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ΤΙΜΗΘΗΚΕ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Με μια λιτή τελετή στην πλατεία του χωριού οι μόνιμοι 
κάτοικοι και οι επισκέπτες του χωριού μας τίμησαν 

την 28η Οκτωβρίου 1940. Ημέρα μνήμης, τιμής και συγκίνη-
σης για τους πατριώτες που έχασαν τη ζωή τους στα βουνά 

της Αλβανίας. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στην εκκλη-
σία του χωριού μας τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση για τους 
πεσόντες του έπους του 40. Μετά όλοι μαζί, όσοι βρίσκονταν 

εκείνη τη μέρα στο χωριό πήγαν στο μνημείο των ηρώων 
όπου έγινε τρισάγιο. Ακολούθως ο πρόεδρος του τοπικού 
συμβουλίου κ. Χαρ. Μπαρμπαλιάς κατέθεσε στεφάνι ενώ 
τηρήθηκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ηρώων πα-
τριωτών.
Επίσης η τ. πρόεδρος του συλλόγου γυναικών κ. Κική Γε-

ωργαντά ντυμένη με παραδοσιακή στολή απήγγειλε ποίημα 
προς τιμή τους.

Από τις 17 Νοεμβρίου το ξενοδοχείο του χωριού μας 
λειτουργεί και επίσημα πλέον. Με μια σεμνή τελετή 
που έγινε το βράδυ του Σαββάτου παρουσία όλων 

των κατοίκων του χωριού αλλά και επισκεπτών από την Αθή-
να το ξενοδοχείο ύστερα από πολλές περιπέτειες ξανάνοιξε 
τις πόρτες του.
Στη τελετή εκπροσωπήθηκε επίσης όλη η οικογένεια Φουρ-

λή που είναι και οι δωρητές αυτού του πανέμορφου ξενοδο-
χείου στο σύλλογο.

Στην αρχή έγινε αγιασμός 
από τον πρωτοσύγκελλο της 
Ι.Μ. Γόρτυνος και Μεγαλοπό-

λεως πατέρα Ιάκωβο και τον 
ιερέα του χωριού μας τον 
παπα-Γιώργη. Ο π. Ιάκωβος 

στην ομιλία του αφού ευχή-
θηκε καλές δουλειές στον 
νέο ενοικιαστή τόνισε ότι 

είναι πολύ χαρούμενος που 
δημιουργούνται νέες θέσεις 
εργασίας και ανάπτυξης για 

τη Γορτυνία. Μεταξύ των άλ-
λων ανέφερε χαρακτηριστι-
κά ότι στο Ελληνικό «ανοίγει 
άλλο ένα φως».
Μετά πήρε το λόγο ο κ. 

Χρήστος Οικονομίδης, ο νέος 
ενοικιαστής, που με λίγα λό-
για αναφέρθηκε στο πλάνο 
που έχει για το ξενοδοχείο. 
Χαρακτηριστικά τόνισε ότι 
στόχος του είναι εκτός από 
τον εγχώριο τουρισμό και το 
ξένο τουριστικό προϊόν. Ανέ-
φερε επίσης ότι εκτός από 
το διατροφολογικό χαρακτή-
ρα του ξενοδοχείου στόχος 
του είναι επίσης και ο θρη-
σκευτικός τουρισμός.
Ακολούθως πήρε το λόγο 

ο πρόεδρος του ομίλου 
“FOURLIS” και πρόεδρος της 
επιτροπής που διοικεί το ξε-
νοδοχείο ο κ. Βασίλης Φουρ-
λής. Στην ομιλία του ανέφε-
ρε το πόσο σημαντικό είναι 
η επαναλειτουργία του ξε-
νοδοχείου ειδικά σ’ αυτή τη 
δύσκολη οικονομική συγκυ-
ρία για το χωριό και για την 
ευρύτερη περιοχή. Επεσήμα-
νε επίσης ότι το ξενοδοχείο 
θα έχει την αμέριστη συμπα-
ράσταση της οικογένειας του 
και αναφέρθηκε στην άψογη 
συνεργασία με το σύλλογο.
Δεν παρέλειψε όμως να το-

νίσει τις δυσκολίες της σημε-
ρινής οικονομικής συγκυρίας 
και το πόσο σημαντικό είναι 
να ξαναβρούμε το δρόμο μας 
«σεμνά και ταπεινά».
Ύστερα ο πρόεδρος του 

συλλόγου αναφέρθηκε στις 
δυσκολίες που υπήρξαν μέ-
χρι να ανοίξει το ξενοδοχείο 
και εξήρε την εμπειρία και 
τους στόχους του νέου ενοι-
κιαστή. Τελειώνοντας αφού 
ευχαρίστησε για άλλη μια 
φορά την οικογένεια Φουρ-
λή για τη βοήθειά της στο 
Ελληνικό τόνισε ιδιαίτερα ότι 
ο σύλλογος και το χωριό θα 
στηρίξουν με όλες τους τις 
δυνάμεις τη καινούργια προ-
σπάθεια.
Η τελετή ολοκληρώθηκε 

με χαιρετισμό του προέδρου 
του τοπικού συμβουλίου Ελ-
ληνικού κ. Χαρ. Μπαρμπα-
λιά που έδωσε και έναν συ-
γκινησιακό τόνο στην όλη 

βραδιά. Εκτός από τις ευχές 
του δώρισε στον κ. Βασίλη 
Φουρλή ένα βιβλίο της αδελ-

φής του Παύλου Μελά που 
είχε αναφορά σε αγωνιστή 

ΞΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΞΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν

Β. Θεοδωρόπουλος
Σοφία Μπαρμπαλιά
Αντ. Παπαντωνίου
Δήμητρα Παπαντωνίου
Δημηήτρης Παπαντωνίου
Μαρία Παπαφωτίου
Μαρία & Σταυρούλα 
                        Ταλούμη
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και να σε αγαπάμε.. Ξέρουμε 
παππού πως θα μας αγαπάς 
και θα μας φροντίζεις από 
εκεί πάνω...Επίσης θέλουμε 
να ξέρεις ότι δεν πρόκειται 
να σε ξεχάσουμε ποτέ..!Θα 
σε έχουμε πάντα στο μυαλό 
μας,θα συζητάμε για σένα  
παππού..,θα λέμε για εσένα 
τον λεβέντη μας,τον άρχοντα 
μας,για σένα που έβγαινες 
στην πλατεία καθόσουν με 
όλους τους ανθρώπους, μας 
κέρναγες όλους, ήσουν και θα 
είσαι για πάντα ένα κομμάτι 
από την καρδιά όλων μας..! 
Κλάψαμε πολύ παππού που 
έφυγες όμως τα δάκρυα στα-
ματάνε ξαφνικά και αρχίζουν 
δάκρυα συγκίνησης όταν θυ-
μόμαστε όλες τις πλάκες, τα 
τραγούδια που μας έλεγες τις 
ιστορίες  αλλά και όταν θυμό-
μαστε το πόσo ικανός άνθρω-
πος και οικογενειάρχης που 
ήσουν...! Παππού όταν σκε-
φτόμαστε ότι ήσουν 97 χρο-
νών και δεν ήσουν ούτε μια 
μέρα στο κρεβάτι άρρωστος 
εκτός από τη μέρα που μας 
έφυγες σκεφτόμαστε ότι εί-
μαστε πολύ τυχεροί που έφυ-
γες χωρίς να είσαι άρρωστος, 
έφυγες από γερατειά και 
πάνω από όλα έφυγες ήσυχος 
παππούλη..Να ξέρεις πως θα 
σε αγαπάμε ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ..

Οι εγγονές σου: 
Σταυρούλα και Μαρία

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
Η Κωνσταντίνα Κόνια-

ρη, κόρη του Ιωάννη Αντ. 
Κόνιαρη («καλού») και ο 
Βαγγέλης  Γρηγορίου , 
βάφτισαν στις 21 Ιουλίου 
το γιό τους, στο Ελληνι-
κό. Το όνομά του Ανδρέας.
Να σας ζήσει και να ’ναι γε-
ρός και τυχερός!

 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 
2012

 • Κόνιαρη Θεοδώρα του Βα-
σιλείου (εγγονή του Λυκούρ-
γου): Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, τμήμα Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών.

• Σταυρούλα Κουρουνιώ-
τη του Ηλία (εγγονή του Θα-
νάση Κουρουνιώτη και της 
Βούλας): ΤΕΙ Πειραιά τμήμα 
Λογιστικής.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
• Σμυρνής Θύμιος του 

Δημητρίου και της Χριστί-

νας Μπαρμπαλιά (εγγονός 
Αντρέα Μπαρμπαλιά): Πα-
νεπιστήμιο Πελοποννήσου 
τμήμα Αρχαιολογίας και 
Ιστορίας.

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΞ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 
«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:
ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Υπεύθυνος έκδοσης:
ΒΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συντακτική Επιτροπή:
ΠΑΝ. ΑΪΒΑΛΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΛΟΥΜΗ

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

E-mail: costaszl@yahoo.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν τις θέσεις 
και τις απόψεις 

των υπογραφόντων

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

Κατάσταση του ταμείου του συλλόγου 
μέχρι 31/10/2012

Λογαριασμός Αμερικής  .....................................15.690,96€
Λογαριασμός Κινήσεως  .....................................11.590,18€
Μετρητά  ................................................................834,79€
ΣΥΝΟΛΟ  .............................................................28.115,93€

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΪΒΑΛΗΣ Διον. Παναγιώτης  210 2711111 6936064999

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. Μάριος  210 2929248 6979110691

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιω. Ευάγγελος 210 9418560 6944511502

ΚΟΝΙΑΡΗ Ιωαν. Χριστίνα 210 9711862 6974306576

ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ Ηλ. Αθηνά  6970979696

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παν. Έφη 210 2138821 6977527006

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασ. Αντώνιος 210 4835042 6944414777

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Χρ. Μαρία  210 9703892 6973684504

ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Νικ. Γεώργιος  6944274187

ΤΑΛΟΥΜΗ Βασ. Ευαγγελία  210 9351703 6977456036

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χαρ. Βασίλειος  210 9768257 6948116666

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου 
Σεπτεμβίου - Οκτωβρίου 2012

Από μεταφορά  .....................................................28.199,28€
Έσοδα  ....................................................................3.235,95€
Έξοδα  ....................................................................3.319,30€
ΣΥΝΟΛΟ  ..............................................................28.115,93€

ΕΞΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

Όσοι δε λάβουν την εφημερίδα ενώ έχουν καταθέσει 
χρήματα, να επικοινωνήσουν με τη κυρία Χριστίνα Κόνιαρη 
ώστε να γίνει διασταύρωση του οικονομικού εμβάσματος 
και επιβεβαίωση της διεύθυνσής τους. Αν κάποιοι επιθυ-
μούν να λαμβάνουν την εφημερίδα να επικοινωνήσουν με 
οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ του συλλόγου.

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Στις 7 Νοεμβρίου άφη-

σε την τελευταία του πνοή ο 
Βασίλης Δρούλιας και ετάφη 
στις 9 Νοεμβρίου στο χωριό. 

• Στις 19 Νοεμβρίου πέθα-
νε στην Αθήνα ο Δημήτρης 
Κόνιαρης του Αντωνίου σε 
ηλικία 80 ετών. Η κηδεία του 
έγινε στο χωριό στις 21 Νο-
εμβρίου. 

• Στις 13/10/12 πέθανε ο 
Γεώργιος Δημακόπουλος σύ-
ζυγος της Χρυσάνθης Σπη-
λιoπούλου, σε ηλικία 91 ετών 
και τάφηκε στο κοιμητήριο 
Καισαριανής. 

• Την Τετάρτη 14 Νοεμ-
βρίου έφυγε από τη ζωή ο 
Βασίλης Χαρ. Ταλούμης σε 
ηλικία 97 ετών. Η κηδεία του 

έγινε στο Ελληνικό στις 15 
Νοεμβρίου. 

 Το ΔΣ εκφράζει θερμά 
συλλυπητήρια στους οικεί-
ους των εκλιπόντων.
 ΓΙΑ ΤΟN ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ 
Δε θυμάμαι μεγάλωμα χω-

ρίς εσένα. Δε θυμάμαι χωριό 
χωρίς εσένα. Μου έμαθες να 
περπατάω, να πηγαίνω βόλ-
τα στη πλατεία, να πίνω κρα-
σί, να λέω τα χωριάτικα. Μα 
πάνω απ' όλα μου έκανες την 
τιμή να σε γνωρίσω! Να γνω-
ρίσω τι σημαίνει λεβεντιά, τι 
σημαίνει καλαμπούρι, τι ση-
μαίνει σοφία ζωής! Να 'μαι 
τυχερή να μεγαλώνω με τη 
φωνή σου μέσα στο κεφάλι 
μου. Είμαι πολύ περήφανη 
που σε είχα παππού.
Καλό σου ταξίδι παππούλη 

μου.
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

• Με αυτό το γράμμα στην 
εφημερίδα του χωριού μας θα 
θέλαμε να σε αποχαιρετήσου-
με παππούλη..Να ξέρεις πως 
επειδή έφυγες εμείς όλοι δεν 
παύουμε να σε σκεφτόμαστε που έπεσε στο Μπιζάνι και 

καταγόταν από το Ελληνικό. 
Χαρακτηριστικά το γράμμα 
του που είχε δημοσιοποιηθεί 
σε παλαιότερη εφημερίδα 
αναφερόταν στο πως ήλθε 
από την Αμερική να βοηθή-
σει τη πατρίδα και πως τα 
λίγα προσωπικά του αντι-
κείμενα να δοθούν στη μάνα 
του στο Μουλάτσι.
Με τις συγκινητικές αυτές 

στιγμές η τελετή των εγκαι-
νίων ολοκληρώθηκε.
Ύστερα ο νέος ενοικιαστής 

δεξιώθηκε όλους τους προ-
σκεκλημένους στο σαλόνι 
του ξενοδοχείου οι οποίοι 
και του ευχήθηκαν να στε-

ριώσει στο Ελληνικό και να 
έχει καλές δουλειές.
Η βραδιά έκλεισε με δεί-

πνο που παρέθεσε ο κ. Οι-
κονομίδης προς τιμή της οι-
κογένειας Φουρλή. Επίσης 
καλεσμένοι ήταν ο πρόεδρος 
του τοπικού συμβουλίου Ελ-
ληνικού κ. Χαρ. Μπαρμπα-
λιάς με την οικογένειά του 
και ο πρόεδρος του συλλό-
γου μας κ. Α. Παπαντωνίου.
Κλείνοντας να ευχηθούμε 

και από την εφημερίδα κα-
λές δουλειές και καλό κου-
ράγιο στο κ. Οικονομίδη. Δε 
χρειάζεται φυσικά να τονί-
σουμε ότι το βήμα της εφη-
μερίδας θα είναι χορηγός 
επικοινωνίας σε κάθε προ-
σπάθεια του ξενοδοχείου.

ΞΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΞΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΔΡΟΥΛΙΑΣ 

Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ, Ο ΝΟΙΚΟΚΥ-
ΡΗΣ, Ο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗΣ, Ο 
ΔΟΥΛΕΥΤΑΡΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ

Βασίλη, φίλε γείτονα και 
κουμπάρε, δυσαναπλήρωτο 
κενό αφήνεις στην οικογένειά 
σου και σε όλους εμάς τους 
γείτονες σου. Ήταν ξαφνικό 
για όλους μας όταν μάθαμε 
ότι ο Βασίλης δεν είναι καλά, 
δεν περιμέναμε να εξελιχθούν 
τα πράγματα τόσο γρήγορα. 
Τον Αύγουστο που ήμασταν 
στο χωριό και ερχόσουνα 
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Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
του Συλλόγου στο διαδίκτυο 

στη διεύθυνση www.ellinikon.gr 
και στο facebook: 

ellinikon arcadias fun club

H εφημερίδα όπως 
έχουμε γράψει επα-
νειλημμένα δεν δημο-
σιεύει ανώνυμες επι-
στολές. Παρακαλού-
με επομένως όσους 
θέλουν να πουν την 
άποψή τους αυτή να 
είναι ενυπόγραφη. 

Θετικές εξελίξεις για τα έργα από 
τους πόρους του "Λιγνιτόσημου"

Στις 25 Σεπτεμ-
β ρ ί ο υ  2 0 1 2 

πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση του Αντι-
περιφερειάρχη Π.Ε. 
Αρκαδίας κ. Ευάγγε-
λου Γιαννακούρα στο 
Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας & 
Κλιματικής Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ) με τον Υφυ-
πουργό κ. Ασημάκη 
Παπαγεωργίου.Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση θε-
μάτων, που αφορούν τον ανταποδοτικό λιγνιτικό πόρο (ΕΑΠ) 
για την περιοχή της Μεγαλόπολης και συγκεκριμένα, την υλο-
ποίηση έργων με τα χρήματα που έχουν προκύψει από εκπτώ-
σεις έργων κατά την περίοδο 2007-2011.
Ο κ. Υφυπουργός συμφώνησε με την πρόταση του κ. Αντιπε-

ριφερειάρχη ότι σε καιρούς ύφεσης και ανεργίας, τα χρήματα 
δεν πρέπει να παραμένουν ανεκμετάλλευτα, αλλά να διατί-
θενται για την δημιουργία αναπτυξιακών έργων που θα βοη-
θήσουν την καταπολέμηση της ανεργίας και την οικονομική 
ευημερία της συγκεκριμένης περιοχής.
Επίσης δεσμεύτηκε, ότι σύντομα θ' αποστείλει εγκύκλιο 

προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους εμπλεκόμενους 
∆ήμους, προκειμένου να ρυθμίσει θέματα που αφορούν την 
περαιτέρω λειτουργία του λιγνιτικού πόρου. 

ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ, ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Στις 26 Οκτωβρίου, ημέρα εορτής του 
Αγίου Δημητρίου, γιορτάσαμε και φέτος 

στο εξωκκλήσι του Αγίου με τη Θεία Λειτουρ-
γία που ετέλεσε ο πατήρ Γεώργιος. 
Μια μέρα λαμπρή ξημέρωσε και πριν σκά-

σει ο ήλιος στο Κακαβούλι, χτύπησε η κα-
μπάνα καλώντας τους πιστούς να προσέλ-
θουν. Η παρουσία του ιερέα μας καθοριστική 
: κι αυτή τη φορά ενέπνευσε το σεβασμό και 
την αγάπη για τον τιμώμενο Άγιο και για 
το μικρό αυτό εκκλησάκι, που κάθε χρόνο 
φροντίζει και μας περιμένει. Ο κόσμος του 
χωριού έδωσε το παρών και όλοι μαζί προ-
σευχηθήκαμε και ευχηθήκαμε για ένα καλύ-
τερο αύριο. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας στο 
προαύλιο μοιράστηκε άρτος, με τη σχετική 
αλλά ευχάριστη οχλαγωγία. Η πρεσβυτέρα 
Άννα προσέφερε καφέ και γλυκίσματα σε 
όλους, όπως κάθε χρόνο - την ευχαριστούμε 
πολύ. 
Τα κυκλάμινα και τα κίτρινα και λευκά κρι-

νάκια ξεπρόβαλλαν από τις μάντρες και μας 
θύμισαν τα περασμένα, τότε που ήμαστε παι-
διά και στολίζαμε με αυτά την εικόνα του 
Αγίου. Στιγμές όμορφες και συγκινητικές μάς 
γέμισαν χαρά κι ελπίδα για το μέλλον. 
Κρινάκια και κυκλάμινα ποτέ δεν πεθαίνουν
και του χρόνου με τη βοήθεια του Αγίου 

μας περιμένουν …

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑ

Ο εκκλησιασμός στον Ι.Ν. Καπνικαρέας 
στην οδό Ερμού, στο Μοναστηράκι, 

την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα αποτελεί μια 
πολύ καλή ευκαιρία για τακτική συνάντηση 
των μελών και των φίλων του Συλλόγου, την 
οποία το Δ.Σ. θα ήθελε να υπενθυμίσει, να 
αναβιώσει και να ενισχύσει. Μετά το πέρας 
της Θείας Λειτουργίας οι πατριώτισσες που 

παρευρίσκονται, μπορούν να απολαύσουν 
έναν όμορφο περίπατο στους παρακείμενους 
πεζόδρομους και να πάρουν τον καφέ τους 
σε κάποιο καφενείο του ιστορικού κέντρου, 
ανταλλάσσοντας παλιά και νεότερα «νέα»σε 
χαλαρή ατμόσφαιρα. 
Καλούμε τα μέλη να ανταποκριθούν με εν-

θουσιασμό!

Ο σιδηροδρομικός τουρισμός μπορεί να φέρει 
χιλιάδες επισκέπτες στην Αρκαδία 

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ πραγματοποί-
ησε τη δεύτερη θεματική εκ-
δρομή με τραίνο στο παλαιό 
δίκτυο της Πελοποννήσου. 
Η πρώτη πραγματοποιήθηκε 
την 1η Σεπτεμβρίου 2012, 
με ιδιαίτερα θερμή ανταπό-
κριση από τους φίλους του 
τραίνου.
Το τραίνο ταξίδεψε στις 

ομορφιές της Πελοποννήσου 
δίνοντας την ευκαιρία στους 
φυσιολάτρες και φίλους του 
σιδηροδρόμου να γνωρίσουν ένα από τα ιστορικά σιδηροδρομικά δίκτυα.
Το Σάββατο, το τρένο ξεκίνησε το πρωί από την Τρίπολη και μετά πέρασε από τους Χράνους.
Ο Σπύρος Νικολόπουλος, πρόεδρος Συλλόγου Φίλων Σιδηροδρόμου Αθήνας, είπε ότι η εκ-

δρομή είχε ψυχαγωγικό χαρακτήρα.
Ενώ προσέθεσε ότι «αυτή η επένδυση αν λειτουργήσει σιγά - σιγά και σταθερά μπορεί να 

αναπτύξει το προδρομικό τουρισμό που είναι αναπτυγμένος σε όλα τα μήκη και τα πλατύ του 
κόσμου.
Μόνο με μία γραμμή οι Νορβηγοί προσελκύουν 600.000 επισκέπτες το χρόνο!»

Οικιακά φωτοβολταϊκά 
Τέλος στον “κορεσμό” στην 
Πελοπόννησο έβαλε η ΡΑΕ

Την άρση του καθεστώ-
τος “κορεσμού” για τα οι-
κιακά φωτοβολταϊκά στην 
Πελοπόννησο έδωσε την Τε-
τάρτη (10/10) η Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας.
Η απόφαση της ΡΑΕ βασί-

στηκε σε στοιχεία του δια-
χειριστή δικτύου διανομής 
(ΔΕΔΔΗΕ). Τα στοιχεία του 

ΔΕΔΔΗΕ έδειξαν ότι το όριο 
κορεσμού των 1900 Με-
γαβάτ είναι “στα χαρτιά” 
καθώς τα έργα ΑΠΕ που 
λειτουργούν στην Πελοπόν-
νησο είναι ισχύος 450 Με-
γαβάτ και τα φωτοβολταϊ-
κά σε στέγες που υπάγονται 
στο σχετικό πρόγραμμα του 
ΥΠΕΚΑ είναι μόλις 4 Μεγα-
βάτ.
Η ανακήρυξη της Πελο-

ποννήσου ως κορεσμένο 
δίκτυο είχε προκαλέσει σο-
βαρά προβλήματα σε εται-
ρείες που δραστηριοποιού-

νται στα φωτοβολταϊκά, ενώ 
φορείς του κλάδου επισή-
μαιναν ότι ο κορεσμός είναι 
“εικονικός” και ζητούσαν 
άρση του αδιεξόδου.
Από την πλευρά της η ΡΑΕ 

έχει προτείνει εξυγίανση 
των φακέλων με θέσπιση 
διαδικασίας εγγυοδοσί-
ας από τους υποψήφιους 

επενδυτές στη φάση της 
δέσμευσης του ηλεκτρικού 
χώρου, ώστε να αφαιρεθούν 
οι ανενεργές άδειες, αλλά 
και μείωση της προθεσμίας 
κατασκευής του έργου από 
την ημέρα λήψης όρων σύν-
δεσης, διάστημα που ανέρ-
χεται σήμερα στα τέσσερα 
χρόνια για τα αιολικά και 
στους 18 μήνες για τα φω-
τοβολταϊκά.
Πέραν της Πελοποννήσου, 

το όριο κορεσμού πλησι-
άζουν η νότια Εύβοια και η 
Θράκη.

Λούσιος κυλάει και στη Χαλκίδα
Η Χαλκίδα αποτελεί ένα 

κοντινό  προορισμό  για 
όλους όσους ζουν στην 
Αθήνα. Πολλοί από εμάς τα 
Σαββατοκύριακα την κάνου-
με προς τα εκεί για ένα κα-
φεδάκι, ένα ποτάκι ή καλό 

ψαράκι.
Αν κάποιο Σάββατο με-

σημέρι κατευθύνεστε προς 
Χαλκίδα συντονίστε τα ρα-
διόφωνά σας στη συχνότητα 
96,9 και στο μουσικό σταθμό 
Αρμονία.
Από τις 12.00 μέχρι τις 

2.00 υπάρχει σταθερά εδώ 
και κάποια χρόνια η εκπο-
μπή «τα παιδία παίζει». Στο 
μικρόφωνο θα ακούσετε ένα 
μουσικό παραγωγό με το 
όνομα Δημήτρης Λούσιος. 
Το Δημήτρης είναι αληθινό, 
το Λούσιος είναι ψευδώνυ-
μο. 
Το επινόησε από το δικό 

μας το ποτάμι, όχι τυχαία, 

αφού είναι και δικό του πο-
τάμι.
Παλιά τον βλέπαμε στην 

πλατεία σαν παιδί να παίζει, 
τώρα στο μικρόφωνο «τα 
παιδία παίζει». 
Ο Λούσιος που κελαρύζει 

στη Χαλκίδα είναι από το 
χωριό μας και η εκπομπή 
που έχει στήσει έχει αγαπη-
θεί ιδιαίτερα στην πόλη. 
Για σας που βρίσκεστε 

μακρύτερα υπάρχει και το 
internet. Πληκτρολογείτε 
www.armonia-fm.gr, πατάτε 
«ο σταθμός» και «καλή σας 
ακρόαση» και θα έρθει ζω-
ντανά στο σπίτι σας ο Λού-
σιος.

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. 

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Λογιστής - Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μενελάου 138, 131 22 Ίλιον
Τηλ.: 210 2620100, Fax: 2102620310
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Εγεννήθη στο Ελληνικό το έτος 
1897. Οι γονείς του Αγγελής 
και Κωνσταντίνα έζησαν μόνι-

μα στο χωριό κι εκεί μεγάλωσαν και 
τα παιδιά τους. Ο Ηλίας ορφάνεψε 
από  πατέρα  πολύ νωρίς, σε ηλικία 
μόλις οκτώ χρονών. Η ζωή ξαφνικά 
άλλαξε, έγινε σκληρή και πολύ δύ-
σκολη για ένα παιδί. Με τη στήριξη 
της μητέρας του κατάφερε να μεγα-
λώσει, να ανδρωθεί και να μπει στον 
αγώνα της ζωής. Τελείωσε το Δημο-
τικό σχολείο στο χωριό και μαθήτευ-
σε στις μισές τάξεις του Σχολαρχείου, 
πηγαίνοντας στην Καρύταινα με τα 
πόδια. 
Σαν στρατιώτης υπηρέτησε συνο-

λικά έξι χρόνια στη νεοσύστατη τότε 
μοίρα αεροπλάνων με την ιδιότητα 
του τηλεγραφητή. Αργότερα στο Μι-
κρασιατικό πόλεμο έφθασε στα βάθη 
της Μικράς Ασίας και αγωνίστηκε στο 
μέτωπο του Εσκί Σεχίρ και Αφιόν Κα-
ραχισάρ. Επέστρεψε σώος και είχε 
πολλά να διηγείται από εκείνες τις 
εφιαλτικές μέρες και νύχτες της κατα-
στροφής.
Ήταν μαχητής της ζωής, υψηλός, 

λεβεντόκορμος, αξιοπρεπής και αυ-
στηρός στις συνδιαλλαγές του. Συμ-
μετείχε στα γλέντια, στις παρέες της 
κρασοκατάνυξης και στο λεβέντικο 
τσάμικο χορό ήταν πρώτος. Ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό του γνώρισμα ήταν το 
μεγάλο μουστάκι, το οποίο διατήρησε 
σε όλη του τη ζωή.
Από πολύ μικρός βγήκε στον αγώ-

να για επιβίωση και εργάστηκε ως ξυ-
λουργός, τσιμεντάς και υδραυλικός. 
Καλλιέργησε αδελφικές σχέσεις με 
τους ανταγωνιστές του Βασίλη Παπα-
βασιλόπουλο (Παπαργύρη) και Βασί-
λη Κόνιαρη (Μαραγκό). Αναλάμβαναν  
δουλειές μαζί και είχαν κοινό ταμείο. 
Είναι γνωστό ότι ο Βασίλης Κόνιαρης 
κατασκεύαζε φέρετρα. Σ΄ αυτή τους 
τη συνεργασία ο Ηλίας Ανδριανός δεν 
έπαιρνε αμοιβή λέγοντας ότι έκανε 
στον νεκρό το τελευταίο κέρασμα. 
Παντρεύτηκε την Ευανθία Καλο-

μοίρη και απέκτησε επτά παιδιά : τον 
Βαγγέλη, την Κωνσταντίνα, το Γιώργο, 
τον Αντώνη, τον Αλέξανδρο, το Λε-
ωνίδα και την Ελένη. Πολλές φορές 
αναγκάστηκε να δουλέψει ως ξυλουρ-
γός και εκτός χωριού, όπως στη Μεσ-
σήνη, στη Σπάρτη. Παρατηρητικός και 
πολύ προσεκτικός όπως ήταν κατα-
σκεύασε εξ ολοκλήρου τρεις ξύλινες 
μηχανές: η μία έφτιαχνε μακαρόνια, 
η άλλη έγνεθε το μαλλί από τις του-
λούπες και η τρίτη και σημαντικότερη 

έστριβε τριχιές. Εκείνη την 
εποχή υπήρχε μεγάλη ζή-
τηση, διότι οι τριχιές ήταν 
απαραίτητες για το φόρτω-
μα των ζώων. Μ΄ αυτόν τον 
τρόπο καλύφθηκαν οι ανά-
γκες και των γύρω χωριών. 
Η αμοιβή του ήταν κυρίως 
σε είδος, όπως σιτάρι και 
καλαμπόκι. Με χρήματα 
πλήρωναν ελάχιστοι. Δυ-
στυχώς δεν διεσώθη καμ-
μία από τις μηχανές αυτές, 
που σήμερα θα αποτελού-
σαν πολύτιμα εκθέματα σε 
κάποιο μουσείο λαϊκής τέ-
χνης.
Ο Ηλίας λάτρευε την γεωργία και 

την δενδροκομία. Εφύτευσε πεντα-
κόσιες ρίζες ελιές και εδημιούργησε 
ένα κυπαρισσώνα με εκατοντάδες 
κυπαρίσσια. Έγραφε και διατηρούσε 
προσωπικό ημερολόγιο των συμβά-
ντων του χωριού, ακόμα και για τις 
καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν. 
Εάν εσώζετο, θα είχε πολλές και πο-
λύτιμες πληροφορίες να μας δώσει 
για την καθημερινή ζωή στο χωριό. 
Διάβαζε με πάθος την Ιστορία της Αρ-
χαίας Ελλάδας και θαύμαζε τα κατορ-
θώματα των προγόνων, εξ ων και τα 
ονόματα των δύο γιών του: Αλέξαν-
δρος και Λεωνίδας. 
Διετέλεσε κατά περιόδους και επί 

πολλά χρόνια Πρόεδρος της κοινότη-
τας Ελληνικού (από το Μεσοπόλεμο 
και μέχρι τη δεκαετία του ΄40). Ανέ-
πτυξε μεγάλη δραστηριότητα εντός 
και εκτός του χωριού. Οριστικοποίησε 
τη θέση των δεκατεσσάρων βρυσών 
στις γειτονιές, οι οποίες τότε έβγαζαν 
νερό ασταμάτητα και κατασκεύασε 
και τις ανάλογες ποτίστρες για τα ζώα. 
Εφάρμοσε την υποχρεωτική προσωπι-
κή εργασία για την διαπλάτυνση δρό-
μων, πλατειών, για δενδροφύτευση 
και άλλες αναγκαίες εργασίες. Στους 
απόδημους και στους μη συμμετέχο-
ντες χρέωσε ένα χρηματικό ποσό ως 
αντίτιμο. Οι αποφάσεις του αυτές δεν 
άρεσαν σε κάποιους και οι αντιδρά-
σεις έφεραν μηνύσεις. Το Δικαστήριο 

της Δημητσάνας βε-
βαίως τον αθώωσε.
Συνεργάστηκε  με 

τον επικεφαλής λοχία 
της Μ.Ο.Μ.Α. (Μεικτές 
Ομάδες Μηχανημά-
των  Ανασυγκρότη-
σης), υπηρεσίας που 
λειτουργούσε  υπό 
την εποπτεία του ελ-
ληνικού στρατού. Δι-
απλάτυνε το κομμά-
τι του δρόμου έναντι 
του καφενείου (πρώην 
Βαρούτσα), παρανο-
μώντας κατά κάποιον 

τρόπο και αναγκάζοντας τον ιδιοκτή-
τη (κάτοικο Δημητσάνας) να πάψει να 
αντιδρά και να δειχθεί επιτέλους την 
απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλί-
ου για την διαπλάτυνση του χώρου 
αυτού, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. 
Έτσι λοιπόν σταμάτησαν οριστικά οι 
διαμάχες, οι καυγάδες, οι μηνύσεις 
και το πήγαινε-έλα της αστυνομίας.
Ίδρυσε το γεωργικό σύλλογο « Ο 

Άγιος Τρύφων », του οποίου και ορί-
στηκε πρόεδρος. Σκοπός του συλλό-
γου ήταν ο εφοδιασμός με γεωργικά 
είδη, καθώς και η συνεργασία με γε-
ωπόνους και κτηνιάτρους.  Φρόντισε 
να έρθει στο χωριό κλιμάκιο της Νο-
μαρχίας που εμβολίασε πολλές αγρι-
αχλαδιές και αγριελιές. Επί προεδρίας 
του αγοράστηκε μηχανή καθαρισμού 
του σιταριού. Υπερασπίστηκε την 
ασφάλεια των αγροτικών περιουσιών 
των συγχωριανών ερχόμενος σε σύ-
γκρουση με τους απείθαρχους κτηνο-
τρόφους γειτονικών χωριών, έως που 
δέχτηκε και απειλές.
Συμμετείχε ως μέλος του Δ.Σ. του 

Συλλόγου «Η Ζωοδόχος Πηγή», που 
συνεστήθη με αποκλειστικό σκοπό 
την ύδρευση της κοινότητας και την 
εσωτερική διανομή του δικτύου σε 
όλο το χωριό. Διετέλεσε πρόεδρος 
της επιτροπής ανέγερσης του Σχολι-
κού Διδακτηρίου, με γραμματέα τον 
Βασίλειο Χ. Ταλούμη και ταμία τον Γε-
ώργιο Δ. Τόμπρο. Αυτή η επιτροπή συ-
στήθηκε τον Ιανουάριο του 1930 και 
το Σχολείο λειτούργησε τον Σεπτέμ-
βριο του 1932. Έγινε μεγάλη προσπά-

θεια για να συγκεντρωθούν χρήματα: 
έρανοι, επιστολές στο υπουργείο Παι-
δείας, πιέσεις προς όλους, ακόμα και 
προσωπική εργασία για να ολοκληρω-
θεί το έργο. Με πενιχρά οικονομικά 
μέσα και κυρίως με τις εισφορές των 
συγχωριανών και των απανταχού συ-
μπατριωτών κτίστηκε το σχολείο σε 
χρόνο ρεκόρ.
Μετά την αποχώρηση των Γερμα-

νών, στην Ελλάδα επικρατούσε το 
χάος και εγκυμονούσε η απειλή του 
εμφύλιου σπαραγμού. Τότε δημιουρ-
γήθηκε μια άτυπη μυστική επιτροπή 
από τον ιερέα του χωριού πατέρα Γε-
ώργιο Γαϊτανάκη, τον Γεώργιο Κόνιαρη 
(Γκουβαλέτσο) και τον Ηλία Ανδριανό. 
Η επιτροπή αυτή συνεδρίαζε – πάντα 
μυστικά - στην υπόγεια ταβέρνα του 
Ιωάννη Χ. Ταλούμη. Σκοπός της επι-
τροπής ήταν να προτρέψει τον κόσμο 
να διατηρήσει την ψυχραιμία του και 
να αποφύγει αντιπαλότητες που θα 
οδηγούσαν σε ακραίες καταστάσεις. 
Αργότερα στην επιτροπή προσχώ-
ρησαν και  άλλα μέλη που συνετέ-
λεσαν αποφασιστικά και προς τιμήν 
τους στην προσπάθεια αυτή. Κατά της 
διάρκεια της ανώμαλης αυτής κατά-
στασης ο Ηλίας Ανδριανός έκρυψε σε 
άγνωστο μέρος το αρχείο της Κοινό-
τητας για να το διασώσει. Μοναδικός 
γνώστης ήταν ο Δημήτριος Σπηλιό-
πουλος. 
Την ίδια εποχή υπήρξε κάποια διά-

ταξη νόμου διά της οποίας όσοι γο-
νείς είχαν παιδιά που υπηρετούσαν 
στον Εθνικό Στρατό δικαιούνταν βο-
ήθημα που χορηγούσε το Δημόσιο 
Ταμείο Μεγαλοπόλεως μετά από βε-
βαίωση του προέδρου της κάθε κοινό-
τητας. Τέτοιες περιπτώσεις το χωριό 
είχε πολλές. Αλλά ποιος πρόεδρος θα 
υπέγραφε μια τέτοια βεβαίωση αφού 
«όλα τα ‘σκιαζε η φοβέρα»; Οι δικαιού-
χοι άρχισαν να πιέζουν τον πρόεδρο 
για να τους χορηγήσει την πολυπό-
θητη βεβαίωση, ο οποίος και τελικά 
ενέδωσε. Το μυστικό διέρρευσε στο 
Δημοκρατικό Στρατό και η πράξη αυτή 
θεωρήθηκε συνεργασία με τον εχθρό. 
Έτσι λοιπόν στις 28/11/1948 τρεις 
ένοπλοι τον συνέλαβαν μέσα στο κα-
φενείο του Βασίλη Κόνιαρη (Μαλέα) 
και τον οδήγησαν πεζό στο αρχηγείο 
τους, στο χωριό Γλανιτσά (σημερινή 
Αμυγδαλιά) της Γορτυνίας προς εκτέ-
λεση. Η κράτησή του έγινε στο Δημο-
τικό σχολείο δίχως επαρκή σίτιση και 
χωρίς θέρμανση επί δύο μήνες. Ο χει-
μώνας του 1948 ήταν βαρύτατος και 
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Όπως είναι γνωστό η Παγγορτυνιακή Ένωση, κάθε χρόνο εορτάζει 
τους 7 Αγίους της Γορτυνίας. Αυτό έχει καθιερωθεί την πρώτη Κυ-
ριακή του Οκτώβρη. Η εορτή αυτή γίνεται στο μετόχι της Ι. Μ. Προ-

δρόμου στου Φιλοπάπ-
που, στο εκκλησάκι του 
Αγίου Κωνσταντίνου . 
Την παραμονή έγινε 
εσπερινός. Ανήμερα έγι-
νε Θεία Λειτουργία, από 
τον π. Λεόντειο, τον π. 
Συμεών και από τον Αγ-
γλικής καταγωγής διάκο 
κ. Μελίτων. Οι προσκυ-
νητές ήταν πάρα πολλοί 
και μετά το τέλος της 
λειτουργίας έγινε αρτο-
κλασία. Παραβρέθηκαν 

ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαννόπουλος, το Δ.Σ. της Παγγορτυνιακής, με τον 
πρόεδρό της κ. Π. Πλέσια, ο κ. Κ. Καλύβας εκδότης της εφημερίδας Γορτυ-
νίας, ο οποίος σε συνεννόηση με την Μονή καθιέρωσαν την εορτή αυτή, 
αρκετοί πρόεδροι και μέλη Συλλόγων της Γορτυνίας. Θα ερχόταν και ο Μη-
τροπολίτης μας κ. Ιερεμίας, αλλά ήταν συνοδικός και γινόντουσαν εκλογές 
αρχιερέων και δεν μπόρεσε να παραβρεθεί. Ένας από τους χειροτονηθέντες 
ήταν και ο πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας κ. 
Θεόκλητος. Είναι ένας από τους άξιους ιερωμένους που διαθέτει η Εκκλη-
σία μας, ο οποίος ανέλαβε την Μητρόπολη Ιερισσού και Αγίου Όρους. Είναι 
πάρα πολύ οικείος και φίλος της Μ. Προδρόμου. Του ευχόμαστε καλή δύνα-
μη στα νέα του καθήκοντα.

 Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Oι δικοί μας άνθρωποι
(και η ενασχόλησή τους με τα κοινά)

ΗΛΙΑΣ Α. ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣΗΛΙΑΣ Α. ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ

Εξοντωτικό χαράτσι στο Σύλλογο
Η ανωτέρω ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Σύλλογο από την 

Εφορία, μας αναγκάζει να αναστείλουμε κάθε δραστηριότητα που είχαμε 
προγραμματίσει στο χωριό. Και είναι και μια απάντηση σ’ αυτούς που «ανησυ-
χούν» για το που πάνε τα λεφτά του Συλλόγου...
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Η απόφαση πάρθηκε στης 
29 Αυγούστου στην Μ 

Προδρόμου ανήμερα στην πα-
νήγυρη. Κάποια πνευματικά 
παιδιά του π. Λεοντείου συζη-
τούσαν μαζί του ότι προγραμ-
ματίζουν να πάνε στο Άγιο όρος 
και του είπαν αν μπορούσε να 
πήγαινε και αυτός. Μπαίνω και 
εγώ στην κουβέντα και ρωτάω. 
Ρε παιδιά χωράω και εγώ στην 
παρέα. Πολύ ευχαρίστως μου 
λένε, και από το πουθενά στις 
14 Οκτώβρη Κυριακή, πήραμε 
τον δρόμο για το Άγιο Όρος. Το 
απόγευμα φτάσαμε στην Ου-
ρανούπολη και διανυκτερεύσα-
με εκεί. Το πρωί της Δευτέρας 
βγάλαμε τα διαμονητήρια και 
πήραμε το καράβι για το Αγ. 
Όρος. Πρώτη στάση στην Μονή 
Δοχειαρίου. Εκεί μείναμε λίγη 
ώρα για προσκύνημα και μετά 
φτάσαμε στην Δάφνη. Όταν 
φτάσαμε εκεί μείναμε έκπλη-
κτοι. Όλος ο χώρος ήταν γεμά-
τος από Ρώσους τουρίστες, Κύ-
πριους, και Σέρβους. Νομίσαμε 
ότι βρεθήκαμε σε άλλο κράτος, 
είμαστε μειοψηφία. Ρωτάμε 
εκεί τους τελωνειακούς, τι γίνε-
ται ρε παιδιά. Η απάντηση ήταν 
εφέτος βούλιαξε το Όρος από 
αυτούς. Τέλος πάντων πάμε 
να βρούμε κάτι ταξί που έχουν 
εκεί για να πάμε στην Μ. Ιβή-
ρων. Γινότανε πανικός ποιος θα 
πρωτομπεί μέσα. Πήγε το στρι-
μωξίδι σύννεφο άνθρωποι και 
σακίδια ένα κουβάρι. Η διαδρο-
μή ήταν πάνω από μισή ώρα 
χωματόδρομος. Φτάσαμε μεση-
μέρι στην Μονή, εκεί μας πα-
ρέλαβε ένας μοναχός μας πήγε 
στο αρχονταρίκι και μας κέρασε 
καφέ λουκούμια και τσίπουρο. 
Ύστερα μας πήγε στα δωμάτια 
τα οποία ήταν πεντακάθαρα, τα 
κρεβάτια στρωμένα με φρεσκο-
πλυμένα σεντόνια, υπέρ λούξ 
σαν ξενοδοχείο 4 αστέρων. Στις 
5 το απόγευμα άρχισε κατανυ-
κτικός εσπερινός με τους μονα-
χούς να ψέλνουν όλοι μαζί και 
εσύ να απογειώνεσαι σε άλ-
λους κόσμους. Αφού τελείωσε 
ο εσπερινός μας ξενάγησαν να 
προσκυνήσουμε Άγια Λείψανα 
όπως της Αγ. Μαρίνας και την 
θαυματουργή εικόνα της Πανα-
γίας της Πορταΐτισας. Τελειώνο-

ντας την ξενάγηση πήγαμε για 
φαΐ στην τράπεζα. Το φαγητό 
ήταν φακές με ρύζι αλάδωτες, 
ήταν όμως πεντανόστιμες. Στις 
8 οι πάντες στα δωμάτια άκρα 
ησυχία, άντε να κοιμηθείς τέ-
τοια ώρα. Στις 3 το πρωί βαρά-
γανε τα σήμαντρα και οι καμπά-

νες, όλοι στο πόδι και κατευθεί-
αν στην εκκλησία. Η λειτουργία 
κράτησε 5 ώρες με τις βυζαντι-
νές μελωδίες το κατανυκτικό 
του χώρου, την απόλυτη ησυ-
χία και την τάξη, δεν κατάλαβες 
πότε ξημέρωσε. Πραγματικά 
ήταν φοβερή εμπειρία από συ-
ναισθήματα και τον πνευματικό 
έλεγχο του εαυτού σου. 
Αυτά τα βιώματα τα ζήσαμε 

και στα άλλα μοναστήρια που 
επισκεφτήκαμε και σύμφωνα 
με αυτά που μας εξιστορούσαν 
οι μοναχοί για την παρουσία 
της Παναγίας και τα θαύματα 
που γίνονται, πράγματι το Αγ. 
Όρος το έχει υπό την προστασία 
της και είναι το περιβόλι της. 
Μετά το πέρας της Θ. Λειτουρ-
γίας πήγαμε με τάξη σαν στρα-
τιωτάκια στην τραπεζαρία για 
φαγητό. Ο ηγούμενος έκανε την 
προσευχή και υπήρχε απόλυτη 
σιωπή, δεν επιτρέπεται να κου-
βεντιάζεις, το μόνο που ακούς 
είναι ο ήχος των κουταλιών από 
150 άτομα στα τσίγκινα πιάτα. 
Όποιος έχει πάει εκεί και άλλη 
φορά, ξέρει και φεύγει φαγω-
μένος, εκείνος που δεν ξέρει 
και θέλει να φάει με το ραχάτι 
του το μόνο σίγουρο είναι ότι 

θα μείνει νηστικός και θα τον 
κόψει λόρδα, γιατί το φαΐ δεν 
κρατάει πάνω από 10 λεπτά. 
Αν δεν προλάβεις όμως και την 
απογευματινή τράπεζα, στην 
άλλη μονή που θα πας, το άλλο 
πρωί θα βάλεις μπουκιά στο 
στόμα σου. Εκτός και έχεις προ-

νοήσει και έχει πάρει ξηρά τρο-
φή. Όλα τα μοναστήρια δέχο-
νται μόνο μία διανυκτέρευση, 
γιατί πάει πάρα πολύς κόσμος 
και δεν μπορούν να τους εξυ-
πηρετήσουν. Όπως μας είπαν 
κάθε μοναστήρι μαγειρεύει από 
200-300 μερίδες κάθε ημέρα. 
Κατά τις 11 το πρωί τους σά-

κους στην πλάτη και φεύγουμε 
από την Ιβήρων με τις καλύτε-
ρες εντυπώσεις. Παίρνουμε 
το καραβάκι για την Μ. Βατο-
πεδίου μια ωραία θαλάσσια 
διαδρομή περνάμε την Μ. Πα-
ντοκράτορος και φτάνουμε στη 
Βατοπεδίου. Βγαίνοντας από 
το καραβάκι αντικρίζουμε ένα 
μεγάλο επιβλητικό κτιριακό συ-
γκρότημα, πράγματι σε πιάνει 
δέος και απορείς πώς τα έφτια-
ξαν όλα αυτά τα αριστουργήμα-
τα πριν από 1000 χρόνια. Όπως 
μας είπαν μέσα σε αυτό ζούσαν 
παλιά πάνω από 1000 μονα-
χοί. Εκεί όπως ξέρετε ηγούμε-
νος είναι ο γνωστός γέροντας 
Εφραίμ. Το τυπικό των Μονα-
στηριών είναι σε όλα το ίδιο. 
Στη μονή αυτή διακρίνει κανείς 
κάτι διαφορετικό ως προς την 
οργάνωση κυρίως. Θυμίζει λίγο 
από στρατόπεδο. Απόλυτη τάξη 
και έλεγχος στα πάντα, σχεδόν 
τίποτα δεν γίνεται τυχαία, όλα 
δουλεύουν με ακρίβεια ρολο-
γιού. Γεγονός είναι ότι οι μο-
ναχοί είναι πάνω από 120 πώς 
να τους φέρει βόλτα κανείς. 
Αφού μας παρέλαβε ο αρχο-
ντάρης το πρώτο που μας λέει 
είναι ότι απαγορεύονται φω-
τογραφίες και βίντεο, εκτός αν 
δώσει άδεια ο Γέροντας. Καλά 
λέω και εγώ από μέσα μου που 
με έπιασε και το Γορτυνιακό 
μου, ας ξημερώσει και θα δού-
με. Μας κέρασε και μας είπε 
το πρόγραμμα το πώς θα κινη-
θούμε όσο θα μέναμε εκεί. Το 
ίδιο τυπικό και εκεί Εσπερινός, 
ξενάγηση, προσκύνημα την Αγ. 
Ζώνη της Παναγίας, την θαυ-
ματουργή της εικόνα της παρα-
μυθίας, Άγια Λείψανα πολλών 
αγίων, μεταξύ αυτών και την 
Αγία κάρα του Αγίου Ιωάννου 
του Χρυσοστόμου με άφθαρτο 
επάνω το αριστερό του αυτί. 
Συνάντηση με τον Ηγούμενο σε 
μια αίθουσα πρώτα με τους μο-
ναχούς και ιερείς που θα ήταν 
πάνω από 150 άτομα και μετά 

με εμάς τους πολίτες. Η συνά-
ντηση μαζί του κράτησε πάνω 
από ώρα. Η αίθουσα είχε γεμί-
σει με Κύπριους και Έλληνες, 
θα είμαστε καμιά δεκαπεντα-
ριά. Άνοιξε θέματα πνευματικά 
και θεολογικά και γινόταν διά-
λογος. Εκεί παρατήρησα έναν 
πανέξυπνο και κατηρτισμένο 
άνθρωπο να ακούει να πιάνει 
τους πάντες και να δίνει απα-
ντήσεις.
Την άλλη μέρα Θ. Λειτουρ-

γία, μετά στην τράπεζα, είμαστε 
γύρω στα 300 άτομα. Πριν ανα-
χωρήσουμε τον βλέπουμε με 
τον π. Λεόντειο να κουβεντιάζει 
μαζί του στο κέντρο του προαύ-
λιου χώρου. Λέω στους υπόλοι-
πους ευκαιρία τώρα που είναι 
με τον Γέροντα να πάρουμε την 
ευχή του και θα δείτε που θα 
βγάλω και φωτογραφίες. Αφού 
πήραμε την ευχή του, του λέω 
πρέπει να βγάλουμε και καμιά 
φωτογραφία. Στην αρχή ήταν 
διστακτικός, του λέω δεν γίνε-
ται είναι για το αρχείο της Μο-
νής Προδρόμου, χαμογέλασε 
και λέει άντε τράβα. Αφού τρά-
βηξα το πήρανε χαμπάρι και οι 
άλλοι προσκυνητές και έγινε ο 
χαμός.
Αναχωρήσαμε κατά τις 11 

μ.μ. με προορισμό τις Καρυές. 
Εκεί μείναμε ένα βράδυ. Επι-
σκεφτήκαμε το Ρώσικο το Σα-
ράι, την Αθωνιάδα σχολή, την 
Μ. Κουλτουμουσίου, στο πρω-
τάτο εκεί είναι και η εικόνα το 
Άξιον Εστί, αλλά δεν την προ-
σκυνήσαμε γιατί την είχαν πάει 
στην Θεσσαλονίκη για προσκύ-
νημα. Την άλλη μέρα πήγαμε 
στην Μ. Σιμωνόπετρας. Άλλο 
αξιοθαύμαστο μοναστήρι. Είναι 
κτισμένο πάνω σε βράχο και εί-
ναι το πρώτο εξαώροφο κτίριο 
στον κόσμο χτισμένο το 1200. 
Εκεί η φιλοξενία ήταν πολύ 
ωραία. Ανακαινισμένη η μονή 
στο μεγαλύτερο τμήμα της τα 
πάντα ήταν καινούργια. Το τυπι-
κό το ίδιο. Εκεί προσκυνήσαμε 
το αριστερό άφθαρτο χέρι της 
Μαρίας της Μαγδαληνής, που 
η θερμοκρασία του είναι 36,7 
βαθμούς δηλ. ανθρώπινη θερ-

μοκρασία, δεν είναι θαυμαστό; 
Ο π. Αθανάσιος μας είπε την 
Ιστορία της Μονής, ότι φανερώ-
θηκε η Παναγία σε ένα Ασκητή 
μοναχό που τον έλεγαν Σίμων 
και του υπέδειξε που να χτί-
σει το μοναστήρι. Και πήρε το 
όνομά του και επειδή χτίστηκε 
πάνω σε πέτρα, την ονόμασαν 
Σιμωνόπετρα. Μας είπε ακό-
μη ότι είχε πάει εκεί ο γνωστός 
Ισπανός Αρχιτέκτων Καλατράβα 
που είχε κάνει τα έργα για τους 
Ολυμπιακούς αγώνες. Ήθελε 
να εξετάσει τα θεμέλια και γε-
νικά όλο το κτιριακό συγκρότη-
μα, σε τι κατάσταση βρισκόταν 
λόγω του ότι είχε γίνει σεισμός 
7 ρίχτερ. Έβγαλε τις κορδέλες 
μετρήματος και μαζί με το επι-
τελείο του μέτραγε από εδώ 
μέτραγε από εκεί, το έψαχνε 
τρείς ημέρες για τυχόν φθορές 
από τον σεισμό αλλά δεν βρήκε 
τίποτα. Απόρησε και τους είπε 
ότι με τον σεισμό που έγινε, το 
πρώτο κτίριο στην περιοχή που 
έπρεπε σύμφωνα με τα σημε-
ρινά επιστημονικά δεδομένα να 
πέσει θα ήταν αυτό. Του λένε 
οι Μοναχοί αποκλείεται να έπε-
φτε γιατί είναι στερεωμένο στο 
βράχο, και αυτός τους εξήγησε 
τι γίνεται όταν τα κτίρια είναι 
κτισμένα σε τέτοια σημεία. Εί-
ναι από τα πρώτα που πέφτουν. 
Τότε του λένε οι καλόγεροι η 
Παναγία έκανε το Θαύμα της 
και εκείνος τους απάντησε δεν 
ξέρω τι έγινε, αλλά με τα στοι-
χεία της επιστήμης έπρεπε να 
είχε σωριαστεί κάτω. Εσείς το 
λέτε θαύμα! Ο πάτερ Αθανά-
σιος είναι αυτός που εξομολό-
γησε τον συχωρεμένο Χαρίλαο 
Φλωράκη. 
Εδώ τελειώνει το προσκύνη-

μα. Πραγματικά μπαίνεις στο 
Όρος άλλος άνθρωπος και άλ-
λος βγαίνεις. Πάντως όσοι δεν 
έχετε πάει να πάτε ανεπιφύλα-
κτα. Θα νοιώσετε τελείως δια-
φορετικά λες και βρίσκεσαι σε 
άλλο κόσμο από πλευράς πνευ-
ματικότητος, από το φυσικό πε-
ριβάλλον και την Αγιότητα του 
όρους. 

 Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 

ΤΟ «ΓΟΡΤΥΣ» ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ

Ένα ακόμα δωμάτιο κατασκευάζεται στο ξενοδοχείο 
Γόρτυς αυτές τις ημέρες. Λειτουργούσε ως ημιυπαίθριος 
χώρος από την ημέρα της κατασκευής του αλλά κρίθηκε 
σκόπιμο να μετατραπεί σε δωμάτιο. Έτσι και η δύναμη 
κλινών στο χωριό αυξήθηκε….

ΑΡΧΙΣΕ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΝΩ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Μετά από πολύ καιρό επιτέλους φαίνεται ότι κάτι κινεί-

ται στο χωριό και από πλευράς δήμου. Με ένα κονδύλι 
της τάξης των 15.000 ευρώ άρχισε να κατασκευάζεται μά-
ντρα με πεζοδρόμιο στη μία πλευρά του δρόμου που ήταν 

αδιαμόρφωτη. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 
των προσεχών ημερών. Ελπίζουμε ότι σιγά-σιγά η διαμόρ-
φωση να φθάσει μέχρι το ξενοδοχείο. Επίσης σε κάποια 
σημεία στα Κονιαραίικα που η πρόσβαση ήταν δύσκολη 
έπεσε τσιμέντο.
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Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 
31 Δεκεμβρίου 2012. 
Περιμένουμε έγκαιρα 
τις συνεργασίες σας.

Όσοι πατριώτες θέλουν να κατα-
θέσουν κάποιο ποσό στο Σύλλογό 
μας μπορούν να το κάνουν πηγαί-
νοντας στην Εθνική Τράπεζα. Ο 
λογαριασμός είναι 040/609112-13. 
Καλό είναι μετά να ενημερώνουν 
τον ταμία ή οποιοδήποτε μέλος του 
ΔΣ ώστε η προσφορά να δημοσιεύ-
εται στην εφημερίδα.

2ο ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ 
Μεγάλη επιτυχία σημεί-

ωσε για 2η χρονιά η 
εκδήλωση της Παγγορτυνια-
κής Ένωσης, στο πάρκο Τρίτση 
στο Δήμο Ιλίου. Περίπου 1500 
Γορτύνιοι πατριώτες έδωσαν το 
παρών και τίμησαν την εκδή-
λωση αυτή. Η Γεν. Γραμματέας 
κα Μαρία Αγγελοπούλου κα-
λωσόρισε τους πατριώτες και 
συντόνιζε την όλη εκδήλωση. 
Το πρόγραμμα περιείχε Αρκα-
δικά δημοτικά τραγούδια, τοπι-
κούς χορούς από παραδοσιακά 
συγκροτήματα, των Πελοπον-
νησίων Καματερού και Αρκά-
δων Ιλίου. Συμμετείχαν μεγάλα 
ονόματα ερμηνευτών δημοτι-
κού τραγουδιού και οργανο-
παικτών. Όπως ο Θεόφιλος Κο-
λοτούρος, ο Διαμαντής Ρουμε-
λιώτης, η Νάντια Κωνσταντο-
πούλου, η Άννα Βυτινάρου κ.ά. 
Είπαν όλων των ειδών δημοτι-
κά τραγούδια του τόπου μας. 
Οι μουσικοί ήταν οι: Κυριάκος 
Γιαννακόπουλος, Αναστάσιος 
Μορφονιός, Ευάγγελος Ντάβος 
κλαρίνο, Κλέαρχος Κορκόβε-
λος σαντούρι, Κων. Γεοργούλης 
βιολί, Ανδρέας Νιάρχος κρου-
στά, Θεόδωρος Γιαννόπουλος 
λαούτο και ο γνωστός Νικ. Κα-
ρατάσος σαντούρι. Βέβαια ξε-
χωριστή νότα έδωσαν οι ιερω-
μένοι π. Χ. Κυριακόπουλος από 
την Κατσουλιά και ο π. Νίκος 
Ντάβος από Βυτίνα με το βιολί 
του. Ο μεν πρώτος ερμήνευσε 
Κολοκοτρωναίικα τραγούδια, 
ο δε δεύτερος τον συνόδευε 
με το ανεπανάληπτο παίξιμο 
στο βιολί. Τότε έγινε το έλα να 
δεις. Όλος ο κόσμος άρχισε τον 
χορό με μεγάλο κέφι και δεν 
έλεγε να κάτσει κάτω. Το πρό-
γραμμα το είχαμε βγάλει για 
δύο ώρες, ξεκινώντας στις 8-10 
μ.μ. αλλά με το κέφι που δημι-
ουργήθηκε μας πήραν τα με-
σάνυκτα, κοντά στις 2 το πρωί.

Την εκδήλωση τίμησαν με 
την παρουσία τους ο Μητρο-
πολίτης μας κ.κ. Ιερεμίας ο 
οποίος ανέβηκε στο βήμα και 
με ενθουσιασμό εφήβου, κά-
λεσε όλον τον Ελληνικό Λαό 
και εμάς ιδιαίτερα τους Γορτύ-
νιους, να είμαστε όλοι μαζί ο 
ένας δίπλα στον άλλον και να 
μην το βάλουμε κάτω τώρα 
στις δύσκολες στιγμές που 
περνάμε. Είπε χαρακτηριστικά: 
«Όσο οι άλλοι θέλουν να γο-
νατίσουν τους Έλληνες, εμείς 
θα έχουμε το ηθικό ψηλά, θα 
χορεύουμε και θα τραγουδά-
με όπως απόψε εδώ». Ο πρω-
τοσύγκελος της Μητρόπολής 
μας κ. Ιάκωβος, ο Μητροπολί-
της Μαντινείας και Κυνουρίας 
κ.κ. Αλέξανδρος με συνοδεία 
ιερέων, μεταξύ αυτών και ο νε-
οχειροτονηθείς Μητροπολίτης 
Ιερισσού και Αγίου Όρους κ.κ. 
Θεόκλητος. Ο Υπουργός Υγείας 
κ. Α. Λυκουρέντζος, ο Αντιπερι-
φερειάρχης κ. Ε. Γιαννακούρας, 
οι πολιτευτές κ. Κ. Βλάσης, ο κ. 
Π. Καρβελάς, ο κ. Γ. Παπαηλιού, 
ο Δήμαρχος Γορτυνίας κ. Γιαν-
νόπουλος, ο οποίος απεύθυνε 
χαιρετισμό και συνεχάρη όλους 
αυτούς που συνετέλεσαν στην 

επιτυχία της εκδήλωσης αυτής, 
ο Δήμαρχος Ιλίου πατριώτης 
μας από τα Καλυβάκια κ. Ν. 
Ζενέτος, ο Δήμαρχος Κηφισιάς 
πατριώτης μας από Ελληνικό 
κ. Ν. Χιωτάκης, πρόεδροι και 
μέλη Συλλόγων, ο εκδότης της 
εφημερίδας Γορτυνία κ. Κ. Κα-
λύβας, ο τηλεοπτικός και έντυ-
πος τύπος της Αρκαδίας κ.ά. Ο 
πρόεδρος της Παγγορτυνιακής 
κ. Π. Πλέσιας απηύθυνε χαιρε-
τισμό και ευχαρίστησε τους 

παρευρισκόμενους λέγοντας 
ότι το αντάμωμα αυτό γίνεται 
για να βρίσκονται και να γνω-
ρίζονται από κοντά οι Γορτύνι-
οι, ώστε να αναπτυχθούν πιο 
έντονα οι πατριωτικές και φι-
λικές σχέσεις. Τόνισε δε χαρα-
κτηριστικά, ότι σε πείσμα των 
μελανών σημείων της εποχής 
μας, τέτοιες εκδηλώσεις απο-
τελούν μοχλό αντίστασης σε 
όσους ορέγονται την ισοπέδω-
ση των πάντων. 

Με απόφαση της Παγγορ-
τυνιακής ο πρόεδρός της κ. Π. 
Πλέσιας τίμησε με πλακέτα τον 
Δήμαρχο κ. Ν. Ζενέτο, για την 
μεγάλη του προσφορά στην 

επιτυχία αυτής της εκδήλωσης, 
για την διάθεση του χώρου και 
την όλη τεχνική υποστήριξη 
που μας διέθεσε. Αλλά και για 
την αγάπη του στην Αρκαδία, 
το ενδιαφέρον του για τους πα-
τριώτες, είτε σαν μονάδα είτε 
σαν σύνολο, δίνει απλόχερα τη 
βοήθειά του όπου του ζητηθεί. 
Αυτό βέβαια το γνωρίζει καλά 
το Αρκαδικό στοιχείο που ζει 
στο Δήμο του. Όταν τελείωσε 
η εκδήλωση, εκτός των συγ-

χαρητηρίων που μας έδινε ο 
κόσμος, μας προέτρεπαν να 
καταστεί θεσμός για την Παγ-
γορτυνιακή και να γίνεται κάθε 
χρόνο. 

Ευχαριστούμε όλους αυτούς 
που συνέβαλαν να πραγματο-
ποιηθεί αυτό το αντάμωμα. Και 
του χρόνου πατριώτες να είστε 
όλοι εκεί. Η εκδήλωση αυτή 
είναι ελεύθερη για όλους. Ευ-
χαριστούμε όλους τους καλλι-
τέχνες που συμμετείχαν αφιλο-
κερδώς στο κάλεσμα της Παγ-
γορτυνιακής. 

 Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
 Ειδικός Γραμματέας 

Παγγορτυνιακής

Κινητικότητα για τις 
νέες φυλακές στην Τρίπολη
Ήρθε η Επιτροπή Καταλλη-

λότητας για τις νέες φυλακές 
και είδε επί τόπου προτεινό-
μενες εκτάσεις για τις νέες 
φυλακές.
Το ρεπορτάζ μας επιβεβαι-

ώνεται από ανακοίνωση της 
Περιφέρειας που αναφέρει 
ότι «η πρώτη συνεδρίαση της 

Επιτροπής Καταλληλότητας 
για την εξεύρεση γηπέδου 
με σκοπό την ανέγερση του 
νέου Γενικού Καταστήματος 
Κράτησης Πελοποννήσου 
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 
18 Σεπτεμβρίου 2012 στην 
έδρα της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου στην Τρίπολη.
Στη σύσκεψη, συμμετείχαν 

οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 
Πελοποννήσου κ.κ. Σπυρί-
δων Φλώρος και Παναγιώτα 
Λαπαθιώτη, ο πρόεδρος της 
επιτροπής και προϊστάμενος 
Χωροταξίας και Υποδομών 
της «Θέμις Κατασκευαστικής» 
κ. Κώστας Ανεστάκος ο ∆ή-

μαρχος Τρίπολης κ. Ιωάννης 
Σμυρνιώτης, ο Αντιδήμαρχος 
Τρίπολης κ. Κώστας Κατσα-
φάνας και εκπρόσωποι της 
κατασκευαστικής εταιρείας 
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, 
το οποίο θα κάνει και την τε-
λική επιλογή του χώρου.
Κατά τη διάρκεια της σύ-

σκεψης συζητήθηκαν οι προ-
διαγραφές που έχουν τεθεί 
από το αρμόδιο Υπουργείο 
και εξετάστηκαν οι τοποθε-
σίες που έχουν προταθεί. 
Ακολούθως τα μέλη της επι-
τροπής ξεκίνησαν τους επιτό-
πιους ελέγχους των προτει-
νόμενων γηπέδων, οι οποίοι 
θα διαρκέσουν όσο απαιτηθεί 
μέχρι την εξέταση όλων των 
προτάσεων.
Μετά το πέρας των εργα-

σιών της επιτροπής τα πορί-
σματά της θα διαβιβαστούν 
στο Υπουργείο προκειμένου 
να προβεί στις δικές του αρ-
μόδιες ενέργειες».

από τα πρόβατα και πήγαινες 
σπίτι, πάντα στεκόσουν στη 
μάντρα μας να ξαποστάσεις 
και λέγαμε καμιά κουβέντα. 
Κάποια από τις ημέρες εκεί-
νες όπως συνήθως ρωτάγαμε 
ε Βασίλη τι κάνεις πας σπίτι 
για ξεκούραση; Πρώτη φορά 
μας έδωσες άλλη απάντηση 
από την συνηθισμένη και μας 
είπες εγώ για ξεκούραση θα 
πάω στον Αγιάννη. Ομολογώ 
ότι ξαφνιαστήκαμε, αλλά λέμε 
ότι κάνει καλαμπούρι όπως 
πάντα. Βασίλη φαίνεται ότι ο 
Θεός στους καλούς ανθρώ-
πους τους δίνει μηνύματα και 
εσύ μας το είπες αλλά εμείς 
δεν το πιστέψαμε. Ήσουν 
Βασίλη παλικάρι και στα νιά-
τα σου και μέχρι το τέλος της 
ζωής σου. Η γυναίκα σου η 
Γιαννούλα τα τρία σου παιδιά 
και τα εγγόνια σου θα είναι 
όλοι τους υπερήφανοι, για την 
γνησιότητά σου, την καλοσύ-

νη σου και την φιλοτιμία σου. 
Είναι πολλά που μου έρχονται 
στην μνήμη μου για να γράψω 
για σένα στα πιο πίσω χρόνια, 
για τον πατέρα σου τον μπάρ-
μπα Σπήλιο, την μάνα σου 
την θεία Σπήλιενα, που στα 
δύσκολα χρόνια της φτώχιας 
που πέρναγε η οικογένεια μας 
και η μάνα μου σταυροκοπιό-
τανε που να βρει φαΐ για να 
ταΐσει 7 παιδιά. Να σου η μάνα 
σου με γεμάτη την ποδιά, ένα 
καρβέλι ψωμί ένα κομμάτι τυρί 
και ότι άλλα καλούδια είχε της 
τα έδινε. Αυτά και άλλα πολλά 
καλά μας έλεγε η μάνα μου 
για την οικογένεια σου. Αυτά 
τα καλά στοιχεία είχατε κλη-
ρονομήσει και εσείς από τους 
γονιούς σας. 
Γείτονα Βασίλη, αιωνία σου 

η μνήμη και συλλυπητήρια 
στου οικείους σου. Ας είναι 
ελαφρύ το χώμα που σε σκε-
πάζει. 
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΛΙΑΣ

ΗΜΕΡΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 

1 το μεσημέρι στο νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμιγκ» ο σύλ-
λογος οργανώνει αιμοδοσία. Η παρουσία όλων μας είναι 
απαραίτητη ώστε να δυναμώσουμε τη τράπεζα αίματος 
που έχει δημιουργήσει ο σύλλογος εδώ και χρόνια. 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να 

απευθυνθείτε στον υπεύθυνο της τράπεζας αίματος κ. 
Ηλία Καλλιανιώτη. 

οι κρατούμενοι κοιμούνταν 
πάνω στα θρανία χωρίς σκε-
πάσματα. Η αλληλεγγύη των 
χωριανών μας όμως λειτούρ-
γησε καταλυτικά, συγκεντρώ-
θηκαν υπογραφές από όλους 
και με την ιδιαίτερη φροντί-
δα του Αριστοτέλη Κόνιαρη 
ελευθερώθηκε και επέστρεψε 
πεζός σε κακή σωματική και 

ψυχική κατάσταση.
Με την αδιάλειπτη και πο-

λυσχιδή παρουσία και συνει-
σφορά του στα κοινά ο Ηλί-
ας Ανδριανός παραμένει στη 
μνήμη μας άξιος και αξιομνη-
μόνευτος πατριώτης.
Απεβίωσε στο χωριό στις 

15 Μαΐου 1976 σε ηλικία 79 
ετών.
ΔΗΜΗΤΡΑ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

To Δ.Σ. του Συλλόγου μας 
εύχετα ι 

στους απανταχού πατριώτες 
Καλά Χριστούγεννα 
και ευτυχισμένος 

ο καινούργιος χρόνος
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