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Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν

Ηλίας Ανδριανός
Ηλίας Καλλιανιώτης
Λεων. Ανδριανός
Έφη Παπαγεωργίου
Αντ. Παπαντωνίου
Δήμητρα Παπαντωνίου
Μαρία Παπαφωτίου

Όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος το χωριό μας είχε τη τι-
μητική του τις άγιες ημέρες του 
Πάσχα. Από το Σάββατο του 

Λαζάρου πολλοί παππούδες με 
τα εγγόνια ,αφού τα σχολεία 
είχαν κλείσει, γέμιζαν πάλι τις 
γειτονιές του χωριού. Όλη τη 
Μεγάλη εβδομάδα πατριώτες 
από όλα τα μέρη της Ελλάδας 
έφθαναν στην γενέθλια γη για 
να γιορτάσουν με συγγενείς 
,φίλους ,αγαπημένα πρόσω-
πα τις Άγιες ημέρες του Θείου 
Δράματος. Ήδη τη Μεγάλη Πέ-
μπτη τα περισσότερα σπίτια του 
χωριού ήταν ανοικτά. Και το 
βράδυ στην εκκλησία η κορύ-
φωση του Θείου Δράματος. Τα 
δώδεκα ευαγγέλια και η σταύ-
ρωση του Θεανθρώπου. Η λει-
τουργία κατανυκτική ,η καμπά-
να να κτυπά πένθιμα τη στιγμή 
που ο Παπα-Γιώργης έβγαινε 
στην ωραία Πύλη κρατώντας 
τον Εσταυρωμένο και ψάλλο-
ντας το «Σήμερον κρεμάται επί 
Ξύλου….».Το βράδυ της Μεγά-
λης Πέμπτης και μετά το τέλος 
της λειτουργίας οι γυναίκες του 
χωριού στόλισαν τον Επιτάφιο 
με λουλούδια που είχε φέρει ο 
Σύλλογος  από την Αθήνα. Την 
Μεγάλη Παρασκευή το πρωί 
έγινε η ακολουθία της Αποκα-
θήλωσης. Και το βράδυ η Ακο-
λουθία του Επιταφίου. Η ζωή εν 
τάφω και όλο το εκκλησίασμα 
να ψάλλει μαζί με τους ψάλτες 
και τη χορωδία των γυναικών 
που δημιουργήθηκε εκείνη την 
ώρα. Μετά όλοι οι παρευρισκό-

ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ
μενοι συνόδεψαν τον Επιτάφιο 
μέχρι τη πλατεία. Μελωδίες 
βγαλμένες από τα παιδικά μας 
χρόνια γεμάτες γλυκές ανα-

μνήσεις. «Ω γλυκύ μου έαρ…., 
έρραναν τον τάφο…., αι γενεαί 
πάσαι….»βγαλμένες μέσα από 

παραμύθι.To  Σάββατο παρέες 
παρέες στα μαγαζιά του χωριού 

που είχαν την τιμητική τους. 
Κουβεντούλα, πειράγματα ,συ-
ζητήσεις, προτάσεις για τα κοι-

νά, για το σύλλογο για το δήμο. 
Και φυσικά προγνωστικά για 
τον απογευματινό παραδοσιακό 
πλέον αγώνα αλλά και για την 
προετοιμασία του οβελία. Το 
βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου 
όλο το χωριό ανηφόρισε στον 
Προφήτη Ηλία για να υποδε-
χθεί την Ανάσταση του Θεαν-
θρώπου. Φέτος υπήρχε και μια 
πρωτοτυπία. Η Ανάσταση έγινε 
σε εξέδρα στον προαύλιο χώρο. 
Και όταν ο Παπα-Γιώργης είπε 
το Χριστός Ανέστη ο ουρανός 
φωτίστηκε από δεκάδες βεγγα-
λικά. Οι ευχές έδιναν και έπαιρ-
ναν. Χαρούμενα γελαστά πρό-
σωπα έκαναν τη στιγμή ακόμα 
ομορφότερη. Τη Κυριακή σε όλο 
το χωριό άκουγες τραγούδια 
και γέλια ενώ οι μυρωδιές των 
ψημένων αρνιών είχαν γεμίσει 
όλες τις γειτονιές. Η Δευτέρα 
ήταν η ημέρα της επιστροφής 
και των αποχαιρετισμών. Όλοι 
κατέστρωναν πλάνα πως θα 
αποφύγουν τη κίνηση. Οι περισ-
σότεροι πάντως έφευγαν αργά 

το απόγευμα ενώ πολλοί παρέ-
τειναν τις διακοπές τους μέχρι 

την Τετάρτη. Οι πιο τυχεροί 
κάθισαν όλη την εβδομάδα. Και 
του χρόνου να είμαστε καλά.

OΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ  ΤΟ ΕΡΓΟ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ

Στον Άγιο Αθανάσιο ο Σύλλογος ολοκλήρωσε το έργο της ανά-
πλασης. Μετά το πλακόστρωτο φυτεύτηκαν στους λάκκους που εί-
χαν προβλεφθεί έξι ακακίες οι οποίες και περιφράχθηκαν με σύρ-
μα για να προστατευτούν από τα αιγοπρόβατα. Επίσης αγοράστη-
κε και μια δεξαμενή που θα εξασφαλίζει το μόνιμο πότισμά τους. 
Όταν αυτά τα δένδρα μεγαλώσουν η περιοχή θα είναι ένας ακόμα 
όμορφος περίπατος για τους πατριώτες. Να σημειωθεί επίσης ότι 
στη διαδρομή ο σύλλογος τοποθέτησε τρία πέτρινα παγκάκια για 
τους επισκέπτες που θα θελήσουν να ξεκουραστούν, σε σημεία 
με πολλή ωραία θέα. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα για πρωινή ή 
απογευματινή βόλτα τον άγιο Αθανάσιο και δεν θα χάσετε…

Χορωδία των γυναικώνΧ δί ώ

Η ζωή εν τάφω...

Έραναν τον τάφο...

Στις 04/04/09 έγινε το ετή-
σιο μνημόσυνο του μακαρι-
στού γέροντα Θεόκτιστου. 
Πλήθος κόσμου 
και πολλά πνευ-
ματικά παιδιά 
του παρευρέθη-
καν. Εκτός από 
τους ντόπιους 
ήρθαν και από 
άλλες  πόλεις 
της  Ελλάδας , 
Αθήνας, Πελο-
ποννήσου μέχρι 
και Μακεδονίας. 
Ήταν μεγάλης εμβέλειας η 
ακτινοβολία του γέροντα για 
την ευαισθησία που είχε στα 
προβλήματα και τον ανθρώ-
πινο πόνο.
Η αγάπη και οι συμβουλές 

που έδινε ήταν βάλσαμο για 
την ψυχή του ανθρώπου, 
μίλαγε στις καρδιές τους με 
απλότητα, με παραδείγματα 
και συνέπασχε μαζί τους. 
Το μνημόσυνο έγινε στον 

ιερό ναό του Αγ.Αθανασί-
ου της μονής. Στη θεία λει-
τουργία χοροστάτησε ο μη-
τροπολίτης μας κ.Ιερεμίας, 
ο νέος γέροντας της μονής 
αρχιμανδρίτης πατήρ Λεό-
ντιος, ο ηγούμενος της μονής 
Αιμυαλών αρχιμανδρίτης πα-
τήρ Δαμασκηνός Παγανός, 

οι αρχιμανδρίτες πατήρ Χρυ-
σόστομος Ζαχαρόπουλος, 
ιεροκήρυκας της Βυτίνας, ο 

πατήρ Γεώργι-
ος αδερφός του 
που είναι στη 
γνωστή  μονή 
Σεπετού κοντά 
στην Ανδρίτσαι-
να ,  ο  ιερέας 
του χωριού μας 
πατήρ Γεώργι-
ος Κοκοσούλης, 
ο πρωτοσύγκε-
λος της μητρό-

πολής μας κ.Ιάκωβος, πολλοί 
ιερείς και αντιπροσωπείες 
από αντρικές και γυναικείες 
μονές. Τίμησε με την παρου-
σία του ο δήμαρχος Τρικολώ-
νων κ.Γεώργιος Μπαρούτσας 
και ο εκδότης της εφημερίδας 
«Γορτυνία» κ. Κ. Καλύβας.
Ο σεβασμιότατος μίλησε 

εμπνευσμένα για το βίο και 
το έργο του μακαριστού και 
για τη συνέχιση του έργου 
του από το νέο ηγούμενο 
πατήρ Λεόντιο και τους πα-
τέρες της μονής.
Μετά το πέρας της θείας 

λειτουργίας παρατέθηκε νη-
στίσιμο γεύμα για όλους.
Να έχουμε την ευλογία 

του.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ

H AΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
Ο Προφήτης Ηλίας είναι η 

μητρόπολη του χωριού μας. 
Πάρα πολλά χρόνια είναι το 
σήμα κατατεθέν του Ελληνικού 
και οφείλουμε όλοι να την προ-
σέχουμε αλλά και να την παρα-
δώσουμε καλλίτερη στις επόμε-
νες γενιές.
Εδώ και αρκετό καιρό έχει 

ξεκινήσει η αγιογράφησή του 
η οποία προχωράει με αργούς 
ρυθμούς. Πρέπει όμως και να 
τελειώσει. Όσοι από τους πα-
τριώτες ενδιαφέρονται για την 
δωρεά μιας αγιογραφίας ας 
επικοινωνήσουν με τον παπα-
Γιώργη ή με κάποιο μέλος του 
εκκλησιαστικού συμβουλίου και 
εκείνοι θα σας δώσουν τις πλη-
ροφορίες που πρέπει. 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ο σύλλογος προχώρησε σε 

αναβάθμιση της ταχύτητας του 
διαδικτύου  στα γραφεία του. 
Με ενέργειες του κ. Αναγνω-
στόπουλου Μάριου προχώρησε 
σε αλλαγή παρόχου(από τον 
ΟΤΕ στην Forthnet) και πλέον η 
ταχύτητα στο Internet είναι στα 
24Μb. Mαζί με την αναβάθμιση 
της ιστοσελίδας που ολοκληρώ-
νεται ο σύλλογος αποκτά σύγ-
χρονες ηλεκτρονικές υποδομές. 
Με τις νέες ταχύτητες θα μπορεί 
πλέον η ιστοσελίδα του συλλό-
γου να διαμορφώνεται στο γρα-
φείο όπου και θα παραλαμβά-
νονται τα διάφορα mail που θα 
στέλνουν οι πατριώτες και που 
ξέρετε …ίσως αργότερα να μπο-
ρούμε να φτιάχνουμε και την 
εφημερίδα μας στο γραφείο!!!!
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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»

Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:
ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Συντακτική Επιτροπή:
ΠΑΝ. ΑΪΒΑΛΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΜΑΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

E-mail: costaszl@yahoo.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν τις θέσεις 
και τις απόψεις 

των υπογραφόντων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΩΣ 30/04/09
Λογαριασμός ξενώνα  1.095,98
Λογαριασμός κληροδοτήματος Αμερικής 19.897,72
Λογαριασμός κινήσεως  32.249,36 
Μετρητά  3.936,84 
Σύνολο 57.179,50

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου
ΕΣΟΔΑ
A/A Ημερομηνία  Ποσό Κατηγορία  Προοδ. Σύν. Παρατηρήσεις
1 15/3/2009  20,00 Προσφορές  20,00  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥ
2 16/3/2009  500,00 Προσφορές  520,00  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΡΕΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
3 16/3/2009  180,00 Ενοίκιο Καταστήμ. 700,00  ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
4 16/3/2009  185,00 Ενοίκιο Καταστήμ. 885,00  ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
5 16/3/2009  460,00 Ενοίκιο Διαμερίσμ. 1.345,00  ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
6 23/4/2009  4.132,65 Ενοίκιο Ξενώνα 5.477,65  ΕΝΟΙΚΙΟ ΞΕΝΩΝΑ 12/2008 - 1/2009
7 23/4/2009  50,00 Προσφορές  5.527,65 ΓΙΑΝ. ΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ-ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚ. ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ
8 23/4/2009  50,00 Προσφορές  5.577,65 ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ-ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚ.ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ
9 23/4/2009  50,00 Προσφορές  5.627,65  ΑΓΝΩΣΤΟΣ-ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚ.ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ
10 24/4/2009  460,00 Ενοίκιο Διαμερίσματος 6.087,65  ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009
11 24/4/2009  184,00 Ενοίκιο Καταστήματος 6.271,65  ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009
12 24/4/2009  50,00 Προσφορές  6.321,65 ΟΙΚ.ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ-ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚ.ΜΠΑΠΜΠΑΛΙΑ

ΕΞΟΔΑ       
A/A Ημερομηνία  Ποσό Κατηγορία  Προοδ. Σύν. Παρατηρήσεις
1 1/3/2009  -40,00 Έξοδα Εκδηλώσεων -40,00 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΜΟΥ ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2009
2 5/3/2009  -81,30 Χορηγίες  -121,30 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 01/09
3 5/3/2009  -34,50 Ο.Τ.Ε  -155,80 ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΤΕ
4 15/3/2009  -287,50 Έξοδα Εκδηλώσεων -443,30 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
5 16/3/2009  -60,30 Κοινόχρηστα -503,60 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
6 16/3/2009  -35,00 Διάφορα - Απρόβλεπτα -538,60 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΦΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
7 16/3/2009  -46,32 Δώρα Εκδηλώσεων -584,92 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ 2009
8 17/3/2009  -340,30 Εκτύπωση Εφημερίδας -925,22 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΥΛΛΟΥ Νο 103
9 17/3/2009  -148,00 Δ.Ε.Η  -1.073,22 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ
10 26/3/2009  -50,00 Χορηγίες  -1.123,22 ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΚΩΝ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ)
11 15/4/2009  -200,00 Otenet - Internet -1.323,22 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ INTERNET
12 15/4/2009  -1.317,32 Φορολογία Εισοδήματος -2.640,54 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2008
13 24/4/2009  -50,00 Χορηγίες  -2.690,54 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΠΙΔΑ-ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚ.ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ
14 24/4/2009  -50,00 Χορηγίες  -2.740,54 ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ-ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚ.ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ
15 24/4/2009  -10,00 Γενικά Έξοδα -2.750,54 ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
16 24/4/2009  -43,31 Κοινόχρηστα -2.793,85 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2008
17 25/4/2009  -50,00 Γενικά Έξοδα -2.843,85 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΚHΡYΚΑΣ
18 25/4/2009  -19,94 Αναλώσιμα  -2.863,79 ΠΛΑΙΣΙΟ
19 27/4/2009  -130,00 Δ.Ε.Η  -2.993,79 ΔΕΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
20 27/4/2009  -30,00 Ο.Τ.Ε  -3.023,79 ΟΤΕ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
21 27/4/2009  -188,20 Φορολογία Εισοδήματος -3.211,99 Α’ ΔΟΣΗ ΕΦΟΡΙΑΣ
22 27/4/2009  -311,80 Γενικά Έξοδα -3.523,79 ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
23 28/4/2009  -9,75 Αναλώσιμα  -3.533,54 ΠΛΑΙΣΙΟ

ΓΑΜΟΙ
Η Αθηνά Μπαρμπαλιά και 

ο Ηλίας Καλύβας παντρεύ-
τηκαν στις 18 Μαρτίου στο 
Δημαρχείο Αθηνών. Το ΔΣ 
τους εύχεται να ζήσουν ευτυ-
χισμένοι.
Η Ιωάννα Τόμπρου του Δη-

μητρίου και ο Παναγιώτης 
Σκαρλάς παντρεύτηκαν στις 
22-4 στο Δημαρχείο της Βού-
λας. Το ΔΣ τους εύχεται να 
ζήσουν ευτυχισμένοι.

ΠΕΝΘΗ
Στις 21/03/09 απεβίωσε 

στην Αθήνα ο Κων/νος Κου-
ρουνιώτης του Ηλία. Η κη-
δεία του έγινε στις 22/3/09 
στο Ελληνικό, στην εκκλη-
σία του Αι-Γιάννη.
Το Δ.Σ εκφράζει τα θερμά 

του συλλυπητήρια.
 *

Στις 26/03/09 απεβίωσε 
στην Αθήνα ο Σπύρος Αντ. 
Μπαρμπαλιάς. Η  κηδεία του 
έγινε στις 28/03/09 στο νεκρο-
ταφείο Π. Ηρακλείου.
Το Δ.Σ εκφράζει τα θερμά 

του συλλυπητήρια.
 *

Στις 22/4/09 έφυγε από τη 
ζωή ο Νίκος Μπαρμπαλιάς 
του Κων/νου. Φίλος με όλους, 
χαρούμενος ,ντόμπρος έλεγε 
αυτό που σκεφτόταν χωρίς 
περιστροφές. Πάντα κοντά 
στο σύλλογο, στις εκδηλώσεις 
του αλλά και στα προβλήμα-
τά του. Η είδηση του θανά-
του του έπεσε σαν κεραυνός. 
Νομίζαμε ότι μας έκανε πάλι 
μια από τις συνηθισμένες του 
πλάκες. Δυστυχώς ήταν αλή-
θεια. Θα λείψει σε όλους μας. 
Θα λείψει από τη πλατεία, 
θα λείψει από το χωριό, θα 
λείψει από τα στέκια του στα 
Πετράλωνα που μεγάλωσε

. Η νεκρώσιμος ακολουθία 
εψάλη στον ναό της Α. Αικα-
τερίνης στις 23/4/09.Ετάφη 
στο κοιμητήριο του Παλαι-
ού Φαλήρου. Το ΔΣ εκφράζει 
τα θερμά του συλλυπητήρια 
στους οικείους του.

 *
Στις 22/4/09 έφυγε από 

τη ζωή η Σταυρούλα Τό-
μπρου-Κοκολοπούλου.  Η 
νεκρώσιμος ακολουθία έγινε 
στις 24/4/09 στο 3ο νεκροτα-
φείο Αθηνών.
Το Δ.Σ εκφράζει τα θερμά 

του συλλυπητήρια.

 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
Στη μνήμη του Κων/νου 

Κουρουνιώτη ο σύλλογος 
αντί στεφάνου κατέθεσε το 
ποσό των 50 ευρώ στο «Χαμό-
γελο του παιδιού».
Στη μνήμη του Νίκου 

Μπαρμπαλιά ο σύλλογος αντί 
στεφάνου κατέθεσε το ποσό 
των 50 ευρώ στο σύλλογο 
παιδιών με καρκίνο «Ελπί-
δα».
Στη μνήμη της Σταυρούλας 

Τόμπρου-Κοκολοπούλου ο 
σύλλογος αντί στεφάνου κα-
τέθεσε το ποσό των 50 ευρώ 
στο χαμόγελο του παιδιού.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Το ποσό των 100 ευρώ 

προσέφερε ανώνυμος για τις 
ανάγκες του Ι.Ν.Προφήτου 
Ηλία.Ο πατήρ-Γεώργιος και 
το εκκλησιαστικό συμβούλιο 
τον ευχαριστεί.

 *
Τα παιδιά του Ιωάννη και 

Μαρίας Λυκογιάννη προσέ-
φεραν το ποσό των 2004 εις 
μνήμη των γονέων τους.
Προσφορά από τους Πανα-

γιώτη, Γεώργιο και Θεόδω-
ρο Καλλιανιώτη, παιδιά του 
μπάρμπα Σωτήρη και της θεί-
ας Θεωνίας. 

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
 Η Ελένη Χαρ. Ταλούμη, 

εγγονή του Θεόδ.Ταλούμη, 
και ο Κώστας Καρύτσης 
απέκτησαν στις 06/03/2009 
ένα υγιέστατο κοριτσάκι. 
Το Δ.Σ τους εύχεται να 

τους ζήσει. 

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΞΕΚΙΝΑ
Περίπου στα μέσα του Μάρτη ξεκίνησαν οι εργασίες για την 

αναπαλαίωση του κτιρίου του Δημοτικού  σχολείου. Το προαύλιο 
του σχολείου μας, θυμίζει εργοτάξιο. 
Πραγματοποιείται αποκάλυψη της πέτρας και ξηλώνονται οι σο-

φάδες, εσωτερικά και εξωτερικά. Επίσης βγήκαν τα πατώματα , τα 
ταβάνια και τα παλιά παράθυρα. Ακόμα τους επόμενους μήνες θα 
αλλαχτεί και η σκεπή.
Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου ενάμισι χρόνο, και όταν 

ολοκληρωθούν το σχολείο θα αποτελέσει ένα κόσμημα για την 
πλατεία  αλλά και για ολόκληρο το χωριό. 

Από μεταφορά 54.391,39
Έσοδα    6.321,65
Έξοδα    3.533,54
Σύνολο ταμείου 57.179,50
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YΠΕΝ ΘΥ ΜΙ ΣΗ
Πα ρα κα λού νται ό λοι οι 

πα τριώ τες να α να φέ ρουν 
ο ποιο δή πο τε, ευ χά ρι στο 
ή δυ σά ρε στο, κοι νω νι κό 
γε γο νός γνω ρί ζουν, σε 
οποιοδήποτε α πό τα μέ λη 
του Δ.Σ., με σκο πό τη δη-
μο σί ευ σή του στην ε φη-
με ρί δα.
Έ χουν εκ φρα στεί κα τά 

και ρούς πα ρά πο να για πα-
ρα λεί ψεις γε γο νό των, για 
τα ο ποί α  ό μως ο υ πεύ θυ-
νος της στή λης δεν εί χε 
ε νη με ρω θεί.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
Γυναικών αισθάνεται 
την ανάγκη να επικοι-

νωνήσει και πάλι με τα μέλη 
του, τους συμπατριώτες και 
συμπατριώτισσες και με τους 
φίλους του.
Κατ’ αρχάς απευθύνουμε 

από τα βάθη της καρδιάς μας, 
θερμά συλλυπητήρια στις οι-
κογένειες των μελών και φί-
λων του Συλλόγου μας, για 
την απώλεια των προσφιλών 
προσώπων τους.
Οι συμπατριώτες και συ-

μπατριώτισσες που έφυγαν 
από κοντά μας ήταν αρκε-
τοί και θα λείψουν όχι μόνο 
στους δικούς τους, αλλά και 
σε όλους μας, γιατί ο κάθε 
άνθρωπος κατέχει μια ξεχωρι-
στή θέση στην οικογένειά του, 
στην κοινωνία και σε όλους 
που τους έζησαν από κοντά. 
Τον τελευταίο χρόνο έφυγαν 
από κοντά μας ο Σπύρος 
Κουρουνιώτης, ο Γιώργος 
Ανδριανός (Τσουλάκος), 
ο Γιάννης ο Κόνιαρης 
(Ζέρβας), η Σταθούλα της 
Μαριγώς, ο Νίκος Ταλούμης 
(της Τσάλενας), ο Κώστας 
Κουρουνιώτης, o Σπύρος 
Μπαρμπαλιάς, ο Νίκος 
Μπαρμπαλιάς και η Βούλα 
του Τόμπρου. Θα μας λεί-
ψουν, αλλά θα είναι πάντα 
κοντά μας, γιατί κανένας δεν 
πεθαίνει, αν δεν τον ξεχάσουν 
οι ζωντανοί. Θα πρέπει δε να 
γνωρίζουμε όλοι μας ότι:

“Πριν μας στείλει ο Θεός τον 
σταυρό που σηκώνουμε, τον 
κοιτάζει με τα πάνσοφα μάτια 
Του, τον εξετάζει με την θεία 
λογική Του, τον ελέγχει με την 
ατελείωτη δικαιοσύνη Του, τον 
θερμαίνει στην γεμάτη αγάπη 
καρδιά του, τον ζυγίζει καλά 
με τα στοργικά Του χέρια μην 
τυχόν και πέσει βαρύτερος 
απ’ όσο μπορούμε να σηκώ-
σουμε.
Κι αφού υπολογίσει το θάρ-

ρος μας, τον ευλογεί και τον 
ακουμπά στους ώμους μας...
................................”.
Οι σκέψεις αυτές ας γίνουν 

βάλσαμο και παρηγοριά στην 
ψυχή του καθενός μας και ιδι-
αίτερα σε αυτούς που πράγ-
ματι τον καιρό αυτό σηκώνουν 
τον δικό τους σταυρό. Ο Θεός 
είναι πάντα μεγάλος και πάντα 
εν σοφία ποιεί.
Όμως η ζωή συνεχίζεται και 

οι άνθρωποι πρέπει πάντα 
να ελπίζουν σε κάτι καλύτε-
ρο. Αλίμονο αν δεν ελπίζαμε 
και αν δεν κοιτούσαμε πάντα 
μπροστά. Για τον λόγο αυτό 
πέραν των θλιβερών γεγονό-

των θέλουμε να αναφερθού-
με και στις ευχάριστες στιγ-
μές που όλοι μας περνάμε. 
Ο Σύλλογος Γυναικών στις 
29 Μαρτίου 2009 πραγμα-
τοποίησε ημερήσια εκδρο-
μή στην ορεινή Κορινθία. Η 
συμμετοχή ήταν μεγάλη και 
κατά γενική ομολογία όλοι οι 
συμμετέχοντες ευχαριστήθη-
καν πολύ. Επισκεφθήκαμε 
το Ξυλόκαστρο, τα Τρίκαλα 
Κορινθίας, το χιονοδρομικό 
κέντρο, την Μονή του Αγίου 
Γεωργίου, την πανέμορφη λί-
μνη Δόξα , θαυμάσαμε το πα-
νέμορφο-παραδεισένιο τοπίο 
που την περιβάλει, την Λίμνη 
Στυμφαλία και καταλήξαμε στο 
Σούλι Κορινθίας, όπου μας 
περίμενε μια μεγάλη-ζεστή 
αγκαλιά της συμπατριώτισ-
σας-μέλους του Συλλόγου μας 
της Χριστίνας Βασιλοπούλου-
Μπούμη. Όλη η οικογένειά 
της έδωσε τον καλύτερο εαυ-
τό της για να περάσουμε καλά 
και το πέτυχε απόλυτα. Ένα 
μεγάλο ευχαριστώ για τα όσα 
μας προσέφεραν. Οι φωτο-
γραφίες είναι ένα μικρό δείγμα 
του πόσο όμορφα περάσαμε. 
Ευχόμαστε να επαναληφθεί. 
Μετά την επιτυχημένη αυτή 
εκδήλωση είχε αποφασισθεί 
να πραγματοποιηθεί στις 
31-05-2009 ημερήσια εκδρο-
μή στην Στρώμνη Φωκίδας, 
στο χωριό του συζύγου της 
Αντιπροέδρου του Συλλόγου 
μας Κικής Γεωργαντά-
Μπακούλα. Το Δ.Σ. αποφάσι-
σε να μη πραγματοποιηθεί η 
εκδρομή αυτή και να μετατεθεί 
η ημερομηνία για αργότερα, 
λόγω της απώλειας των προ-
σφιλών φίλων μας. Καλά να 
είμαστε και όλα θα γίνουν.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και 

φέτος ο Σύλλογος Γυναικών 
σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
“Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ” φρό-
ντισε για τον στολισμό του 
επιταφίου και το αποτέλεσμα 
ήταν πράγματι εντυπωσιακό. 
Ας ευχηθούμε να είμαστε όλοι 
καλά και του χρόνου να επα-
ναληφθεί το ίδιο. 
Κρίνουμε σκόπιμο και επι-

βεβλημένο να αναφερθούμε 
στον Δήμαρχό μας κ. Γεώργιο 
Μπαρούτσα, στο Δημοτικό 
Συμβούλιο και στο Τοπικό 
Συμβούλιο, που χάριν των δι-
κών τους ενεργειών ξεκίνησαν 
οι εργασίες για την αναπαλαί-
ωση του Δημοτικού Σχολείου 
μας. Είναι βέβαιο ότι το απο-
τέλεσμα θα είναι εξαιρετικό και 
το κτίριο αυτό θα είναι κόσμη-
μα για το χωριό μας. Επίσης 
και το νεκροταφείο του χωριού 

μας αποτελεί εξαιρετικό έργο 
και οι νεκροί μας αναπαύο-
νται σε ένα ευπρεπή καθ’ όλα 
χώρο. Ευχόμαστε σε όλους, 
όσους φρόντισαν για τα έργα 
αυτά, να είναι καλά και περι-
μένουμε και άλλα τέτοια έργα.
Επίσης θέλουμε να ευχα-

ριστήσουμε όλους αυτούς 
που συνεισέφεραν για το 
Εκκλησιαστικό Μουσείο και 
τα ονόματά τους σε επόμε-
νο φύλλο της εφημερίδας θα 
ανακοινωθούν.
Τέλος για μια φορά ακόμη 

ευχαριστούμε όλους όσους 
μας βοηθούν στο έργο μας 
και τους δηλώνουμε ότι θα 
προσπαθήσουμε να στα-
θούμε αντάξιες στην εμπι-
στοσύνη που μας δείχνουν. 
Περισσότερα στο άλλο φύλλο 
της εφημερίδας του χωριού 
μας και μέχρι τότε ευχόμαστε 
σε όλους ό,τι καλύτερο, ανοδι-
κό και δημιουργικό.-

H αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω 
πώς καταφέραμε να επιβιώσου-
με. Είμαστε μια γενιά σε αναμο-
νή. Περάσαμε την παιδική μας 
ηλικία περιμένοντας. Επρεπε 
να περιμένουμε δύο ώρες μετά 
το φαγητό πριν κολυμπήσουμε, 
δύο ώρες μεσημεριανό ύπνο 
για να ξεκουραστούμε και τις 
Κυριακές έπρεπε να μείνουμε 
νηστικοί όλο το πρωί για να κοι-
νωνήσουμε. Ακόμα και οι πό-
νοι περνούσαν με την αναμονή.
Κοιτάζοντας πίσω, είναι δύσκο-
λο να πιστέψουμε ότι είμαστε 
ακόμα ζωντανοί. Εμείς ταξι-
δεύαμε σε αυτοκίνητα χωρίς 
ζώνες ασφαλείας και αερόσα-
κους. Κάναμε ταξίδια 10 και 12 
ωρών, πέντε άτομα σε ένα Φι-
ατάκι και δεν υποφέραμε από 
το «σύνδρομο της τουριστικής 
θέσης». Δεν είχαμε πόρτες, πα-
ράθυρα, ντουλάπια και μπου-
κάλια φαρμάκων ασφαλείας 
για τα παιδιά. Ανεβαίναμε στα 
ποδήλατα χωρίς κράνη και 
προστατευτικά, κάναμε ωτο-
στοπ, καβαλάγαμε μοτοσικλέ-
τες χωρίς δίπλωμα. Οι κούνιες 
ήταν φτιαγμένες από μέταλ-
λο και είχαν κοφτερές γωνίες.
Ακόμα και τα παιχνίδια μας 
ήταν βίαια. Περνάγαμε ώρες 
κατασκευάζοντας αυτοσχέδια 
αυτοκίνητα για να κάνουμε κό-
ντρες κατρακυλώντας σε κάποια 
κατηφόρα και μόνο τότε ανακα-
λύπταμε ότι είχαμε ξεχάσει να 
βάλουμε φρένα. Παίζαμε «μα-
κριά γαιδούρα» και κανείς μας 
δεν έπαθε κήλη ή εξάρθρωση. 
Βγαίναμε από το σπίτι τρέχο-
ντας το πρωί, παίζαμε όλη τη 
μέρα και δεν γυρνούσαμε στο 
σπίτι παρά μόνο αφού είχαν 
ανάψει τα φώτα στους δρό-
μους. Κανείς δεν μπορούσε να 
μάς βρει. Τότε δεν υπήρχαν κι-
νητά. Σπάγαμε τα κόκκαλα και 
τα δόντια μας και δεν υπήρχε 
κανένας νόμος για να τιμωρή-
σει τους «υπευθύνους». Ανοί-
γανε κεφάλια όταν παίζαμε πό-
λεμο με πέτρες και ξύλα και δεν 
έτρεχε τίποτα. Ηταν κάτι συ-
νηθισμένο για παιδιά και όλα 
θεραπεύονταν με λίγο ιώδιο ή 
μερικά ράμματα. Δεν υπήρχε 
κάποιος να κατηγορήσεις παρά 
μόνο ο εαυτός σου.
Είχαμε καυγάδες και κάνα-

με καζούρα ο ένας στον άλλο 
και μάθαμε να το ξεπερνάμε.
Τρώγαμε γλυκά και πίναμε ανα-
ψυκτικά, αλλά δεν ήμασταν 
παχύσαρκοι. Ισως κάποιος από 
εμάς να ήταν χοντρός και αυτό 
ήταν όλο.
Μοιραζόμασταν μπουκάλια 

νερό ή αναψυκτικά ή οποιο-
δήποτε  ποτό  και  κανένας 
μας δεν έπαθε τίποτα. Καμιά 
φορά κολλάγαμε ψείρες στο 

ΠΩΣ  ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ…………
σχολείο και οι μητέρες μας 
το αντιμετώπιζαν πλένοντάς 
μας το κεφάλι με ζεστό ξύδι.
Δεν  είχαμε  P laystat ions, 
Nintendo 64, 99 τηλεοπτι-
κά κανάλια, βιντεοταινίες με 
ήχο surround, υπολογιστές 
ή Ιnternet. Εμείς είχαμε φί-
λους. Κανονίζαμε να βγούμε 
μαζί τους και βγαίναμε. Καμιά 
φορά δεν κανονίζαμε τίπο-
τα, απλά βγαίναμε στο δρό-
μο και εκεί συναντιόμασταν 
για να παίξουμε κυνηγητό,
κρυφτό, αμπάριζα... μέχρι εκεί 
έφτανε η τεχνολογία. Περνού-
σαμε τη μέρα μας έξω, τρέχο-
ντας και παίζοντας. Φτιάχναμε 
παιχνίδια μόνοι μας από ξύλα. 
Χάσαμε χιλιάδες μπάλλες πο-
δοσφαίρου. Πίναμε νερό κα-
τευθείαν από τη βρύση, όχι εμ-
φιαλωμένο, και κάποιοι έβαζαν 
τα χείλη τους πάνω στη βρύση. 
Κυνηγούσαμε σαύρες και που-
λιά με αεροβόλα στην εξοχή, 
παρά το ότι ήμασταν ανήλικοι 
και δεν υπήρχαν ενήλικοι για 
να μας επιβλέπουν. Θεέ μου!
Πηγαίναμε με το ποδήλατο ή 
περπατώντας μέχρι τα σπίτια 
των φίλων και τους φωνάζαμε 
από την πόρτα. Φανταστείτε 
το! Χωρίς να ζητήσουμε άδεια 
από τους γονείς μας, ολομόνα-
χοι εκεί έξω στο σκληρό αυτό 
κόσμο! Χωρίς κανέναν υπεύ-
θυνο! Πώς τα καταφέραμε;
Στα σχολικά παιχνίδια συμμε-
τείχαν όλοι και όσοι δεν έπαιρ-
ναν μέρος έπρεπε να συμβι-
βαστούν με την απογοήτευση. 
Κάποιοι δεν ήταν τόσο καλοί 
μαθητές όσο άλλοι και έπρε-
πε να μείνουν στην ίδια τάξη. 
Δεν υπήρχαν ειδικά τεστ για 
να περάσουν όλοι. Τι φρίκη!
Κάναμε διακοπές τρεις μήνες 
τα καλοκαίρια και περνούσαμε 
ατέλειωτες ώρες στην παραλία 
χωρίς αντηλιακή κρέμα με δεί-
κτη προστασίας 30 και χωρίς 
μαθήματα ιστιοπλοΪας, τένις ή 
γκολφ. Φτιάχναμε όμως φαντα-
στικά κάστρα στην άμμο και ψα-
ρεύαμε με ένα αγκίστρι και μια 
πετονιά. Ρίχναμε τα κορίτσια
κυνηγώντας τα για να τους 
βάλουμε  χέρι ,  όχι  πιάνο-
ντας κουβέντα σε κάποιο chat 
room και γράφοντας ; ) : D : P
Είχαμε  ελευθερία,  αποτυ-
χία, επιτυχία και υπευθυνό-
τητα και μέσα από όλα αυτά 
μάθαμε  και  ωριμάσαμε .
Αν εσύ είσαι από τους «πα-
λιούς»... συγχαρητήρια! Είχες 
την τύχη να μεγαλώσεις σαν 
παιδί...
Για την αντιγραφή   ΑΝΤΩΝΗΣ 

Β. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
(αφιερωμένο στη πιο rock γε-

νιά, στους 12χρονους της πλα-
τείας της δεκαετίας του 70)

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ
Ο σύλλογος προχώρησε 

στην επισκευή της βάσης του 
ενός προβολέα που είχε πά-
θει βλάβη και έγερνε επικίνδυ-
να πράγμα που δημιουργούσε 
κίνδυνο για τον τραυματισμό 
κάποιου παιδιού. Την υπόθε-
ση είχε αναλάβει προσωπικά ο 
τέως πρόεδρος του συλλόγου 
Ηλίας Καλλιανιώτης τον οποίο 
φυσικά και ευχαριστούμε.

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ
Όπως όλοι γνωρίζουμε το χωριό μας μεγαλώνει συνεχώς. Νέα 

σπίτια χτίζονται ,νέα ξενοδοχεία δημιουργούνται, νέες τουαλέτες 
κατασκευάζονται. Δυστυχώς όμως η ποσότητα του νερού που μας 
δίνει η φύση είναι ίδια. Οι ανάγκες μας έχουν αλλάξει, μπάνιο 
κάνουμε κάθε μέρα και είναι φυσικό κάποια στιγμή το νερό να μη 
φθάνει. Οφείλουμε λοιπόν και εμείς να το διαχειριστούμε με σύνε-
ση. Εκτός από τα μέτρα που πρέπει να πάρει ο δήμος ας πάρουμε 
και εμείς την κατάσταση στα χέρια μας. Τόσα λεφτά ξοδεύουμε για 
καινούργια σπίτια. Μέσα σε αυτά τα έξοδα ας προσθέσουμε και μια 
δεξαμενή νερού με μια αντλία που θα γεμίζει όταν το νερό αφθονεί 
στο χωριό. Μια τέτοια λύση  5 τόνων δε στοιχίζει πάνω από 500 
ευρώ. Και άφθονο νερό θα έχουμε για τη λάντζα, το πότισμα, τη 
τουαλέτα και δεν θα εξαρτόμαστε από κανέναν ειδικά τις δύσκολες 
ημέρες του Αυγούστου. Για σκεφθείτε και αυτή τη λύση. Από το να 
γκρινιάζουμε στους δημοτικούς συμβούλους γιατί δεν έχει νερό λύ-
νουμε το πρόβλημα μια για πάντα…..

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΥΡΛΗ
Ο συμπατριώτης μας 

κ. Παύλος Φουρλής γιος 
του μεγάλου ευεργέ-
τη του χωριού κ.Γιάννη 
Φουρλή άνοιξε καινούρ-
γιο υποκατάστημα Leroy 
Merlin στην οδό Πειραι-
ώς με είδη κήπου και 
σπιτιού. Αυτό είναι το 
δεύτερο κατάστημα του 
Παύλου μετά από αυτό 
που υπάρχει στη περιοχή 
του αεροδρομίου. Μαζί 
με το ΙΚΕΑ που είναι και η 
ναυαρχίδα του ομίλου οι 
αγαπητοί πατριώτες κυ-
ριαρχούν στην ελληνική 
αγορά. Η δικιά μας ευχή 
είναι νά ’χουν καλές δου-
λειές. Και φυσικά δε χρει-
άζεται να πούμε από πού 
ψωνίζουν οι πατριώτες.
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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 ών σας. 

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.

Το Μεγάλο Σάββατο το από-
γευμα εκτός των άλλων έγινε 
και ο παραδοσιακός αγώνας 
ανάμεσα στους Κομήτες και 
τους Κοπρίτες. Ενας αγώνας 
για γερά νεύρα που κράτησε 
αμείωτο το ενδιαφέρον των 
θεατών (πάνω από εκατό) 
μέχρι το τέλος. Οι κομήτες (οι 
επισκέπτες του χωριού)ήταν 

καλλίτεροι στη μεγαλύτερη 
διάρκεια του αγώνα όμως οι 
κοπρίτες(οι ντόπιοι ή σχεδόν 
ντόπιοι)φάνηκαν να ήθελαν 
τη νίκη περισσότερο.
Επαιξαν με περισσότερο 

πάθος ήταν πιο τυχεροί και 
διέθεταν ένα τερματοφύλα-
κα, τον Ηλία τον Κουρουνιώ-
τη, που έπιανε τα άπιαστα. Το  
αποτέλεσμα έληξε 6-5 υπέρ 
των κοπριτών (ημίχρονο 2-2). 
Διαιτητής του αγώνα ήταν ο 
Γιώργος Παπούλιας που στο 
τέλος του αγώνα αποχώρη-
σε από το γήπεδο συνοδεία 
αστυνομικής δύναμης. Φήμες 

AΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΓΕΡΑ ΝΕΥΡΑ
που τον ήθελαν να πανηγυρί-
ζει το ίδιο βράδυ μαζί με τους 
νικητές κρίνονται ως ανακρι-
βείς. Επίσης διαψεύστηκε και 
η πληροφορία ότι πατέρας 
και γιος που έπαιξαν αντίπα-
λοι συνέχισαν τον αγώνα και 
στο σπίτι.
Στους νικητές απονεμήθηκε 

το μεγάλο κύπελλο που επί 

ένα χρόνο ήταν στην Αθήνα 
στα γραφεία του συλλόγου 
μετά τον περσινό αγώνα που 
είχε λήξει 2-1 υπέρ των κο-
μητών. Οι νικητές μετά τον 
αγώνα έκαναν το γύρω του 
θριάμβου ενώ το γλέντι συνε-
χίστηκε στο μπαράκι του Δη-
μήτρη του Αιβαλή με σαμπά-
νιες και πειράγματα ενώ το 
βαρύτιμο κύπελλο θα κοσμεί 
για ένα χρόνο το χωριό(μέχρι 
του χρόνου την ίδια μέρα). Οι 
ηττημένοι γύρισαν στην Αθή-
να με το μικρό κύπελλο που 
θα τους θυμίζει τον αγώνα 
για…..έναν ολόκληρο χρόνο.

Οι κοπρίτες...

...και οι κομήτες

Όπως σε όλη την Ελλάδα 
έτσι και στο χωριό μας εορ-
τάσθηκε ο παλλαϊκός ξεση-

κωμός του γένους το 1821.
Μετά την καθιερωμένη λει-
τουργία εψάλη δοξολογία 

στον Προφήτη Ηλία και κα-
τόπιν όλο το χωριό πήγε 
στην πλατεία όπου έγινε 
δέηση υπέρ των πεσόντων 
μπροστά στο ηρώο του χω-
ριού.
Στη συνέχεια κατατέθηκαν 

στεφάνια στο ηρώο του χω-

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ …ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ
Δε θέλουμε να ακολουθήσουμε τον κατήφορο του Λε-

ωνίδα Ανδριανού, που είναι άλλωστε και ο μοναδικός στα 
ενενήντα χρόνια του συλλόγου που διαγράφηκε από μέ-
λος του ΔΣ. Κι’ ούτε θα επανέλθουμε κάνοντας διάλογο 
μαζί του, τροφοδοτώντας την αγωνία του να παραμείνει 
στην επικαιρότητα.
Αφήνουμε το κείμενό του στη κρίση των πατριωτών ως 

μνημείο απωθημένων, μίσους και διχασμού.
Με τη «λογοκρισία» που έχουμε επιβάλλει στην εφημε-

ρίδα μπορεί να γράφει τακτικότατα ότι θέλει.
Και μπορεί φυσικά να ανατρέψει το ΔΣ στις επόμενες 

εκλογές εφόσον φυσικά πείσει και τους πατριώτες για τις 
αγαθές του….προθέσεις.

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ
Στις 28 Μαρτίου στις 8,30 το 

βράδυ 600000 ελληνικά νοικοκυ-
ριά και εκατοντάδες δήμοι συμ-
μετείχαν στην ώρα της γης. Μαζί 
τους και ο δήμος Τρικολώνων 
έστειλε και αυτός το μήνυμά του 
στους ισχυρούς του πλανήτη. Για 
μία ώρα από τις 8,30 έως τις 9,30 
το βράδυ σε όλα τα διαμερίσμα-
τα του δήμου ο δημοτικός φω-
τισμός έσβησε όπως επίσης και 
σε αρκετά σπίτια. Με αυτό τον 
τρόπο στείλαμε το μήνυμά μας 
για ένα πλανήτη που κινδυνεύει. 
Να υπενθυμίσουμε στους ηγέτες 
μας ότι οι πηγές ενέργειας δεν 
είναι ανεξάντλητες και οι ανα-
νεώσιμες πηγές(αιολική,ηλιακή 
κ.λ.π.)είναι η μόνη λύση. Να ση-
μειώσουμε ότι η εξοικονόμηση 
ενέργειας που έγινε με αυτό τον 
τρόπο αρκούσε για την δωρεάν 
ηλεκτροδότηση της Λέσβου για 
2 ώρες. Μπράβο στον δήμο για 
αυτή του την κινητοποίηση και 
σε όλους φυσικά τους πατριώτες 
που συμμετείχαν σε αυτή την πε-
ριβαλλοντική κινητοποίηση.

O EOΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
ριού από τον πρόεδρο του 
δημοτικού συμβουλίου κ. 
Β.Κουρουνιώτη και τον πρό-

εδρο του τοπικού συμβουλί-
ου κ. Α.Ανδριανό καθώς επί-
σης και από τον δημοτικό 

σύμβουλο κ.Χ.Μπαρμπαλιά 
στον ανδριάντα  του ηγέτη 
της επανάστασης Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη που βρίσκεται 
στη πλατεία του χωριού. Στο 
τέλος μέσα σε κλίμα συγκίνη-
σης εψάλη από όλο το χωριό 
ο εθνικός μας ύμνος.

Στιγμιότυπο από το τρισάγιο

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου καταθέτει στεφάνι

16-3-09
Εντέλλεται ομόφωνα ο ταμίας 

να μεταφέρει από τον λογαρια-
σμό 040/609112-13 Εθν.τράπεζας 
στον λογαριασμό 040/296083-48 
Εθν.τράπεζας 16000 ευρώ. Επίσης 
εντέλλεται ο ταμίας να μετατρέ-
ψει σε ευρώ προσφορές μελών σε 
ξένο νόμισμα.
Εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο κ. 

Βασίλειος Ταλούμης να πράξει τα 
δέοντα για είσπραξη κρατικών χο-
ρηγήσεων για δραστηριότητες του 
συλλόγου.
Εγκρίνεται ομόφωνα η αλλαγή 

παρόχου από ΟΤΕ σε FΟΡΤΗΝΕΤ 
για την απόκτηση υψηλής ταχύτη-
τας Ίντερνετ.
Αποφασίζεται ομόφωνα ότι σε 

περίπτωση διαφωνίας μελών της 

AΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ
συντακτικής επιτροπής με κάποιο 
προς δημοσίευση κείμενο, το εν 
λόγω κείμενο να έρχεται στο ΔΣ 
προς συζήτηση.
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία 

να δημοσιευθεί απάντηση του ΔΣ 
σε άρθρο του Λ.Ανδριανού.

6-4-09
1)Εντέλλεται ομόφωνα ο ταμί-

ας να πάρει από τον λογαριασμό 
κινήσεως 10000 ευρώ για προκα-
ταβολή προτομής Χ.Ταλούμη στον 
γλύπτη Ν.Τρανό.

2)Αποφασίστηκε ομόφωνα η 
αγορά λουλουδιών για τον στολι-
σμό του επιταφίου.

3)Αποφασίστηκε ομόφωνα η δι-
ερεύνηση της διαμόρφωσης του 
περιβάλλοντος χώρου της δεξα-
μενής.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ
Πολλοί ήταν οι προσκυ-

νητές που παρακολούθη-
σαν την ακολουθία του 
Επιταφίου στην Μονή. 
Κατανυκτική ατμόσφαιρα 
επικρατούσε στο φυσι-
κό κάλος του χώρου και 
μέσα στον Ιερό ναό της 
Παναγίας, με ήρεμη βυ-
ζαντινή μουσική αποδό-
θηκαν τα τροπάρια της 
ημέρας, από τον οικονόμο 
της Μονής Αρχιμανδρί-
τη π. Θεόφιλο και  τους 
ψάλτες. Αυτές τις ημέρες 
όταν μπορεί να βρίσκε-
ται κανείς σε τέτοια μέρη, 
μακριά από την βουή της 
πόλης, πραγματικά νιώθει 
τα πάθη του Χριστού.
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

ΓΙΟΡΤΗ
ΣΤΟΥ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ
Στις 21 Μαΐου στου Φι-

λοπάππου στον Άγιο Κων-
σταντίνο μετόχι της Μ. 
Προδρόμου, όπως κάθε 
χρόνο θα τελεστεί την 
παραμονή Εσπερινός και  
Θεια Λειτουργία ανήμε-
ρα. Από όλα τα χωριά της 
Γορτυνίας έρχονται πατρι-
ώτες και αρκετοί Μουλα-
τσαίοι, έτσι και φέτος να 
πάμε πιο πολύ, είναι κάτι 
διαφορετικό το γραφικό 
αυτό εκκλησάκι μέσα στα 
πεύκα του Φιλοπάππου. 
Όσοι δεν γνωρίζετε που 
βρίσκεται είναι δίπλα από 
εστιατόριο Διόνυσος απέ-
ναντι από την Ακρόπολη.
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Ο Σύλλογος 
χρειάζεται πάντα τη 
βοήθειά μας. 

Ας τον ενισχύσουμε 
όλοι όπως μπορούμε.
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Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 
30 Ιουνίου 2009. Πε-
ριμένουμε έγκαιρα τις 
συνεργασίες σας.

Γρά φει ο 
Λε ω νί δας Α νδρια νός

Έχω αναφερθεί στο πρό-
βλημα της ύδρευσης του 
χωριού και σε προηγούμε-
νο φύλλο. Επανέρχομαι σε 
αυτό το θέμα για ένα πολύ 

σοβαρό ζήτημα  που έχει 
δημιουργηθεί.
Το ζήτημα αυτό με έκανε 

να αναρωτηθώ πόσοι από 
τους κατοίκους μόνιμους 
και  μη του χωριού, γνωρί-
ζουν ή και έχουν επισκεφθεί 
το σημείο από το οποίο 
υδρεύεται το χωριό μας.  
Για όσους δεν γνωρίζουν, 

το νερό που έχουμε στο 
χωριό, πριν καταλήξει στην 
δεξαμενή έρχεται με σωλή-
νες, κατά κύριο λόγο, από 
το Κακόρεμα (κάπου κάτω 
από την Στεμνίτσα , σε κάτι 
γκρεμούς), και ενισχυτικά 

από το δίκτυο του Σαββαλά 
με ελάχιστα κυβικά. 
Εκεί λοιπόν στο Κακόρεμα 

υπάρχουν δυο πηγές. Στη 
μια εκ των  οποίων λόγω 

των βροχοπτώσεων και της 
κατολίσθησης που προκλή-
θηκε, οι σωλήνες που φέρ-
νουν το νερό στο συλλεκτή-
ριο έχουν κοπεί με αποτέλε-
σμα μια μεγάλη ποσότητα 
νερού να χύνεται στο ρέμα.
Ήθελα να αναφερθώ σε 

αυτό το ζήτημα για δυο κυ-
ρίως λόγους.

 Αρχικά, για να τονίσω 
ότι χρειάζεται σύνεση στην 
κατανάλωση νερού από 
όλους, μιας και έρχεται κα-
λοκαίρι. Ακόμη  να θυμίσω 
ότι το νερό δεν αποτελεί 
πρόβλημα για πέντε – έξι 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
μέρες το καλοκαίρι  όπως 
κάποιοι συνηθίζουν να νομί-
ζουν και να διαμαρτύρονται. 
Το νερό είναι αγαθό και 
ανήκει σε όλους τους κατοί-
κους του χωριού είτε αυτοί 
είναι μόνιμοι είτε όχι. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι όποιος δεν 
είναι μόνιμος πρέπει να κα-
ταναλώνει σε μια εβδομάδα 
την ποσότητα νερού που 
καταναλώνουν οι μόνιμοι σε 
ένα χρόνο, ούτε ότι οι μόνι-
μοι κάτοικοι έχουν το ακα-
ταλόγιστο στην κατανάλω-
ση νερού.
Ένας ακόμη λόγος που 

ήθελα να αναφερθώ σε 
αυτό το πρόβλημα που προ-
έκυψε στο Κακόρεμα είναι 
πόσο σημαντικό ήταν το 
έργο του μπάρμπα Χαράλα-
μπου Ταλούμη, να υδροδο-
τηθεί το χωριό από αυτό το 
σημείο.
Με την προτομή που θα 

φτιάξει ο Σύλλογος τιμάται 
ο μπάρμπα Χαράλαμπος για 
το έργο του αλλά και όλοι 
οι πατριώτες για την προ-
σωπική εργασία που έκαναν 
για να φτάσει το νερό στο 
χωριό μας.  
Τέλος αξίζει να αναφερ-

θεί ότι στο σημείο πήγε ο 
Δήμαρχος και οι σύμβουλοι 
του χωριού μας μαζί με κά-
ποιους μηχανικούς και ήδη 
συντάσσεται τεχνική μελέ-
τη και αναμένεται η  έναρξη 
των εργασιών. 

Ηλίας Ανδριανός

Αγαπητοί μου Συμπατρι-
ώτες και Συμπατριώτισσες
Οι εκλογές έγιναν. Εξελέγη 
το νέο ΔΣ του συλλόγου “Ο 
Προφήτης Ηλίας”. ‘Ολα τα 
παιδιά είναι ένα και ένα, όλοι 
μας τα γνωρίζουμε, είναι 
παιδιά με λεβέντικη καρδιά, 
πρόθυμα και μπράβο τους 
που θέλουν ν’ ασχοληθούν 
με τον σύλλογο και το χω-
ριό! Διαθέτουν πολύ απ΄ τον 
ελεύθερο χρόνο τους, που 
θα μπορούσαν κάλλιστα να 
τον αξιοποιήσουν για τον 
εαυτό τους.
Ας τα ενθαρρύνουμε όλοι 
οι πατριώτες και ας σταθού-
με στο πλευρό τους, μην τα 
απαξιώνουμε και τα ισοπε-
δώνουμε όλα. Ας  αφήσουμε 
τις μιζέριες και τις κακομοι-
ριές και τα΄ απωθημένα μας. 
Το ΔΣ για να δράσει και να 
εργασθεί με κέφι και  μεράκι 
πρέπει να έχει όλους τους 
πατριώτες στο πλάι του,  
για να αντλεί δύναμη, να 
παίρνει αγάπη και να νοιώ-
θει ότι έχει την υποστήριξή 
τους.
Όταν κάποιος ασχολείται 
με τα κοινά δεν είναι δυνα-
τόν να ευχαριστήσει  όλους 
και να ικανοποιήσει όλα τα 
γούστα. Κάποιοι θα ευχα-
ριστηθούν περισσότερο και 
κάποιοι λιγότερο.
Για ένα να είστε σίγουροι: 
από τον Σύλλογο κανένας 
δεν ζημιώνεται. Τίποτε δεν 
γίνεται σκοπίμως και δολί-
ως. Όλοι γνωρίζουμε πως 
εργάζονται τα ΔΣ των δύο 
συλλόγων μας.
Ας μη “χολιάμε” λοιπόν 
όταν κάτι δεν είναι του γού-
στου  μας! Έχουμε μάθει 
να “χολιάμε”! “Ξεχολιάστε” 
λοιπόν και πλαισιώστε τον 
Σύλλογο γιατί έτσι που το 
πάμε δεν θα έχουμε στο μέλ-
λον ανθρώπους ν ΄ ασχολη-
θούν με τα κοινά και χρεια-
ζόμαστε την νεολαία. Εμείς 
οι “γριές” και οι “γέροι” πρέ-
πει να πάμε στην άκρη. Να 
δώσουμε όχι μόνο  προβάδι-
σμα αλλά θάρρος και δύνα-
μη στα νιάτα. Αυτή τη στιγ-
μή έχουμε ένα ΔΣ, για τον 
σύλλογο “Προφήτης Ηλίας” 
μιλάω, με νέα παιδιά. Ας μην 
τα αποκαρδιώνουμε και αν 
κάτι βρίσκουμε και δεν μας 

αρέσει, στόμα έχουμε, μιλιά 
έχουμε, ποιος μας απαγο-
ρεύει να πάμε να μιλήσουμε 
στα παιδιά; Αλλά με καλή δι-
άθεση, καλοπροαίρετα και 
να μη γινόμαστε “σεργούνι” 
μέσω της εφημερίδας. Δόξα 
σοι ο θεός ο πρόεδρος είναι 
τόσο φιλικός, ομηλιτικός, κα-
λοπροαίρετος έντιμος και με 
ανώτερο πνευματικό επίπε-
δο. Αρνήθηκε σε κανέναν τον 
διάλογο; Νομίζω ότι κατά το 
δικό μου το φτωχό μυαλό τα 
κακώς κείμενα θα πρέπει να 
λέγονται μέσα στις Γενικές 
Συνελεύσεις.
Όλα  αυτά τα γράφω αφού 
διάβασα στο προηγούμενο 
τεύχος της εφημερίδας τα 
γραφόμενα των παιδιών και 
ένοιωσα την πίκρα τους. Ας 
σταθούμε στο πλευρό του 
ΔΣ όλοι ανεξαιρέτως, αυτό 
μας συμφέρει να πράξου-
με. Μη “χολιάτε” λοιπόν, μη 
“χολιάτε”! “Ξεχολιάστε” και 
μη “κολιόσαστε” πλέον. Στον 
άλλον χορό θέλω να σας δω 
όλους εκεί! Γεωργανταίους, 
πρώτα θα ευλογήσω τα γέ-
νεια μου, Μπαρμπαλιαίους, 
Κονιαραίους, Ταλουμαίους, 
Κουρουνιωταίους, άνω Πα-
ναγιά, κάτω Παναγιά, πέρα 
Παναγιά, δώθε Παναγιά, 
κείθε Παναγιά…..!!!
Ξέχασα κανέναν; Πώ πώ 
μη μου “χολιάσουν” και μένα 
και τι θα γένω !
Ο  Σύλλογος μας μαζεύει 
όλους και βρισκόμαστε και 
βλεπόμαστε. Μην το ξεχνά-
με αυτό. Μέσα στην απρό-
σωπη πολιτεία που ζούμε 
και  όπως έγιναν τα πράγ-
ματα σήμερα δεν βλέπουμε  
ούτε φίλους ούτε συγγενείς, 
κανέναν! Ο  Σύλλογος μας 
μαζεύει, βλεπόμαστε, ευ-
χαριστιόμαστε και  ξεχνάμε 
έστω και για λίγο τα προβλή-
ματά μας, τα άγχη μας και 
τις θλίψεις μας. Αυτό είναι 
σπουδαίο, είναι τονωτικές 
βιταμίνες και κάνουν καλό 
στην ψυχοσύνθεσή μας.
Νιάρ, νιάρ νιάρ, αμάν πια, 
τα’ άπα και ξεθύμανα και 
αμαρτία ουκ έχω!!!

  Σας αγαπώ όλους και 
θέλω να σας βλέπω όλους.
Η Κική η Γεωργαντά, κόρη 
του Μήτσιου του Καφεντζή, 
Θεός συχωρέστον!!!

Μη “χολιάτε”

Διαζύγια, και από “ κοίτης 
χωρισμός”, πάντα υπήρχαν. 
Παλαιότερα λίγα έως ελάχιστα, 
σήμερα πολλά, μα πάρα πολλά, 
τόσα που περνάνε πλέον απα-
ρατήρητα. 
Το αξιοπερίεργο είναι, ότι 

ενώ η συντριπτική πλειοψηφία 
των γάμων, ήτανε από συνοι-
κέσιο (προξενιό) ή “κατόπιν 
εντολής” του πατέρα, και σε κά-
ποιες περιπτώσεις , κυρίως στα 
ορφανά κορίτσια, “κατ’ εντολή” 
ακόμα και του θείου, - για τα 
ίδια δεν έμπαινε θέμα, σιγά που 
θα τα ρωτάγανε ποιόν ήθελαν 
να πάρουν για άνδρα τους – εν 
τούτοις και όλως παραδόξως, οι 
γάμοι αυτοί “εστέργιωναν” μα-
κροημέρευαν και το οριστικό δι-
αζύγιο το υπέγραφε μόνο ο χά-
ρος ο ……. Μαυροκαβαλάρης! 
Εάν δε συνεπολογιστεί και 

το γεγονός ότι ο γαμπρός και 
η νύφη εβλέποντο – κάποιες 
φορές – για πρώτη φορά δυο 
τρεις μήνες πριν από τον γάμο, 
και μερικές φορές ίσως και τον 
τελευταίο μήνα, και αμέσως 
μετά “κουλούρα”, είναι όντως 
αξιοπερίεργο και άξιο μελέτης 
η ομαλή συμβίωση μεταξύ δύο 
αγνώστων μεταξύ τους ατόμων. 
Αυτό, σε κραυγαλέα αντίθεση 

με το σήμερα, που τα διαζύγια 
κυρίως, λόγω ασυμφωνίας χα-
ρακτήρων είναι σύνηθες φαινό-
μενο, παρόλο που ο γαμπρός 
και η νύφη είχανε μακροχρόνιο 
δεσμό, και όταν αποφάσιζαν το 
γάμο τους είχε προηγηθεί και 
κατά κόρον μάλιστα , η δοκιμή 
και με την … βούλα! 
Μπουχτίσανε ο ένας τον άλ-

λον και ύστερα τους ξινίζει. Και 
να ξέρεις, τις περισσότερες φο-

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΑΛΑ ……….. ΜΟΥΛΑΤΣΕΙΚΑ
ρές, η γυναίκα φταίει, μου λέει 
η πεθερά μου. Και στο είπα και 
το άλλο? Όχι, πέστο μου. Η γυ-

ναίκα, την μισή της ζωή είναι 
κακή νύφη και την άλλη μισή 
της είναι κακή πεθερά! Τέτοια 
ωραία και άλλα ακόμα μου λέει 
η πεθερά μου! Εγώ, βέβαια, δι-
αφωνώ με δαύτηνε αλλά αφού 
το λέει η πεθερά μου, χαζός εί-
μαι να ειπώ δεν ξέρεις τι λες… 
μαμά? Όχι βέβαια! Δεν τρελά-
θηκα ακόμα, και ούτε με τρώει η 
μύτη μου. 
Τα διαζύγια, λοιπόν, δίνουνε 

και παίρνουνε, και τώρα τελευ-
ταία, άρχισε και τα σιγοντάρει 
και η πολιτεία η οποία, αφού ως 
συνήθως έχει τακτοποιήσει τα 
πάντα και μη έχοντας τι άλλο 
να κάνει, ετοιμάζει – λένε – νο-
μοσχέδιο καθιέρωσης του γάμου 
με συμβόλαιο. 
Νυμφεύεται ο δούλος του 

θεού την δούλη του θεού για 
πόσα χρόνια παρακαλώ? Βάλε 
τρία και βλέπουμε! Δεν βάζετε 
κάτι παραπάνω? Ε άιντε κάνε τα 
τριάμισι για να μη μας ειπού-
νε και τσιγκούνηδες. Και εκεί 
μπαίνουνε οι υπογραφές γα-
μπρού και νύφης και συμβολαι-
ογράφου, και σε άλλα με υγεία, 
άιντε και καλά κρασιά! Ωραίο 
πράγμα , μα τον θεό! Ούτε Ησα-
ΐα, ούτε χόρευε μόνο πήδαγε – 
όχι τίποτα άλλο μη πάει ο νους 
σας στο … κακό – αλλά τα πα-
λούκια που έρχονται αργότερα. 
Έτσι, χωρίς τίποτα το παλιομο-
δίτικο, όλα μοντέρνα και ο θεός 
– ποιος θεός – βοηθός. 

Και ύστερα, τι γίνεται ύστερα? 
Ο ένας σκαπετάει από την πόρ-
τα και η άλλη σκαπετάει από 
το παράθυρο. Κάθε κατεργάρης 
στον πάγκο του και ούτε γάτα 
ούτε ζημιά ή μάλλον την ζημιά 
την πληρώνουν τα κουτσούβε-
λα, αλλά ποιος τα ρωτάει αυτά 
αφού δεν τους πέφτει λόγος, 
άφησε που δεν ψηφίζουνε κιό-
λας. 
Μια τέτοια περίπτωση δια-

ζυγίου, συνέβη κάποτε, παλαιά 
και στο χωριό μας, μεταξύ ενός 
ανδρόγυνου – μακαρίτες τώρα 
και οι δυο – και τούτο γιατί 
άλλο? Παρά την ασυμφωνία χα-
ρακτήρων.
Πρωτότυπος και χαρακτηρι-

στικός είναι ο διάλογος μεταξύ 
τω δυο συζύγων, προκειμένου 
να χωρίσουνε: 
ΑΝΔΡΑΣ: Γυναίκα, δεν μο-

νιάζουμε, καλλίτερα να χωρί-
σουμε?
ΓΥΝΑΙΚΑ: Ό,τι θέλεις άνδρα 

μου, να χωρίσουμε αφού είναι 
καλλίτερα.
ΑΝΔΡΑΣ: Εσκέφθηκα να 

πάρω εγώ τα παιδιά και εσύ το 
γαϊδούρι, και τις κότες. 
ΓΥΝΑΙΚΑ: Τι να τα κάνω 

εγώ το γαϊδούρι και τις κότες, 
εγώ τα παιδιά θέλω.
ΑΝΔΡΑΣ: Αυτό δεν γίνεται, 

άιντε το πολύ- πολύ να δυο 
δώσω και τον φόλο (το στερνο-
πούλι).
ΓΥΝΑΙΚΑ: Όχι, όχι, εγώ τα 

θέλω ούλα! 
ΑΝΔΡΑΣ: Γυναίκα, βλέπω 

ότι δεν συμφωνούμε , γι’ αυτό 
λέω να μην χωρίσουμε.
ΓΥΝΑΙΚΑ: Εεε, αφού είναι 

έτσι, ας  μη χωρίσουμε.
Και δεν χώρισαν!!!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Aπό 100% πρόβειο και γίδινο γάλα 

Ποιότητα Α΄ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
τηλ. 27910-31054 - Κιν.: 6937 454968
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Παραδοσιακή ταβέρνα
«Toυ Ταλούμη»

• Ωράριο καταστήματος: Δευτέρα κλειστό • Τρίτη, Τετάρτη 
και Πέμπτη από 5 το απόγευμα. • Παρασκευή, Σάββατο και 
Κυριακή ανοικτά όλη μέρα για ού ζο, φα γη τό και κα φέ • Σερ-
βί ρου με σπι τι κά φα γη τά: κα τσι κά κι λα δο ρί γα νη, κόκορα χυ λο-
πί τες • Έ τοι μα και ε πί πα ραγ γε λί α • Η αί θου σά μας χω ρη τι-
κό τη τας 180 α τό μων, δια τί θε ται για κοι νω νι κές εκ δη λώ σεις • 
Ά ψο γη - φι λι κή ε ξυ πη ρέ τη ση είναι η αρχή μας.

Διεύ θυν ση: Η λί ας Ι. Τα λού μης - Χαρ. Β. Τα λού μης

Ελ λη νι κό Γορ τυ νί ας
Τηλ.: 27910-31311 - Κιν.: 6932 27.99.82 – 6972 072.411

Την Κυριακή 15 Μαρτίου ο 
σύλλογος ήταν και πάλι πα-
ρών στο πολιτιστικό του ρα-
ντεβού με τους μικρούς του 

φίλους. Προσέφερε δωρεάν 
την παράσταση “Ομήρου 
Οδύσσεια-Το παραμύθι των 
παραμυθιών” που φιλοξενεί-
ται στον πολυχώρο ”ΘΕΑ-
ΤΡΟΝ”. Μια παράσταση σε 
διασκευή και σκηνοθεσία από 
την αγαπημένη των παιδιών 
Κάρμεν Ρουγγέρη. Στη σκη-
νή ζωντάνεψαν με θεαματικό 
τρόπο οι περιπέτειες και οι 
περιπλανήσεις του Οδυσσέα 
στο ταξίδι της επιστροφής 
του στην Ιθάκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Μικροί και μεγάλοι μαγευ-

τήκαμε από τα ψηφιακά σκη-
νικά, τα εντυπωσιακά κου-
στούμια, την υπέροχη μουσι-

κή και φυσικά την ερμηνεία 
των ηθοποιών.
Οι μπαμπάδες, και φέτος, 

τήρησαν το δικό τους έθι-
μο…..  και εκμεταλλευόμενοι 
τη διάρκεια της παράστασης, 
ήπιαν το καφεδάκι τους απο-
λαμβάνοντας τον αττικό ήλιο 
στο αίθριο εμπορικού κέ-
ντρου πλησίον του θεάτρου! 
Nάμαστε όλοι καλά να το 
επαναλάβουμε και του χρό-
νου.

Χριστίνα Κόνιαρη

Θα ήθελα να μου επιτρα-
πούν κάποια σχόλια στο 
εμπρηστικό και ανεξήγητο 
ως προς την χρονική στιγ-
μή, άρθρο του αγαπητού 
πατριώτη Λ Ανδριανού.   Οι 
λέξεις με τις οποίες χαρα-
κτηρίζεται το ΔΣ του Συλ-
λόγου είναι πρωτοφανείς 
!Μιλάει για μίσος και έχθρα 
λες και γυρίσαμε στην επο-
χή του εμφυλίου ! Εάν είχε 
οποιοδήποτε παράπονο ή 
διαφωνία με τα έως τώρα 
πεπραγμένα γιατί δεν μίλη-
σε στη Γενική Συνέλευση; 
Εκεί ο καθένας λέει τη γνώ-
μη του, κρίνει και κρίνεται 
και όχι εκ του ασφαλούς 
στην εφημερίδα.
Θα προσπαθήσω να δώσω 

επιγραμματικά κάποιες απα-
ντήσεις στα γραφομενά 
του.
Το γεγονός ότι κάθε φορά 

στις εκλογές γίνονται συζη-
τήσεις  απ τους πατριώτες 
ποιόν θα ψηφίσουν ή ποιόν 
θα αποδοκιμάσουν, ποιόν 
θεωρούν καλύτερο να δι-
αχειριστεί τα συμφέροντα 
του συλλόγου και ποιόν όχι, 
είναι κάτι φυσικό και ένδει-
ξη δημοκρατίας. Σε όλες τις 
ψηφοφορίες, ακόμα και στις 
σχολικές τάξεις για την ψή-
φιση του 15μελούς  υπάρ-
χουν συνεννοήσεις ποιούς 
θα προτιμήσουν και ποιούς 
όχι. Απέχει πολύ λοιπόν ο 
χαρακτηρισμός του…….
ακονίσματος της χαντζάρας 
για να πάρουν την ψήφο! 
Και για ποιά ψήφο μιλάμε  
βρε παιδιά. Όσοι ασχολού-
νται με τον Σύλλογο δεν 
έχουν πολιτικές φιλοδοξίες, 
ίσα-ίσα που χαλαλίζουν τον 
πολύτιμο ελεύθερο χρόνο 
τους και είναι και υπόλογοι 
στον καθένα για τις πρά-

ξεις τους. Γράφει επίσης 
ότι ο πρόεδρος έχει προα-
ποφασιστεί ποιος θα είναι. 
Μα όποιος «πάει» για πρό-
εδρος, άτυπα, το δηλώνει! 
Άλλωστε ανέκαθεν οι πα-
τριώτες όταν έρχονταν να 
ψηφίσουν πάντα ρωτούσαν,  
ποιος θα είναι πρόεδρος ;

 Είναι θανάσιμο αμάρτημα 
κι αυτό !
Ισχυρίζεται ψευδώς ότι δί-

νονταν ψηφοδέλτια σφρα-
γισμένα σε φάκελο. Τον δι-
αβεβαιώνουμε ότι ποτέ δεν 
έγινε αυτό, τουλάχιστον 
από αυτούς που χαρακτη-
ρίζει «κλίκα», αλλά μπορού-
με να του υποδείξουμε πα-
τριώτες  οι οποίοι   έλαβαν 
ψηφοδέλτιο σταυρωμένο 
και σφραγισμένο τις εποχές 
που χαρακτηρίζονταν από 
….αγάπη  όπως λέει !  Η 
επιστολή του πατριώτη Γ.Α 
που αναφέρει στο φύλλο 66 
αναφέρεται στις μονοσταυ-
ρίες των εκλογών του 2002. 
Και πάλι οι μονοσταυρίες 
αυτές δεν αφορούσαν άτο-
μα που ο ίδιος χαρακτηρί-
ζει «κλίκα» αλλά άτομα του 
δικού του περιβάλλοντος. 
Βεβαίως ο ίδιος έχει «ξεχά-
σει» ότι πήρε πάνω από 40 
μονοσταυρίες την τελευταία 
φορά που ήταν υποψήφιος !
Όσο για το ότι αυτοί που 

ψηφίζονται απ τους πατρι-
ώτες δεν τους ξέρει κανείς 
, όποιος θέλει ας ρίξει μια 
ατιά  στα μέλη των τελευ-
ταίων ΔΣ και θα καταλάβει 
πολλά. Εν κατακλείδι κανείς 
δεν εμποδίζεται (αν είναι 
δυνατόν!) εάν πραγματικά 
το επιθυμεί, να ασχοληθεί 
με τον Σύλλογο. Μπορεί να 
θέσει υποψηφιότητα και αν 
οι πατριώτες κρίνουν ότι  
αξίζει  κανείς και τίποτα δεν 
θα τους εμποδίσει να τον 
εκλέξουν. Το γεγονός ότι τα 
τελευταία χρόνια οι πατρι-

ΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΕΧΟΥΝ
ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ…

ώτες έχοντας πικρά  πείρα  
κακής διαχείρισης από το 
παρελθόν (όπου πάρθηκαν 
αποφάσεις, ελαφρά την 
καρδία, για ξεπούλημα της 
περιουσίας του Συλλόγου) 
σκέπτονται διπλά πού θα ρί-
ξουν την ψήφο τους. Δεν θα 
τους βγάλουμε  και τρελούς 
ότι δεν ξέρουν τι ψηφίζουν! 
Ούτε είναι ανεγκέφαλοι, 
όπως τους παρουσιάζει και 
δεν ξέρουν τι είναι καλύτε-
ρο να ψηφίσουν για το χω-
ριό. Απαράδεκτη  είναι επί-
σης η αναφορά του ονόμα-
τος του κ. Αβραμόπουλου,  
ενός πατριώτη τον οποίο 
όλοι σεβόμαστε και είμαστε 
υπερήφανοι για αυτόν.
Τέλος θα ήθελα να πω 

στον αγαπητό πατριώτη, ότι 
αντί να μιλάει για μολυσμα-
τικές ασθένειες που μετα-
δίδονται(!!!) θα πρέπει να 
χαίρεται που ασχολούνται  
με τον Σύλλογο νέοι άνθρω-
ποι και όχι  συνταξιούχοι 
όπως στους περισσότερους 
συλλόγους. Μάλιστα στο 
ΔΣ υπάρχουν και φοιτητές. 
Αυτό δείχνει ότι υπάρχει 
μέλλον, ότι η νεολαία ενδι-
αφέρεται και αγαπά το χω-
ριό.  

 Φυσικά και δεν είναι όλα 
τέλεια, φυσικά και γίνονται 
λάθη, αλλά αλάθητος είναι 
όποιος δεν κάνει τίποτα. 
Σημασία έχει να παράγε-

ται έργο και σε συνεργασία 
με τους τοπικούς φορείς να 
προσπαθούμε για το καλύ-
τερο και όχι να κοιτάμε το 
δέντρο και να χάνουμε το 
δάσος.
Όσο για τον συγκεκριμένο 

πατριώτη, επειδή έχει δια-
τελέσει πρόεδρος και έχει 
προσφέρει έργο είναι κρίμα 
να το αμαυρώνει χύνοντας 
χολή για όλους τους μετέ-
πειτα από αυτόν!
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Στον περιβάλλοντα χώρο 
του πρόσφατα διαμορφωμέ-
νου χώρου του Αη Θανάση , 
υπήρχε ένα «κενό». Αυτό είχε 
να κάνει με τον καλλωπισμό 
του εξωτερικού χώρου.
Μετά από αρκετό καιρό λοι-

πόν ο Σύλλογος εξασφάλισε 
10 ακακίες για αυτή την περί-
πτωση.
Τα δέντρα αυτά είναι προ-

σφορά από τα φυτώρια Λιά-
πη στην Καρύταινα. Οι 6 από 
αυτές τις ακακίες φυτεύτηκαν   
στον χώρο του Άγιο - Θανάση 
κάποιες δυστυχώς ξεράθηκαν 
και οι υπόλοιπες φυτεύτηκαν  
στον Αη Γιώργη.
Τα δέντρα περιφράχτηκαν 

με κατάλληλο σύρμα για την 
προστασία τους από τα ζώα 
που βόσκουν στην περιοχή.
Επίσης ο Σύλλογος φρόντι-

σε και για το πότισμα αυτών 
των δέντρων. Αφού προέβη 
στην αγορά μιας δεξαμενής , 
χωρητικότητας 5 τόνων  κα-
θώς και στην αγορά κατάλλη-
λου χρονοδιακόπτη για την 
αδιάλειπτη επανάληψη του 
ποτίσματος. Αυτό πρακτικά 

σημαίνει ότι δε θα χρειάζεται 
να πηγαίνει κάποιος σε καθη-
μερινή βάση στον Αγιο Θανά-
ση για να ποτίζει τα δέντρα.
Τέλος θα ήθελα να προ-

τρέψω τους πατριώτες τώρα 
που ανοίγει και ο καιρός να 
αρχίζουν να επισκέπτονται 
τον  Άγιο Θανάση μιας και 
η θέα που έχει κάποιος από 
εκεί είναι καταπληκτική. Το 
διαπίστωσα και εγώ προσωπι-
κά κατά τη διάρκεια εκτέλε-
σης των παραπάνω εργασιών. 
Ας μην μιλήσουμε και για το 
υπέροχο αεράκι που φυσάει 
εκεί πάνω.
Επίσης, πρέπει να αναφερ-

θεί και η ολοκλήρωση ενός 
ακόμη μέρους  του έργου του 
Αγιο Θανάση. Αυτό αφορά την 
κατασκευή πέτρινων παγκακι-
ών σε δυο – τρια σημεία της 
διαδρομής από το Τυροκομείο 
ως το εκκλησάκι. Προσφέ-
ρουν ξεκούραση σε όσους 
θέλουν να κάνουν έναν πε-
ρίπατο προς ξωκλήσι και να 
θαυμάσουν από ψηλά το χω-
ριό μας.

Ηλίας Ανδριανός
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ΚΑΝΕ ΚΙ ΕΣΥ
ΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟ

Μοιάζει να άρχισ’ από χτες
Αυτό που γράφουν οι γραφές
Πόλεμος όλεθρος χαμός
Μίσος σφαγής κατατρεγμός.

Σφάζει ο αδελφός τον αδελφό
Έχει το γυιο η μάνα εχθρό
Η ορφάνεια γέμισε τη γη
Και η προσφυγιά μαυροφορεί.

Τρέχουν τα αγρίμια να κρυ-
φτούν
Να φύγουν σ’ άλλους τόπους
Τρομάξανε και φεύγουν πια
Μακρυά απ’ τους ανθρώπους.

Κάνε κι εσύ ένα σταυρό
Να σταματήσει το κακό
Κάνε κι εσύ μια προσευχή
Να ανοίξουν οι ουρανοί.

Να ξεχαστούνε οι εχθροί
Όλοι να γίνουν φίλοι
Να ανθίσουν τα τριαντάφυλλα
Να βγη το χαμομήλι.

Κάνε κι εσύ ένα σταυρό!
Κάνε κι εσύ ένα σταυρό!

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ  


