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Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν

Ι. Αναγνωστόπουλος
Ηλίας Ανδριανός
Β. Θεοδωρόπουλος
Μαρία Μπαρμπαλιά
Γ. Μπασιάκος
Αντ. Παπαντωνίου

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Γυναικών

Βροντερό παρόν και οι Κουρουνιωταίοι

Μέλη του Δ.Σ.

Τι λέει η νυν στον πρώην Γραμματέα;

Με παρουσία πλήθους 
πατριωτών έγινε και 

φέτος ο χορός του συλλό-
γου μας στην Αθήνα. Αυτή τη 
φορά πρωτοτυπήσαμε μιας 
και ο χορός έγινε βράδυ μετά 
από πολλά χρόνια και Σάββατο 
ώστε να έρθει και κόσμος ενώ 
υπήρχε και ζωντανή ορχή-
στρα. Η αίθουσα όμορφη, άνε-
τη και απλή. Οι καιροί φυσικά 
ήταν δύσκολοι, η κρίση μόλις 
χτύπαγε τη πόρτα μας αλλά οι 
πατριώτες απτόητοι για άλλη 
μια φορά έδωσαν το παρόν 
στο κάλεσμα του συλλόγου. 
Μετά τις 9 το βράδυ το «Αρ-
χοντικό της Φωτεινής» άρχισε 
να γεμίζει με πατριώτες από 
όλη την Αθήνα. Τα πειράγμα-
τα έδιναν και έπαιρναν, οι φί-
λοι ξανασμίγανε, οι γνωστοί 

ξανασυστήνονταν και οι φίλοι 
του χωριού που και αυτή τη 
φορά ήταν πολλοί έμπαιναν 
στο κλίμα της εκδήλωσης. Τα 
μέλη του ΔΣ που ήταν από 
νωρίς εκεί καλωσόριζαν τους 
πατριώτες με χαμόγελο και 
φρόντιζαν ώστε να μην υπάρ-
χει κανένα παράπονο ενώ οι 
μικροί φίλοι του χωριού μοί-
ραζαν τους λαχνούς της λα-
χειοφόρου που οργανώθηκε. 
Το φαγητό πλούσιο ενώ το 
κρασί έρρεε άφθονο στα τρα-
πέζια. Το μέλος του ΔΣ κ. Μα-
ρία Παπαφωτίου άνοιξε την 
εκδήλωση καλωσορίζοντας 
τους παρευρισκόμενους ενώ ο 
πρόεδρος του συλλόγου στην 
ομιλία του υποδέχθηκε τους 
πατριώτες και τους ευχαρί-

στησε για την παρουσία τους 
ενώ αναφέρθηκε περιληπτικά 
στους σκοπούς και τους στό-

χους του συλλόγου για τη νέα 
χρονιά. Μετά απηύθυνε χαι-

ρετισμό στην 
ε κ δ ή λ ω σ η 
ο δήμαρχος 
Τρικολώνων 
κ. Μπαρού-
τ σ α ς  π ο υ 
μαζί με τον κ. 
Κουρουνιώτη 
Βασίλη  και 
Χαράλαμπο 
Μπαρμπαλιά 
τίμησαν την 
ε κδήλωση . 
Στην ομιλία 
του  τόνισε 
την αγαστή 
συνεργασία 
του  δήμου 

και των συλ-
λόγων του χωριού που σαν 
στόχο έχει τη πρόοδο του Ελ-

ληνικού. Μετά πήρε το λόγο 
και η πρόεδρος του συλλόγου 

Γυναικών Ελληνικού 
κ. Μαρία Μπαρμπαλιά 
που τόνισε την ανα-
γκαιότητα της συνερ-
γασίας των δύο συλλό-
γων. Δε πέρασε βέβαια 
και πολλή ώρα ώστε το 
γλέντι να ανάψει. Άλ-
λωστε οι Μουλατσαίοι 
δε θέλουν και πολύ. 
Όλοι σηκώθηκαν, όλοι 
χόρεψαν και δεν ακού-
σαμε και κανένα παρά-
πονο. Το ρεπερτόριο 

της ορχήστρας είχε απ’ όλα. 
Δημοτικά, λαϊκά, ρεμπέτικα. 
Το γλέντι κράτησε μέχρι τις 3 

τα ξημερώματα ενώ φεύγο-
ντας όλοι υποσχεθήκαμε και 
του χρόνου να είμαστε στη 
καινούργια εκδήλωση.
Ολοκληρώνοντας να ανα-

φέρουμε ότι ήταν ακόμα μια 
πετυχημένη εκδήλωση του 
συλλόγου με την οποία προ-
σπαθήσαμε να φέρουμε πιο 
κοντά τους πατριώτες στο 
σύλλογο και να γνωριστούμε 
καλλίτερα. Εμείς θα θέλαμε 
πάντως περισσότερο κόσμο 
και προπαντός νέους που 
δυστυχώς η παρουσία τους 
ήταν περιορισμένη πράγμα 
το οποίο μας προβλημάτισε 
μιας και η νεολαία είναι η γε-
νιά που θα αναλάβει σε μερι-
κά χρόνια το σύλλογο. Όσον 
αφορά στον οικονομικό απο-
λογισμό του χορού ήταν θε-
τικός(δημοσιεύεται σε άλλη 

σελίδα)  και σίγουρα πολύ 
καλλίτερος από πέρυσι.
Εκείνο πάντως που ευχό-

μαστε είναι και του χρόνου 
νάμαστε καλά, πολλοί περισ-
σότεροι και να μη λείψει κα-
νένας. 

Τη Τρίτη 2 Μαρτίου ο Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης 
μας, κάλεσε τους συλλόγους 
των ορίων του 
δήμου Τρικολώ-
νων για να συζη-
τήσει μαζί τους 
τα προβλήματα 
που  απασχο -
λούν τη περιοχή 
και ειδικά τον 
εκκλησιαστικό 
τομέα. Στη συ-
ζήτηση παραβρέ-
θηκαν εκτός του 
μητροπολίτου , 
ο δήμαρχος κ 
Γιώργος Μπα-
ρούτσας, εκπρό-
σωποι όλων των 
συλλόγων των 
χωριών του δή-
μου και ο εκδότης της εφη-
μερίδας «Γορτυνία».
Ο Σεβασμιώτατος έθεσε 

στους παρευρισκόμενους τα 
προβλήματα που απασχολούν 
τη μητρόπολη με κυρίαρχο 
την επαναφορά των πιστών 
στη μητέρα εκκλησία ενώ οι 
εκπρόσωποι των συλλόγων 
έθεσαν την καλλίτερη λει-
τουργία και ανάπτυξη των 
μοναστηριών της χαράδρας 
του Λουσίου μιας και τα τε-
λευταία χρόνια οι μονές έχουν 
αφεθεί στη τύχη τους με απο-
τέλεσμα να παρακμάζουν και 
λόγω έλλειψης κονδυλίων 
αναστήλωσης και λόγω έλλει-
ψης μοναχών. Ως εκ τούτου 

τέθηκαν υπ’ όψη του μητρο-
πολίτου τρόποι ανάδειξης 
του τεράστιου πνευματικού 

πλούτου των μο-
ναστηριών ώστε 
να ανακτήσουν 
πάλι τη χαμένη 
τους αίγλη και 
να σταματήσουν 
τα  παράπονα 
που ακούγονται 
για  υποβάθμι -
σή τους. Από τη 
πλευρά  του  ο 
σεβασμιώτατος 
υποσχέθηκε να 
κάνει νέα συνά-
ντηση, αυτή τη 
φορά στη Δημη-
τσάνα, όπου θα 
παρευρίσκονται 
και τα ηγουμε-

νοσυμβούλια των μονών της 
κοιλάδας του Λουσίου ώστε 
να συζητηθούν διεξοδικότερα 
τα προβλήματα και να δοθούν 
λύσεις.
Από τη πλευρά των συλ-

λόγων του Ελληνικού ζητή-
θηκε, το εκκλησιαστικό μου-
σείο να τεθεί υπό τη σκέπη 
της μητροπόλεως Γόρτυνος 
και Μεγαλοπόλεως ώστε να 
λειτουργήσει καλλίτερα, να 
εμπλουτισθεί με περισσότερα 
κειμήλια και να γίνει τουρι-
στικός πόλος έλξης. Για οτι-
δήποτε νεότερο σχετικά με 
αυτές τις συναντήσεις με το 
μητροπολίτη μας θα σας ενη-
μερώνουμε.

Αγαπητοί πατριώτες, 

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

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Την ημέρα της Υπαπαντής, 
ο Ηγούμενος της Μονής Αρχι-
μανδρίτης π. Λεόντειος και ο 
ιερέας του χωριού μας π. Γε-
ώργιος Κοκοσούλης, τέλεσαν 
Θεία Λειτουργία με ψάλτες 
τον οικονόμο της Μ. Φιλοσό-
φου Αρχιμανδρίτη π. Θεόφι-
λο, τον Μοναχό π. Πρόδρομο 
και λαϊκούς. Παρά το τσουχτε-

ρό κρύο παραβρέθηκαν πολ-
λοί προσκυνητές από το χω-
ριό μας και από άλλα χωριά. 
Έγινε αρτοκλασία και μετά το 
πέρας της Θείας Λειτουργίας 
οι πατέρες της Μονής μοίρα-
σαν τον καθιερωμένο και νό-
στιμο τηγανητό μπακαλιάρο, 
ωραίο κρασί και σκορδαλιά.
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος 

ΣΤΙΣ 2-2-2010 ΕΟΡΤΑΣΘΗΚΕ
ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
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Για την ενημέρωση των κοινωνικών επικοινωνήστε με την Χριστίνα Κόνιαρη
στο τηλ. 6974-306576

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

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

ΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:
ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Συντακτική Επιτροπή:
ΠΑΝ. ΑΪΒΑΛΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΜΑΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

E-mail: costaszl@yahoo.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν τις θέσεις 
και τις απόψεις 

των υπογραφόντων

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

ΚΑΦΕ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

«ΤΟ ΚΕΦΙ»
ΣΜΥΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ελληνικό Αρκαδίας - Τηλ. 27910-31425

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

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

ΑΪΒΑΛΗΣ Διον. Παναγιώτης  210 2711111 6936064999

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. Μάριος  210 2929248 6979110691

ANΔΡΙΑΝΟΣ Αργ. Ηλίας  6945950942

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιω. Ευάγγελος 210 9418560 6976868638

ΚΟΝΙΑΡΗ Ιωαν. Χριστίνα 210 9711862 6974306576

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παν. Έφη 210 2138821 6977527006

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασ. Αντώνιος 210 4835042 6944414777

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Χρ. Μαρία  210 9703892 6973684504

ΤΑΛΟΥΜΗ Βασ. Ευαγγελία  210 9351703 6977456036

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χαρ. Βασίλειος  210 9768257 6948116666

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΩΣ 28/2/2010
Λογαριασμός κληροδοτήματος Αμερικής 19.928,23
Λογαριασμός κινήσεως  12.064,75 
Μετρητά  3.663,70 
Σύνολο 35.656,68

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου 
έως 28 Φεβρουαρίου

ΕΞΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

Από μεταφορά .................................................. 32.340,95
Έσοδα..............................................................  10.875,00
Έξοδα ................................................................  7.559,27
Σύνολο ταμείου ................................................ 35.656,68

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Ο Ιωάννης Θεοδωρόπου-

λος του Ευαγγέλου που είναι 
μέλος του ΔΣ του συλλόγου 
μας,  εγγονός του Παπαγιάν-
νη και της Βενετίας Θεοδω-
ροπούλου πέρασε στα ΤΕΙ 
Χαλκίδας στο τμήμα Μηχα-
νολογίας. Το ΔΣ τον συγ-
χαίρει και του εύχεται καλή 
σταδιοδρομία.

ΓΑΜΟΙ
Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 

2010 ο Γεώργιος Παπαγεωρ-
γίου του Δημητρίου(Μίμης)  
παντρεύτηκε την Ανδρονίκη 
Κουτσουμπού στον ιερό ναό 
Αγίας Μαρίνας στο Θησείο.
Αμέσως μετά βάφτισαν το 

γιο τους και του έδωσαν το 
όνομα Δημήτρης.
Το ΔΣ εύχεται να ζήσουν 

ευτυχισμένοι και το παιδί 
τους να είναι καλότυχο.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Γιώτα Κορμά εγγονή 

της Αθηνάς Μπαρμπαλιά 
και ο Γιάννης Καραπατάς 
απέκτησαν κοριτσάκι στις 
24/12/2009.
Το Δ.Σ. τους εύχεται να 

τους ζήσει.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ο Γιώργος Τόμπρος του 

Δημήτρη και της Πόπης και 
η Αλίκη Αθανασίου απέ-
κτησαν στις 14/01/2010 το 
δεύτερο παιδάκι τους, ένα 
υγιέστατο αγοράκι. Το Δ.Σ 
σας εύχεται να σας ζήσει, πά-
ντα γερό και τυχερό !

ΠΕΝΘΗ
Στις 18 Ιανουαρίου έφυγε 

από κοντά μας ο Αθανάσιος 
Κόνιαρης του Χρύσανθου. 
Η κηδεία του έγινε στις 20 
Ιανουαρίου στο Α’ Νεκρο-
ταφείο Αθηνών. Το ΔΣ εκ-
φράζει θερμά συλλυπητήρια 
στους οικείους του.
Η Ειρήνη Καστανιώτη 

(Φουρλή)  του Ευάγγελου 
πέθανε στις 29-12-2009 στην 
Αθήνα. Η κηδεία της έγινε 
την 31/12/10 στο 2ο νεκρο-
ταφείο Αθηνών.To ΔΣ εκ-
φράζει θερμά συλλυπητήρια 
στους οικείους της.

H Kαπονικολού-Μασαλή 
Ντίνα πέθανε στις 6-3-2010. 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ
1. ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 100 
ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΓΟΝΕΩΝ                  
2. ΤΑΛΟΥΜΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ  ΘΕΟΔΩΡΟΥ 50  
ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΓΟΝΕΩΝ                   
3. ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 100
ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΓΟΝΕΩΝ              
4. ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 500
ΣΕ ΜΝΗΜΗ   ΓΟΝΕΩΝ                
5. ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΤΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ 250
ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΓΟΝΕΩΝ                 
6. ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 250
ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΓΟΝΕΩΝ                   
7. ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 100
ΣΕ ΜΝΗΜΗ ΓΟΝΕΩΝ                 
8. ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 100                                                         
9. ΑΝΝΑ ΤΣΕΜΠΕΤΖΗ-ΚΟΝΙΑΡΗ 100
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
10. ΝΤΙΝΑ ΚΟΝΙΑΡΗ 200
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
11. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Γ.& Ι. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ 600
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΓΓΕΛΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
12. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 200
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑ & ΤΗΣ ΕΥΑΝΘΙΑΣ
13. ΠΑΤΗΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ 50
14. ΤΕΚΝΑ ΘΕΩΝΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΕΛΛΑ  400
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΓΟΝΕΩΝ
15. ΤΟΥΛΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 250 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΣΥΖΥΓΟΥ
16. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 300
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΑΔΕΛΦΩΝ
17. ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΕΡΩΝΗΣ  ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 100
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ
18. ΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΡΩΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 100
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΝΙΚΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ 
19. ΧΑΡ.ΤΟΜΠΡΟΣ-ΔΗΜ.ΚΟΝΙΑΡΗΣ 200
20. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ 50
21. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΑΛΟΥΜΗΣ 200
22. ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ-ΚΟΝΙΑΡΗΣ 200                                                
23. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ(αντί στεφάνων)  150
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΝΙΑΡΗ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ,
ΝΤΙΝΑΣ ΚΑΠΟΝΙΚΟΛΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ 4550                                                                                                                                          
ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 700
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5250

9-4-2010 Εκδήλωση στο 
μουσείο της Ακρόπολης όπου 
θα παρουσιασθεί από ειδικό 
αρχαιολόγο το πρόσωπο της 
αρχαίας Ελληνίδας, «το πρό-
σωπο της Μύρτιδος». Πλη-
ροφορίες για συμμετοχή στην 
κ. Μαρία Μπαρμπαλιά.

18-4-2010 Λειτουργία και 
ημερήσια εκδρομή στο μο-
ναστήρι Θεογεννήτορος στη 
Μαλακάσα. Πληροφορίες για 
συμμετοχή στο ΔΣ του συλ-
λόγου γυναικών.

1-5-2010 Ο μητροπολίτης 

Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως 
κ. Ιερεμίας γιορτάζει.
Θα εορτάσει στο χωριό μας 

το Ελληνικό μαζί με τους ντό-
πιους κατοίκους, τις τοπικές 
αρχές και τα διοικητικά συμ-
βούλια και τα μέλη των δύο 
συλλόγων.

22,23-5-2010 Διήμερη εκ-
δρομή στη Στρώμη Φωκίδος. 
Θα γίνει και περιήγηση του 
φράγματος του Μόρνου. Δη-
λώσεις συμμετοχής στο ΔΣ 
του συλλόγου γυναικών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Η κηδεία της έγινε στις 8-3-
2010 στο Β’ νεκροταφείο. Το 
ΔΣ εκφράζει συλλυπητήρια 
στους οικείους της.
Ο Σύλλογος στη μνήμη 

των αποθανόντων πατριω-
τών αντί στεφάνων έδωσε 
150 ευρώ για την ανέγερ-
ση του οστεοφυλακίου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούμε θερμά όλους 

τους συμπατριώτες για τη 
μεγάλη συμμετοχή τους στο 
βαρύ πένθος μας για το θάνα-
το της αγαπημένης μας και 
αξέχαστης Ερμίνας Φουρλή-
Καστανιώτη.
Η οικογένειά της και τα 

αδέλφια της



/3

Καιρό έχουμε να τα πού-
με. Μας λείψατε και 
θέλουμε να πιστεύουμε 

ότι και εμείς σας λείψαμε. Όμως 
η σχέση μας είναι σχέση καρ-
διάς και υπάρχει πάντα.
Την 09η Ιανουαρίου 2010 ο 

Σύλλογος Γυναικών για μια φορά 
ακόμη φρόντισε για μια συγκέ-
ντρωση των φίλων του και των 
μελών του, προκειμένου να 
γιορτάσουν τον ερχομό του και-
νούργιου χρόνου, του 2010 και 
να κόψουν την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα.
Η ανταπόκριση στο κάλεσμα 

του Συλλόγου ήταν κατ’ αρχάς 
συγκινητική και όλοι όσοι πα-
ραβρέθηκαν την βραδιά εκείνη 
απέδειξαν την αγάπη τους για 
τον Σύλλογό μας και την αναγνώ-
ριση του έργου του.
Η εκδήλωση του Συλλόγου 

μας πραγματοποιήθηκε στο Ξε-
νοδοχείο ELECTRA και κατά γε-
νική ομολογία η εκδήλωση ήταν 
επιτυχημένη, θα μπορούσαμε να 
πούμε άριστη και τούτο οφείλε-
ται αποκλειστικά και μόνο στη 
συμμετοχή των μελών του Συλ-
λόγου και των φίλων του, που 
ήταν μεγάλη και γεμάτη αγάπη 
και τους ευχαριστούμε θερμά 
από τα βάθη της καρδιάς μας. 
Κρίνεται όμως σκόπιμο και επι-
βεβλημένο, κατά την άποψή μας, 
να αναφερθούμε ιδιαίτερα σε 
ορισμένες παρουσίες.
Ευχαριστούμε θερμά τον Ιερέα 

και φίλο του Συλλόγου μας κ. 
Αντώνιο Κούκλη, που ευλόγησε 
την πίτα μας και πάντα μας τιμά 
με την παρουσία του και με την 
μεγάλη παρέα του, για τα ωραία 
λουλούδια που προσέφερε στο 
Δ.Σ., για τα καλά του λόγια, για 
το δώρο του στην λαχειοφόρο 
μας και για την δωρεά του προς 
το Εκκλησιαστικό Μουσείο του 
χωριού μας.
Ευχαριστούμε θερμά τους κ.κ. 

Ανδρέα Λυκουρέντζο, Βουλευτή 
και πρώην Υφ/ργό Εθνικής Παι-
δείας & Θρησκευμάτων, τον κ. 
Ιωάννη Κοραντή, Βουλευτή, τον 
κ. Σχίζα, Διευθυντή του Γραφεί-
ου του Βουλευτή κ. Πάνου Πα-
ναγιωτόπουλου, που μας τίμησαν 
με την παρουσία τους και για τα 
θερμά τους λόγια.
Ευχαριστούμε θερμά τον έν-

θερμο φίλο του Συλλόγου μας 
και συμπατριώτη μας κ. Δημή-
τριο Αβραμόπουλο, Βουλευ-
τή και πρώην Υπουργό Υγείας, 
ο οποίος ναι μεν δεν μπόρεσε 
να παραστεί στην εκδήλωσή 
μας, λόγω ανειλημμένων υπο-
χρεώσεών του, πλην όμως μας 
δήλωσε την συμπαράστασή του 
με μια θερμή επιστολή και του 
οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ γιατί χάριν των δικών του 
ενεργειών και μεσολάβησής του 
μας παραχωρήθηκε η σπου-
δαία αίθουσα του Ξενοδοχείου 
ELECTRA. Του ευχόμαστε κάθε 
ατομική και οικογενειακή χαρά 
και ευτυχία και το 2010 να είναι 

χρόνος δημιουργίας και ανόδου. 
Το αξίζει και είμαστε σίγουρες 
για την επιτυχία του.
Θα ήταν μεγάλη μας παράλει-

ψη αν δεν ευχαριστούσαμε και 
την Γραμματέα του την κ. Λένα 
Πατουχέα, η οποία σε συνεργα-
σία με την Πρόεδρο του Συλλό-
γου βοήθησε και φρόντισε για 
την επιτυχία της εκδήλωσής μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον Δή-

μαρχό μας κ. Γεώργιο Μπαρού-
τσα, ο οποίος πάντα μας τιμά με 
την παρουσία του, τον ευχαρι-
στούμε για τα καλά του λόγια και 
του ευχόμαστε ο καινούργιος 
χρόνος να είναι ανοδικός και δη-
μιουργικός γι αυτόν και ευχόμα-
στε να είναι πάντα κοντά μας.
Ευχαριστούμε θερμά τους εκ-

προσώπους του τοπικού τύπου 
κ.κ. Κων/νο Καλύβα και Ηλία 
Τσαρμπόπουλο, που μας τίμη-
σαν με την παρουσία τους και 
που αναφέρθηκαν με πολύ καλά 
λόγια για τον Σύλλογό μας στα 
έντυπά τους και τους ευχόμαστε 
να είναι πάντα καλά, να φροντί-
ζουν και να νοιάζονται για τον 
τόπο μας, δεδομένου ότι διαθέ-
τουν ισχυρή δύναμη μέσω των 
εφημερίδων τους.
Ευχαριστούμε θερμά τον 

Πρόεδρο του Συλλόγου «Ο 
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» κ. Αντώ-
νη Παπαντωνίου, που μας τίμη-
σε με την παρουσία του και για 
μιά ακόμη φορά δηλώνουμε ότι 
οι δύο Σύλλογοι του Ελληνικού, 
είναι αδελφοί Σύλλογοι και μο-
ναδικό σκοπό έχουν την, με καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο, αναβάθμιση 
του χωριού μας. 
Ευχαριστούμε θερμά και ιδι-

αίτερα τον κ. Στέλιο Φουρλή και 
την σύζυγό του κ. Θάλεια, καθώς 
και την κ. Μπράνκα Φουρλή, που 
μας τίμησαν με την παρουσία 
τους και αισθανόμαστε την ανά-
γκη να τους ευχαριστήσουμε για 
μια ακόμη φορά, για την προ-
σφορά τους προς το χωριό μας 
και να τους πούμε ότι στην καρ-
διά μας κατέχουν μια ιδιαίτερη 
θέση. Η παρουσία τους πέραν 
του ότι αποτελεί τιμή για μας, 
μας εμψυχώνει και μας ενδυνα-
μώνει για την συνέχιση του έρ-
γου μας, γιατί γνωρίζουμε ότι σε 
κάποια δυσκολία μας η οικογέ-
νεια Φουρλή θα είναι δίπλα μας. 
Ευχαριστούμε και τον Ολυμπι-

ονίκη μας κ. Πύρρο Δήμα, που 
με όλη του την οικογένεια παρα-
βρέθηκε στην εκδήλωσή μας. Η 
παρουσία του αποτελεί ιδιαίτε-
ρη τιμή για μας και ποτέ δεν θα 
ξεχάσουμε την συγκίνηση που 
έχει χαρίσει σε όλους μας, όταν 
με τις επιτυχίες του η Ελληνική 
Σημαία κυμάτιζε στα πέρατα του 
πλανήτη.
Ευχαριστούμε και όλους τους 

άλλους εξαιρετικούς φίλους, που 
μας τίμησαν με την παρουσία 
τους και που δεν αναφερόμαστε 
ιδιαίτερα και ξεχωριστά στον 
καθένα τους, γιατί θα χρειαζόταν 
να καλύψουμε όλη την εφημερί-
δα μας, όμως τους δηλώνουμε 
ότι τους αγαπάμε πολύ και δεν 
ξεχνούμε ότι πάντα είναι ένθερ-
μοι υποστηρικτές του Συλλόγου 

μας.
Ευχαριστούμε θερμά τους δω-

ροθέτες μας: Οικογένεια Φουρ-
λή, Νότα Δαλάτση-Θεοτοκάτου, 
Δικηγόρο Αθηνών, Ευανθία Αντ. 
Ανδριανού, Γεώργιο και Σούλα 
Σταματογιαννοπούλου, Φώτη και 
Βούλα Κόνιαρη, Δημήτρη Αλε-
ξά και Κατερίνα Παπούλια, Άννα 
Ταλούμη, Μαρία Γ. Τόμπρου, 
Ασπασία & Βασίλη Τσαγκαρού-
λια (κόρη και γαμπρός της Προ-
έδρου) και όλους εκείνους που 
θέλουν την ανωνυμία.
Επίσης ευχαριστούμε την 

κ. Τούλα Παπαντωνίου, πρώην 
Πρόεδρο του Συλλόγου, η οποία 
μαζί με την αγιογράφο αδελφή 
της κ. Φωτεινή Παπαντωνίου, 
στέκουν πάντα στο πλευρό των 
μελών του Δ.Σ. και όπως κάθε 
χρόνο έτσι και εφέτος επιμελή-
θηκαν για την ευχετήρια κάρτα 
του Συλλόγου.
Επιθυμούμε να ευχαριστήσου-

με θερμά αυτούς που συνετέλε-
σαν στην τόσο επιτυχημένη εκ-
δήλωσή μας και ιδία: Τον εξαίρε-
το τραγουδιστή και Μουσικό κ. 
Γιάννη, φίλο του Συλλόγου μας, 
που με την καταπληκτική φωνή 
του και το πλούσιο ρεπερτόριό 
του, μας χάρισε μία καταπληκτι-
κή μουσική βραδιά. Επίσης ευ-
χαριστούμε και τους χορευτές 
μας.
Θα ήταν παράλειψή μας αν 

δεν ευχαριστούσαμε θερμά και 
ιδιαίτερα τα μέλη του Συλλόγου 
μας, που ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμά μας και με πολλή αγά-
πη στάθηκαν κοντά στο Δ.Σ., 
με αποτέλεσμα να αισθανθούμε 
όλοι σαν μία οικογένεια, να γλε-
ντήσουμε και να επιβεβαιωθεί 
για μια φορά ακόμη ότι « η δύ-
ναμη απορρέει από την ένωση».
Επίσης θέλουμε να ευχαριστή-

σουμε θερμά τον κ. Μάκη Φωκά, 
Ιδιοκτήτη του Ξενοδοχείου 
ELECTRA για την προφορά του 
και την συμμετοχή του στην επι-
τυχία της εκδήλωσή μας, καθώς 
επίσης και τους άξιους συνερ-
γάτες του κ.κ. Αλεξάνδρα Χαλ-
κιά τον μαίτρ κ. Κωνσταντόπου-
λο και τους βοηθούς του. Τους 
γνωρίζουμε δε από τώρα ότι, αν 
είμαστε καλά και του χρόνου θα 
είμαστε μαζί.
Τέλος θέλουμε να ευχαριστή-

σουμε ιδιαίτερα την νεολαία που 
μας τίμησε με την παρουσία της 
και να της δηλώσουμε ότι μας 
εμπνέει και μας κάμει να ελπί-
ζουμε ότι θα είναι και είναι καλύ-
τερη από μας. Πρέπει πάντα να 
θυμάται ότι ο τόπος καταγωγής 
μας είναι οι ρίζες του καθενός 
μας και χωρίς αυτές τίποτε δεν 
μπορεί να ευδοκιμήσει.

Αξίζει να θυμόμαστε όλοι μας 
ότι κύριος και μοναδικός σκο-
πός του Συλλόγου μας είναι η 
προσφορά προς το χωριό μας, 
που για όλους μας (όπως εύστο-
χα αναφέρθηκε στον λόγο της η 
Πρόεδρος του Συλλόγου) είναι 
το πολυτιμότερο σημείο ανα-
φοράς μας. Από κει ξεκινήσαμε 
γεμάτοι όνειρα για ένα καλύτερο 
αύριο και κει γυρίζουμε για να 
γεμίσουμε τις μπαταρίες μας με 
δύναμη και αντοχή, προκειμένου 
να αντιμετωπίσουμε τις αντιξοό-
τητες της ζωής.
Πέραν των ανωτέρω θέλουμε 

να γνωρίσουμε στα μέλη μας και 
τα κατωτέρω:
Την 24η Ιανουαρίου 2010 διε-

ξήχθησαν με επιτυχία οι αρχαι-
ρεσίες του Συλλόγου μας για την 
ανάδειξη του νέου Δ.Σ. Το κλί-
μα που επικράτησε ήταν κλίμα 
αγάπης, κατανόησης, ζεστασιάς, 
χαράς και ομοψυχίας.
Κατά πλειοψηφία εξελέγη-

σαν τακτικά μέλη οι κ.κ. Μαρία 
Μπαρμπαλιά, Κική Γεωργαντά- 
Μπακούλα, Βούλα Γεωργαντά-
Παπαγεωργίου, Ευανθία Ανδρι-
ανού, Πόπη Παπούλια, Βάσω 
Ταλούμη-Μαζαράκου, Ανδριάνα 
Μπαρμπαλιά και αναπληρωματικά 
μέλη οι κ.κ. Μαρία Σπηλιοπού-
λου, Βούλα Χασάπη-Σαρακινιώτη 
και Βάσω Ταλούμη του Ανδρέα.
Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε 

σώμα και έχει ως εξής:
Μαρία Μπαρμπαλιά, Πρόε-

δρος,
Κική Γεωργαντά-Μπακούλα, 

Αντιπρόεδρος,
Β ο ύ λ α  Γ ε ω ρ γ α ν τ ά -

Παπαγεωγρίου, Ταμίας,
Πόπη Παπούλια, Γενική Γραμ-

ματέας,

Ευανθία Ανδριανού, Βάσω Τα-
λούμη-Μαζαράκου και Ανδριάνα 
Μπαρμπαλιά, Μέλη.
Επίσης τα αναπληρωματικά 

μέλη θα συμμετέχουν στις συ-
νεδριάσεις του ΔΣ και θα τους 
ανατίθεται έργο, γιατί τα μέλη 
αυτά έχουν προσφέρει αρκετά 
στο Σύλλογο και είναι πάντα πα-
ρόντα. Για τον λόγο αυτό θεω-
ρούνται ότι τυπικά είναι αναπλη-
ρωματικά, ουσία όμως ενεργά, 
όπως όλα τα άλλα μέλη του ΔΣ.
Πέραν των ανωτέρω το ΔΣ θα 

διοργανώσει τον Μάιο μήνα διή-
μερη εκδρομή, στην Λίμνη του 
Μόρνου, όπου κει κοντά είναι 
και το χωριό του συζύγου της 
Αντιπροέδρου κ. Κικής Γεωργα-
ντά-Μπακούλα. Το πρόγραμμα 
θα ανακοινωθεί στο άλλο φύλλο 
της εφημερίδας, πλην όμως θα 
πρέπει οι δηλώσεις συμμετοχής 
να γίνουν έγκαιρα, προς αποφυ-
γή οιασδήποτε παρεξήγησης.
Όπως κάθε χρόνο έτσι και 

εφέτος ο Σύλλογος Γυναικών, 
μαζί με τον άλλο Σύλλογο θα 
φροντίσουν για τον στολισμό 
του Επιταφίου.
Τέλος θέλουμε να γνωρίσουμε 

σε όλους ότι η συνεργασία των 
δύο Συλλόγων του χωριού μας 
είναι άριστη και κανένας εκ των 
δύο δεν διεκδικεί τα πρωτεία. 
Μοναδικός μας σκοπός είναι το 
καλό του χωριού μας και σε κα-
μιά περίπτωση δεν επιδιώκεται 
προσωπικό όφελος. 
Αν συνεχίσουμε την αγαστή 

συνεργασία είναι βέβαιο ότι η 
προσφορά μας θα είναι μεγάλη 
και πολλοί θα θελήσουν να μας 
μιμηθούν. Το διαίρει και βασί-
λευε μακριά από μας. Στην περί-
πτωση δε που παρατηρηθεί τέ-
τοιο φαινόμενο θα πρέπει όλοι 
μας να το αποβάλουμε και να ξε-
ριζώσουμε το καρκίνωμα, όπως 
ένας καλός χειρουργός.
Συγχαρητήρια και ευχαριστίες 

στο ΔΣ του Συλλόγου «Ο ΠΡΟ-
ΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», που με δική 
του πρωτοβουλία και δαπάνες 
του εγκατέστησε συναγερμό 
στο εκκλησιαστικό Μουσείο του 
χωριού μας, καθώς επίσης και 
για τις ενέργειές του, προκειμέ-
νου να υλοποιηθεί η μελέτη που 
έχει γίνει για το οστεοφυλάκιο 
του χωριού μας. Θα ήταν παρά-
λειψή μας αν δεν αναφερόμαστε 
στον επιτυχημένο ετήσιο χορό 
του Συλλόγου «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ 
ΗΛΙΑΣ». Συγχαρητήρια και ευ-
χαριστούμε για την όμορφη 
βραδιά.
Αρκετά σας κουράσαμε, αλλά 

σας υποσχόμαστε ότι θα προ-
σπαθούμε για το καλύτερο και 
σας θέλουμε κοντά μας. Δεν δι-
εκδικούμε την οποιαδήποτε υλι-
κή αμοιβή, ειμή μόνο την αγάπη 
σας, την εκτίμησή σας και την 
αναγνώριση έστω και λίγο των 
προθέσεών μας και του έργου 
μας. Σας ευχαριστούμε και νά-
σθε όλοι ΚΑΛΑ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
μας χρειάζεται όλους. Κανείς 
δεν περισεύει!!!!!!!

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Ολυμπιονίκης μας Πύρρος Δήμας με τον κ. Στέλιο Φουρλή

ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
 Το Σάββατο 24 Απριλίου 2010 και ώρα 3:00 μ.μ. οι 
μικροί μας φίλοι θα παρακολουθήσουν στο ΕΘΝΙΚΟ 
ΘΕΑΤΡΟ το έργο του Ευγένιου Τριβιζά 

“Τα μαγικά μαξιλάρια”.
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – REX
Πανεπιστημίου 48 (Σταθμός Μετρό : Πανεπιστήμιο)
 Η είσοδος για τα παιδιά είναι προσφορά του Συλλό-
γου. 
Τιμή συνοδού : 15€
 Δηλώσεις  συμμετοχής  το  αργότερο  ως  τις 

14/04/2010
Χριστίνα Κόνιαρη : 697 4306576, Ευαγγελία Ταλούμη : 

6977 456036
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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. 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος ο σύλλογος ακολούθη-
σε τη παράδοση και οργάνω-
σε τη κοπή της πρωτοχρονιά-
τικης πίτας στο χωριό παρέα 
με τους μόνιμους κάτοικους 
του χωριού δίνοντας έτσι και 
ζωντάνια για ένα ακόμη Σαβ-
βατοκύριακο στο Ελληνικό. 

Από τη φετεινή τελετή δεν 
έλειψαν τα απρόοπτα μιας 
και κάποιοι επικεφαλής της 
ΔΕΗ έκριναν σκόπιμο να μη 
δώσουν την αίθουσα τελετών 
της σχολής στο σύλλογο λες 
και η σχολή είναι ιδιοκτησία 
τους.
Ευτυχώς όμως με παρέμ-

βαση των τοπικών αρχών 
το θέμα λύθηκε τη τελευταία 
στιγμή όμως το θέμα παρα-
μένει σε εκκρεμότητα μιας και 
ο δήμος απαιτεί ξεκάθαρα 
ενοίκιο για το κτίριο από μια 
ιδιωτική εταιρεία όπως είναι 
πλέον η ΔΕΗ. Σε κάθε βέβαια 
περίπτωση θα σας κρατάμε 

ενήμερους και φυσικά θα εί-
μαστε συμπαραστάτες του 
δήμου σε κάθε του ενέργεια 
για την επίλυση του θέματος. 
Όσον αφορά στη τελετή, τους 
πατριώτες καλωσόρισε η 
υπεύθυνη δημοσίων σχέσε-
ων του συλλόγου κ. Χριστίνα 
Κόνιαρη και αμέσως μετά ο 
Σεβασμιώτατος μητροπολί-
της Γόρτυνος και Μεγαλοπό-
λεως κ. Ιερεμίας μαζί με τον 
ιερέα του χωριού μας πατέρα 
Γεώργιο Κοκοσιούλη ετέλεσε 
τον αγιασμό για τη νέα χρο-

νιά και ευλόγησε τους παρευ-
ρισκομένους ενώ σε σύντομη 
ομιλία του αναφέρθηκε στα 
της μητροπόλεως και στη συ-
νεργασία με τους τοπικούς 
συλλόγους. Ακολούθως πήρε 
το λόγο ο πρόεδρος του συλ-
λόγου ο οποίος ευχήθηκε σε 
όλους καλή χρονιά και έκανε 

μια σύντομη αναφορά στις 
δραστηριότητες του συλλό-
γου.
Μετά πήρε το λόγο ο δή-

μαρχος Τρικολώνων κ Γ. 
Μπαρούτσας που αναφέρ-
θηκε στις δραστηριότητες 
του δήμου, στα έργα που 
τρέχουν και σ ’αυτά που 
προγραμματίζονται. Τόνισε 
επίσης την ανάγκη συνερ-
γασίας των συλλόγων με το 
δήμο για το καλό του τόπου 
και της ευρύτερης περιοχής. 
Κατόπιν μαζί με το πρόεδρο 
έκοψαν τη πίτα που να ση-
μειώσουμε είχε τρία φλουριά 
και οι τυχεροί πήραν ένα κό-

σμημα-ενθύμιο. Να σημειώ-
σουμε επίσης ότι στη κοπή 
της πίτας παραβρέθηκε και ο 
αγαπητός πατριώτης κ. Βασί-
λης Φουρλής ο οποίος ήρθε 
γι’ αυτό το λόγο στο χωριό 
και διανυκτέρευσε στο ξενο-
δοχείο «Ελληνικό». Μετά τη 
κοπή της πίτας ο αγαπητός 
μας πατριώτης δείπνησε στο 
εστιατόριο του ξενοδοχείου 
με φίλους του από το χωριό. 
Νάμαστε όλοι καλά να ξανα-
κόψουμε τη πίτα στο χωριό 
και του χρόνου.

Βασίλης Ταλούμης, Βασίλης Παπαντωνίου. Δυο Μαθουσά-
λες του χωριού. Λείπει ο τρίτος ο μπαρμπα-Γιάννης ο Ανα-
γνωστόπουλος. Και οι δυο μαζί συγκεντρώνουν παρά κάτι 
διακόσια χρόνια. Και συνεχίζουν ακάθεκτοι. Εκπρόσωποι μιας 
γενιάς βασανισμένης, με αγώνες. πολέμους, στερήσεις, φτώ-
χεια αλλά και μιας γενιάς με φιλότιμο και μπέσα. Μιας γενιάς 
που ήξερε να δουλεύει, να δημιουργεί, να προοδεύει. Μας 
παρέδωσε ένα κόσμο με τα καλά του αλλά και τα τρωτά του. 
Αυτό μπόρεσε, αυτό έκανε με τα λίγα μέσα που διέθετε. Τους 
ευγνωμονούμε…..

ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΝΕΑΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΜΑΚΡΥΣΙΟΥ
Στις 28-2-2010 μετά τον 

θάνατο της Γερόντισσας 
Φαιβρωνίας χειροτονήθη-
κε Ηγουμένη η Ιουλίτα Κου-
τσαύτη, ετών 40, από την Κοι-
λάδα Κρανιδίου. Η καινούρ-
για Γερόντισσα είχε και έχει 
άρρηκτες σχέσεις με την Ι.Μ. 
Προδρόμου, ιδιαίτερα με τον 
αείμνηστο Γέροντα π. Θεόκτι-
στο και συνεχίζει μέχρι σήμε-
ρα. Έχει πάρει πολλές αρετές, 
χάρη και εμπειρία και ευχό-
μαστε η Παναγία να της δίνει 
δύναμη κουράγιο και υγεία 
ώστε να φέρει εις πέρας το 
δύσκολο αυτό έργο. Πάρα 
πολύς κόσμος την τίμησε με 
την παρουσία του, από την 
Μεγαλόπολη, τα γύρω χωριά, 
την Αθήνα και την ιδιαίτερη 
πατρίδα της. Παραβρέθηκαν 
επίσης οι δήμαρχοι Γόρτυνος 
κ.Κ. Μιχόπουλος και Μεγαλό-
πολης κ. Π. Μπούρας. Την εν-
θρόνιση έκανε ο Μητροπολή-
της Μεσσηνίας κ. Χρυσόστο-
μος, όπου εξήρε με τον λόγο 
του την προσωπικότητά της. 
Μαζί ο Μητροπολίτης μας 
κ. Ιερεμίας, πολλοί Μοναχοί, 
Μοναχές, ιερείς, οι Ηγούμενοι 
των Μονών Μ. Προδρόμου π. 
Λεόντειος, Αιμυαλών π. Δα-
μασκηνός, η Μελάνη από την 
Μονή Καλαμίου Επιδαύρου, η 
οποία έχει πάνω από 40 μονα-
χές. Μετά το τέλος της τελε-
τής, δόθηκαν γλυκά, αναμνη-
στικά δώρα και παρετέθη γεύ-
μα σε όσους έμειναν. Της ευ-
χόμαστε να είναι πάντα Άξια 
στην αποστολή της.

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΕΙ ΘΕΑΤΡΟ..
Αγαπητοί πατριώτες, σας στέλνω ένα βιογραφικό μου για να 

γνωρίσετε κάποια πράγματα για τις δραστηριότητές μου και 
σας επαναλαμβάνω την πρόταση που σας έκανα τηλεφωνικά 
για την παράσταση που συμμετέχω φέτος το χειμώνα σε θέα-
τρο της Αθήνας, πως για όλους τους πατριώτες μας η είσοδος 
στο θέατρο θα είναι από 18 ευρώ μόνο 9 ευρώ. Όπως σας 
είπα βάλτε το σχετικό κουπόνι στην εφημερίδα του χωριού 
μας με την επίδειξη του οποίου θα ισχύει η πρόταση που σας 
κάνω, αλλά και στο μεσοδιάστημα μέχρι την έκδοση του επό-
μενου τεύχους μπορείτε να τους ενημερώσετε ότι ισχύει, φτά-
νει να πουν το όνομά μου και την καταγωγή τους. Σας θυμίζω 
ότι είμαι γιος του Παναγιώτη Μπασιάκου από την Στεμνίτσα 
και της Ελένης Γεωργαντά (της Ελένης του χοντρού)  & του 
Ντίνου Γεωργαντά του ράφτη - της μακαρίτισσας της Κικής, 
ανηψιός. Θα χαρώ να σας γνωρίσω και από κοντά. Το κινητό 
μου είναι 6945-51-54-48.
Με εκτίμηση και πολλούς χαιρετισμούς στους συμπατριώτες 
μας.                                                      Γιώργος Μπασιάκος

Μεταφυσική κομεντί
«Το υπερπέραν είναι εδώ» του Λεωνίδα Τσίπη
Πώς θα σας φαινόταν αν ένας συγκάτοικος εμφανιζόταν στο 

διαμέρισμά σας δηλώνοντας ότι είναι νεκρός; 
Θα τον πιστεύατε; 
Θα τον θεωρούσατε ψυχασθενή; 
Ή θα καλούσατε την αστυνομία νομίζοντας ότι κινδυνεύετε;
Η απάντηση δίνεται από τη μεταφυσική κομεντί «Το υπερπέ-

ραν είναι εδώ» του, βραβευμένου από το ΥΠΠΟ, Λεωνίδα Τσίπη 
και παρουσιάζεται από τους «Σκηνοβάτες», συνοδεία ζωντανής 
μουσικής, στο Αντιθέατρο (Μοσχονησίων 36 - Πλ. Αμερικής)  
κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 21.00 από τις 2 Ια-
νουαρίου 2010. Οι παραστάσεις τελειώνουν στις 28 Μαρτίου.
Οι «Σκηνοβάτες» συνεχίζουν το Θέατρο Μυστηρίου που ξεκί-

νησαν το 2006 με την πολύ επιτυχημένη παρουσίαση του ίδιου 
έργου, «κεντρίζοντας» το ενδιαφέρον ενός μεγάλου κοινού για 
θεατρικές παραστάσεις με σχετική θεματολογία.

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΚΟΥΠΟΝΙ
Για όσους επιθυμούν να δουν το έργο, τα «Νέα 
του Ελληνικού» και ο Γιώργος Μπασιάκος προ-
σφέρουν έκπτωση 50% προσκομίζοντας αυτό 

το κουπόνι.

H ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο σύλλογός μας σε προηγούμενη συνεδρίασή του αποφάσισε να ενι-

σχύσει και αυτός με τον τρόπο του το εκκλησιαστικό μουσείο. Έτσι πήρε 
την απόφαση να τοποθετήσει με δικά του έξοδα σύστημα συναγερμού 
για περισσότερη ασφάλεια των κειμηλίων που εκτίθενται εκεί. Γι’ αυτό 
το λόγο κατέβηκε ειδικό συνεργείο από την Αθήνα στις 27 Φεβρουαρίου 
και τοποθέτησε το συναγερμό. Η στενή συνεργασία των δύο συλλόγων 
θα συνεχισθεί ειδικά στο θέμα του μουσείου ώστε να μπορέσει να γίνει 
τουριστικός πόλος έλξης για το χωριό. 

ΟΙ...ΜΑΘΟΥΣΑΛΕΣ

Στιγμιότυπο από την κοπή της πίτας

Ο Μητροπολίτης με το Δήμαρχο, τον κ. Βασίλη Φουρλή
και τον Πρόεδρο του Συλλόγου

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
Ο σύλλογός μας ορ-

γανώνει  την ετήσια 
πλέον παραδοσιακή 
εκδρομή στο τριήμε-
ρο 28 έως 30 Μαΐου. 
Αυτή τη φορά θα επι-
σκεφθούμε τη Μονεμ-
βασιά και τα γύρω 
μέρη .  Το  ακριβές  
πρόγραμμα θα καθο-
ρισθεί τις επόμενες 
μέρες όταν γίνουν οι 
τελικές συνεννοήσεις 
με το ταξιδιωτικό γρα-
φείο. Για δηλώσεις 
συμμετοχής (έως 21 
Μαίου με υποχρεωτι-
κή προκαταβολή 100 
ευρώ το άτομο)  επι-
κοινωνήστε με τον κ. 
Ηλία Καλλιανιώτη στα 
τηλέφωνα 2108612196 
και 6977264474.  
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ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ 
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Όσοι πατριώτες θέλουν 
να καταθέσουν κάποιο 
ποσό στο Σύλλογό μας 
μπορούν να το κάνουν 
πηγαίνοντας στην Εθνική 
Τράπεζα. Ο λογαριασμός 
είναι 040/609112-13. 
Καλό είναι μετά να ενημε-
ρώνουν τον ταμία ή οποιο-
δήποτε μέλος του ΔΣ ώστε 
η προσφορά να δημοσιεύε-
ται στην εφημερίδα.

 25-11-20091) Αποφασίστηκε ομόφωνα η αποστολή απαντητικής επι-στολής στον Λεωνίδα Ανδριανό 2) Αποφασίστηκε ομόφωνα η αποστολή επιστολής στον δήμαρχο Τρικολώνων ώστε να επιτραπεί στο σύλλογο να κατασκευάσει νέο οστεοφυλάκιο. 3) Αποφασίστηκε ομόφωνα το κλείσιμο του λογαριασμού του ξενώνα και η μεταφορά του υπολοίπου ποσού στο λογαριασμό κινήσεως. 4) Αποφασίστηκε ομόφωνα η κοπή της πίτας να γίνει στο χωριό στις 16-1 5) Αποφασίστηκε ομόφωνα ο χορός του συλλόγου να γίνει στις 30-1 στο «Αρχοντικό της Φωτεινής». 7) Αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνουν εκδηλώσεις στο χωριό για τις Απόκριες στις 13-2 8) Αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει εκταμίευση 9000 ευρώ από το λογαριασμό κινήσεως και να δο-θούν 7000 ευρώ στο κ. Σάββα Σιακωτό έναντι για το έργο της περίφραξης του Αη-Γιώργη.
 16-12-20091) Αποφασίστηκε ομόφωνα 5 τηλεοράσεις που περίσσεψαν από την ανακαίνιση του ξενώνα να δοθούν κατά την εκτίμηση του προέδρου σε όσους δεν έχουν. 2) Αποφασίστηκε ομόφωνα αντί στεφάνων τα χρήματα να δίνονται ως οικονομική ενίσχυ-ση για την ανέγερση του οστεοφυλακίου. 3) Αποφασίστηκε 

ομόφωνα τα χρηματικά εντάλματα 48,49,50 από το μπλοκ ενταλμάτων να ακυρωθούν λόγω παλαιότητας. 4) Αποφασί-στηκε ομόφωνα η εκταμίευση 2000 ευρώ για τις ανάγκες του συλλόγου. 5) Αποφασίστηκε ομόφωνα να διοργανωθεί λαχειο-φόρος αγορά στο χορό του συλλόγου.
 21-1-20101) Αποφασίστηκε ομόφωνα η τοποθέτηση 2 θυρών στις ει-σόδους του ξενοδοχείου για τη προστασία του κήπου από τα πρόβατα.
 3-2-20101) Εγινε απολογισμός των αποτελεσμάτων του χορού και της κοπής της πίτας.

 10-3-20101) Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να τοποθετηθούν δύο πόρτες στις εξωτερικές εισόδους του ξενοδοχείου του συλλό-γου 2) Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία οι μικροί φίλοι του χωριού να πάνε θέατρο στις 24-4-10 3) Αποφασίστηκε κατά 
πλειοψηφία η τοποθέτηση συναγερμού στο εκκλησιαστικό μουσείο. 4) Εγινε δεκτή ομόφωνα η παραίτηση της συμβούλου κ. Ελένης Τσαμπή και αποφασίστηκε να κληθεί από τον πρόε-δρο ο πρώτος επιλαχών κ. Δημήτρης Αιβαλής. 5) Αποφασίστηκε 
ομόφωνα να στολισθεί ο επιτάφιος το Πάσχα με έξοδα του συλλόγου. 6) Αποφασίστηκε ομόφωνα να διοργανωθεί από 28 έως 30 Μαίου εκδρομή στη Μονεμβασιά.

Πολύ αγαπητοί μου συμπα-
τριώτες, σας χαιρετώ και σε 
όλους εύχομαι καλή υγεία. 
Τώρα που πέρασε καιρός και 
τα οξυμένα πνεύματα έχουν 
καταλαγιάσει, παρακαλώ να 
μου επιτρέψετε να εκφράσω κ 
εγώ τη γνώμη μου αναφορικά 
με το ατυχές περιστατικό που 
εδημοσιεύθη στην εφημερίδα 
του συλλόγου μας. Σκοπός 
της εφημερίδος δεν είναι να 
δημοσιεύει αντιπαλότητες και 
αντιπαραθέσεις μεταξύ συ-
μπατριωτών. Σκοπός της εφη-
μερίδας είναι να δημοσιεύει 
και να μαθαίνουν την πρόοδο 
του χωριού όλοι οι συμπατρι-
ώτες, την πρόοδο των νέων, 
την καλή τους υγεία και να 
αποτελέσει τον συνδετικό κρί-
κο μεταξύ όλων των συμπα-
τριωτών όπου και αν βρίσκο-
νται διεσπαρμένοι, στην Αυ-
στραλία, στον Καναδά, στην 
Αμερική, στην Ευρώπη και 
στους εσωτερικούς μετανά-
στες, που όλοι αποτελούν το 
άλας της Γης. Εγώ δεν μπορώ 
και δεν μου επιτρέπεται να 
γίνω κριτής ή δικαστής της 
μιας πλευράς ή της άλλης. 
Το χρέος μου είναι να είμαι 
ειρηνοποιός. Εμείς οι ξενη-
τεμένοι με λαχτάρα περιμέ-
νουμε να έρθει η εφημερίδα 
να τη διαβάσουμε και να την 
ξαναδιαβάσουμε. Προχθές 
που ήρθε, τη διάβασα και την 
ματαδιάβασα όταν ξάπλωσα 
για ύπνο, γλάρωσαν τα μάτια 
μου και είδα επηρεασμένος 
από το διάβασμα ένα όνειρο. 
Είδα πως βρέθηκα στο χωριό. 
Γεια σου μου λέει ο μπάρ-

μπα-Γιώργης ο Τόμπρος στη 
Μεγαλόπολη που έφτασα με 
το τρένο. Φιληθήκαμε και ξε-
κινήσαμε για το χωριό. Τον 
ρώτησα τι κάνουν οι πατριώ-
τες, Καλά είμαστε, αλλά δεν 
έχουμε νερό γιατί έπεσε ένας 
βράχος και χάλασε το υδρα-
γωγείο. Στείλαμε τον μπάρ-
μπα- Χαραλάμπη και τον 
μπάρμπα- Γιάννη τον Τσερώ-
νη να το φτιάξουν. Φτάσαμε 
στο χωριό και όλοι σηκώθη-
καν και με καλωσόριζαν. Η 
μάνα μου και ο πατέρας μου 
με φιλούσαν. Ο μπάρμπα- 
Ηλίας ο Ανδριανός με ρωτάει 
τι κάνει η Θεσσαλονίκη, εκεί 
ήμουν στρατιώτης τηλεφωνη-
τής. Ε, κουμπάρε μου λέει 
ο μπάρμπα- Γιωργακέας, τι 
κάνει η Θεσσαλονίκη. Αξέ-
χαστες ηρωικές μάχες δώ-
σαμε στο Σαραντάπορο, στα 
Γιαννιτσά, στου Λαχανά, στο 
Κιλκίς, στο Σκρά. Μαλέα, 
φωνάζει ο μπάρμπα- Λιας 
ο Ανδριανός, τι θα πάρεις; 
Φέρτου μια κομπόστα, αυ-
τός είναι κουταλάκιας, λέει ο 
μπάρμπα- Βασίλης του Πα-
παργύρη, τον ξέρω εγώ κου-
ταλάκιας είναι, κρασί αυτός 
έχει να πιει από τότε που τον 
μετάλαβε η μάνα του. Φέρνει 
τον καφέ ο μπάρμπα- Μαλέ-
ας αλλά είχε μια μύγα μέσα. 
Ρε Μαλέα, μύγες έχει ο κα-
φές και ο ανεπανάληπτος ο 
Μαλέας ετοιμόλογος του λέει, 
πενήντα λεφτά δίνεις μύγα 
θα βρεις, κοτόπουλο θα έβρι-
σκες; Ο μπάρμπα- Κωστάκης 
πιο πέρα, αδελφός του Γυ-
φτόγιαννη με άσπρο πουκά-
μισο, να πειράζει τις γυναίκες 
που με τα μαλλιά στο στήθος 
τους σαν τουλούπα να περνά-
νε ζαλιά τα βαρέλια με νερό 
από τα πηγάδια. Τις βλέπει 
και αρχίζει να τραγουδά «δυο 
λεμόνια σε μια κλάρα, τα 
είδα μ’ έπιασε λαχτάρα». Από 
τον Λια ακούστηκαν τραγού-
δια και ερχόντουσαν προς τα 
κάτω, ήταν ο Μιχάλης Αλε-
ξάκης, Χρήστος Μπαρμπα-
λιάς, Ντίνος Λυκόγιαννης 
και ο Αποστολογιώργης και 
τραγουδούσαν το “ας παν να 
δουν τα μάτια μου πως τα 

περνά η αγάπη μου”. Λεβέ-
ντη, φέρε κρασί του φώνα-
ζαν. Ο μπάρμπα- Δημήτρης 
με ένα τσίγκινο μαστραπά 
και ένα νεροπότηρο το γέμιζε 
και το ρούφαγαν σα να ήταν 
πορτοκαλάδα. Τους είπα κι 
εγώ ένα τραγούδι, “Να ήσαν 
τα νιάτα δυο φορές, τα γηρα-
τειά καμία”. Από τα πηγάδια 
ερχότανε ο μπάρμπα- Λιας 
ο Κουρουνιώτης κι έλεγε το 
τραγούδι “μάνα με τα πολλά 
παιδιά και τους πολλούς λε-
βέντες”. Να και ο μπάρμπα- 
Μήτσιος ο Γυφτόγιαννης αρ-
ματωμένος πήγαινε για κυ-
νήγι ίσια με ένα μέτρο κάθε 
βηματισμός του. Τράβηξε το 
τυροκομειό και τον ανήφο-
ρο, για το χώμα όπου ακού-
στηκε μια βουή ου,, ου,, ου 
και πίσω του χιλιάδες λαγοί, 
χιλιάδες αλεπούδες, εκατο-
ντάδες κουνάβια και ασβοί. 
Τους ρίχνει μια τουφεκιά κι 
εξαφανίστηκαν. Από τα πα-
παδαίϊκα ξανάφανε να’ ρχεται 
η ιερή σιλουέτα του μακαρι-
στού Παπαντώνη. Σηκώθηκα 
να του φιλήσω το χέρι και 
είδα την αγιότητα της προσω-
πικής του εμφάνισης. Να και 
η θειά Δημοστέναινα. Ξέρεις 
Γιάγκο μου λέει είσαι και 
δικό μου παιδί, γιατί όταν 
ήσουνα μικρό παιδί σε βύζαι-
να γιατί η μάνα σου δεν είχε 
πολύ γάλα και ρούφαγες το 
δικό μου σαν βλαχοκούταβο. 
Την ευχαρίστησα για το γάλα 
της που μου έδωσε και της 
είπα αύριο θα της πάω μια 
ολόκληρη καρδάρα. Εκείνη 
την ώρα με σκούντησε η γυ-
ναίκα μου. Ξύπνα, μου λέει, 
ροχαλίζεις και ακούγεται στα 
άλλα διαμερίσματα. Γιατί 
με ξύπνησες κι έβλεπα ένα 
ωραίο όνειρο πως ήμουν στο 
χωριό. Το χωριό, εσύ κι εγώ 
μόνο στα όνειρά μας θα το 
βλέπουμε…

Με αγάπη 
Μπάρμπα Γιάννης-
Αναγνωστόπουλος

* Να’ σαι πάντα καλά 
μπαρμπα- Γιάννη να μας 
συγκινείς με τα γραφτά 
σου…

Με μία λιτή επιστολή που 
έστειλε στις 3 Μαρτίου 2010 
η σύμβουλος του συλλόγου 
κ. Ελένη Τσαμπή παραιτήθη-
κε από το ΔΣ για προσωπι-
κούς λόγους. 

Το ΔΣ την ευχαριστεί για 
τη μέχρι τώρα συνεισφορά 
της και αποφάσισε ομόφωνα 
να καλέσει στη θέση της τον 
πρώτο επιλαχόντα κ. Δημή-
τρη Αιβαλή.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ

ΟΝΕΙΡΟ... ΘΕΡΙΝΗΣ ΝΥΚΤΟΣ

Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου πραγ-
ματοποιήθηκε για ακόμη μια φορά 
με επιτυχία. Πολλοί ήταν αυτοί οι 

πατριώτες που τίμησαν με την παρουσία τους 
την εκδήλωση του Συλλόγου. 

Ήταν μια ξεχωριστή μέρα αφού όλοι μας 
διασκεδάσαμε, συναντήσαμε γνωστούς, φί-
λους, συγγενείς και περάσαμε μια όμορφη 
βραδιά.

Προσωπικά βέβαια, έχω να εκφράσω ένα 
μεγάλο παράπονο. Για ακόμα μια φορά η 
απουσία της νεολαίας ήταν αισθητή. Προ-
σπαθώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτή η άρ-
νηση στη συμμετοχή των νέων στις δραστη-
ριότητες του Συλλόγου. Κατανοώ ότι στους 
νεολαίους του χωριού μπορεί να μην αρέσει 
ο τρόπος ή ο εκάστοτε χώρος που γίνεται ο 
χορός. Δεν το αποδέχομαι όμως. Δηλαδή η 
αγάπη για το χωριό αρχίζει και τελειώνει σε 
ένα δεκαήμερο τον Αύγουστο; 

Απ’ την άλλη,αυτή η άρνηση μπορεί να 
σχετίζεται με την απογοήτευση της νεολαί-
ας γενικότερα με τα κοινά. Η συμμετοχή μας 
στις εκδηλώσεις του Συλλόγου όμως εί-
ναι απαραίτητη. Αν έρθουμε πιο κοντά, θα 
μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις, θα 

ακούσουμε και εμείς νέες προτάσεις και να 
βελτιώσουμε τις όποιες αδυναμίες του Συλ-
λόγου. Μπορεί όντως ο Σύλλογος να έχει 
κάποια ελαττώματα ή να μην βρίσκεται πολύ 
κοντά στα παιδιά. Αλλά η προσπάθεια για να 
έρθουμε πιο κοντά πρέπει να ξεκινήσει και 
από τα δυο μέρη. Πρέπει ο Σύλλογος να γίνει 
πυρήνας ένωσης όλων των νέων του χωριού. 

Υπάρχουν παραδείγματα Συλλόγων από 
άλλα χωριά με πολύ λιγότερους κατοίκους, 
αλλά και με λιγότερα έσοδα που καταφέρ-
νουν να ενώνουν ολόκληρα τα χωριά. Από 
τους ηλικιωμένους μέχρι και τα μικρά παιδιά. 
Και όλοι βοηθούν για το καλύτερο του Συλ-
λόγου.

Έτσι λοιπόν πρέπει να γίνει και με τον δικό 
μας Σύλλογο. Πρέπει να έρθει πιο κοντά 
στους νέους αλλά και γενικότερα στους πα-
τριώτες. Να μην νιώθουν τον Σύλλογο κάτι 
απόμακρο.

Πως θα γίνει αυτό δεν είμαι μάγος για να 
το προβλέψω. Έχω προτείνει κάποιες λύσεις 
παλαιότερα μέσα από την εφημερίδα μας. Σί-
γουρα με πολύ όρεξη για δουλειά, με νέες 
ιδέες, νέες απόψεις και πρωτοβουλίες του 
Συλλόγου.                       Ηλίας Ανδριανός

Ένα παράπονο από το χορό του Συλλόγου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ 2010
ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 5125 205Χ25 5880 210Χ28

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ 1650 660Χ2,5

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛ.ΛΑΧ. 70

ΑΓΟΡΑ ΔΩΡΩΝ 237

ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ 50

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΛΑΧΝΩΝ 45,54

ΣΥΝΟΛΑ 6775 6282,54

ΚΕΡΔΗ 492,46

Μετά από πολλές αντιξοό-
τητες με κυριότερη τις και-
ρικές συνθήκες ο σύλλογος 
ολοκλήρωσε την πρώτη φάση 
της διαμόρφωσης του λόφου 
του Αη-Γιώργη. Όλος ο λόφος 
έχει πλέον περιφραχθεί με 
ανοξείδωτη περίφραξη, μπρο-
στά στη βελανιδιά έχει κτι-
σθεί μάντρα με κάγκελο και η 
πόρτα πλέον προστατεύει το 
λόφο από τα πρόβατα. Πλέ-
ον ο σύλλογος προγραμματίζει 
τη δεύτερη φάση του έργου 

που περιλαμβάνει καθαρισμό 
από τα χόρτα, κέντρωμα των 
αγριοαχλαδιών, τοποθέτηση 
παροχής νερού, ανάδειξη του 
υπάρχοντος αλωνιού και δεν-
δροφύτευση με νέα δένδρα 
μετά από συνεννόηση με το 
δήμο και ειδικούς γεωπόνους. 
Για ότι νεότερο γίνει στον Αη 
–Γιώργη θα σας ενημερώνουμε 
μέσω της εφημερίδας. Και φυ-
σικά όποιος έχει κάποια άλλη 
πρόταση είμαστε έτοιμοι να 
τον ακούσουμε.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
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Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 
30 Απριλίου 2010. Πε-
ριμένουμε έγκαιρα τις 
συνεργασίες σας.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ
O ΚΑΙΡΟΣ ΜΑΣ ΤΑ ΧΑΛΑΣΕ
Πολύς κόσμος είχε κατέβει τις 

Απόκριες στο χωριό για να περάσει 
το τριήμερο. Τα μαγαζιά γέμισαν 
και πάλι κόσμο, οι επισκέπτες πολ-
λοί και τα σπίτια ξανάνοιξαν. Παρ’ 
όλο που ο καιρός δε βοήθησε το 
κέφι ήταν αμείωτο. Πολλοί ντύθη-
καν μασκαράδες και στο μπαράκι 
του Δημήτρη γινόταν το αδιαχώ-
ρητο. Για τους πιο ήσυχους το σα-
λόνι στο ξενοδοχείο ήταν ιδανικό 
για χαλάρωση και κουβεντούλα. 
Δυστυχώς όμως οι εκδηλώσεις που 
είχαν προγραμματίσει από κοινού 
ο σύλλογος και ο δήμος αναβλή-
θηκαν μιας και η βροχή τη Κυρια-
κή έπεφτε ακατάπαυστα όλη την 
ημέρα. Πάντως όλοι δώσαμε την 
υπόσχεση να ξαναβρεθούμε στην 
επόμενη αργία. Οσο για τον Καρνά-
βαλο ας κάνει υπομονή ένα χρόνο 
και θα τον κάψουμε την επόμενη 
Αποκριά.

ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Ο σύλλογος στο τελευταίο συμ-
βούλιο πήρε την απόφαση να το-
ποθετήσει 2 σιδερένιες πόρτες στις 
εξωτερικές εισόδους του ξενοδοχεί-
ου. Η μία (η μεγάλη) θα είναι συρό-

μενη και η άλλη (η μικρή)  θα είναι 
ανοιγόμενη και θα αποτελείται από 
2 φύλλα. Το κόστος ανέρχεται στα 
2000 ευρώ. Οι πόρτες κρίθηκαν 
απαραίτητες μιας και στον κήπο 
του ξενοδοχείου που προ διμήνου 
έχει φτιαχτεί έμπαιναν…. πρόβατα. 
Ελπίζουμε ότι ο κατασκευαστής θα 
παραδώσει γρήγορα το έργο για να 
φύγει και το άγχος από τον ενοικια-
στή του ξενοδοχείου που βλέπει το 
κήπο του να έχει γίνει... λιβάδι.

 ΜΕ ΓΟΡΓΟΥΣ ΡΥΘ-
ΜΟΥΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το μεγάλο έργο της ανακατα-
σκευής του σχολείου προχωρά με 
γοργούς ρυθμούς και μέχρι το κα-

λοκαίρι ελπίζουμε να τελειώσει. 
Με την ολοκλήρωσή του θα απο-
τελεί ένα πραγματικό στολίδι για 
το Ελληνικό και σίγουρα θα γίνει 
το σήμα κατατεθέν του χωριού. 
Και επειδή το έργο είναι πράγματι 
εντυπωσιακό, εντυπωσιακή πιστεύ-
ουμε θα είναι και η χρήση του. Για 
το τι θα γίνει πολλά ακούγονται.. 
Οταν βέβαια κλείσει οριστικά κά-
ποιο deal θα σας ενημερώσουμε. 
Και σίγουρα προετοιμάζεται κάτι 
μεγάλο. Ας κάνουμε όλοι υπομονή 
και θα το μάθουμε σύντομα. Αλλω-
στε όπως λέει και ο λαός «κοντός 
ψαλμός, αλληλούια»... Το μυστικό 
πάντως είναι ακόμα εφτασφράγι-
στο.

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ύψους άνω του ενός δισ. ευρώ 
βρίσκονται σε εξέλιξη και πρόκειται να προκη-
ρυχθούν φέτος, όπως ανέφερε ο πρόεδρός της 
Αρθούρος Ζερβός κατά την κοπή πίτας της επι-
χείρησης. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν η μονάδα 
φυσικού αερίου στο Αλιβέρι, ύψους 250 εκατ. 
ευρώ, που άρχισε πάλι η κατασκευή της αφού 
ξεπεράστηκαν τα εμπόδια με την αρχαιολογία, 
η μονάδα επίσης φυσικού αερίου στη Μεγαλό-
πολη, ύψους 500 εκατ. ευρώ, της οποίας η κα-
τασκευή ανατέθηκε πρόσφατα, καθώς επίσης 
ο διαγωνισμός για τη διασύνδεση των Κυκλά-
δων με το ηπειρωτικό σύστημα με υποβρύχιο 
ηλεκτρικό καλώδιο, κόστους 360 εκατ. ευρώ, 
που πρόκειται να προκηρυχθεί εντός του έτους. 
Παράλληλα, ο κ. Ζερβός ανέφερε ότι εντός των 

προσεχών ημερών θα προκηρυχθεί ο διαγωνι-
σμός για τη μονάδα λιγνίτη στην Πτολεμαΐδα (V), 
ενώ ειδική έμφαση αναμένεται να δώσει φέτος 
η επιχείρηση στην περιοχή της Μεγαλόπολης. 
Όπως ανέφερε ο κ. Ζερβός κατά την πρόσφατη 
επίσκεψή του στην περιοχή, η ΔΕΗ θα αναπτύξει 
μια σύγχρονη μονάδα φυσικού αερίου ισχύος 
περίπου 800 ΜW, συνολικού κόστους 500 εκατ. 
ευρώ, ενώ επίσης θα επιχειρήσει να ξεμπλοκά-
ρει την υλοποίηση του φωτοβολταϊκού πάρκου, 
ισχύος 50 ΜW- του μεγαλύτερου της Ευρώπης. 
Το τελευταίο, αν και αδειοδοτημένο εδώ και και-
ρό, βρίσκεται σε εκκρεμότητα λόγω προσφυγών 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δυστυχώς  κά-
ποιοι δεν έχουν καταλάβει ότι το μέλλον είναι 
στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας…… 

Πάσχα!!! Τούτη η 
γιορτή πάντα μου 
φέρνει μια μελαγ-

χολία. Κι ας είναι γιορτή 
χαράς, κι ας μπαίνει η άνοι-
ξη. Κι ας έχω εντοπίσει την 
βαθιά αι-
τία. Βγαί-
ν ε ι  απ ό 
μέσα μου όλη η χαμένη παι-
δικότητα, ο άλλος εαυτός 
και ζητάει εξηγήσεις για “τα 
χρόνια που εξαγόρασα για 
πάντα που η φαντασία μου 
τα λέει παιδικά”.

 Όταν περιμέναμε πως και 
πως το Σάββατο του Λαζά-
ρου να κλείσουν τα σχολεία 
και ο βλοσυρός διευθυντής 
να μας ανακοινώνει ότι θα 
ξανάρθουμε τη Δευτέρα του 
Θωμά. 

Εγώ είχα ήδη αρχίσει να 
σκέφτομαι τη διαδρομή με 
το τραίνο. Ισθμός. Δερβενά-
κια…. Ο πατέρας μου πάλι 
θα μου ‘λεγε, πως ο Κολο-
κοτρώνης νίκησε τους Τούρ-
κους. Μου άρεσε να τον 
ακούω να μου λέει ηρωικές 
ιστορίες.

 Και μετά ο Αχλαδόκα-
μπος …. Πάντα με εντυπω-
σίαζε η μανούβρα που έκανε 
εκεί το τραίνο αν και ποτέ 
δεν είχα καταλάβει ακριβώς 
το γιατί. Μπιλάλι – Μεγαλό-
πολη… Και να ‘μαστε πάλι 
στο χωριό. Ή με ταξί ή με 
το μεσημεριανό λεωφορείο.

Σε εκείνες τις μέρες της 
σχόλης όλοι οι πιτσιρικά-
δες είχαμε ένα άγχος. Πως 
θα φτιάξουμε τα “καριδά-
κια”. Υπήρχε ολόκληρο σχέ-
διο. Ένας – ο πιο μεγάλος- 
έπρεπε να πάει μέχρι τη 
Δημητσάνα. Έπρεπε να μά-
θουμε πότε θα πάει το φορ-
τηγό του Γιάννη του προέ-
δρου εκεί. 

Αλλά το σπουδαιότερο 
ήταν να μην πάρουν είδη-
ση οι πατεράδες μας. Και 
ο δάσκαλος του χωριού ο 
Γιάννης ο Ταλούμης. Φέρνα-
με Δημητσανίτικο μπαρούτι. 
Ζητάγαμε από το μπάρμπα- 
Λάμπη την πιο παλιά του 
τράπουλα για να παίξουμε 
δήθεν στην πλατειά κολι-
τσίνα… Αγοράζαμε ρεφενέ 
σπάγγο και φυτίλι από το 
μαγαζί του Πότη του Φουρ-
λή στη πάνω πλατεία.

-Τι τον θέλεις ρε τόσο 
σπάγγο…ρώταγε απορημέ-
νος.

Μετά μαζεύαμε εφημερί-
δες και…… εξαφανιζόμαστε.

Πάνω ψηλά στα αλώνια 
ήταν το εργαστήρι. Κάποιος 
φύλαγε τσίλιες. Μη μας πά-
ρουνε είδηση. Πίσω από τη 
μεγάλη πέτρα. Καπνίζαμε 
κιόλας οι πιο θαρραλέοι. Δί-
πλα στο μπαρούτι!!!

 Οι γονείς ήταν σίγουροι 
ότι φέτος τα πάντα είναι 
υπό έλεγχο. Θα ακούσουν 
επιτέλους το “Χριστός Ανέ-
στη” τούτη τη χρονιά. Άλ-
λωστε μας προειδοποιού-

σαν ότι στην Ανάσταση θα 
υπάρχει και χωροφυλακή 
από τη Στεμνίτσα κι έτσι δε 
θα γίνει το παραμικρό.

Κάναμε τα τραπουλόχαρ-
τα χωνί. Βάζαμε στην άκρη 

το φυτίλι. 
Γ ε μ ί ζ α -
με το χωνί 

μπαρούτι. Στουμπώναμε τη 
μικρή μας βόμβα με εφη-
μερίδες και μετά όλα μαζί 
τα δέναμε με σπάγγο. Και 
οι μικροί τρομοκράτες ήταν 
έτοιμοι. Δουλεύαμε συνήθως 
τα μεσημέρια της Μεγάλης 
Εβδομάδας. Και κατά την 
Μεγάλη Παρασκευή όλα 
ήταν στην εντέλεια. Ρίχναμε 
και κάνα δύο δοκιμαστικές 
βολές για να βεβαιωθούνε 
ότι οι δημιουργίες μας λει-
τουργούν. Μοιράζαμε το 
τρομοκρατικό υλικό, σε δύο- 
τρεις πλαστικές τσάντες που 
τις έπαιρναν οι αρχηγοί της 
παρέας.

Το βράδυ της Ανάστασης 
όλοι μας λάμπαμε. Το βλέμ-
μα μας πρόδιδε τη σκανδα-
λιά που θα ακολουθούσε. 
Μοιραζόμαστε σε ομάδες 
γύρω από την εκκλησία.

-Αντώνη να σε βλέπω. 
Εδώ μαζί με το Βασίλη και 
το Γιάννη. Δεν θα απομα-
κρυνθείτε. Μπορεί να πετά-
ξουν κανένα βαρελότο. 

-Κούνια που σας κούνα-
γε… έλεγα από μέσα μου. 

-Χριστός Ανέστη…Επίθεση 
από παντού.

Οι επίτροποι του Αη –Λιά 
βγαίναν έξω και απειλούσαν 
θεούς και δαίμονες. Μερι-
κά καριδάκια στα πόδια 
τους και ξανάμπαιναν μέσα 
χοροπηδώντας άπραγοι. Ο 
παπα- Κώστας αγριοκοίτα-
ζε.

Αυτή δεν είναι λειτουργία 
του Πάσχα. Κι είχε δίκιο. 
Άντε όμως να το εξηγήσεις 
στους μικρούς μπουρλο-
τιέρηδες που δεν έφευγαν 
παρά μόνο όταν τους τέ-
λειωναν τα πυρομαχικά.

 Κι η ιστορία συνεχίζεται 
μέχρι τα τώρα. Μόνο που 
είναι κάπως διαφορετική.

 Τα “καριδάκια” δεν 
υπάρχουν πια. Στην πασχα-
λινή αγορά βρίσκεις όλων 
των ειδών τα πυροτεχνή-
ματα και βεγγαλικά. Η τε-
χνολογία στη διάθεση των 
πιτσιρικάδων. Το μόνο που 
έμενε ίδιο μέχρι πριν λίγα 
χρόνια ήταν το άγριο βλέμ-
μα του παπα-Κώστα και η 
διαπίστωση του ότι “Αυτή 
δεν είναι λειτουργία του 
Πάσχα”. Όμως κι’ αυτό δεν 
υπάρχει πια.

Πάσχα Κυρίου. Πάσχα των 
Ελλήνων. Πάσχα στο Ελλη-
νικό. 

 Υ. Γ.: Αυτό το σημείωμα το 
‘γραψα ένα βράδυ πριν κά-
ποια χρόνια στο χωριό μετά 
την Ανάσταση. Δημοσιεύτη-
κε στα «Νέα του Ελληνικού» 
πριν δώδεκα χρόνια. Αφορ-
μή ήταν ο θυμός του παπα-
Κώστα εκείνο το βράδυ για τα 
βεγγαλικά.

Ξαναδημοσιεύεται με μικρές 
διορθώσεις.

 Το αφιερώνω στη μνήμη 
του αλλά και στα παιδιά της 
πλατείας της δεκαετίας του 
70. Στην πιο rock γενιά που 
γνώρισε το χωριό...

Το ρόδι είναι πλούσιο σε βιταμίνες 
C, A και E, σίδηρο, κάλιο και πε-

ριέχει πολλές αντιοξειδωτικές και φυτο-
χημικές ουσίες όπως οι πολυφαινόλες. 
Πρόσφατα, επιστήμονες ανακάλυψαν 
πως κρύβει και το μυστικό για την κατα-
πολέμηση υπερβακτηριδίων, όπως το 
ΜRSΑ, τα οποία αντιμετωπίζονται εξαι-
ρετικά δύσκολα. (χρυσίζων σταφυλόκοκ-
κος ανθεκτικός στη μεθυκιλλίνη).Ειδικοί 
από το Πανεπιστήμιο του Κίνγκστον 
δημιούργησαν μια λοσιόν από τη φλού-
δα του ροδιού, η οποία αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τις λοιμώξεις χάρη στις 
δραστικές χημικές ουσίες του φρούτου. 
Όπως εκτιμούν οι επιστήμονες, τα 
φυσικά προϊόντα θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν λύση για την αντιμετώ-
πιση των υπερβακτηρίων. Ο επικεφα-
λής της μελέτης καθηγητής Ντέκλαν 
Νότον αποκάλυψε ότι ο συνδυασμός 
της φλούδας του ροδιού με βιταμίνη 
C και μεταλλικά άλατα έχει αποτέλε-
σμα μια πολύ ισχυρή επίδραση κατά 
την οποία τα ανθεκτικά υπερβακτήρια 
είτε εξουδετερώνονται είτε αδρανούν. 
Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ωστόσο ότι 
θα περάσει αρκετός καιρός προτού η 
“θαυματουργή” λοσιόν διατεθεί στην 
αγορά, καθώς παρά τα τρία χρόνια δι-
αρκούς μελέτης ακόμη βρίσκονται στο 
στάδιο εργαστηριακών δοκιμών της 
ενάντια στο υπερβακτήριο ΜRSΑ. 

Το ρόδι έχει τη δική του ιστορία
Το ρόδι είναι για πολλούς λαούς, 

από την αρχαιότητα έως και σήμερα, το 
σύμβολο της καλοτυχίας, της ευημερί-
ας, της αφθονίας, της γονιμότητας, του 
πλούτου και του έρωτα. Από εκεί πηγά-
ζει και το έθιμο κάθε πρωτοχρονιά να 
σπάει ένα ρόδι στην είσοδο του σπιτιού. 
Η ροδιά παρουσιάζεται ως το παλαιό-

τερο καλλιεργημένο καρποφόρο δέντρο 
από το 3000 πχ και οι καρποί της χρη-
σιμοποιούνταν στην αρχαιότητα για τις 
θεραπευτικές ιδιότητες που διέθεταν. 
Εξυμνείται σε Αιγυπτιακούς Παπύρους, 
αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, εμ-
φανίζεται στην Ελληνική Μυθολογία, 
την Ρωμαϊκή ιστορία και το Κοράνι. Στη 
σύγχρονη εποχή το ρόδι εξακολουθεί 
να έχει ισχυρή συμβολική έννοια για 
τους Έλληνες. 
Στο χωριό μας το Ελληνικό υπάρχουν 

πολλές ροδιές. Φυτρώνουν σχεδόν μό-
νες τους δεν χρειάζονται περιποίηση 
και ίσως λόγω υψομέτρου και κλίματος 
κάνουν νοστιμότατα ρόδια. Ποιος από 
μας δεν έχει δοκιμάσει; Ο καρπός είναι 
παγκοσμίως γνωστός για τις ευεργετι-
κές του ιδιότητες, λόγω των αντιοξειδω-
τικών ουσιών που περιέχει.Είναι πλού-
σιο σε βιταμίνες C, A και E, σίδηρο, 
κάλιο και έχει πολλές αντιοξειδωτικές 
και φυτοχημικές ουσίες όπως οι πολυ-
φαινόλες. Επίσης, περιέχει τανίνες, αν-
θοκυανίνες και ελλαγικό οξύ (αντικαρ-
κινογόνο δράση), ενώ η συγκέντρωση 
αυτών των ευεργετικών ουσιών έχει 3 
φορές ισχυρότερη αντιοξειδωτική δρά-
ση από ότι στο κόκκινο κρασί και στο 
πράσινο τσάι. Περιέχει ακόμη, φυτικές 

ίνες και είναι χαμηλής θερμιδικής αξίας.
Σύμφωνα επιστημονικές μελέτες των 
τελευταίων ετών, έχει αποδειχτεί ότι 
η κατανάλωση ροδιού έχει σημαντική 
ευεργετική επίδραση στον οργανισμό 
καθώς και αντικαρκινική δράση. Επει-
δή ακριβώς ο καρπός της ροδιάς είναι 
περιζήτητος και για τη παραγωγή του 
δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα μή-
πως πρέπει να ρίξουμε την ιδέα στους 
επίδοξους νέους αγρότες. Το μόνο σί-
γουρο είναι ότι τα ρόδια θα πιάσουν 
καλή τιμή….Και δόξα το Θεό εκτάσεις 
για καλλιέργεια έχουμε μπόλικες. 
Ίσως κάτι ξέρανε οι παππούδες μας.
Το ρόδι συμβάλει:

• Στην σωστή κυκλοφορία του αίμα-
τος

• Στην εύρυθμη λειτουργία του καρδι-
αγγειακού συστήματος

• Μειώνει την πίεση και προστατεύει 
από εγκεφαλικές βλάβες

• Διατηρεί το φυσικό ισοζύγιο της χο-
ληστερόλης και των λιπιδίων

• Αυξάνει τη γονιμότητα
• Μειώνει τα συμπτώματα της εμμη-

νόπαυσης
• Έχει αντιγηραντικές ιδιότητες για το 

δέρμα. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται στο Ελληνικό, 

περιοχή Μπαρμπαλαίικα, 
διώροφη πέτρινη οικία 
με κήπο. Πληροφορίες 
Κα Χρυσούλα Μπαρμπα-
λιά 6974581650 & 6974-
581650.

ΤΑ ΚΑΡΙΔΑΚΙΑΤΑ ΚΑΡΙΔΑΚΙΑ

Γράφει ο Αντώνης Παπαντωνίου

 ΕΝΑ ΡΟΔΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ...

Κόλλησε το φωτοβολταϊκό της Μεγαλόπολης

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΝΤΕΡΜΠΥ

Οπως κάθε Μεγάλο Σάββατο απόγευμα έτσι και φέτος θα 
γίνει στο γήπεδο του χωριού το μεγάλο ντέρμπυ ανάμεσα 

στους Κομήτες και τους Κοπρίτες. Να υπενθυμίσουμε ότι Κομήτες 
είναι οι επισκέπτες που έρχονται σαν κομήτες μια φορά στο τόσο 
στο χωριό και Κοπρίτες είναι οι μόνιμοι ή οι σχεδόν μόνιμοι που 
είναι συχνοί στο Ελληνικό. Να σημειώσουμε ότι από πέρυσι το 
κύπελλο είναι στο χωριό μιας και οι Κοπρίτες είχαν νικήσει τους 
Κομήτες στον περυσινό αγώνα 6-5. Περιττό να πούμε ότι ο αγώ-
νας συνήθως γίνεται σε αθλητικά πλαίσια και συγκεντρώνει πολύ 
κόσμο, αλλά μερικές φορές υπάρχει φανατισμός και ο διαιτητής 
συνήθως φυγαδεύεται από τα χωράφια…..


