
ΣΣτο διοικητικό συμ-
βούλιο του Συλλό-
γου που συνεδρίασε 

πριν από την πραγματοποί-
ηση του καθιερωμένου πλέ-
ον ετήσιου χορού, συζητή-
θηκε να ξεκινήσει μια προ-
σπάθεια για την διοργάνω-
ση κάποιου ξεχωριστού γε-
γονότος από πλευράς του 
Συλλόγου τις ημέρες της 
Αποκριάς στο χωριό.

Ύστερα από ώριμη συζή-
τηση αποφασίστηκε ο Σύλ-
λογος να ανάψει φωτιά στην 
πλατεία του χωριού την Κυ-
ριακή το βράδυ(δεύτερη 
Αποκριά) και να προσφέ-

ρει ένα μεζέ και ένα ποτήρι 
κρασί συμβολικά στους πα-
τριώτες για το καλό! 
Κατά τη διάρκεια του χο-

ρού του Συλλόγου η ιδέα 

αυτή συζητήθηκε με τους 
εκπροσώπους του δήμου οι 
οποίοι εξέφρασαν τη θέλη-
ση να προσφέρoυν και αυ-
τοί στην εκδήλωση του Συλ-
λόγου. Και έτσι το «γλυκό 
έδεσε».
Ήδη από την Παρασκευή 

το απόγευμα αρκετοί πατρι-
ώτες άρχισαν να προσέρχο-
νται στο χωριό και να δίνουν 
έναν άλλο τόνο στο τριήμε-

ρο αυτό.
Το Σάββατο το μεσημέρι 

στήθηκε η τέντα, μπροστά 
από το σχολείο που την Κυ-
ριακή το βράδυ θα αποτε-
λούσε το επίκεντρο του γλε-

ντιού. Σ’ αυτό επικεφαλής 
ήταν ο Αργύρης Ανδριανός 
με βοηθούς του τον Ηλία 
Ανδριανό και τον Λάκη Τα-
λούμη. 
Όσο για το Σάββατο το 

βράδυ οι πατριώτες ξεφά-
ντωσαν μασκαρεμένοι ή όχι, 
στα μαγαζιά του χωριού μέ-
χρι το πρωί.
Την Κυριακή το απογευ-

ματάκι ήρθε και ο άμμος 
πάνω στον οποίο θα ανά-
βαμε τη φωτιά. O Αργύρης 
και ο Ηλίας Ανδριανός κου-
βάλησαν αρκετές αμαξιές 

ξύλα με το φορτηγό τους 
από την αποθήκη τους γλι-
τώνοντας το σύλλογο από 
ένα επιπλέον έξοδο. Τους 
ευχαριστούμε πολύ.

 Κατά της επτά το από-
γευμα, οι συνήθεις ύποπτοι, 
μέλη του Συλλόγου και του 
Δήμου, άρχισαν να μαζεύ-
ονται και να πιάνουν δου-
λειά! Άλλοι ασχολήθηκαν με 
το φωτισμό και το άναμμα 
της ψησταριάς, άλλοι με το 
άναμμα της μεγάλης φω-
τιάς και όταν νύχτωσε ξεκί-
νησε το απόλυτο γλέντι!!!! 
Πατριώτες άρχισαν να προ-
σέρχονται και να βοηθούν 
εθελοντικά στην όλη διαδι-
κασία!!! Άλλος να κουβαλά-
ει με το φτυάρι κάρβουνα 
για την ψησταριά, άλλος να 
βοηθάει στο ψήσιμο, άλλος 
στο σερβίρισμα, άλλος να 
φέρνει αλάτι και λεμόνι για 
τα κρέατα!! Μετά από λίγο 
ήρθαν και τα δύο αρνιά από 
την Στεμνίτσα, πολύ όμορ-
φα ψημένα, τα οποία ήταν 
προσφορά του Δήμου και 
έγιναν ανάρπαστα. Kάποιοι 
είχαν την ευγενή καλοσύ-
νη να τα κόψουν και να τα 
σερβίρουν σε πιατάκια αλλά 
δε χρειάστηκε. Εξαφανίστη-
καν σε λίγα λεπτά χωρίς να 
χρειαστούν περαιτέρω δια-
δικασίες.

 Ακόμη τα κρέατα (σου-
βλάκια και μπριζόλες) που 
ήταν προσφορά του Δή-
μου και του Συλλόγου ήταν 
όμορφα ψημένα από τους 
εθελοντές ψήστες του χω-
ριού.
Αυτό το οποίο ακολού-

θησε δεν είχε ξανασυμβεί 
ποτέ στο χωριό!!!! Κόσμος 
στην πλατεία να κουβεντιά-
ζει, να χορεύει στο δρόμο, 
να χαίρεται, να γλεντάει με 
την ψυχή του!!!
Όλοι μας για λίγο ξεχάσα-

με τα προβλήματά μας και 
την οικονομική κρίση και ξε-
φαντώσαμε στον αποκριά-
τικο ρυθμό!! Κάτι ανάλογο 
είχε να συμβεί στο χωρίο 
από το 1981 όπου είχε ανά-
ψει φωτιά στην πλατεία ο 
τότε Πολιτιστικός Σύλλογος 
Ελληνικού. 
Πιστεύω ότι τα λόγια είναι 

περιττά και όλοι όσοι ήταν 
το τριήμερο της Καθαράς 
Δευτέρας στο χωριό πέρα-
σαν αξέχαστα! Εδώ βέβαια 
πρέπει να τονίσουμε το αυ-
θόρμητο της όλης ιστορίας 
αφού δεν προλάβαμε να ει-
δοποιήσουμε αρκετούς πα-
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Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν

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

Όπως ήταν γνωστό σε 
όλους τους πατριώτες ο ετή-
σιος χορός του Συλλόγου 
μας, πραγματοποιήθηκε σε 

μια προσεγμένη αίθουσα 
στην περιοχή της Πάρνηθας 
στις 22 Φεβρουαρίου.
Αν και ο καιρός δεν ήταν 

και ο καλύτερος, αφού όλη 
η Ελλάδα βρισκόταν «στην 
κατάψυξη» παρόλα αυτά οι 
πατριώτες άρχισαν να προ-
σέρχονται στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων Grand Cavallari, 
από νωρίς το μεσημέρι.
Τα μέλη του Συμβουλί-

ου του Συλλόγου, τα οποία 
βρίσκονταν εκεί από νωρίς, 
τους περίμεναν στην είσοδο 
της αίθουσας για να τους κα-
λωσορίσουν και για να τους 
ευχηθούν, με ένα ζεστό και 
φιλόξενο χαμόγελο, σαν κα-
λοί οικοδεσπότες. Οι πατρι-

ώτες προσέρχονταν μέχρι τις 
3:30, όπου άρχισε να σερ-
βίρεται το πολύ νόστιμο και 
ιδιαίτερα γευστικό φαγητό.
Όλα ήταν πολύ προσεγμέ-

να και μελετημένα μέχρι και 
την τελευταία λεπτομέρεια, 
γεγονός το οποίο επαληθεύει 

την επιλογή του συγκεκριμέ-
νου εστιατορίου από την επι-
τροπή χορού του Συλλόγου.
Την εκδήλωση από πλευ-

ράς του Συλλόγου άνοιξε η 
Μαρία Παπαφωτίου. Στη συ-
νέχεια χαιρετισμούς απηύθυ-
ναν ο πρόεδρος του Συλλό-
γου Αντώνης Παπαντωνίου, 
η Πρόεδρος του Συλλόγου 
των Γυναικών Μαρία Μπαρ-
μπαλιά καθώς και ο Δήμαρ-
χος Τρικολώνων Γιώργος 
Μπαρούτσας. 
Μετά από το φαγητό ο dj 

ο οποίος καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης φρόντι-
ζε για την καλύτερη μουσική 
μας διασκέδαση, άλλαξε ρε-
περτόριο και μας κάλεσε να 
μπούμε στο χορό με καλαμα-
τιανά και τσάμικα. Τα μέλη 
του Δ.Σ του Συλλόγου χωρίς 
να χάσουν χρόνο ανταποκρί-

θηκαν στο κάλεσμα και άνοι-
ξαν το χορό. Στη συνέχεια το 
κέφι άναψε για τα καλά με 
πατριώτες όλων των ηλικιών 
να μπαίνουν στο χορό.
Ταυτόχρονα αρκετά παιδά-

κια του χωριού άρχισαν να 

O καρνάβαλος στην πυρά

Και χορός στην πλατεία

Συνέχεια στη σελίδα 4

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άποψη της αίθουσας

Το Δ.Σ. στις επάλξεις

Συνέχεια στη σελίδα 4
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την απόφαση ανέργεσης της 
προτομής αλλά υλοποιεί 
απόφαση του προηγούμενου 
συμβουλίου και της γενικής 
συνέλευσης του συλλόγου. 
Λεπτομέρειες θα πείτε. Ναι 
αλλά λεπτομέρειες που κά-
νουν τη διαφορά. Είπαμε ο 
παλιός είναι αλλιώς…

Προσφορά 
στο σύλλογο

Προσφέρουμε στο σύλ-
λογο Ελληνικού το ποσό 
των 500 ευρώ εις μνήμην 
της αγαπημένης μας μη-
τέρας Αντιγόνης Φουρ-
λή. 

Τα παιδιά της
• Το ΔΣ του συλλόγου 

ευχαριστεί πολύ και τους 
εύχεται να πάρουν τα χρό-
νια της.

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

ΚΑΦΕ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

«ΤΟ ΚΕΦΙ»
ΣΜΥΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ελληνικό Αρκαδίας - Τηλ. 27910-31425

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΩΣ 28/02/09
Λογαριασμός ξενώνα  1.095,98
Λογαριασμός κληροδοτήματος Αμερικής 3.897,72
Λογαριασμός κινήσεως  41.999,36 
Μετρητά  7.398,33 
Σύνολο 54.391,39

ΑΪΒΑΛΗΣ Διον. Παναγιώτης  210 2711111 6936064999

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. Μάριος  210 2929248 6979110691

ANΔΡΙΑΝΟΣ Αργ. Ηλίας  6945950942

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιω. Ευάγγελος 210 9418560 6976868638

ΚΟΝΙΑΡΗ Ιωαν. Χριστίνα 210 9711862 6974306576

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παν. Έφη 210 2138821 6977527006

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασ. Αντώνιος 210 4835042 6944414777

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Χρ. Μαρία  210 9703892 6973684504

ΤΑΛΟΥΜΗ Βασ. Ευαγγελία  210 9351703 6977456036

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χαρ. Βασίλειος  210 9768257 6948116666

ΤΣΑΜΠΗ Χαρ. Ελένη  210 8655795 6977413229

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

*Oι μεταφορές χρημάτων στο κληροδότημα της Αμερικής από το 
λογαριασμό κινήσεως σύμφωνα με την απόφαση 2 της 19-11-08 και 
στο λογαριασμό κινήσεως από τα μετρητά σύμφωνα με την απόφα-
ση 4 της 2-12-08 δεν έχουν γίνει γιατί εκκρεμεί η νομιμοποίηση των 
εκλογών από το Πρωτοδικείο Αθηνών και επομένως το νέο ΔΣ δεν 
μπορεί ακόμα να κάνει κινήσεις των λογαριασμών του Συλλόγου. 
Μόλις λήξει η ανωτέρω εκκρεμότητα τα χρήματα θα μεταφερθούν 
άμεσα σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις του ΔΣ.

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 

ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Σπυριδούλα Θεριανού 

της Μαρίας Λαγοδήμου και ο 
Σταύρος Κοντογιαννόπουλος 
απέκτησαν ένα υγιέστατο κο-
ριτσάκι στις 24/10/2008.
Το Δ.Σ. εύχεται να τους ζή-

σει.

ΓΑΜΟΙ
Στις 17 Ιανουαρίου ο Θο-

δωρής Παπαγεωργίου (γιος 
του αγαπητού συμπατριώτη 
μας Μίμη) και η Αναστασία 
Ξένου ενώθηκαν με τα δεσμά 
του γάμου στον Ιερό Ναό Αγ. 
Δημητρίου Πετρούπολης. 
Μετά το μυστήριο ακολούθη-
σε τρικούβερτο γλέντι μέχρι 
πρωίας στο κέντρο «Πελοπόν-
νησος» στην Πάρνηθα. Το ΔΣ 
τους εύχεται να ζήσουν ευτυ-
χισμένοι.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Η Αγγελική Αικατερίνη 

Θεριανού του Αντωνίου και 
της Μαρίας Λαγοδήμου πέ-

ρασε στο Πανεπιστήμιο της 
Πελοποννήσου (Σπάρτη) στη 
σχολή Οργάνωση και Διαχεί-
ριση Αθλητισμού.
Το Δ.Σ. εύχεται καλή στα-

διοδρομία.

ΠΕΝΘΗ
Απεβίωσε στην Αθήνα – 

Αργυρούπολη- ο Αντώνιος 
Κόνιαρης του Ηλία και η κη-
δεία του έγινε στο νεκροτα-
φείο της Αργυρούπολης στις 
05/03/09.
Αγαπητέ μου ξάδελφε τώρα 

αναπαύσου.
Αντώνιος Γ. Παπαντωνίου
• Στις 24 Ιανουαρίου άφη-

σε τη τελευταία του πνοή ο 
Νικόλαος Ταλούμης. Η ταφή 
του έγινε στο νεκροταφείο 
Αγίων Αναργύρων.
Το ΔΣ εκφράζει τα θερμά 

του συλλυπητήρια στους οι-
κείους των εκλιπόντων.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Το ΔΣ εκφράζει τα θερμά 

του συλλυπητήρια στον κ. 
Νίκο και την κ. Ελένη Γαϊ-
τανάρη για την απώλεια του 
γαμπρού τους Σπήλιου Πα-
παγιαννόπουλου.

 ΔΩΡΕΑ
Ανώνυμος δωρητής προσέ-

φερε το ποσό των 1000 ευρώ 
για τις ανάγκες του ιερού 
ναού Προφήτου Ηλία στο 
Ελληνικό. Το εκκλησιαστικό 
συμβούλιο ευχαριστεί θερμά. 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Διόρθωση στην επιστολή 

του προέδρου έκανε ο τέως 
πρόεδρος κ. Ηλίας Καλλια-
νιώτης. Το νέο ΔΣ δεν πήρε 

Ιανουάριος 2009
Πληρωμές
 ΔΕΗ  144
Στεφάνι Γ.Κόνιαρη  50
Πληρωμή παιδικού χωριού SOS  50
(για Γ.Ανδριανό-Τσουλάκο)
2 σφραγίδες  50
Πληρωμή αίθουσας ΔΕΗ  20
 Διανομής εφημ. 102 291,30
Κοινόχρηστα Δεκεμβρίου 84,35
Εκτύπωση εφημ. 102 273,02
Εκτύπωση προσκλήσεων-Λαχνών 150
Πληρωμή Αγγλικών Δεκεμβρίου  81,80
ΕΥΔΑΠ  8
Σύνολο Πληρωμών  1.202,47
Έσοδα
Παπαθανασίου Αργυρώ Ενοίκιο  460
Ένοίκιο ξενώνα(9-10-11 2008)  8.402,90
Ιερά Μονή Νικοδήμου(προσφορά)  200
Θεοδωροπούλου Βενετία Ενοίκιο  187
Τόκοι Β’εξαμήνου 2008  168
Αργυρώ Δ.Μπαρμπαλιά &
Ελένη Δ.Μπαρμπαλιά-Γεωργάκη (προσφορά) 198,80 
Σύνολο εσόδων  9.616,70
Από μεταφορά  46.553,09
Πληρωμές  1.202,47
Έσοδα  9.616,7
Ταμείο Ιανουαρίου  54.967,32

 Φεβρουάριος 2009
Πληρωμές
Δώρα χορού  1.287,5
Super market για τη πίττα  192,08
Αγορά 3 βιβλίων για τη πίττα  150
Κοινόχρηστα Ιανουαρίου  22,35
Κλειδιά  16
Πληρωμή προσκλήσεων (230Χ 22)  5.060
DJ χορού  350
Σύνολο πληρωμών  7.077,93
Έσοδα
Ντίνα Δ.Γεωργαντά-Σπυροπούλου (προσφορά)  100
Ταλούμη-Ξηνταριανού Βούλα (προσφορά) 
 100 δολλάρια Αυστραλίας
Παπαθανασίου Αργυρώ Ενοίκιο  460
Κόνιαρης Αθανάσιος(προσφορά)  100
Προσκλήσεις χορού  3.400
Λαχνοί χορού  1.842
Παπαντωνίου Δημήτριος Ενοίκιο Δωματίου  600
Σύνολο εσόδων  6.502
Από μεταφορά  54.967,32
Πληρωμές  7.077,93
Έσοδα  6.502
Ταμείο Φεβρουαρίου  54.391,39

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ
  ΕΣΟΔΑ  ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ  3400  5060
ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ  1842
DJ   350
EΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛ. ΛΑΧΝ.   150
ΑΓΟΡΑ ΔΩΡΩΝ   1.287,5
ΣΥΝΟΛΑ  5.242  6.847,5
 ΖΗΜΙΑ   1.605,5

Η ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 Όπως κάθε χρόνο έτσι 

και φέτος ο Σύλλογος δι-
οργανώνει την εκδρομή 
του, στην όμορφη Μονεμ-
βασιά, στις 15,16 και 17 
Μαΐου.

 Το κόστος της εκδρο-
μής αναμένεται να είναι 
περίπου 100€ το άτομο. 
Στην τιμή συμπεριλαμβά-
νονται οι διανυκτερεύσεις, 
μονοήμερη εκδρομή στην 
Ελαφόνησο και η μεταφο-
ρά με το πούλμαν.

 Δηλώσεις συμμετοχής 
και καταβολή του ποσού 
στα μέλη του Συλλόγου το 
αργότερο μέχρι 25 Απρι-
λίου.
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Με αφορμή την τελευ-
ταία εκδήλωση του 

συλλόγου το ΔΣ αισθάνεται 
την ανάγκη να απευθυνθεί 
στους πατριώτες κάνοντας 
ορισμένες πικρές αλλά 
αναγκαίες επισημάνσεις.

Είναι γεγονός ότι ο χορός 
είναι η κορυφαία εκδήλω-
ση του συλλόγου μας για 
όλο το χρόνο. Και αυτή την 
εκδήλωση αν πραγματι-
κά θέλουμε να λεγόμαστε 
σύλλογος οφείλουμε να τη 
στηρίζουμε ως μέλη του. 

Καταλαβαίνουμε ότι 
υπάρχει οικονομική κρίση, 
καταλαβαίνουμε ότι όλοι 
έχουμε τις δουλειές μας 
και τις υποχρεώσεις μας 
αλλά και ο σύλλογος τι 
ζητάει; Μια φορά το χρό-
νο τα μέλη του να δαπανή-
σουν τρεις ώρες να έρθουν 
να δουν τους πατριώτες, σε 
μια πόλη που δεν ξέρουμε 
πια ο ένας τον άλλο.

 Ο σύλλογος δεν θέλει 
να αποκομίσει κέρδος απ’ 
αυτή την εκδήλωση. Την 
κάνει για ένα και μόνο 
λόγο. Να κρατήσει όσο εί-
ναι δυνατόν τους δεσμούς 
ανάμεσα στα μέλη. Γι’ αυτό 
και επιδοτεί και την πρό-
σκληση, γι’ αυτό και βά-

ζει για κλήρωση πλούσια 
δώρα, γι’ αυτό και κλείνει 
τις καλύτερες αίθουσες, με 
την καλύτερη μουσική. Αν 
οι πατριώτες θεωρούν ότι 
όλα αυτά δεν είναι αρκετά 
τότε ή θα πρέπει να αναθε-
ωρήσουμε το θεσμό αυτό ή 
να τον καταργήσουμε.

Το ΔΣ πάντως δεν είναι 
διατεθειμένο να συνεχίσει 
ένα θεσμό από τον οποίο ο 
σύλλογος «μπαίνει μέσα» 
στην κυριολεξία. Μπορεί 
κάλλιστα αυτά τα λεφτά 
που χάνει να τα αξιοποιή-
σει με πολύ καλλίτερο τρό-
πο για το χωριό αλλά και 
με πολύ λιγότερο κόπο για 
τα μέλη του ΔΣ.

 Πρέπει να καταλάβουμε 
όλοι ότι ο σύλλογος δεν 
υφίσταται μόνο για να ζη-
τήσουμε από την τράπεζα 
που διατηρεί αίμα, για να 
βραβεύει με χρήματα τα 
παιδιά μας που μπήκαν στα 
πανεπιστήμια, για να πη-
γαίνει δωρεάν θέατρο τους 
πιτσιρικάδες, να διοργανώ-
νει πάρτι με δωρεάν ποτό 
για τη νεολαία ή για να μας 
πηγαίνει δωρεάν στο χωριό 
τα τριήμερα. Ο σύλλογος 
θέλει και τη στήριξή μας. 
Αν όχι κάθε λίγο και λιγάκι 

τουλάχιστον μια φορά το 
χρόνο. Μετά θα δικαιούμα-
στε όσοι συμμετέχουμε να 
τον κρίνουμε.

 ΤΟ Δ.Σ.

Ποιοι κέρδισαν τα 
δώρα της κλήρωσης

Την τηλεόραση LCD Sam-1. 
sung 32 ιντσών το νούμερο 
125 που ανήκει στην κα. Κό-
νιαρη Αρετή.
Την τηλεόραση LCD Sam-2. 
sung 32 ιντσών το νούμε-
ρο 732 που ανήκει στον κ. 
Μάρα Βασίλη.
Την φωτογραφική μηχανή 3. 
8,2 megapixel Samsung το 
νούμερο 915 που ανήκει 
στον κ. Βασίλη Κουρουνιώ-
τη.
Το DVD recorder Samsung 4. 
το νούμερο 585 που ανήκει 
τον κ. Ταλούμη Μπάμπη.
Την digital ψηφιακή κάμερα 5. 
Samsung το νούμερο 1043 
που ανήκει στον κ. Τόμπρο 
Δημήτριο.
Την digital ψηφιακή κάμερα 6. 
Samsung το νούμερο 589 
που ανήκει στην κα. Καρα-
τόλιου.
Την δωροεπιταγή αξίας 150 7. 
ευρώ στα καταστήματα In-
tersport το νούμερο 133 
που ανήκει στην κα. Κόνια-
ρή Αρετή 
Το τσίπουρο-κρασί-ουίσκι 8. 
το νούμερο 389 που ανήκει 
στον κ. Ρούσσο. 

Τα πρώτα 7 δώρα ο σύλλο-
γος τα αγόρασε από τον όμιλο 
Φουρλή σε πολύ χαμηλές τιμές.
Το ΔΣ ευχαριστεί την οικογένεια 
Φουρλή.

Το τελευταίο δώρο ήταν προ-
σφορά του πατριώτη μας Αθα-
νασίου Κόνιαρη.Το ΔΣ του συλ-
λόγου τον ευχαριστεί.

Την Κυριακή 8 Μαρτίου 
οργανώθηκε από το 
σύλλογό μας εθελο-

ντική αιμοδοσία στο νοσοκο-
μείο «Αμαλία Φλέμιγκ». Παρά 
τη μεγάλη κινητοποίηση του 
συλλόγου και του υπεύθυ-
νου της τράπεζας αίματος κ. 
Ηλία Καλλιανιώτη, τον οποίο 
το ΔΣ ευχαριστεί θερμά, η 
προσέλευση ήταν κατώτερη 
του αναμενόμενου. Προσήλ-
θαν 13 άτομα και δόθηκαν 11 
φιάλες αίματος που προστέ-
θηκαν στην ήδη υπάρχουσα 
τράπεζα. Δυστυχώς όμως από 
ένα σύλλογο με 500 μέλη να 
προσέρχονται μόνο 13 για 
κάτι που θα βοηθήσει τους 
συνανθρώπους μας αλλά και 
εμάς τους ίδιους κάποια στιγ-
μή αποδεικνύει ότι κάτι δεν 
πάει καλά. Και αυτό δεν εί-
ναι χαρακτηριστικό μόνο του 

συλλόγου μας αλλά γενικό-
τερα της σημερινής κοινωνίας 
μας. Όπου ο καθένας κοιτάει 
«τη πάρτη του» αδιαφορώ-
ντας για το συνάνθρωπό του. 
Βέβαια στη πρώτη δύσκολη 
στιγμή όλοι θα απευθυνθού-
με στο σύλλογο απαιτώντας 
φιάλες αίματος για τους αγα-
πημένους μας λες και ο σύλ-
λογος έχει κάποια μηχανή 
που παράγει αίμα. Καλό λοι-
πόν είναι να σηκωθούμε πια 
από τους καναπέδες μας, να 
βγούμε από το καβούκι μας 
και ας κοιτάξουμε και τον δι-
πλανό μας. Και την επόμενη 
φορά που θα διοργανωθεί 
εθελοντική αιμοδοσία, που 
πιθανά να είναι στο χωριό τον 
Αύγουστο, ας είμαστε περισ-
σότεροι. Γιατί ας μη ξεχνάμε 
ότι σύλλογος είμαστε όλοι και 
όχι μόνο το Δ.Σ.

AΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ 2/2
1) Εγκρίθηκε επιτροπή αποτελούμενη από τον Αντώνη Πα-

παντωνίου, Ηλία Ανδριανό και Τάκη Αιβαλή όπως διερευνή-
σουνε τη δυνατότητα περίφραξης και δενδροφύτευσης του 
Αη-Γιώργη.

2) Εντέλλεται ο ταμίας Μάριος Αναγνωστόπουλος να μετα-
φέρει από το λογαριασμό κινήσεως στο λογαριασμό κληροδο-
τήματος Αμερικής 16000.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ 16-2
1) Αποφασίστηκε ομόφωνα η ανάθεση στον Ηλία Ανδριανό 

να ερευνήσει τη δυνατότητα εκδήλωσης τη Κυριακή της Απο-
κριάς στο χωριό.

2) Συζητήθηκαν θέματα διοργάνωσης του χορού (προσκλή-
σεις-λαχνοί-δώρα κ.λ.π.)

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Έχοντας γίνει η αρχή από πέρυσι ο σύλλογος θα διοργα-

νώσει τον δεύτερο αγώνα μεταξύ των ντόπιων και των επι-
σκεπτών του χωριού (Κοπρίτες-Κομήτες). Αυτό θα γίνει το 
Μεγάλο Σάββατο το απόγευμα στο γήπεδο του χωριού και 
η απονομή των κυπέλλων το ίδιο βράδυ πριν την Ανάσταση 
στη πλατεία. Να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι είχαν νικήσει οι 
Κομήτες 2-1.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣΕΤΗΣΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣΑΓΩΝΑΣ

ΚΟΜΗΤΕΣ vs ΚΟΠΡΙΤΕΣΚΟΜΗΤΕΣ vs ΚΟΠΡΙΤΕΣ

Μεγάλο Σάββατο 18-4-09Μεγάλο Σάββατο 18-4-09
Ώρα 6.00 μ.μ.Ώρα 6.00 μ.μ.

στο γήπεδο Ελληνικούστο γήπεδο Ελληνικού

Θα μείνει το κύπελλο στην ΑθήναΘα μείνει το κύπελλο στην Αθήνα
ή θα πάει στο χωριό;ή θα πάει στο χωριό;

ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΤΙ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΛΟΥΜΕ

Πέρασε καιρός από τότε που είχαμε 
επικοινωνήσει μέσω της εφημερίδας 
του χωριού μας. Βεβαίως η επικοινω-

νία υπήρχε μεταξύ μας με άλλους τρόπους. 
Αισθανόμαστε όμως την ανάγκη να επικοι-
νωνήσουμε και πάλι μέσω της εφημερίδας 
και να σας ενημερώσουμε για τις εκδηλώσεις 
που πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Σύλλο-
γός μας. 
Πρωτίστως θέλουμε να συγχαρούμε και 

πάλι το νεοεκλεγέν Δ.Σ. του Συλλόγου «Ο 
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», να του ευχηθούμε κάθε 
επιτυχία στο ανιδιοτελές έργο του, που απο-
σκοπεί αποκλειστικά και μόνον στην κάθε εί-
δους προσφορά προς το χωριό μας, το οποίο 
βρίσκεται στην σκέψη όλων μας. Επίσης θέ-
λουμε να ευχαριστήσουμε και το προηγούμε-
νο Δ.Σ. για όσα προσέφερε. 
Έστω και καθυστερημένα . αλλά ποτέ δεν 

είναι αργά, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυ-
πητήρια προς το ζεύγος Νικολάου και Ελένης 
Γαϊτανάρη, εκλεκτών φίλων και αρωγών του 
Συλλόγου μας, για την απώλεια του αγαπη-
μένου και εξαιρέτου γαμπρού τους Σπήλιου, 
ο Θεός να του χαρίσει Καλό Παράδεισο και 
στην οικογένειά του παρηγοριά. 
Ο Σύλλογος Γυναικών, όπως σας έχει ενη-

μερώσει, τόσον στο προηγούμενο φίλο της 
εφημερίδας, όσον και στην εκδήλωση του 
Συλλόγου Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, θα πραγ-
ματοποιήσει ημερήσια εκδρομή στις (29) εί-

κοσι εννέα Μαρτίου 2009, ημέρα Κυριακή, 
στη λίμνη ΔΟΞΑ Κορινθίας, με περιήγηση 
στην γύρω περιοχή και το γεύμα θα παρα-
σχεθεί στο Σούλι Κορινθίας, στην ταβέρνα 
της συμπατριώτισας και φίλης Χριστίνας Βα-
σιλοπούλου. Η αναχώριση θα γίνει στις 8.00 
π.μ., από την πλατεία Ομονοίας, μπροστά 
από το κατάστημα του Χόντου. Παράκληση 
θερμή, όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην 
εκδρομή αυτή θα πρέπει να το δηλώσουν 
εγκαίρως στην Αντιπρόεδρο του Συλλόγου 
Κική Γεωργαντά, τηλ. 210-5745905, στην Τα-
μία Βούλα Παπαγεωργίου, τηλ. 210.2910974 
και στα λοιπά μέλη του Συλλόγου, καθώς και 
στο τηλέφωνο 210.3847626. Ελπίζουμε στην 
συμμετοχή όλων των μελών και φίλων του 
Συλλόγου μας και υποσχόμαστε να περάσου-
με τόσο καλά, που για πολύ καιρό να το θυ-
μόμαστε. Για όλα τα άλλα θέματα που εκκρε-
μούν και έχουν σχέση με τον Σύλλογό μας θα 
σας ενημερώσουμε αργότερα. Θα πρέπει να 
γνωρίζετε όλοι σας ότι προσπαθούμε για το 
καλύτερο, παρά τι δυσκολίες που υπάρχουν 
και την δύσκολη εποχή που διανύουμε. Αλλά 
έχουμε δηλώσει ότι για τις γυναίκες δεν υπάρ-
χουν δυσκολίες, τραβούν πάντα μπροστά και 
επιτυγχάνουν, έστω και αργά τους στόχους 
τους. Ευχόμαστε Καλή Σαρακοστή και ο Θεός 
να μας χαρίζει Υγεία, Χαρά και ό,τι ο καθένας 
μας επιθυμεί. 

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. 

τριώτες και δεν γράφτηκε 
κάτι ανάλογο στην εφημε-
ρίδα, αφού αρκετοί ήταν και 
αυτοί οι οποίοι απουσίαζαν 
από το χορό και δεν ενημε-
ρώθηκαν ανάλογα.
Ο Σύλλογος δεσμεύεται 

από φέτος ότι αυτή η εκ-
δήλωση θα καθιερωθεί και 
θα οργανωθεί καλύτερα τα 
επόμενα χρόνια.

Tελειώνοντας θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε τους 
ψήστες Βασίλη Κουρουνιώ-
τη, Γιώργο Αποστολόπουλο, 
Νίκο Ταλούμη τον φροντι-
στή Ηλία Κουρουνιώτη,τον 
θερμαστή Νίκο Σπηλιόπου-
λο,τον Μπάμπη Μπαρμπα-
λιά και τον Αργύρη Ανδρια-
νό και τα μέλη του ΔΣ που 
συνεργάστηκαν για την επι-
τυχία αυτής της κοινής εκ-
δήλωσης.
Και του χρόνου να είμα-

στε όλοι παρόντες και καλή 
σαρακοστή!!!!

ΑΠΟΚΡΙΕΣ... ΑΠΟΚΡΙΕΣ... 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

καλούν τους παρευρισκόμε-
νους πατριώτες να ενισχύ-
σουν το Σύλλογο με την αγο-
ρά λαχνών για τη συμμετο-
χή στην κλήρωση που έγινε 
αργότερα και προς το τέλος 
της εκδήλωσης.
Μετά από τα παραδοσιακά, 

δημοτικά τραγούδια, το κέφι 
φούντωσε με λαϊκά τραγού-
δια ζεϊμπέκικα αλλά και χο-
ρευτικά. 
Ήταν ακόμη μια πετυχημέ-

νη εκδήλωση του Συλλόγου 

με την οποία προσπαθήσα-
με να φέρουμε το Σύλλογο 
πιο κοντά στους πατριώτες 
και να γνωριστούμε καλύτε-
ρα μεταξύ μας. Βέβαια αυτό 
έγινε εφικτό μόνο από όσους 
παρευρέθησαν στο χορό και 
οι οποίοι ήταν 100 λιγότεροι 
από τη προηγούμενη χρονιά. 
Σημαντική ήταν και η απου-
σία των νέων του χωριού. 
Κάτι το οποίο μας λύπησε 
αφού ο Σύλλογος θέλει να 
έρθει πιο κοντά στην νεολαία 
του χωριού. 

Συνέχεια από τη σελίδα 1
Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Περί  Ξενώνος...
Έπειτα από άκαρπες συνο-

μιλίες των τελευταίων μηνών 
είχαμε το τέλος εποχής για 
τον ξενώνα υπό την εκμετάλ-
λευση του επιχειρηματία Κυ-
ριάκου Γριβέα.
Στις 24-1-09 έγινε απο-

γραφή των πραγμάτων που 
περιέχει ώστε να συνταχθεί 
το πρωτόκολλο παράδοσης. 
΄Ημουν ένα από τα μέλη του 
ΔΣ το οποίο συμμετείχε στην 
απογραφή και δεν έκρυβα 
την περιέργειά μου να δώ τα 
ενδότερα του ξενώνα, καθώς 
και σε τι κατάσταση βρισκό-
ταν, αφού ύστερα από 8 
χρόνια λειτουργίας φυσικό 
ήταν να έχει κάποιες φθορές. 
Η έκπληξή μου, καθώς και 
των υπολοίπων ήταν μεγάλη 
βλέποντας την άψογη συντή-
ρησή του.
Ο ξενώνας είναι σε άριστη 

κατάσταση σα να παραδό-
θηκε την προηγούμενη ημέρα 
από τους Αφους Φουρλή! 
Αξίζουν λοιπόν συγχαρητή-

ρια στα «παιδιά» του χωριού, 
στον Βασίλη Κουρουνιώτη 
τον Γιώργο Κουρουνιώτη 
και την Αθανασία Γεωργα-
ντά, που δούλευαν εκεί τόσα 
χρόνια και νοιάζονταν για το 
κτίριο σαν να ήταν δικό τους 
σπίτι.
Μακάρι και ο νέος επιχει-

ρηματίας, που θα αναλάβει 
να δουλέψει τον ξενώνα, να 
τον αγαπήσει, να τον σεβα-
στεί όπως ο προηγούμενος 
και στο νέο προσωπικό να 
υπάρχουν άνθρωποι από το 
χωριό που καταλαβαίνουν 
την σημασία που έχει ο ξε-
νώνας για την ανάπτυξη του 
χωριού μας και της περιοχής 
γενικότερα.

Έφη Παπαγεωργίου

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ FUN CLUB ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Η έμπνευση που είχε ο συμπατριώτης μας Γιώργος Παπούλιας, 

κάνοντας το χατίρι της μάνας του κατά δήλωσή του, ήταν άκρως 
επιτυχημένη. Το FUN CLUB του χωριού μας έχει γίνει μέσο επι-
κοινωνίας των πατριωτών και ήδη αριθμεί πάνω από 110 μέλη, τα 
οποία συνεχώς αυξάνονται.
Εκεί επίσης οι πατριώτες μπορούν να δουν φωτογραφίες από 

τις διάφορες εκδηλώσεις του συλλόγου, ακόμα και τις πλέον πρό-
σφατες καθώς και να στείλουν μηνύματα, πειράγματα αλλά και 
ειδήσεις. Να επαναλάβουμε ότι η διεύθυνση στο facebook είναι 
ELLINIKO ARCADIAS FUN CLUB.Να σημειώσουμε επίσης ότι 
το 100ο μέλος του club κέρδισε ήδη ένα δώρο από τον δημιουργό 
του club.

Η πίτα της Παναρκαδικής
Την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου έλαβε χώρα στην αίθουσα της Πα-

ναρκαδικής Ομοσπονδίας η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 
της. Παρευρέθηκαν  πλήθος εκπροσώπων αρκαδικών σωματείων. 
Στην εκδήλωση παρέστησαν εκ μέρους της ΝΔ ο υφυπουργός 
παιδείας κ. Ανδρέας  Λυκουρέντζος και ο ανεξάρτητος βουλευτής 
Αρκαδίας Πέτρος Τατούλης. Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ παρέστησαν 
οι βουλευτές Κώστας Γείτονας και Γιάννος Παπαντωνίου. Τον 
αρκαδικό τύπο εκπροσώπησαν ο Κωνσταντίνος Καλύβας, εκδότης 
της εφημερίδας «Γορτυνία» και η Θωμαΐς Κουνιά εκδότρια της 
εφημερίδας «Κυνουρία». Την πίτα ευλόγησε ο Αρχιμανδρίτης κ. 
Νεκτάριος Κιούλης.

Ο υπεύθυνος Γραφείου Τύπου.
Κώστας Γιαννούλης

Φτιάχτηκε και… παστό
Ενώ κάποια μέλη του συλλόγου έκαναν την απογραφή στο 

ξενοδοχείο, άλλα ετοίμαζαν την γιορτή της κοπής της πίτας στο 
χωριό, κάποιοι άλλοι…έφτιαχναν παστό στην πλατεία. Με επικε-
φαλής την Όλγα Γεωργαντά, τον Ηλία Γεωργαντά, τον Γιώργο 
Γεωργαντά και την καλλιτεχνική επιμέλεια του κ. Γιάννη Τσερώνη 
στήθηκε καζάνι στη πλατεία με κομμένο χοιρινό που είχε αγορα-
στεί από πατριώτες και άρχισε το βράσιμο. Η Όλγα επέβλεπε και 
οι υπόλοιποι ανακάτευαν. Σε λίγες ώρες το παστό ήταν έτοιμο και 
μοιράστηκε στα τραπέζια των δύο ταβερνών που ήταν γεμάτες από 
παρέες. Όσοι πρόλαβαν έφαγαν. Οι υπόλοιποι απλά το άκουσαν. 
Ίσως του χρόνου την όλη διαδικασία να την αναλάβει ο σύλλογος 
και όχι οι ιδιώτες. Απλά φέτος έγινε ένα πείραμα. Εμείς θα λέγαμε 
πετυχημένο. Για την ιστορία ο εμπνευστής του πειράματος ήταν ο 
Γιάννης Τσερώνης και συνεργάτες Βασίλης Ταλούμης, Μπάμπης 
Μπαρμπαλιάς, Νίκος Σπηλιόπουλος, Ντίνος Τσερώνης, Αντώνης 
Παπαντωνίου. 

Απογραφή στον Ξενώνα
Πριν την αποχώρηση του ενοικιαστή του ξενοδοχείου του κ. Κυ-

ριάκου Γριβέα ο σύλλογος προχώρησε σε μία λεπτομερή έγγραφη 
καταγραφή των αντικειμένων που υπήρχαν στο ξενοδοχείο. Έτσι 
στις 24 Ιανουαρίου, την ημέρα που έγινε η κοπή της πίτας στο χω-
ριό, μέλη του ΔΣ αλλά και του συλλόγου χωρισμένοι σε τέσσερα 
συνεργεία ανά δύο κατέγραψαν λεπτομερώς σε καταστάσεις ότι 
υπήρχε μέσα στο κτίριο. Η διαδικασία ήταν επίπονη, λεπτομερής 
και διήρκεσε αρκετές ώρες. Κατόπιν έγινε συγκέντρωση των κα-
ταστάσεων ανά χώρο, καθαρογράφτηκαν και αρχειοθετήθηκαν 
στα γραφεία του συλλόγου. Έτσι ξέρουμε ακριβώς τι περιέχει το 
ξενοδοχείο τα οποία επιβεβαιώνονται από τα βίντεο και τις φω-
τογραφίες που προϋπήρχαν. Να σημειωθεί εδώ ότι όλα αυτά τα 
αντικείμενα είναι μεγάλης αξίας όπως έχουμε δει όλοι και αποτε-
λούν ιδιοκτησία του συλλόγου ύστερα από τη δωρεά των αδελφών 
Φουρλή. Το ΔΣ ευχαριστεί την Υβόνη Μπουκουβαλέα, τον Γιώργο 
Κόνιαρη και το Νίκο Σπηλιόπουλο για τη πολύτιμη βοήθειά τους.

Επιστολή του Υπουργού Υγείας 
Δημήτρη Αβραμόπουλου 

στον πρόεδρο για την κοπή της πίτας

Φίλε πρόεδρε, 
Ευχαριστώ θερμά για την πρό-

σκλησή σου να παραστώ στην 
κοπή της πρωτοχρονιάτικής πίτας.

Λυπούμαι όμως, που υποχρέω-
σή μου στη Θεσσαλονίκη για την 
ίδια ώρα, θα μου στερήσει τη χαρά 
να μοιραστώ μαζί σας τους συμβο-
λισμούς αυτής της όμορφης εκδή-
λωσης και να ανταλλάξουμε ευχές για μια χρονιά γεμάτη 
υγεία, αισιοδοξία και ακόμη περισσότερη ανάπτυξη και 
δημιουργία για το αγαπημένο μας Ελληνικό και τους 
συμπατριώτες μας, στους οποίους σε παρακαλώ να με-
ταφέρεις τους πιο εγκάρδιους πατριωτικούς μου χαιρε-
τισμούς. 

Φιλικά
Δημήτρης Αβραμόπουλος

ΠΙΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος μαζευτήκαμε στο χωριό 
για την ετήσια κοπή της πίτας. Ολοι οι πατριώτες και οι 
μόνιμοι κάτοικοι του χωριού έδωσαν δυναμικό παρόν! 

Η βραδιά χαρακτηρίστηκε από κέφι αλλά και αρκετή συγκίνηση 
καθώς σμίξαμε ξανά όλοι μαζί στη μέση του χειμώνα στο πάντα 
αγαπημένο μας Ελληνικό! Αν και ο καιρός θύμιζε περισσότερο 
φθινόπωρο, με την βροχή να πρωτοστατεί, δε μας εμπόδισε να αι-
σθανθούμε αρκετά χριστουγεννιάτικα αν και ήταν πια 17 Γενάρη! 
Αρκετοί πατριώτες κατέβηκαν και από την Αθήνα ενισχύοντας και 
αυτοί με τον τρόπο τους την καθιερωμένη αυτή εκδήλωση για το 
χωριό μας. 
Φέτος είχαμε την μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας την συμπα-

τριώτισσα μας από την Αυστραλία, Νότα Πετροπούλου-Πανιάρας. 
Παρέλαβε το κομμάτι της πίτας για τους ομογενείς μας στο εξω-
τερικό και της δόθηκε τιμητικά ένα πολυτελές λεύκωμα για τον 
τόπο μας την Αρκαδία. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία της 
θρησκευτικής ηγεσίας, αντιπροσώπων του δήμου μας καθώς και 
του ίδιου του δημάρχου Τρικολώνων κ. Γιώργου Μπαρούτσα. Δεν 
θα μπορούσαμε να μην μνημονεύσουμε τα ευφάνταστα κάλαντα 
που μοιράστηκαν σε όλους τους παρευρισκομένους στη Σχολή από 
τον Μητροπολήτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, Ιερεμία. Κάλαντα 
εμπνευσμένα από την πατρίδα μας τα οποία σιγοτραγουδήσαμε 
με κατάνυξη όλοι μαζί! 
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Αντώ-

νης Παπαντωνίου ο οποίος ενημέρωσε περιεκτικά και ουσιαστικά 
σχετικά με το νέο διοικητικό συμβούλιο, τα πλάνα του, τις αρμο-
διότητες του κάθε μέλους, τις πρωτοβουλίες, τις κατευθύνσεις και 
την νέα λογική. Το πολυπόθητο φλουρί κέρδισε η κ. Ελένη Ταλούμη 
το οποίο συνοδεύεται με ένα ταξίδι στην Κρήτη, προσφορά του 
Υπουργού Υγείας κ. Δημήτρη Αβραμόπολου. Την κατά γενική ομο-
λογία γευστικότατη πίτα πρόσφερε φέτος το μέλος του συλλόγου 
μας και ταμίας κ. Μάριος Αναγνωστόπουλος. Και του χρόνου! 

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Έντονη ατμόσφαιρα πανη-

γυριού θύμιζαν οι φετινές 
από κριες στο χωριό! Ένα γεμά-
το τριήμερο με φαΐ, άφθονη δια-
σκέδαση και χορό περίμενε τους 
τυχερούς που βρέθηκαν εκείνες 
τις μέρες στο Ελληνικό! Μπο-
ρεί ο παλμός της συγκεκριμένης 
γιορτής να χτυπά σε διάφορες 
μεγάλες πόλεις τις Ελλάδας, με 
καρναβάλια και μεγάλες εκδη-
λώσεις.. όμως το ‘’γαλατικό’’ 
μας χωριό έκανε για μία ακόμη 
φορά τη διαφορά! Με αρκετά 
μεγάλη προσέλευση κόσμου που 
αψήφησε την κυκλοφοριακή 
συμφόρηση που παρατηρείται 
στους πελλοπονησιακούς οδι-
κούς άξονες τέτοια εποχή (σ.σ. 
κάποιοι εσφαλμένα δίστασαν..!) 
το χωριό έμοιαζε γεμάτο σαν να 
‘ταν καλοκαίρι! Οι περισσότεροι 
δε, κατέβηκαν πλήρως οργα-
νωμένοι και εξοπλισμένοι με τα 
απαραίτητα για μια σωστή πα-
ρέλαση μασκαρεμένων!  

Το γλέντι άρχισε όπως πάντα 
από τον Δημήτρη το Σάββατο 
το βράδυ. Πατριώτες κάθε ηλι-
κίας, μεταμφιεσμένοι και μη, 
επιδόθηκαν σε ξέφρενο χορό 
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες!  
Το μουσικό πρόγραμμα ήταν 
πλήρες και εμπλουτισμένο με 
‘’χαριτωμένα’’ τραγούδια των 

ημερών!  Οι στολές πολλές και 
δημιουργικότατες, με αυτή της 
γκέισας, φορεμένη από γνωστό 
πατριώτη, να κερδίζει τις εντυ-
πώσεις!  Δεν θα μπορούσαμε να 
περιοριστούμε βέβαια μόνο σ’ 
αυτά!  Την επόμενη μέρα, από 
το απόγευμα και μετά στήθηκε 
στην πλατεία υπαίθριο ψήσιμο 
με πρωτοβουλία συμβούλων του 
δήμου και πατριωτών το οποίο 
ακολουθήθηκε από άκρως κο-
λακευτικά και θετικά σχόλια 
τόσο από τους ανθρώπους του 
χωριού όσο και από εμάς τους 
εκδρομείς. Το φαγοπότι ολοκλη-
ρώθηκε με το κάψιμο του καρ-
νάβαλου(χειροποίητος από την 
πολυτάλαντη Έφη Παπαγεωργί-
ου) στην μεγάλη και επιβλητική 
φωτιά στο κέντρο της πλατείας. 

Η επόμενη μέρα μας βρήκε 
όλους να αναβάλλουμε την επι-
στροφή μας στην Αθήνα μιας 
και η Καθαρά Δευτέρα ξημέρω-
σε ηλιόλουστη, ζεστή και από-
λυτα ανοιξιάτικη!  Με σύμμαχο 
λοιπόν τον καιρό οι οικογένειες 
με μικρά παιδιά τήρησαν το έθι-
μο του χαρταετού με επιτυχία!  
Κάπως έτσι τελείωσαν και φέτος 
οι απόκριες.!  Και κάπου εδώ 
αρχίζει η γλυκιά προσμονή για 
το Πάσχα…!

Διάφορες ειδήσεις
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Ο Σύλλογος πάσχει από μια 
επικίνδυνη, μεταδοτική και μο-
λυσματική αρρώστια, που έχει 
μολύνει κάποιους πατριώτες και 
αν δεν θεραπευτεί έγκαιρα θα 
μολύνει και τους άλλους. ΓΙΑΤΙ 
από Σύλλογο της αγάπης, της 
φιλίας, της αλληλεγγύης και της 
πατριωτοσύνης, κάποιες απαρά-
δεχτες συμπεριφορές  κατάφε-
ραν να τον κάνουν Σύλλογο της 
έχθρας, του μίσους, της γκρί-
νιας, της φαγομάρας και βάλε!

Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα σε 
μια ακτινογραφία, που εύκο-
λα μπορεί να την βγάλει ένας 
καλόπιστος – και ας μην είναι 
ψυχολόγος -, κάθε φορά που γί-
νεται συνέλευση για την εκλογή 
νέου Δ.Σ. 

Αντί αυτή η συνέλευση, να εί-
ναι  ημέρα γιορτής, χαράς και 
πανηγυριού – δυστυχώς κάποιες 
συμπεριφορές – την έχουν με-
ταβάλλει σε ημέρα αντιδικίας, 
ξεκαθαρίσματος λογαριασμού, 
και ανάδειξη των απωθημένων, 
λες και πρόκειται το νέο Δ.Σ να 
διοικήσει το σύμπαν και ο νέος 
πρόεδρος  να είναι σκέτος ….. 
Ομπάμα!

Και αυτό, γιατί το ίδιο το 
καταστατικό του, αφήνει ανοι-
χτές κάποιες χαραμάδες, όπου 
μπαίνουνε – κακώς πολύ κακώς 
– κάποιοι επιτήδειοι κάνου-
νε γιουρούσι, και πιάνουνε τον 

Σύλλογο στον ύπνο! Από την 
αγάπη τους την πολλή!

Τον κυριεύουν, και τον σφίγ-
γουν τόσο πολύ που γουρλώνει 
τα μάτια, και κινδυνεύει να τον 
πνίξουν, εάν δεν τον έχουν πνί-
ξει ακόμα. Από την αγάπη τους 
την πολλή! 

Έτσι λοιπόν, οργανώνονται 
ενωρίτερα, ακονίζουνε τις χα-
τζάρες τους, για να πάρουνε την 
ψήφο όποιου ανυποψίαστου πα-
τριώτη, δεν νογάει ή δεν θέλει 
να μπει στην παρέα – κλίκα την 
λένε – αυτοί που ξέρουν περισ-
σότερα.

Η φιλοδοξία τους είναι τέ-
τοια, έτσι που να θεωρούν σω-
στή και φυσική, την πιο απρεπή 
συμπεριφορά τους – σα λουμω-
χτά βέβαια – σε βάρος άλλων 
πατριωτών. Δημιουργούνε ακό-
μα, και την ώρα των εκλογών, 
επάνω από την κάλπη, ίντριγκες 
και δολοπλοκίες τέτοιες, που θα 
τις εζήλευε και ο καλλίτερος δο-
λοπλόκος, και η καλλίτερη ανα-
κατώστρα. 

Με μεθοδευμένες κινήσεις, και 
με μικρόψυχους και ταπεινούς 
υπολογισμούς, προσπαθούν και 
πιάνουν κότσους και κορόιδο 
– ποιους; – αυτούς τους ίδιους 
τους πατριώτες, ενοχλώντας 
έτσι, σκανδαλίζοντας, και βλά-
πτοντας την ηθική και την συ-
νοχή του Συλλόγου μας. Ο κα-

θιερωμένος, και δοκιμασμένος 
τρόπος είναι η δημιουργία μιας 
ομάδας – από έναν κομματάρχη 
– που στύβει το κεφάλι της, όχι 
για να σκεφτεί κάτι καλό, αλλά 
το πώς θα ξεγελάσει, για να πά-

ρει περισσότερες ψήφους. 
Και έτσι, βλέπουμε να βγαί-

νουνε στον αφρό, πρώτοι και 
καλλίτεροι και πάντοτε, όσοι εί-
ναι στο κόλπο, και κάποιοι από 
αυτούς να παίρνουνε τρακοσα-
ριά σταυρούς και ας μην ξέρουν 
πολλοί από δαύτους ούτε κατά 
που πέφτει το Μουλάτσι! 

Κατόπιν αυτής της “ ωραίας 
πατριωτικής πράξης ” όσοι δεν 
θέλησαν να μπουν στην κλίκα, 
όσοι δεν θέλησαν να τσαλα-
κώσουν την αξιοπρέπεια τους, 
όσοι σέβονται τους πατριώτες 
“ τραβάνε χέρι”, κάθονται στην 
απέξω, πάνε     τους, και ο Σύλ-
λογος στερείται από κάποια άξια 
στελέχη!

Και ακούς ύστερα! Καλά, 
ποιος είναι ο τάδε; Και πώς 
εβγήκε στον αφρό, και ας μην 
τον ξέρει εκτός από την μάνα 
του, κανένας Μουλατσιώτης; 
Και τι έγινε εκείνος, και τι έγινε 
ο άλλος και γιατί τα μουντζώσα-
νε και φύγανε αηδιασμένοι, όσοι 

αποδεδειγμένα, προσέφεραν ή 
δημιούργησαν κάτι χειροπιαστό 
στο χωριό;

Γιατί πατριώτες, μη μου ει-
πείτε ότι δεν ξέρετε τίποτα! Μη 
μου ειπείτε, ότι δεν σας δώσα-
νε έτοιμο, φρέσκο φρέσκο το 
ψηφοδέλτιο, σταυρωμένο, και 
μερικές φορές και στον φάκελο 
κλεισμένο! Μη μου ειπείτε ότι 
δεν σας είπανε μαύρο στον τάδε 
ή στον δείνα!

Και ύστερα, όλοι εμείς οι “ 
χαζοί” αναρωτιόμαστε και απο-
ρούμε πώς έγινε τέτοιο θαύμα, 
και βγήκανε ψηφοδέλτια ….. 
φωτοτυπίες! Και βέβαια, κανένα 
θαύμα δεν έγινε, απλώς έβαλε 
το χεράκι της η κλίκα που λέ-
γαμε, και που ήξερε πριν από τις 
εκλογές, ποιος θα γίνει πρόε-
δρος. Και ποιοι θα βγουν σύμ-
βουλοι! Και εμείς τα κορόιδα, 
καμαρώνουμε και νομίζουμε ότι 
τάχα μου …… ψηφίζουμε!

Αυτή λοιπόν η υπέρμετρη φι-
λοδοξία, βοηθούμενη και από 
την δική μας ανοχή και αδιαφο-
ρία, είναι αυτή που δημιουργεί 
την αντιπαλότητα, την εχθρό-
τητα, ακόμα και το μίσος μετα-
ξύ των πατριωτών. Οι μεν, ενα-
ντίων των δε και “τούμπαλιν”. 
Ποιος δεν θυμάται κάποιους, 
που στήσανε καρτέρι κάτω στο 
πεζοδρόμιο, ακόμα και μέχρι την 
πλατεία Κάνιγγος; 

Εσύ με ποιόν είσαι; Με - 
εμάς ή τους άλλους; 

Τι μου λες πατριώτη, τι θα - 
ειπεί εμείς ή οι άλλοι> όλοι 
Μουλατσιώτες δεν είμαστε;

Μα ξέρεις, εμείς είμαστε οι - 
γνήσιοι, οι καθαρόαιμοι!

 Και οι άλλοι τι είναι ρε; - 
Οι γενίτσαροι; Αιντε χάσου 
από μπροστά μου! Και τότε 
μου  λέει  ένας  πατριώτης, 
έχασα την ψυχραιμία μου, 
του έριξα ένα φτύσιμο, έδωσα 
και μια μούντζα, πισωγύρισα 
με την γυναίκα μου, και ούτε 
ξαναπάτησα στον Σύλλογο. Και 
του ΄κοψα και την καλημέρα!

Τις πιο αιμοβόρικες λοξές - 
ματιές, - μου λέει ένας άλλος – 
στις εκλογές του συλλόγου μας 
τις είδα. Μια φορά, μάλιστα, 
ένας “ πατριώτης” από αυτούς, 
επειδή τον αποπήρα, με είπε 
και βλάκα! Εγώ δεν τον ήξερα, 
και το έμαθα από έναν ηλίθιο! 
Εδωκα τόπο στην οργή, και 
έφυγα, και ούτε ξαναπατάω 
στο Σύλλογο! 

Είναι τέτοια λοιπόν η υπόγεια 
μεθόδευση, που δημιουργούνε, 
ώστε αν έβαζε υποψηφιότητα 
ακόμα και ο Αβραμόπουλος που 
δεν έχει μεγάλο σόι, φίδι κολο-
βό που θα τον έτρωγε. Ούτε το 
δικό του καυκί, δεν θα εύρισκε! 

Και αυτά όλα πατριώτες, δεν 
είναι ιδέες και λόγια δικά μου. 
Μου τα λέτε εσείς, αλλά και τα 
διαβάζουμε όλοι στην εφημερί-
δα μας (φύλλο 66) σε μια απο-
καλυπτική επιστολή, του καλού 
πατριώτη Γ.Α που κάτι έχει μυ-

ριστεί ο χριστιανός και ζητάει 
“ να σταματήσουνε τα υπόγεια 
μαγειρέματα”. Γράφει, επίσης, 
για “ τρεις τέσσερις πατριώτες, 
αγνώστου πατρός και μητρός” 
και καταλήγει με το βαρύτα-
το και σαφέστατο υπαινιγμό. 
“Υπάρχουν – γράφει- ορισμένοι, 
που είναι μόνοι και κενοί. Για 
αυτούς που ψήφισαν μονοκαύκι. 
Ας τους κάνουμε – γράφει – και 
προέδρους και ταμίες. Γιατί το 
ταμείο, είναι στα ενδιαφέροντά 
τους”.

Βαρύτατοι, πράγματι, υπαινιγ-
μοί, που δεν πήρανε απάντηση. 
Τι εννοεί, τι θέλει να ειπεί ο κα-
λός πατριώτης; Αυτό ζήτησα κι 
εγώ να μάθω με επιστολή μου, 
στον τότε πρόεδρο (ΗΚ). Αλλά 
περιέργως, την έφαγε η λογο-
κρισία και η μαρμάγκα, και δεν 
δημοσιεύτηκε ποτέ. Γιατί άραγε; 
Και έτσι, οι υπαινιγμοί του πα-
τριώτη, περάσανε στο ντούκου, 
και κανένας δεν απάντησε.

Αλλά ο Γ.Α δεν είναι ο μόνος. 
Πρόσφατα, στην εφημερίδα μας 
(φύλλο 101), ακόμα μια εξαίρε-
τη και αξιόπιστη πατριώτισσα, η 
Κ.Γ γράφει σχολιάζουσα τις τε-
λευταίες εκλογές στον Σύλλογο 
μας, το τι ακούσανε τα αυτάκια 
της. “Πόσους κατεβάζεις εσύ; O 
δείνα πόσους κατεβάζει; Ποιοι 
είναι οι δικοί σου; Βρε παιδιά, 
τι σημαίνει αυτό; Ποιοι δικοί 
σου και δικοί μου; Τι είναι αυτά 
που ακούω! Στην Βουλή είμα-
στε ή στο σύλλογο του χωριού 
μας! Έντεκα άτομα, χωρισμένοι 
σε δύο ομάδες, δυο παρατάξεις, 
δυο κόμματα, πριν καλά καλά 
ξεκινήσετε!” Τι κάνει νιάου νιά-
ου δηλαδή; Και συνεχίζει παρα-
κάτω: “και γίνεται καυγάς για 
το πάπλωμα ή μήπως έχουμε και 
πάπλωμα;”

Προσωπικά δεν πιστεύω, και 
ούτε εύχομαι να υπάρχει “πά-
πλωμα”. Είναι όμως ανάγκη  να 
δοθεί μια εξήγηση, για να μην 
εκτίθεται, άδικα ίσως, κανένας 
πατριώτης. Αλλά εάν – λέω εάν- 
υπάρχει πάπλωμα, εμείς δεν 
πρέπει να μάθουμε;

Το συμπέρασμα που βγαίνει 
αβίαστα, είναι ότι χωρίς “ ντρο-
πή και στόχαση” κάποιοι μεθο-
δεύοντες αυτές τις απαράδεχτες 
τακτικές, καταφέρνουνε να πά-
ρουνε την “εξουσία” πορευό-
μενοι όχι τον ίσιο τον καθαρό 
δρόμο, αλλά περνώντας “ περι-
κοντά” από ανώμαλους κατσι-
κόδρομους. 

Με λύπη μου μεγάλη, εξιστό-
ρησα τα όσα εξιστόρησα, και 
όσο πιο χαλαρά γινότανε τα 
έγραψα. Περισσότερο ευχάρι-
στο, θα μου ήτανε να ‘έγραφα 
άλλα, και όχι αυτά. Αλλά η ρι-
μάδα η αλήθεια, δεν γράφεται 
πασπαλισμένη με τίποτα. Γράφε-
ται νέτη σκέτη και αφτιασίδοτη.

Θα τελειώσω, επαναλαμβά-
νοντας ότι ο Σύλλογος πάσχει 
από μια μεταδοτική νόσο, που 
έχει μολύνει κάποιους πατρι-

Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 
30 Απριλίου 2009. Πε-
ριμένουμε έγκαιρα τις 
συνεργασίες σας.

Η ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ- ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ
Ύστερα από δώδεκα χρόνια (12) παρου-

σίας μου στο σύλλογο του χωριού μας, εί-
ναι το πρώτο κείμενο που γράφω σαν απλό 
μέλος του συλλόγου και θέλω αρχικά να 
συγχαρώ πάλι το νέο Δ.Σ. και να του ευ-
χηθώ ολόψυχα καλή πορεία στο έργο του, 
κάτι που το θεωρώ δεδομένο, γιατί ταιριάζει 
η χημεία των περισσοτέρων μελών του.

   Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερί-
δας μας (Νο 102), υπάρχει άρθρο του Κου 
Λεωνίδα Ανδριανού με τίτλο  «Λεωφόρος 
Προγόνων».

   Ας βάλουμε λοιπόν τα πράγματα στη 
σωστή τους διάσταση.
Ο πατριώτης μας Κος Ανδριανός έκανε 

μια πρόταση πριν 15 χρόνια, να τιμηθούν 
όλοι οι πρόγονοί μας για την προσφορά 
τους στο χωριό, ονομάζοντας προς τιμή 
τους τον κεντρικό δρόμο του χωριού μας σε  
«Λεωφόρο Προγόνων».

  Ο πρόεδρος και το προηγούμενο Δ.Σ. 
του συλλόγου ΔΕΝ επανέλαβαν 15 χρόνια 
αργότερα την ίδια πρόταση. Προσωπικά 
βρίσκω την πρόταση του πατριώτη εφικτή, 
αλλά δεν είναι ο σύλλογος που θα αλλάξει 
την ονομασία ενός δρόμου. Χωρίς να γνω-
ρίζω πολλά, αυτό είναι θέμα της δημοτικής 
ή νομαρχιακής αρχής.

   Ο πρόεδρος του προηγούμενου Δ.Σ. 
έφερε στην επικαιρότητα μια πρόταση που 
και παλαιότερα είχε ειπωθεί από άλλους 
πατριώτες, να τιμηθεί δηλαδή ο μπάρμπα-
Χαραλάμπης Ταλούμης, για την σκέψη που 
είχε και τον αγώνα που έκανε, με τη βοή-
θεια ΟΛΟΥ του χωριού, ώστε να μεταφερ-
θεί το νερό στο χωριό.

   Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε να 
κατασκευαστεί η προτομή του μπάρμπα-
Χαραλάμπη και όχι άγαλμα όπως αναφέρει 
ο πατριώτης Λεωνίδας. Εξυπακούεται ότι 
στο πρόσωπο του Χαράλαμπου Ταλούμη 
τιμώνται και όλοι οι πατριώτες που βοηθή-
σαν να εκτελεστεί το έργο αυτό.

   Έχουμε λοιπόν δυο (2) διαφορετικές 
προτάσεις και ΟΧΙ επανάληψη μιας παλαι-
ότερης του Κου Λεωνίδα Ανδριανου.

   Την πρόταση να τιμηθεί ο μπάρμπα-
Χαραλάμπης την ψήφισε ομόφωνα το 
προηγούμενο Δ.Σ. του συλλόγου. Για να 

ισχυροποιηθεί αυτή η απόφαση προτάθηκε 
προς ψήφιση και στην Γεν. Συνέλευση του 
συλλόγου την ημέρα των εκλογών στις 2 
Νοεμβρίου, όπου και υπερψηφίστηκε από 
τους πατριώτες εκτός ελάχιστων, μετρημέ-
νων στα δάχτυλα του ενός χεριού, οι οποίοι 
μειοψήφησαν. Σεβαστή και η άποψη του 
καθενός, αλλά έχω και μια απορία. Αυτοί οι 
πατριώτες όταν είναι στο χωριό δεν πίνουν 
νερό από τις βρύσες τους; Μήπως προτι-
μούν εμφιαλωμένο;

    Το νερό, αγαπητοί πατριώτες, είναι η 
πηγή της ζωής. Από αυτό ξεκινούν όλα. 
Υπάρχει νερό; Υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει 
ζωή. Δεν υπάρχει νερό; Έχουμε φαινόμενα 
ξηρασίας και ερήμωση. Αυτό οραματίστηκε 
ο μπάρμπα-Χαραλάμπης, γι’ αυτό και τον 
τιμάμε. 

   Ο Χαρίλαος Τρικούπης χώρισε την Πε-
λοπόννησο από την Στερεά Ελλάδα, κα-
τασκευάζοντας τον ισθμό της Κορίνθου. 
Οραματίστηκε δε τη συνένωσή τους ποιο 
κάτω στον Κορινθιακό κόλπο στην σημερι-
νή γέφυρα του Ρίου-Αντίρριου. Το υπέροχο 
τεχνολογικό αυτό έργο, φέρει το όνομα του.

  Ο Κος Ανδριανός αναφέρεται στο άρθρο 
του για όλες τις ομάδες πατριωτών που 
προσέφεραν από το πόστο τους στο χω-
ριό μας. Συμφωνώ μαζί του, αλλά όλη η 
ανάπτυξη και η πρόοδος ξεκινούν από την 
παρουσία του νερού. Είναι το κύτταρο της 
ζωής, εκτός αν έχει φανταστεί ο Κος Αν-
δριανός το χωριό μας με το δικό του κήπο 
ηρώων όπως το ηρωικό Μεσολόγγι.

  Ας σοβαρευτούμε λίγο! Μην ξεχνάτε τι 
συμβαίνει στο χωριό μας κάθε Αύγουστο, 
όταν κόβεται το νερό για λίγες μόνο ώρες.

 Κλείνοντας το κείμενό μου θέλω να πω 
στον σημερινό πρόεδρο του συλλόγου και 
φίλο μου Αντώνη, να διαβάσει προσεκτικά 
το κείμενο αυτό για να αναγνωρίσει τη σω-
στή σειρά των αποφάσεων που πάρθηκαν 
από το προηγούμενο Δ.Σ. και την Γενική 
Συνέλευση του συλλόγου, να προχωρήσει 
το έργο και να είμαστε καλά να το δούμε 
ολοκληρωμένο στο σωστό χώρο στο χωριό 
μας.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. 

Ηλίας Χ. Καλλιανιώτης
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Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά 
με υγεία και καλή καρδιά
ήρθαμε να ευχηθούμε
σ’ όλους εσάς που αγαπούμε.

Στου χρόνου τούτου την αρχή 
σας δίνω ευχή δεσποτική : 
να ’στε όλοι ευλογημένοι, 
πάντοτε ευτυχισμένοι. 

Εδώ που είναι Ελληνικό,
χωριό τρανό και αρχοντικό, 
νοιώθουμε την Αρκαδία
να ΄ναι αρχόντισσα κυρία.

Πέτρινα σπίτια στη σειρά
μας ζωντανεύουν τα παλιά,
τα σπουδαία μεγαλεία, 
του χωριού την ιστορία.

Χαρά σε σας που είστε δω
και ζείτε στ’ όμορφο χωριό
είστε όλοι διαλεγμένοι
ευγενείς και παινεμένοι.

Με πλούτη μέσα στην καρδιά
γέροντες νέοι και παιδιά,
του χωριού εσείς αφέντες
είστε όλοι σας λεβέντες.

    
Με τον παπά σας τον καλό, 
και τον Άι-Λια αφεντικό,
το χωριό χαρές θα έχει,
ο Άι-Γιάννης το προσέχει.
    
Με τέτοιο δήμαρχο ικανό 
έγινε το Ελληνικό
Τρικολώνων το καμάρι

έχει αυτό περίσσια χάρη.

Όσοι κατάγεστε από ‘δω 
καύχημα το ’χετε τρανό.
όπου κι αν εσείς βρεθείτε
το χωριό θα θυμηθείτε. 

Δεν ειν’ μικρό το Ελληνικό
έβγαλε αυτό και Υπουργό
έχει ανθρώπους με αξία,
που κοσμούν την Αρκαδία.

Όλους εσάς φίλοι καλοί,
εύχομαι μέσα απ’ την ψυχή 
να σκεπάζει η Παναγιά
νά ’χετε χαρά κι υγεία ! 

Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος 
και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας 

ώτες. Στο χέρι μας είναι – όσο 
μπορούμε γρηγορότερα – να το 
θεραπεύσουμε για να μη μολύ-
νει και τους άλλους. Υποχρέωση 
μας είναι, να τον ξανα βάλουμε 
στις ράγες της φιλίας, της αγά-
πης, της πατριωτοσύνης. Γιατί 
υπάρχει το φάρμακο! Υπάρχει το 
βότανο και το ξόρκι, και είναι 
πολύ απλό. Ποιο είναι αυτό; Θα 
το διαβάσετε στο άλλο φύλλο 
της εφημερίδας μας. Καρτερείτε!

Και ως τότε, υγιαίνετε και ευ-
τυχείτε!

Θέλω απ’ αυτή τη στήλη να αναφερθώ στην 
απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου μας, περί της προ-
τομής του αειμνήστου Χαράλαμπου Ι. Ταλούμη. 
Λόγος πολύς γίνεται κάθε φορά που έρχεται 

στην επικαιρότητα το θέμα αυτό. Πολλές γνώμες 
και διαφωνίες. Πριν από αρκετά χρόνια αποφα-
σίστηκε να τιμηθεί ο Χ. Ταλούμης με αυτό τον 
ιδιαίτερο τρόπο και οι διαφωνίες μεταξύ των συ-
μπατριωτών μας ήταν ίδιες. 
Δε χρειάζεται να σας θυμίσω τι ακριβώς λέγεται 

- πόσα παράπονα και γνώμες ακούγονται - είναι 
γνωστά σε όλους μας. 
Ο Χαράλαμπος Ι. Ταλούμης ως Πρόεδρος της 

Κοινότητας, εργάστηκε με αυταπάρνηση και έθε-
σε σκοπό της ζωής του, να λύσει το σοβαρό και 
δύσκολο πρόβλημα της ύδρευσης του χωριού. 
Σήμερα εμείς οι νεώτεροι, δε μπορούμε να φα-
νταστούμε με τι μέσα και τρόπους πάλεψε αυτός 
ο άνθρωπος για να πραγματοποιήσει το αδύνα-
το. Η δύναμή του ήταν η εργατικότητά του και η 
εμπιστοσύνη των κατοίκων οι οποίοι εργάστηκαν 
σκληρά και ακατάπαυστα μαζί του κάτω από ιδι-
αίτερα δυσμενείς συνθήκες. Η προσωπική εργα-
σία ήταν η καθημερινή έμπρακτη απόδειξη των 
κατοίκων στο κάλεσμα του Προέδρου. Με το κτύ-
πημα της καμπάνας ξεκινούσαν άντρες και γυναί-
κες και πήγαιναν στο κακόρεμμα να δουλέψουν 
με αγωνία αλλά και χαρά γι’ αυτό που προσπα-
θούσαν να κάνουν. Πολλές φορές έθεσαν τη ζωή 
τους σε κίνδυνο διότι τα σημεία που δούλευαν με 

κασμά, λοστάρι και βαριά, ήσαν άκρως επικίνδυ-
να. Έσκαβαν κάτω από βράχους και κρέμονταν 
από αυτούς πολλές φορές έχοντας κάτω από τα 
πόδια τους χαράδρες. Σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες, 
ο Πρόεδρος δουλεύοντας μαζί τους προσπαθούσε 
να τους ενθαρρύνει με κάθε τρόπο, διότι το έργο 
ήταν δύσκολο και πολλοί έκαναν πίσω αφήνοντάς 
τον να συνεχίσει με λίγους. Τα μέλη του Συλλό-
γου «Ζωοδόχος Πηγή» που ιδρύθηκε τότε, για το 
σκοπό αυτό, έδρασαν δυναμικά και στήριξαν ου-
σιαστικά τον Πρόεδρο, ο οποίος δίχως τη βοήθειά 
τους και δίχως τα χρήματα που συγκέντρωσαν 
απ’ όλους - εντός και εκτός του χωριού πατριώτες 
– δε θα μπορούσε να υλοποιήσει τίποτα. Ο Χαρά-
λαμπος Ταλούμης συνέχισε και στάθηκε μπροστά 
με θάρρος, αψηφώντας τα εμπόδια, τις διαφωνίες, 
τους κινδύνους, και μαζί με τους συμπατριώτες 
μας έφερε εις πέρας το έργο της ύδρευσης που 
απολαμβάνουμε μέχρι σήμερα. 
Όλοι οι Πρόεδροι, λίγο ή πολύ, έχουν εκτελέσει 

έργα και έχουν προσφέρει με τον κόπο τους το 
καλό στο χωριό. Όλοι το αναγνωρίζουμε αυτό. Θα 
θέλαμε όμως, σ’ αυτήν την εκδήλωση τιμής, να 
αισθανθούμε πως δεν ξεχάσαμε κανέναν λέγοντας 
ότι:
Οφείλομεν τιμήν και ευγνωμοσύνην εις τον 

Χ. Ι. Ταλούμη και εις όλους τους πατριώτες που 
με την ανιδιοτελή προσφορά τους συνετέλεσαν 
καθοριστικά στην ύδρευση του χωριού μας.

Δήμητρα Γ. Παπαντωνίου

Πιστωτικές και δάνεια – με 
έχουν πια ρημάξει
Η οικονομία είναι μηδέν – 
και ποιος θα την αλλάξει.

Μπαίνω στο σπίτι δεν μπο-
ρώ – συρτάρι δεν ανοίγω
Γιατί σαν βλέπω τι χρωστώ 
– θέλω να ξαναφύγω.

Οι δόσεις μου περάσανε – 
στην σύνταξη από πάνω
Πώς θα βγει ο μήνας που 
΄ρχεται – δεν ξέρω τι να 
κάνω.

Αν μάζευα όλα τα χαρτιά – 
που μου ρχονται στο σπίτι
Θα είχα φτιάξει σίγουρα – 
έναν ουρανοξύστη.

Δεν ξέρω που να στηριχθώ 
– που να βρω να πληρώσω
Ζητώ από τους  φίλους δα-
νεικά – μήπως και τα μπα-
λώσω.

Μα οι φίλοι μου όταν με 
ακούν – με δείχνουν και γε-
λάνε
Γιατί κι αυτοί από μένανε – 
περισσότερα χρωστάνε. 

Πιστωτικές έχω πολλές – 

πήγες και τις βρήκες.

Παντού αλήθεια χρωστώ – 
σ’ αυτόν στον άλλο και αλ-
λού 
Και τώρα το θυμήθηκα – 
χρωστάω και στη … Μιχα-
λού.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
(πρωτοδημοσιεύτηκε στην 
εφημερίδα Χαιδαρίου)  

Δυστυχώς μέσα σε χρο-
νικό διάστημα μικρότε-

ρο των δυο χρόνων η περιο-
χή μας στιγματίζεται από ένα 
ακόμα θλιβερό περιστατικό, 
το οποίο συνέβη στο καμάρι 
του τόπου μας, τον Λούσιο.

 Δεν ξέρω πόσοι από εσάς 
ακούσατε ή μάθατε για τον 
τραγικό θάνατο ενός ακόμα 
νέου ανθρώπου στο ποτάμι 
μας. Όλοι μας θυμόμαστε τις 
μέρες απέραντης λύπης που 
είχαν ζήσει οι κάτοικοι του 
χωριού και όχι μόνο, πριν 2 
χρόνια με το θάνατο ακόμα 8 
νέων ανθρώπων στο Λούσιο. 
Για να μην σκαλίζουμε τα 
παλιά λοιπόν αλλά να προβλη-
ματιστούμε και να βγάλουμε 
συμπεράσματα όσο αναφορά 
τι συμβαίνει με τη διαχείριση 
και την αξιοποίηση της πε-
ριοχής μας και του Λούσιου 
συγκεκριμένα.

Θέλω να πιάσουμε αυτό το 
νήμα από την αρχή του, και 
να το ξετυλίξουμε σιγά-σιγά. 
Πριν από περίπου μια δεκα-
ετία η περιοχή μας άρχισε 
να αναβαθμίζεται τουριστι-
κά. Άρχισαν να εμφανίζονται 
κάποιοι άνθρωποι από διά-
φορες περιοχές της Ελλάδας 
και να δημιουργούν εταιρείες 
«εναλλακτικού τουρισμού», 
και να κάνουν διάφορες δρα-
στηριότητες στο φαράγγι του 
Λούσιου και στην ευρύτερη 
περιοχή. Τότε όλοι ήμασταν 
χαρούμενοι γιατί βλέπαμε 
τον τόπο μας να αλλάζει προς 
το καλύτερο. 

Τότε, βέβαια κανένας μας 
δεν σκεφτόταν κάτω από 
ποιο καθεστώς λειτουργού-
σαν αυτές οι εταιρίες ποιες 
προϋποθέσεις ικανοποιού-
σαν για να κάνουν αυτές τις 
δραστηριότητες κτλ. Βέβαια 
αρκετά χρόνια πριν είχαν πα-
ρατηρηθεί φαινόμενα αυθαι-
ρεσιών από κάποιες εταιρίες 
οι οποίες είχαν φθάσει στο 
σημείο να φράζουν με συρ-
ματοπλέγματα παραποτάμιες 
περιοχές!

Αυτά όμως παλιότερα, για-
τί το 2007 έγινε κάτι που 
μας συγκλόνισε όλους μαζί 
και όλο το Πανελλήνιο. Το 
δυστύχημα με τα 8 θύματα 
στον Λούσιο. Τότε άρχισα 
κάτι να υποψιάζομαι, και 
εσείς μαζί με εμένα υποθέ-
τω, για το πώς λειτουργούν 
όλες αυτές οι καλές εταιρίες. 
Και πριν σκεφτώ το οτιδήπο-
τε είπα «εταιρίες….», δηλαδή 
μπορεί να λέγονται εναλλα-
κτικού τουρισμού, αλλά εται-
ρίες είναι και σίγουρα θέλουν 
να κερδίζουν. Άρα αυτό που 
τους νοιάζει είναι το κέρδος. 

Ναι, αλλά εδώ δεν έχου-
με να κάνουμε με εμπόριο 
ρούχων αλλά με ανθρώπι-
νες ζωές. Αυτοί λοιπόν, οι 
κύριοι έχουν καμιά ιδέα από 
ποτάμια, από ιατρικές γνώ-
σεις, από καιρικές συνθήκες 
κτλ.;;;;;

Γιατί μιλάμε για δραστηριό-
τητες στο περιβάλλον (πεζο-
πορία, cayak, rafting,trekking 
κτλ) από ανθρώπους διαφό-
ρων ηλικιών, οι οποίοι ζουν 
στα αστικά κέντρα (κυρίως), 

και δεν έχουν ιδέα από κατα-
βάσεις ποταμιών από φύση. 
Γι αυτόν ακριβώς το λόγο θέ-
λουν να την γνωρίσουν καλύ-
τερα.

Οι ιδιοκτήτες αυτών των 
εταιριών έχουν πάρει μέ-
τρα για την προστασία των 
ανθρώπων αυτών; Έχουν 
γιατρούς για να βοηθούν σε 
καταστάσεις έκτακτες,ακόμα 
και για μια ζαλάδα; Οι «οδη-
γοί», έχουν γνώσεις για τα 
ποτάμια και τη φύση; Ή άντε 
πήραμε ένα 4χ4 και πέντε 
βάρκες και αυτό ήταν.

Τότε (2007) έλεγαν ότι δεν 
έβρεχε στην περιοχή μας γι 
’αυτό προχώρησαν στην πε-
ζοπορία δίπλα στο ποτάμι. 
Αλλά πιο ψηλά(Δημητσάνα, 
Καρκαλού) από το πρωί έβρε-
χε συνεχώς και κανένας τους 
δεν υποψιάστηκε ότι το πο-
τάμι θα «κατέβαζε», αφού δεν 
είχαν καμιά γνώση για το τι 
σήμαινε αυτό.

Στις 25 Γενάρη όμως δεν 
υπήρχε δικαιολογία. Έβρεχε 
συνέχεια από την Παρασκευή 
και αυτοί έκαναν κατάβαση 
στον ποταμό! Έλεος! Ακόμα 
κι ένα δεκάχρονο θα καταλά-
βαινε ότι δεν πλησιάζεις το 
ποτάμι τέτοιες μέρες!

Όμως υπάρχει και η άλλη 
όψη του νομίσματος. Αυτές 
οι εταιρίες δεν λογοδοτούν 
πουθενά; Από πού παίρνουν 
άδειες λειτουργίας; Δεν ελέγ-
χονται από τους δήμους, τις 
νομαρχίες ή την περιφέρεια 
αν πληρούν κάποια μέτρα 
προστασίας των ατόμων, αν 
έχουν γιατρούς και ειδικά κα-
ταρτισμένο προσωπικό; Να 
το δούμε κι αλλιώς. Ο Λούσι-
ος είναι μια περιοχή, κρατική 
αν θέλετε, και την εκμεταλ-
λεύονται κάποιοι. Αυτοί οι 
κάποιοι δεν πρέπει να λογο-
δοτούν για τις δραστηριότη-
τες τους στο χώρο αυτό;

Μήπως πρέπει να δημι-
ουργηθεί κάποια ομάδα για 
την προστασία τόσο του πε-
ριβάλλοντος όσο και για τους 
ανθρώπους οι οποίοι βρί-
σκονται στο ποτάμι, υπό την 
επίβλεψη των δήμων στους 
οποίους υπάρχουν και δρα-
στηριοποιούνται τέτοιες εται-
ρίες. Ας μην ξεχνάμε ότι την 
άνοιξη ο αριθμός των ατόμων 
που βρίσκονται στο ποτάμι 
μπορεί να είναι και μερικές 
εκατοντάδες (σε όλο το μή-
κος του). Να υπάρχει λοιπόν 
μια τέτοια ομάδα η οποία θα 
αποτελείται από γιατρούς και 
από άτομα που έχουν γνώ-
σεις για τα ποτάμια, να έχουν 
ειδικά οχήματα ώστε να πε-
ριπολούν είτε πεζοί είτε με 
το όχημα και να εποπτεύουν 
αυτές τις δραστηριότητες. 

Λυπάμαι που αντί να αρ-
θρογραφώ για γεγονότα χα-
ρούμενα για το χωριό, γράφω 
για θανατηφόρα δυστυχήματα 
που έγιναν στο «σπίτι» μας, 
τον Λούσιο, γιατί εγώ έτσι το 
θεωρώ. Το κάνω αυτό για να 
μπορέσουμε να κάνουμε κάτι 
για να μην θρηνήσουν άλλοι 
γονείς τα παιδιά τους στα 
μέρη μας.

Ηλίας Ανδριανός

ούτε τα πιν θυμάμαι
Με τόσα χρέη στο μυαλό – 
τα βράδια δεν κοιμάμαι.

Οι τράπεζες είναι πολλές – 
να προλαβαίνουν όλοι
Μα σαν θα έρθει η πληρωμή 
– σφίγγουνε και οι κώλοι.

Οι κάρτες κι οι λογαριασμοί 
– ένα βουνό θα φτιάξουν
Κι αν φέρουν και οι φίλοι 
μου- στον Όλυμπο θα φθά-
σουν.

Μου λένε οι δόσεις λήξανε 
– και πρέπει να πληρώσω
Ξαναζητάω δάνειο – με αυτό 
να τους πληρώσω.

Μα δεν μου δίνουν δάνειο – 
γιατί παντού χρωστάω
Κι αν δεν πληρώσω φίλοι 
μου – στην φυλακή θα πάω.

Στην φυλακή θα βρω πολ-
λούς – γιατί πολλοί χρωστά-
νε
Απέξω είναι οι πονηροί – 
που τα οικονομάνε. 

Οι κάρτες οι πιστωτικές – 
μας εγεμίσαν πίκρες
Ανάθεμά σε κερατά  - που 
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Κάλαντα Ελληνικού 2009
(Τραγουδήθηκαν από όλους τους πατριώτες στην κοπή της πίττας στο χωριό)
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