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ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ 
ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

Ημ έ ρ α 
μ ν ή -

μης ,  τ ι μής 
και συγκίνη-
σης για τους 
πα τρ ιώ τ ε ς 
που έχασαν 
τη ζωή τους 
στα  βουνά 
της Αλβανίας 
ήταν  η  28 η 
Οκτωβρίου 
στο Ελληνικό. 
Όπως πάντα 
τέτοια μέρα στην εκκλησία του χωριού μας, στον Προφήτη 
Ηλία τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες του 
έπους του 40. Μετά όλοι όσοι βρίσκονταν εκείνη τη μέρα στο 
χωριό πήγαν στο μνημείο των ηρώων όπου έγινε τρισάγιο. 
Ακολούθως ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Ελληνικού 
κ. Χαρ. Μπαρμπαλιάς κατέθεσε στεφάνι ενώ τηρήθηκε και 
ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ηρώων πατριωτών.
Σε τέτοιες πάντως εκδηλώσεις μνήμης είναι πρέπον να πα-

ρευρίσκεται όλο το χωριό και όχι μόνο κάποιοι παράγοντες 
του τόπου. Γιατί τιμάμε τους απόντες ….και όχι τους παρό-
ντες.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Δυστυχώς η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα 

έφθασε από καιρό και στο σύλλογο. Εκτός όλων των άλ-
λων προβλημάτων που μας έχει δημιουργήσει καθιστά 
δύσκολη και την έκδοση της εφημερίδας μας. Το υψηλό 
κόστος του τυπογραφείου και το ακόμα υψηλότερο της 
διανομής καθιστά το τίμημα της έκδοσης του κάθε φύλ-
λου δυσβάσταχτο. Ο προβληματισμός πλέον μπαίνει στο 
αν πρέπει να συνεχίσουμε την έκδοση της εφημερίδας.

 Σε πρώτη φάση θα δοκιμάσουμε να συνεχίσουμε αλλά 
όχι πλέον δωρεάν γιατί οι οικονομικές συνθήκες δεν το 
επιτρέπουν.

 Το Δ.Σ. αποφάσισε να βάλει για τριετή συνδρομή το 
πόσο των 15 ευρώ δηλαδή 5 ευρώ το χρόνο. Όσοι πα-
τριώτες θέλουν να συνεχίσουν να λαμβάνουν την εφημε-
ρίδα θα πρέπει να καταβάλουν τη συνδρομή. Οι υπόλοι-
ποι θα μπορούν να ενημερώνονται για τα νέα του χωριού 
από το διαδίκτυο.

 Το χρονικό όριο που θέσαμε για την καταβολή των 15 
ευρώ είναι 30 Απριλίου 2012. Μετά από αυτή την ημε-
ρομηνία η αποστολή της εφημερίδας θα διακόπτεται. 
Τη συνδρομή μπορείτε να τη καταθέτετε στο λογαρια-

σμό του συλλόγου στην Εθνική τράπεζα με αριθμό 
040/609112-13 και μετά να ενημερώνετε για τη κατάθε-
ση οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ ή να τη δίνετε σε οποιοδή-
ποτε μέλος του συλλόγου. 

Με απόλυτη τάξη έγιναν στις 23 Οκτωβρίου οι 
εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ του συλ-
λόγου για την επόμενη τριετία στην αίθουσα της 
Παγγορτυνιακής.
Δυστυχώς το χαμηλό ενδιαφέρον και προσέ-

λευση των πατριω-
τών ήταν για άλλη μία 
φορά χαρακτηριστική. 
Η διαδικασία άρχισε 

στις 12 το μεσημέρι 
με εκλογή προεδρείου 
της συνέλευσης. Πρό-
εδρος αναδείχτηκε η 
Κα Βικτωρία Ταλούμη 
και μέλη οι κυρίες Ελ-
πίδα Πετροπούλου και 
Ανδριάννα Μπαρμπα-
λιά.
Πρώτος έλαβε το 

λόγο ο απερχόμενος 
πρόεδρος κ. Αντώνης 
Παπαντωνίου που έκανε μια λεπτομερή ανάλυ-
ση των πεπραγμένων του Συλλόγου τη τριετία 
που πέρασε αλλά και των προβλημάτων που 
δημιουργήθηκαν εστιάζοντας περισσότερο στο 
πρόβλημα του ξενοδοχείου, της εφημερίδας 
αλλά και της οικονομικής κρίσης που μαστίζει 
το σύλλογο.
Μετά μίλησε ο ταμίας του συλλόγου ο κ. Μά-

ριος Αναγνωστόπουλος που έκανε και τον οικο-
νομικό απολογισμό της τριετίας.
Από τα μέλη του ΔΣ μίλησε ο Βαγγέλης Θεο-

δωρόπουλος που τόνισε την ανάγκη συσπείρω-

σης γύρω από το σύλλογο όλων των πατριωτών.
Επίσης μίλησαν οι πρώην πρόεδροι Βασίλης 

Ταλούμης και Ηλίας Καλλιανιώτης. Ο μεν πρώ-
τος έκανε κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά 
στον οικονομικό απολογισμό και στην εκμετάλ-

λευση των γραφείων 
του συλλόγου ενώ ο 
δεύτερος κατέθεσε το 
προβληματισμό του 
για τη χαμηλή συμμε-
τοχή και την ανάγκη 
διατήρησης των γρα-
φείων του συλλόγου.
Τελευταίος  πήρε 

το λόγο ο πατριώτης 
Λεωνίδας Ανδριανός 
ο οποίος ανακοίνω-
σε την απόσυρση της 
υποψηφιότητας του 
από την εξελεγκτική 
επιτροπή ενώ ζήτη-

σε να καταθέσει και ένα υπόμνημα το οποίο να 
μη διαβαστεί από το προεδρείο πράγμα που τα 
μέλη του προεδρείου απέρριψαν ομόφωνα.
Κατόπιν εγκρίθηκε ομόφωνα ο οικονομικός 

απολογισμός από τη συνέλευση ενώ ψηφίστηκε 
ομόφωνα από τη γενική συνέλευση το επόμενο 
Δ.Σ. (το 2014) να είναι 7μελές.
Μετά άρχισε η διεξαγωγή της ψηφοφορίας η 

οποία διήρκεσε έως τις 6 το απόγευμα. Παρου-
σία πολλών πατριωτών έγινε καταμέτρηση των 
σταυρών ενώ γύρω στη 7:30 τα πάντα είχαν 
ολοκληρωθεί.

ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.
Βάσει του καταστατικού τα νέα μέλη του ΔΣ συνήλθαν σε 

σώμα τη Τετάρτη  Νοεμβρίου μετά από πρόσκληση του πρώ-
του σε σταυρούς συμβούλου. Τα  μέλη του νέου ΔΣ καταλαμ-
βάνουν τις εξής θέσεις:
Αντώνης Παπαντωνίου  πρόεδρος 
Μάριος Αναγνωστόπουλος  αντιπρόεδρος
Εφη Παπαγεωργίου   γραμματέας 
Βαγγελιώ Ταλούμη   ταμίας
Χριστίνα Κόνιαρη   υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων 
Τάκης Αϊβαλής, Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος και Μαρία Παπα-

φωτίου υπεύθυνοι έκδοσης της εφημερίδας 
Γιώργος Παπούλιας(και Τάκης Αϊβαλής) υπεύθυνοι διαδικτύ-

ου
Λάκης Ταλούμης 
Αθηνά Μπαρμπαλιά 
Τους ευχόμαστε να είναι όλοι σιδεροκέφαλοι. 

Στις 29 Οκτωβρίου στο δια-
συνεδριακό κέντρο Δημη-

τσάνας έγινε ημερίδα για την 
Αειφόρο ανάπτυξη του δήμου 
Γορτυνίας. Ήταν μια ημερί-
δα πολύ ενδιαφέρουσα για το 
μέλλον της Γορτυνίας. Εισηγη-
τής ήταν, το μέλος του Δ.Σ. της 
Παγγορτυνιακής Π. Καρβελάς. 
Το πρώτο μέρος της συζήτη-

σης αφορούσε την ανάπτυξη 
και την οικονομία της περιοχής 
μας. Το δεύτερο μέρος την Αει-
φόρο ανάπτυξη, κοινωνία και 
περιβάλλον, οι ομιλητές ανα-
φέρθηκαν διεξοδικά στο πως 

βλέπουν αναπτυξιακά 
την Γορτυνία, μέσα 
από πολλούς τομείς, 
όπως την επιχειρημα-
τικότητα, το περιβάλ-
λον, το εμπόριο, τον 
αγροτουρισμό, Θρη-
σκευτικό τουρισμό, τα 
μονοπάτια του Μαι-
νάλου και τους υδάτι-
νους πόρους. Για την 
αειφόρο  ανάπτυξη 
και την οικονομία μί-
λησαν ο Παναγιώτης 

Καρβελάς από Δημητσάνα, ο 
Δήμαρχος Ιωάννης Γιαννόπου-
λος, για το τριετές αναπτυξιακό 
πρόγραμμα του Δήμου, ο Γιάν-
νης Μπουτρούκας Πρόεδρος 
Επιμελητηρίου Αρκαδίας, Νίκος 
Κωστόπουλος Σύμβουλος Επι-
χειρήσεων, Χαράλαμπος Μπα-
ξεβανος Εκπρόσωπος Εμπορι-
κού Συλλόγου Δημητσάνας για 
τις επιχειρήσεις. 
Στο δεύτερο μέρος της συζή-

τησης μίλησε ο Δημήτρης Λα-
γός Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τουριστικής Οικονομικής και 
Διοίκησης Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Για τον αγροτουρισμό και αει-
φόρος τοπική ανάπτυξη η περί-
πτωση του Δήμου Γορτυνίας, ο 
Νίκος Δέδες Πρόεδρος Συλλό-
γου Αρκάδων Ορειβατών και Οι-
κολόγων για τα μονοπάτια του 
Μαινάλου, ο Αλέξανδρος Πα-
νταζίδης Πρόεδρος Ελληνικής 
Εταιρείας Αειφόρου Ανάπτυξης 
(Ε.Ε.Α.Α.). Για θερινό σχολείο, 
για το περιβάλλον και την αει-

φορία.
Στην ημερίδα παρευρέθησαν 

ο Γραμματέας της Νέας Δημο-
κρατίας κος Λυκουρεντζος Αν-
δρέας, ο αντιπεριφερειαρχης 
Αρκαδίας κος Γιαννακούρας, ο 
Μητροπολίτης μας κος Ιερε-
μίας και αντιπρόσωποι Συλλό-
γων. Στη συζήτηση που έγινε, 
έκανε εντύπωση η ομιλία του 
Πρόεδρου Συλλόγου Αρκάδων 
Ορειβατών και Οικολόγων. Ο 
άνθρωπος αυτός είπε να ξανα-
φτιαχτούν τα παλιά μονοπά-
τια όπου και αν είναι αυτά, τα 
οποία έχουν κλείσει από τα δέ-
ντρα και δεν είναι προσβασιμα, 
κάλεσε όλους τους φορείς να 
συμβάλουν με οποιοιδήποτε 
τρόπο και σε εθελοντική βάση 
να τα ξανανοίξουν. Σίγουρα θα 
έχετε δει ομάδες μικρών και 
μεγάλων να περπατάνε στα 
βουνά και στα μονοπάτια μέσα 
στη φύση. Αυτοί οι σύλλογοι 
θέλουν να ανοιχτούν τα μο-
νοπάτια γιατί το ενδιαφέρον 
τους είναι να μην χαθούν, για 
ιστορικούς λόγους, και επειδή 
έχουν ανοίξει αρκετά μονοπά-
τια πολλών χιλιομέτρων καλό 
είναι και εμείς να τους βοηθή-
σουμε, υποδεικνύοντάς τους τα 
δικά μας μονοπάτια, π.χ. υπάρ-
χει μονοπάτι Στεμνίτσα Ελληνι-
κό και θα μπορεί να συνεχίσει 
Πηγάδια, Κακόρεμα, Υπαπαντή, 
Μονή Προδρόμου και Δημητσά-
να. Αν μπορούσε να πραγματο-
ποιηθεί κάτι τέτοιο θα έδινε μια 
τουριστική ανάπτυξη στο χωριό 
μας.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν

Μαρία Βασιλείου

Ν. Θεοδωράκης

Β. Θεοδωρόπουλος

Ιω. Λαγός

Χρ. Μπούμη

Αντ. Παπαντωνίου

Ηλ. Φουρλής
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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

Συντακτική Επιτροπή:
ΠΑΝ. ΑΪΒΑΛΗΣ

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.

Κατάσταση του ταμείου του συλλόγου 
μέχρι 31-10-2011

Λογαριασμός Αμερικής  .....................................17.716,64€
Λογαριασμός Κινήσεως  .......................................8.223,31€
Μετρητά  .............................................................2.540,91€
ΣΥΝΟΛΟ  .............................................................28.480,86€

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ ΜΑΣ

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

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. Μάριος  210 2929248 6979110691

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιω. Ευάγγελος 210 9418560 6976868638

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 
έως 31 Οκτωβρίου

Από μεταφορά  ...................................................... 34.393,47
Έσοδα  ..................................................................... 4.482,52
Έξοδα  ................................................................... 10.395,13
ΣΥΝΟΛΟ  ............................................................... 28.480,86

ΕΞΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ

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. 

ΓΑΜΟΙ
Το Σάββατο 24 Σεπτεμ-

βρίου στον ιερό ναό Παμ-
μεγίστων Ταξιαρχών Πε-
ριστερίου ενώθηκαν με τα 
δεσμά του γάμου δυο πολύ 

αγαπημένοι μας φίλοι, η Ιου-
λία Δρούλια και ο Κώστας 
Μπαρμπαλιάς (φωτό). Και 
μπορεί η σχέση τους να με-
τρά χρόνια, ο ενθουσιασμός 
όμως στα πρόσωπά τους πρό-
διδε πως ο γάμος τους ήταν 
η στιγμή που περίμεναν να 
πραγματοποιηθεί! Η όμορ-
φη ατμόσφαιρα συνεχίστηκε 
και στη δεξίωση που ακο-
λούθησε στο κέντρο Αρίων 
όπου το ζευγάρι ανάμεσα 
σε συγγενείς και φίλους δε 
σταματούσε να χαρίζει ευ-
τυχισμένα χαμόγελα! Τις 
εντυπώσεις έκλεψε η απα-
στράπτουσα ομορφιά της νύ-
φης και το ΄΄ζεϊμπέκικο΄΄ του 
γαμπρού!!
Τους ευχόμαστε ολόψυχα 

να ζήσουν!! και καλούς απο-
γόνους!!

• Η Ευαγγελία Γεωργα-
ντά του Βασιλείου και ο 
Χρήστος Σταυρόπουλος  πα-
ντρεύτηκαν στις 22 Οκτω-
βρίου 2011 στον Ιερό Ναό 
Προφήτη Ηλία Τρίπολης.
Το Δ.Σ. τους εύχεται κάθε 

ευτυχία.
• Στις 8 Ιουλίου, στον Αγ. 

Γεώργιο Ν. Ιωνίας, έγινε ο 
γάμος  της Σάντυ Γιαγκου-
ρίδου με τον Ιωάννη Αμβρά-
ζη (γιος της Μαρίνας και του 
Σωτήρη Αμβράζη, εγγονός 
του Παπα-Γιάννη και της 
Βενετίας Θεοδωροπούλου). 
Τους ευχόμαστε βίον ανθό-
σπαρτον.
Οι θείοι του Βαγγέλης και 
Αγγελική Θεοδωροπούλου

ΒΑΠΤΙΣΗ
• Στις 24 Ιουλίου, στον Αγ. 
Κων/νο Φιλοπάππου, έγινε 
η βάπτιση της κόρης του 
Κώστα και της Πανωραίας 
Αμβράζη, εγγονή της Μαρί-
νας και του Σωτήρη Αμβρά-
ζη και δισέγγονη του Πα-

πα-Γιάννη και της Βενετίας 
Θεοδωροπούλου. Το όνομα 
αυτής Μαρίνας.

Να τους ζήσει.
– Οι θείοι του Βαγγέλης και 
Αγγελική Θεοδωροπούλου

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στην αγαπημένη μας εγ-

γονή Κατερίνα Ηλία Αν-
δριανού που πέτυχε στις 
πανελλαδικές εξετάσεις στα 
ΤΕΙ Αθήνας, ΤΜΗΜΑ ΦΩ-
ΤΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΟΠΤΙΚΟ-
ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, 
ευχόμαστε καλή πρόοδο και 
καλό πτυχίο !

Η γιαγιά της Καίτη 
και ο παππούς 

Βαγγέλης Ανδριανός

ΘΑΝΑΤΟΙ 
• Στις 20/09/11 πέθανε, 

πλήρης ημερών, η Ντίνα Γε-
ωργαντά σύζ. Θύμιου Μαυ-
ράκου. Η κηδεία της έγινε 
στις 21/09/11 στο νεκροτα-
φείο Ζωγράφου.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Στις 02/10/2011 τελέστηκε 

στο νεκροταφείο του Βύρω-
να το 40ήμερο μνημόσυνο 
του συμπατριώτη μας Γεώρ-
γιου Χαρ. Τόμπρου. 

 ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΩΡΓΟ

Τον θυμάμαι πίσω από το 
γραφείο του στο Μοναστη-
ράκι πάντα χαμογελαστό 
και πλακατζή. Δεν είχαμε 
πολλά-πολλά αλλά οι κουβέ-
ντες μας ήταν ουσιαστικές 
και σύντομες. Για τη πο-
λιτική κατάσταση, για τις 
δουλειές μας και μετά κατα-
λήγαμε στο τι κάνει το σόι 
και το χωριό μας. Η μεγάλη 
του αγάπη. Ρωτούσε για τα 
πάντα. Με καθαρή σκέψη, 
παρατηρήσεις και προτάσεις 
πρακτικές μακριά από υστε-
ροβουλίες, μεμψιμοιρίες και 
τακτικισμούς. Όποτε χρει-
αστήκαμε τη βοήθειά του 
ήταν δίπλα μας. Και στις με-
γάλες αποφάσεις για τη πο-
ρεία του συλλόγου τη γνώ-
μη του πάντα τη μετρού-
σαμε εμείς οι μικρότεροι. Η 
βοήθειά του ουσιαστική χω-
ρίς φανφάρες και τυμπανο-
κρουσίες. Και πάντα το χω-
ριό η πρώτη του έννοια και 
αγάπη. Μετά ο σύλλογος. 
Πώς να βοηθήσει περισσό-
τερο το Ελληνικό. Πριν από 
λίγο καιρό μάθαμε τα μαντά-
τα. Ο Γιώργος αποσύρθηκε 
διακριτικά για να δώσει το 
μεγάλο του αγώνα. Και στο 
τελευταίο του μεγάλο αγώνα 
πολέμησε με αξιοπρέπεια και 
θάρρος. Όπως ήταν όλη του 
η ζωή.   

Α.Β.Π.

Η Χριστίνα γράφει
Εν Σουλίω 18 Οκτωβρίου 2011
“Απόψε δεν κοιμήθηκα και πάλι δε νυστάζω” έλεγε η μάνα 

μου η Όλγα ένα τραγούδι. Και εγώ λοιπόν απόψε δεν κοιμήθη-
κα διαβάζοντας το βιβλίο του αγαπητού μας πατριώτη Λεωνίδα 
Ανδριανού με τα ποιήματα. Αυτά τα ποιήματα είναι άγγιγμα 
ψυχής και καρδιάς μαζί, για τους γονείς μας το χωριό μας το 
πολυαγαπημένο. 

 Πιστεύω πως όλοι οι πατριώτες τα ίδια συναισθήματα έχουν 
και όλοι το δείχνουν ο καθένας με τον τρόπο του. Όλοι για το 
χωριό μας προσφέρουν ο καθένας ότι μπορεί και ότι δύναται 
και από μένα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και τι δεν μας θυμίζουν 
τα ποιήματα του πατριώτη μας Λεωνίδα. Απόψε ήταν μια νύ-
χτα αλλιώτικη για μένα διαβάζοντάς τα, ένιωσα λύπη για τους 
γονείς μου κι’ έκλαιγα γιατί έφυγαν και λείπουν και στ’ αφτιά 
μου ηχεί η φωνή τους οι ορμήνιες τους, οι συμβουλές τους οι 
ιστορίες τους τα τραγούδια τους. Μου λείπει το καλωσόρισμά 
τους η ορθάνοιχτη αγκαλιά τους να με σφίξουνε σφιχτά και να 
μου πουν καλωσόρισες παιδάκι μου. Λείπουν στα εγγόνια τους. 
Λείπει το ξέβγαλμά τους στην αυλή του σπιτιού. Όρθιοι εκεί να 
σου κουνάνε το μαντήλι μέχρι να σκαπετίσει, και τρεχάλα στο 
πίσω μπαλκονάκι να αγναντέψουν στο σκεπέτο της κορομηλιάς 
το αυτοκίνητο να φεύγει. 

 Η μάνα μου κοντεύει κιόλας ένα χρόνο που έφυγε από κοντά 
μας. “Έφυγε τραγουδώντας το Συνέχεια στη σελίδα 5
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Αγαπητοί πατριώτες, μετά τις εκλογές που έγιναν στο Σύλλογό μας ειλικρινά 
προβληματίστηκα πάρα πολύ και αποφάσισα να γράψω αυτή την ανοικτή 
επιστολή από αγάπη προς εσάς, για το Σύλλογο και το χωριό μας. 

Όπως ξέρετε οι εκλογές έγιναν για την 
ανάδειξη του νέου Δ.Σ. Δυστυχώς η ει-
κόνα της Γενικής Συνέλευσης ήταν απο-
καρδιωτική, μόνο με 65 πατριώτες διε-
ξήχθησαν οι εκλογές. Από αυτό και μόνο 
το γεγονός αντιλαμβάνεστε σε ποια κα-
τάσταση έχει περιέλθει ο Σύλλογος μας 
από τη μη συμμετοχή σας στα δρώμενα 
του. Οπωσδήποτε πρέπει πρώτα εμάς 
να προβληματίσει που είμαστε στο Δ.Σ. 
αλλά και εσάς που είστε η κινητήριος 
δύναμη το κύτταρο και η ψυχή του Συλ-
λόγου. Ένας ιστορικός Σύλλογος σαν το 
δικό μας δεν μπορεί να φτάνει σε αυτό 
το σημείο. Θα προσπαθήσω να βάλω 
κάποια ερωτήματα σε εμάς που διοι-
κούμε τον Σύλλογο και σε εσάς μήπως 
μπορέσουμε από κοινού και βρούμε τις 
αιτίες ώστε να διορθώσουμε τα κακώς 
κείμενα. Θα ξεκινήσω ως εξής. Μήπως 
φταίμε εμείς που διοικούμε το Σύλλογο, 
μήπως παίρνουμε αποφάσεις που σε άλ-
λους αρέσουν και σε άλλους όχι, μήπως 
η συμπεριφορά του καθενός από εμάς 
δεν είναι σωστή, μήπως νομίζεται ότι 
μεταξύ μας υπάρχει φαγωμάρα, μήπως 
για τα έργα που έχουν γίνει στο χωριό 
δεν είστε σύμφωνοι, μήπως λέτε ότι οι 
ίδιοι και οι ίδιοι είναι πάντα στο Σύλλο-
γο, μήπως νομίζετε ότι ο Σύλλογος διοι-
κείτε υπεροπτικά, μήπως δεν γίνονται οι 
απαραίτητες κινήσεις ώστε οι πατριώτες 
να είναι ποιο κοντά στο Σύλλογο. Αυτά 
και πολλά άλλα ερωτήματα και προβλη-
ματισμοί θα μπορούσαν να ειπωθούν. 
Σίγουρα ο καθένας από εσάς έχει τα δικά 
του επιχειρήματα και απαντήσεις. Θα 
συμφωνήσω μαζί σας ότι σε πολλά από 
αυτά τα ερωτήματα που τέθηκαν υπάρ-
χει και δίκιο και άδικο. Αν όλα αυτά τα 
παραπάνω έχουν ισχύ τότε θα έπρεπε 
και θα πρέπει να βρούμε την λύση, Ποια 

θα μπορούσε να ήταν η λύση και πως θα 
μπορούσε κανείς να πει την άποψη του. 
Ένας τρόπος είναι να είμαστε κοντά του 
και να παρακολουθούμε την πορεία του. 
Ένας άλλος τρόπος είναι να παρακολου-
θούμε τα συμβούλια που είναι οπωσδή-
ποτε ένα τον μήνα σύμφωνα με το κατα-
στατικό, με ένα τηλεφώνημα στον πρόε-
δρο η στα μέλη θα μαθαίνετε ποια μέρα 
και ώρα γίνονται τα Δ.Σ.. Δόξα το Θεό 
τα γραφεία μας είναι μεγάλα και χωρά-
νε πολλούς, πράγματι θα ήταν χαρά μας 
να σας βλέπαμε και να έχετε ενημέρωση 
από πρώτο χέρι που λέμε. 

Άλλη περίπτωση είναι κανείς να στεί-
λει γραπτώς στο Δ.Σ. την άποψη η την 
πρότασή του. Να γράψει στην εφημερί-
δα και αν όλοι αυτοί οι τρόποι δεν ευο-
δωθούν τότε λοιπόν να προκαλεί σύμ-
φωνα με το καταστατικό έκτακτη Γενι-
κή Συνέλευση με υπογραφές ή έρχεται 
στην τακτική Γεν. Συνέλευση που είναι 
το κυρίαρχο σώμα και λέει αυτά που έχει 
να πει και να κάνει τις όποιες ανατροπές. 

Αγαπητοί πατριώτες, όσοι ασχολού-
μαστε με τα κοινά, θα γνωρίζετε ότι η 
προσφορά του καθενός προς το κοινω-
νικό σύνολο ξεκινάει από μια εσωτερική 
ψυχική ανάγκη, χωρίς προσωπικές φιλο-
δοξίες και το σημαντικότερο χωρίς ιδιο-
τελείς σκοπούς. Διαθέτεις χρόνο, κόπο, 
τρέξιμο, πολλές φορές εις βάρος της 
προσωπικής ζωής, της οικογενείας σου, 
του επαγγέλματος σου, άγχος και άλλα 
πολλά. Οπωσδήποτε λάθη θα γίνουν και 
θα γίνονται, κανείς δεν είναι αλάνθα-
στος, γίνονται συγκρούσεις και πολλές 
φορές φτάνουν στα άκρα γιατί υπάρχει 
η άλλη άποψη, και επειδή στην Δημο-
κρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο βρίσκετε η λύση. 

Αγαπητοί πατριώτες, δυστυχώς η 

χώρα μας περνάει την μεγαλύτερη οικο-
νομική κρίση και έχει επηρεάσει όλους 
μας σε μεγάλο βαθμό. Την μεγάλη ευ-
θύνη την έχουν όλοι οι πολιτικοί που 
κυβέρνησαν την χώρα, σπατάλησαν και 
φάγανε τα λεφτά του λαού, βεβαίως δεν 
θα μπορούσε να ξεφύγει και ο Σύλλογος 
από αυτή την κρίση. Έτσι τα οικονομι-
κά του αρχίζουν να μειώνονται αισθητά, 
επειδή έχει στην κατοχή του ακίνητα, τα 
χαράτσια που πληρώνουμε είναι μεγά-
λα και δυσβάστακτα, Αν συνεχιστεί έτσι 
αυτή η κατάσταση στο βάθος του χρό-
νου τα οικονομικά του δεν θα είναι σε 
καλή κατάσταση. Αυτή την κρίση δεν 
την περνάει μόνο ο δικός μας Σύλλογος 
αλλά όλοι οι Σύλλογοι της περιοχή μας 
όλοι κάνουν περικοπές μέχρι διακοπή 
και των εφημερίδων τους έχουν κάνει. 

Αγαπητοί πατριώτες, σας παροτρύ-
νω στα καλέσματα του Συλλόγου να τα 
αγκαλιάζεται και να δίνεται το παρών, 
γιατί μόνο έτσι θα έχει παρόν και μέλ-
λον ο Σύλλογος. Δεν μπορώ να πιστέψω 
ότι ο Σύλλογος πάει για εκλογές και δεν 
υπάρχει ενδιαφέρον από τα μέλη του να 
θέσουν υποψηφιότητα και εναγωνίως 
να ψάχνουμε πατριώτες μέχρι την τε-
λευταία στιγμή και να μην βρίσκουμε. 
Με αποτέλεσμα να ξαναβάζουμε πάλι 
οι ίδιοι και οι ίδιοι και κάποιοι από εμάς 
πού είχαμε αποφασίσει και ανακοινώ-
σει να αποσυρθούμε με το σκεπτικό ότι 
ήρθε η ώρα της αποχώρησης γιατί μετά 
από τόσα χρόνια προσφοράς πρέπει να 
αφήσεις ανοικτούς τους δρόμους για 
τους νεότερους. Τουλάχιστον όσο αφο-
ρά εμένα, μπήκα στο Σύλλογο με μαύρα 
μαλλιά και φεύγω με άσπρα. Αλλά αντί 
γι’ αυτό και με την μεγάλη πίεση των 
άλλων μελών του Δ.Σ. αναγκαστήκαμε 
να θέσουμε υποψηφιότητα για την συ-
μπλήρωση του ψηφοδελτίου ώστε να 
μην υπάρξει πρόβλημα στο Σύλλογο. 

Εγώ προσωπικά νομίζω, πατριώτες, 

ό,τι είχα να δώσω στο Σύλλογο το έδω-
σα. Η προσφορά είτε ήταν λίγη ή ήταν 
πολύ, εσείς θα το κρίνετε. Τώρα τα ηνία 
πρέπει να τα πάρουν οι νέοι και ευτυχώς 
στο νέο Δ.Σ. είναι αρκετοί και με όρεξη 
για δουλειά, αρκεί να τους βοηθήσουμε. 
Σε αυτή θητεία του Δ.Σ. είναι επιτακτι-
κή ανάγκη το μεγαλύτερο βάρος να το 
δώσουμε στο πως θα βρούμε τρόπους 
να σας φέρουμε κοντά στο Σύλλογο. Αν 
αυτό δεν επιτευχθεί τότε τα πράγματα 
δεν θα είναι καθόλου καλά. Εγώ από την 
πλευρά μου θα κάνω ότι μπορώ και μαζί 
με το Δ.Σ. πρέπει να φέρουμε το καλύ-
τερο αποτέλεσμα και επειδή στο πρώ-
το Δ.Σ. το θέμα το ανοίξαμε δεν μένει 
παρά να βρούμε τους τρόπους και να 
προχωρήσουμε για να υπάρξει συνέχεια 
του Συλλόγου γιατί το καμπανάκι χτύ-
πησε. Θέλω να σας θερμοπαρακαλέσω 
να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας και 
τα εγγόνια γιατί αυτά είναι η ελπίδα και 
το μέλλον μας, ώστε την άλλη φορά να 
υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από όλες τις 
οικογένειες του χωριού μας. 

Τελειώνοντας, θέλω να σας ευχαρι-
στήσω για την στήριξη σας και την τιμή 
που μου κάνατε όλα αυτά τα χρόνια να 
με εκλέγετε στο Δ.Σ. του Συλλόγου. Επα-
ναλαμβάνω πατριώτες επειδή οι καιροί 
είναι δύσκολοι και την ευθύνη την φέ-
ρουν όπως είπα οι πολιτικοί όχι βέβαια 
όλοι, αλλά τα λαμόγια και οι απατεώνες, 
που κατάντησαν την Ελλάδα της πείνας 
και της δυστυχίας γυρίζοντας την στην 
κατοχή. Τώρα είναι ακόμη πιο μεγάλη η 
ανάγκη η ύπαρξη των Συλλόγων για την 
στήριξη και αλληλοβοήθεια μεταξύ μας, 
γιατί δυστυχώς μας πάνε πίσω στα παλιά 
δύσκολα χρόνια που δεν είχαμε ψωμί να 
φάμε. Θέλω να συγχαρώ το καινούργιο 
Δ.Σ. και να ευχηθώ σε όλους δύναμη 
κουράγιο και δουλειά για το καλό όλων 
μας. Σας ευχαριστώ.

 Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

 Η ΠΡΟΣΙΤΗ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

Εδώ και λίγο καιρό στη είσοδο του Ελληνι-
κού ξανάνοιξε τις πόρτες του το πολυτελές 

ξενοδοχείο ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ. Με προσιτές τιμές 
αλλά τις ίδιες υψηλού επιπέδου παροχές και πο-
λυτέλεια για τις οποίες έχει καταξιωθεί εδώ και 
χρόνια υπόσχεται αξέχαστες στιγμές σε όσους 
το επισκεφθούν. Επιπλέον η μεγάλη αίθουσα του 
εστιατορίου μπορεί να διατεθεί για οποιαδήποτε 
είδους κοινωνική εκδήλωση. 

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟ ΣΤΟΥ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ 9 ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 

Στις 2 Οκτωβρίου έγινε Θεία λειτουργία στο εκκλη-
σάκι του Αγίου Κωνσταντίνου στου Φιλοπάππου 

Μετόχι της Ιεράς Μ Προδρόμου από την Παγγορτυ-
νιακή Ένωση, στην μνήμη των 9 Αγίων της Γορτυνίας. 
Την παραμονή έγινε κατανυκτικός εσπερινός από τον 
Ηγούμενο της Μονής Αρχιμανδρίτη πατέρα Λεόντιο. 
Ήταν μεγάλη η συμμετοχή των προσκυνητών από όλα 
τα μέρη της Γορτυνίας. Βεβαίως δεν έλειψαν και οι 
Μουλατσαίοι, όπου κάθε χρόνο η παρουσία τους είναι 
αισθητή και ιδιαίτερα δε ανήμερα του Αγ. Κωνσταντί-
νου που εορτάζει το εκκλησάκι. Έχει γίνει σχεδόν τόπος 
ανταμώματος για τους πατριώτες. Είναι μια ευκαιρία 

και για τον Σύλλογό μας να αγκαλιάσει την γιορτή αυτή 
ώστε να την κάνει σημείο αναφοράς για τους πατριώ-
τες που μένουν στην Αθήνα και όχι μόνο σε αυτόν τον 
πανέμορφο και καταπράσινο από πεύκα χώρο που εί-
ναι ακριβώς απέναντι από την Ακρόπολη. Η μετάβαση 
είναι εύκολη είτε με τον Ηλεκτρικό από τον σταθμό του 
Θησείου είτε με το Μετρό στην στάση Ακρόπολη που 
είναι 200 μέτρα είτε με αυτοκίνητο. Έγινε αρτοκλασία 
προσφορά της Παγγορτυνιακής. 
Με την παρουσία τους τίμησαν την εορτή αυτή ο 

δραστήριος πρόεδρος της Ένωσης κ. Πλέσιας από Βυ-
τίνα η γραμματέας κ. Αγγελοπούλου από Βλαχόραφτη 
και μέλη όπως ο κ. Καρβελάς Π από Δημητσάνα ο οποί-
ος γνωρίζει πολλούς πατριώτες και επισκέπτεται συχνά 
το χωριό μας. Την μεγαλύτερη χαρά που πήραμε ήταν 
όταν είδαμε να παρευρίσκονται εκεί οι σεβαστές μας 
καθηγήτριες που δίδαξαν στο γυμνάσιο του χωριού 
μας και μετά από τόσα χρόνια δεν έχουν ξεχάσει το χω-
ριό μας και θυμούνται τα ονόματα των μαθητών τους 
και των Μουλατσαίων ακόμα. Την φιλόλογό μας κ. Κα-
ψάλη με τον σύζυγο της κ. Ζούπο που και αυτός δίδαξε 

στο γυμνάσιο και την μαθηματικό μας κ. Μπρόλια. Με 
την ευκαιρία θα ήθελα να υπενθυμίσω, την πρόταση 
που είχα κάνει στο προηγούμενο ΔΣ και έτυχε της απο-
δοχής του προέδρου και όλων των μελών. ΄Ηταν να τι-

μήσουμε ανήμερα στο πανηγύρι του χωριού μας όλους 
τους δασκάλους και καθηγητές που πέρασαν από τα 
σχολεία και να αποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτούς που 
έφυγαν από την ζωή και κάλεσμα όλων των μαθητών 
που φοίτησαν τα χρόνια αυτά. Αυτό δεν μπόρεσε να 
γίνει για τεχνικούς λόγους, αλλά η πρόταση είναι σε 
ισχύ και θα πραγματοποιηθεί. Είχε βγει και επιτροπή 
για αυτό το σκοπό. 
Τη άλλη ημέρα έγινε Αρχιερατική Θεια Λειτουργία 

χοροστατούντος του Σεσβασμιωτάτου Μητροπολίτη 
μας κ.κ. Ιερεμία και την συμμετοχή του πρωτοσύγκελ-
λου Αρχιμανδρίτου κ Ιακώβου. Στο ψαλτήρι ήταν νεα-
ροί ψάλτες γνώστες της Βυζαντινής μουσικής με προε-
ξάρχοντα τον Γέροντα της Μονής π. Λεόντιο. Για πρώ-
τη φορά μετά από τόσα χρόνια με πρωτοβουλία του 
Μητροπολίτου μας κ. Ιερεμία η Θεία Λειτουργία έγινε 
στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας. Ήταν πράγματι 
κάτι ξεχωριστό. Και πάλι έγινε αρτοκλασία. Τίμησαν 
με την παρουσία τους την ημέρα αυτή ο Δήμαρχος 
Γορτυνίας Ι. Γιαννόπουλος, ο Πρόεδρος και τα μέλη της 
Παγγoρτυνιακής ο εκδότης της Γορτυνίας κ. Κ. Καλύ-
βας, και άλλοι. Στο τέλος ακριβώς δίπλα από το εκκλη-
σάκι στο κέντρο Διόνυσος κεράστηκε καφές.

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος 
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Την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 
στις οκτώ το πρωί αρκετοί 
κάτοικοι, επιχειρηματίες 
και παράγοντες της Σό-
φιας είχαν την ευκαιρία να 
δουν την παραδοσιακή κοπή 
«σουηδικού κορμού» έξω 
από το πρώτο κατάστημα 
ΙΚΕΑ της γειτονικής μας χώ-
ρας. Αν και η αλυσίδα προ-
έρχεται από τη Σουηδία το 
κατάστημα της Σόφιας φέρει 
ελληνική υπογραφή. Είναι 
το πρώτο του ομίλου Φουρ-
λή στη Βουλγαρία, όπου «θα 
ακολουθήσουν σταδιακά 
άλλα τρία, πιθανώς και τέσ-
σερα», κατά τον επικεφαλής 
του Βασίλη Φουρλή. 
Άλλωστε, η περαιτέρω 

επέκταση των δραστηριο-
τήτων στο εξωτερικό και η 
ανάδειξη της ελληνικής εται-
ρείας σε πολυεθνικό όμιλο 
στον χώρο του λιανεμπορί-
ου αποτελεί προτεραιότητα 
για τον 51χρονο μάνατζερ. 
Σήμερα μόλις το 10% των συ-
νολικών πωλήσεων της εται-
ρείας, που διαμορφώθηκαν 
σε 192 εκατ. ευρώ το πρώ-
το εξάμηνο, προέρχεται από 
το εξωτερικό. Όμως, ο Βα-
σίλης Φουρλής φιλοδοξεί να 
αλλάξει άρδην την αναλογία 
αυτήν τα επόμενα πέντε με 
επτά χρόνια με τη δραστη-
ριότητα από το εξωτερικό 
να φτάνει στο 50% του συ-
νολικού κύκλου εργασιών, 
με αρωγούς δυνατά ονόμα-
τα από το διεθνές λιανεμπό-
ριο: τη σουηδική ΙΚΕΑ στα 
είδη σπιτιού, την πολυεθνι-
κή Intersport στα αθλητικά, 
αλλά και τη βρετανική New 
Look στον χώρο της προσι-
τής μόδας. Απέκτησε πριν 
από μερικούς μήνες την εκ-
προσώπησή της τελευταίας 
σε Ρουμανία και Βουλγαρία, 
ενώ τις τελευταίες μέρες του 
Αυγούστου άνοιξε τα δύο 
πρώτα καταστήματά της στο 
εμπορικό Afi  Palace στο Κο-
τροτσένι και στο Βουκουρέ-
στι. Τα επόμενα 5 με 8 χρό-
νια θα ανοίξουν 5 New Look 
σε Βουλγαρία και 20 σε Ρου-
μανία. Εξάλλου, το πρώτο 
Σαββατοκύριακο οι επισκέ-
πτες του νέου καταστήματος 
έφτασαν τους 10.000.
Όμως, πέρα από τα σχέδια 

για τη βρετανική φίρμα και 
τα εγκαίνια της ΙΚΕΑ στη Σό-
φια, όπου οι φιλοξενούμενοι 
στα εγκαίνια θα γευτούν το 
παραδοσιακό σουηδικό πρω-
ινό, ο οικοδεσπότης τους 
έχει εντάξει στην επεκτατική 
του πολιτική την ανάπτυξη 
της Intersport στην Τουρκία. 
Η συμφωνία εξαγοράς ολο-
κληρώθηκε μόλις στα μέσα 
Ιουλίου, ανοίγοντας τον 
δρόμο για περαιτέρω επέ-
κταση της αλυσίδας αθλη-
τικών, που είδε το πρώτο 

εξάμηνο του έτους 15% αύ-
ξηση στους επισκέπτες στα 
υπάρχοντα καταστήματα σε 
Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία, 
Βουλγαρία. Οι πρώτες προ-
σθήκες νέων καταστημάτων 
στην Τουρκία θα ξεκινήσουν 
από το 2012, όπου σήμερα ο 
όμιλος ελέγχει 11 σημεία. «Η 

εξαγορά στην Τουρκία απο-
τελεί στρατηγική επένδυση» 
έχει δηλώσει ο χαμηλών τό-
νων πρόεδρος και πατέρας 
δύο παιδιών, αναφερόμε-
νος στη συμφωνία για την 
Intersport. Είναι, άλλωστε, 
το διαβατήριό του για την 
είσοδό του σε μία ακόμη με-
γάλη αγορά, ιδίως τώρα, 
που στενεύουν τα περιθώρια 
στην Ελλάδα. 
Εξάλλου, κατά τον επι-

κεφαλής του οικογενεια-
κού ομίλου, που ξεκίνησε 
το 1950 από το υπόγειο της 
οδού Σανταρόζα ο πατέρας 
του Στέλιος με τα τρία του 
αδέλφια Τάσο, Γιάννη και 
Ηλία, το περιβάλλον στην 
Ελλάδα στραγγαλίζει τις 
επενδύσεις. Η λειτουργία 
μιας επιχείρησης συνοδεύ-
εται από «αφανές κόστος», 
που πνίγει τις επενδύσεις 
και τις επιχειρηματικές πρω-
τοβουλίες, καθώς το κόστος 
ίδρυσης αλλά και λειτουργί-
ας μιας εταιρείας στην Ελλά-
δα είναι υψηλότερο απ' ό,τι 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
δημιουργώντας ένα αντιε-
πενδυτικό μείγμα που οδη-
γεί ταυτόχρονα τις τιμές των 
προϊόντων σε υψηλότερα 
επίπεδα. Εξέφρασε τη δια-
πίστωση σε μια «δύσκολη» 
για τον όμιλο στιγμή, όταν 
πριν από ενάμιση χρόνο λύ-
θηκε η συνεργασία με την 
κορεάτικη Samsung - καθώς 
η πολυεθνική αποφάσισε να 
δραστηριοποιηθεί με αυτό-
νομες θυγατρικές, παύοντας 
τη σχέση με 18 αντιπρο-
σώπους. Ένας από αυτούς 
ήταν η Fourlis Trade, στερώ-

ντας την από μια σημαντική 
πηγή εσόδων. Αλλά ο Βασί-
λης Φουρλής, ο οποίος έχει 
σπουδάσει περιφερειακή 
πολιτική στο Πανεπιστήμιο 
Μπέρκλεϊ και έχει μεταπτυχι-
ακό τίτλο σε διεθνείς μπίζνες 
από το Πανεπιστήμιο Μπό-
στον, είχε ήδη δρομολογήσει 
εναλλακτικά κανάλια ανά-
πτυξης. Οι συνομιλίες για 
την Intersport στην Τουρκία 
και τη New Look ήταν ήδη 
τότε σε εξέλιξη. Η εμπειρία, 
άλλωστε, από την ΙΚΕΑ είχε 
δείξει ότι τέτοιες διαδικασί-
ες είναι χρονοβόρες. Απέ-
κτησε το franchise το 1999 
έπειτα από τέσσερα χρόνια 
διαπραγμάτευσης και μόλις 
εννιά χρόνια μετά την είσοδό 
του στον οικογενειακό όμι-
λο. Η συμφωνία έπαιξε ση-
μαντικό ρόλο στην ανάδειξη 
του ομίλου σε μεγάλο παίκτη 
του λιανικού εμπορίου. Εί-
ναι η τελευταία στάση σε μια 
πορεία συνεχών εξελίξεων. 
Από τις μεγάλες αντιπροσω-
πείες ηλεκτρικών, το χον-
δρεμπόριο αλλά και τη βιο-
μηχανική παραγωγή ο όμι-
λος μεταπήδησε στη λιανική, 
εξαγοράζοντας κατ' αρχάς 
την αλυσίδα Κωτσόβολος 
και μετέπειτα τη Ράδιο Αθή-
ναι. Τη δεκαετία του 2000, 
ωστόσο, θέτει πλέον τις βά-
σεις για επέκταση σε νέους 
κλάδους μέσω των ΙΚΕΑ και 
των Intersport, ξεπερνώντας 
τις επιπτώσεις από τον σει-
σμό του 1999, όπου η εται-
ρεία εκτός από έξι νεκρούς 
και υλικές ζημιές δέχθηκε 
πλήγμα στο κύρος και στην 
καθημερινή της λειτουργία. 
Το 2004 ο Βασίλης Φουρλής 
με τα ξαδέλφια του, με τα 
οποία συγκροτεί τη διοίκηση 
της εταιρείας, αποφασίζουν 
να πουλήσουν την Κωτσόβο-
λος στην πολυεθνική Dixons, 
καταγράφοντας έγκαιρα 
υπεραξίες. Σημαντικά κέρ-
δη αποδίδουν στον όμιλο 
και οι επενδύσεις σε συμμε-
τοχές, όπως στην Τράπεζα 
Πειραιώς, όπου ο Βασίλης 
Φουρλής κατέχει θέση στο 
διοικητικό συμβούλιο μέχρι 
σήμερα. 
Το καλό επιχειρηματικό 

ένστικτο, που αποδίδουν 
πολλοί στον επικεφαλής της 
οικογενειακής επιχείρησης, 
τον οδηγεί σήμερα σε πιο 
προσεκτικές κινήσεις για το 
ΙΚΕΑ, τα καταστήματα των 
οποίων απαιτούν υψηλές δα-
πάνες. Έτσι, ο πρόεδρος του 
ομίλου ξεκαθάρισε ότι δεν 
υπάρχει πρόβλεψη ανοίγ-
ματος νέου ΙΚΕΑ εντός του 
2012, αλλά παραμένει το 
πλάνο για 10 νέα την επόμε-
νη τετραετία. 

Υ.Γ: Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» στις 10-9-2011. Βέβαια η συντά-
κτης του άρθρου δε μπόρεσε στα γραφόμενά της να μεταφέρει την αγάπη του Βασίλη και όλης 
της οικογένειας Φουρλή για το χωριό των προγόνων του και για το χρόνο που αφιερώνει για τη 
πρόοδο του Ελληνικού. Ίσως να της το έκρυψε και ο Βασίλης... Αυτά δεν κοινολογούνται αλλά 
μένουν μεταξύ μας. Μόνο τα έργα της οικογένειας μπορούν να προδώσουν κάτι απ’ αυτή την 
αγάπη. 

Βασίλης Φουρλής: ΙΚΕΑ στη Σόφια 
με ελληνική σφραγίδα

Προτεραιότητα για τον επικεφαλής του ομίλου η επέκταση 
των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Όπως θα γνωρίζετε με τον νόμο του Καλλικράτη για την συ-
νένωση των δήμων συστάθηκε η Επιτροπή Διαβούλευσης 

από τον Δήμαρχο. Η Επιτροπή απαρτίζεται από 52 τακτικά και 
αναπληρωματικά μέλη. Το κάθε μέλος αντιπροσωπεύει κάποιο 
φορέα, είτε είναι χωριό είτε Σύλλογοι είτε επαγγελματικά σωμα-
τεία κ.λπ. Στην Επιτροπή αυτή εγώ αντιπροσωπεύω το Ελληνικό. 
Η δουλειά της επιτροπής είναι να διαβουλεύεται τις όποιες απο-
φάσεις παίρνει ο Δήμος, όπως το τριετές αναπτυξιακό πρόγραμ-
μα. Βέβαια αυτή η επιτροπή έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα 
προς το Δήμο και δεν παίρνει αποφάσεις. Το κάθε μέλος κάνει τις 
παρατηρήσεις του σε οποιοδήποτε θέμα είτε εγγράφως είτε προ-
φορικά και το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει ποιες προτάσεις 
θα λάβει υπόψη του για να τις εντάξει στις αποφάσεις του. 

Για πρώτη φόρα ο Δήμαρχος μας κάλεσε μετά τη σύσταση της 
στις 29 Οκτωβρίου, με θέμα το τριετές αναπτυξιακό πρόγραμμα 
του δήμου. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα θεωρητικό στη βάση του 
αλλά είχε ενδιαφέρον. Αναφερόταν σε δράσεις που μπορούσαν 
να αναπτύξουν την Γορτυνία, π.χ. τεχνικά έργα, υδάτινοι πόροι, 
αγροτουριστική ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα, κτηνοτροφία, βι-
ολογικά προϊόντα, περιβάλλον, θρησκευτικό τουρισμό, Ιερές Μο-
νές, φαράγγι Λουσίου, προσέλκυση επιχειρηματικότητας και άλλα. 
Είναι ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα κατηρτισμένο από καθηγητές 
Πανεπιστημίων. Έχει πολλά θετικά στοιχεία αλλά το ζητούμε-
νο είναι που θα βρεθούν τα χρήματα. Αφού οι εισηγητές έκαναν 
την ανάλυση του προγράμματος πήρε το λόγο ο Δήμαρχος όπου 
αναφέρθηκε διεξοδικά στο πρόγραμμα αυτό. Μετά μίλησε για το 
ρόλο της Επιτροπής Διαβούλευσης και είπε πως οι συνεδριάσεις 
θα είναι συχνές και έδωσε το λόγο σε όποιον από την επιτροπή 
ήθελε να τοποθετηθεί για το πρόγραμμα αυτό. Μερικοί από μας 
στην τοποθέτηση τους και οι παρατηρήσεις που έκαναν είχαν 
γενικό και τοπικό χαρακτήρα. Φυσικό ήταν βέβαια το βάρος των 
ομιλιών να πέσει σε τοπικά θέματα, αφού ο Δήμος απαρτίζεται 
πλέον από πολλά χωριά και με μεγάλες αποστάσεις. Πού να ξέρει 
ο Τροπαιάτης ή ο Λαγκαδινός τα προβλήματα του Ελληνικού και 
το αντίστροφο. Βέβαια σε ένα έγγραφο πολλών σελίδων που μας 
δόθηκε εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσες να το μελετήσεις διεξο-
δικά, και επιλέγεις στο χρόνο που σου δίνετε να αναφερθείς σε 
κάποια θέματα εν τάχει. 

Όταν έλαβα τον λόγο είπα στο Δήμαρχο ότι δεν είναι δυνατόν 
να καλείσαι ξαφνικά να λάβεις μέρος σε μια συζήτηση τέτοιου με-
γέθους χωρίς να είσαι προετοιμασμένος και γνώστης και ότι την 
επόμενη φορά να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση για τα θέματα που 
θα συζητηθούν. Έθεσα το θέμα της ύδρευσης του χωριού, είπα 
ότι όταν μιλάμε για τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, πρέπει οι 
υποδομές να είναι τέτοιες που να παρέχουν πλήρη υποστήριξη 
στην επιχειρηματικότητα. Γνωρίζετε ότι το χωριό μας έχει μια 
δυναμική τουριστική ανάπτυξη και όχι μόνο. Κάθε τόσο πετάγεται 
μια επιχείρηση με καταλύματα και ανέφερα το παράδειγμα, που 
έσπασε ο αγωγός στο χωριό και όλα νέκρωσαν. Καλό θα είναι στο 
πρόγραμμα να συμπεριληφθεί μια μεγάλη δεξαμενή νερού χω-
ρητικότητας πολλών κυβικών για την επάρκεια και εξυπηρέτηση 
όλων των κατοίκων και των επιχειρήσεων, γιατί τα καλοκαίρια 
μειώνεται η ποσότητας του νερού.

Το άλλο θέμα ήταν η επέκταση του σχεδίου πόλεως σε σχέση 
με το ήδη υπάρχον να επεκταθεί περιφερικά του χωριού πάνω 
από 500 μέτρα, γιατί δεν υπάρχουν πλέον οικόπεδα είτε για προ-
σωπική κατοίκιση είτε για επιχειρηματικούς λόγους. Κάθε οικο-
γενειακό δέντρο μεγαλώνει, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας που 
αγαπάνε το χωριό και θέλουν να κάνουν κάτι, που θα κτίσουν; Δεν 
χωράνε πλέον στα πατρικά σπίτια. Οπότε μια τέτοια ενέργεια θα 
κρατήσει ζωντανό το χωριό και θα αξιοποιηθούν τα κτήματα των 
πατριωτών.

Αναφέρθηκα στη διάνοιξη του οδικού άξονα Δημητσάνας-Στε-
μνίτσα-Ελληνικό-Καρύταινα. Πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στο 
οδικό δίκτυο αυτό, όπου υπάρχουν στενέματα να φαρδύνει, να 
κόψουν όσο το δυνατόν περισσότερες στροφές, ώστε να γίνει 
σύντομη και ασφαλή διέλευση του δρόμου, για την ευκολότερη 
πρόσβαση επισκεπτών. Ακόμη θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο δρό-
μος Ελληνικό - Ι.Μ. ΠΡΟΔΡΌΜΟΥ - Παλιοχώρι - Δημητσάνα που 
με τεχνικές παρεμβάσεις και λίγα χρήματα μπορεί να γίνει ένας 
καλός οδικός άξονας. Έτσι θα αποφεύγεται τον χειμώνα που ο 
υπάρχων δρόμος που είναι δύσκολος, από τις καιρικές συνθήκες, 
πάγους χιόνια και κατολισθήσεις. Είναι πιο ασφαλής και σύντο-
μος, προς την Δημητσάνα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της 
περιοχής μιας και ο Δήμος πλέον έχει την έδρα του εκεί. Πρέπει 
να συντηρηθούν οι υπάρχοντες και να ανοιχτούν οι αγροτικοί 
δρόμοι, που είναι κλειστοί, ώστε να αναπτυχθεί η βιολογική κτη-
νοτροφία και γεωργία και να αξιοποιήσουν οι κάτοικοι τα χωράφια 
τους (ειδικά τώρα που βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση, μήπως 
γυρίσουμε να τα σπείρουμε λόγο πείνας).

 Επίσης αναφέρθηκα στις Ιερές Μονές στο φαράγγι του Λουσί-
ου, πως οι Μονές και οι μοναχοί κράτησαν ζωντανή την Γορτυνία 
στα δύσκολα χρόνια. Ιδιαίτερα δε, τώρα που έχουν γίνει γνωστές 
σε όλον τον κόσμο, άμα κλείσουν αυτές θα είναι μεγάλο τουρι-
στικό πλήγμα για την περιοχή μας. Δεν είναι δυνατόν, είπα να 
μην έχει γίνει μια διάνοιξη του μονοπατιού, που οδηγεί προς τη 
Μονή Πρόδρομου, ώστε να μπορεί ένα πυροσβεστικό όχημα σε 
περίπτωση πυρκαγιάς, που είναι αρκετά συχνές στην περιοχή 
μας, να μην έχει πρόσβαση στη Μονή. Γιατί αν κινδυνεύουν αυτά 
τα ιστορικά μνημεία θα είναι μεγάλη ζημιά για την Ιστορία και την 
περιοχή μας. Οι Μονές Προδρόμου και Φιλοσόφου παλαιά και νέα 
χρειάζονται επειγόντως αναστήλωση. 

Υπάρχουν έτοιμες μελέτες για την Μονή Προδρόμου. Το μόνο 
που χρειάζεται είναι χρήματα για να πληρωθούν και να ενταχτούν 
σε κάποια πρόγραμμα όπως το ΕΣΠΑ ή άλλα. Αλλά δεν αρκούν 
μόνο αυτά, πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες από το Δήμο και την 
Περιφέρεια για την σωτηρία τους.

Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
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Του ΝΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Γερμανοαυστριακό ενδιαφέρον 
για το σιδηρόδρομο Πελοποννήσου

Μπορεί ο ΟΣΕ να απαξίωσε 
και να καταργεί σταδιακά 

το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου, ωστόσο υπάρ-
χουν Γερμανοί και Αυστριακοί επιχειρηματίες που ενδιαφέρο-
νται να επενδύσουν στη γραμμή αυτή. 
Αυτό επισήμανε χθες ο δήμαρχος Τρίπολης Γιάννης Σμυρνιώ-

της, που συναντήθηκε με εκπροσώπους των επιχειρηματιών. 
Όπως είπε, στελέχη του γερμανικού ομίλου περιόδευσαν την 

Πελοπόννησο, είδαν το δίκτυο και συναντήθηκαν με εκπροσώ-
πους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους παράγοντες για να 
έχουν τη γνώμη τους για το εγχείρημά τους. 
Όπως δήλωσε ο κ. Σμυρνιώτης, η πρόταση των ξένων επεν-

δυτών αφορά αρχικά τη λειτουργία των γραμμών που διεκόπη-
σαν, δηλαδή για μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, ενώ 
στόχος τους είναι να δημιουργηθούν και κάποιες τουριστικές 
διαδρομές, καθώς επίσης στην Αχαΐα να λειτουργήσει το τρένο 
και σαν προαστιακός στους μεγάλους οικισμούς γύρω από την 
Πάτρα. 
Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν υπάρχει, ωστόσο οι ενδι-

αφερόμενοι επενδυτές θέλουν να είναι έτοιμοι και με την απε-
λευθέρωση της αγοράς στις μεταφορές και τη διαδικασία που 
θα ξεκινήσει τόσο το υπουργείο Μεταφορών όσο και ο ΟΣΕ, να 
υποβάλουν την πρότασή τους. 
Ο δήμαρχος σημείωσε ότι ως ιδιωτική επιχείρηση οι Γερμανοί 

θα φροντίσουν οι γραμμές να είναι ανταγωνιστικές, προκειμέ-
νου να κερδίσουν μερίδιο της αγοράς, ενώ επισήμανε ότι είναι 
λογικό για όσες γραμμές προβλέπεται επιχορήγηση να τη διεκ-
δικήσουν. 
Την τραγελαφική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο σι-

δηρόδρομος στην περιοχή αναδεικνύει και το εξής γεγονός: η 
γραμμή Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα, η οποία ξεκίνησε να 
αναβαθμίζεται από το 2004, ολοκληρώθηκε σχεδόν 7 χρόνια 
μετά. Ωστόσο λειτούργησε μόνο για λίγους μήνες, χωρίς αυξη-
μένο επιβατικό κοινό, αφού ο χρόνος της διαδρομής αυξήθηκε 
αντί να μειωθεί, ενώ στοίχισε όπως υπολογίζεται περίπου 100 
εκατομμύρια ευρώ. 
Άνθρωποι του σιδηρόδρομου υποστηρίζουν ότι πρέπει να 

έγινε «μεγάλο φαγοπότι» για την αναβάθμιση της καταργημέ-
νης γραμμής, αν σκεφτεί κανείς ότι το 1880, όταν τα τεχνικά 
συνεργεία χρησιμοποιούσαν κασμάδες, δεν αναβάθμισαν, αλλά 
κατασκεύασαν εξ ολοκλήρου τη συγκεκριμένη σιδηροδρομική 
γραμμή μέσα σε 3 χρόνια. Ύστερα από όλα αυτά τα χρήματα 
και την αναμονή τόσων ετών, το ελληνικό κράτος αποφάσισε 
να καταργήσει τη γραμμή, δίνοντας την ευκαιρία τώρα σε ξέ-
νους επενδυτές να την εκμεταλλευτούν όπως πρέπει. 

Αισιοδοξία ότι θα λειτουργήσει φέτος 
το Χιονοδρομικό της Οστρακίνας… 

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίπολης 
αποφάσισε να επιχορηγήσει με ένα 

ποσό 15.000 € τον ΕΟΣ Τρίπολης. Για ποιο 
λόγο δίνεται αυτή η επιχορήγηση; 
Πρόκειται για χρήματα που 

επαρκούν για τη ...
σ ύνδεση του ρεύματος και 

να εκδοθεί άδεια λειτουργίας 
του Χιονοδρομικού. Φέτος ει-
πώθηκε ότι θα το λειτουργή-
σει ο ΕΟΣ. 
Ο Δημήτρης Κοσκινάς είπε 

ότι η κάρτα για τα λιφτ θα εί-
ναι στα 10 ευρώ και το ποσό 
αυτό θα είναι μειωμένο για 
ανήλικους. Προσέθεσε ότι «η επισκεψιμότη-
τα του Μαινάλου, επειδή απέχουμε 1,5 ώρα 
από Αθήνα, θα είναι μεγάλη και θα βοηθήσει 
όλη την περιοχή». 

«Είναι οι πρώτες ενέργειες, πρέπει να κα-
θαριστούν πίστες και άλλα. Θα χρειαστούν 
περίπου 50.000 €» είπε ο Δήμαρχος, τονίζο-
ντας ότι θα γίνει στο μέλλον αναμόρφωση 
προϋπολογισμού, για να καλυφθεί αυτό το 
ποσό, από το δημοτικό προϋπολογισμό. 

Ανακοινώθηκε επίσης ότι μισθώθηκε ήδη 
το σαλέ και οι σχολές που θα νοικιάζουν χιο-
νοδρομικό υλικό. 

 Ο Νίκος Τσιαμούλος είπε ότι σε αυτή την 
προσπάθεια  πρέπει  να 
συμβάλλουν και οι Δήμοι 
Γορτυνίας και Μεγαλόπο-
λης, για να μην τα χρεωθεί 
όλα ο Δήμος Τρίπολης. 
Επιφυλακτικός να λει-

τουργήσει βιαστικά το Χιο-
νοδρομικό εμφανίστηκε ο 
Βασίλης Γιόκαρης και πρό-
τεινε μεθοδευμένα τους 
επόμενους μήνες να εξετά-

σουμε με μετρημένα βήματα οικονομικά το 
στόχο σύστασης μία εταιρείας μικτής δημοτι-
κής, κοινωνικής, οικοτουρισιτικής προβολής 
και ανάδειξης ολόκληρης περιοχής μας. Κάτι 
που συμφώνησε και ο Γιάννης Σμυρνιώτης.
Στόχος είναι να γίνει μόνιμο πάρκο ανα-

ψυχής, είπε ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης 
Σαμπράκος. 
Η επιχορήγηση ψηφίστηκε κατά πλειοψη-

φία, «παρών» ψήφισε ο κ. Γιόκαρης. 

ό

Σε έναν συνεδριακό χώρο 
κάπου στην Ελβετία συγκε-
ντρώθηκαν επιστημονικές 
αποστολές απ όλο τον κόσμο, 
για να δημοσιοποιήσουνε τα 
επιστημονικά τους ευρήματα, 
όσον αφορά «Το ταχύτερο 
πράγμα στον κόσμο».
Την πρώτη μέρα του συνε-

δρίου πήρε το λόγο η επιστη-
μονική ομάδα των Αμερικα-
νών. Είπαν λοιπόν οι Αμερικα-
νοί: κατόπιν χρόνιων μελετών 
και εντατικών πειραμάτων 
καταλήξαμε στο συμπέρασμα 
ότι το ταχύτερο πράγμα στον 
κόσμο είναι το ρεύμα. Πατάς 
το διακόπτη και ανάβει η λά-
μπα αστραπιαία.

 Πωπω τι ανακάλυψαν οι 
Αμερικανοί! Ακούστηκε με μια 
φωνή από τους άλλους επι-
στήμονες.
Τη δεύτερη μέρα του συ-

νεδρίου πήρε το λόγο η επι-
στημονική ομάδα των Ρώσων. 
Είπαν λοιπόν οι Ρώσοι: Θα 
αναγκαστούμε να διαφωνή-
σουμε με τους συνάδελφους 
μας τους Αμερικανούς γιατί 
κατόπιν χρόνιων μελετών και 
εντατικών πειραμάτων κατα-

λήξαμε στο συμπέρασμα ότι το 
ταχύτερο πράγμα στον κόσμο 
είναι η σκέψη. Έρχεται στο 
μυαλό σε χρόνο μηδέν.

 Πωπω τι ανακάλυψαν οι 
Ρώσοι! Ακούστηκε με μια 
φωνή από τους άλλους επι-
στήμονες.
Βγαίνουν την άλλη μέρα οι 

Έλληνες και λένε: Λυπούμα-
στε που θα αναγκαστούμε να 
διαφωνήσουμε και με τους 
Ρώσους αλλά και με τους Αμε-
ρικανούς γιατί το γρηγορότε-
ρο πράγμα στον κόσμο είναι 
το κόψιμο. Όταν σου έρθει 
ούτε το φως προλαβαίνεις να 
ανάψεις αλλά ούτε να σκε-
φτείς που θα χ…σεις!

Ήταν ένας δημοσιογράφος 
και πήγε σε ένα ορεινό χωριό. 
μόλις έφτασε στο χωριό ρωτά-
ει έναν περαστικό : 

- "Έχω ακούσει ότι ζει εδώ 
ένας γέρος 120 χρονών. Είναι 
αλήθεια;" 

- "Ναι αλλά σπάνια μπορείς 
να τον βρεις." 

- "Γιατί; Επειδή μήπως ζει 
στο βουνό;" 

- "Όχι επειδή δεν τον αφήνει 
να βγει έξω ο πατέρας του!." 

EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...

Προς: α) Ίδρυμα Χρ.Β.Ρούνιου
β) Πολιτιστικό & Εξωραϊστικό Σύλλογο Στεμνί-

τσας 
γ) Σύλλογο των απανταχού εξ Ελληνικού Γορ-

τυνίας
Κοινοποίηση: Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών 

Οικολόγων (Μητροπολίτου Δανιήλ 2Γ, Τρίπολη 
22100)
Κύριοι το Σάββατο 29/10/2011 το πρωί,στα 

πλαίσια της Ημερίδας για την αειφόρο Ανάπτυ-
ξη της Γορτυνίας από την Παγγορτυνιακή Ένωση 
βρήκα την ευκαιρία ως εκδότης της εφημερίδας 
«Χώρα Στεμνίτσα» και ως Γραμματέας του Ιδρύ-
ματος Χρ. Β. Ρούνιου να προτείνω τη συνεργα-
σία στους εκπροσώπους του Συλλόγου Αρκάδων 
Ορειβατών Οικολόγων προκειμένου να γίνει κα-
θαρισμός, συντήρηση και σήμανση των δύο άλ-
λοτε βασικών αγροτικών δρόμων –μονοπατιών 
που ξεκινούν από τη Στεμνίτσα: A) Στεμνίτσα-Ι.
Μονή Προδρόμου και Β)Στεμνίτσα-Ελληνικό το 
οποίο μάλιστα σε πολλά σημεία έχει και καλντε-
ρίμι με πέτρινα σκαλοπάτια. Τόσο ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου κ. Νικόλαος Δέδες όσο και ο εκ-

πρόσωπος κ. Αθανάσιος Χωματάς έδειξαν ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον και είναι διατεθειμένοι να 
βοηθήσουν με τη γνώση, την εμπειρία καθώς και 
με προσωπική εργασία των μελών του Συλλόγου 
τους, αρκεί να καλυφθούν τα έξοδα που θα δη-
μιουργηθούν και φυσικά να συμμετάσχουν και 
εθελοντές από τους φορείς της περιοχής. Μάλι-
στα δε στην απογευματινή συνεδρίαση, κατά τη 
διάρκεια της Διαβούλευσης για το πρόγραμμα 
του Δήμου Γορτυνίας, ανακοίνωσαν την σκέψη 
αυτή για το μονοπάτι του Προδρόμου.
Η συντήρηση και η ανάδειξη των μονοπατιών 

αυτών είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη 
της περιοχής για λόγους που καταγράφονται σε 
άρθρο μου στην εφημερίδα «Στεμνίτσα η πατρί-
δα μας» ήδη από το έτος 1988, το οποίο παραμέ-
νει ακόμη επίκαιρο, μετά από 23 χρόνια, αντίγρα-
φο του οποίου σας επισυνάπτω.

 Ως εκ τούτου σας καλώ να συμμετέχουμε όλοι 
στην προσπάθεια αυτή,ο καθένας με τον τρόπο 
που θα επιλέξει. Αναμένω άμεσα απάντηση σας 
προκειμένου να συντονίσουμε τις ενέργειές μας.

Στεμνίτσα 30/10/2011
Ιωάννης Π. Λαγός  - Τηλ 6944363532

τραγούδι

Ήλιε μου γιατί άργησες 
να πας να βασιλέψεις
μήπως μ’ άστρο μάλωσες 
μήπως με το φεγγάρι…. 
και το τελευταίο που άκουσα 
από το στόμα της
Με γέλασαν τα πουλιά 
της άνοιξης τα αηδόνια
με γέλασαν και μου είπαν
ο χάρος δεν με παίρνει 

Στη μνήμη της γράφω αυτές 
τις πέντε αράδες. Πάντα με 
τον αγώνα της και την προ-
σφορά της με τον καλό της 
λόγο. Πάντα με την έννοια για 
όλους τους συγγενείς και φί-
λους και όλους τους πατριώ-
τες. Είμαστε παιδάκι μου με 
όλους συγγενείς. Ποτέ δεν 
εξέτασε αν την πήρε κάποιος 
τηλέφωνο. Αυτή έπαιρνε να 
μάθει τι κάνουν όλοι, γιατί 
δεν φάνηκαν να έρθουν εί-
ναι άραγε καλά: Πάντα με την 
συμπαράσταση στον καθέναν 
στην χαρά του στην λύπη του 
στην ανάγκη του στην στενα-
χώρια του. Ελάχιστος φόρος 
τιμής αυτές οι πέντε γραμμές. 
Με τίποτα δε μπορούν να ξε-

πληρώσω το χρέος στους γο-
νείς μου. Χρωστάω τα πάντα, 
τη ζωή μου, την οικογένειά 
μου όσα και να γράψω όσα και 
να πω. Αιωνία τους η μνήμη. 
Διαβάζοντας λοιπόν τον πρό-
λογο του πατριώτη Λεωνίδα 
ένιωσα συγκίνηση και δάκρυ-
σα. Ένιωσα χαρά γέλασα θαύ-
μασα τα ποιήματα είπα μπρά-
βο Λεωνίδα. Έζησα απόψε μια 
νύχτα στο χωριό νέο κοριτσά-
κι τραγουδώντας, απαγγέλ-
λοντας τα ποιήματα, ζώντας 
κάθε ανάμνηση στο χωριό τ’ 
αγαπημένο, ξέχασα θυμήθη-
κα και τι δεν ένιωσα. Ευχα-
ριστώ τον πατριώτη Λεωνίδα 
όχι μόνο για το βιβλίο του 
αλλά και ότι με θυμάται και 
μου στέλνει τα βιβλία του και 
θέλω να του βάλω την ιδέα 
για όλα τα ευθυμογραφήματα 
που έχει γράψει στην εφημε-
ρίδα να τα κάνει βιβλίο αν δεν 
το έχει σκεφτεί. 

 Επίσης άλλη μια νύχτα πέ-
ρασα όμορφα και ωραία, ξη-
μέρωσα διαβάζοντας το βι-
βλίο του πρώτου δασκάλου 
Γεωργίου Παπαντωνίου το 
οποίο μου έστειλε η θεία μου 
Χριστίνα Κόνιαρη του Θανάση 

και την ευχαριστώ πάρα πολύ. 
Ανοίγοντας το βιβλίο και 

βλέποντας την φωτογραφία 
του και διαβάζοντας τον πρό-
λογο αντήχησε στ’ αφτιά μου 
η φωνή του. Βρέθηκα ξαφνικά 
στην πρώτη μικρούλα. Μπρο-
στά μου όρθιος να μας μιλάει 
για την μικρή μας πατρίδα το 
χωριό μας που γεννηθήκαμε 
μάθαμε τα πρώτα γράμματα 
μεγαλώσαμε την μεγάλη μας 
πατρίδα την Ελλάδα μας. 

 Όλος αυτός ο πρόλογος 
χαραγμένος στο μυαλό μου 
από μικρό παιδί. Μας φύτεψε 
μέσα μας την αγάπη για την 
πατρίδα μας για το χωριό μας, 
μας έμαθε να σεβόμαστε τους 
μεγαλύτερους, την μάθηση 
στα γράμματα και τόσα άλλα. 
Με αυτό το λίγο γραφτό δε 
θα μπορέσω να εκφράσω την 
προσφορά του σε μας τα μι-
κρά παιδιά την αγάπη του και 
τα παραδείγματά του. Αιωνία 
του η μνήμη. 
Τέλος εύχομαι υγεία και 

χαρά σε όλους τους συγγε-
νείς φίλους και πατριώτες. 
Σας χαιρετώ με αγάπη και 
εύχομαι καλή αντάμωση στο 
αγαπημένο μας χωριό. Πάντα 
χαρούμενοι με πολύ αγάπη.

 Χριστίνα Μπούμη-
Βασιλοπούλου

ΕπιστολέςΕπιστολές

Η Χριστίνα γράφει

ΗΛΙΑΣ ΛΕΩΝ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

ΚΩΛΕΤΤΗ 3 ΑΘΗΝΑ
210-3822999 ΚΙΝ: 6972-307407
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Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

του Συλλόγου στο διαδίκτυο στη 

διεύθυνση www.ellinikon.gr

Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 
31 Δεκεμβρίου 2011. 
Περιμένουμε έγκαιρα 
τις συνεργασίες σας.

Δράσεις για την προβολή των μήλων 
Τριπόλεως σε όλη την Ελλάδα! 

O Δήμος Τρίπολης με σκοπό 
την προβολή και την προώθη-
ση των αγροτικών προϊόντων 
που παράγονται στον τόπο 
μας διοργανώνει μια σειρά εκ-
δηλώσεων και δράσεων ξεκι-
νώντας από την προβολή και 
προώθηση του Μήλου Τριπό-
λεως Ντελίσιους Πιλαφά, ένα 
προϊόν που... κ αλλιεργείται 
ΜΟΝΟ στην περιοχή του Δή-
μου Τρίπολης και ξεχωρίζει για 
τα εντυπωσιακά αρώματα του 
και την καταπληκτική γεύση 
του.

 Ωστόσο για πολλούς λόγους 
δεν έχει κατακτήσει το μερίδιο 
αγοράς που του αξίζει.

Ο Δήμος Τρίπολης θέλοντας 
να συμβάλλει στην ανατροπή 
αυτού του σκηνικού αναλαμ-
βάνει την πρωτοβουλία για την 
καλύτερη δυνατή προβολή 
του Μήλου Τριπόλεως Πιλαφά 
κάτι που θα έχει σαν αποτέλε-
σμα την αύξηση της ζήτησης 
του από τους καταναλωτές και 
κατά συνέπεια την διασφάλιση 
σταθερού και υψηλού εισοδή-
ματος στους μηλοπαραγωγούς 

της περιοχής. 
Για την υλοποίηση αυτού του 

σκοπού έχουν προγραμμα-
τιστεί να γίνουν οι παρακάτω 
δράσεις: 

- Μια ημερίδα στο Αποστο-
λοπούλειο Πνευματικό Κέντρο 
του Δήμου Τρίπολης το Σάβ-

βατο 12 Νοεμβρίου 2011 στις 
6.30 μ.μ με θέμα : Μήλο Τρι-
πόλεως Ντελίσιους Πιλαφά – 
Ένας αναξιόπιστος θησαυρός.

- Δύο ημερίδες με καθαρά 
τεχνικά θέματα που αφορούν 
την καλλιέργεια, την τυποποί-
ηση και τη σωστή τοποθέτηση 
των Μήλων Τριπόλεως στις 
αγορές. Οι ημερίδες αυτές θα 
γίνουν σε τοπικές κοινότητες 
όπου παράγονται μεγάλες πο-

σότητες Μήλου Ντελίσιους Πι-
λαφά.

- Ομιλίες σχετικές με το 
Μήλο Τριπόλεως από τους Γε-
ωπόνους του Δήμου, σε Σχο-
λεία όλων των βαθμίδων της 
πόλης μας, προσφορά Μήλων 
και διανομή φυλλαδίων στους 
μαθητές.

- Διανομή Μήλων και φυλλα-
δίων στο Πανεπιστήμιο, το 11ο 
Σύνταγμα και την 124 ΠΒΕ

- Διανομή Μήλων και φυλλα-
δίων στα διόδια της Νεστάνης 
την περίοδο των εορτών των 
Χριστουγέννων και του Νέου 
Έτους

- Γευσιγνωσία Μήλου Τρίπο-
λης και διανομή φυλλαδίων σε 
επιλεγμένα σούπερ μάρκετ της 
Αθήνας.

Εκτός από τα παραπάνω 
θα υπάρξουν και κάποιες άλ-
λες δράσεις και εκδηλώσεις οι 
οποίες και θα γνωστοποιηθούν 
εν καιρώ.

Έργα αναδάσωσης στο Μαίναλο 
Έπειτα από αίτημα της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και 

Μεγαλοπόλεως, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τάσος 
Αποστολόπου-
λος ενέκρινε 
την υλοποίηση 
αναδασωτικών 
έργων σε δα-
σικό σύμπλεγ-
μα ελατοδα-
σών στο Δυτι-
κό Μαίναλο. 
Οι εργασίες 

θα πραγματο-
ποιηθούν με... 
α ποκλειστική 
δαπάνη της Ιεράς Μητρόπολης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως 
και χωρίς επιβάρυνση του Δημοσίου. Την προμήθεια του φυ-
τευτικού υλικού έχει αναλάβει το δασικό φυτώριο του Δασαρ-
χείου Βυτίνας. Η Διεύθυνση Δασών Αρκαδίας σε συνεργασία 
με το Δασαρχείο Βυτίνας θα παράσχουν υλωρικό προσωπικό 
και τεχνογνωσία, ενώ συγχρόνως έχουν επιφορτιστεί με την 
εποπτεία και καθοδήγηση των ομάδων εργασίας.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση προσκαλεί φορείς και ιδιαίτε-

ρα σχολεία να προβούν σε εθελοντικές δενδροφυτεύσεις και 
ανανεώνει τη δέσμευσή της να βοηθήσει ενεργά κάθε τέτοια 
ενέργεια. Επίσης, συγχαίρει την Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος και 
Μεγαλοπόλεως και προσωπικά το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη 
κ.κ. Ιερεμία για την αξιέπαινη πρωτοβουλία τους.

Προγραμματική Σύμβαση για την αποκατάσταση 
του Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης 

Ο Δήμος Μεγαλόπολης και 
το «ΔΙΑΖΩΜΑ» χαιρετίζουν 
την υπογραφή της Προγραμ-
ματικής Σύμβασης Πολιτιστι-
κής Χορηγίας ανάμεσα στη 
Δ.Ε.Η. και το Υπουργείο Πολι-
τισμού & Τουρισμού (Ταμείο 
Διαχείρισης Πιστώσεων για 
την Εκτέλεση Αρχαιολογικών 
Εργων / Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) ύψους... 

 . .  €, για την αποκατά-
σταση του Αρχαίου Θεάτρου 
Μεγαλόπολης, η οποία δημι-
ουργεί τις προϋποθέσεις για 
την  πλήρη  προστασία  και 
ανάδειξη του Αρχαίου Θεά-
τρου της Μεγαλόπολης, σε 
μια τριετία. 
Αυτή  η  γενναία  χορηγία 

έρχεται να προστεθεί στην 
εξίσου σημαντική οικονομι-
κή ενίσχυση, ύψους .  
€, του Δήμου Μεγαλόπολης 
προς το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., Επιστη-
μονική Ομάδα του οποίου 
εργάζεται ήδη στο Αρχαίο 

Θέατρο Μεγαλόπολης από 
το , για την εξυπηρέτηση 
του ανωτέρω σκοπού.
Οι αγώνες του Δήμου Με-

γαλόπολης, του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ 
και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. αποδίδουν 
τους πρώτους καρπούς, γιατί 
η ανάδειξη του Αρχαίου Θεά-
τρου Μεγαλόπολης είναι ένα 
μικρό αντίδωρο και αντίβαρο 
στην προσπάθεια περιβαλλο-
ντικής και πολιτισμικής ανα-
βάθμισής του. 

Ο Δήμος Μεγαλόπολης και 
το ΔΙΑΖΩΜΑ δηλώνουν ότι 
τώρα θα συνεχίσουν με μεγα-
λύτερη φροντίδα και πάθος 
να στηρίζουν σε κάθε βήμα 
τους, τις προσπάθειες των αρ-
χαιολόγων και όλων των επι-
στημόνων που θα εργασθούν 
στο μνημείο, για να ξαναδού-
με το «μεγαλύτερο Θέατρο 
του  ελλαδικού  χώρου» να 
ανακτά σιγά σιγά το μεγαλείο 
του. 

Διαβεβαιώσεις 
Μπεγλίτη για το 

αεροδρόμιο Τρίπολης
Ο  υπουργός Εθνικής Άμυ-

νας και Βουλευτής Κορινθίας 
κ. Πάνος Μπεγλίτης διαβεβαί-
ωσε τον Περιφερειάρχη Πε-
λοποννήσου ότι το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας θα ανταποκρι-
θεί με τον πιο θετικό τρόπο στο 
αίτημα του για τη μετατροπή του 
αεροδρομίου της Τρίπολης από 
αποκλειστικά στρατιωτικής χρή-
σης σε παράλληλης εξυπηρέτη-
σης εμπορικών πτήσεων.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μπεγλί-

της απέστειλε επιστολή στον 
κ. Τατούλη με την οποία τον 
ενημερώνει ότι η αρμοδιότητα 
για την ίδρυση και λειτουργία 
αερολιμένων εξυπηρέτησης 
πολιτικών αεροσκαφών ανή-
κει στην Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας. Ως εκ τούτου, το 
αίτημα της Περιφέρειας για το 
αεροδρόμιο της Τρίπολης πρέ-
πει να σταλεί στην ΥΠΑ και στη 
συνέχεια να δρομολογηθούν οι 
διαδικασίες προς την Πολιτική 
Αεροπορία.

Φυσικό αέριο: ξεκινά ο αγωγός 
Aγ. Θεόδωροι – ΔΕΗ Μεγαλόπολης
Ξεκινούν τα έργα για την κατασκευή του αγωγού φυσικού 

αερίου υψηλής πίεσης Aγ. Θεόδωροι – ΔΕΗ Μεγαλόπολης, σύμ-
φωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εξπρές».
Το «πράσινο φώς» δόθηκε με τις σχετικές αποφάσεις που υπέ-

γραψε ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης.

Ο αγωγός, μήκους 159 χιλιομέτρων περίπου, θα ξεκινά από 
τους Αγίους Θεοδώρους N. Κορινθίας και θα καταλήγει στις 
εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ 

στη Μεγαλόπολη θα κατασκευαστεί σταθμός μέτρησης δυνα-
μικότητας για να καλύψει την προβλεπόμενη κατανάλωση των 
μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο αγωγός αναμένεται να τροφοδοτήσει με φυσικό αέριο τις 

περιοχές Κορίνθου, Aργους – Ναυπλίου και Τρίπολης – Μεγαλό-
πολης, Πάτρας, Καλαμάτας και Σπάρτης.

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Λογιστής - Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μενελάου 138, 131 22 Ίλιον
Τηλ.: 210 2620100, Fax: 2102620310

Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

Τα γρανάζια της γραφειοκρατίας, σε συνδυασμό με την 
ασαφή οριοθέτηση αρμοδιοτήτων από τους εμπλεκόμε-

νους φορείς, έχουν δημιουργήσει εμπλοκή και σημαντική κα-
θυστέρηση στη χορήγηση αδείας ίδρυσης για τη μετατροπή 
του υφιστάμενου κτιρίου της Ιεράς Μητροπόλεώς μας (επί 
της οδού Αγίου Νικολάου) σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιω-
μένων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. 
Όπως πληροφορηθήκαμε αρμοδίως, ο σχετικός φάκελος 

βρίσκεται πλέον στη Ναοδομία και στο τμήμα Μελετών του 
Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απ’ όπου 
αναμένεται η σχετική έγκριση.  

(Από τα «Νέα της Μεγαλοπόλεως»)


