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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ
Σε μια σεμνή τελετή που έγινε στο ξενοδοχείο του συλλόγου
στις 2 Φεβρουαρίου στο χωριό ο σύλλογος έκοψε τη πίτα.
Η κοπή της πίτας έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια να γίνεται στο χωριό ώστε να υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος για
όσους είναι μακριά να το επισκεφθούν αλλά και να δώσουμε
ζωντάνια στο τόπο για κάποιες ημέρες. Ειδικά φέτος η όλη
διαδικασία συνδυάστηκε και με τη γιορτή της Υπαπαντής στην
οποία γιόρταζε και το εκκλησάκι της Μονής Προδρόμου κοντά
στο Λούσιο.

Τη πίτα ευλόγησε ο εφημέριος του χωριού μας πατήρ-Γεώργιος ενώ μετά πήρε το λόγο ο πρόεδρος του συλλόγου που
αναφέρθηκε περιληπτικά στα δρώμενα του συλλόγου αλλά και
στα προβλήματα που απασχολούν το ΔΣ.
Μετά το πρόεδρο του συλλόγου πήρε το λόγο ο πρόεδρος
του χωριού μας Χαρ. Μπαρμπαλιάς ο οποίος αναφέρθηκε εν
συντομία στα έργα που συντελούνται στο Ελληνικό και μάλιστα εν καιρώ οικονομικής κρίσης. Κάλεσε όλους τους πατριώτες να πλαισιώσουν αυτές τις δράσεις και τόνισε την αγαστή
συνεργασία με το σύλλογο του χωριού.
Στην πίτα που έκοψε ο πρόεδρος του συλλόγου υπήρχαν
τρία φλουριά. Το ένα το κέρδισε η εκκλησία, το άλλο ο μικρός
Πέτρος Αϊβαλής ενώ το τρίτο δε βρέθηκε ακόμα. Μάλλον κάποιος το έφαγε.
Ακολούθως στους παρευρισκόμενους παρατέθηκε πλούσιος
μπουφές προσφορά του συλλόγου τον οποίο είχε επιβλέψει
με πολύ μεράκι η κ. Χαρά Οικονομίδη.
Μετά την πίτα κάποιοι δείπνησαν στο ξενοδοχείο ενώ κάποιοι άλλοι κατηφόρισαν για τις ταβέρνες της πλατείας ενώ οι
υπόλοιποι γέμισαν το μπαράκι του Δημήτρη.
Νάμαστε καλά και του χρόνου να ξαναβρεθούμε ακόμα περισσότεροι.

ΛΑΜΠΑ∆ΕΣ…. ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ
Όσοι επισκεφθούν φέτος το Πάσχα το χωριό θα τους περιμένει
μια έκπληξη. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος τα παιδιά του χωριού
θα φτιάξουν λαμπάδες τις οποίες θα πουλήσουν στο κόσμο του
χωριού. Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι να μαζευτεί ένα ικανοποιητικό ποσόν ώστε το καλοκαίρι να αγορασθεί προβολέας και
οθόνη και να οργανωθούν βραδιές κινηματογράφου στο Ελληνικό. Τα υλικά για τη κατασκευή θα αγορασθούν από το σύλλογο
και οι λαμπάδες θα φτιαχτούν τη Μεγάλη Εβδομάδα στη πλατεία
του χωριού.
Οπότε φέτος τις λαμπάδες της Ανάστασης θα τις πάρουμε όλοι
από τα παιδιά στο χωριό. Κι’ έτσι γλιτώνουμε και το κουβάλημα….

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ… ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ

Ο σύλλογος έχει εδώ και πολύ καιρό ανοίξει παρτίδες με το διαδίκτυο. Ήταν ο πρώτος που έφτιαξε ιστοσελίδα εδώ και πολλά χρόνια (η διεύθυνση είναι www.ellinikon.gr) ενώ πριν από τρία
χρόνια έχει και διεύθυνση στο facebook (ELLINIKO ARCADIAS FUN
CLUB) όπου οι φίλοι πλησιάζουν
Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν
πλέον τους 300. Στις παραπάνω
διευθύνσεις οι πατριώτες χρήΒ. Θεοδωρόπουλος
στες του διαδικτύου μαθαίνουν
Ηλίας Καλομοίρης
τα νέα, επικοινωνούν μεταξύ
π. Ιάκωβος Κανάκης
τους και κανονίζουν τις καθόΓιώργος Κεραμιτζόγλου
δους τους στο χωριό. Το τελευΣοφία Μπαρμπαλιά
ταίο νέο είναι και η ηλεκτρονιΧ. Μπαρμπαλιάς
κή αποστολή της εφημερίδας
Χριστίνα Μπούμη-Βασιλοπούλου
στους φίλους μας, εκτός φυσικά
Αντ. Παπαντωνίου
από την έντυπη, που θα συνεχιΔήμητρα Παπαντωνίου
σθεί σε όσους το επιθυμούν και
Φωτεινή Παπαντωνίου
είναι συνδρομητές.

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ
170 χρόνια από το θάνατο του Γέρου του Μοριά 4 Φεβρουαρίου 1843

100 χρόνια από τον ηρωικό θάνατο του Σπύρου Γεωργαντά 24 Φεβρουαρίου 1913
Την Κυριακή Φεβρουαρίου
τελέσαμε τρισάγιο, στη μνήμη
του Ελευθερωτή μας Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη, για τα
χρόνια από το θάνατο του, η τελετή
έγινε στον ανδριάντα του Γέρου
του Μοριά, που δεσπόζει στην
πανέμορφη πλατεία του χωρίου
μας.
Στη συνέχεια έγιναν από τον
πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, Χαράλαμπο Μπαρμπαλιά,
παρουσία πολλών κατοίκων τα
αποκαλυπτήρια της ηρωικής
επιστολής, του στρατιώτη Σπυρίδωνα Γεωργαντά, που με την
προσπάθεια πολλών συμπατριωτών μας και τη συμβολή του
συμπατριώτη μας Υπουργού,
Δημήτρη Αβραμόπουλου, φιλοτεχνήθηκε και τοποθετήθηκε
στο Χωριό μας.
Στην τελετή παραβρέθηκε
και μίλησε, ο κύριος Αντώνης
Δεμέρτσικας, ο οποίος είχε για
πρώτη φορά, αρθρογραφήσει
για την επιστολή στη εφημερίδα
΄΄ΓΟΡΤΥΝΙΑ΄΄
Η επιστολή είναι αποτυπωμένη όπως την έγραψε ο ήρωας
μας, πριν από εκατό χρόνια , σε μαρμάρινη στήλη τοποθετήθηκε αντίκρυ στο άγαλμα του Γερού του Μοριά, για να
στολίζουν την πλατεία μας και
να μας θυμίζουν τον ηρωισμό
τους για την Πατρίδα.
Ήταν μια συγκινητική τελετή
για δυο ήρωες του τόπου μας.
Το Γέρο του Μοριά λες και τον
έστειλε ο Μεγαλοδύναμος, να
ενώσει τους σκλαβωμένους Έλληνες και να τους κάνει να πιστέψουν, μετά από τετρακόσια
χρόνια σκλαβιάς, στις δυνάμεις
τους και να αποτινάξουν τον
τουρκικό ζυγό.
Το τι ακλούθησε είναι γνωστό
τα μίση και η διχόνοια των Ελλήνων κατάφεραν ακόμα και στο
κελί της φυλακής να στείλουν
τον Ελευθερωτή τους, ευτυχώς
ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από
αυτή τη ταπεινωτική δοκιμασία
βγήκε όρθιος και δικαιωμένος.
Ο μπαρουτοκαπνισμένος Γέρος είδε τους αγώνες του για
μια ελεύθερη Ελλάδα να καρποφορούν και να αφήνει ήσυχος
τα εγκόσμια στην πρωτεύουσα
της Ελλάδας που απελευθέρωσε
στις Φεβρουαρίου
.
Ο Σπυρίδων Γεωργαντάς γεννήθηκε στο Μουλάτσι το
ήταν αδερφός του Μπαρμπανικολή που οι μεγαλύτεροι τον
θυμόμαστε σπίτι του είναι κοντά
στην πλατεία εκεί που μένει σήμερα ο ανιψιός του Ηλίας (θείος).
Σε ηλικία
χρόνων το
έφυγε μετανάστης στην Αμερική για μια καλύτερη τύχη, πέντε χρόνια αργότερα και ενώ τα
πρώτα οφέλη από την εργασία

του είχαν γίνει ορατά, έμαθε τα
νέα για την προσπάθεια της Μητέρας Πατρίδας να ελευθερώσει
τα υπόλοιπα τουρκοκρατούμενα
εδάφη.
Χωρίς δισταγμό και με ιδιαίτερη χαρά, πήρε το πλοίο της επιστροφής, και μετά από
μέρες ταξίδι έφτασε στην πατρίδα
για να καταταγεί με ενθουσιασμό στον Ελληνικό Στρατό. Είχε
προηγηθεί η απελευθέρωση της
Θεσσαλονίκης σκορπώντας ενθουσιασμό στους μαχόμενους
Έλληνες.
Ο στρατός μας κινήθηκε για
την απελευθέρωση και της Ηπείρου, έξω από τα Γιάννενα στο
Μπιζάνι εδόθη μια αποφασιστική μάχη ο Ελληνικός Στρατός
μπήκε νικηφόρος στα Γιάννενα,
χρόνια μετά από το Βαλτέτσι
και τα Δερβενάκια, οι καμπάνες ηχούσαν χαρμόσυνα για την
ελευθερία της Πατρίδας, τις καμπάνες δεν τις άκουγε ο Σπύρος
μας, που ταξίδευε δυο μήνες
για την ελευθερία της Πατρίδας,
άφησε την τελευταία του ρανίδα αίματος για την πατρίδα, στο
πεδίο της μάχης.
Όταν η εθελόντρια νοσοκόμα Άννα Μελά Παπαδοπούλου
(αδελφή του μακεδονομάχου
Παύλου Μελά) βρήκε το άψυχο
κορμί του, στην αναζήτηση των
στοιχείων του, βρήκε στην τσέπη του ένα γράμμα που λες και
είχε προφητευτεί το τέλος του
το έστελνε στη Μητέρα του, το
αντιγράφω όπως το έγραψε.
Λέγουμε Σπίρος Γεωργαντάς.
Ιμε από Μουλατσιόν Γορτυνίας ελθα από την Αμερικήν δια
να υπερασπίσω την πατρίδα
μέχρι τελεφτέας γρανίδος έματος.
καρδιές αν ίχα όλας θα
θυσίαζα δια την γλυκιά πατρίδα.
Εχο έναορολόγιον,
δρ.μιά
καδένα να σταλούν στην μιτερα
μου κυρίαν Σοτιρενα Γεωργαντά
είς Μουλατσιόν Γορτυνίας
Ένα γράμμα από ένα παλικάρι
χρονών, που άφησε την
ωραία ζωή του στην Αμερική,
για να υπηρετήσει την πατρίδα, αντιλαμβανόμενος αυτό ως
υπέρτατο ιερό καθήκον, όπως το

έμαθε από την οικογένεια του
και τις λιγοστές μέρες που πήγε
στο σχολείο του χωριού του.
Στις δύσκολες μέρες που ζούμε η πράξη του Σπύρου μας δείχνει πόσο ασήμαντα είναι αυτά
που μας απασχολούν.
Ταυτόχρονα βάζει πεντακάθαρα στη σκέψη μας την έννοια
των λέξεων Πατρίδα, ήρωας,
προσφορά για την Πατρίδα,
λέξεις που στις μέρες μας τις
εχουν καπηλευτεί και κακοποίηση διαφόρων αποχρώσεων πατριδοκάπηλα σταγονίδια.
Το όνομα του Σπύρου Γεωργαντά αναγράφετε μαζί με τ’ άλλα
ονόματα των πεσόντων συμπατριωτών μας στο μνημείο των
πεσόντων, και στη χθεσινή τελετή τιμήσαμε όλους τους ηρωικά
πεσόντες για την Πατρίδα.
Στο μνημείο αναγράφετε
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΟΣ
ΠΕΣΩΝ ΕΝ ΠΡΟΜΑΧΟΙΣ
ΓΛΥΚΕΡΟΥ ΔΕ ΜΕΛΙΦΡΟΝΩΣ
ΕΝΕΚΑ ΝΟΣΤΟΥ
Ακολουθεί ένα ποίημα –μοιρολόι αφιερωμένο από τη νεώτερη γενιά στον Ήρωά μας.
«Της μάνας της Σωτήραινας
πείτε της πως πεθαίνω
Και το ρολόγι πού ‘φερ’ απ’ τα
ξένα
της το στέλνω
Για να γροίκα το χτύπο του
Το χτύπο της καρδιάς μου
Χίλιες καρδιές αν είχα εγώ
όλες για την Πατρίδα
θα μάτωνα και θα ‘δινα
μα είχα μόνο μια»
Στη βάση του μνημείου αναγράφετε
ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΜΗ
ΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΣΟΥ
ΑΘΑΝΑΤΟΙ
Οφείλω να ευχαριστήσω τον
Αντώνη Δεμέρτσικα και την εφημερίδα «Γορτυνία» που πρώτοι
ανέδειξαν το ηρωικό αυτό γεγονός.
Χαράλαμπος Μπαρμπαλιάς
Πρόεδρος κοινότητας
Ελληνικού
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
«Δεν θα μπορέσω να ξαναδώ το χωριό μου, το αγαπημένο μου Ελληνικό, το σπίτι μου,
τους φίλους μου. Πατριώτες
Μουλατσαίοι, έχετε γεια! Να ξέρετε ότι σας σκέφτομαι καθημερινά και εύχομαι για το καλό
σας. Σας αγαπώ όλους και με
τη σκέψη μου
σας έχω πάντα μαζί μου.
Τα γεράματά
μου δεν μου
επιτρέπουν να
ταξιδέψω και
θλίβομαι που
δεν θα σας
ξαναδώ…».
Ήταν τα λόγια
που με πολλή συγκίνηση εξέφερε ο
Γιάννης Αναγνωσ τόπουλος στην τελευταία μας συνάντηση.
Την Δευτέρα, 4 Μαρτίου
2013 και ώρα 9:30 το βράδυ
άφησε την τελευταία του πνοή
σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος μας μπαρμπα-Γιάννης,
η καρδιά του σίγησε σε ηλικία
100 ετών. Ο γέρο-πλάτανος
έγειρε και έπεσε αφήνοντας σε
μας μόνο καλές αναμνήσεις.
Είναι ο τελευταίος θανών της
οικογένειας του γερο-Μήτσου
και της θειας -Λενιώς. Ας είναι
αναπαυμένοι όλοι.
Ο Γιάννης εγεννήθη στο χωριό μας στις 23-12-1912. Μόλις τελείωσε το Σχολαρχείο,
17 ετών, έφυγε για την Αθήνα.
Μπήκε δυναμικά στο στίβο της
ζωής και παρά τη φτώχεια και
τους πολέμους καταξιώθηκε
επαγγελματικά κατακτώντας
το βαθμό του Συνταγματάρχου, ενώ συνταξιοδοτήθηκε ως
Υποστράτηγος με 39,5 χρόνια
πραγματικής υπηρεσίας στο
Πυροσβεστικό Σώμα της Θεσσαλονίκης. Κατέκτησε επάξια
πολλές διακρίσεις. Υπήρξε και
πρωταθλητής Ελλάδος στην
ελεύθερη πάλη και τιμήθηκε
με μετάλλια κατά τα έτη 19281933.Έζησε στη Θεσσαλονίκη,
όπου παντρεύτηκε και απέκτησε τρεις γιους, τους οποίους
προστάτευσε, υπεραγάπησε

και φρόντισε να σπουδάσουν
και να καταξιωθούν επαγγελματικά. Η αγάπη αυτή του πατέρα τους έμεινε ασίγαστη έως
το τέλος του. Το πρόσωπό του
φώτιζε, όταν μιλούσε για τα εγγόνια του. Τα αγάπησε πολύ ο
παππούς, ο άνθρωπος που γεννήθηκε για να
αγαπά και να
προσφέρει.
Επί τριάντα
συνεχή χρόνια
έκανε το μεγάλο ταξίδι Θεσ/
νίκη-Ελληνικό
κάθε καλοκαίρι προκειμένου να βρεθεί
κοντά μας,
να μας δώσει
χαρά, να ανοίξει το σπίτι του
και να γεμίσει
η πλατεία φως
και αγαπημένες παρέες. Ως αισιόδοξος άνθρωπος που ήταν
αντιμετώπισε πολλές φορές
ψύχραιμα τα τεκταινόμενα στα
κοινά του χωριού. Βοήθησε
παντειοτρόπως την Κοινότητα
και τους Συλλόγους. Στήριξε
ένθερμα την προσπάθεια των
γυναικών ώστε να δημιουργήσουν Σύλλογο και προσέφερε
με κάθε τρόπο βοήθεια μαζί με
τη σύζυγό του Κούλα.
Αυτή του τη συμβολή δεν
θα την ξεχάσουμε ποτέ. Μας
έλειψε τα οκτώ τελευταία χρόνια η αγάπη του, η φωνή του,
το χαμόγελό του, η καλοσύνη
του. Το τραπεζάκι και η καρέκλα της πλατείας τον περιμένουν ακόμα. Δυσκολεύομαι να
αποδώσω με λίγες λέξεις τη μεγαλοσύνη της ψυχής του, τον
υπέροχο χαρακτήρα του, την
τιμιότητά του, την αστείρευτη πηγή της αγάπης του προς
όλους.
Από εμάς θα λείψει ο άνθρωπος που λάτρεψε τη γενέτειρά
του και το απέδειξε πάμπολλες
φορές. Εμείς οι συμπατριώτες
λόγω αποστάσεως απουσιάσαμε από τη σεμνή εξόδιο ακολουθία της ταφής του. Το αναφέρω αυτό με στενοχώρια και
πιστεύω πως εκφράζω πολλών
τα συναισθήματα. Η νεκρώσιΣυνέχεια στη σελίδα 7

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΪΒΑΛΗΣ Διον. Παναγιώτης

210 2711111 6936064999

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

210 9711862 6974306576
6970979696

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παν. Έφη

210 2138821 6977527006

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασ. Αντώνιος

210 4835042 6944414777

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Χρ. Μαρία

210 9703892 6973684504

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Νικ. Γεώργιος

6944274187

ΤΑΛΟΥΜΗ Βασ. Ευαγγελία

210 9351703 6977456036

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χαρ. Βασίλειος

210 9768257 6948116666

ΘΑΝΑΤΟΙ
Στις 4 Μαρτίου πέθανε στη
Θεσσαλονίκη, σε ηλικία 100
ετών, ο Ιωάννης (Γιάγκος)
Αναγνωστόπουλος. Η κηδεία
του έγινε στις 6 Μαρτίου
στην Καλαμαριά.
• Στις 13 Μαρτίου απεβίωσε ο Διονύσης Π. Αϊβαλής σε
ηλικία 90 ετών.
Η νεκρώσιμη ακολουθία
και η ταφή έγινε στο χωριό
την επομένη.
Το Δ.Σ. συλλυπείται τους
οικείους τους.

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2013
ΕΣΟΔΑ

Για το Διονύση Αϊβαλή
Ο μπαρμπα-Διονύσης –τον
αποκαλώ μπάρμπα λόγω σεβασμού, όπως λέγαμε όλους
τους μεγάλους όταν είμασταν
παιδιά– είχε σύζυγο τη Σταυρούλα, μια ήσυχη, φιλόξενη
και αγία ψυχή. Μαζί είχαν
αποκτήσει πέντε παιδιά. Τους
Τάκη, Κώστα, Ηλία, Δημήτρη και Γιάννη. Ο μπαρμπαΔιονύσης ήταν ο άνθρωπος
που έβλεπε κανείς πάντα στο
δρόμο με το κοπάδι του, ακουμπισμένο στη γκλίτσα του,
και χαιρετούσε καλόκαρδα
τους πάντες. Ήταν νοικοκύρης και δούλευε σκληρά στις
κτηνοτροφικές και γεωργικές
ασχολίες του χωριού. Άνθρωπος ευγενικός, καλοσυνάτος
και καλός συνομιλητής.
Ο Θεός να αναπαύσει την
ψυχή του.
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

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

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

ΕΞΟΔΑ

Κατάσταση του ταμείου του συλλόγου
μέχρι 28/02/2013
Λογαριασμός Αμερικής ..................................... 15.690,96€
Λογαριασμός Κινήσεως ..................................... 10.102,69€
Μετρητά ............................................................. 2.791,02€
ΣΥΝΟΛΟ ............................................................. 28.584,67€
Από μεταφορά .....................................................25.925,22€
Έσοδα ....................................................................4.630,00€
Έξοδα ....................................................................1.970,55€
ΣΥΝΟΛΟ ..............................................................28.584,67€

YΠ Ε Ν Θ Υ ΜΙ ΣΗ
Παρακαλούνται όλοι οι πατριώτες να αναφέρουν οποιοδήποτε, ευχάριστο ή δυσάρεστο, κοινωνικό γεγονός γνωρίζουν, σε οποιδήποτε από τα μέλη του Δ.Σ., με σκοπό τη
δημοσίευσή του στην εφημερίδα.
Έχουν εκφραστεί κατά καιρούς παράπονα για παραλείψεις γεγονότων, για τα οποία όμως ο υπεύθυνος της στήλης δεν είχε ενημερωθεί.

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ο Σύλλογος αποφάσισε τη δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης η οποία θα φιλοξενείται στον ξενώνα. Ο κ. Οικονομίδης προσφέρθηκε να συμβάλλει στη διαχείρισή της
διευκολύνοντάς μας και τον ευχαριστούμε.
Παρακαλούμε όποιος πατριώτης θέλει να προσφέρει βιβλία (να είναι σε άριστη κατάσταση) να επικοινωνήσει με
τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής :
Χριστίνα Κόνιαρη, Εφη Παπαγεωργίου και Βαγγελιώ Ταλούμη.
Όσοι δε λάβουν την εφημερίδα ενώ έχουν καταθέσει
χρήματα, να επικοινωνήσουν με τη κυρία Χριστίνα Κόνιαρη
ώστε να γίνει διασταύρωση του οικονομικού εμβάσματος
και επιβεβαίωση της διεύθυνσής τους. Αν κάποιοι επιθυμούν να λαμβάνουν την εφημερίδα να επικοινωνήσουν με
οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ του συλλόγου.
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H ΝΕΤ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Στις 27/1/2013 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των μελών
του Συλλόγου Γυναικών Ελληνικού Γορτυνίας για την κοπή
της πίτας μας, στο café Commerce στην οδό Ευαγγελιστρίας
στο κέντρο της Αθήνας, μετά τον εκκλησιασμό μας στη Καπνικαρέα.
Πολλές συμπατριώτισσες και συμπατριώτες μας, καθώς και
μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου των απανταχού εξ’ Eλληνικού
Γορτυνίας «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», αλλά και φίλες και φίλοι
μας παραβρέθηκαν στην εκδήλωσή μας και πέρασαν ένα
όμορφο πρωινό, ανταλλάσοντας τα νέα τους και ενθυμούμενοι όμορφες χαρούμενες και συγκινητικές στιγμές από το χωριό μας, σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον όπου η εξυπηρέτηση
από τους υπεύθυνους του café ήταν υποδειγματική.
Οι δύο τυχερές κυρίες Φωτεινή Βαλαχά και Σοφία Γκότση
κέρδισαν τα δύο πανέμορφα ασημένια κοσμήματα της πίτας,
προσφορά του αγαπητού συμπατριώτη μας Χαράλαμπου Χασάπη, ενώ κληρώθηκαν και υπέροχα αρώματα, προσφορά
της αντιπροέδρου του Συλλόγου μας Πόπης Παπούλια.
Την πίτα των μελών του Δ.Σ. έκοψε η πρόεδρος Σοφία
Μπαρμπαλιά. Τυχερή η αντιπρόεδρος η οποία έλαβε για δώρο
ένα βιβλίο-λεύκωμα με φωτογραφίες και σχόλια για την Πελοπόννησο.
Στο τέλος της γιορτής όλοι οι παρευρισκόμενοι έλαβαν από
ένα χειροποίητο γούρι για το 2013, το οποίο έφτιαξε με πολλή
αγάπη και μας προσέφερε η συμπατριώτισσά μας Μαίρη Σπηλιοπούλου.
Ευχαριστούμε όλους για την προσφορά και την εκτίμηση
προς το Σύλλογο.
Ευχαριστούμε επίσης από καρδιάς τις κυρίες και τους κυρίους που παραβρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους την
ωραία αυτή εκδήλωση.
28 Φεβρουαρίου 2013

***
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με ευκαιρία την έλευση της
Άνοιξης διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή την Κυριακή, 14
Απριλίου 2013 στο Λουτράκι και στην Ι. Μονή Οσίου Παταπίου. Όσες φίλες και φίλοι ενδιαφέρονται, μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως και τις 31 Μαρτίου στα εξής
μέλη του Δ.Σ.:
• Ταλούμη-Μαζαράκη Βάσω 2102716072 και 6974048192
• Χασάπη Βούλα 2105146550
• Γεωργίου Έλενα 2106216350 και 6973008320
Ευελπιστούμε στην συμμετοχή σας και στην πραγματοποίηση της εκδρομής μας.

***
Εις μνήμη του λίαν προσφάτως θανόντος, αξιαγάπητου
και αξιομνημόνευτου συμπατριώτη μας Ιωάννη Δ. Αναγνωστόπουλου, το Δ.Σ. αντί στεφάνου θα διαθέσει το ποσό των
100 ευρώ για φιλανθρωπικό σκοπό στην περιοχή του χωριού
μας. Αιωνία του η μνήμη.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Εκτός από την έντυπη διανομή της εφημερίδας το Δ.Σ.
αποφάσισε να στέλνεται και ηλεκτρονικά η εφημερίδα σε
όσους το επιθυμούν. Έτσι όποιοι θέλουν μπορούν να επικοινωνήσουν με τα μέλη του συλλόγου και να μας δώσουν
την ηλεκτρονική διεύθυνση που θέλουν να στέλνεται η εφημερίδα εντελώς δωρεάν. Επίσης όσοι έχουν φίλους που
αγαπάνε το χωριό και θέλουν να μαθαίνουν νέα του μπορούν να μας δώσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση για να
τη στέλνουμε.
Και φυσικά δε χρειάζεται να πούμε ότι η εφημερίδα αναρτάται κάθε δίμηνο στο site του συλλόγου www.ellinikon.gr
όπου μπορούν όλοι να τη διαβάζουν.

ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Με απόφαση του συλλόγου αγοράσθηκε λίπασμα για τη
λίπανση των δένδρων στο χωριό μιας και τώρα είναι η εποχή τους. Την διαδικασία και την επίβλεψη την έχει ο πρόεδρος του χωριού μας Χαρ. Μπαρμπαλιάς.
Επίσης με έξοδα του συλλόγου αγοράσθηκαν ξύλα για τα
παγκάκια που υπάρχουν στο χωριό και ορισμένα χρειάζονται αντικατάσταση. Εδώ την όλη… επιχείρηση έχει αναλάβει ο τέως πρόεδρος του συλλόγου κ. Βασίλης Ταλούμης
που διαθέτει άλλωστε και την τεχνική εμπειρία.

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

Ένα μεγάλο αφιέρωμα αποκλειστικά στο
χωριό μας έκανε η εκπομπή «Μένουμε Ελλάδα» το Φεβρουάριο. Συνεργείο ήρθε στο χωριό όπου και έμεινε αρκετές ημέρες και πήρε
πλάνα και συνεντεύξεις από ανθρώπους του
Ελληνικού. Φυσικά είχαν ειδοποιηθεί όλοι οι
πατριώτες που «στήθηκαν» την ημέρα της μετάδοσης στις τηλεοράσεις τους για να παρακολουθήσουν την εκπομπή. Δε χρειάζεται φυ-

σικά να πούμε ότι δεν υπάρχει καλλίτερη διαφήμιση για το χωριό μας από τέτοιου είδους
εκπομπές που αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα του ελληνικού τουρισμού. Και η συμβολή
του συμπατριώτη μας υπουργού Εξωτερικών
κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου ήταν καθοριστική.
Για όσους δεν την είδαν μπορούν να μπουν
στο facebook στη διεύθυνση “ELLINIKO ARCADIAS FUN CLUB” και να τη δουν.

Γράμμα απ’ τη Χριστίνα
Εν Σουλίω τη 27 Ιανουαρίου
2013
Έλαβα την εφημερίδα του
χωριού και την καρτερώ πως και
την καρτερώ να έρθει, να μάθω
τα ευχάριστα νέα του χωριού.
Δυστυχώς όμως γράφει και δυσάρεστα. Γράφει και για αυτούς
που έφυγαν από την ζωή και
δεν θα τους ξανά δούμε. Παρά
μόνο θα τους θυμόμαστε. Αυτή
την φορά έγραφε πολλούς θανάτους. Πρώτον είδα τον Πάνο τον
Μπαρμπαλιά με την φωτογραφία
του. Τον κοιτάζω και δεν το πιστεύω πως ο Πάνος έφυγε από
την ζωή. Πράγματι ήταν ένας
από τους κρίκους που συνέδεε
την παλιά γενιά με την καινούργια, όπως έγραψε ο πατριώτης
μας Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος.
Κάποτε βρέθηκα στο Νοσοκομείο της Κορίνθου γιατί είχε κτυπήσει η κόρη μου το πόδι της.
Εκεί στον θάλαμο που είμαστε
μπαίνει ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Ο άνδρας θύμιζε τον θείο
μου τον Γιώργη τον Γιωργαντά.
Όπως τον κοίταζα κάτι με έτρωγε
από μέσα μου να μάθω ποιος είναι και από πού προέρχεται. Τότε
τον ρωτά και του λέω από πού
είσαι και που πηγαίνεις πατριώτη;
Από την Αθήνα είμαστε απαντά
ο άντρας και παραθερίζουμε στο
Λουτράκι η γυναίκα μου έπεσε
και έσπασε το χέρι της. Εκείνη
την στιγμή ήρθαν οι γιατροί να
την πάρουν για να της το φτιάξουν. Εμείς πίσω συνεχίζουμε τις
ερωτήσεις. Με την σειρά του ο
κύριος με ρωτάει από πού είμαι
εγώ, λέω μέσα μου σιγά μην ξέρει το χωριό, του απαντάω από
την Δημητσάνα την ποιο ξακουστή για την μπαρούτη της. Μέσα
από την Δημητσάνα; Φάνηκε πως
κάτι έψαχνε και αυτός να βρει.
Όχι του απαντώ από το Ελληνικό Γορτυνίας. Αμέσως ο κύριος
καθώς ήταν ψηλός και γεροδεμένος πετάγετε όρθιος σηκώνει
τα χέρια ψηλά και μου λέει να σε
πάρει η ευχή να σε πάρει! Εγώ
μένω άναυδη με τον τρόπο που
πετάχτηκε από την καρέκλα. Του
λέω μην μου πείτε ότι πως είστε
από το χωριό και δεν σας γνωρίζω! Ποιος είστε; Με αγκάλιασε με φιλούσε και εγώ περίεργη
αναρωτιόμουν. Μα ποιος είστε
επιτέλους; Είμαι ο Μίμης ο Αργυρόπουλος. Μα δεν έχουμε Αργυρόπουλο στο χωριό. Τον Πανάγο
πως τον έλεγαν με ρωτά. Γέρο
Πανάγο τον ήξερα εγώ. Τον έλεγαν Αργυρόπουλο και εγώ είμαι
ο γιός του. Εσύ τίνος είσαι από
το χωριό; Κατάλαβα πως πόσα
χρόνια θα έχει να έρθει στο χωριό και δεν τον ξέρω και για αυτό
με αγκάλιασε με τόση λαχτάρα
σαν αγκάλιαζε όλο το χωριό.
Είμαι της Όλγας και προτού τελειώσω την λέξη, της Μαριγούλας εγγόνα μου λέει και πάλη
αγκαλιά και φιλιά. Έτσι αρχίσαμε
την κουβέντα. Μου είπε ότι πολλά χρόνια είχε να πάει στο χωριό
και ο λόγος ήταν, ότι ο θείος σου
ο Γιώργης ο Κόνιαρης ( Γουβαλέτσος) του είχε πει στο μαγαζί,
δεν ντρεπόσαστε που αφήσατε
το καλύτερο σπίτι του χωριού
να γκρεμιστεί, και εγώ από τότε
από ντροπή δεν ξανά πήγα στο
χωριό. Η συζήτηση συνεχιζόταν
και μου έλεγε για το σπίτι του

και για το χωριό. Εγώ θυμάμαι
μικρό κορίτσι που πήγαινα στου
Γρηγορόπουλου με τα πρόβατα
και πέρναγα απέξω το σπίτι τους,
μου άρεσε να βλέπω το ταβάνι
από τα ανοικτά παράθυρα, που
ήταν χρωματιστό με διάφορα
σχέδια. Όντος ήταν ωραίο το σπίτι τους και είχε ωραία θέα προς
τον κάμπο. Μου είπε να δώσω
χαιρετίσματα σε πολλούς ανθρώπους από το χωριό και ιδιαίτερα
στην μάνα μου γιατί πήγαιναν
μαζί στην ίδια τάξη στο σχολείο.
Από εκεί και μετά είχαμε σύνδεσμο τον Πάνο. Όταν ερχόταν στο
χωριό μου φώναζε από μακριά
και μου έφερνε τα χαιρετίσματα
από το θείο του τον Μίμη, επίσης
του έστελνα και εγώ. Τον ρώταγε
τον Πάνο τι κάνει εκείνο το κορίτσι έρχεται στο χωριό; Θυμάμαι
επίσης τον Πάνο να έρχεται στην
ταβέρνα του πατέρα μου, για τον
καθημερινό πατσά. Ο δε πατέρας
μου τον περίμενε και μας έλεγε φυλάξτε πατσά για τον Πάνο
του Ρούνια. Πατέρα του λέγαμε
τι ωραίο πουκάμισο φοράς και
εκείνος με καμάρι έλεγε, μου
το έφερε ο Πάνος. Πάντα με το
χιούμορ του το χαμόγελο του
και τα καλαμπούρια που έλεγε στο μαγαζί, τον θυμάμαι και
γελάω μόνη μου. Αιωνία σου η
μνήμη και ελαφρύ το χώμα του
χωριού που σε σκέπασε και σε
όλους του άλλους που γράφει
η εφημερίδα. Στον Ντίνο στον
Χρήστο της Διαμάντως στον Βασίλη τον Παπαντωνίου ο οποίος
ήταν φίλος με τον θείου μου του
Μήτσου του Γιωργαντά, πηγαίνανε μαζί στο σχολαρχείο στην
Δημητσάνα. Όταν σμίγανε λέγανε πολλές ιστορίες και εμείς τις
ακούγαμε και ξελιγωνόμαστε στα
γέλια. Θέλω να στείλω τα θερμά

μου συλλυπητήρια, στις οικογένειες όλων αυτών που έφυγαν
από αυτή τη ζωή, στην θεία Αθανασία του μπάρμπα Νικολή που
ήταν συγγενής και ιδιαίτερη φίλη
της μάνας μου. Όλοι αυτοί άφησαν το στίγμα τους στο χωριό
μας. Ιδιαίτερα όταν το καλοκαίρι
βρισκόμαστε στο χωριό στο πανηγύρι γίνεται αισθητή η απουσία τους. θα μπορούσα και άλλα
πολλά να γράψω αλλά μην σας
κουράζω, σε άλλο γράμμα τα
υπόλοιπα. Σας χαιρετώ με πολύ
αγάπη όλους τους πατριώτες
συγγενείς και φίλους και καλή
αντάμωση στο χωριό μας.
Χριστίνα Μπούμη Βασιλοπούλου

Ύστατο χαίρε στον
αγαπητό μας εξάδελφο
Θοδωρή Βρούντα
Ο Θοδωρής Βρούντας παντρεμένος με την Μαρία Βαλασοπούλου κόρη της Άννας και εγγονή
της Μαριγούλας Γιωργαντά στην
Αμερική. Με καταγωγή από την
Βαμπακού και Αγ. Πέτρο Τριπόλεως ήταν πολύ καλός άνθρωπος και έξω καρδιά. Ήταν συχνός
επισκέπτης του χωριού μας και
τακτικός προσκυνητής του Αι
Γιάννη του Προδρόμου. Πάντα
όταν ερχόταν στο χωριό μας θα
πήγαινε και στο Μοναστήρι με τη
γυναίκα του και τα παιδιά. Ήταν
συνδρομητής στην εφημερίδα
μας και μάθαινε τα νέα του χωριού μας. Απευθύνω τα θερμά
συλλυπητήρια στην οικογένεια
του και ελαφρύ το ξένο χώμα
που τον σκεπάζει Καλό σου ταξίδι ξάδελφε Θοδωρή.
Τα ξαδέρφια σου από Ελληνικό
Γορτυνίας
Χριστίνα Μπούμη Βασιλοπούλου

ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΑ
Αγαπητοί πατριώτες,
Πάνε περίπου δύο χρόνια από τότε που άρχισα να κάνω σκόρπιες σκέψεις, ώσπου αποφάσισα να τις μοιραστώ μαζί σας.
Από ιστορίες παλαιότερων στο χωριό έχω ακούσει ότι οι πατριώτες
βοηθούσαν ο ένας τον άλλο σε δύσκολες εποχές όπως στη σπορά, στο
όργωμα, το θέρισμα, τον τρύγο (δανεικαριά). Αλλά και στις χαρές και τις
λύπες ήταν ο ένας δίπλα στον άλλον. Σήμερα παρ’ ότι έχουμε σκορπιστεί,
πιστεύω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των προγόνων μας.
Όλοι καθόμαστε στον καναπέ μας και μουρμουράμε και βρίζουμε κάποιους άλλους για την σημερινή κατάντια. Όμως αυτό δεν βγάζει πουθενά! ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ ΤΕΛΟΣ! ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ! ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ! ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ! Γι’ αυτό προτείνω τα
εξής:
1. Προσφορές – εκτυπώσεις – δωρεές πατριωτών σε πατριώτες.
2. Αγγελίες για ζήτηση και προσφορά εργασίας στην εφημερίδα
του χωριού μας.
3. Ορισμός ημερομηνίας για συνάντηση στα γραφεία του Δ.Σ., των
ενδιαφερομένων για ιδέες και προτάσεις.
Ξεκινώντας αυτή την προσπάθεια:
• Προσφέρομαι να εκπαιδεύσω όποιον θέλει στην επισκευή υποδημάτων και
• Κάνω έκπτωση 30% σε όσους κατάγονται από το Ελληνικό.
Επιτέλους ας διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν κι ας μην αρκεστούμε στα λίγα που μας δίνουν. Ας μετρήσουμε τις δυνάμεις μας κι ας
αποφασίσουμε μόνοι μας. Το μέλλον μας το έχουμε δανειστεί από τα
παιδιά μας. Οφείλουμε να τους το παραδώσουμε καλύτερο, όπως έκαναν και οι πρόγονοί μας.
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είπε χαρακτηριστικά:
1. « Η προκοπή σας και η μάθησή σας να μη γίνει σκεπάρνι μόνο
δια το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητας και
μέσα εις το καλό αυτό βρίσκεται και το δικό σας».
2. « Φωτιά και τσεκούρι στους πουλημένους».
Υ.Γ. « Εσύ θα κάνεις κάτι?»
Καλομοίρης Ηλίας του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας
Πυλίας 25 - Τηλ. 210-5743926
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Μ

ε αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει τελευταία σχετικά με προτάσεις για φορολόγηση όσων… είναι ορθόδοξοι δημοσιεύουμε σχετικό άρθρο του πρωτοσύγκελου της
Ι.Μ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως πατέρα Ιακώβου.
Μέ ἀφορμή τό πρόσφατο συνέδριο πού διοργανώθηκε στήν
Θεσσαλονίκη μέ θέμα « ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ» στό ὁποῖο
εἶχα τήν χαρά νά μετέχω, θά καταγράψω μερικές σκέψεις πού
γεννήθηκαν μέσα μου κατά τήν
ἀκρόαση τῶν εἰσηγήσεων καί
τοῦ μετέπειτα προβληματισμοῦ
μας.
Ξεκινώντας ἀπό τό θέμα τοῦ
συνεδρίου θά ἔλεγα ὅτι ἐμεῖς σία δέν μιλοῦμε γιά μιά ἀλληστήν Ἐκκλησία δέν γνωριζου- λεγγύη μεταξύ συντρόφων καί
με ἀκριβῶς τί εἶναι ἡ ἀριστερά φίλων πού τελειώνει στήν πλάὅπως καί τό ἀντίστροφο. Ὄταν κα τοῦ τάφου ἀλλά γιά μία σχέλένε Ἐκκλησία οἱ ἄνθρωποι τῆς ση δυναμική μεταξύ ἀδελφῶν
ἀριστερᾶς ἐννοοῦν μία ὀργα- μέ κοινό πατέρα τόν Θεό πού
νωμένη ὀμάδα, μία κοινωνική δέν σταματᾶ μέ τόν θάνατο
ὑπηρεσία καί ὄχι τήν ἀγκαλιά ἀλλά συνεχίζεται ἐν Χριστῶ
τοῦ Θεοῦ ὅπως τήν ἀντιλαμ- στούς ἀτελεύτητους αἰῶνες.
βάνεται ὁ χριστιανός. Ἀλλά Στήν Ἐκκλησία ὁμιλοῦμε γιά
καί ἡ ἀριστερά τί σημαίνει γιά ἀθάνατη ψυχή, γιά αἰωνιότητα,
ἐμάς τους χριστιανούς κληρι- γιά κρίση. Ἐνώ ὅμως μιλοῦμε
κούς καί λαϊκούς; Μπορούμε γιά τά μέλλοντα δέν ἀντιπαρερνά βλέπουμε τούς ἀνθρώ- χόμαστε τά παρόντα, νοιαζόπους αὐτούς σάν ἕνα σύνολο; μαστε γιά τήν φτώχεια, γιά τήν
Ὑπάρχουν ἀριστεροί οἱ ὁποίοι ἀνεργία, γιά τήν ἐξαθλίωση τῶν
πιστεύουν στόν Θεό, ἐκκλησιά- συνανθρώπων μας. Καθημεριζονται, μετέχουν στά μυστήρια νά σέ ὅλες τίς μητροπόλεις καί
τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά ὑπάρχουν τίς ἐνορίες παρέχεται βοήθεια
καί ἄλλοι μέ ἔντονες ἀντικλη- στούς ἀναξιοπαθοῦντες συρικαλιστικές ἰδέες, οἱ ὁποίοι νανθρώπους μας καί αὐτό δέν
ὅπου σταθοῦν διακηρύττουν ἀμφισβητεῖται ἀπό κανέναν.
τήν ἀθεΐα τους. Στήν ἀριστεἝνα σημεῖο στό ὁποῖο πρέρά, λοιπόν, ὑπάρχουν τάσεις πει νά ἐπιμείνουμε εἶναι ὅτι ἡ
καί προσεγγίσεις διαφορετι- Ἐκκλησία δέν μπορεῖ καί δέν
κές καί ἔτσι καί ἕνας διάλογος πρέπει νά ταυτιστεῖ μέ καμμία
μεταξύ αὐτῶν καί τῆς ᾽Εκκλη- κομματική παράταξη γιατί παισίας θά πρέπει νά ξεκινᾶ ἀπό διά της εἶναι ὅλα ὅποιο κόμδιαφορετική βάση. Πάντως μέ μα καί νά ὑποστηρίζουν, εἶναι
τίποτα δέν θά πρέπει νά ὑπάρ- ἀπλά μέ μιά ἔκφραση πάνω
χουν ἀποκλεισμοί κανενός ἀπό τά κόμματα καί ἰδεολογίες
ἀνθρώπου ἀπό τήν μεριά τῆς τους. Σίγουρα μέσα στήν ἱστοἘκκλησίας, ἀντίθετα ἡ ἐπιτυ- ρία θά ἔχουν γίνει λάθος χειριχία τῶν Ποιμένων της εἶναι μέ σμοί ἀπό συγκεκριμμένα πρότήν ζωή καί τό βίωμα τους νά σωπα ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει
προσελκύονται ἀνθρωποι πού ὅτι καταργεῖται ὁ κανόνας. Ἡ
ἀμφισβητοῦν τήν ὕπαρξη τοῦ ταύτιση μέ πολιτικές παρατάΘεοῦ καί ἔχουμε τέτοια παρα- ξεις εἶναι γιά τήν Ἐκκλησία καδείγματα ἀπό παλαιά μέχρι καί ταδικαστέες καί ἀπαράδεκτες.
σήμερα.
Ἄλλωστε ἡ ἄστοχη ἤ κακή συΣτίς σχέσεις μεταξύ Ἐκκλησί- μπεριφορά τῶν ἐκπρωσώπων
ας καί ἀριστεράς παρατηροῦμε ἑνός φορέα ἐπαναλαμβάνω,
μία ὁμοιότητα σχετικά μέ τήν δέν σημαίνει τήν κατάργηση
ἀλληλεγγύη τήν ὁποία ἀνα- καί ἀπαξίωση τοῦ ἴδιου τοῦ
πτύσσουν καί τά δύο μέρη. Ἡ φορέα. Ἡ ὁμολογία τῶν λαθῶν
οὐσιαστική προσέγγιση ὅμως τοῦ παρελθόντος δεικνύει μιά
εἶναι διαφορετική ,γιατί διαφο- ἀυτογνωσία πού εἶναι ἀναγκαία
ρετική εἶναι ἡ κοσμολογία, ἡ γιά ἕνα ἐλπιδοφόρο μέλλον.
ἀνθρωπολογία καί ἡ ἐσχατολο῞Ενα ἄλλο σημαντικό θέμα
γία. Δηλαδή ἀλλιώς βλέπει τόν στό ὁποῖο ὑπάρχει διαφορετική
κόσμο, τόν ἄνθρωπο, τήν ζωή προσέγγιση τῆς Ἐκκλησίας καί
μετά τόν θάνατο ὁ χριστιανός τῆς ἀριστερᾶς εἶναι τό ζήτηκαί ὁ ἀριστερός. Στήν Ἐκκλη- μα τῆς βίας. Ὁ Χριστός εἴδαμε
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μέσα ἀπό τά κείμενα τῆς Καινῆς
Διαθήκης ὅτι δέν χρησιμοποίησε βία καί ἀκόμα περισσότερο
τήν ἔλεγξε. Μέσα στήν ἱστορία καί πάλι βλέπουμε νά δημιουργοῦνται φαινόμενα ὅπου
γιά παράδειγμα στό ὄνομα τοῦ
Χριστοῦ γίνονταν πόλεμοι καί
ἐγκλήματα ἄν σκεφτοῦμε τίς
σταυροφορίες ὅπου πράγματι
χρησιμοποιήθηκε βία. Τέτοια
φαινόμενα εἶναι ξένα μέ τήν διδασκαλία τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ
καί τῶν ἁγίων μας. Φοβερές
σφαγές ὅμως ἔχουν καταγραφεῖ καί ἀπό μεριᾶς τῆς ἀριστερᾶς πού εἶναι νωπές στίς
μνῆμες πολλῶν οἰκογενειῶν
τῆς Ἑλλάδας ἀλλά καί ἄλλων
χωρῶν καί κυρίως τῆς Σοβιετικῆς Ἔνωσης μέ πλῆθος μαρτύρων χριστιανῶν. Καθεστώτα
πού προβαίνουν σέ βίαιες πράξεις ἀπορρίπτονται ἀπό τήν
κοινωνία καί δέν μποροῦν νά
ἀποτελοῦν μοντέλα ζωῆς. Δέν
μποροῦμε νά προτάσσουμε
τήν δικαιοσύνη καί νά χρησιμοποιοῦμε τη βία.
Μία σημαντική ἀντίφαση τῶν
συγχρόνων κομμάτων τῆς ἀριστερᾶς εἶναι ἡ ἔλλειψη τῆς κοινοκτημοσύνης πού ἐκφέρουν.
Σέ τελευταία ἀνακοίνωση τῶν
περιουσιακων στοιχειων τῶν
πολιτικῶν ἀρχηγῶν διαπιστώνεται ὅτι κατέχουν πολλά ἀκίνητα. Πῶς αὐτό σχετίζεται μέ
τήν ἰδέα νά τά ἔχουμε ὅλα κοινά, νά μήν ὑπάρχουν πλούσιοι
καί φτωχοί; Πρόκειται γιά μιά
τρανταχτή ἀντίφαση. Τό ἴδιο θά
λέγαμε ὅτι ἰσχύει καί σέ πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας ἤ καλύτερα
σέ κάθε χριστιανό. Δέν μπορεῖς
νά πιστεύεις στό Εὐαγγέλιο καί
νά εἶσαι πλούσιος.
Τίς προάλλες συναντήσαμε
ἕναν ἀριστερό καί κάναμε μαζί
του ἕναν γόνιμο διάλογο. Μιλήσαμε ἀνοικτά καί μέ καλή διάθεση. Κατάλαβα ὅτι εἶναι ἕνας
εὐαίσθητος ἄνθρωπος μέ διάθεση προσφορᾶς γιά τόν πλησίον του. Τόν εἴδα ὅμως κουρασμένο καί ταλαιπωρημένο.
Ἔβλεπα στό βλέμμα του αὐτό
τό αἴσθημα τοῦ ἀνικανοποίητου. Ἕνα βλέμμα γεμάτο ἀπορία καί ἀνησυχία γιά τά μέλλοντα. Σκέφθηκα πόσο ὄμορφα
θά ἔνοιωθε ἄν εἶχε γνωρίσει τό
Χριστό οὐσιαστικά, ὡς Πρόσωπο καί Ἀγάπη. Ὅπως οἱ γέροντες Παΐσιος καί Πορφύριος , οἱ
ἅγιοι μας καί ὅλη ἡ παράδοση
τῆς Ἐκκλησίας μας δίδαξαν.
Πιστεύω ὅτι ἡ καλή ποιότητα τῆς καρδιᾶς του θά αἰσθανόταν τήν πληρότητα καί τήν
εὐτυχία μέ τήν γνωριμία του
μέ τόν Χριστό. Ὄχι ὡς «ὅπιο»
γιά τήν κάλυψη τῆς ἀνασφάλειας ἀλλά ὡς βίωμα δυνατό καί
ὡς νοηματοδότηση ὅλης τῆς
ζωῆς του. Ἡ γνωριμία μέ τόν
Θεό εἶναι ἕνα ταξίδι πού πραγματικά εἶναι κρίμα νά μήν ζήσει
κάθε ἄνθρωπος πάνω σ᾽αὐτήν
τήν γῆ! Μέ τήν ἐγκάρδια εὐχή
νά πραγματοποιηθεῖ ἀπό ὅλους
τούς ἀνθρώπους κλείνω τίς ὁλιγοστές σκέψεις μου.
Παρακαλούνται οι πατριώτες που καταθέτουν
λεφτά για την εφημερίδα
να αναγράφουν ευκρινώς
το ονοματεπώνυμό τους
και το πατρώνυμο στην
κατάθεση ώστε να μπορούμε να τους βρούμε.

Μέλι: Ένας διατροφικός σύμμαχος
Επειδή το χωριό μας είχε παράδοση στη μελισσοκομία από παλιά αφιερώνουμε αυτό το άρθρο στους μελισσοκόμους νέας γενιάς
που προσπαθούν να μάθουν τη τέχνη από τους παλιούς δάσκαλους. Ίσως αυτό το άρθρο τους φανεί χρήσιμο…
Το μέλι είναι ένα αρωματικό, ιξώδες, γλυκό υλικό που προέρχεται
από το νέκταρ των φυτών, το οποίο μαζεύουν οι μέλισσες και το
μεταβάλλουν για την τροφή τους σε ένα πυκνότερο υγρό και τελικά
το αποθηκεύουν στις κηρήθρες τους.
Το μέλι δεν είναι απλώς μια γλυκαντική ύλη, όπως η ζάχαρη, πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο. Το μέλι, ως τροφή του ανθρώπου, είναι ένα από τα πολυτιμότερα, θρεπτικότερα και υγιεινότερα
τρόφιμα. Δίνει ενέργεια στους μυς, διαύγεια στο μυαλό, απολυμαίνει και ρυθμίζει το πεπτικό σύστημα.
Ο Ιπποκράτης και όλοι οι γιατροί της αρχαιότητας το συνιστούσαν
σαν φάρμακο σε πολλές περιπτώσεις. Σήμερα αναγνωρίζεται η θεραπευτική του αξία στην δυσκοιλιότητα, στις καρδιοπάθειες, αναιμία, αδενοπάθεια και στις περιπτώσεις κατάπτωσης και αδυναμίας
του οργανισμού. Πιο συγκεκριμένα, η θεραπευτική του δράση βρίσκει εφαρμογή στην επούλωση των εγκαυμάτων, των τραυμάτων
και των πληγών, του καταρράκτη και των ελκών.
Λόγω των φυσικών του ιδιοτήτων το μέλι μπορεί να δράσει ως
ένα φυσικό μονωτικό και εξαιτίας της οσμωτικότητάς του μπορεί να
δημιουργήσει ένα υγρό περιβάλλον επούλωσης πληγών το οποίο
μάλιστα δεν κολλάει στους κατεστραμμένους ιστούς της πληγής.
Το υγρό αυτό περιβάλλον επούλωσης θεωρείται πως εμποδίζει την
ανάπτυξη των βακτηρίων.
Το μέλι, επίσης, μειώνει τη φλεγμονή και περιορίζει την παραγωγή εκκρίσεων. Οι ευεργετικές του δράσεις όμως δεν σταματούν
εδώ, ερευνητικά δεδομένα δείχνουν πως μπορεί να δράσει κατασταλτικά έναντι του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού, την αιτία
δηλαδή των πεπτικών ελκών και των γαστρίτιδων. Ακόμα και η διάρκεια της διάρροιας σε ασθενείς με βακτηριακή γαστρεντερίτιδα
φαίνεται να μειώνεται με τη χορήγηση μελιού.
Οι διαφορές μεταξύ των διαφορετικών ειδών μελιού είναι σημαντικές. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν τα παρακάτω είδη μελιού:
καθοριστικά το άρωμά τους. Το
Πευκόμελο
Το 65% περίπου της συνολι- θυμαρίσιο μέλι έχει ευχάριστη
κής παραγωγής μελιού στην Ελ- γεύση και συνήθως το χρώμα
λάδα προέρχεται από τα πεύκα. του είναι ανοιχτό κεχριμπαρέΛόγω της χαμηλής συγκέντρω- νιο. Το συγκεκριμένο είδος μεσης σακχάρων, δεν είναι πάρα λιού ζαχαρώνει σε διάστημα
πολύ γλυκό όμως είναι πιο 6-18 μηνών. Το θυμαρίσιο μέλι
σκούρο από το θυμαρίσιο. Εκεί- θεωρείται ότι έχει τονωτικές και
νο μάλιστα που παράγεται την αντισηπτικές ιδιότητες.
άνοιξη είναι πιο ανοιχτόχρωμο
Το μέλι όμως έχει την τάση
και πιο διαυγές από εκείνο που να κρυσταλλώνει. Στην αρχή
παράγεται το φθινόπωρο. Το σχηματίζονται κρύσταλλοι στον
πευκόμελο ζαχαρώνει σχετικά πυθμένα και τα τοιχώματα του
αργά, αφού η φυσική περιεκτι- δοχείου και διαρκώς προστίθεκότητά του σε γλυκόζη είναι χα- νται νέοι κρύσταλλοι οι οποίοι
μηλή. Το πευκόμελο θεωρείται δίνουν γενικά μια όχι ευχάριστη
μέλι υψηλής θρεπτικής αξίας εικόνα στο μέλι. Το κρυσταλλωκαι αυτό οφείλεται κυρίως στο μένο μέλι δεν χάνει τις ιδιότημεγάλο αριθμό διαφορετικών τές του.
ουσιών που υπάρχουν στη σύΠεριέχει σάκχαρα, μικρά
στασή του. Από τις ουσίες αυ- ποσά πρωτεΐνης, ένζυμα (κατατές επικρατούν τα μέταλλα και λάση, ασκορβικό οξύ, καροτετα ιχνοστοιχεία (το ασβέστιο, νοειδείς ουσίες, οξειδάση της
το μαγνήσιο, ο ψευδάργυρος, γλυκόζης), αμινοξέα, μέταλλα,
ο σίδηρος, ο χαλκός), τα οποία ιχνοστοιχεία βιταμίνες και μια
βρίσκονται σε μεγάλες συγκεποικιλία αντιοξειδωτικών ουντρώσεις.
σιών, όπως φαινολικά οξέα και
Μέλι ελάτης
φλαβονοειδή. Η σύστασή του
Είναι μία από τις καλύτερες
επηρεάζεται από την πηγή πακαι ακριβότερες κατηγορίες
ραγωγής. Η μεγάλη του οσμωτιμελιού, είναι ιδιαίτερα πυκνόρκότητα και οξύτητα θεωρούνται
ρευστο, διακρίνεται για την
ιδιαίτερα καλή του γεύση και υπεύθυνες για την αντιμικροτο χρώμα του ποικίλλει ανάλο- βιακή του δράση. Μεγαλύτερο
γα με την περιοχή προέλευσής ενδιαφέρον όμως παρουσιάτου. Γενικά, το μέλι ελάτης έχει ζουν οι αντιοξειδωτικές ιδιότηέντονο μελί χρώμα, σε άλλες τες του μελιού. Οι φυτοχημικές
περιοχές πιο σκούρο και σε ουσίες που περιέχονται στο
άλλες πιο ανοιχτό. Λόγω του μέλι ενισχύουν την άμυνα του
χαμηλού ποσοστού γλυκόζης, οργανισμού έναντι του οξειδωδεν κρυσταλλώνει. Επίσης είναι τικού στρες.
Οι ολιγοσακχαρίτες επίσης
πλούσιο σε ιχνοστοιχεία (κάλιο,
μαγνήσιο, φώσφορο, σίδηρο) που περιέχει το μέλι (με πιο
και περιέχει βιταμίνες σε μικρές αντιπροσωπευτικό την πανόζη)
επιδεικνύουν αξιόλογη προβιοποσότητες.
τική δράση, ευνοώντας έτσι την
Θυμαρίσιο
Θεωρείται άριστης ποιότη- ανάπτυξη εκείνων των μικροορτας μέλι. Ανήκει στα ανθόμε- γανισμών (μπιφιντοβακτηρίων
λα, αλλά στην πραγματικότητα και λακτοβάκιλλων) στο έντερο
αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία που προάγουν την καλή του λειλόγω των έντονων αρωματικών τουργία.
Αποτελώντας, λοιπόν, μια
και γευστικών χαρακτηριστικών
του. H μεγάλη του όμως ζήτη- θαυμάσια πηγή ενέργειας και
ση οφείλεται και στο γεγονός υδατανθράκων για ενήλικες,
ότι, αν αναμειχθεί με άλλους παιδιά και αθλητές το μέλι καλό
τύπους μελιών (ακόμα και σε είναι να είναι ενταγμένο στο καμικρές ποσότητες), επηρεάζει θημερινό διαιτολόγιο.
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Α

γαπητοί πατριώτες είχα γράψει σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας, πως θα
έκανα μια απόπειρα να ασχοληθώ με την
ιστορία του χωριού, από την δεκαετία του 50-60
μέχρι και σήμερα. Θα ξεκινήσω από τώρα γιατί η
αφορμή δόθηκε την ημέρα που έγιναν τα αποκαλυπτήρια για το μνημείο του Ήρωα Γεωργαντά.
Μετά την τελετή πήγαμε με την παρέα μου να
τσιμπήσουμε στου Λιά την ταβέρνα. Λέω του Λια
γιατί δεν έχω συνηθίσει ακόμα τον γιό του τον
Γιάννη. Όπως και του Σπύρου του Δρούλια πρώτα
μου βγαίνει του Βαρούτσα και μετά του Δρούλια. Να είσαι καλά κυρ Παναγιώτη κάποια στιγμή
θα γράψω για τις καλοσύνες σου στην φτώχια
και την ανοχή που έδειχνες με τα τεφτέρια σου.
Κοινωνικό έργο προσέφερες τα δύσκολα χρόνια
εκείνα. Στο μαγαζί εκεί που τρώγαμε έναν πεντα-

νόστιμο αυγοκομμένο πατσά, κοιτάω στον τοίχο και βλέπω φωτογραφίες του 1958. Βλέπω τον
συγχωρεμένο τον πατέρα μου, τον τότε Γιάννη
Θεοδωρόπουλο και μετέπειτα Παππά Γιάννη, με
όλη την παρέα του να τα πίνουν. Ήταν όλοι λάτρεις της κρασομικήνης, γνωστό βέβαια σε όσους
θυμούνται την εποχή εκείνη. Πραγματικά με έπιασε η συγκίνηση και αυτόματα οι θύμησες γύρισαν
50 χρόνια πίσω. Πενήντα χρόνια πίσω που το
χωριό ήταν στο σκοτάδι. Μόνο με λυχνάρια και
λάμπες πετρελαίου κυκλοφορούσαμε γιατί ακόμη
δεν είχε έλθει το ρεύμα. Ούτε μέσα τα σπίτια είχαν
νερό, μόνο οι βρύσες με τα σπληθάρια ήταν στις
γειτονιές. Θα ξεκινήσω με φωτογραφικό υλικό,
γιατί όπως λέμε μια φωτογραφία χίλιες λέξεις. Για
αυτό θα παρακαλούσα όποιος πατριώτης έχει οικογενειακές φωτογραφίες από μία ή δύο τουλάχι-

στον και όχι παρά πάνω γιατί δεν φτάνει ο χώρος
της εφημερίδας, ας έρθει σε επαφή μαζί μου ή με
άλλα μέλη του Συλλόγου. Θα πρέπει οπωσδήποτε
να προσδιορίζετε τα ονόματα των προσώπων
που έχει η φωτογραφία, αριθμητικά από αριστερά προς δεξιά, όπως κοιτάμε την φωτογραφία.
Καλό θα είναι να μην δίνονται τα πρωτότυπα και
χαθούν, αλλά να βγαίνουν αντίγραφα σε μηχάνημα, ή στο σαρωτή (scanner) και να τις στέλνετε στο e-mail μου vagtheodor@gmail.com, με το
ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο σας για τυχόν
επεξηγήσεις. Το τηλέφωνό μου είναι, το κινητό
6944511502 και το σταθερό 2109418560 (υπάρχει
και στην εφημερίδα). Τις παρακάτω φωτογραφίες
και τα στοιχεία τα έδωσε ο Γ. Ι. Γεωργαντάς και
είναι αναρτημένες στην ταβέρνα του Λιά. Τον ευχαριστώ.
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος.

1ος από αριστερά. Γεωργαντάς Γεώργιος του Ιωάννη
(Σαμαρτζή)2οΚόνιαρης Κων/νος (ρολογάς)

1ος Ιωάννης Γεωργαντάς (Σαμαρτζής). 2ος Γεώργιος
Κόνιαρης της (Θοδωράκενας) πατέρας του τέως προέδρου του Συλλόγου Π. Κόνιαρη. 3ος Αριστοτέλης Κόνιαρης.

Το αυτοκίνητο του Δημοκλή από Καρύταινα 1ος Ανδρέας Μπαρμπαλιάς πατέρας του σημερινού τοπικού προέδρου του χωριού μας Χαράλαμπου Μπαρμπαλιά.2ος ενδεχομένως ο Γιώργης του Μπακούρα.

Του Ευαγγελισμού στο σπίτι του (Σαμαρτζή).1ος Γεώργιος Κόνιαρης (Γουβαλέτσος) 2η Παναγιώτα Κόνιαρη
γυναίκα του Σαμαρτζή. 3η Άρτεμης κόρη τους. 4η Άννα
Γεωργαντά ( του Καφετζή) 5η Βούλα Ταλούμη ( του
Μούκα). 6ος Ανδρέας Γεωργαντάς (Λεβέντης). 6ος Λάμπης Ριγόπουλος (Ευδοκίας).

1η Αικατερίνη Ψαρούλη αδερφή του (Σαμαρτζή). 2ος
Γεώργιος Γεωργαντάς γιός του Σαμαρτζή 3ος Ανδρέας Ανδριανός του Αθανασίου. 4ος Κώστας Κόνιαρης
(ρολογάς).5ος Ηλίας Γεωργαντάς γιός του Σαμαρτζή ο
γνωστός Λιάς.

1ος Ο Λιάς του Σαμαρτζή σε μικρή ηλικία. 2ος Γεώργιος
Κόνιαρης του Μπακούρα. 3η Σταυρούλα Κόνιαρη (Αριστοτέλενα). 4ος Γιάννης Κόνιαρης του Αριστοτέλη. 5ος
Αριστοτέλης Κόνιαρης.

1ος Γιάννης Γεωργαντάς Σαμαρτζής. 2ος Ηλίας Καλιανιώτης (Βασήλαρας) 3ος Γεώργιος Κόνιαρης του (Μπακούρα). 4ος Νικόλαος Μπαρμπαλιάς. 5ος Ανδρέας Σαρακινιώτης (Μπελούσης).

Μάλλον απόκριες στην ταβέρνα του (Σαμαρτζή)1958.
1ος Γιάννης Θεοδωρόπουλος φορτηγατζής και μετέπειτα Παπαγιάννης (Ιερέας και πατέρας μου).2ος Ιωάννης
Γεωργαντάς (Σαμαρτζής). 3ος Λάμπης Ριγόπουλος (της
Ευδοκίας). 4ος Γεώργιος Κόνιαρης (Γουβαλέτσος).

ος

ος

ΕΝΑΣ ΑΓΝΟΣ
ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ

1 Πέτρος Αλεξάκης. 2 Ηλίας Γεωργαντάς του Ιωάννη(Σαμαρτζή). 3ος Γιάννης Μπακουρόγιαννης του
μπάρμπα Αριστοτέλη.
Στην κοπή της πίτας στο Χωριό μας, είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε πολλούς πατριώτες,
αρκετοί από αυτούς λόγω υποχρεώσεων δεν έρχονται τακτικά στο Χωριό μας.
Ανάμεσά τους είδαμε τον συμπατριώτη μας Γεώργιο Ανδριανό
του Ευαγγέλου, που μαζί με
την σύζυγό του και τα ξαδέρφια του Ηλία και Δημήτρη οικογενειακώς, ήρθαν στην εκδήλωση του Συλλόγου για να συ-

ναντήσουν τους πατριώτες και
να απολαύσουν μέρες ξεκούρασης και ηρεμίας στο Χωριό μας.
Κουβεντιάζοντας μαζί τους, γρήγορα η κουβέντα πήγε στο αείμνηστο πατέρα του Γιώργου,
τον εξαίρετο πατριώτη Βαγγέλη Ανδριανό του Ηλία και της Ευανθίας. Θυμηθήκαμε πως ο ανιδιοτελής Βαγγέλης μαζί με άλλους φιλοπρόοδους πατριώτες
στα μέσα της δεκαετίας του
1970, με πολύ μεράκι ανα-

βίωσαν το Σύλλογο και έβαλαν τις γερές βάσεις για
την μετέπειτα πορεία του. Θυμηθήκαμε ακόμη την αγάπη αυτού του ανθρώπου για τους συμπατριώτες του, όταν τους συναντούσε στην Αθήνα και ειδικά αν είχαν ανεβεί από το χωριό,
έκανε τα πάντα για να τους εξυπηρετήσει. Όταν πάλι κατέβαινε στο χωριό φρόντιζε να επισκεφτεί τους κατοίκους του χωριού στις δουλειές τους και

στα σπίτια τους, για να δει
πως τα περνάνε, να συζητήσει μαζί τους, να ενδιαφερθεί για τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, γιατί όπως συνήθιζε να τους λέει «εσείς εδώ φυλάτε Θερμοπύλες».
Λίγο καιρό πριν αφήσει τα εγκόσμια, πάλι μας ξάφνιασε ο φλογερός αυτός πατριώτης.
Μας τηλεφώνησε να περάσουμε από το σπίτι του για να μας παΣυνέχεια στη σελίδα 7

/6

Η θεια - Τόμπραινα

Διευρυμένο ωράριο στο
χιονοδρομικό κέντρο Μαινάλου
Μετά την μεγάλη επιτυχία και την απήχηση που είχε στους
φίλους του σκι το διευρυμένο ωράριο του περασμένου Σαββατοκύριακου, η διοίκηση του χιονοδρομικού κέντρου Μαινάλου
ενημερώνει:
«Έως τα τέλη Μαρτίου το ωράριο λειτουργίας κάθε Σάββατο
θα είναι 09.00-21.00 με βραδινό σκι και πολλά Happenings. Τις
Κυριακές θα υποδεχόμαστε το κοινό 09.00-18.00.
Τις παραπάνω ημέρες δεν θα υπάρχει κάποια επιπλέον χρηματική επιβάρυνση στις ημερήσιες κάρτες αναβατήρων ενώ τα
Σάββατα μετά τις 17.00 και τις Κυριακές μετά τις 15.00 θα ισχύει το μειωμένο εισιτήριο των 10 ευρώ».

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗ

Σ

τις 2 Φεβρουαρίου
2013 στο πανέμορφο ερημικό εκκλησάκι της
Υπαπαντής που ανήκει
στην Ι. Μ. Προδρόμου,
ανήμερα τελέσθηκε κατανυκτική Θ. Λειτουργία, από
τον Ηγούμενο της Μονής
Αρχιμανδρίτη π. Λεόντιο
Θεοδωρόπουλο και τον
πολύ αγαπητό σε όλους
τους μας π. Γ. Κοκοσούλη.
Ο Σύλλογός μας είχε προγραμματίσει την ημέρα
αυτή να παραβρίσκεται
εκεί. Από νωρίς το εκκλησάκι γέμισε από πατριώτες
και όχι μόνο, που ήλθαν
και από τα γύρω χωριά.
Πάνω από 130 άτομα παρακολούθησαν την Θ. Λειτουργία. Βοήθησε και ο
καιρός βέβαια. Ήταν μια
ηλιόλουστη ημέρα, και
απολαύσαμε την απεραντοσύνη της φύσης, την
ηρεμία, την ησυχία, μακριά από θορύβους και
κάθε τι ενοχλητικό των
πόλεων. Μόνο το κελαΐδισμα των πουλιών και ο
ήχος από τα κουδούνια
των προβάτων ακούγονταν. Μετά το πέρας της
Θ. Λειτουργίας οι πατέρες
της Μονής, είχαν προετοιμάσει το καθιερωμένο πλέον κέρασμα στους
προσκυνητές. Τηγανητό
μπακαλιάρο, πεντανόστιμη σκορδαλιά, τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια και
άφθονο κόκκινο κρασί,
όλα αγνά μοναστηριακά. Ο π. Πρόδρομος έκανε με τάξη το σερβίρισμα και κανένας δεν έμεινε παραπονούμενος. Όλοι μείναμε ευχαριστημένοι και ιδιαίτερα όσοι πήγαν για πρώτη φορά, οι οποίοι έκαναν
τα καλύτερα σχόλια για την εμπειρία τους αυτή.
Ευχαριστούμε
πολύ τον Γέροντα
και τους πατέρες
της Μονής για ότι
έκαναν για όλους
μας. Η Παναγία
να μας χαρίζει
υγεία ώστε του
χρόνου να είμαστε πάλι εκεί.

Η θεια-Τόμπραινα, Σταυρούλα το όνομά της για
όσους δεν γνωρίζουν, ήταν
θυγατέρα του παπα-Γιώργη
του προπάππου μου. Είχε
αδέρφια τον παππού μου
παπα-Αντώνη, τον μπαρμπαΔημοσθένη δίπλα μας, τον
μπαρμπα-Θοδωρή παραδίπλα μας κι ήταν η μάνα του
κουμπάρου μας του Γιώργη
του Τόμπρου απέναντί μας.
Είχε κι άλλα αδέρφια και
παιδιά. Πού να βρεις άκρη.
Για μένα ήταν η θειαΤόμπραινα που συχνά πυκνά
αράδιζε στα συγγενικά σπίτια της γειτονιάς μας, ερχόμενη απ’ το δικό της σπίτι
στις παρυφές του Αγιο-Λιά.
Σ’ εκείνο το σπίτι της τη θυμάμαι πάντα να είναι μόνη.
Τι μαγείρευε, τι συγυριόταν,
τι έφκιανε δεν ήξερα. Μια
φορά μόνο έτυχε να μπω
μέσα. Είχε καθαρές κουρελούδες και πολύ κρύο.
Το όλο της παρουσιαστικό
πρόδινε ότι στη ζωή της περίσσευε η λιτότητα και πλούτιζε η ολιγάρκεια. Ψηλή, μελαχρινή, έντυνε τον σκελετό
της με μακριές υφαντές φουστάνες, ριγωτά μακρυμάνικα πουκάμισα και μπόλκες,
όλα μαύρα. Το τσεμπέρι της,
μαύρο κι αυτό, ήταν αυτονόητη επέκταση των μαλλιών
της, που ποτέ δεν είχα δει.
Το ’δενε πάνω δεξιά σε κόμπο, έτσι που να μην τύχει
και το πάρει ο αγέρας, γιαδ’
αλλιώς πού ντροπές της. Τα
χέρια της ήταν πολύ χαρακτηριστικά. Μακρυδάχτυλα
σκελετωμένα, αποτελούσαν
για μένα χώρο εξερεύνησης.
Έπιανα το χέρι της και περιέτρεχα με το δάχτυλό μου
τα ρυάκια, τις κατεβασιές
και τα ποτάμια των φλεβών
της. Δηλαδή, εδώ που τα
λέμε, ήταν τόσο αδύνατη,
που ο αγέρας την έπαιρνε
ολόκληρη. Αφού, όταν το
παρατήρησα αυτό, γέλαγα
με την ψυχή μου. Καθόμουν
και αγνάντευα το φευγιό της
κατά την πλατεία, που μόλις πέρναγε το Tαλουμαίικο
σπίτι και ο βοριάς λεύτερος
έτρεχε καταπάνω για το σχολείο, η θεια λόξευε αριστερά
με τις φουστάνες της, εδώ να
πέσει εκεί να απογειωθεί…
Αυτή η θεια λοιπόν, ήταν
και ένας θαυμαστός χαρακτήρας. Συγκερασμός αξιοπρέπειας, χαρμολύπης και
χιούμορ. Βέβαια! Είχε ένα
πηγαίο και ανεπιτήδευτο
χιούμορ. Μια φορά, δίπλα
μας στης θεια-Δημοσθέναινας
την πέτρινη σκάλα, το θυμάμαι σαν τώρα· εκαθόντανε η
θεια ανάμεσα στ’ ανθισμένα
σκυλάκια. Τριγύρω της πάνε
οι γυναίκες. Νύφες, ανιψιές,
εγγονές, γειτόνισσες και γω,
περίεργη για να βλέπω, χώθηκα χαμηλά μέσα απ’ τα
φουστάνια τους. Την πειράζανε που ήταν τόσο αδύνατη.
«Μωρ’ θεια, φάε και λίγο να
πιάσεις κρέας, να σου ρίνουνε και τις ενέσες», «βάνε τίποτα πέτρες στις τσέπες να
μη σε παίρνει ο αγέρας», «θα
πεθάνεις και θα λένε ότι σ’
αφήκαμε νηστικιά». Πετάγεται η Ελένη η Βαλαχού: «Όχι,

να μην πεθάνεις τώρα, δεν
αδειάζουμε. Πέρα κείθε τον
αλωνάρη που θα ‘χουμε και
σπερνά». Λέγανε, λέγανε,
πειράζανε, γελάγανε… Οπότε

Η θεια-Τόμπραινα με τον εγγονό
της Πάνο Τόμπρο το 1955 στον
Αγιο-Λιά

η θεια, ανέλπιστα, κάνει μια
τις φουστάνες της μέχρι απάνω ψηλά. Πρώτη μου φορά
έβλεπα ανθρώπινο σκελετό.
Το πιο παχύ σημείο ήταν τα
παπούτσια. «Ουουου, μωρ’
θεια!» τσιρίζουνε όλες κάνοντας πίσω. Με τσαλαπατάνε,
αλλά επιζώ. «Κα κα κα» τα
γέλια. Κι η θεια-Τόμπραινα:
«Να, μωρή, χαζιά είμαι να
πάω φαΐ στα σκουλήκια; Κάντε παρέκει». Αν δεν κλάψαμε από τα γέλια, τι να σας
πω.
Πολύ- πολύ αργότερα αξιολόγησα μέσα μου τη σοφία
αυτής της κουβέντας. Τη σοφία της εγκράτειας και ενός
κόσμου ασκητικού επιμελώς
κεκαλυμμένου. Ήταν φορές
που οι σοφές κουβέντες της
είχαν άλλο στόχο. «Να έχετε
απλοκαρδιά με τους άντρες
σας». «Να γελάτε για ν’ αλατίζετε τη ζωή σας». «Με τις
υπομονές περνάει η παλιοζωή».
Κοινωνικότατη, ήταν πανταχού παρούσα φιγούρα
αναπόσπαστη σε κηδείες, γάμους και γιορτές. Μια φορά,
θυμάμαι, ήταν της Τυρινής
που κάναμε το σόι ένα γλέντι
στο καφενείο του Λάμπη, του
γιου της, με ρεφενέ μακαρόνια, τυριά και γιαούρτι. Εκεί
άκουσα πρώτη φορά από τη
θεια-Τόμπραινα το τραγούδι
της «κοκκάλας». Το ‘λεγε με
ψηλόσυρτη φωνή, φαφούτικη άρθρωση λόγω ελλιπούς
οδοντοστοιχίας κι όλοι οι
υπόλοιποι επαναλάμβαναν
τον στίχο:
Να παράδες, χασάπη, δω
μου κρέας.
Να παράδες, δω μου κρέας, να ‘ν’ από καλή μεριά.
Και μου δίνει, μανά μου,
μια κοκκάλα.
Και μου δίνει μια κοκκάλα,
μια γαϊδουρινή κεφάλα.
Πέντε μέρες, μανά μου,
τήνε βράζω.
Πέντε μέρες τήνε βράζω,
στις εφτά την κατεβάζω.
Και μου ‘ρχέται, μανά μου,
ένας φίλος.
Και μου ‘ρχέται ένας φίλος,
της γειτόνισσας ο σκύλος.
Και μ’ αρπάζει, μανά μου,
την κοκκάλα.
Και μ’ αρπάζει την κοκκάλα
από μέσ’ απ’ την τσουκάλα…
(κάπως έτσι…)

Έκατσε μέχρι το τέλος
του γλεντιού αργά τη νύχτα
κι ύστερα έφυγε μόνη της
κατά τον Αγιο-Λιά. Το σκοτάδι στουπί. Πώς έβλεπε δεν
ξέρω. Ίσως την γνώριζαν οι
πέτρες και μέριαζαν.
Όμως, δεν ήταν το χιούμορ
που την χαρακτήριζε τόσο,
όσο η μετριοπάθεια και η λιτότητά της. Πολύ δύσκολα
δεχόταν, ίσως τον χρόνο μια
φορά, να ‘ρθει για φαγητό
στο σπίτι μας, που κάτι καλό
θα είχαμε. Καθόταν αμίλητη. Η μάνα μου, που πάντα
νοιαζόταν τους μοναχικούς
γέροντες του χωριού, την
παρότρυνε: «Φάε λιγούλι
κρέας, μωρ’ θεια», «Τρώω,
παιδάκι μου, τρώω». Μπα,
δεν έτρωγε. Πιρούνιζε μόνο
δυο τρεις φαρμακουλήθρες
απ’ το πιάτο στη μέση, τις
τίνιαζε καλά-καλά-καλά, να
μην κρατάνε πολύ λάδι, και
τις έβαζε στο πιάτο της. Δυο
δάχτυλα ψωμί και οπωσδήποτε λίγο τυρί, σαν μοναδική
αμαρτία, αποτελούσαν πλήρες γεύμα. «Δε θα φας ‘κομα
λίγο, θεια;», «Όχι, παιδάκι
μου, χόρτασα. Να ‘χετε την
ευκή μου». Εγώ τότε νόμιζα
ότι ντρεπόταν. Αλλά αυτή
είχε δική της φιλοσοφία,
γνωστή μόνο στον Θεό, που
την πήρε κοντά Του περασμένα τα ενενήντα. Ασκήτρια, εκπροσωπούσε έναν
άλλο κόσμο: την αγνότητα
της κόρης, την υπακοή στα
γονικά, την «απλοκαρδιά»
στον άντρα της, την υπομονή
στην παιδοκομία, την καρτερία, τέλος, για τον λόγο που
είχε γεννηθεί γυναίκα. Ήταν
για όλα αυτά μια σιωπηλή
κραυγή κόσμου υψηλής ταπείνωσης. Ένα άλλο προφίλ.
Η θεια αυτή, η θειαΤόμπραινα, η θεια Σταυρούλα, γερή ρίζα του οικογενειακού μου δέντρου, ανέπαυε
μέσα μου τη σταθερότητα
της ύπαρξής μου και ένοιωθα το μέλλον τεράστιο, χωρίς το φάσμα του τέλους.
Ποτέ, ίσως, δεν αντελήφθη
πόσο την αγαπούσα και πόσο
την ήθελα να είναι μαζί μας
στο τραπέζι του σπιτιού μας.
Αφού αποτρώγαμε, έκανε το
σταυρό της με το μακρυδάχτυλο κατακομπιασμένο χέρι
και : «Να ‘χετε την ευκή μου,
παιδάκι μου. Εγώ να παγαίνω τώρα.»
Έξω στο τσιμεντάκι μας τη
χάζευα να απομακρύνεται
στη μέση του δρόμου, ευθεία
κατά την πλατεία, μαύρη φιγούρα, με τις μουριές από δω
και από κει να αποτελούν τις
κουρτίνες μιας αυλαίας, που
στο βάθος της η ψηλόλιγνη
θεια-Τόμπραινα έστριβε και
χανόταν κατά τον Αγιο-Λιά.
Αχ, μια φωτογραφική μηχανή!...
Φωτεινή Παπαντωνίου
Από τις σημειώσεις
«Η δεκαετία του ‘50»
Σας υπενθυμίζουμε ότι η
ύλη της εφημερίδας συμπληρώνεται στο τέλος
κάθε ζυγού μήνα. Φροντίστε λοιπόν, όσοι ενδιαφέρεστε για την έγκαιρη
αποστολή κειμένων και
παρατηρήσεων σας.
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ΤΟ ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ
«Η Ελλάδα και η Δύση» ή
αλλιώς οι όψεις των σχέσεων
που ανέπτυξαν στο πέρασμα
των αιώνων οι Έλληνες και οι
ευρωπαϊκοί λαοί είναι το θέμα
που απασχόλησε τη Δευτέρα
17 Δεκεμβρίου το ανοιχτό φόρουμ ιδεών Megaron Plus που
φιλοξένησε τη δεύτερη εκδήλωση της Σειράς «Η Ελλάδα και
η Δύση», η οποία περιλάμβανε
δύο ομιλίες: εκείνη του δημοσιογράφου Τηλέμαχου Μαράτου με θέμα «Ο Δα΄ντης και η
Αρχαία Ελλάδα» και αυτή του
συγγραφέα, ελληνιστή και Πρεσβευτή του Ελληνισμού Πέδρο
Ολάγια (Pedro Olalla González
de la Vega) με τίτλο «Αρκαδία:
φορέας ελληνισμού, συνιστώσα πολιτισμού».
Η ομιλία του κ. Olalla αναφέρεται στην αρκαδική οδό
διάδοσης του ελληνισμού που
παραμένει η μεγάλη άγνωστη,
ιδίως στους Έλληνες, όπως σημειώνει ο ίδιος στην εισαγωγή
του, επισημαίνοντας ότι:
«Εάν ο δυτικός πολιτισμός
έχει δεχθεί τις συμβολές της δημοκρατίας, της φιλοσοφίας και
της τραγωδίας ταυτίζοντάς τες
με το όνομα Αθήνα, τα εξίσου
ουσιαστικά στοιχεία του ελληνικού κληροδοτήματος όπως,
η ιδέα της ευδαιμονίας και οι
έννοιες της φυσικής δικαιοσύνης και της αρμονίας μεταξύ
ανθρώπου και φύσης, έχουν
περάσει στον παγκόσμιο πολιτισμό άρρηκτα συνδεδεμένα με
το όνομα και την ποιητική εικόνα της Αρκαδίας.
Αυτή η δεύτερη οδός, που χαρακτηρίζεται από τη συγκίνηση
και τη διαίσθηση απέναντι στην
αθηναϊκή ορθολογικότητα, έχει
μπολιάσει τον δυτικό πολιτισμό
ανά τους αιώνες με βλαστούς
ταπεινοφροσύνης, αθωότητας,
χαράς της ζωής, αγάπης προς
τη φύση, έρωτα και ποιητικής
ευαισθησίας.
Ωστόσο, ενώ η αθηναϊκή
οδός χαίρει του αδιαμφισβήτητου κύρους και της γενικής
αναγνώρισης, η αρκαδική οδός
διάδοσης του ελληνισμού πα-

ραμένει η μεγάλη άγνωστη
στους ίδιους τους Έλληνες. Η
Αρκαδία δεν είναι μόνο τα Βουκολικά του Βιργίλιου ή οι περίφημοι ποιμένες του Πουσέν:
λόγου χάριν, η αρχαία Ρώμη
διεκδικούσε τη συγγένειά της
με την Ελλάδα επικαλούμενη με
υπερηφάνεια τους αρκαδικούς
της δεσμούς η παρακμασμένη
Ρωμαϊκή Δημοκρατία αναζήτησε την ηθική της ανοικοδόμηση μέσα από ένα βουκολικό
ιδανικό ο Πετράρχης καταδίκασε την αδικία της εποχής του με
ένα εκτενές αρκαδικό ποίημα οι
πρωτεργάτες της φλωρεντιανής Αναγέννησης ταύτισαν το
ουμανιστικό τους καταφύγιο
στο Φιέσολε με τη μυθική Αρκαδία καθώς και από τις πρώτες
εκδόσεις του τυπογραφείου,
μαζί με τα έργα του αθάνατου
Ομήρου και τους πολιτικούς
λόγους του Ισοκράτη, ήσαν τα
υποβλητικά ειδύλλια του Θεόκριτου, του δημιουργού της
βουκολικής ποίησης.
Από την Αρχαιότητα έως τις
μέρες μας, το ίχνος της Αρκαδίας δεν απουσίασε ποτέ από
το εικονολόγιο της Δύσης, εξ
ου και δικαίως μπορούμε να
ισχυριζόμαστε ότι το αρκαδικό
στοιχείο δεν υπήρξε μόνο φορέας ελληνισμού αλλά και σημαντική συνιστώσα του πολιτισμού μας.
Σήμερα, την ώρα που η δημοκρατία της «αθηναϊκής οδού»
εξακολουθεί να είναι στον κόσμο μας μια πρόκληση και ένα
desideratum, οι αξίες και οι
στάσεις της «αρκαδικής οδού»
εξακολουθούν και αυτές να
είναι –πέρα από κληρονομιά–
επείγουσα ανάγκη για την αντιμετώπιση, δια της πολιτικής και
της εκπαιδευτικής οδού, των
οικολογικών και κοινωνικών
προκλήσεων του τωρινού πολιτισμού μας».
Όλη την ομιλία του Pedro
Olalla μπορείτε να τη δείτε
στο facebook στη διεύθυνση «ELLIKO ARCADIAS FUN
CLUB” με ημερομηνία 27 Δεκεμβρίου.

ΕΝΑΣ ΑΓΝΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ
ραδώσει κάτι σημαντικό για
το χωριό. Αμέσως τις επόμενες ημέρες, τον επισκέφτηκε στο σπίτι του, ο Πρόεδρος του συλλόγου Αντώνης Παπαντωνίου.
Εκεί αφού προηγήθηκε αρκετή κουβέντα για το χωριό και το σύλλογο, ο αείμνηστος Βαγγέλης είπε στο Πρόεδρο ότι έχει παραλάβει από τον αείμνηστο Βασίλειο Λυκογιάννη όλο το αρχείο, της ανοικοδόμησης της σχολής του Ιωάννη Μαυράκου στο χωριό. Συγκινημένος είπε χαρακτηριστικά:
«Θέλω να το παραδώσω σε σας που εκπροσωπείτε τις επόμενες γενιές του xωριού μας και ξέρω ότι θα κάνετε αυτό που
πρέπει».
Το αρχείο αυτό έχει διατηρηθεί σε αρίστη κατάσταση και περιέχει χρήσιμες πληροφορίες, που μπορεί να αξιοποιηθούν επ’ ωφελεία του χωριού μας. Συγχρόνως μέσα από
αυτό το αρχείο αναδεικνύεται η μεγάλη προσφορά του μεγάλου ευεργέτη μας Ιωάννη Μαυράκου.
Λίγους μήνες αργότερα ο Βαγγέλης μας άφησε. Δεν ήθελε
να γράψουμε τίποτα για αυτή του την ενέργεια. Όμως όχι
μόνο του το χρωστάμε αλλά και αυτή του η συμπεριφορά, η
αθόρυβη και άδολη προσφορά του στο χωριό, πρέπει να είναι
παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας. Και είμαστε σίγουροι
ότι από εκεί ψηλά που είναι θα χαμογελάσει και θα μας συγχωρέσει….
Αυτός ήταν ο συμπατριώτης μας Βαγγέλης Ανδριανός. Αιωνία του η Μνήμη.
Χαράλαμπος Μπαρμπαλιάς
Πρόεδρος Κοινότητας Ελληνικού
Αντώνης Παπαντωνίου
Πρόεδρος Συλλόγου ο Προφήτης Ηλίας
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«Απέναντι όχθη»: Η τραγωδία του Λούσιου
έγινε best seller και παράσταση στο Λονδίνο
Η τραγωδία του Λούσιου
ποταμού έγινε best seller
και παράσταση στο Λονδίνο
από έναν εκ των επιζώντων
τον 37χρονο σήμερα Φίλιππο
Φραγκούλη από τη Θεσσαλονίκη. Ο επιζών της τραγωδίας που συγκλόνισε το 2007
τη χώρα, αφού 8 νέα παιδιά
έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια μίας συνηθισμένης
εκδρομής, αποφάσισε πριν
ένα χρόνο περίπου να γράψει για την τραγωδία και για
τον αγώνα για επιβίωση για
να μην ξεχαστεί το γεγονός,
αλλά και για να περάσει το
μήνυμα της αξίας της ζωής.
Το βιβλίο με τίτλο «Απέναντι όχθη» κυκλοφόρησε πριν
λίγες μέρες από τις εκδόσεις
Novelbooks και έγινε best
seller.
Αυτές τις μέρες ο Φίλιππος βρίσκεται στο Λονδίνο
και παρακολουθεί μαθήματα

υποκριτικής και σε συνεργασία με σημαντικούς παραγωγούς να ανεβάσει στο σανίδι

το βιβλίο και τα όσα έγιναν
την Άνοιξη του 2007 στο
Λούσιο.
«Σήμερα ζω κατά τύχη.

Αν δεν είχα βρει στις όχθες
του ποταμού ένα άδειο κουτί
Nivea το οποίο λειτούργησε
ως τύμπανο φέρνοντας τους
διασώστες στο μέρος μου σήμερα δε θα ζούσα» λέει σε συνέντευξή του στο κυριακάτικο Πρώτο Θέμα.
Η τραγική ιστορία του
Λούσιου ξετυλίγεται σε 130
σελίδες…. «Το χρωστούσα
στον εαυτό μου και στους φίλους μου που χάθηκαν τόσο
άδικα και απρόσμενα» λέει ο
συγγραφέας και συμπληρώνει «η αλήθεια είναι πως όταν
έχεις ζήσει μία τόσο μεγάλη
τραυματική εμπειρία πρέπει
να καταλαγιάσει το σοκ και
μετά να μπορέσεις να την
μοιραστείς». Και κλείνοντας
λέει «Η δύναμη της ανθρώπινης θέλησης και η ανάγκη
επαναπροσδιορισμού των ουσιαστικών αξιών πρέπει να
ορίσουν τη ζωή μας».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗΣ ΣΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Α. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟ
Στις 4 Φεβρουαρίου 2013 το
Δ.Σ. της Παγγορτυνιακής συναντήθηκε με τον Υπουργό
Υγείας κ. Α. Λυκουρέντζο. Ο
πρόεδρος κ. Π. Πλέσσιας έθεσε τα θέματα που αφορούν
τα Κέντρα Υγείας Δημητσάνας
και Τροπαίων όπως η στελέχωσή τους από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τεχνικό εξοπλισμό. Τη στελέχωση
των αγροτικών Ιατρείων και
τη σύνδεση τους με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
Ακόμη ενημερώθηκε και για
άλλα προβλήματα που αφορούν την Γορτυνία. Ο Υπουργός μας ευχαρίστησε για την
πρωτοβουλία αυτή και είπε
ότι όντως είναι στις προτεραιότητες αυτές οι επισημάνσεις
και το συντομότερο θα κάνει
ότι μπορεί στο μέτρο του δυνατού να επιβιώσουν τα Κέντρα Υγείας.
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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μος ακολουθία εψάλη στον Ι.Ν.
Ταξιαρχών Καλαμαριάς και ετάφη στο εκεί νεκροταφείο. Παρόντες ήταν ανώτεροι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τοπικοί παράγοντες, φίλοι και συγγενείς, τα παιδιά του
Δημήτρης, Ηλίας, Παναγιώτης,
τα εγγόνια του και η πολυαγαπημένη του σύζυγος Κούλα.
Εκφωνήθηκαν τρεις επικήδειοι
λόγοι. Όλοι βαθιά συγκινημένοι χαιρέτισαν με τον τελευταίο
ασπασμό τον αγαπημένο τους.
Ευχόμαστε ολόψυχα και παρακαλούμε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του. Η μακεδονική γη που δέχθηκε το σώμα
του, να γίνει μάνα γη και να τον
ξεκουράσει.
Αγαπητέ και σεβαστέ μας
μπαρμπα-Γιάννη, Καλό σου Ταξίδι. Θα σε θυμόμαστε όπως
ήσουν, για να αισιοδοξούμε και
να χαμογελάμε όπως εσύ – το
έχουμε ανάγκη.
Θερμά συλλυπητήρια στους
οικείους σου.
ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Αντιπροσωπεία της Ένωσης. Πρόεδρος Π. Πλέσσιας, Αντιπρόεδροι
Π. Καρβελάς και Π. Κάπος, Γεν Γραμματέας Μ. Αγγελοπουλου, Ειδικός Γραμματέας Βαγγ. Θεοδωρόπουλος, Σύμβουλος Τύπου Πένυ
Καλύβα και το μέλος Μ. Σακελλαρίου.

Η κοπή πίτας της Παγγορτυνιακής
Με μεγάλη επιτυχία η Παγγορτυνιακή έκοψε στα γραφεία
της την πρωτοχρονιάτικη πίτα στης 10-2-2013. Ο πρόεδρος Π.
Πλέσσιας απηύθυνε χαιρετισμό και ευχήθηκε χρόνια πολλά σε
όλους. Μεταξύ άλλων είπε ότι το ∆Σ της Ένωση καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για την επίλυση των μεγάλων προβλημάτων της Επαρχίας μας. Ευχαρίστησε δε όλους τους πατριώτες
που συνέβαλαν στο να μαζευτούν τρόφιμα για τους άπορους
της Γορτυνίας, τα οποία δόθηκαν στην Μητρόπολη μας για
να μοιρασθούν. Την πίτα ευλόγησε ο Αρχ/της π. Νεκτάριος
Κιούλος. Την εκδήλωση αυτή τίμησαν με την παρουσία τους
ο Αντιπεριφερειάρχης κ Ε. Γιαννακούρας ο οποίος απηύθυνε
χαιρετισμό και ανέφερε διάφορα έργα που γίνονται και για τα
καινούργια που έχουν προγραμματιστεί. Αναφέρθηκε δε και
στο κονδύλι που έχει η περιφέρεια στα χέρια της των 500.000
ευρώ για τα έργα γύρω από τις Ι. Μονές (διάνοιξη στροφών,
ασφαλτόστρωση χωματόδρομου και πυρασφάλεια αυτών). Ο
∆ήμαρχος κ. Ι. Γιαννόπουλος μίλησε για τα προβλήματα του

∆ήμου και τις προσπάθειες που καταβάλει για την επίλυσή
τους. Ακόμη παρευρέθηκαν η βουλευτής της Ν.∆ κ. Σ. Βούλτεψη ο τέως βουλευτής κ ∆. Κωστόπουλος και οι πολιτευτές του
νομού μας Π. Καρβελάς, Κ. Βλάσης και Γ. Παπαηλιού καθώς
και πολλοί πρόεδροι και μέλη Συλλόγων.
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
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Τρεις μειοδοτικοί διαγωνισμοί για το
φωτοβολταϊκό πάρκο Μεγαλόπολης
Τρεις μειοδοτικούς διαγωνισμούς για το φωτοβολταϊκό πάρκο Μεγαλόπολης, ισχύος 50 MW, προκήρυξε σήμερα η ΔΕΗ
Ανανεώσιμες, 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ.
Οι διαγωνισμοί αφορούν την προμήθεια όλου του εξοπλισμού, την κατασκευή του έργου και την κατασκευή των δύο

Διαχείριση απορριμμάτων σε πόλεις
της Ευρώπης
Επειδή γίνεται πολύς λόγος για τα σκουπίδια και στην Αρκαδία τελευταία, καλό είναι να μαθαίνουμε τι γίνεται και στην
Ευρώπη, όπου τα σκουπίδια θεωρούνται πλούτος και γίνονται
αντικείμενο διεκδίκησης μεταξύ των τοπικών κοινωνιών. Το συγκεκριμένο άρθρο αφιερώνεται και σε τοπικό δήμαρχο που σε
προτροπή μας να διεκδικήσει εργοστάσιο ανακύκλωσης υπεροπτικά μας απάντησε «ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ…»
Το εργοστάσιο
απορριμμάτων στη Βιέννη
Σύμφωνα με στοιχεία της
Επιτροπής περιβάλλοντος
της Κομισιόν η διαχείριση των

υποσταθμών του έργου.
Το φωτοβολταϊκό πάρκο Μεγαλόπολης θα αναπτυχθεί σε
έκταση 2.000 στρεμμάτων εντός του λιγνιτωρυχείου Μεγαλόπολης. Εκτιμάται ότι θα παράγονται 65.000 MWh ηλεκτρικής
ενέργειας ετησίως, ενώ παράλληλα θα αποφεύγεται η εκπομπή 58.000 τόνων CO2 από συμβατικές μονάδες.

Ταξιδεύοντας με τη Μάγια Τσόκλη

Η

Μάγια Τσόκλη και η εκπομπή της «ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ» επισκέφθηκε τη Μαδαγασκάρη. Εκτός από το εκτενές αφιέρωμα στη χώρα ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον αγαπητό
συμπατριώτη μας και φανατικό υποστηρικτή του συλλόγου
μας Παναγιώτη Ταλούμη. Όσοι δεν το είδατε αναρτήθηκε στο
fasebook στη διεύθυνση «ELLINIKO ARCADIAS FUN CLUB”. Αξίζει να την επισκεφθείτε και να το δείτε….Παρακάτω δημοσιεύουμε και το ενημερωτικό σημείωμα της ΕΡΤ για την εκπομπή.

«Ταξιδεύοντας με τους Έλληνες της Μαδαγασκάρης»
Υπάρχει μια νησιωτική σεις, και υποσχέσεις για σοχώρα, νότια του ισημερινού σιαλιστικούς παραδείσους…
και απέναντι από τις ακτές π ο υ δ ε ν υλ οπ ο ι ή θ η κα ν .
της Αφρικής, που βρέχεται Σήμερα, η Παγκόσμια Τράαπό τα νερά του Ινδικού πεζα εκτιμά ότι το 70% του
Ωκεανού. Αποκόπηκε από πληθυσμού ζει με λιγότερο
την Μαύρη Ήπειρο πριν από από 1 δολάριο την ημέρα.
160 εκατομμύρια χρόνια για Σ’ αυτούς τους ανθρώπους
να γίνει το καταφύγιο μιας έρχεται να συμπαρασταθεί
μοναδικής στο πλανήτη εν- η ελληνορθόδοξη επισκοπή
δημικής χλωρίδας και πανί- υπό την καθοδήγηση του
δας. Παλιά αποικία που κέρ- επισκόπου κυρίου Ιγνατίου.
δισε την ανεξαρτησία της για Δίνοντας πρωινό σε περισνα βουτήξει σε έναν κυκεώνα σότερα από 1000 παιδάκια
πολιτικών κρίσεων, με πλού- κάθε μέρα, διανέμοντας τρόσια εδάφη, ατελείωτες αμφιμα σε άπορες οικογένειες,
μώδεις παραλίες, μυρωδάτη
ιδρύοντας σχολεία, σχολές
βανίλια, καφέ, και γαρίφαλο,
και νοσοκομεία η επισκοπή
παραδειγματικά χαμογελαστούς πλην όμως πάμφτω- Μαδαγασκάρης τιμά παραχους κατοίκους, 18 διαφορε- δειγματικά το ρόλο της. Κι
τικές εθνότητες που διατη- αυτό χάρη σ’ ένα δραστήριο
ρούν τις παραδόσεις τους, δίκτυο εθελοντών από την
είναι το όνειρο κάθε ταξιδιώ- Αυστραλία, την Κύπρο, την
τη αλλά και όλων των παι- Ελλάδα αλλά και χάρη στον
διών που ανακάλυψαν χάρη Παναγιώτη Ταλούμη, επίτιμο
σε 4 φυγάδες πιγκουίνους πρόξενο της Ελλάδας και της
και τρεις ταινίες κινουμένων Κύπρου στο νησί, που ξεκίσχεδίων, ποια άλλη? Τη Μα- νησε από το τίποτε και από
το Ελληνικό Αρκαδίας, για
δαγασκάρη!
Στη σύγχρονη ιστορία της, να δημιουργήσει -50 χρόνια
η παλιά γαλλική αποικία έχει αργότερα- μια μικρή αυτοζήσει πραξικοπήματα, ανα- κρατορία 25 περίπου επιχειτροπές εξουσιών, διαδηλώ- ρήσεων…

Θα μείνει το κύπελλο στην Αθήνα
ή θα γυρίσει στο χωριό;

ΚΟΜΗΤΕΣ VS ΚΟΠΡΙΤΕΣ
Μεγάλο Σάββατο 04/05/2013
ώρα 6 μ.μ. στο γήπεδο του χωριού

απορριμμάτων σε πόλεις της
Ευρώπης και η ανακύκλωση
ξεπερνά κατά πολύ τους στόχους των κοινοτικών οδηγιών.
Βερολίνο
Σε λειτουργία 2 μονάδες
Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, 8 μονάδες θερμικής
επεξεργασίας, 5 μονάδες
κομποστοποίησης. Ποσοστό
ανακύκλωσης 87%.
Υπάρχουν 17 κέντρα επεξεργασίας ανακυκλώσιμων
υλικών. Σε κάθε σπίτι ή διαμέρισμα στο Βερολίνο υπάρχουν ειδικά κιβώτια για τα
απορρίμματα, τα οποία είναι
προσβάσιμα μόνον από τους
ενοίκους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις κλειδώνουν για
να μην υπάρχουν διαρροές.
Υπάρχουν, μάλιστα, διάφοροι
τύποι κάδων ανακύκλωσης
με διαφορετικά χρώματα. Κίτρινος για τα υλικά συσκευασίας, πράσινος για τα χαρτιά,
καφέ για τα οργανικά απορρίμματα, γκρι για όλα όσα δεν
ανακυκλώνονται.
Κοπεγχάγη.
Σε λειτουργία 20 μονάδες
θερμικής επεξεργασίας απορριμμάτων, 7 μονάδες κομποστοποίησης, 25 μονάδες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών. Ποσοστό ανακύκλωσης
96%. Υπολογίζεται ότι από τα
εργοστάσια θερμικής επεξεργασίας λαμβάνουν ενέργεια
68 δήμοι κοντά στην Κοπεγχάγη.
Η ανάπτυξη αυτών των μονάδων, μάλιστα, έχει περιορίσει το ενεργειακό κόστος και
την εξάρτηση της χώρας από
το πετρέλαιο, ενώ χάρη σ'
αυτές έχει μειωθεί ο αριθμός
των χωματερών. Στην Κοπεγχάγη υπάρχει μόνο 1 μονάδα υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων. Οι κάτοικοι έχουν
υποδεχτεί με χαρά αυτές τις
μονάδες θερμικής επεξεργασίας αφού είναι πολύ καθαρές και αυξάνουν την αξία
των ακινήτων τους, μιας και
ρίχνουν σημαντικά το κόστος
θέρμανσης.
Σε γενικές γραμμές, σε όλη
τη χώρα εφαρμόζεται ένα
πρόγραμμα βασισμένο στο
βάρος/όγκο των απορριμμάτων, χρεώνοντας κάθε νοικοκυριό με βάση τη λογική «ο
ρυπαίνων πληρώνει». Παράλληλα, δίνονται κίνητρα για
ανακύκλωση και μείωση του

όγκου των απορριμμάτων και
μοιράζονται κάδοι κομποστοποίησης.
Παρίσι
Διαθέτει μόνο 2 μονάδες
υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων. Κοντά στο Παρίσι λειτουργούν 14 μονάδες θερμικής επεξεργασίας. Ποσοστό
ανακύκλωσης 83%.
Μέσω της καύσης των
σκουπιδιών σε αποτεφρωτήρες παράγεται αρκετή ενέργεια για να τροφοδοτήσουν
ένα εκατομμύριο σπίτια με
ηλεκτρισμό και 600.000 με
θέρμανση σε όλη τη Γαλλία.
Σε όλη τη χώρα λειτουργούν
165 εργοστάσια αποτέφρωσης και αξιοποιούν το 95%
των αποτεφρωμένων αποβλήτων υπό μορφή ενέργειας.
Στο Παρίσι τα σκουπίδια
διαχωρίζονται μέσα σε ειδικούς κάδους διαφορετικών
χρωμάτων και τα αντίστοιχα
φορτηγά τούς περισυλλέγουν
δύο φορές την εβδομάδα. Το
κόστος αποκομιδής και μεταφοράς καλύπτεται από τους
ίδιους του κατοίκους της πόλης, μέσω του λεγόμενου
«taxe d'habitation» -αντίστοιχου των δικών μας δημοτικών
τελών.
Λονδίνο
Είναι σε λειτουργία 7 μονάδες υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, και υπάρχουν 19
μονάδες κομποστοποίησης.
Ποσοστό ανακύκλωσης 70%.
Στις μονοκατοικίες περιμετρικά του κέντρου του Λονδίνου οι ιδιοκτήτες συλλέγουν
τα σκουπίδια σε πλαστικές
σακούλες στο σπίτι ή στην
«πίσω αυλή» και τα βγάζουν
στην εξώπορτα την ημέρα
που πρόκειται να περάσει η
υπηρεσία αποκομιδής του
δήμου. Για τις πολυκατοικίες
του κέντρου υπάρχουν ειδικοί
κάδοι στην εξώπορτα κάθε
κτηρίου.
Το 40% των σπιτιών με κήπο
επεξεργάζεται τα οργανικά
απορρίμματά του με τη μέθοδο της κομποστοποίησης.
Σε λειτουργία και 5 μονάδες
θερμικής επεξεργασίας.
Άμστερνταμ
Είναι σε λειτουργία 27
μονάδες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών και
υπάρχουν 12 μονάδες κομποστοποίησης και 7 μονάδες θερμικής επεξεργασίας.

Η ύλη του επόμενου
φύλλου θα κλείσει στις
30 Απριλίου 2013.
Περιμένουμε έγκαιρα
τις συνεργασίες σας.

Ποσοστό Ανακύκλωσης 91%
Δίνεται βάρος στον διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών, με αποτέλεσμα μεγάλο
μέρος των απορριμμάτων να
επαναχρησιμοποιείται. Στους
ΧΥΤΑ της χώρας καταλήγουν
μόλις 280.000 τόνοι απορριμμάτων ετησίως, όταν στην
Ελλάδα πέφτουν πάνω από 4
εκατ. Τόνοι.
Στοκχόλμη
Είναι σε λειτουργία 22 μονάδες διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, 8 μονάδες
κομποστοποίησης και 9 μονάδες θερμικής επεξεργασίας.
Λειτουργεί μόνο μια μονάδα
υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων. Ποσοστό ανακύκλωσης 85%.
Από το 2007 η ταφή απορριμμάτων σχεδόν τερματίστηκε..
Μαδρίτη
Υπάρχουν 5 μονάδες υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων
και 17 μονάδες κομποστοποίησης. Ποσοστό ανακύκλωσης
62%.
Ρώμη
Υπάρχουν 5 μονάδες υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, 12 μονάδες ανακύκλωσης και 7 μονάδες κομποστοποίησης. Ποσοστό ανακύκλωσης 58%. Στη Ρώμη πάλι, η
ανακύκλωση επιβραβεύεται
με δωρεάν εισιτήρια στα μέσα
μαζικής μεταφοράς.
Βιέννη
Είναι σε λειτουργία 7 μονάδες θερμικής επεξεργασίας
απορριμμάτων και βρίσκονται
μέσα στον αστικό ιστό της
πόλης. Λειτουργούν 18 μονάδες ανακύκλωσης και 11
μονάδες κομποστοποίησης.
Ποσοστό ανακύκλωσης 89%.
Αθήνα
Σε λειτουργία 1 ΧΥΤΑ. Ποσοστό Ανακύκλωσης 24,5 %
ενώ το υπόλοιπο 75 με 80%
των απορριμμάτων καταλήγει σε υγειονομική ταφή. Λειτουργούν μόλις 6 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). Λειτουργεί ένας
αποτεφρωτήρας νοσοκομειακών αποβλήτων (ΧΥΤΑ Φυλής), μια μονάδα κομποστοποίησης (ΧΥΤΑ Φυλής).
Γιώργος Κεραμιτζόγλου
Όσοι πατριώτες θέλουν να καταθέσουν κάποιο ποσό στο Σύλλογό
μας μπορούν να το κάνουν πηγαίνοντας στην Εθνική Τράπεζα. Ο
λογαριασμός είναι 040/609112-13.
Καλό είναι μετά να ενημερώνουν
τον ταμία ή οποιοδήποτε μέλος του
ΔΣ ώστε η προσφορά να δημοσιεύεται στην εφημερίδα.

