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Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν

Λεωνίδας Ανδριανός 
Β. Θεοδωρόπουλος
Μαρία Μπαρμπαλιά
Έφη Παπαγεωργίου
Αντ. Παπαντωνίου
Φωτεινή Παπαντωνίου
Μαρία Παπαφωτίου
Μανώλης Πιμπλής

Αγαπητοί πατριώτες, 

Ο σύλλογος πήρε την απόφαση να  φτιάξει ένα 
καινούργιο οστεοφυλάκιο. Γι’ αυτό το λόγο απευ-
θύνεται σε όλους τους απανταχού εξ Ελληνικού 
Γορτυνίας να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια 
που έχει ήδη ξεκινήσει. Ξέρουμε ότι οι καιροί οι-
κονομικά είναι δύσκολοι όμως το οφείλουμε σ’ 
αυτούς που έφυγαν και αγωνίστηκαν για να μας 
παραδώσουν μια καλύτερη κοινωνία. Η βοήθεια 
όλων είναι απαραίτητη. Γι’ αυτό το σκοπό έχει 
ανοιχτεί λογαριασμός στην Εμπορική τράπεζα 
με αριθμό 66260704.

Μετά την ολοκλήρωση της 
περίφραξης του λόφου στον 
Αη-Γιώργη ο σύλλογος προ-
χώρησε στην διαμόρφωση 

του σε συνεργασία με τη δη-
μοτική αρχή. Έτσι στις διακο-
πές του Πάσχα πραγματοποί-
ησε τη δενδροφύτευση ενός 
τμήματος της έκτασης των 
15 στρεμμάτων με μια συ-
ντονισμένη προσπάθεια των 
μελών του ΔΣ αλλά και των 
απλών μελών του συλλόγου 
και των κατοίκων του χωριού. 
Στην Αθήνα έγινε η αγορά 100 
δένδρων διαφόρων ποικιλι-
ών(πεύκα, κυπαρίσσια, μου-

ριές, κερασιές, μηλιές κ.α.) 
τα οποία μεταφέρθηκαν στο 
χωριό με το φορτηγό του συ-
μπατριώτη μας Ηλία Κουρου-
νιώτη. Να σημειώσουμε ότι ο 
Ηλίας προσφέρθηκε να κάνει 
τη μεταφορά στο χωριό δω-
ρεάν. Μία εβδομάδα πριν την 
ημέρα της δενδροφύτευσης 
είχε ήδη μπει μπουλντόζα η 
οποία καθάρισε το χώρο και 
άνοιξε τους λάκκους όπου θα 
φυτεύονταν τα δένδρα. Με-

ταφέρθηκε χώμα φύτευσης 
και από το σύλλογο αλλά και 
επιπλέον 2 φορτηγά με τη με-
σολάβηση του Ηλία Καλύβα 

συζύγου της Αθηνάς Μπαρ-
μπαλιά. Για να εξασφαλισθεί 
το πότισμα των δένδρων μέ-
χρι την οριστική τοποθέτηση 
παροχής επιστρατεύθηκε ο 
Λάμπης ο Ταλούμης που με τη 
βοήθεια μελών του συλλόγου 
εξασφάλισε λάστιχο πολλών 
μέτρων καθώς και νερό από 
τη σχολή της ΔΕΗ. Ακόμα και 
ο παπα-Γιώργης μετά το τέλος 
της ακολουθίας του Επιταφί-
ου ανακοίνωσε ότι την επομέ-

νη θα γίνει η δενδροφύτευση 
στον Αη-Γιώργη. Φυσικά από 
μέρες τα μέλη του συλλόγου 
ειδοποιούσαν τους πάντες για 
τη προσπάθεια είτε με αφίσες, 
είτε ενημερώνοντας το χωριό 
πόρτα-πόρτα. Και ω του θαύ-
ματος το Μεγάλο Σάββατο το 
πρωί τα πάντα ήταν έτοιμα. 
Το ραντεβού είχε δοθεί για τις 
δέκα το πρωί οπότε και άρχι-
σαν να καταφθάνουν οι εθε-
λοντές. Και η δουλειά άρχισε. 

Εδώ και λίγο καιρό, στο Ελ-
ληνικό συντελούνται μεγάλα 
έργα τα οποία ο περαστικός 
της πλατείας ή ο εκδρομέας 
του Σαβ-
βατοκύρια-
κου είναι 
δ ύ σ κ ο λ ο 
να ανακα-
λύψει. Και 
μιλάμε για 
το νερό και 
τις μάντρες 
του χω-
ριού.

 Σίγου-
ρα πολλοί 
λίγοι έχετε πάει στη περιο-
χή απ’όπου πηγάζει το νερό 
που ξεδιψάει το χωριό. Εκεί 
πριν λίγο καιρό είχε γίνει μια 
κατολίσθηση με αποτέλεσμα 
το μισό νερό της πηγής να χά-
νεται. Με ενέργειες του δήμου 
προωθήθηκε επείγουσα με-
λέτη η οποία και υλοποιείται 
αυτή την εποχή. Έτσι η βλάβη 

σιγά-σιγά αποκαθίσταται και 
το έργο που συντελείται στις 
απότομες πλαγιές στο Εγλε-
νιώ θα υδροδοτεί με ασφάλεια 
το χωριό για πολλά χρόνια. 
Επίσης η παλιά σωλήνα αντι-
καθίσταται με καινούργια σε 
μήκος 1,5 χιλιομέτρου. Όποιοι 
από εσάς έχετε όρεξη αξίζει 
να πάτε και να δείτε τι γίνε-
ται εκεί, αν μη τι άλλο να δείτε 
από πού έφεραν το νερό οι 
παππούδες μας. 
Για αυτούς που βαριούνται 

να περπατήσουν μέχρι εκεί ας 
κάνουν τουλάχιστον μια βόλ-
τα στα σοκάκια του χωριού. 

Θα δουν ότι το χωριό είναι ένα 
απέραντο εργοτάξιο. Καινούρ-
γιες μάντρες κατασκευάζονται 
παντού και οι ιδιοκτήτες των 

οικοπέδων ευχαρίστως παρα-
χωρούν κάποια μέτρα ώστε 
να ανοίξουν και οι δρόμοι στις 
γειτονιές. Οι πολλές μάντρες 
έχουν γίνει στα Κονιαρέικα και 
τα Μπαρμπαλέικα με αποτέ-
λεσμα σιγά- σιγά οι γειτονιές 
αυτές να γίνονται αγνώρι-
στες. Εδώ θα πρέπει να προ-
τρέψουμε τους πατριώτες να 

μη διστάσουν 
να παραχω-
ρήσουν λίγα 
μέτρα γης 
όπου τους 
ζητείται από 
τη δημοτική 
αρχή. Αξίζει 
το κόπο για 
ένα έργο που 
θα μείνει για 
πάντα. Εμείς 
από τη πλευ-
ρά μας να 

πούμε πολλά μπράβο στο 
δήμο αλλά και να εκφράσου-
με το παράπονό μας γιατί δεν 
ενημερωνόμαστε στοιχειωδώς 
με ένα δελτίο τύπου για τόσο 
μεγάλα έργα που πρέπει να 
προβάλλονται από την εφημε-
ρίδα μας. Πάντως  νάναι καλά 
ο δημοτικός σύμβουλος που 
μας παραπονέθηκε ότι δεν 
γράφουμε όσα συντελούνται 
από το δήμο στο χωριό σε κά-
ποια ταβέρνα ένα Σαββατό-
βραδο κι’ έτσι μπορέσαμε και 
μάθαμε κάποια πράγματα. Εί-
παμε παιδιά ταπεινότης αλλά 
όχι κι’ έτσι.

ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΗ-ΓΙΩΡΓΗ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΕπικεφαλής οι πιτσιρικάδες 

που κουβαλούσαν με τους 
κουβάδες χώμα να γεμίσουν 
τους λάκκους ενώ οι γεροντό-
τεροι έδιναν οδηγίες για το 
πώς να φυτευτούν τα δένδρα. 
Η δουλειά πολλή και ο κόπος 
μεγάλος. Όμως κανένας δεν 
το έβαζε κάτω. Και κάποιοι 
που πίστεψαν ότι δεν θα τα 
καταφέρουμε έπαιρναν κου-
ράγιο από τους υπόλοιπους. 
Πάνω από εξήντα άτομα έδω-
σαν το παρόν στην όλη προ-
σπάθεια με επικεφαλής τους 
μικρούς μας φίλους οι οποίοι 
σε κάθε δένδρο που έβαζαν 
τοποθετούσαν και το όνομά 
τους με ένα καρτελάκι και το 
υιοθετούσαν. Και η δουλειά 
βγήκε. Γύρω στις 2 το μεση-
μέρι όλα είχαν τελειώσει. Τα 
δένδρα πλέον απολάμβαναν 
τη θαλπωρή της Γορτυνιακής 
γης ενώ τα μέλη και οι φίλοι 
του συλλόγου τα πότιζαν συ-
νεχώς. Την Τρίτη του Πάσχα 
εργολάβος σε συνεργασία με 
τη δημοτική αρχή έφερε πα-
ροχή νερού στον Αη-Γιώργη 
που τοποθετήθηκε κοντά στο 
καμπαναριό ενώ την Παρα-
σκευή μετά το Πάσχα τοπο-
θετήθηκε και αυτόματο πό-
τισμα. Τα δένδρα ποτίζονται 
πλέον κανονικά και ελπίζουμε 
ότι σε λίγα χρόνια θα πρασι-
νίσει ο λόφος και μπορεί να 
τρώμε και φρούτα. Πάντως 
το έργο της ανάπλασης θα 
συνεχισθεί σε συνεργασία με 
το δήμο μιας και αυτό που έγι-
νε το Μεγάλο Σάββατο ήταν 
μόνο η αρχή μιας και η έκτα-
ση είναι πολύ μεγάλη(γύρω 
στα 15 στρέμματα). Το όλο 
εγχείρημα απέδειξε για άλλη 
μια φορά ότι όλοι μαζί μπο-
ρούμε. Ας μη τα περιμένουμε 
όλα από το κράτος. Ο εθελο-
ντισμός μπορεί να προσφέρει 
πολλά αρκεί να υπάρχει η δι-
άθεση, το όραμα και φυσικά 
κάποια ελάχιστη βοήθεια και 
συντονισμός από τους φορείς 
είτε αυτός λέγεται δήμος είτε 
σύλλογος. Τελειώνοντας το 
ΔΣ θέλει να ευχαριστήσει θερ-
μά όλους όσους συμμετείχαν 
και βοήθησαν στη δενδροφύ-
τευση και ειδικά τους μικρούς 
μας φίλους που απέδειξαν ότι 
έχουν περιβαλλοντολογική 
συνείδηση και αποτελούν με-
γάλη δύναμη για το χωριό αρ-
κεί να τους το ζητήσουμε.
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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

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

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΪΒΑΛΗΣ Διον. Δημήτριος 27910 24586 6944138271

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

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΩΣ 30/4/2010
Λογαριασμός κληροδοτήματος Αμερικής 19.928,23
Λογαριασμός κινήσεως  12.064,75 
Μετρητά  2.048,62 
Σύνολο 34.041,60

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου 
έως 30 Απριλίου

ΕΞΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

Από μεταφορά .................................................. 35.656,68
Έσοδα................................................................  3.900,00
Έξοδα ................................................................  5.515,08
Σύνολο ταμείου ................................................ 34.041,60

Θα ήθελα να σας κατα-
θέσω ένα πρόβλημα που 
υπάρχει στο Ελληνικό, και
ιδιαίτερα στην γειτονιά “Κο-
νιαρέικα”. Πριν ένα - ενάμισι 
χρόνο υπήρχε πρόβλημα με 
ένα σωλήνα ύδρευσης, είχε
σπάσει.
Μετά από δύο - τρείς μήνες που 

έτρεχε το νερό ήρθε συνεργείο να
αποκαταστήσει την βλάβη.
Η βλάβη αποκαταστάθηκε 

αλλά δημιουργήθηκε άλλη. 
Υπάρχει μια τεράστια τρύ-
πα στο δρόμο που με τις 
βροχές ήμερα με την ημέρα
μεγαλώνει. Πράγμα επικίνδυνο 
για τους λιγοστούς κατοίκους 
του χωριού και ειδικότερα τις
νυχτερινές ώρες που ο φωτισμός 
είναι ελάχιστος. Επίσης τα μπάζα 
έχουν πεταχτεί στην μάντρα που 
υπάρχει δίπλα με αποτέλεσμα
να γκρεμιστεί και η μά-
ντρα. Ελπίζω να αποκατα-
σταθεί άμεσα το πρόβλημα 
και να μην περιμένουμε τις
επόμενες εκλογές για να γίνει 
κάποιο σωστό έργο.
Σας ευχαριστώ

Σημείωση της εφημερίδας
Η εφημερίδα κατά παράβαση 

των αρχών της δημοσιεύει την 
παραπάνω επιστολή παρ’ ότι 
είναι ανώνυμη. Αφορά ένα πι-
θανό πρόβλημα του χωριού το 
οποίο μέσω της εφημερίδας το 
θέτουμε υπ’ όψη των δημοτικών 
αρχών. Ο συγκεκριμένος πατρι-
ώτης όμως θα έπρεπε να έχει το 
θάρρος της επώνυμης γνώμης 
του. Ζούμε σε μια εποχή που 
δεν πρέπει πια να κρυβόμαστε 
πίσω από την ανωνυμία και πολύ 
περισσότερο να διεκδικούμε το 
δίκιο μας ευθαρσώς. Τέτοιες 
συμπεριφορές είναι μόνο παρά-
δειγμα προς αποφυγή......

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το ΔΣ ευχαριστεί την συμ-

βολαιογράφο Γεωργία Κίτσιου 
για τη δωρεάν σύνταξη των 
συμβολαίων της περιουσίας 
του συλλόγου.
Το ΔΣ ευχαριστεί τον δι-

κηγόρο Χρήστο Ηλιού για τη 
δωρεάν συνεισφορά του στη 
διαδικασία σύνταξης των συμ-
βολαίων του συλλόγου.
Το ΔΣ ευχαριστεί τον τοπο-

γράφο μηχανικό Αντώνη Μπι-
τούνη για τη μελέτη σύνταξης 
τοπογραφικού του οικοπέδου 
του συλλόγου στη περιοχή 
«Μηλιά» στο Ελληνικό.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ

• Το ΔΣ ευχαριστεί τον Ηλία 
Κουρουνιώτη για τη δωρεάν 
μεταφορά των δένδρων από 
την Αθήνα στο Ελληνικό.

• Το ΔΣ ευχαριστεί τον Λά-
μπη Ταλούμη για την πολύ-
τιμη βοήθεια του στο πότισμα 
των δένδρων και τη σχεδόν 
καθημερινή παρουσία του στη 
παρακολούθηση της ανάπτυ-
ξης των δένδρων.

• Το ΔΣ ευχαριστεί τον Αν-
δρέα Ανδριανό για τις πολύτι-
μες συμβουλές του στο φύτεμα 
των δένδρων.

• Το ΔΣ ευχαριστεί τον Ηλία 
Καλύβα για την μεσολάβησή 
του στην εξεύρεση 2 φορτη-
γών φυτευτικού χώματος.

• Το ΔΣ ευχαριστεί τον Βα-
σίλη Ταλούμη για την τεχνική 
του βοήθεια στη δενδροφύτευ-
ση.

• Και κυρίως το ΔΣ ευχαρι-
στεί τους δεκάδες εθελοντές 
πατριώτες, μεγάλους αλλά 
κυρίως μικρούς, που το Με-
γάλο Σάββατο κατέκλυσαν 
το λόφο του Αη-Γιώργη και 
με πολύ μεγάλο κόπο αλλά 
και μεράκι βοήθησαν ώστε 
να γίνει η δενδροφύτευση. 
Δεν τους αναφέρουμε ονομα-
στικά γιατί ήταν πάρα πολλοί 
και υπάρχει φόβος να ξεχάσου-
με κάποιους.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Στις 18 Απριλίου, τελέσαμε 

το ετήσιο μνημόσυνο της μη-
τέρας μας Σταυρούλας Κοκο-
λοπούλου-Τόμπρου, στον ιερό 
ναό της Παναγίας Αργυρου-
πόλεως, σε στενό οικογενεια-
κό κύκλο Στη μνήμη της, το 
προσφέρουμε χρηματικό ποσό 
των 300 ευρώ για την ενίσχυ-
ση του Εκκλησιαστικού Μου-
σείου Ελληνικού.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Φωτεινή Καλλιανιώτη εις μνήμη συζύγου
Χαράλαμπου και αδελφών Ιωάννου & Γεωργίου  100
Χριστόφορος Ταλούμης εις μνήμη πατρός
Γεωργίου του Σπυρίδωνα 200
Δραγουμανιώτης Ανδρέας 200
Ανώνυμος  100
Ανδριανός Ανδρέας-Παναγιώτα
εις μνήμη γονέων Παπαντωνίου Αικατερίνη 100
Ρούλη Λυκογιάννη-Αντώνης Παπαντωνίου
εις μνήμη Νίκου Λυκογιάννη 500
Πάνος Μπαρμπαλιάς 1000
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7350

ΕΝΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
(Εις μνήμην Βούλας

Γ. Τόμπρου-Κοκολοπούλου)
Συμπληρώθηκε ένας χρόνος που 

η Βούλα δεν είναι πια κοντά μας. Τί-
ποτα όμως δεν είναι ικανό να σβή-
σει τη μνήμη της από τις καρδιές 
μας. Εκφράζοντας την προσωπική 
μου επιθυμία, νοιώθω την ανάγκη 
να πω δυο λόγια για εκείνη.
Η Βούλα ήταν ένας εξαιρετικά χα-

ρισματικός άνθρωπος με περίσσευ-
μα προτερημάτων. Το όνομά της, 
Σταυρούλα, το είχε πάρει απ’ τη 
γιαγιά της, τη θειά-Τόμπραινα, που 
ήταν αδελφή του παππού μου Πα-
παντώνη. Δεύτερες ξαδερφάδες 
δηλαδή, αν και στην ίδια γειτονιά, 
δε μεγαλώσαμε μαζί. Όταν εκείνη, 
πολύ νέα, ήταν ξακουστή μοδίστρα 
στην περιοχή μας, με μαθήτριες 
και δουλειά ασταμάτητη, εγώ γεν-
νιόμουνα. Με μεγάλωσε. Πολύ αρ-
γότερα, στα τηλεφωνήματά μας τα 
αθηναϊκά, συχνά μου έλεγε: «Σε 
θυμάμαι που ήσουν μικράκι κι έπαι-
ζες ώρες ολόκληρες με τα κουρε-
λάκια σε μια γωνιά στο χώρο που 
ράβαμε». Έτσι θα ήταν.
Μεγαλώνοντας στην μικρή και 

παιδομάνα γειτονιά μας ανακάλυ-
πτα τον κόσμο πανέμορφο και ενδι-
αφέροντα, μέσα απ’ τα πεπραγμένα 
και τις φιγούρες των μεγαλυτέρων. 
Η Βούλα ήταν, για μένα, ο άνθρω-
πος που ξεχώριζε. Μελαχρινή, με 
γλυκό χαμόγελο και μεγάλα μάτια, 
σκαλωτά μαλλιά και λυγερό κορμί 
ήταν έξω από τα συνηθισμένα όρια 
ομορφιάς. Ομορφότερη όμως ήταν 
η ψυχή της. Η έμφυτη ευγένειά της, 
που δύσκολα περιγράφεται, ξεχυ-
νόταν αβίαστα όταν συνομιλούσε 
μαζί σου. Η διακριτικότητά της, υπο-
γραμμισμένη από συνειδητή στάση 
ζωής, αποτελούσε παράδειγμα. 
Ποτέ μου δεν άκουσα για κανέναν 
ούτε την παραμικρή νύξη μομφής 
από το στόμα της. Αντίθετα, έστηνε 
επαίνους και γλυκόλογα για όλους. 
Σιωπούσε όταν ήταν ανάγκη. Είχε 
ένα μεγαλείο ψυχής τέτοιο, μια έμ-
φυτη αγάπη και στοργή για τον άν-
θρωπο, μια δουλεμένη αίσθηση του 
καλού και του όμορφου, που δεν 
χρειάστηκαν πτυχία και βιβλιοθήκες 
για να τα αποκτήσει. Τα είχε δικά 
της απ’ το Θεό, τα επαύξησε, τα 
αγωνίστηκε και τα κράτησε με άπει-
ρη υπομονή αλώβητα μέχρι το τέ-
λος. Αξιοπρεπής, δίκαιη με όλους, 
πολύ καλή μητέρα για τα παιδιά της, 

γλυκιά γιαγιά για τα εγγόνια, μονα-
δική σύζυγος για τον άντρα της, 
αντέταξε τις ψυχικές της αντοχές, 
που δοκιμάστηκαν επί μακρόν και 
νίκησε στη ζωή.
Μας άφησε διακριτικά, χωρίς να 

κουράσει και να κουραστεί. Όπως 
της ταίριαζε. Κυρία. Έφυγε τη δι-
ακαινήσιμο εβδομάδα, Πάσχα του 
2009. Μέσα στην ομορφιά της άνοι-
ξης. Τυλιγμένη στην άφατη χαρά 
της Ανάστασης.
Βούλα μου, μου λείπει η μαλακιά 

σου κουβέντα που ήταν για μένα 
μια μνήμη ομφάλιου λώρου, κάθε 
που έρχονταν τα Χριστούγεννα, τα 
Θεοφάνεια, το Πάσχα, του Σταυ-
ρού. Νοιώθοντας βαθιά εκτίμηση 
και αγάπη και χωρίς να έχω τίποτα 
συγκεκριμένο στο μυαλό μου πάντα 
ήθελα να κάνω κάτι για σένα. Κάτι 
γι’ αυτό που ήσουν και σηματοδο-
τούσες. Και μάλιστα τελευταία στο 
‘χα πει. Χαμογελώντας μου απάντη-
σες έτσι: «Σ’ ευχαριστώ Φωτεινού-
λα μου, μην μπαίνεις σε κόπο...όταν 
μπορέσεις...»
Ας είσαι αναπαυμένη στα σκη-

νώματα όπου η κρίση του Θεού σε 
κατέταξε. Θα μένεις πάντα κοντά 
σε κείνους που σ’ αγαπούν.

Φωτεινή Παπαντωνίου 



/3

Βρισκόμαστε και πάλι  μαζί 
μέσω της εφημερίδας μας.
Κατ’ αρχάς ευχόμαστε σε 

όλα τα μέλη του Συλλόγου 
μας, τους φίλους μας και γε-
νικά σε όλους τους συμπατρι-
ώτες μας να είμαστε καλά και 
με υπομονή να  αντιμετωπί-
σουμε τις δυσκολίες που   την 
εποχή αυτή μαστίζουν όλους 
μας.
Οι γιορτές του Πάσχα πέ-

ρασαν ευχάριστα στο χωριό 
μας και ο Σύλλογος  μας σε 
απόλυτη συνεργασία με τον 
Σύλλογο «Ο Προφήτης Ηλί-
ας», έδωσε όπως πάντα το 
παρόν  στον στολισμό του 
Επιταφίου, που κατά γενική 
ομολογία ήταν χάρμα οφθαλ-
μών. Ο καιρός ήταν θαυμά-
σιος και όλοι μας περάσαμε 
καλά.
Την Πρωτομαγιά όπως όλοι 

μας γνωρίζουμε  το χωριό 
μας  και συγκεκριμένα την 
ενορία μας   την  τίμησε ιδι-
αίτερα ο Σεβασμιότατος Μη-
τροπολίτης  μας Γόρτυνος και 
Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεμίας. 
Την 01η Μαΐου η εκκλησία μας 
τιμά τον προφήτη Ιερεμία , 
γιορτή του Δεσπότη μας, ο 
οποίος  εφέτος επέλεξε την 
ενορία μας για να λειτουργή-
σει  στον Ιερό Ναό του Προ-
φήτη Ηλία και μαζί με τους  
εκλεκτούς προσκεκλημένους, 
και  τους ενορίτες να γιορτά-
σει  στο χωριό μας.
Πράγματι η ημέρα ήταν λα-

μπρή,  και τίμησαν την ενο-
ρία μας  δέκα Μητροπολίτες, 
Αρχιμανδρίτες, πολλοί Ιερείς,  
και πλήθος κόσμου, που εί-
χαν αφιχθεί από την Ναύπα-
κτο, την Ελευσίνα, την Αθήνα, 
και από άλλα μέρη.
Παραβρέθηκαν οι Σεβασμι-

ότατοι Μητροπολίτες  Ναυ-
πάκτου και Αγίου Βλασίου 
κ.κ. Ιερόθεος, Καισαριανής, 
Βύρωνος και Υμηττού κ.κ. Δα-
νιήλ,  Σύρου, Τήνου, Άνδρου, 
Κέας και Μήλου κ.κ. Δωρόθε-
ος,  Κορίνθου κ.κ. Διονύσιος, 
Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομος,  
Ηλείας και Ωλένη κ.κ. Γερμα-
νός, Μαντινείας και Κυνου-
ρίας κ.κ. Αλέξανδρος  και οι 
Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι 
Ανδρούσης κ.κ. Θεόκτιστος 
και  Ωλένης κ.κ. Αθανάσιος.
Πέραν των  ανωτέρω τίμη-

σαν με την παρουσία τους  
την γιορτή του Δεσπότη μας  
ο κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, 
Βουλευτής και πρώην Υπουρ-
γός, ο Δήμαρχός μας κ. Γεώρ-
γιος Μπαρούτσας, ο Πρόε-
δρος του Τοπικού Συμβουλί-
ου του χωριού μας, μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου,  αρ-
κετοί  Δήμαρχοι της επαρχίας 
μας και οι Πρόεδροι, καθώς 
και μέλη των Συλλόγων του 
χωριού μας.
Ο λόγος του εορτάζοντος 

Μητροπολίτη μας ήταν  λό-
γος αγάπης και τον ευχαρι-
στούμε.
Μετά το πέρας της Θείας 

Λειτουργίας  και στην εκκλη-
σία προσφώνησαν τον Σεβα-
σμιότατο ο κ. Λυκουρέντζος, 
Βουλευτής και πρώην Υπουρ-
γός, ο Ιερέας μας πατέρας 
Γεώργιος και εκ μέρους των 
Συλλόγων του χωριού μας η 
Μαρία Μπαρμπαλιά.
Ο Ιερέας μας  πατέρας Γε-

ώργιος προσφώνησε τον Σε-
βασμιότατο με τα εξής λόγια:
Σεβασμιότατε, πάτερ και 

Δέσποτα,

Σεβαστέ μας Ποιμενάρχη 
κ.κ. Ιερεμία, με συναισθήματα  
χαράς  και σεβασμού, Σας εκ-
φράζω μέσα από την καρδιά 
μου, τις ευχές των ενοριτών 
της ενορίας του Ελληνικού 
Γορτυνίας και εμού προσω-
πικά, δια την ονομαστική Σας 
εορτή και εύχομαι επί πολλά 
χρόνια να εορτάζετε αυτή 
την ημέρα, να έχετε υγεία 
πνευματική και σωματική και 
να εργάζεσθε πάντοτε με την 
καθοδήγηση του Αγίου Πνεύ-
ματος, για το καλό της Αγίας 
μας Εκκλησίας και ιδιαίτερα 
της τοπικής μας Εκκλησίας,  
της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρ-
τυνος και Μεγαλοπόλεως.
Είναι ιδιαίτερη τιμή και ευ-

λογία, Σεβασμιότατε, για 
εμάς που κατοικούμε σε αυτό 
το χωριό, που εφέτος, στην 
ονομαστική σας εορτή, επιλέ-
ξατε να λειτουργήσετε και να 
εορτάσετε στην ενορία  μας, 
και μάλιστα στον Ιερό Ναό 
του Προφήτου Ηλιού.
Σας ευχαριστούμε όλοι μας 

για αυτή την τιμή και την ευ-
λογία που μας επιφυλάξατε. 
Σας είμαστε ευγνώμονες και 
οφειλέτες στην Σεβασμιότη-
τά Σας.
Ακόμη ευχαριστούμε τους 

Σεβασμιοτάτους και Θεοφι-
λέστατους Αρχιερείς, που σή-
μερα ευρίσκονται κοντά μας, 
στην ενορία μας, και συνεορ-
τάζουν με τον Σεβαστό μας 
και αγαπητό μας Ποιμενάρ-
χη και πατέρα! Τους είμαστε 
ευγνώμονες. Ας τους δίνει ο 
Άγιος Θεός μας υγεία και μα-
κροημέρευση για το καλό των 
λογικών τους ποιμνίων.
Σεβασμιότατε, τελειώνο-

ντας, Σας εύχομαι και εγώ 
προσωπικά ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
και ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!
Καλώς  ήλθατε πάλι στην 

ενορία μας.
Στη συνέχεια και εκ μέρους 

του Συλλόγου «Ο ΠΡΟΦΗ-
ΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» και του Συλλό-
γου Γυναικών Ελληνικού προ-
σφώνησε τον Σεβασμιότατο 
η Πρόεδρος του Συλλόγου 
μας  Μαρία Μπαρμπαλιά με 
τα εξής:
Σεβασμιότατε,
Είναι ιδιαίτερη τιμή και με-

γάλη χαρά για μας,  για το 
χριστεπώνυμο πλήρωμα του 
Ελληνικού, να Σας υποδεχό-
μαστε στον τόπο μας την 
ημέρα της ονομαστικής Σας 
εορτής.
Είναι ξεχωριστή ευλογία να 

Σας έχουμε λειτουργό  και 
προεστώτα της Θείας Ευχα-
ριστίας, στην οποία εκφράζε-
ται με τον πιο βαθύ και αυ-
θεντικό τρόπο η σχέση  του 
Επισκόπου με το ποίμνιό του. 
Γι αυτό όλα σήμερα «ΠΕΠΛΗ-
ΡΩΝΤΑΙ ΦΩΤΟΣ», είναι ανα-
στάσιμα και εαρινά, σήμερα 
παραμονή της Κυριακής της 
Σαμαρείτιδος, μνήμη του 
Προφήτου Ιερεμίου και δική 
Σας εορτή.
Δεχθείτε, Σεβασμιότατε, 

τις πιο θερμές και εγκάρδιες 
ευχές όλων μας, των Αρχών, 
των Ενοριτών, του Συλλόγου 
των απανταχού Ελληνικιω-
τών «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», 
του Συλλόγου Γυναικών Ελλη-

νικού και εμού προσωπικά. 
Πολλά τα έτη Σας!
Σεβασμιότατε,
Αναλάβατε την διαποίμαν-

ση και τη Διοίκηση της Ιεράς 
Μητροπόλεως Γόρτυνος και 
Μεγαλοπόλεως, έχοντας στο 
ενεργητικό Σας αξιοθαύμα-
στο έργο.

‘Έργο Ιερατικό: Υπήρξατε 

λειτουργός του Υψίστου ήδη 
37 έτη, τρία έτη Διάκονος και 
από το  1972 μέχρι το 2006 
Πρεσβύτερος και Ιεροκήρυ-
κας στις Μητροπόλεις Αττι-
κής, Φωκίδος, Πειραιώς, Με-
γάρων και Σαλαμίνος, καθώς 
και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή 
Αθηνών. Παντού Σας ενθυ-
μούνται οι πιστοί, ως σεμνόν 
Ιερέα, ως Κήρυκα του Θείου 
Λόγου, που άγγιζε της καρ-
διές των χριστιανών. Έχετε 
να επιδείξετε έργο ποιμα-
ντικό και φιλανθρωπικό αξι-
όλογο, αφού ως διάσταση 
της ιερατικής Σας ταυτότη-
τας βιώνατε τη διοργάνωση 
καθημερινών συσσιτίων για 
τους ενδεείς αδελφούς, τη 
φροντίδα παιδιών διαλυμέ-
νων οικογενειών και των προ-
σφυγόπουλων από τη Βόρεια 
Ήπειρο, τη Σερβία και άλλων 
μερών. Ήσασταν «Ο ΚΑΛΟΣ 
ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ», ο άδολος άν-
θρωπος της αλληλεγγύης με 
τους πάσχοντας.
Έχετε έργο Θεολογικό και 

Ακαδημαϊκό εντυπωσιακό. 
Πριν αναγορευθείτε  Διδά-
κτωρ της Θεολογίας το έτος 
2000 με το βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ» 
από το Τμήμα Θεολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστρια-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
αριστεύσατε  ως Θεολόγος 
και Συγγραφεύς, έχοντας 
αρθρογραφήσει σε πολλά 
γνωστά περιοδικά, έχοντας 
δημοσιεύσει δεκάδες σημαντι-
κές θεολογικές μελέτες προς 
προαγωγή της Ορθοδόξου 
Θεολογίας και οικοδομή των 
πιστών.
Η ακαδημαϊκή Σας ανέλιξη 

υπήρξε ταχύτατη. Το έτος 
2003 εξελέγητε Επίκουρος 
Καθηγητής στο Τμήμα Κοι-
νωνικής Θεολογίας του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών και στον 
Τομέα Βιβλικών Σπουδών και 
Πολιτιστικού Βίου της Μεσο-
γείου, με γνωστικό αντικεί-
μενο «Εισαγωγή και Ερμηνεία 
της Παλαιάς Διαθήκης από 
τους ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ», ενώ 
το έτος 2006 εξελέγητε πρω-
τοβάθμιος Καθηγητής.  Ο κα-
τάλογος των μελετών Σας για 

την Ερμηνεία και τη Θεολογία 
της Παλαιάς Διαθήκης είναι 
μακροσκελής. Δεν είναι λοι-
πόν διόλου τυχαίο ότι η Ιερά 
Σύνοδος της Εκκλησίας της 
Ελλάδος Σας ανέθεσε το έτος 
2004 επισήμως το δύσκολο 
και απαιτητικό έργο του υπο-
μνηματισμού Συνόλου της 
Παλαιάς Διαθήκης.
Θα αγάλλεται, σίγουρα, η 

ψυχή του μακαριστού  Διδα-
σκάλου Σας και διακεκριμένου 
Καθηγητού και Παλαιοδιαθη-
κολόγου Βασιλείου Βέλλα.
Παναξίως, Σεβασμιότατε, 

η Σύνοδος της Ιεραρχίας της 
Εκκλησίας της Ελλάδος Σας 
ψήφησε, στις 10 Οκτωβρίου 
2006, Μητροπολίτη Γόρτυνος  
και Μεγαλοπόλεως. Εμείς 
χαιρόμαστε που Σας έχουμε 
Ιεράρχη και Ποιμενάρχη. Σας 
σεβόμαστε και Σας αγαπάμε. 
Θέλουμε να ευλογείτε, όσο 
πιο συχνά  γίνεται την ενορία 
μας.
Να υπολογίζετε στη συνερ-

γασία μας. Δεν θα φεισθούμε 
κόπων και θυσιών για το καλό 
της τοπικής μας Εκκλησίας 
και της Ορθοδοξίας, κάτι που 
οι ενορίτες του Ελληνικού πά-
ντα έκαμαν και που σήμερα 
τους χαλεπούς καιρούς που 
περνάμε  ακόμη περισσότερο 
θα προσφέρουμε. Όλοι μας 
έχουμε ανάγκη πρωτίστως 
ψυχικής  συμπαράστασης 
και κατ’ ακολουθίαν υλικής. 
Η καρδιά όλων μας πρέπει 
να είναι ανοιχτή  και γεμάτη 
αγάπη για τον συνάνθρωπό 
μας.
Ο αναστάς Κύριος να Σας 

δίνει υγεία και δύναμη για να 
συνεχίσετε την αγλαόκαρπον 
διακονία Σας, ως οικονόμος 
των Ιερών Μυστηρίων, ως 
Ποιμενάρχης αγαθός και ως 
Επίσκοπος δίκαιος και επιει-
κής, ως αρωγός και πνευμα-
τικός πατέρας όλων μας. 
Εις πολλά έτη, Σεβασμιότα-

τε Πάτερ και Δέσποτα!
Ακολούθησε γεύμα  σε 

όλους , που παραβρέθηκαν  
στην εκκλησία στο κέντρο 
ΑΡΕΘΟΥΣΑ στου Καρβουνά-
ρι, προσφορά του Δεσπότη 
μας. Όλα ήταν θαυμάσια.  Η 
χορωδία  με τα θαυμάσια πα-
ραδοσιακά τραγούδια, το χο-
ρευτικό συγκρότημα   με ιδιαί-
τερους χορούς και βέβαια την 
καρδιά όλων μας έκλεψαν οι 
μικροί χορευτές, που μας γέ-
μισαν με ελπίδα ότι υπάρχει 
και αύριο. Θα ήταν παράλει-
ψή μας αν δεν αναφερόμαστε 
στον ζεστό και με νόημα λόγο 
του Δημάρχου μας κ. Γεωργί-
ου Μπαρούτσα.

Η λεπτομερής αυτή ανα-
φορά στην εκδήλωση του Σε-
βασμιοτάτου Μητροπολίτη 
μας κ.κ. Ιερεμίου πιστεύουμε 
ότι είναι ένα μικρό ευχαριστώ 
στην τιμή που έκαμε στην 
ενορία μας.
Γνωρίζατε ότι ο Σύλλογος 

Γυναικών είχε προγραμμα-
τίσει μία διήμερη εκδρομή 
στο χωριό του συζύγου της 
Αντιπροέδρου μας κ. Κικής 
Γεωργαντά. Δυστυχώς δεν 
θα γίνει, παρά το γεγονός ότι 
υπήρχε μεγάλη συμμετοχή, 
για τον λόγο ότι απεβίωσε η 
κουνιάδα της Αντιπροέδρου 
μας. Θα γίνει άλλη ημερήσια 
εκδρομή   στις αρχές του Ιου-
νίου και θα σας ενημερώσου-
με έγκαιρα.
Επίσης θέλουμε να συγχα-

ρούμε το Δ.Σ. του Συλλόγου 
Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ για 
την δενδροφύτευση του Αγί-
ου Γεωργίου και για όλες τις 
δραστηριότητές του. Επίσης 
ένα μεγάλο ευχαριστώ για 
την τοποθέτηση συναγερμού 
στο εκκλησιαστικό Μουσείο. 
Η ενέργεια αυτή αποδεικνύει 
την αγαστή συνεργασία των 
δύο Συλλόγων.
Το ΔΣ του Συλλόγου Γυναι-

κών καθώς και τα μέλη του 
εκφράζουν ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ στον κ. Βασίλειο Παπα-
ντωνίου, ο οποίος  μας έχει 
περιβάλει με μεγάλη αγάπη 
και αναγνώρισε το έργο μας 
με τις δωρεές του προς το 
εκκλησιαστικό  Μουσείο του 
χωριού μας. Πέραν του ότι 
δώρισε την αγιαστούρα του 
πατέρα του Ιερέα, σπάνιο 
κειμήλιο, δώρισε στο Μουσείο 
και βιβλία μεγάλης αξίας. Τον 
ευχαριστούμε θερμά και ας 
τον μιμηθούν και πολλοί άλ-
λοι, που ενδέχεται να έχουν 
κάποια κειμήλια, που στα μεν 
μπαούλα του σπιτιού τους 
που φυλάσσονται, δεν ανα-
δεικνύονται, ενώ αν εκτεθούν 
στο Μουσείο όλοι θα τα θαυ-
μάζουν.  Ευχαριστούμε  επί-
σης και τον πατέρα Αντώνιο 
Γεωργαντά, Μοναχό της Ιε-
ράς Μονής του Αγίου Νικοδή-
μου για τα βιβλία που δώρισε 
στο εκκλησιαστικό Μουσείο.  
Αισθανόμαστε χαρά και συ-
γκίνηση γιατί νιώθουμε ότι  οι 
προσπάθειές μας δεν πήγαν 
χαμένες.. Ένα έχουμε να σας 
δηλώσουμε. Σταθείτε δίπλα 
μας και οι εκπλήξεις  από 
μέρους μας για σας θα είναι 
πολλές.
Στο δε άλλο φύλλο της εφη-

μερίδας μας θα σας ενημερώ-
σουμε για τις εκδηλώσεις του 
Συλλόγου μας στο χωριό μας.
Θέλουμε να γνωρίζετε ότι 

η επικοινωνία σας μαζί μας 
είναι άκρως απαραίτητη και 
σημαντική. Σας θέλουμε κο-
ντά μας. Σύντομα θα τα ξα-
ναπούμε.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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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 ων σας. 
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λιτικό προσωπικό της Αυτοδι-
οίκησης-δήμαρχοι, νομάρχες 
και σύμβουλοι- θα περιοριστεί 
στο μισό, αφού πλέον θα υπηρε-
τούν 25.000 αιρετοί από 50.000 
που είναι σήμερα, οδηγώντας 
σε εξοικονόμηση πόρων κατά 
60%. 
Ειδικότερα, εκτός από λιγότε-

ρους δημάρχους, κατά 50% θα 
μειωθούν οι 16.150 δημοτικοί 
σύμβουλοι, καθώς και οι 195 
αντινομάρχες, ενώ από τους 
1.496 σημερινούς νομαρχιακούς 
συμβούλους, θα παραμείνουν 
μόνον 403 νέοι περιφερειακοί 
σύμβουλοι.
Ανάλογο ψαλίδι θα μπει και 

στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου και τις επιχειρήσεις των 
δήμων, όπου από 6.000 θα είναι 
λιγότερες από 2.000 μετά τον 
«Καλλικράτη». Αντιστοίχως, 
από τα 60.000 μέλη των διοική-
σεων και των Διοικητικών τους 
Συμβουλίων θα διατηρηθούν 
μόνον 20.000.
Οι υπηρεσίες
Ωστόσο, ο υπουργός διαβε-

βαίωσε πως δεν θα καταργηθούν 
υφιστάμενες υπηρεσίες των δή-
μων. Για παράδειγμα, εάν σε κά-
ποιον νέο δήμο υπάρχουν δύο 
σημερινοί που διαθέτουν από 
ένα ΚΕΠ, δεν προβλέπεται να 
κλείσει κανένα.
Οσον αφορά το προσωπικό, 

που θα μεταταχθεί είτε από τις 
σημερινές νομαρχίες στους δή-
μους είτε από επιχειρήσεις που 
θα κλείσουν, ο υπουργός υπο-
στήριξε πως θα διατηρήσει το 
εργασιακό και ασφαλιστικό κα-
θεστώς. 
Ειδικά σε περιπτώσεις που σε 

κάποια δομή υπάρξει πλεονά-
ζον προσωπικό, θα δοθεί αρχικά 
η δυνατότητα εθελοντικών με-
τατάξεων, αλλά στη συνέχεια θα 
εφαρμοστούν- όπου χρειάζεται- 
και υποχρεωτικές. «Εάν δούμε 
πως είναι πολλοί σε έναν δήμο 
και λίγοι στην περιφέρεια, τότε 
θα παρέμβουμε», σχολίασε ο κ. 
Ραγκούσης. 
Στο μεταξύ, σημαντική οικο-

νομική προίκα θα δοθεί στον 
«Καλλικράτη», αφού προβλέπο-
νται συγκεκριμένα ποσοστά από 
δυναμικούς φόρους. Σύμφωνα 
με το νομοσχέδιο, στους δήμους 
θα χορηγηθεί το 12% του ΦΠΑ, 
το 20% του Φόρου Εισοδήματος 
Φυσικών και Νομικών Προ-
σώπων, καθώς και το 50% του 
Φόρου Ακίνητης Περιουσίας. 
Αντιστοίχως, στις περιφέρειες 
θα πάει το 4% του ΦΠΑ και το 
2,4% του Φόρου Εισοδήματος 
Φυσικών και Νομικών Προσώ-
πων. Ωστόσο, θα υπάρξει αυ-
στηρός έλεγχος καθώς οι δήμοι 
θα βρίσκονται πλέον υπό την 
εποπτεία του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου. Κάθε πράξη τους θα 
ελέγχεται για τη νομιμότητά της 
πριν εκταμιευθεί ούτε ένα ευρώ, 
ενώ θα γίνεται έλεγχος και για 
την είσπραξη εσόδων από τους 

Όπως κάθε Μεγάλο Σάββατο 
απόγευμα έτσι και φέτος διεξή-
χθη ο παραδοσιακός ποδοσφαι-
ρικός αγώνας ανάμεσα στους 
Κομήτες και τους Κοπρίτες. 
Ήταν ένας αγώνας για γερά 
νεύρα που τελικά κρίθηκε στη 
διαδικασία των πέναλτυ. Οι Κο-

μήτες ήταν καλλίτεροι σε όλη τη 
διάρκεια του αγώνα και φάνηκε 
ότι θα έπαιρναν το κύπελλο με 
άνεση μιας και στο ημίχρονο 
προηγήθηκαν με μεγάλη διαφο-
ρά(6-2). Όμως οι Κοπρίτες δεν 

είχαν πει τον τελευταίο τους 
λόγο και στο δεύτερο ημίχρονο 
πέρασαν στην αντεπίθεση μιας 
και οι Κομήτες έμειναν από δυ-
νάμεις. Τελικά δέχθηκαν την 
ισοφάριση 2 λεπτά πριν λήξει 
ο αγώνας και έτσι το παιχνίδι 
έληξε 10-10. Σύμφωνα με τον 
κανονισμό, άρχισε η διαδικασία 
των πέναλτυ όπου χρειάστηκε 
να χτυπηθούν 9 πέναλτυ από 
κάθε ομάδα μέχρι να αναδει-
χθεί νικητής. Να σημειώσουμε 

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΓΕΡΑ ΝΕΥΡΑ
ότι μορφές του αγώνα ήταν οι 
δύο τερματοφύλακες. Ο Ηλίας 
Κουρουνιώτης από τους Κοπρί-
τες και ο Αντώνης Κόνιαρης 
από τους Κομήτες που έπιαναν 
τα άπιαστα. Επίσης από τους 
τους Κομήτες μεγάλος γκολ-
τζής αποδείχθηκε ο Βασίλης 

Παπαντωνίου που πέτυχε τα 
τέσσερα από τα δέκα γκολ των 
Κομητών. Το αποτέλεσμα πά-
ντως αδικεί τους Κομήτες αλλά 
για μια ακόμη φορά επιβεβαι-
ώθηκε ο νόμος του ποδοσφαί-

ρου ότι δεν κερδίζει πάντα ο 
καλύτερος. Έτσι, για άλλη μια 
χρονιά το κύπελλο έμεινε στο 
χωριό και κοσμεί το μπαράκι 
του Δημήτρη.
Να σημειώσουμε ακόμα ότι 

η γιορτή αυτή του ποδοσφαί-
ρου και το έθιμο συνεχίστηκε 
με πυροτεχνήματα στη πλατεία 
του χωριού με τους νικητές και 
ηττημένους να το γιορτάζουν 
με τη ψυχή τους. Και του χρό-
νου νάμαστε καλά.

Οι Κομήτες και οι Κοπρίτες αγκαλιασμένοι μετά τον αγώνα

Στιγμιότυπο από τον αγώνα

Μετά από χρόνια και με αφορμή 
τη δενδροφύτευση στο λόφο του Αη-
Γιώργη το νερό του δικτύου του χω-
ριού έφθασε μέχρι τη συγκεκριμένη 
περιοχή. Ήταν ένα σχέδιο από παλιά 
που τελικά υλοποιήθηκε μα έξοδα 
του συλλόγου σε συνεργασία με το 
δήμο. Το λάστιχο της υδροδότησης 
ξεκινάει από τη πόρτα της σχολής 

της ΔΕΗ και πηγαίνει μάντρα –μά-
ντρα μέχρι το καμπαναριό του Αη-
Γιώργη. Η ολοκλήρωση της υδροδό-
τησης έγινε τη Τετάρτη του Πάσχα 
και το λάστιχο για λόγους ασφαλείας 
σκεπάστηκε με μπετόν. Η συνολική 
δαπάνη του έργου για το σύλλογο 
έφθασε τα 570 ευρώ(240 υλικά πα-
ροχής-80 μπετόν-250 εργασία). 

ΥΔΡΟΔΟΤΗΘΗΚΕ Ο ΑΗ-ΓΙΩΡΓΗΣ

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, 
Εκ μέρους του WWF Ελ-

λάς & της ΙΚΕΑ θα θέλαμε να 
σας ευχαριστήσουμε για την 
υποστήριξη και την ενεργό 
συμμετοχή σας στην «Ώρα 
της Γης 2010». Χάρις τη δική 
σας στήριξη καταφέραμε 
και βρεθήκαμε στην πρώτη 
θέση με 2522 συμμετοχές 
!!! 
Μέσα από την «Ώρα της 

Γης», επιβεβαιώνεται για μία 
ακόμα φορά πόσο σημαντική 
είναι η συμμετοχή των πολι-
τών σε μαζικές εκστρατείες 
για θέματα προστασίας του 
περιβάλλοντος. Ευελπιστού-
με να σας βρούμε συμμά-
χους και στις υπόλοιπες δρά-
σεις μας. 
Για ακόμα μια φορά σας 

ευχαριστούμε θερμά.

Τέλος εποχής για το 
πιο συγκεντρωτικό κρά-
τος της Ευρώπης σήμα-
νε με την ανακοίνωση 
του «Καλλικράτη», όπως 

χαρακτηριστικά ανέφερε 
χθες ο υπουργός Εσωτερι-
κών Γιάννης Ραγκούσης, 
παρουσιάζοντας τους νέ-
ους δήμους της χώρας. 
Τον στόχο να περιορίσει δρα-

στικά τον αριθμό των δήμων 
έπιασε η κυβέρνηση, καθώς 
σύμφωνα με το τελικό σχέδιο θα 
κυμαίνονται μεταξύ 333 και 343 
από 1.034 που είναι σήμερα. 
Για πρώτη φορά συνενώνονται 
δήμοι και σε Αττική, όπου από 
τους 122 μένουν 66, αλλά και 
στη Θεσσαλονίκη που θα έχει 
πλέον 15 από 45 δήμους.
Καινοτομία του νομοσχεδίου 

αποτελεί η καθιέρωση πενταε-
τούς θητείας για τις δημοτικές 
και περιφερειακές αρχές, που 
θα ισχύσει από το 2014. Ειδι-
κότερα, από τότε αποφασίστηκε 
να διεξάγονται ταυτόχρονα τον 
Ιούνιο και κάθε πέντε έτη οι 
εκλογές της Αυτοδιοίκησης και 
οι ευρωεκλογές. Παράλληλα, οι 

δήμαρχοι και περιφερειάρχες θα 
αναλαμβάνουν πλέον καθήκο-
ντα στις αρχές Σεπτεμβρίου του 
έτους των εκλογών.
Οχημα δημοκρατίας και ανά-

πτυξης χαρακτήρισε το πρό-
γραμμα «Καλλικράτης» ο Πρω-
θυπουργός κατά τη χθεσινή συ-
νεδρίαση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, στην οποία δόθηκε το 
«πράσινο φως» για τις αλλαγές. 
«Θα απελευθερώσει δυνάμεις 
σε κάθε περιοχή της χώρας, θα 
φέρει τις υπηρεσίες κοντά στον 
πολίτη και θα δώσει δυνατότη-
τες μεγαλύτερης δημιουργίας 
και ουσιαστικής πρωτοβουλίας», 
τόνισε ο Γ. Παπανδρέου.
Βασική αρχή σε όλη τη χώρα 

υπήρξε η δημιουργία δήμων με 
πληθυσμιακό όριο κατ΄ ελά-
χιστο 10.000 κατοίκων, ενώ 
προκειμένου κάποιος δήμος να 
διατηρήσει την αυτονομία του 
θα έπρεπε να υπερβαίνει τους 
12.000 κατοίκους. Διαφορετική 
υπήρξε η αντιμετώπιση των Δή-
μων Αττικής και Θεσσαλονίκης, 
όπου το πληθυσμιακό όριο κάθε 
δήμου κυμάνθηκε στους 25.000 
κατοίκους. Ειδικές ρυθμίσεις 
εφαρμόστηκαν σε νησιά και 
ορεινές περιοχές.
Μέσα στον ερχόμενο 

Μάιο θα ψηφιστεί ο «Καλ-
λικράτης», που θα οδηγή-
σει τη χώρα σε 333 έως 
343 δήμους και σε 13 αι-
ρετές περιφέρειες και 7 
γενικές διοικήσεις, που 
θα είναι πλέον οι κρατι-
κές μονάδες.
Εξοικονόμηση τουλάχιστον 

1,8 δισ. ευρώ τον χρόνο θα επι-
τευχθεί με την αναδιάρθρωση 
της Αυτοδιοίκησης, ενώ υπάρ-
χουν και ακόμη πιο αισιόδοξα 
σενάρια που μιλούν για πάνω 
από 2 δισ. ευρώ. «Αυτό θα επι-
τευχθεί όχι μόνον από τον πε-
ριορισμό των δαπανών, αλλά 
και από το σκέλος των εσόδων, 
καθώς σήμερα υπάρχουν πολ-
λές ανείσπρακτες οφειλές, που 
οι δήμοι αδυνατούν να συγκε-
ντρώσουν», σχολίασε ο υπουρ-
γός Εσωτερικών. 
Ενδεικτικό είναι πως το πο-

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ



/5

Γρά φει ο 
Λε ω νί δας Α νδρια νός
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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.

δήμους.
Στόχος είναι η διαφάνεια, 

αλλά και η αποφυγή δημιουρ-
γίας νέων υπερχρεωμένων δή-
μων. Για τον λόγο αυτό εξάλλου 
μπαίνουν πλέον και αυστηρά 
όρια δανεισμού των νέων δή-
μων, όπου για παράδειγμα δεν 
θα μπορούν τα δάνεια να υπερ-
βαίνουν το 5,5% των τακτικών 
εσόδων τους.
Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα 

έχει προβλεφθεί και ειδικό πρό-
γραμμα εξυγίανσης των ήδη 
υπερχρεωμένων δήμων, χωρίς 
όμως να επιβαρύνει τους υγιείς 
δήμους με τους οποίους ενδεχο-
μένως συνενώνονται. «Ο υγιής 
δήμος δεν θα υποστεί τις διάφο-
ρες περικοπές που θα χρειαστεί 
να κάνει ο χρεωμένος δήμος», 
διαβεβαίωσε ο κ. Ραγκούσης. 
Επιχειρώντας παράλληλα να 
καταδείξει την αναπτυξιακή 
λογική που θα επικρατήσει στις 
μεγαλύτερες δομές, ο κ. Ρα-
γκούσης παρουσίασε την αδυ-
ναμία των σημερινών δήμων να 
αξιοποιήσουν κονδύλια. Οπως 
είπε, το 88% των δήμων είναι 
κάτω των 10.000 κατοίκων και 
έχουν κατά μέσο όρο εντάξει 9 
έργα στο Γ΄ ΚΠΣ, ενώ δήμοι με 
100.000 κατοίκους και άνω ενέ-
ταξαν 94 έργα κατά μέσο όρο. 
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ 
Οπου υπάρξει πλεονάζον 

προσωπικό, θα δοθεί η δυνατό-
τητα εθελοντικών μετατάξεων 
αλλά θα εφαρμοστούν και υπο-
χρεωτικές .
Στα όρια των σημερινών οι 

νέες 13 περιφέρειες 
ΟΙ ΝΕΕΣ 13 αιρετές περι-

φέρειες διατηρούν τα όρια των 
σημερινών κρατικών περιφερει-
ών και κάθε νομός θα αποτελεί 
πλέον και περιφερειακό διαμέ-
ρισμα της νέας δομής. Σε κάθε 
διαμέρισμα θα εκλέγονται τοπι-
κοί αντιπεριφερειάρχες σε ενι-
αία λίστα με τον περιφερειάρχη. 
 ΠΡΟΟΠΤΙΚΑ και αφού 
εφαρμοστεί ο «Καλλικράτης» 
θα δοθεί η δυνατότητα κάποιο 
δημοτικό διαμέρισμα να μετα-
φερθεί σε άλλο δήμο από αυτόν 
που θα τοποθετεί με τις συνενώ-
σεις, υπό την προϋπόθεση βέ-
βαια πως θα είναι στα όρια του 
ίδιου νομού. «Θα αποκαταστα-
θούν μία σειρά από παράλογες 
καταστάσεις», ανέφερε ο κ. Ρα-
γκούσης, σημειώνοντας πως αυ-
τές έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας 
νέων δεδομένων, όπως γεωγρα-
φικών. Ως παράδειγμα έφερε ο 
υπουργός την περίπτωση ενός 
δήμου που διαθέτει ένα τμήμα 
αστικό και ένα τμήμα αγροτικό 
και θα συνενωθεί με έναν καθα-
ρά αστικό δήμο. «Θα ήταν πολύ 

καλύτερα στο μέλλον το αγρο-
τικό τμήμα να αποκοπεί και να 
ενταχθεί σε έναν αγροτικό 
δήμο», πρόσθεσε. Επειδή αυτό 
δεν θα μπορούσε να γίνει πα-
ράλληλα με τις διαδικασίες των 
συνενώσεων, θα προβλέπονται 
συγκεκριμένες διαδικασίες για 
να το αποφασίσουν μόνες τους 
οι τοπικές κοινωνίες.
Ειδικότερα για την Αρκαδία 

προβλέπονται 7 μεγάλοι δήμοι.
1)Δήμος Κοντοβάζαινας με 

έδρα τα Τρόπαια
2)Δήμος Μεγαλόπολης με 

έδρα τη Μεγαλόπολη. Εκεί πη-
γαίνει και ο δήμος Γόρτυνος.

3)Δήμος Τρίπολης με έδρα τη 
Τρίπολη

4)Δήμος Μαινάλου με έδρα 
τη Βυτίνα

5)Δήμος Β. Κυνουρίας με 
έδρα το Άστρος.

6)Δήμος Ν.Κυνουρίας με 
έδρα το Λεωνίδιο και τέλος

Η Γερακίνα, όπως και πολ-
λά άλλα πρόσωπα, έχουν 
περάσει πλέον στην ιστο-
ρία. Ο λαός έχει συνδε- 
θεί πολύ με αυτά, πάρ’ ότι με-
ρικές φορές 
γνωρίζει - ευ-
ρέως_ τουλά-
χιστον - ελά-
χιστα και τίποτα για 
αυτά. Από την γερακίνα το 
μόνο που γνωρίζει είναι το 
εύθυμο χορευτικό αυτό τρα-
γουδάκι, που πολλοί και πολ- 
λές φορές έχουμε χορέψει 
και έχουμε διασκεδάσει με 
αυτό. Και όμως το «κίνησε 
η γερακίνα» ξεκίνησε από 
μοιρολόι για να καταλήξει 
σε τραγούδι, όπως θα δούμε 
στην συνέχεια. Ποια ήταν 
η Γερακίνα; Πώς έγινε τόσο 
γνωστή η άγνωστη στις λα-
ϊκές μάζες; Ε λοιπόν, η θρυ- 
λική πλέον γερακίνα, γεννή-
θηκε το 1854 στην πόλη Νι- 
γρίτα των Σερρών, όταν αυτή 
ακόμα ήταν υπό τον τουρ- 
κικο ζυγό. Σε ένα φτωχό-
σπιτο της γειτονιάς Τσικιλά- 
δες, γεννιέται ένα πανέμορ-
φο κοριτσάκι από την οικογέ- 
νεια Ροκάνη. Aργότερα βα-
πτίζεται και παίρνει το όνο- 
μα Γερακίνα. Γερακίνα, για-
τί Γερακίνα; Γιατί το δια- 
περαστικό βλέμμα της, τα 
πανέμορφα και λαμπερά μά- 
τια της δίνουν στους δικούς 
της την αίσθηση του γερα- 
κιού, όπως θα λέγαμε του 
αετού. Θα μπορούσε να λε- 
γότανε και αετίνα. Το πολύ 
μελαχρινό, όμως, χρώμα του 
προσώπου της, αναγκάζει 
τους δικούς της να την βα- 
πτίζουν γερακίνα. 
Τα χρόνια περνάγανε 

και η Γερακίνα εξελίσσεται 
σε μια πανέμορφη μελαχρι-
νή κοπέλα που ξεχώριζε για 
την ομορφιά της αλλά και για 
την καλοσύνη της, την ευ- 
γένειά της, χαρίσματα που 
την κάνουν ιδιαίτερα αγα- 
πητή στους πατριώτες της 
και ποθητή στους άνδρες. 
Ετσι σε ηλικία 16 ετών n Γε-
ρακίνα, ηλικία που ως συ- 
νήθως κανένας νέος και κα-
μία νέα δεν γλιτώνει από τα 
πρώτα ερωτικά σκιρτήμα-
τα, έτσι και n Γερακίνα περι- 
διαβαίνοντας τα καλντερί-
μια της γειτονιάς της, συνα- 
ντάει τον έρωτα στο πρόσω-
πο του νεαρού γείτονά της, 
του Τριαντάφυλλου Γκoστινoύ. 
Ενα έρωτα βουβό, πλα- 
τωνικό που περιορίζεται σε 
μια κλεφτή ματιά, ένα φευ- 
γαλέο χαμόγελο και μερικές 
φορές σε ένα αναστεναγμό 
και τίποτα περισσότερο, για-
τί τα ήθη και τα έθιμα της 
εποχής, αλλά και της αυστη-
ρής οικογένειάς της, δεν ε- 
επιτρέπουν τίποτα άλλο. Ζω-
ντανός ανδρικός πειρασμός, 

ΚΙΝΗΣΕ Η ΓΕΡΑΚΙΝΑ
η ορφανεμένη από πατέρα 
πλέον Γερακίνα, και μονα- 
χοκόρη όπως είναι, μπαίνει 
κάτω από την αυστηρή ε- 
επιτήρηση της μητέρας της, 

η οποία της 
ελέγχει τις κι-
νήσεις αλλά 
και τον ελεύ-

θερο χρόνο της. Ακόμα και 
για τον αγαπημένο της έχει 
κάποιες αντιρρήσεις και 
προβάλει κάποια εμπόδια. 
Η Γερακίνα, όμως, επιμένει 
και ένα μεσημέρι με τον 
κουβά στο χέρι -όπως και η 
Μαλάμω με την στάμνα 
της- βαδίζει προς το πηγάδι 
για νερό κρύο να φέρει όπου 
κρυμμένος μέσα στα χαμό- 
κλαδα την περιμένει ο αγα-
πημένος της. Το μισοεγκα- 
τελειμένο πηγάδι με την ξύ-
λινη πρόχειρη περίφραξη 
δεν προστατεύει την απρό-
σεχτη Γερακίνα, που τραβώ- 
ντας τον κουβά αναζητάει 
τον αγαπημένο της. Με μια 
απότομη και βιαστική κίνη-
ση, το κουκλίστικο κορμί της, 
χάνοντας την ισορροπία του, 
βρίσκεται στον πάτο του 
πηγαδιού. Η σπαραχτική 
κραυγή της όμορφης Γερακί- 
νας, αναστατώνει την μι-
κρή γειτονιά και τότε έτρεξαν 
μικροί μεγάλοι, έτρεξε κι ο 
κόσμος όλος ανάμεσα τους 
και ο αγαπημένος της ο Τρι-
αντάφυλλος. Δεμένο με έ- 
να χονδρό σχοινί, τον κατε-
βάζουν στο πάτο του πηγα- 
διού αλλά παρά τις φιλότι-
μες προσπάθειές του δεν κα- 
ταφέρνει «να την βγάλει 
και -γυναίκα να την πάρει». 
Αδυνατώντας να τη γλιτώ-
σει και κρατώντας στην α- 
αγκαλιά του το νεκρό κορ-
μί της Γερακίνας, ξεσπάει σε 
λυγμούς. Ο θάνατος της Γε-
ρακίνας είναι γεγονός. Και 
τι κρίμα, ήταν μόνο δέκα επτά 
χρονών. 
Ολη η Νιγρίτα έκλαψε, 

εθρήνησε και συνόδευσε 
στην τελευταία της κατοι-
κία τη Γερακίνα, στολισμένη 
νύφη με όλα της τα φλου-
ριά και ντρούμουντρούμου- 
ντοούμου- ντρούμσυ τα βρα-
χιόλια της βροντούν, καθώς 
οδηγείται και κατεβαίνει 
στον φρεσκοσκαμένο τάφο 
της. Το δράμα όμως της Γε-
ρακίνας δεν τελειώνει εδώ. 
Εχει και συνέχεια. Ο έρω-
τάς της, ο μεγάλος έρωτάς 
της, ο Τριαντάφυλλος Γκο-
σινάς, συγκλονισμένος από 
τον χαμό της Γερακίνας, 
τρεις μήνες αργότερα και α- 
πό τη μεγάλη του θλίψη, την 
ακολουθεί στον τάφο, πε- 
θαίνοντας κι αυτός. Να για-
τί στην αρχή της ιστορίας 
αυτής, σας έλεγα ότι το τρα-
γούδι της Γερακίνας, μοιά- 
ζει περισσότερο με μοιρολόι.

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

7)Δήμος Γορτυνίας με έδρα 
τη Δημητσάνα και ο οποίος μας 
αφορά αφού θα περιλαμβάνει 
τους δήμους Δημητσάνας, Ηραί-
ας και Τρικολώνων.

 Μεγάλο φυσικά ενδιαφέρον 
αποκτούν και οι υποψηφιότητες 
εν όψει δημοτικών εκλογών για 
το νέο δήμο μας, μιας και το κομ-
ματικό κριτήριο θα κυριαρχήσει. 
Είναι πλέον πολύ δύσκολο ένας 
υποψήφιος να κατέβει ανε-
ξάρτητος και χωρίς κομματική 
στήριξη σε τόσο μεγάλο δήμο. 
Πράγμα που καθιστά δύσκολο 
άτομα αξιόλογα, που μπορούν να 
βοηθήσουν το τόπο αλλά χωρίς 
κομματική ομπρέλα, να αξιοποι-
ηθούν. Όλα πλέον επαφίονται 
στους ψηφοφόρους, κατά πόσο 
δηλαδή είναι διατεθειμένοι να 
ακολουθήσουν τις κομματικές 
γραμμές ή να ψηφίσουν αυτούς 
που θεωρούν καταλληλότερους 
για το τόπο μας…. 

ΚΑΦΕ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

«ΤΟ ΚΕΦΙ»
ΣΜΥΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ελληνικό Αρκαδίας - Τηλ. 27910-31425

Αρκετά ιδιαίτερο ήταν φέ-
τος το Πάσχα στο Ελληνικό. 
Έντονη και ζωηρή ήταν η 
προσέλευση του κόσμου, με 

κύριο χαρακτηριστικό την πα-
ρουσία πολλών και διαφόρων 
ηλικιών μικρών παιδιών. Από 
χαριτωμένα βρέφη μέχρι και 
μεγαλύτερα πια παιδιά που με 
δυσκολία αναγνώριζες. Με-
γάλος σύμμαχος της διασκέ-
δασης των φετινών διακοπών 
μας ήταν ο ομολογουμένως 
τέλειος καιρός. Με ανοιξιάτι-
κη διάθεση λοιπόν βρεθήκαμε 
όλοι οι πατριώτες για πέντε 
μέρες στο χωριό μας. 
Μεγάλη Πέμπτη και όπως 

κάθε χρόνο, έτσι και φέτος 
καταφθάνουν οι περισσότεροι 
από εμάς. Κοινός τόπος συνά-
ντησης η εκκλησία. Πιστοί και 
όχι μόνο παρακολουθούν την 
ακολουθία εκείνης της μέρας. 
Στο τέλος συνηθίζεται πλέον 
οι γυναίκες του χωριού, μικρές 
και μεγάλες, να στολίζουν μέ-
χρι τις πρώτες πρωινές ώρες 
τον Επιτάφιο ώστε να είναι 
έτοιμος  για την Αποκαθήλω-
ση το μεσημέρι της Μεγάλης 
Παρασκευής. Αυτή τη χρονιά 
όμως αξίζει να σημειώσου-
με ότι ο Επιτάφιός μας ήταν 
απαράμιλλης αισθητικής. Στο-
λισμένος  με τριαντάφυλλα, 
ορχιδέες, γαρύφαλλα, ζέρ-
μπερες, ανθούρια, κάλλες και 
ασπάραγγο δέσποζε στο κέ-
ντρο του Προφήτη Ηλία, κερ-
δίζοντας τις εντυπώσεις.
Μεγάλη Παρασκευή και η 

μέρα  έχει την ατμόσφαιρα 
που της αντιστοιχεί. Οι πε-
ρισσότεροι προετοιμάζουν το 
τραπέζι για το Μεγάλο Σάββα-

το κάνοντας βόλτες και ψώνια 
στην αγορά της Μεγαλόπο-
λης.
Έχουμε συνηθίσει στη συ-

γκεκριμένη γιορτή ο σύλλο-
γος να συμμετέχει στις εκδη-
λώσεις προσφέροντας τσου-
ρέκια και κουλούρια στους κα-
τοίκους. Φέτος πρωτοπόρησε 
δοκιμάζοντας κάτι άλλο. Κάτι 
που τόσο πολύ είχε και έχει 
ανάγκη ο τόπος ,όχι μόνο ο δι-
κός μας,  αλλά όλη η Ελλάδα. 
Έτσι το Μεγάλο Σάββατο με 
πρωτοβουλία του συλλόγου 
και τη μέγιστη βοήθεια των 
πατριωτών πραγματοποιήθη-
κε δεντροφύτευση στο εκ-
κλησάκι του Αγίου Γεωργίου. 
Άνθρωποι κάθε ηλικίας από 
νωρίς το πρωί φύτευαν και 
υιοθετούσαν δέντρα κάθε λο-
γής. Η κίνηση αυτή αγκαλιά-
στηκε θερμά από τη νεολαία 
που όπως όλοι μας λαχταρά 
να δει αυτά τα δέντρα να με-
γαλώνουν να ανθίζουν και να 
δίνουν τους καρπούς τους.
Έτσι κύλησαν οι μέρες του 

Πάσχα στο Μουλάτσι μας, χω-
ρίς να ξεχνάμε βεβαίως το κα-
θιερωμένο φαγοπότι και τον 
ατέρμονο χορό στον Δημή-
τρη!!! Ελπίζουμε το διάστημα 
μέχρι το καλοκαίρι να περάσει 
γρήγορα και ευχάριστα και να 
ξανανταμώσουμε τον  δεκα-
πενταύγουστο!!!

ΠΑΣXΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
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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

(Ντοκουμέντο από τα αδημο-
σίευτα πρακτικά του Κοιν. Συμ-
βουλίου της κοινότητας Ελληνι-
κού που ανήκουν πλέον εις την 
ιστορία του χωριού μας)
ΑΠΟΦΑΣΙΣ 13
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημ. Γιαννό-

πουλος
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Ηλίας Αν-

δριανός – Χαράλ. Ταλούμης. 
Συνεδρίαση στις 25 Φεβρου-

αρίου 1939
« περί μετακινήσεως της βρύ-

σης Αγίας Τριάδος».  Αρξαμέ-
νης  της συνεδριάσεως ο Πρό-
εδρος προτείνει εις το Συμβού-
λιον την μετακίνηση της βρύσης 
της κάτω αγοράς της Αγίας Τρι-
άδος διότι δεν είναι καλώς το-
ποθετημένη και λιμνάζουν νερά 
και προξενούν έλη.
Τούτο δε παρατηρηθέντος 

και παρά του υγειονομικού επι-
θεωρητού κατά την παρελθού-
σα επιθεώρησην και επειδή εις 
το μέρος αυτό όπου είναι εγκα-
τεστημένη θέλει ανεγερθεί το 
κοινοτικό κατάστημα.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΕΚΕ-

ΦΘΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Άκουσαν παρά του προέδρου 

αποφασίζει τα εξής : Να μετα-
φερθεί η κρήνη της Αγίας Τρι-
άδος (8) οχτώ μέτρα πλησιέστε-
ρον προς την δημοσίαν οδό δι’ 
εξόδων της κοινότητος. 
Εγένετο και υπεγράφη αυθη-

μερόν, ο πρόεδρος – οι σύμβου-
λοι.
ΣΧΟΛΙΟΝ.  Αξιοθαύμαστο 

ντοκουμέντο το δημοσιευόμενο 
τόσο για την παλαιότητά του (25 
Φεβρουαρίου 1939) όσο και για 
την ουσία του που πολύ ξεκά-
θαρα μας πληροφορεί ότι πριν 
από (70) εβδομήντα χρόνια σε 
ένα μικρό και άσημο χωριό, 
σαν το δικό μας ελειτούργησε 
κρατική υπηρεσία, «υγειονομι-

κού επιθεωρητή», ο οποίος επέ-
βαλε την μετακίνηση « της κρή-
νης»  διότι ελίμναζαν τα νερά 
και εδημιουργούσαν « έλη». 
Απογοήτευση μας πιάνει, 

όταν ύστερα από εβδομήντα 
χρόνια μεγάλης εξέλιξης, δεν 
υπάρχει ένας αξιόπιστος κρα-
τικός μηχανισμός,  να μας προ-
φυλάξει από τα σκουπίδια που 
τρώμε και πίνουμε.
Η εν λόγω βρύση – της Αγία 

Τριάδος – επήρε το όνομά της, 
σύμφωνα με τα μολογήματα με-
γαλύτερων πατριωτών, από ένα 
εκκλησάκι που υπήρχε εκεί, και 
το οποίο εκατεδαφίστηκε  για 
να περάσει ο καρόδρομος.
Αργότερα επικράτησε μια 

σκέψη κάπου εκεί  να κτιστεί 
το κοινοτικό κατάστημα, σκέ-
ψη όμως, που δεν έγινε τελικά 
πράξη, για άγνωστους εις εμέ 
λόγους.  Χρήσιμο θα ήταν, αν 
κάποιος γνωρίζει περισσότερα, 
να μας πληροφορούσε περί αυ-
τού. 
Τελικά, ένα προσκυνητάρι 

και μια βρύση που υπήρχαν μέ-
χρι λίγα χρόνια πριν, ήσαν τα 
μόνα που εθύμιζαν την ιστορία 
αυτού του χώρου. 
Ευρίσκετο ακριβώς απένα-

ντι από το σπίτι του Λυκούρ-
γου Κόνιαρη, και ήτανε σημείο 
αναφοράς  για κάθε διψασμένο 
περαστικό, αλλά και για εμάς 
τα παιδιά, που περνάγαμε την 
ώρα μας πιάνοντας μέλισσες, 
που και αυτές πήγαιναν να 
δροσιστούν. Το αυλάκι από το 
συνεχώς τρεχούμενο νερό , διέ-
σχιζε εγκάρδια τον δρόμο, περ-
νώντας και ποτίζοντας τις ρίζες 
του μεγάλου πλατάνου , που 
ευρίσκετο μπροστά στο τότε 
καφενείο  του Βας. Κόνιαρη ( 
Μαλέα). 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΡΗΝΗΣ

 Το ελληνικό σχολειό επί 
Τουρκοκρατίας όχι μόνο δεν 
ήταν κρυφό αλλά και οδήγησε, 
μέσω του εκσυγχρονισμού του, 
στην Επανάσταση του ΄21, 
υποστηρίζουν ιστορικοί που 
αναλύουν στα «ΝΕΑ» παρα-
νοήσεις και πραγματικότητες 
του Αγώνα της Ανεξαρτησίας 
«Τα ελληνικά διδάσκονταν 
ελεύθερα επί Τουρκοκρατί-
ας ήδη από τον 14ο αιώνα, 
οπότε οι Τούρκοι άρχισαν να 
ελέγχουν περιοχές με χριστια-
νικούς πληθυσμούς», λέει στα 
«ΝΕΑ» ο Αλέξης Πολίτης, κα-
θηγητής στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης στον Τομέα Βυζαντινής 
και Νεοελληνικής Φιλολογίας. 
Άρα δεν υπήρχε «κρυφό σχο-
λειό», αλλά... φανερό. 

«Οι Τούρκοι, έχοντας οι ίδιοι 
ένα γραπτό ιερό κείμενο, το 
Κοράνι, ήξεραν καλά ότι χωρίς 
ιερά βιβλία δεν υπάρχει χριστια-
νική εκκλησία. Και γνωρίζουμε 
ότι αναγνώριζαν τον χριστια-
νισμό, όπως και τον εβραϊσμό 
ως θρησκεία κατώτερη μεν της 
μουσουλμανικής, αλλά νόμιμη. 
Άδεια απαιτείτο μόνο για την 
ανέγερση καινούργιων ναών 
και αυτό, μάλλον, για λόγους 
φορολόγησης. Δεν ξέρουμε 
περίπτωση που να μη δόθηκε 
αυτή η άδεια. Αυτά πρακτικά 
σημαίνουν ότι δεν υπήρχε χω-
ριό από τα βάθη της Ασίας έως 
τα Βαλκάνια, στο οποίο να μη 
βρίσκεται έστω ένας εγγράμ-
ματος άνθρωπος, ο παπάς, 
που να μπορεί να διαβάσει το 
Ευαγγέλιο και τα βιβλία της 
θείας λειτουργίας», υποστηρί-

ζει ο Αλέξης Πολίτης.
Ως προς τη διδασκαλία των 

ελληνικών, «δεν υπάρχει ούτε 
μία μαρτυρία που να λέει ότι 
εμποδιζόταν. Για την πρώιμη 
οθωμανική περίοδο ξέρουμε 
ότι υπήρχαν χιλιάδες άνθρω-
ποι που γνώριζαν γράμματα. 
Αυτοί κάπου θα τα είχαν δι-
δαχθεί. Και το ότι δεν διασώ-
ζονται πολλές πρώιμες πηγές 
οφείλεται στον τρόπο που οι 
άνθρωποι σημείωναν στα λε-
γόμενα παράφυλλα, δηλαδή 
στα άγραφα λευκά φύλλα των 
βιβλίων και σε οποιοδήποτε 
σημείο τους υπήρχε ελεύθερος 
χώρος όσα ήθελαν να διατηρή-
σουν στη μνήμη τους. Μπλοκά-
κι δεν υπήρχε. Τα παλιά βιβλία 
(κυρίως ευαγγέλια και λειτουρ-
γικά κείμενα) όμως φθείρονταν 
και αντικαθίσταντο. Και έτσι 
χάνονταν πολλές πληροφορίες 
για τη ζωή τους».
Από μια εποχή και πέρα 

υπάρχουν, συνεχίζει ο Αλέξης 
Πολίτης, «ατελείωτες μαρτυ-
ρίες για σχολεία και πληρωμές 
δασκάλων από την κοινότητα. 
Και καμία ότι κάποιος εμποδί-
στηκε να μάθει ελληνικά. Ειδικά 
από τα μέσα του 18ου αιώνα 
έχουμε σημαντική αύξηση του 
αριθμού των σχολείων. Είναι 
πολλά τα σχολεία που μνημο-
νεύονται. Αντίθετα, πουθενά 
δεν μνημονεύεται ότι ένας πα-
πάς διδάσκει κρυφά στο σπίτι 

του. 
Στο Λεξικό του Γεώργι-

ου Κωνσταντίνου (α΄ έκδοση 
1757, αναφέρεται η ύπαρξη 35 
ανώτερων σχολείων σε 29 πό-
λεις, κάτι ανάλογο των σημερι-
νών γυμνασίων, όπου δηλαδή 
υπάρχουν περισσότεροι του 
ενός δάσκαλοι. Για το Αϊβαλί ή 
Κυδωνίες έχουμε και τα σχέδια 
του σχολείου (1817) με αίθου-
σα διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, 
δωμάτια για τους οικότροφους 
και παρεκκλήσι. Γιατί, βέβαια, 
η εκπαίδευση ήταν στενά συν-
δεδεμένη με τη θρησκευτική 
ζωή. Μετά το 1800 στα Γιάννε-
να αναφέρονται τρία σχολεία. 
Σε Αϊβαλί, Χίο και Σμύρνη τα 
σχολεία, πάλι, δεν ελέγχονταν 
από την Εκκλησία. Οι πλουσι-
ότεροι του τόπου έφτιαχναν 
νέα σχολεία προκειμένου να 
εισαχθεί η νέα μόρφωση, κυρί-
ως η πειραματική φυσική και 
τα μαθηματικά. Το 1820, πριν 
από την Επανάσταση, το Πα-
τριαρχείο κατάφερε να τα δια-
λύσει (με διάφορους τρόπους: 
μετακαλούσε, ας πούμε, τους 
καθηγητές στην Κωνσταντι-
νούπολη) γιατί διαφωνούσε με 
τους νεωτερισμούς των εκπαι-
δευτικών».
Με άλλα λόγια υπήρχαν 

σχολεία και δεν ήταν καθόλου 
κρυφά. «Ήταν στη μέση της 
Σμύρνης, στη μέση της Πόλης. 
Το 1758 χτίστηκε ένα τεράστιο 
κτίριο στον Άθω. Στο περίφη-
μο στις μέρες μας Βατοπέδι. 
Ο Κ. Θ. Δημαράς πρόλαβε και 
φωτογράφισε τα ελάχιστα 
ερείπια που είχαν απομείνει 
το 1930. Λέγεται μάλιστα ότι 
ταξίδεψε στο Άγιον Όρος ως 
θεοσεβούμενος και επέστρεψε 
άθεος!».

«Κρίμας τα μαύρα τα παι-
διά»

«Υπήρχαν πολλοί μορφωμέ-
νοι παπάδες. Οι περισσότεροι 
όμως, οι παπάδες στα χωριά 
δηλαδή, ήταν ανίκανοι να δι-
δάξουν κάτι περισσότερο από 
γραφή και ανάγνωση. Γι΄ αυτό 
και ο Διαφωτισμός φτιάχνει 
δικά του σχολεία, στέλνοντας 
εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό 
με υποτροφία. Μέχρι το 1780, 
χονδρικά, η μόρφωση ήταν μια 
ανακύκλωση, σταθερά επανα-
λαμβανόμενη στον χρόνο. Οι 
μαθητές μάθαιναν να διαβά-
ζουν, δεν έπαιρναν γνώσεις. 
Όπως τώρα μαθαίνει κάποιος 
αγγλικά, να ξέρουν απλώς τον 
κώδικα (γραπτής) επικοινωνί-
ας».
Προς το τέλος του 18ου αι-

ώνα, ένας πολύ σημαντικός εκ-
πρόσωπος του Διαφωτισμού, 
ο Δημητράκης Καταρτζής, 
έκανε τη θλιβερή διαπίστωση: 
«Άρα είναι πάλε για δάσκαλος, 
ότ΄ αυτό έμαθε κι άλλο δεν ξέ-
ρει, γιατί δεν έμαθε τίποτες 
στον κόσμο και στον τόπο 
που βρίσκεται, στον αιώνα και 
στον καιρό που ζει. Κρίμας τα 
μαύρα τα παιδιά». «Ο Κοραής 
πάλι, στα σύντομα απομνη-
μονεύματά του, γράφει για τη 
μαθητεία του στην Ευαγγελική 
Σχολή της Σμύρνης τα ίδια πε-
ρίπου χρόνια ότι «περισσότερο 
ξύλο έφαγε εκεί παρά γράμμα-
τα έμαθε»», παρατηρεί ο Αλέ-
ξης Πολίτης. «Με λίγα λόγια, 
για να παραφράσουμε και το 
γνωστό ποιηματάκι «Φεγγα-
ράκι μου λαμπρό», γράμματα 
μαθαίνανε, όχι όμως πράγμα-
τα. Αυτό άλλαξε μετά το 1780 

γιατί οι έμποροι χρειάζονταν 
και άλλες γνώσεις. Έπρεπε να 
ξέρουν λ.χ. τι παράγει η Γαλλία 
και ποια προϊόντα είναι φτη-
νά στη Βιέννη. Το αίτημα είχε 
ωφελιμιστική βάση. Ταυτόχρο-
να όμως, επειδή κάθε έμπορος 
είχε έναν ανταποκριτή- συνή-
θως συγγενή του- στην Ευρώ-
πη, προκειμένου να οργανώνει 
τη διακίνηση των προϊόντων, 
μαζί διακινούνταν και οι και-
νούργιες ιδέες. Και διαμορφώ-
νονταν νέες απαιτήσεις: είτε 
πολιτικές (για δημιουργία δι-
κού τους κράτους) είτε καθα-
ρά κοινωνικές.
Κάπου εκεί, 1791, εκδίδεται 

και το «Σχολείον των ντελικά-
των εραστών» του Ρήγα Βελε-
στινλή, μετάφραση (και παρά-
φραση) γαλλικών διηγημάτων, 
που εισάγει το θέμα της ατο-
μικής διασκέδασης. Έως τότε 
η διασκέδαση ήταν ομαδική 
υπόθεση, στα πανηγύρια. Από 
εκείνη την περίοδο και μετά, 
ένας γραμματικός - σήμερα θα 
λέγαμε κατώτερος υπάλληλος-
μπορούσε πλέον να διαβάσει 
και τα λεγόμενα ερωτικά μυ-
θιστορήματα. Αναζητούσε δη-
λαδή και τη διασκέδαση μέσα 
από τη μόρφωση. Η τεχνολο-
γία των γραμμάτων τού έδινε 
πρόσβαση σε μια ζωή που δεν 
μπορούσε να ζήσει και που τη 
ζούσε μέσω της φαντασίας», 
εξηγεί ο καθηγητής.

«Η δημόσια ιστορία βρίσκε-
ται σε καθυστέρηση» 

«Η απόκλιση ανάμεσα στην 
επιστημονική και τη δημόσια 
ιστορία αποτελεί σοβαρό πο-
λιτιστικό πρόβλημα για την Ελ-
λάδα», λέει στα «ΝΕΑ» ο ιστο-
ρικός Βασίλης Παναγιωτό-
πουλος, ομότιμος διευθυντής 
ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών. «Η δημόσια ιστορία 
κυριαρχείται από μύθους και 
αφηγήσεις φορτισμένες συναι-
σθηματικά. Και την ώρα που 
η επιστημονική ιστορία γίνε-
ται όλο και πιο σοβαρή, λύνει 
προβλήματα της εθνικής συ-
γκρότησης, η δημόσια ιστορία- 
σχολικά εγχειρίδια, τηλεόραση, 

εκλαϊκευτικά βιβλία- αναπα-
ράγει στερεότυπα, συνήθως 
μέσω ερασιτεχνών λογίων».
Οι ιστορικοί αισθάνονται πι-

κρία γιατί ενώ παράγουν υπεύ-
θυνο έργο, η γενική εικόνα που 
αναπαράγει η δημόσια ιστορία 
βρίσκεται σε καθυστέρηση. 
«Υπάρχουν δράσεις που βελ-
τιώνουν την κατάσταση» λέει 
ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος. 
«Παράδειγμα η έκδοση βιβλίων 
υψηλής εκλαΐκευσης που επι-
χειρείται στα «ΝΕΑ» (Ιστορική 
Βιβλιοθήκη). Ενώ έριξε στην 
αγορά έργα δύσκολα, γραμ-
μένα επιστημονικά και κάπως 
βαριά, που δεν υπηρετούν τη 
λαϊκή μυθολογία, το εγχείρημα 
πέρασε με επιτυχία στο ευρύ 
κοινό».
Οι ιστορικοί επιμένουν:
• «Κρυφό σχολειό» δεν 

υπήρξε ποτέ. Κατά το μεγα-
λύτερο μέρος της οθωμανικής 
περιόδου δίδασκαν, πράγ-
ματι, παπάδες. Από τα τέλη 
του 18ου αιώνα αρχίζουν και 
διδάσκουν και μη ιερωμένοι- 
κάποιοι έμπαιναν στην τάξη 
με κοστούμι, άλλοι πετούσαν 
τα ράσα. Από το 1818 εφαρ-
μόζεται η αλληλοδιδακτική 
μέθοδος- ο καλός μαθητής δί-
δασκε τους νεώτερους.

• Ο Παλαιών Πατρών Γερ-
μανός δεν βρισκόταν στην 
Αγία Λαύρα την 25η Μαρτί-
ου και δεν ευλόγησε λάβαρο. 
Βρισκόταν στην Πάτρα όπου, 
στην πλ.  Αγίου Γεωργίου (λέει 
ο Σπυρίδων Τρικούπης), «διέ-
ταξε και έστησαν σταυρόν».

• Ο ορισμός ως αφετηρία 
της Επανάστασης της 25ης 
Μαρτίου 1821 είναι μέρος 
μιας αφήγησης που ενέχει 
από τη μεριά της Εκκλησίας 
τον συμβολισμό του Ευαγγε-
λισμού της Θεοτόκου. Στην 
πραγματικότητα, όλο τον 
Μάρτιο οι ελληνοτουρκικές 
συγκρούσεις στην Πελοπόν-
νησο ήταν καθημερινές.

• Στρατιωτικά, η Ελλά-
δα ηττήθηκε κατά κράτος. 
Στα τέλη του 1827 ο Ιμπρα-
ήμ ήλεγχε την Πελοπόννησο 
και ο Κιουταχής τη Στερεά. 
Ο Γάλλος στρατηγός Μαιζόν 
έδιωξε από την Πελοπόννησο 
τον Ιμπραήμ.

Του Μανώλη Πιμπλή

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Ο ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ 
Μύθοι και σκληρές αλήθειες για την Επανάσταση του 1821
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Αυτά είναι τα φυντάνια του 
αυριανού Ελληνικού ποδο-
σφαίρου. Μέσα σε αυτά ένα 
καινούργιο αστέρι γεννιέται, 
είναι ο συμπατριώτης μας και 
πολλά υποσχόμενος  Χαρά-
λαμπος Λυκόγιαννης. Είναι ο 

γιός του Λιά και της Γιάννας 
Λυκόγιαννη,  εγγονός του 
Χριστόφορου και της Ντίνας. 
Ο Χαράλαμπος είναι βασικός 
παίχτης στους παίδες του 
Ολυμπιακού και της Εθνικής 
παίδων Ελλάδος. Τα σχόλια 
του αθλητικού τύπου για το 
ταλέντο του, είναι τα καλύτε-
ρα μεταξύ των πρώτων, το 
μέλλον του στο ποδόσφαιρο 
διαγράφετε ένδοξο γιατί είναι 
δεξιοτέχνης της μπάλας και 
το μαρτυρεί η συμμετοχή του 
στην Εθνική Ελλάδος. Στην 
ομάδα έδωσε και δίνει όλες 
του τις δυνάμεις μαζί με τους 
άλλους παίχτες, παίζοντας 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΛΙΚΑ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

παιχνίδια σε πολλά ευρωπα-
ϊκά κράτη και κερδίζοντας την 
Φιλανδία με 3-1 προκρίθη-
καν πανηγυρικά στην τελική 
φάση του Εύρο 2010 και τους 
χάρισε την πρώτη θέση στον 
όμιλο  τους. Ο τελικός αγώνας 

για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα θα γίνει στο Λιχτενστάιν 
τον Μάιο.
Η ευχή όλων των πατριω-

τών και της Ελλάδος, είναι 
όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα ο 
Χαράλαμπος, που γνωρίζω 
ότι έχει τεράστια αποθέματα 
δυνάμεων να τα δώσει όλα,  
ώστε να διακριθεί ο ίδιος, να 
κάνει περήφανη την Ελλάδα 
τους καλούς γονείς του και το 
χωριό μας. Του ευχόμαστε να 
είναι καλά να πάρουν το πρω-
τάθλημα  και να ακουστεί ο 
Εθνικός  Ύμνος της Ελλάδος 
σε όλη την Ευρώπη.
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Για την ιστορία, η σύνθεση της εθνικής ομάδας ήταν: Καπίνος, 
Καραγκούνης (55΄ Προβατίδης), Λυκογιάννης, Ρουγκάλας, Μπου-
γαΐδης, Φουρλάνος, Διαμαντάκος, Καϊμακαμούδης (49΄ Κουσί-
δης), Μαυρίας, Κατίδης, Σταφυλίδης (69΄ Αριανούτσος)

Mε το τόξο ο Χαράλαμπος Λυκόγιαννης.

Από την χειροτόνηση του 

ιερέα Αντωνίου Παπαντω-

νίου. Με τη φουστανέλα 

ο Ιωάννης Θ. Κόνιαρης 

(θείος του - Γυφτόγιαν-

νης). Με τα πολιτικά ο Βα-

σίλειος Γεωργαντάς.

Η χειροτόνηση έγινε από 

τον Επίσκοπο Γόρτυνος 

Ιωάννη Μαρτίνο στην Κη-

φισιά το Μάϊο του 1906.

Φωτο-κείμενο: Γεώργι-

ος Χαραλ. Κόνιαρης

Εικόνες απ’ το παρελθόν

Πρώτη καταχώρηση: Πέ-
μπτη ,  29 Απριλίου  2010, 
10:54 
Οι δασικές πυρκαγιές που 

εκδηλώνονται κάθε χρόνο στη 
χώρα μας οφείλονται κατά 
ένα μεγάλο ποσοστό στην αν-
θρώπινη δράση ή αμέλεια. Με 
την ευκαιρία της έναρξης την 
1 Μαΐου της αντιπυρικής περι-
όδου η Πυροσβεστική Υπηρε-
σία δίνει χρήσιμες συμβουλές 
στους πολίτες για την προστα-
σία του ελληνικού δασικού 
πλούτου από τις φωτιές. 
Για να μην προκαλέσουμε 

πυρκαγιά από αμέλεια: 

•Δεν πετάμε ποτέ αναμμέ-
να τσιγάρα όταν βρισκόμαστε 
στο δάσος ή στην ύπαιθρο. Το 
τσιγάρο αποτελεί την πρώτη 
αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς 
από αμέλεια. 

•Δεν καίμε σκουπίδια ή 
ξερά χόρτα και κλαδιά στην 
ύπαιθρο. 

•Αποφεύγουμε τις υπαίθρι-
ες εργασίες που ενδέχεται να 
προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυ-
γονοκολλήσεις, χρήση τρο-
χού ή άλλου εργαλείου που 
προκαλεί σπινθήρες). 

•Δεν ανάβουμε υπαίθριες 
ψησταριές κατά τους θερι-
νούς μήνες εντός των δασών 
ή σε χώρους που υπάρχουν 
ξερά χόρτα. 

•Δεν αφήνουμε σκουπίδια 
στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος 
ανάφλεξης. 

•Εάν είστε κυνηγός ή εκ-
δρομέας, σεβασθείτε τις απα-
γορευτικές πινακίδες πρόσβα-
σης στα δάση, σε περιόδους 
υψηλού κινδύνου. 

•Ποτέ μη σταθμεύετε το 
όχημά σας σε σημεία που 

υπάρχουν ξηρά χόρτα. Ο κα-
ταλύτης των αυτοκινήτων δι-
ατηρείται υπερθερμασμένος 
για αρκετό χρονικό διάστημα, 
με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γείται  σοβα-
ρός κίνδυνος 
έναρξης πυρ-
καγιάς. 

•Έχετε υπό-
ψη σας ότι οι 
σπινθήρες που 
προκαλούνται 
από την εξά-
τμ ιση  όλων 
τ ω ν  τ ύ πω ν 
των οχημάτων 
μπορούν  να 
προξενήσουν 
πυρκαγιά. 
Σε περίπτωση που αντιλη-

φθείτε μια πυρκαγιά: 

•Τηλεφωνήστε  ΑΜΕΣΩΣ 
στον αριθμό κλήσης 199 και 
δώστε σαφείς πληροφορίες 
για την τοποθεσία και το ακρι-
βές σημείο που βρίσκεσθε, 
καθώς και πληροφορίες για τη 
συγκεκριμένη θέση που βλέ-
πετε την πυρκαγιά. 

•Περιγράψτε το είδος της 
βλάστησης που καίγεται. 

Χρήσιμες συμβουλές ενόψει της έναρξης
της αντιπυρικής περιόδου

•Προσδιορίστε την κατεύ-
θυνση της πυρκαγιάς. 

•Η κλήση στον αριθμό αυτό 
είναι χωρίς χρέωση τόσο από 
σταθερό όσο και από κινητό 

τηλέφωνο. Επίσης, στα καρ-
τοτηλέφωνα δεν απαιτείται η 
εισαγωγή τηλεκάρτας. Σε πε-
ρίπτωση που το κινητό τηλέ-
φωνο σας δείχνει την ένδειξη 
«κλήσεις έκτακτης ανάγκης» ή 
«εκτός δικτύου» τηλεφωνήστε 
στο 112, το οποίο είναι επίσης 
αριθμός έκτακτης ανάγκης για 
όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
χρήση του είναι επίσης δωρε-
άν, από όλα τα σταθερά και 
κινητά. 

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.

 Η φραγκοσυκιά είναι ένα από τα 
φυτά που προτείνεται να καλλιερ-
γηθούν σε Μεσσηνία, Αρκαδία και 
Λακωνία, μέσα από την υπουργική 
απόφαση για τον «καθορισμό προ-
ωθούμενων ειδών, ποικιλιών δεν-
δροκηπευτικών καλλιεργειών και 
λοιπών δραστηριοτήτων». Η από-
φαση μάλιστα δημοσιεύθηκε στο 
Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης 
και περιλαμβάνει τις ποικιλίες φρα-
γκοσυκιάς που προωθούνται «στις 
θερμότερες, υπήνεμες και ξερικές 
περιοχές».
Σε Μεσσηνία και Λακωνία προ-

ωθείται η καλλιέργεια μιας σειράς 
ακόμη υποτροπικών φυτών. Όπως 
φαίνεται από το σχετικό κατάλογο, 
σε αυτά συμπεριλαμβάνονται το 
αβοκάντο, η χουρμαδιά, η τσεριμό-
για (φρούτο από το Περού με γεύση 
ανανά που καλλιεργείται ήδη στην 
Ισπανία), το λίτσι (προέρχεται από 
την Κίνα) και γκουάβα (προέρχε-
ται από το Μεξικό). Στη Λακωνία 
προωθείται και η καλλιέργεια της 
μπανάνας. Επίσης και για τους 3 
νομούς της Νότιας Πελοποννήσου 
προωθείται η καλλιέργεια των χα-
ρουπιών.
Κατά τα άλλα στον τομέα των 

εσπεριδοειδών προωθείται η μερική 
αντικατάσταση των κοινών πορτοκα-
λιών και της ποικιλίας Washington 
Navel που αποτελούν το 60-70% 
της ελληνικής παραγωγής και των 
κοινών μανταρινιών που αποτελούν 
το 20-25% της ελληνικής παραγω-
γής. Στη θέση τους προωθούνται 
υπερπρώιμες και ποιοτικά αναβαθ-
μισμένες ποικιλίες.
Γενικά για τα εσπεριδοειδή «είναι 

επιθυμητή περαιτέρω προγραμματι-
σμένη επέκταση» μέσα από Κοινο-

τικά και εθνικά προγράμματα. Στα 
πορτοκάλια προωθείται ιδιαίτερα η 
ποικιλία Salustiana λόγω της διπλής 
κατεύθυνσης (για νωπή κατανάλωση 
και για χυμοποίηση), καθώς και της 
οψιμότερης παραγωγής σε σχέση 
με την Washington Navel, αλλά και 
στις αιματόσαρκες ποικιλίες Taroco 
και Γουρίτσης στις περιοχές που 
ήδη καλλιεργούνται σαγκουίνια.
Για τις μηλιές, στην Αρκαδία, 

προωθείται η παραδοσιακή της 
περιοχής Delicious Pilafa που έχει 
καταχωρηθεί ως Προϊόν Ονομασίας 
Προέλευσης. Για τη Μεσσηνία, συνί-
σταται η καλλιέργεια συγκεκριμένων 
κλώνων των ποικιλιών Red Delicius, 
Golden Delicius, από τις πρώιμες 
η Gala και από τις όψιμες η Fuji κ. 
α. Στα αχλάδια, για τη Μεσσηνία, 
προωθείται η καλλιέργεια των πα-
ραδοσιακών ποικιλιών «Κοντούλα» 
και «Κρυστάλλι» και στα βερίκοκα οι 
ποικιλίες «Πρώιμο Τύρινθος», Nifna 
και Διαμαντοπούλου. Στα σύκα συ-
νίσταται η καλλιέργεια της ποικι-
λίας «Καλαματιανή» σε Μεσσηνία, 
Λακωνία και Αρκαδία. 
Εμείς ιδέες ρίχνουμε για το χωριό 

μας θεωρώντας ότι η νέες καλλιέρ-
γειες έχουν μέλλον σε αυτό το τόπο 
αρκεί να δουλευτούνε σωστά και με 
σύστημα. Πολύ περισσότερο τώρα 
που η οικονομική κρίση μας χτυπάει 
τη πόρτα το χωριό θα αποτελεί λύση 
αλλά και διαφυγή. Ας μη ξεχνάμε ότι 
το χωριό στα δύσκολα χρόνια της 
κατοχής έσωσε ζωές όταν στην 
Αθήνα πέθαναν από τη πείνα. Ήδη 
κάποιοι πατριώτες δειλά-δειλά ανα-
καλύπτουν ξανά τα χωράφια των 
παππούδων τους, τα καθαρίζουν, τα 
καλλιεργούν, τα ξαναφυτεύουν….

Εναλλακτικές καλλιέργειες φρούτων στην Πελοπόννησο
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φύλλου θα κλείσει στις 
30 Ιουνίου 2010. Πε-
ριμένουμε έγκαιρα τις 
συνεργασίες σας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται στο Ελληνι-

κό, περιοχή Μπαρμπαλαί-
ικα, διώροφη πέτρινη οι-
κία με κήπο. Πληροφορίες 
Κα Χρυσούλα Μπαρμπα-
λιά 6974581650 & 6974-
581650.

Πολύ ενδιαφέρουσα επι-
στημονική ημερίδα πραγμα-
τοποιήθηκε το Σάββατο 17 
Απριλίου 2010 στη Στεμνίτσα, 

με θέμα «ΛΟΥΣΙΑ ΓΗ - Πολιτι-
σμός και Τέχνες, από την αρ-
χαιότητα έως σήμερα».
Η θεματολογία της ημερίδας 

κάλυψε διαχρονικά πολύ αξι-
όλογες διαδοχικές περιόδους 
της ανθρώπινης δραστηριό-
τητας στην ευρύτερη περιοχή 
του Λούσιου ποταμού, αρχίζο-
ντας από τα χρόνια του μύθου 

και φθάνοντας μέχρι τις μέρες 
μας. Ολοκληρώνεται έτσι, 
με πρωτοβουλία του Δήμου 
Τρικολώνων, μία εξαιρετικά 
χρήσιμη και εμπεριστατωμέ-
νη επιστημονική καταγραφή 
της πολιτισμικής  διαδρομής 
του τόπου, που ξεκίνησε τον 
Οκτώβριο 2005 με την προη-
γούμενη επιστημονική συνά-
ντηση, με θέμα «Ο Λούσιος 
του ασκητισμού και του πολι-
τισμού», όπου το ενδιαφέρον 
επικεντρώθηκε στο βυζαντινό 
παρελθόν της περιοχής.
Στόχος της ημερίδας «ΛΟΥ-

ΣΙΑ ΓΗ - Πολιτισμός και Τέ-

χνες, από την αρχαιότητα 
έως σήμερα» είναι να ανα-
δειχθεί η ιστορική και πολιτι-
στική κληρονομιά, η ιδιαίτερη 

φυσιογνωμία της περιοχής 
και η πολυμορφία των δημι-
ουργικών δραστηριοτήτων, 
που ανέδειξαν τους ορεινούς 
οικισμούς της Λουσίας Γης σε 
πόλους σημαντικής κοινωνι-
κής, οικονομικής, θρησκευ-
τικής, πολιτισμικής αλλά και 
πολιτικής επιρροής. Ιδιαίτερη 
βαρύτητα δόθηκε στις τέχνες 

της αρχαιότητας, που συνε-
χίζονται και συμπληρώνονται 
με τέχνες που αναπτύχθηκαν 
στην περιοχή κατά τα νεώτε-
ρα χρόνια και ήταν η αιτία για 
την αξιόλογη οικονομική ευη-
μερία της. 
Οι εργασίες της Ημερίδας 

αναπτύχθηκαν σε τέσσερες 
συνεδρίες, δυο πρωινές και 
δύο απογευματινές, με πλειά-
δα εκλεκτών επιστημόνων. 
Οι ανακοινώσεις της επι-

στημονικής ημερίδας – συνε-
δρίου  είχαν ιδιαίτερη απήχη-
ση στον επιστημονικό χώρο 
και ευχάριστη εντύπωση 
προκάλεσε η προσοχή και το 
ενδιαφέρον του πολυπληθούς 
ακροατηρίου από τον  απλό 
κόσμο, αλλά και από  ιερωμέ-
νους, επιστήμονες, αιρετούς, 
εκπροσώπους φορέων που 
παρακολούθησαν  τις εμπερι-
στατωμένες εισηγήσεις.
Καλωσορίζοντας τους συνέ-

δρους και προλογίζοντας την 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:  

«ΛΟΥΣΙΑ ΓΗ - Πολιτισμός και τέχνες
από την αρχαιότητα έως σήμερα»

Ημερίδα, ο Δήμαρχος Τρι-
κολώνων και Πρόεδρος της 
ΤΕΔΚ Αρκαδίας κ. Γιώργος 
Μπαρούτσας τόνισε μεταξύ 
άλλων τα εξής: «Η Λουσία Γη 
της Αρκαδίας, τόπος θαυμα-
στός, μεστός σε πολύχρωμες 
εικόνες, μελωδικά σχήματα 
και αφιερώματα πίστης, εξα-
κολουθεί να εμπνέει, να γοη-
τεύει και να δίνει όραμα στη 
σκληρή καθημερινότητά μας. 
Πρωταρχικός μας στόχος εί-
ναι η ανάδειξη του πολιτιστι-
κού πλούτου της περιοχής 
μας, αλλά και της Αρκαδίας 
διαχρονικά, μέσα από ήπιες 
δράσεις και έργα, που απο-
βλέπουν να φέρουν  στο προ-
σκήνιο, στο ελληνικό αλλά και 
στο παγκόσμιο, την άλλοτε 
απομονωμένη και αγνοημέ-
νη αρκαδική περιφέρεια. Να 
δείξουμε στους επισκέπτες 
τα μνημεία μας και ταυτόχρο-
να αυτοί να χαρούν εδώ το 
απαράμιλλο αρκαδικό τοπίο. 
Μέσα από τη δημιουργική 
ερευνητική και επιστημονική 
συνεισφορά των εκλεκτών ει-
σηγητών μας, γίνονται οικεία 
σε όλους μας μνημεία της 
φύσης και του πολιτισμού και 
εμπλουτίζεται η επικοινωνία 
μας με το ιστορικό παρελθόν. 
Έχω την πεποίθηση ότι από 
τη συνεργασία της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και της Αρχαι-
ολογικής Υπηρεσίας μπορούν 
να παραχθούν σημαντικά 
προϊόντα πολιτισμού». 
Ιδιαίτερα επαινετικά σχολιά-

σθηκε και η ξενάγηση – περι-
ήγηση των εισηγητών αρχαι-
ολόγων και των επιστημόνων 
στα μνημεία της Στεμνίτσας 
αλλά και στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Δημητσάνας, που 
περιελάμβανε ξενάγηση  στο 
Μουσείο Υδροκίνησης και στο 
αρχοντικό Αντωνόπουλου. 
Κατά τη διάρκεια της ξενάγη-
σης έγιναν διεξοδικές συζητή-
σεις με τους αρμόδιους αρχαι-
ολόγους και προϊστάμενους 
των σχετικών υπηρεσιών 
για την καλή κατάσταση των 
μνημείων, τη φροντίδα και τις 
παρεμβάσεις που πρέπει να 
γίνονται συνεχώς για τη δια-
τήρηση, αλλά και για την ανά-
δειξη και προβολή τους.  
Ο οικοδεσπότης Δήμαρχος 

Τρικολώνων κ. Γιώργος Μπα-
ρούτσας, υπό την ιδιότητα του 
και ως Πρόεδρος της ΤΕΔΚ 
Αρκαδίας, διαβεβαίωσε ότι 
όλες οι ομιλίες των εκλεκτών 
εισηγητών, αλλά και η συζή-
τηση και όλα όσα διαμείφθη-
καν σε αυτή την Ημερίδα, δεν 
θα μείνουν στα λόγια, αλλά 
θα εκδοθούν σε ηλεκτρονική 
μορφή και θα τυπωθούν σε 
τόμο πρακτικών. Αυτό το ου-
σιαστικό επιστημονικό έργο 
που έχει τεθεί υπό την αιγίδα 
της ΤΕΔΚ Αρκαδίας, θα λάβει 
τη θέση του σε βιβλιοθήκες 
και πανεπιστήμια της Ελλά-
δας και του εξωτερικού, αλλά 
και στο Διαδίκτυο. Θα γίνουν 
έτσι  γνωστές μερικές ακόμη 
ιδιαίτερες πτυχές της αρχαίας 
Αρκαδίας, ώστε να αποτελούν 
πάνω από όλα πολύτιμη κλη-
ρονομιά για τους νέους μας 
και για τις επόμενες γενιές.

Ο Δήμαρχος Τρικολώνων κ. Γ. Μπαρούτσας στο βήμα της ημερίδας

Περιηγήσεις – ξεναγήσεις των επιστημόνων σε Μνημεία
και Ιερά Προσκυνήματα της Στεμνίτσας

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Το Σάββατο 24 Απριλίου οι μικροί φίλοι του συλλόγου πα-

ρακολούθησαν στο Εθνικό Θέατρο το έργο του Ευγένιου 
Τριβιζά « Τα μαγικά μαξιλάρια». Το πολιτιστικό αυτό δρώμε-
νο έχει καθιερωθεί κάθε άνοιξη από το σύλλογο, προσφορά 
στους μικρούς φίλους του χωριού οι οποίοι παρακολούθη-
σαν τη παράσταση δωρεάν. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη παρά-
σταση παρακολούθησαν και αρκετοί γονείς. Οι θεατές έμει-
ναν εντυπωσιασμένοι από τα υπέροχα σκηνικά, την όμορφη 
μουσική και τα κουστούμια, καθώς επίσης και την υποκριτική 
των ηθοποιών μιας και το εθνικό θέατρο ανεβάζει πάντα ποι-
οτικές παραστάσεις. Νάμαστε όλοι καλά να το ξανακάνουμε 
και του χρόνου.

1) Αποφασίστηκε ομόφωνα 
η πληρωμή του εργολάβου κ. 
Σιακωτού που διαμόρφωσε το 
λόφο του Αη-Γιώργη με το ποσό 
των 1970 ευρώ όπως είχε συμ-
φωνηθεί(570 ευρώ υδροδό-
τηση-1000 ευρώ διαμόρφωση 
και σκάψιμο λάκκων-400 ευρώ 
χώμα).

2) Αποφασίστηκε ομόφωνα η 
πληρωμή του κ. Παπαγεωργάκη 

με το ποσό των 1000 ευρώ για 
την αγορά και τοποθέτηση πασ-
σάλων στήριξης στα δένδρα που 
φυτεύτηκαν και την τοποθέτηση 
αυτόματου ποτίσματος.

3) Αποφασίστηκε ομόφωνα 
από το ΔΣ να εξουσιοδοτηθεί 
το μέλος του συμβουλίου Β. 
Ταλούμης να αλλάξει τους λο-
γαριασμούς ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ στο 
όνομα του συλλόγου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Η Εφημερίδα «ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ»  
και ο εκδότης Κωνσταντίνος Φίλανδρος 

σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου 
του Μαρίνου Γιάννη Βόμβα                  

ΑΡΚΑΔΙΑ ΧΑΙΡΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΚΑΔΙΑ

μέσα από τις παραδόσεις, τους μύθους
και τις ιστορικές πηγές

Την Δευτέρα 31 Μαΐου 2010, ώρα 7.30 μ.μ.
στο Ξενοδοχείο «ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ»,

Ν. Νικοδήμου 18-20 Αθήνα, τηλ: 210-33.70.000

Την έκδοση θα χαιρετήσουν:
ο Κων/νος Καλύβας, 

Εκδότης της εφημερίδας «ΓΟΡΤΥΝΙΑ»
η Μηλιώ Κουνιά, 

Εκδότρια της εφημερίδας «ΚΥΝΟΥΡΙΑ»

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
ο Βασίλης Καρδάσης, 

Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

ο Πέτρος Τατούλης,
πρώην Υπουργός Πολιτισμού

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ 21-4-2010


