωμένο παλικά-

ρι, δεν σκιαζότανε, κόταγε και 
φραπ, τους άρπαζε το μαντή-
λι, και τότε αυτές εχάνανε τα 
μαγικά τους, παραδινόσαντε, 
γινόσαντε πραγματικές γυναί-
κες, παίρνανε τον άνδρα ακο-
λούθα, παένανε σπίτι τους, 
και ταχειά τον παντρευόσαντε, 
και ήσαντε λέει, πολύ καλές, 
και φρόνιμες νοικοκυρές. 
Σκιαζόσαντε όμως οι νε-

ράιδες, πολύ το λιβάνι, και 
το μαύρο το  μπαρούτι το 
Δημητσανίτικο, και για αυτό 
οι γιαγιάδες μας, μας εκρέμα-
γαν χαϊμαλιά τσουπωμένα με 
μπόλικο λιβάνι και μπαρούτι.
Ολόκληρη φυσούνα, Δημη-

τσανίτικο μπαρούτι, μου είχε 
βάλει εμένανε η γιαγιά μου στο 
χαϊμαλί μου, και άιντε μετά – 
πριτς – που να με ζυγώσουνε 
οι νεράιδες. Αλλά τι είχανε να 
φοβηθούνε οι άνθρωποι  από 
τις πανέμορφες νεράιδες; Μή-
πως να τους σκοτώσουνε; Όχι! 
Τότε; Να τους πάρουνε και να 
τους…….. σηκώσουνε;  Όχι! 
Τότε; Απλά οι νεράιδες με την 
μεγάλη ομορφιά τους και τα 
σκέρτσα τους, πλάνευαν τους 
άνδρες και τους έπαιρναν τα 
λογικά του και την μιλιά τους, 
και γι’ αυτό οι άλλοι στερνά, 
τους  έλεγαν αλαφροΐσκιω-
τους ή νεραϊδοπαρμένους.
Άλλο ένα χούι που είχανε οι 

νεράιδες, ήτανε λέει που αρ-
πάζουν  τα βυζαρούδια μέσα 
από το μπεσίκι τους. Που τα 
επηγαίνουν, και τι τα έκαναν 
τα βυζαρούδια οι νεράιδες, 
καμιά γιαγιά δεν ήξερε να μου 
ειπεί, όσες κι αν ερώτησα. 
Και εμείς, τα χαφταμε ούλα 

εφτούνς, γιατί μια γιαγιά δεν 
μπορεί να μου έλεγε ποτέ ψέ-
ματα. Αυτά, και άλλα πολλά 
μας μολογάνε και εμείς μικρά 
παιδιά, τότενες, ανατριχιάζα-
με, κουκουλωνόμαστε  κάτω 
από τις παντανίες, ελέγαμε 
από μέσα μας σαράντα φο-
ρές τα «πάτερ υμά μας»  και 
το « σους χριστός νικά» ίσαμε 
να μας πάρει ο ύπνος, ή όταν 
περνάγαμε κοντά από κάποια 
βρύση, ή από  πηγάδι, από το 
σούρουπο και ύστερα. 
Αλλιώτικα μας τα λέγανε 

όμως οι παπάδες και εμείς 
εμπερδευόμαστε, και δεν ξέ-
ραμε ποιόνε να πρωτοπιστέ-
ψουμε, αλλά το δίκιο το είχανε 
σίγουρα οι γιαγιάδες. 
Μικρό παιδί ήμουνα τότε, 

όταν στο χωριό μας ένα βρά-
δυ, γεννήθηκε μια νεράιδα, 
η οποία για πολλές ημέρες, 
είχε γίνει το μοναδικό θέμα, 
σε όλες τις ρώγες του χωριού. 
Για να φτιαχτεί όμως μια καλή 
νεράιδα, χρειάζεται πρώτα – 
πρώτα πολύ φαντασία, μπόλι-
κη αφέλεια, κάποιες σατανικές 
συμπτώσεις και κάποιον που 
να ειδεί την νεράιδα, για να 
το ειπεί, για να « βουίξει» το 
χωριό, γιατί αλλιώς πώς θα 
μαθευότανε!
Ε  λοιπόν, αυτά υπήρχαν 

όλα. Ήτανε μια Αυγουστιάτι-
κη νύχτα, τότε που στο χωριό 
μας, ελλέιψει νερού, επότιζαν 
τους κήπους ακόμα και την νύ-
χτα. Εκείνη την νύχτα, με ένα 
φεγγάρι που έκανε τις πέτρες 
να λαγγουνίζουν, είχε σειρά 
για πότισμα, ο κήπος της θεία 
– Γιαννούς, που ήτανε κολητά 
με το Τομπρέικο σπίτι, εκεί στο 
Δασκαλέικο. Αφού λοιπόν, τε-
λείωσε το ολονύχτιο πότισμα, 
μπορεί  στις δύο, μπορεί και 
στις τρεις, η θεία Γιαννού, ξε-
κίνησε περνώντας μέσα από 
την πλατεία – γνέθοντας την 
ρόκα της – ανηφορίζοντας κο-
ντά στον Άγιο Λια, για να πάει 
στο σπίτι της. 
Φθάνοντας ακριβώς, απέ-

ναντι από το σπίτι της Μηλιάς, 
εκεί που είναι σήμερα η παι-
δική χαρά, υπήρχε ένα θεό-
ρατο σφεντάμι, που ο ίσκιος 
του εσκέπαζε όλο τον δρόμο. 
Κοντοστάθηκε όμως λιγούλι, 
γιατί αφουγκράστηκε κάτι σαν 
άρβαλο, και θέλοντας να απο-
φύγει το συναπάντημα, μη και 
την παρεξηγήσουν για το νυ-
χτοπερπάτημα, παραμέρισε 
και κρύφτηκε στον ίσκιο του 
σφενταμιού. 
Πράγματι, ήταν ο εξάδελφός 

της ο Γεώρ. Γεωργαντάς, που 
εγύριζε από το σπίτι του αδερ-
φού του Κωνσταντή, ύστερα 
από ένα κρασομεζέ. Αλλά και 
ο μπάρμπα – Γιώργης, είδε 
με την άκρη του ματιού του, 
μια γυναικεία σιλουέτα, χωρίς 
όμως, να την γνωρίσει. Φοβι-
σμένος, τάχυνε το βήμα του, 
και αναρωτήθηκε: τι να ήτανε 
αυτό; Περασμένα μεσάνυχτα, 
ψηλή γυναίκα, με τσεμπέρα 
στο κεφάλι, με ρόκα γνέθο-
ντας, και κρύψιμο στην σκιά 
του σφενταμιού, τι μπορεί να 

ήτανε; Νεράιδα, βέβαια, νε-
ράιδα! Δεν χρειαζότανε συζή-

τηση, ούτε κορόιδο ήτανε, να 
μην το …. Καταλάβει!
Τον καρτέρεσε η γυναίκα 

του, η θεία – Γιώργενα. Προ-
σπάθησε να της μιλήσει, αλλά 
– μπα- δεν μπόρηγε. Γιατί η 
νεράιδα η πονηρή, η ψηλή με 
την ρόκα και την τσεμπέρα – 
όχι που θα τον άφηνε – του 
είχε κλέψει την μιλιά! Αυτό 
που σας έλεγα!
Τι έχεις Γιώργη μου; Μμμμ! 

Τι έπαθες  χριστιανέ μου ;
Μμμμ εκείνος, κι ας ρώταγε 

και ματαρώταγε εκείνη.
Οπότε εκείνη, γυναίκα της 

εκκλησίας όπως ήτανε, αμέ-
σως κατάλαβε! Κάτι αερικό, 
κάποια νεράιδα τον είχε « 
μπλάξει». Αρχίζει τα γιατρο-
σόφια, τα ξόρκια και δόστου 
λιβάνισμα, ίσιαμε το πρωί 
ως που μαστουρώσανε όλα 
τα Μεσιανέικα. Αρχινάει τα 
σταυροκοπήματα, αρχίζει και 
τα «πάτερ υμα», του αλλάζει 
τα σκουτιά και τα απαλαξίδια, 
τα μαγαρισμένα, τα πετάει στα 
κεραμίδια για να ξορκίσει το 
κακό. 
Αλλά το κακό είναι – το λέ-

γανε και  εφτούνο – είναι πει-
σματάρικο, και δεν έφευγε το 
σκασμένο, και ούτε εξεκου-
μπιζότανε, να πάει στα κομμά-
τια. Και ο μπάρμπα Γιώργης 
στην … μούγκα! Μόνο μου 
– μου –μου και νοήματα έκα-
νε! Φώτισε η μέρα του θεού, 
και βούιξαν οι ρούγες  από το 
άσχημο μαντάτο. Όχι, τελάλης 
δεν εβγήκε, - ούτε ο Αυτιάς το 
είπε. Αλλά να, στόμα σε στό-
μα, το μάθανε ούλο το χωριό, 
και πλακώσανε οι επισκέψεις. 
Γέμισε το σπίτι από γυναίκες 
και τα σούρτα –φέρτα, τελει-
ωμό δεν είχανε. Και δόστου 
κουβεντολόι – τώρα που βρή-
καμε παπά – και δόστου μο-
λοήματα, από κοντά και ιστο-
ρίες παλιές, για νεράιδες και 
εξωτικά, και δόστου να πηγαι-
νοέρχονται οι ρεβυθοκαφέδες, 
χαμός γινότανε!
Έτσι, για να τα βλέπουνε 

αυτά οι άπιστοι Θωμάδες οι 
άνδρες, που δεν τα πιστεύανε 
τα ξωτικά και λέγανε τις  γυ-
ναίκες χαζοπαλαβιάρες, και 
άλλα τέτοια κοροϊδευτικά. Και 
εκεί απάνου στην ώρα, ήρθε 
και ο παπάς με το πετραχείλι 
του, είπε « δι ευχών και κύριε 
ελέησον» τρεις φορές,είπε και 
περαστικά του, πήρε και το 
κατιτίς του και μην τον είδατε. 
Επέρασαν έτσι κανά δυο 

ημέρες, και κάποια στιγμή, η 
εξαδέρφη του η Γιαννού, ερώ-
τησε τις άλλες. 

-Πότε το έπαθε μωρή γυναί-
κες το κακό;

-Την Τρίτη την νύχτα, Τετάρ-
τη ξημερώματα, απλογήθηκαν 
εκείνες. 

-Κρίμα τον άνθρωπο! Τι εί-
ναι ο άνθρωπος μωρή γυναί-
κες, από την μια στιγμή στην 
άλλη. Γιατί εγώ την Τετάρτη 
ξημερώματα, που γύριζα από 
το πότισμα, τον είδα; Και ήταν 
μια χαρά ο  άνθρωπος. Ερχό-
τανε  εδεκεί από τον Αγιολιά 
και πήγαινε στο σπίτι του και 
εγώ κρύφτηκα πίσω από σφε-
ντάμι και τον άφηκα να προ-

σπεράσει.
Στην στιγμή ο μπάρμπα 

Γιώργης, άμα ακούει έτσι, 
άξαφνα ανασηκώνεται, κρε-
μάει τα πόδια με το μακρύ το 
σώβρακο από το κρεβάτι του, 
τεντώνει τα χέρια του, του έρ-
χεται και η μιλιά του και πατώ-
ντας μια περιποιημένη δεκάρι 
κη μούντζα, την ρώτησε:

-Εσύ ήσουνα μωρή ζουρλή;
-Εγώ ήμουνα ξάδερφε, πε-

ραστικά σου, τι σου κανα και 
με μουντζώνεις;

-Πάρτα μωρή και ματαπάρ-
τα, να μην στα χρωστάω.
Την μια μούντζα ακολούθη-

σαν κι άλλες, και άλλες απα-

νωτές. Για τον κακό σου τον 
καιρό και τον μαύρο σου τον 
φλάρο μωρή, παλιο- νυχτο-
τρυγιρίστρα που με κοψοχό-
λιασες. Τι σου έφταιξα μωρή; 
Τι σου έφταιξα; 
Και βέβαια, μοναδικός φταί-

χτης, δεν ήτανε ούτε ο νεραϊ-
δοπαρμένος  μπάρμπα Γιώρ-
γης, ούτε η νυχτοτρυγιρίστρα  
θεία Γιαννού, παρά μόνο η 
μεγάλη φαντασία, ο επηρεα-
σμός από τέτοιες  διηγήσεις, 
οι σατανικές συμπτώσεις, και 
η αυθυποβολή,υλικά άριστα 
και αρκετά, όπως είπαμε στην 
αρχή, για να φτιαχτεί μια πολύ 
καλή, καλή…. Νεράιδα!

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ                         

ΕΤΣΙ ΦΤΙΑΧΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΗ . . . .  ΝΕΡΑΙΔΑ!

Αυτά γράφει ο μπάρμπα-
Γιάννης Αναγνωστόπουλος 
από τη Θεσσαλονίκη, με όση 
σκέψη του έχει απομείνει 
στο κεφάλι του και με τέτοια 
γράμματα που μου επιτρέπει 
η εναπομείνασα όρασή μου 
λόγω του μακροχρόνιου βίου 
μου.
Αγαπητοί συμπατριώτες σας 

γράφω τα παρακάτω και ο 
σύλλογος ας δημοσιεύσει όσα 
κρίνει χρήσιμα και άξια να 
διαβάσουν οι συμπατριώτες. 
Καταρχήν σας δηλώνω αγα-
πητοί μου συμπατριώτες πως 
όλους πολύ σας αγαπώ!!!
Προχθές που φύσαγε πολύ 

και δυνατή προβέντζα από 
το κατάκωλο έφερε στα αυ-
τιά μου ψιθυριστά κάτι λόγια 
ότι δηλαδή έχει μεσολαβήσει 
μια μικρή ψυχρότητα μεταξύ 
των πατριωτών. Ξαφνιάστηκα 
και είπα στην προβέντζα τους 
ψίθυρους αυτούς να μου επα-
ναλάβει γιατί βαρυακούω. Και 
μου τους επανέλαβε… Αγαπη-
τοί πατριώτες όπου υπάρχει 
αγάπη, εκεί υπάρχει και ευλο-
γία θεού. Όπου υπάρχει ψυ-
χρότητα και διχογνωμία εκεί 
υπάρχει κατάρα και έλλειψη 
προόδου και προκοπής. Για 
να θεμελιώσω την παραπάνω 
γνώμη μου σας παραθέτω με-
ρικά παραδείγματα : 
Όταν θα φέρναμε το νερό 

από το κακόρεμα που ήταν πε-
ριοχή των Στεμνιτσιωτών, αυ-
τοί δεν ήθελαν και αντιδρού-
σαν. Με τον καιρό μαλάκωσαν, 
δέχτηκαν και πήραμε το νερό 
και το ξεροχώρι μας έγινε μια 
καταπράσινη κηπούπολη και οι 
Στεμνιτσιώτες έπαψαν να μας 
λένε ‘’κοκκινόκωλους’’ γιατί 
δήθεν κοκκίνιζε ο ποπός μας 
επειδή καθόμαστε πάνω στον 
μπουχό. 
Όταν θα εφαρμοζόταν το 

σύστημα Καποδίστρια οι πε-
ρισσότεροι μουλατσιώτες δεν 
ήθελαν το χωριό μας να εντα-
χθεί με τη Στεμνίτσα, αλλά με 
την Καρύταινα. Εγώ βέβαια 
ήμουνα να ενταχθούμε με τη 
Στεμνίτσα, πράγμα που έγινε 
και τώρα που έλλειψε η παλιά 
ψυχρότητα και μαζί Ελληνικό, 
Στεμνίτσα και τα άλλα χωριά 
γίναμε ο δήμος Τρικολώνων. 
Τα λεβεντόπαιδα του Ελλη-

νικού στηρίζουν τον πανάξιο, 
τον εξαιρετικό, τον δραστήριο 
πολύ αγαπητό μου Γεώργιο 
Μπαρούτσα, τον κήρυξαν μαζί 
με τα άλλα χωριά αναμφισβή-
τητο Δήμαρχο και εκείνος με 

κάθε τρόπο μας δείχνει ότι αι-
σθάνεται να όχι περισσότερο 
Μουλατσιώτης τουλάχιστον 
μισός Στεμνιτσιώτης και μι-
σός Μουλατσιώτης και γι αυτό 
το Ελληνικό το αναβάθμισε, το 
έκανε ζηλευτό στην περιοχή 
και όχι μόνο. Επί ημερών που 
εστήθη η προτομή του μπάρ-
μπα-Χαραλάμπη, διαμόρφωσε 
την πλατεία, μετέτρεψε το 
κλειστό σχολείο σε περικαλές 
κτίριο και τον πέριξ αυτού σε 
χώρο κατάλληλο για θερινές 
θεατρικές παραστάσεις. Αγα-
πητέ Γιώργο σου εύχομαι να 
φτάσεις και να ξεπεράσιες τα 
δικά μου χρόνια, να είσαι ο αι-
ώνιος Δήμαρχος Τρικολώνων. 
Να λοιπόν τα αγαθά που προ-
έκυψαν από την αγάπη των 
Στεμνιτσιωτών και Μουλατσι-
ωτών. 
Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι 

κανένας μα κανένας από 
όσους προέδρους και συμ-
βούλους υπηρέτησαν τον σύλ-
λογο, από τον καιρό του ιδρυ-
τή μας Σπύρου Λαγοδήμου 
έως σήμερα δεν πρόσφεραν 
τις υπηρεσίες τους από ιδιο-
τέλεια. Η προσφορά προς τον 
σύλλογο να είναι δεκτική και 
όχι επικριτική. Μερικοί, εάν 
βέβαια υπάρχουν και τους χω-
ρίζει διαφορετική γνώμη, ας 
ξεχάσουν ότι τους χωρίζει και 
ας θυμηθούν ότι τους ενώνει.Η 
προσφορά όλων μας προς το 
χωριό μας να είναι θετική και 
άσβεστη η αγάπη μας για το 
χωριό που εμείς οι ‘’ ώριμοι 
νέοι’’ εκεί γεννηθήκαμε εκεί 
γνωρίσαμε το κρύο και τη λια-
κάδα, εκεί πρωτοπερπατήσα-
με χωρίς καμιά βοήθεια, εκεί 
οι γέροι τους είπανε τα πρώτα 
παραμύθια, εκεί πρωτοδιαβά-
σαμε τα σχολικά βιβλία και 
εκεί πρωτοσυνδεθήκαμε με 
παιδική φιλία. 
Εμάς που η μοίρα μας έτα-

ξε να ζούμε μακριά από εκεί 
που γεννηθήκαμε μας πιάνει 
μια νοσταλγία σαν αυτή που 
με διακατέχει τούτη την ώρα 
και με σπρώχνει σε μια μακριά 
πολυγραφία και δεν έχω στα-
ματημό. 
Τελειώνοντας απευθύνω 

σε όλους τους πατριώτες την 
αγάπη μου και τις ευχές μου 
για καλή υγεία. Κλείνω το μα-
κρόσυρτο κείμενό μου με την 
παραίνεση πρώτα αγάπη, δεύ-
τερον αγάπη και τρίτον αγάπη 
μεταξύ μας και όχι αντιπαλό-
τητες.
 Γιάννης Αναγνωστόπουλος

Θυμάται και γράφει
ο ΛΕΩΝ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ….ΠΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΟΜΕΝΟΥΣ
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φο δημοτικό πάρκινγκ, κλει-
στό γυμναστήριο δωρεάν για 
τους κατοίκους και ΚΕΠ. Στον 
τομέα των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας, το χωριό κα-
τασκεύασε αιολικό πάρκο δυ-
ναμικότητας 17,5 MW, ικανό 
να παράγει ρεύμα για 13.000 
νοικοκυριά. Η κοινότητα 
πουλάει το ρεύμα στη ΔΕΗ 
και αντλεί έσοδα κάθε χρόνο, 
ανάλογα με την ένταση του 
αέρα. Σε εξέλιξη είναι ένα μι-
κρό υδροηλεκτρικό εργοστά-
σιο, η λειτουργία του οποίου 
επίσης θα συνεισφέρει οικο-
νομικά. Τα έργα συνεχίζονται 
με νέα φιλόδοξα σχέδια, που 
αφορούν την παροχή θέρ-
μανσης και ζεστού νερού σε 
όλα τα σπίτια δωρεάν. Αυτό 
το πρόγραμμα περιλαμβάνει 
τη χρήση της κοπριάς σε ένα 
κεντρικό λέβητα, ο οποίος θα 
παράγει νερό. Στόχος είναι 
οι σωληνώσεις να περάσουν 
και από τους κεντρικούς δρό-
μους, ώστε να μην παγώνουν 
το χειμώνα. Η μελέτη έχει συ-
νταχθεί σε συνεργασία με τα 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και 
έχει κατατεθεί για έγκριση. 
Πώς κατάφερε όμως μια κοι-
νότητα να κάνει τόσα πολλά 
πράγματα σε τόσο λίγο διά-
στημα και πώς χρηματοδο-
τήθηκε; Ο ίδιος θα πει: «Δεν 
υπάρχουν μυστικά ούτε πε-
ρίεργες συνταγές. Όλα αυτά 
είναι αποτέλεσμα οργανω-
μένης δουλειάς, με στόχο 
τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής. Εμείς αυτό που κάνα-
με ήταν να αξιοποιήσουμε τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα 

του χωριού, δηλαδή την κτη-
νοτροφία και το περιβάλλον».
Και συνεχίζει: «Αν είσαι 

έντιμος και οργανωμένος, δεν 
κοιτάς δόξες και προσωπικό 
συμφέρον, τότε δεν υπάρχει 
περίπτωση να μην πετύχεις. 
Υπάρχουν λεφτά για όλα τα 
χωριά. Δεν μπορούν να λένε 
ότι δεν απορροφώνται τα 
κονδύλια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης». Στην ερώτηση, 
«τι θα θέλατε να μην συμβεί 
στην Ανάβρα;», απαντά χω-
ρίς υπεκφυγές: «Να μην εντα-
χθούμε στον «Καποδίστρια 
2». Όχι ότι δεν συμφωνούμε, 
αλλά δεν είμαστε πεδινό χω-
ριό, που θα μπορούσαμε να 
δημιουργήσουμε κοινές δρά-
σεις με το διπλανό. Είμαστε 
ένα απομονωμένο χωριό με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
το οποίο έμεινε έξω από τον 
Καποδίστρια 1 και μάλλον γι’ 
αυτό πέτυχε». Πράγματι, τα 
γύρω χωριά αναπτύχθηκαν 
σε ελάχιστο βαθμό σε σχέση 
με την Ανάβρα. Ο λόγος εί-
ναι πως «ο κεντρικός δήμος 
λειτουργεί ως σφουγγάρι, 
ρουφώντας τα κονδύλια, με 
αποτέλεσμα τα χωριά να μα-
ραζώνουν». 

Το στήριγμά του 
Δίπλα (και όχι πίσω) σε 

ένα μεγάλο άνδρα, λένε πως 
στέκεται μία μεγάλη γυναίκα. 
Σύζυγος του κ. Τσουκαλά εί-
ναι η Μάχη Καμπύρη, αρχιτέ-
κτων μηχανικός, καθηγήτρια 
μέχρι πρόσφατα του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
Απλή, γελαστή και πρόθυμη 
να εξηγήσει κάθε απορία, η κ. 
Καμπύρη έχει εκπονήσει δω-
ρεάν τις μελέτες σε θέματα 
αρμοδιότητάς της και ασκεί 
ρόλο τεχνικού συμβούλου 
των έργων. Μαζί με τον σύ-
ζυγο έχουν έρθει σε κόντρα 
με τους εργολάβους, οι οποίοι 
στην αρχή ήταν αρκετά επιρ-
ρεπείς στο να βάλουν λιγότε-
ρα υλικά στα έργα υποδομής 
απ’ αυτά που προβλέπονταν 
από τις μελέτες. 

Με την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών δημοπράτησης, 
σημαντικά έργα του Δήμου 
Τρικολώνων στο Ελληνικό ει-
σέρχονται πλέον 
στη φάση της κα-
τασκευής.
Ο Δήμαρχος κ. 

Γιώργος Μπάρού-
τσας ήδη υπέγρα-
ψε τη Σύμβαση με 
τους μειοδότες 
αναδόχους των 
έργων, που αφορούν εκτεταμέ-
νες τεχνικές παρεμβάσεις και 
αναπλάσεις χώρων στο εσωτε-
ρικό του οικισμού. 
Εξ’ άλλου, μετά από την πε-

ρυσινή καταστροφική κατολί-
σθηση που αχρήστευσε  την 
υδροληψία και το εξωτερικό δί-
κτυο ύδρευσης, από την επάνω 
πηγή Κακορέμματος έως την 
κατάντη δεξαμενή, ανατέθηκε 
ειδική εδαφοτεχνική μελέτη 
για την αντιμετώπιση των κατο-
λισθήσεων, την αποκατάσταση 
της υδροληψίας, την αντικατά-
σταση των αχρηστευμένων σω-

Μεγάλα δημοτικά έργα
σε εξέλιξη στο Ελληνικό

Προϋπολογισμός που ξεπερνά τα 1.500.000 ευρώ
ληνώσεων και την κατασκευή 
νέου δικτύου. 
Παράλληλα, με γοργούς ρυθ-

μούς συνεχίζονται οι εργασίες 
αναστήλωσης , 
αναπαλαίωσης 
και επέκτασης του 
κτιρίου του δημο-
τικού σχολείου, 
που όπως όλοι 
διαπιστώνουμε, 
θα αποτελέσει 
ένα μοναδικό αρ-

χιτεκτονικό στολίδι στο χωριό. 
Πρόκειται για ένα λειτουργικό 
κτιριακό σύνολο πολλαπλών 
χρήσεων, που μπορεί να φιλο-
ξενεί ποικιλία εκδηλώσεων κι 
εκθέσεων και θα αποτελέσει 
έναν ακόμη πόλο έλξης επισκε-
πτών στην περιοχή μας.
Ο προϋπολογισμός των πα-

ραπάνω έργων ξεπερνά τα 
1.500.000 ευρώ και -όπως μας 
δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Γιώργος 
Μπαρούτσας- έχουν εξασφαλι-
σθεί οι πιστώσεις, ώστε μέσα 
στο τρέχον έτος 2010 όλα τα 
έργα να έχουν ολοκληρωθεί.
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Συνέχεια από τη σελ. 6
ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟ Τ’ ΑΛΛΑ

Συνεπής με τη διορατική, δημι-
ουργική και ρηξικέλευθη αναπτυ-
ξιακή πολιτική, που ιδιαίτερα στα 
τελευταία χρόνια χαρακτηρίζει τον 

προγραμματισμό, τις αποφάσεις 
και τις δράσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Τοπικής Ένωσης 
Δήμων και Κοινοτήτων της Αρκα-
δίας, είναι μια πρόσφατη και πολύ 
σημαντική πρωτοβουλία του Προέ-
δρου της ΤΕΔΚ–Α, Δημάρχου Τρι-
κολώνων κ. Γιώργου Μπαρούτσα. 
Πρόκειται για την επισημοποίη-

ση και την έναρξη ουσιαστικής συ-
νεργασίας της ΤΕΔΚ Αρκαδίας με 
το Σύλλογο Αρκάδων Ορειβατών 
και Οικολόγων (Σ.Α.Ο.Ο.) που στό-
χο έχει τη σχεδίαση, ανάπτυξη και 
θέση σε λειτουργία ενός δικτύου 
μονοπατιών ορεινής πεζοπορίας 
στο όρος Μαίναλο.
Η σημαντική αυτή συμφωνία συ-

νεργασίας οριστικοποιήθηκε μετά 
από ευρεία σύσκεψη, που πραγμα-
τοποιήθηκε στα Γραφεία της ΤΕΔΚ 
Αρκαδίας υπό την Προεδρία του κ. 
Γιώργου Μπαρούτσα.
Οι εθελοντές-μέλη του Συλλόγου 

Αρκάδων Ορειβατών-Οικολόγων 
ήδη από τις αρχές του 2009, είχαν 
προγραμματίσει να προωθήσουν 
το σχεδιασμό, εντοπισμό, διάνοι-
ξη, καθαρισμό και σηματοδότηση 
ενός δικτύου τεσσάρων αλληλο-
τεμνόμενων μονοπατιών συνολι-
κού μήκους 400 χιλιομέτρων, που 
διασχίζουν ολόκληρο το Μαίναλο. 
Ωστόσο ο Σύλλογος δεν διέθετε 
τα οικονομικά μέσα και πόρους για 
να υλοποιήσει βασικά στοιχεία του 
σημαντικού αυτού έργου. 
Η προσπάθεια αυτή του Σ.Α.Ο.Ο. 

που γίνεται σε καθαρά εθελοντική 
βάση,  γνωστοποιήθηκε αναλυτικά 
τον περασμένο Μάιο στον Πρόε-
δρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Το-
πικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτή-
των Αρκαδίας.
Ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Αρκαδί-

ας κ. Γιώργος Μπαρούτσας, αφού 
μελέτησε προσεκτικά και αξιολό-
γησε τις προτάσεις του Σ.Α.Ο.Ο., 
εισηγήθηκε θετικά  προς τα μέλη 
του Δ.Σ. και πέτυχε τη λήψη ομό-
φωνης απόφασης για τη χρηματο-
δότηση και άμεση προμήθεια από 
την ΤΕΔΚ-Α όλων των αναγκαίων 
υλικών της σηματοδότησης του 
δικτύου των μονοπατιών. Θεω-
ρώντας ότι ένα λειτουργικό δί-
κτυο μονοπατιών αποτελεί βασική 
υποδομή και μοχλό ανάπτυξης 
της ορειβασίας, ως πολιτιστικού 
αγαθού, και ταυτόχρονα είναι μία 
ήπια οικοτουριστική δραστηριότη-
τα συμβατή προς το περιβάλλον 
και τις αξίες του. Η ολοκληρωμένη 
λειτουργία ενός τέτοιου μοντέλου 
ήπιας ανάπτυξης στην ορεινή Αρ-
καδία, μπορεί να αποτελέσει τη 
βάση μιας εναλλακτικής οπτικής 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται στο Ελληνικό, 

περιοχή Μπαρμπαλαίικα, 
διώροφη πέτρινη οικία 
με κήπο. Πληροφορίες 
κ. Μαρία Μπαρμπαλιά 
6974581650, κ. Χρ. Μπαρ-
μπαλιά 6937268221

για την ήπια τουριστική ανάπτυξη 
γενικότερα της περιοχής. 
Πρόκειται για ένα σημαντικό 

έργο οικοτουρισμού και ταυτόχρο-

νης προστασίας της φύσης που 
επιτελείται στην Αρκαδία, χάρη 
στην επαγγελματικού τύπου δράση 
των εθελοντών-μελών του ερασι-
τεχνικού σωματείου ΣΑΟΟ, με την 
ηθική συμπαράσταση και την υλική 
στήριξή του από τους δήμους του 
τόπου μας, μέσω της ΤΕΔΚ-Α. 
Ήδη με τη συμμε-

τοχή 60 και πλέον 
εθελοντών-μελών 
του ΣΑΟΟ, που όλο 
και αυξάνονται, 
έχουν υλοποιηθεί 
και μέχρι το τέλος 
του 2009 θα έχουν 
ολοκληρωθεί περί-
που 180 Km μονο-
πατιών. Με χρημα-
τοδότηση από την 
ΤΕΔΚ-Α θα ακολου-
θήσει η τοποθέτη-
ση καλαίσθητων πι-
νακίδων και χαρτών 
στις πλατείες των 
χωριών και η έκδο-
ση ενημερωτικού 
φυλλαδίου, χάρτη 
και δορυφορικού 
ίχνους GPS προς 
χρήση του κοινού. 
Τα μονοπάτια 

αυτά αναπτύσσονται σε 4 άξονες: 
Ο ένας άξονας είναι από τη Βλα-

χέρνα στη Βυτίνα, στο Μεθύδριο, 
στην Ελάτη, στη  Στεμνίτσα.
Ο 2ος άξονας είναι από το Λε-

βίδι στο Χιονοδρομικό Κέντρο της 
Οστρακίνας, στην Αλωνίσταινα, 
στα Κανελλάκια, Ζιγοβίστι, Δημη-
τσάνα και από κει σε όλο το φα-
ράγγι του Λούσιου μέχρι τη συμ-
βολή του Λούσιου με τον Αλφειό 
ποταμό. Αυτό ιδιαίτερα το μονοπά-
τι έχει πάρα  πολύ μεγάλη οικολο-
γική και  αισθητική αξία, με μήκος 
80 χιλιόμετρα, δηλαδή 160 χλμ και 
προς τις δύο κατευθύνσεις.
Το 3ο μονοπάτι του δικτύου είναι 

από του Καρδαρά στον Αϊντίνη, στο 
Ροεινό, στην Πιάνα, Αρκουδόρεμα 
μέχρι Λυκόχια και Μεγαλόπολη.
Ο 4ος κλάδος, το 4ο μεγάλο μο-

νοπάτι είναι από την Τρίπολη, Σιλί-
μνα, Μαντέικα, Χρυσοβίτσι, Αρκου-
δόρεμα, Καμπέας και καταλήγει 
στο Βαλτεσινίκο και από κει, μέσα 
από το φαράγγι Ρετζέλα, πρόκειται 
στο τέλος να φτάσει και μέχρι τη 
λίμνη του Λάδωνα. 
Αναμφίβολα, πρόκειται για πολύ 

σημαντικό έργο που θα λειτουρ-
γήσει προς όφελός των τοπικών 
κοινωνιών με την κατάλληλη προ-
βολή, συντήρηση και διαχείριση 
του δικτύου των μονοπατιών, απο-
τελώντας έτσι μία βασική οικοτου-

ριστική υποδομή για το υπό ίδρυση 
Εθνικό Πάρκου του Μαινάλου.
Με την ολοκλήρωση αυτού του 

έργου και με τα δευτερεύοντα μο-
νοπάτια τα οποία θα διασυνδέσουν 
αυτούς τους 4 κύριους κλάδους 
στο Μαίναλο, θα έχουν τη δυνα-
τότητα και μεμονωμένοι ορειβά-
τες - πεζοπόροι, ακόμα και μικρές 
οικογένειες, αλλά και πάνω από 
200-250 ορειβατικοί και φυσιολα-
τρικοί σύλλογοι της Ελλάδας, να 
επισκέπτονται την ορεινή Αρκαδία 
με πλήρη ασφάλεια, ακολουθώ-
ντας αυτά τα ειδικά σηματοδοτη-
μένα μονοπάτια.
Επιπλέον εκατοντάδες ορειβατι-

κοί και φυσιολατρικοί σύλλογοι σε 
ολόκληρη την Ευρώπη που έχουν 
σαν βασική τους κουλτούρα την 
πεζοπορία, την ορειβασία και την 
αναψυχή, θα έχουν τη δυνατότητα 
με ασφάλεια να γνωρίσουν τον το-
πικό λαϊκό πολιτισμό, τα ήθη και τα 
έθιμα του τόπου μας και με αυτόν 
τον τρόπο να υπάρξει η λεγόμε-
νη ήπια οικοτουριστική ανάπτυξη 
ολόκληρου του ορεινού όγκου του 
Μαινάλου.
Προστατεύοντας τα ευαίσθητα 

οικοσυστήματα και τα τοπία των 
βουνών μας από την ατελέσφορη 

δόμηση και αστικοποίηση, βελτι-
ώνουμε την επισκεψιμότητα ποι-
οτικά και ποσοτικά. Η δυνατότητα 
μιας απολαυστικής πεζοπορίας 
μέσα στα υπέροχα μονοπάτια της 
αμόλυντης άγριας φύσης, παρέ-
χει ανεκτίμητη συμβολή για την 
σωτήρια συνειδητοποίηση της 
αρμονικής συνύπαρξης μας με το 
περιβάλλον.
Μια τέτοια δραστηριότητα θα 

αυξήσει την αυτοπεποίθηση και 
την ασφάλεια των περιηγητών 
μειώνοντας τις πιθανότητες μιας 
απρόβλεπτης περιπλάνησης ή 
ατυχήματος. 
Ταυτόχρονα, προσφέρεται η 

δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης 
διασωστικών μέσων, αλλά και πε-
ζοπόρων τμημάτων πυροπροστα-
σίας.
Το έργο του δικτύου μονοπα-

τιών ορεινής πεζοπορίας στο όρος 
Μαίναλο μπορεί να αποτελέσει 
πρότυπο για την υλοποίηση ενός 
ευρύτερου προγράμματος ανάδει-
ξης και προστασίας πολλών άλ-
λων σημαντικών οικοσυστημάτων 
της Αρκαδίας, και στις προθέσεις 
του Προέδρου της ΤΕΔΚ-Α είναι 
σύντομα να ξεκινήσουν ανάλογες 
δράσεις σε αξιόλογα φαράγγια 
των περιοχών Ηραίας, Λαγκαδίων, 
Τροπαίων, Κοντοβάζαινας και όχι 
μόνον.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΟ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ


