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Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν

Μαρία Μπαρμπαλιά
Έφη Παπαγεωργίου
Αντ. Παπαντωνίου
Μαρία Παπαφωτίου

A Π Ο Ψ Ε Ι ΣA Π Ο Ψ Ε Ι Σ
Με αφορμή το πανηγύρι του χωριού μας και την ποιότητα 

των μουσικών συγκροτημάτων που προσκαλούνται οφεί-
λουμε όλοι να προβληματιστούμε. Τόσο ο δήμος όσο και ο 
σύλλογος οφείλουν να δείχνουν το δρόμο της ποιότητας 
και του πολιτισμού που πρέπει να περάσουμε στις επόμενες 
γενιές. Ως εκ τούτου θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί 
στη ποιότητα αυτών που προσκαλούνται να διασκεδάσουν 
τον κόσμο. Γιατί όλοι εκτιθέμεθα δαπανώντας λεφτά της 
πολιτείας, δηλαδή δικά μας, σε αμφιβόλου ποιότητας μου-
σικά συγκροτήματα που μόνο προβλήματα και ηχορύπανση 
προκαλούν στο χωριό. Και ας μη ξεχνάμε ότι όσο σημαντικά 
είναι τα μεγάλα τεχνικά έργα που εκτελούνται στο Ελληνικό, 
είναι πολύ σημαντικότερη η μουσική παιδεία και η καλλιέρ-
γεια του πνεύματος που ουδόλως προωθείται με τη κλήση 
χαμηλής στάθμης και κάκιστης ποιότητας «μουσικών μπου-
λουκιών».  

Το Σάββατο 22 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν για 
φέτος οι εκδηλώσεις του συλλόγου των απανταχού 
πατριωτών μας. Από νωρίς το πρωί εκείνης της ημέ-

ρας, έλαβαν χώρα στην πλατεία του χωριού τα τουρνουά για 
επίδοξους σκακιστές και ταβλαδόρους. O ενθουσιασμός ήταν 
μεγάλος και οι συμμετοχές πολλές. Οι τελικοί νικητές ήταν ο 
Ηλίας Χ. Ταλούμης στο  τάβλι και ο Βασίλης Παπαντωνίου στο 
σκάκι που με χαρά παρέλαβαν τα τρόπαιά τους. 
Στη συνέχεια της μέρας, πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυ-

πτήρια της προτομής του Χαραλάμπου Ταλούμη. Μια απλή 
και συνάμα συγκινητική τελετή που συγκέντρωσε όλους τους 
συγχωριανούς μας στο κοινοτικό γραφείο του χωριού μας. Χαι-
ρετισμό και λόγο απηύθυναν ο αιδεσιμότατος παπά Χρήστος, ο 
δήμαρχος Τρικολώνων κ. Γεώργιος Μπαρούτσας  καθώς και ο 
πρόεδρος του συλλόγου κ. Αντώνης Παπαντωνίου. 
Μετά το πέρας της εκδήλωσης αυτής  μαζευτήκαμε όλοι στην 

πλατεία μας με σκοπό την καθιερωμένη πια βράβευση των 
επιτυχόντων νέων του Ελληνικού στα ανώτερα και ανώτα-

τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Φέτος δοκιμάσαμε μια 
πρωτότυπη αλλαγή όσον αφορά στο έπαθλο των παιδιών. Αντί 
χρηματικού ποσού αποφασίστηκε να δοθούν δωροεπιταγές για 
βιβλία σε γνωστά βιβλιοπωλεία. Μια ιδέα που χειροκροτήθηκε 
και απέσπασε τις καλύτερες των εντυπώσεων από τους κατοί-
κους του Ελληνικού και ιδίως από τη νεολαία. Τέλος στο κλείσι-
μο της βραδιάς διασκεδάσαμε με ρεμπέτικες και λαϊκές μελωδί-
ες από τον Π. Σταθέα που για δεύτερη συνεχή χρονιά βρέθηκε 
κοντά μας. Και φέτος  οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις στέφθηκαν 
με επιτυχία και άφησαν στο μυαλό μας υπέροχες αναμνήσεις 
και νοσταλγία μέχρι την επόμενη συνάντησή μας.

Το πρωινό της 30 Αυ-
γούστου, μετά την 
λειτουργία με μία 

σεμνή τελετή ο Σύλλογος 
Γυναικών εγκαινίασε το εκ-
κλησιαστικό μουσείο, που 

βρίσκεται στον χώρο δίπλα 
από την είσοδο του Αη-
Γιάννη.

 Πρόκειται για ένα παρα-
δοσιακό πέτρινο κόσμημα 
του οποίου την κατασκευή 
ανέλαβε εκ θεμελίων ο Σύλ-
λογος Γυναικών, έχοντας 
συμπαραστάτες τα δραστή-
ρια μέλη του και τα ακού-
ραστα τελευταία Διοικ. Συμ-
βούλια, τα οποία εργαζόμε-
να μεθοδικά και αθόρυβα, 
δεν δείλιασαν βλέποντας το 
μέγεθος και το κόστος του 
έργου.

 Στο μουσείο εκτίθενται 
30 περίπου εικόνες αγιο-
γραφημένες στις αρχές του 
20ου αιώνα, ανυπολόγιστης 
συναισθηματικής αξίας, άμ-
φια ιερέων του χωριού μας 
καθώς και παλαιά εκκλησι-
αστικά είδη (στέφανα, εξα-
πτέρυγα, μανουάλια κ.λπ.). 
Το μουσείο αποτελεί την 
αρχή για να σωθούν τα είδη 
της εκκλησιαστικής ζωής 
του τόπου, αφού σκοπό έχει 
να εμπλουτίσει την συλλογή 
του με όσον το δυνατό πε-
ρισσότερα εκθέματα.

 Η κορδέλα των εγκαινίων 
κόπηκε από τον Αρχιμανδρί-
τη Ιάκωβο, εκπρόσωπο του 
σεβασμιοτάτου Μητροπο-
λίτου μας κ.κ. Ιερεμία, από 
τον αιδεσιμότατο κ Γεώργιο 
Κοκκοσούλη, από τον Δή-
μαρχό μας κ Γεώργιο Μπα-

ρούτσα και από την πρόε-
δρο κ Μαρία Μπαρμπαλιά.
Ο λόγος που εκφώνησε 

η πρόεδρος του Συλλόγου 
Γυναικών κ Μαρία Μπαρ-
μπαλιά, φορτισμένος συ-

ναισθηματικά δεν άφησε 
ασυγκίνητο κανέναν. Παρό-
ντες ήταν όλα τα μέλη του 

εκκλησιαστικού συμβουλίου 
με επικεφαλής τον αγαπητό 
μας παπά-Γιώργη ο οποίος 
συγκινημένος παρέλαβε τα 
κλειδιά του Μουσείου.

 Μετά την ανάπλαση του 
χώρου του Αη-Γιάννη, που 
έγινε από τον κ. Δήμαρχο, 
με την συμβολή του αγαπη-
τού μας πατριώτη, υπουρ-
γού  κ .  Αβραμόπουλου 
(αναστήλωση της παλαιάς 
εκκλησίας του Αη Γιάννη, 
πέτρινες μάντρες, καλντερί-
μια κ.λπ.), η παρουσία του 
Μουσείου αποτελεί στολίδι 
και πολιτιστικό χώρο άξιο 
τουριστικής επίσκεψης.

 Στο τέλος της τελετής 
όλοι γεύτηκαν το παραδοσι-
ακό γλυκό του χωριού μας, 
τις δίπλες.

 Αξίζουν συγχαρητήρια 
στον σύλλογο Γυναικών και 
στην πρόεδρό του κ Μαρία 
Μπαρμπαλιά, γιατί έφεραν 
εις πέρας το έργο αυτό, το 
οποίο είναι πολύ μεγάλο σε 
σχέση με το μέγεθος και τις 
δυνατότητες του συλλόγου.
Οι γυναίκες του χωριού 

απέδειξαν ότι δεν δειλιά-
ζουν μπροστά στις δυσκο-
λίες, ξέρουν να βάζουν ψη-
λούς στόχους και να τους 
πραγματοποιούν!

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΠΕΚΤΗΣΕ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΝ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Η προτομή του μπαρμπα-Χαραλάμπη

O Δήμαρχος Τρικολώνων απευθύνει χαιρετισμό



/2

για την εξόφληση της προ-
τομής.

3) Αποφασίζει κατά πλειο-
ψηφία να ανατεθεί η επιστα-
σία του ξενοδοχείου στον 
Γιώργο Κουρουνιώτη αντί 
του ποσού των 200 ευρώ.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Η Βασιλική Αντ. Κόνιαρη 

εις μνήμη του συζύγου της 
Κων/νου Στρατή των γονέ-
ων Αντωνίου και Μάρθας και 
των αδελφών Νικολάου, Ελέ-
νης και Γεωργίου προσφέρει 
το ποσόν των 300 ευρώ για 
τις ανάγκες του ιερού ναού 
προφήτου Ηλιού Ελληνικού.
Το εκκλησιαστικό συμβού-

λιο ευχαριστεί θερμά.
• Χαράλ. Θ. Ταλούμης εις 

μνήμη γονέων 50
• Σοφία Μπαρμπαλιά εις 

μνήμη Νικ. Μπαρμπαλιά 100
• Βούλα Ζαχαροπούλου 20
• Ι.Μ.Νικοδήμου 200
• Κων/νος Δούμουρας 50
• Γαϊτανάρη Ελένη 50 

 ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Η ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 

του ΔΗΜΗΤΡΗ (εγγονή του 
ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ), πέ-
ρασε στην ΠΑΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ 
ΑΘΗΝΩΝ, Τμήμα Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών. 
Το ΔΣ την συγχαίρει και τις 
εύχεται καλή σταδιοδρομία.

ΓΑΜΟΣ
Η Γιώτα Κορμού (κόρη της 

Μαρίας και εγγονή της Αθη-
νάς Μπαρμπαλιά) παντρεύ-
τηκε τον εκλεκτό της καρδιάς 
της Γιάννη Καραπατά στις 17 
Ιουλίου στην Αγία Σοφία Ν. 
Ψυχικού.
Τους ευχόμαστε κάθε ευτυ-

χία.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Η Ιωάννα Τόμπρου του 

Δημήτρη και ο Παναγιώτης 
Σκαρλάς απέκτησαν στις 
31/08/09 το πρώτο τους παι-
δάκι, ένα υγιέστατο αγοράκι. 
Να σας ζήσει!

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
Ο Μιχάλης Σταματογιαν-

νόπουλος του Γεωργίου και 
της Σούλας (Τόμπρου) και 
η Αγγελική Διονυσοπού-
λου βάφτισαν στις 14/06/09 
την κορούλα τους στον 
Ι.Ν. Αγ.Ιωάννη στη Βού-
λα. Το όνομά της Αθηνά. 
Να σας ζήσει, να’ναι γερή και 

τυχερή!
• Ο Γιώργος Τόμπρος 

του Πάνου και της Σοφίας 
και η Νάντια Τούρκα, βά-
φτισαν στις 21/06/09 την 
κορούλα τους στον Ι.Ν. 
Αγ.Τριάδας στο Ελληνικό. 
Το όνομά της Μαρία-Σοφία. 
Να σας ζήσει, να’ναι γερή και 
τυχερή!

• Η ‘Εφη Σταματογιαν-
νοπούλου του Γεωργίου και 
της Σούλας (Τόμπρου) και ο 
Δημήτρης Καλημέρης βάφτι-
σαν στις 27/06/09 το γιό τους 
στην Αντίπαρο. Το όνομά του 
Γιώργος.
Να σας ζήσει, να’ναι γερός 

και τυχερός!

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ
Αποφάσεις ΔΣ 3-9-2009
1) Το ΔΣ αποφασίζει ομό-

φωνα την μετατροπή όλων 
των ξένων νομισμάτων σε 
ευρώ.

2) Αποφασίζει ομόφωνα 
την ανάληψη 7000 ευρώ 
από το ταμείο του συλλόγου 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Προς τον κ. Ιωάννη Φουρλή
Εκ μέρους του εκκλησιαστικού συμβουλίου του ιερού ναού 

Προφήτου Ηλιού Ελληνικού Γορτυνίας, αισθάνομαι την ανά-
γκη να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη δωρεά που κάνατε, 
για την αγιογράφηση ενός τμήματος του ιερού ναού προφή-
του Ηλιού Ελληνικού. Ευχόμεθα όπως ο Άγιος Θεός δια πρε-
σβειών του προστάτη μας Προφήτου Ηλιού, να σας χαρίζει 
υγεία, προκοπή και κάθε ευλογία, σε εσάς και την οικογένειά 
σας.
 Εκ μέρους του εκκλησιαστικού συμβουλίου του ιερού ναού

 Προφήτου Ηλιού Ελληνικού Γορτυνίας
 Ο Πρόεδρος

 Ιερεύς Γεώργιος Κοκοσιούλης

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

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

ΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:
ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Συντακτική Επιτροπή:
ΠΑΝ. ΑΪΒΑΛΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΜΑΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

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

E-mail: costaszl@yahoo.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν τις θέσεις 
και τις απόψεις 

των υπογραφόντων

ΚΑΦΕ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΝ

«ΤΟ ΚΕΦΙ»
ΣΜΥΡΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Ελληνικό Αρκαδίας - Τηλ. 27910-31425

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΩΣ 30/06/09
Λογαριασμός ξενώνα  1.097,13
Λογαριασμός κληροδοτήματος Αμερικής 19914,49
Λογαριασμός κινήσεως  17.581,17 
Μετρητά  2.784,09 
Σύνολο 41.376,88

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΑΪΒΑΛΗΣ Διον. Παναγιώτης  210 2711111 6936064999

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. Μάριος  210 2929248 6979110691

ANΔΡΙΑΝΟΣ Αργ. Ηλίας  6945950942

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιω. Ευάγγελος 210 9418560 6976868638

ΚΟΝΙΑΡΗ Ιωαν. Χριστίνα 210 9711862 6974306576

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παν. Έφη 210 2138821 6977527006

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Βασ. Αντώνιος 210 4835042 6944414777

ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ Χρ. Μαρία  210 9703892 6973684504

ΤΑΛΟΥΜΗ Βασ. Ευαγγελία  210 9351703 6977456036

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Χαρ. Βασίλειος  210 9768257 6948116666

ΤΣΑΜΠΗ Χαρ. Ελένη  210 8655795 6977413229

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου 
έως 31 Αυγούστου

ΕΞΟΔΑ

Από μεταφορά .................................................. 42.744,57
Έσοδα.....................................................................  5.634
Έξοδα ................................................................  7.001,69
Σύνολο ταμείου ................................................ 41.376,88

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται στο Ελληνικό, 

περιοχή Μπαρμπαλαίι-
κα, διώροφη πέτρινη οι-
κία με κήπο. Πληροφορί-
ες κ. Μαρία Μπαρμπαλιά 
6974581650, κ. Χρ. Μπαρ-
μπαλιά 6937268221

ΕΣΟΔΑ

-40,00 Έξοδα Εκδηλώσεων -4.363,69 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

-295,00 Έξοδα Εκδηλώσεων -4.658,69 ΑΓΟΡΑ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

-13,80 Έξοδα Εκδηλώσεων -4.672,49 ΜΟΥΣΑΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

-460,00 Κατασκευές -4.294,93 ΕΝΤ.ΠΛΗΡ 423 - ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ.ΘΑΝΑΣΗ

-28,76 Έξοδα Εκδηλώσεων -4.323,69 ΡΑΚΕΤΕΣ - ΜΠΑΛΑΚΙΑ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

-2,00 Έξοδα Εκδηλώσεων -4.674,49 ΣΧΟΙΝΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΙΝΓΚ-ΠΟΝΓΚ

-50,00 Έξοδα Εκδηλώσεων -6.343,49 ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. Νο 424-ΣΤΑΘΕΑΣ-ΦΑΓΗΤΟ
ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009

-310,00 Έξοδα Εκδηλώσεων -4.984,49 ΕΝΤ.ΠΛΗΡ Νο 425-ΒΛΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-
ΜΑΡΜΑΡΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ

-9,00 Έξοδα Εκδηλώσεων -4.993,49 SUPER MARKET

-1.300,00 Έξοδα Εκδηλώσεων -6.293,49 ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. Νο 424-ΣΤΑΘΕΑΣ-ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009

-339,63 Εκτύπωση Εφημερίδας -568,54 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Νο 105

-578,00 Δώρα Εκδηλώσεων -1.146,54 NETBOOK ΓΙΑ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟ 8/2009

-90,00 Εκτύπωση Προσκλήσεων-
Λαχνών

-1.236,54 ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΑΧΝΩΝ 8/2009

-6,00 ΕΥΔΑΠ -3.834,93 ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΥΔΑΠ

-200,00 Δώρα Εκδηλώσεων -200,00 ΕΝΤ.ΠΛΗΡ 420 - ΤΣΑΜΠΗ ΕΛΕΝΗ -  ΠΡΟΚ ΓΙΑ
ΤΑΒΛΙ - ΣΚΑΚΙ

-28,91 Κοινόχρηστα -228,91 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ

-148,00 Δ.Ε.Η -3.625,74 ΔΕΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

-150,00 Συντήρηση - Επισκευές -3.775,74 ΕΝΤ.ΠΛΗΡ 422 - ΑΙΒΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΞΕΝΩΝΑ ΜΗΛΙΑΣ

-53,19 Otenet - Internet -3.828,93 ΠΛΗΡΩΜΗ FORTHNET

-291,20 Διανομή Εφημερίδας -1.527,74 ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Νο 105

-1.600,00 Δώρα Εκδηλώσεων -3.127,74 ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΕ ΑΕΙ - ΤΕΙ

-350,00 Otenet - Internet -3.477,74 ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 421 - ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ - ΤΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

100,00 Προσφορές 1.394,00 ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ
ΝΙΚ.ΜΠΑΡΜΑΛΙΑ

3.970,00 Έσοδα Λαχειοφόρων 5.634,00 ΕΣΟΔΑ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009

20,00 Προσφορές 1.414,00 ΒΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ

50,00 Προσφορές 1.664,00 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΟΥΜΟΥΡΑΣ

200,00 Προσφορές 1.614,00 Ι.Μ.ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

460,00 Ενοίκιο Διαμερίσματος 460,00 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

50,00 Προσφορές 1.294,00 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΑΛΟΥΜΗΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ
ΓΟΝΕΩΝ ΘΕΩΔΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

600,00 Ενοίκιο Παπαντωνίου 1.244,00 ΕΝΟΙΚΙΟ 3/4/5/6   2009

184,00 Ενοίκιο Καταστήματος 644,00 ΕΝΟΙΚΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ

 ΤΟ Δ.Σ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
Το Δ.Σ. ευχαριστεί το Δημήτρη Καλομοίρη για τη βοήθειά 

του στο στήσιμο της προτομής.
Ευχαριστεί το Χαράλαμπο Ταλούμη για το πλούσιο φωτο-

γραφικό υλικό που έθεσε στη διάθεση της εφημερίδας.
Ευχαριστεί ακόμα το Δημήτρη και Ηλία Αιβαλή για τη προ-

σφορά της γεννήτριας.
Επίσης ευχαριστεί τον Αργύρη Ανδριανό, Βασίλη Ταλού-

μη, Βασίλη Παπαντωνίου, και Μαρία Παπαντωνίου στη βο-
ήθεια που προσέφεραν για την περαιτέρω περίφραξη των 
δένδρων στον Άγιο Θανάση.
Ευχαριστεί ακόμα όλα τα παιδιά και τη νεολαία που βοή-

θησαν το σύλλογο στη πώληση των διαφημιστικών t-shirts 
αλλά και των λαχνών που χωρίς τη βοήθειά τους η οικονομι-
κή ενίσχυση του συλλόγου θα ήταν αδύνατη.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Ο Σύλλογος Γυναικών Ελληνικού για 
ένα καλοκαίρι ακόμη υλοποίησε το 
πρόγραμμα που είχε εξαγγείλει.
Στις 06 Αυγούστου 2009, εορτή της 

Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, όλο 
σχεδόν του Δ.Σ εκκλησιάστηκε στο 
υπέροχο εκκλησάκι του Σωτήρος, που βρίσκεται 
στην θέση Βερβίτσα και μετά το πέρας της Θείας 
Λειτουργίας, προσέφερε ένα γλύκισμα στο εκκλη-
σίασμα. Οφείλουμε όμως να δώσουμε συγχαρητή-
ρια στην οικογένεια του Παναγιώτη Μπαρούτσα 
που φροντίζει το εκκλησάκι και που κάθε χρόνο 
προσφέρει την αρτοκλασία. Πράγματι η ημέρα 
αυτή είναι άκρως συγκινητική για όλους μας και 
μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω όταν την ημέρα 
αυτή πηγαίναμε στην εκκλησία με τα ζώα ενώ σή-
μερα πηγαίνουμε μ ε τα αυτοκίνητά μας. 
Το βράδυ στην Ταβέρνα του ΤΑΛΟΥΜΗ περίπου 

60 άτομα συμμετείχαν στο νηστίσιμο δείπνο και 
αυτό που μπορούσε κανείς να επισημάνει και να 
διακρίνει ήταν η ζεστασιά και η χαρά που όλοι οι 
συνδαιτυμόνες εξέφραζαν.

Στις 27 Αυγούστου 2009, εορτή του Αγίου Φα-
νουρίου, τελέστηκε λειτουργία στην εκκλησία του 
Αγίου Δημητρίου και όπως κάθε χρόνο έτσι και 
εφέτος πολλές κυρίες προσέφεραν στον Άγιο την 
γνωστή φανουρόπιτα, που στο τέλος μοιράστηκε 
στο εκκλησίασμα. Είναι πράγματι μια πολύ ωραία 
και συγκινητική εκδήλωση και θυμίζει παλιές επο-
χές όταν οι άνθρωποι περίμεναν τέτοιες στιγμές 
για να βρεθούν κοντά και να μοιραστούν ότι κα-
λούδι είχαν. Μετά την λειτουργία η πρεσβυτέρα 
μας κ. Άννα Κοκοσιούλη, με τα γλυκύτατα και 
χαριτωμένα κοριτσάκια της, την Μαρίνα και την 
Κωνσταντίνα, μας περίμενε στο σπίτι της και μας 
προσέφερε καφέ και γλυκίσματα. Την ευχαρι-
στούμε και ευχόμαστε να μας υποδέχεται για πολ-
λά-πολλά χρόνια. Το βράδυ της 27ης -08-09 έγινε 
το παζάρι μας και οφείλουμε να πούμε ότι είχε 
επιτυχία και η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγάλη 
και συγκινητική. 
Η μεγάλη εκδήλωση του Συλλόγου έλαβε χώρα 

στις 30 Αυγούστου 2009, όταν μετά από πέντε 
σχεδόν χρόνια, αξιωθήκαμε να κάνουμε τα εγκαί-
νια του Εκκλησιαστικού Μουσείου του χωριού μας, 
που με δαπάνες του Συλλόγου ανεγέρθηκε στον 
προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάν-
νη. Εμείς δεν θα κρίνουμε αν η όλη τελετή ήταν 
μέτρια, καλή ή άριστη. Αυτό θα κριθεί από αυτούς 
που παραβρέθηκαν. Ο Σύλλογος Γυναικών έκαμε 
ότι μπορούσε για να προσφέρει κάτι στο χωριό 
του και τούτο το κατόρθωσε, παρά τις δυσκολίες 
που αντιμετώπισε. Το τόλμημα αυτό των Γυναικών 
ας παραδειγματίσει όλους μας για καλύτερες προ-
σφορές στο χωριό μας. Γιατί κανείς μας δεν πρέ-
πει να ξεχνά ότι σ΄αυτό το χωριό γεννηθήκαμε, 
γαλουχηθήκαμε με όλες τις αξίες που οι παππού-
δες μας, οι γιαγιάδες μας και οι γονείς μας, μας 
δίδαξαν και που σαν απόδοση τιμής προς αυτούς 
οφείλουμε να προσφέρουμε ό,τι ο καθένας μας 
μπορεί. Και μπορεί ο καθένας μας να προσφέρει 
πολλά, αν διακατέχεται από αγάπη και αποβάλει 
την μιζέρια.
Η όλη τελετή των εγκαινίων ήταν σεμνή, συγκι-

νητική και ταίριαζε απόλυτα με το περιβάλλον. Η 
παρουσία του Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτη κ. 
Ιακώβου, του Ιερέα μας κ. Γεωργίου Κακοσιούλη, 
των εξαιρετικών ιεροψαλτών, πρωτοστατούντος 
του Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανε-
πιστημιίου Αθηνών κ. Κων/νου Δεληκωνσταντή, 
του Δημάρχου μας κ. Γεωργίου Μαρούτσα, του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, του Προ-

έδρου του Τοπικού Συμβουλίου και κυρίως των 
λοιπών εκλεκτών παρευρισκομένων απετέλεσε με-
γάλη τιμή για τον Σύλλογο Γυναικών και τους ευ-
χαριστούμε ιδιαίτερα. Των εγκαινίων προηγήθηκε 
Θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάν-
νη, στη συνέχεια όλο το εκκλησίασμα συγκεντρώ-
θηκε μπροστά από το Εκκλησιαστικό Μουσείο, 
όπου έλαβε χώρα η τελετή των εγκαινίων. Μετά 
το πέρας εκφωνήθηκε λόγος από την Πρόεδρο του 
Συλλόγου, τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Μπαρούτσα 
και τον κ. Χαράλαμπο Ταλούμη, εκπρόσωπο του 
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Ο λόγος της κ. Προ-
έδρου έχει ως εξής:
Πανοσιολογιότατε 
Αιδεσιμότατε,
Κύριε Δήμαρχε,
Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,
Κύριε Πρόεδρε του Τοπικού Συμβουλίου του Δ.Δ. 

Ελληνικού,
Κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ 

ΗΛΙΑΣ»,
Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,
Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Συλλόγου Γυναι-

κών Ελληνικού, 
Αγαπητοί και εκλεκτοί παρευρισκόμενοι στην 

τελετή αυτή και
Αγαπητά μέλη του Συλλόγου Γυναικών, ευχαρι-

στούμε θερμά για την παρουσία Σας και παρακαλώ 
να μου συγχωρήσετε την συγκίνησή μου, που είναι 
δικαιολογημένη, γιατί η στιγμή αυτή είναι μεγάλη 
για μας, αφού ο Παντοδύναμος μας αξίωσε να υλο-
ποιήσουμε μια υπόσχεση που είχαμε δώσει την δε-
καετία του 1950, στους εαυτούς μας. Μικρά παιδιά 
την εποχή εκείνη αποφοιτήσαμε από το Δημοτικό 
Σχολείο Ελληνικού και φύγαμε από το χωριό μας 
με όνειρα για ένα καλύτερο αύριο. Όμως υπο-
σχεθήκαμε ότι όπου και αν βρεθούμε, ότι και αν 
πετύχουμε στη ζωή μας, ποτέ δεν θα ξεχάσουμε 
την γενέτειρά μας, το χωριό μας το Ελληνικό και 
κάποια στιγμή θα γυρίσουμε και θα κάνουμε ότι 
μπορούμε γι αυτή. Την υπόσχεση αυτή δεν την ξε-
χάσαμε ποτέ και βάσει αυτής το 1995 ιδρύσαμε το 
Σύλλογο Γυναικών Ελληνικού Γορτυνίας, ο οποίος 
από της ιδρύσεώς του κατέβαλε και καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια για την υλοποίηση του σκοπού 
της ιδρύσεώς του, που είναι καθαρά κοινωνικός 
και πολιτιστικός.
Μεταξύ των αποφάσεων που κατά καιρούς έλαβε 

το Δ.Σ. του Συλλόγου ήταν και η απόφαση ανέ-
γερσης ενός χώρου, προκειμένου να εκτεθούν οι 
εικόνες και άλλα εκκλησιαστικά αντικείμενα, που 
κοσμούσαν τις εκκλησίες του χωριού μας και που 
κάποια στιγμή αντικαταστάθηκαν.
Η απόφασή μας αυτή ήταν μεγάλη και τολμηρή, 

γιατί το Ταμείο του Συλλόγου μας το έτος 2005 
μόλις και μετά βίας διέθετε το ποσό των 1500,00 
ευρώ. Όμως η αγάπη όλων των μελών, των φίλων 
και συμπατριωτών, που μας πλαισίωσε και μας 
στήριξε για την απόφαση αυτή, μας ενθάρρυνε και 
έτσι ξεκινήσαμε.

‘Ένθερμοι υποστηρικτές μας και αρωγοί του έρ-
γου μας και τους οποίους ευχαριστούμε θερμά 
είναι:

1.- Ο Κύριος και η Κυρία Νικολάου Γαϊτανάρη.
2.- Ο Κύριος Παναγιώτης Ταλούμης και η σύζυ-

γός του Σαντάλ Ταλούμη.
3.- Ο «ΣΥΛΛΟΓΟς Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»,
4.- Οι αδελφοί Γεώργιος και Βασίλειος Ανδρια-

νός του Ηλία.
5.- Η Δικηγόρος Αθηνών κ. Νότα Δαλάτση-

Θεοτοκάτου.
6.- Ο Σπύρος Κόνιαρης του Κων/νου, που δυ-

στυχώς δεν υπάρχει ανάμεσά μας, αλλά την υπό-
σχεσή του για την προσφορά της δαπάνης της 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης την τήρησε επακρι-
βώς, ίσως και περισσότερο, η οικογένειά του.

7.- Ο Αντώνης Βασιλόπουλος για προφορά εργα-
σίας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

8.- Ο Υπουργός κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, 
που για μας είναι πρωτίστως ο φίλος Δημήτρης, 
γιος της αειμνήστου Ελένης Κων/νου Γερωγαντά, 
σπουδαίου μέλους του Συλλόγου μας, που δυστυ-
χώς και αυτή δεν βρίσκεται ανάμεσά μας. Όμως ο 
γιος της ο κ. Υπουργός υπήρξε σπουδαίος συμπα-
ραστάτης μας, όπως και ο Δήμαρχός μας κ. Γεώρ-
γιος Μπαρούτσας, που στάθηκε δίπλα μας από την 
στιγμή που τον ενημερώσαμε για την ανέγερση 

του κτιρίου αυτού.
Όμως το έργο αυτό δεν θα μπορού-

σε να γίνει, αν δεν υπήρχε ο εργολά-
βος κ. Παναγιώτης Κωστόπουλος, ο 
οποίος μας εμπιστεύθηκε και ξεκίνη-
σε την ανέγερση του κτιρίου και ενώ 
αυτό είχε σχεδόν αποπερατωθεί δεν 
είχε λάβει ούτε ένα ευρώ. Το ίδιο συ-

νέβη και με τον σιδερά κ. Χρίστο. Ουδέποτε μας 
πίεσαν για την εξόφλησή τους, αλλ’ αντιθέτως μας 
περιμένουν ακόμη, αν και έχει περάσει αρκετός 
χρόνος από την αποπεράτωση του κτιρίου.
Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη του Συλλόγου 

Γυναικών, καθώς και τους φίλους αυτού, που ο 
καθένας τους μας βοήθησε ανάλογα με την οικο-
νομική του δυνατότητα.
Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να γίνει ειδική ανα-

φορά σ’ ένα συμπατριώτη μας, που δυστυχώς δεν 
βρίσκεται ανάμεσά μας και ο οποίος κάποια στιγμή 
με πλησίασε και ταπεινά και σεμνά μου είπε:

-Μαρία μπράβο σε όλες τις γυναίκες γι αυτό που 
κάνετε. Θέλω να σας βοηθήσω, αλλά η σύνταξή 
μου ανέρχεται μόνο στα 330,00 ευρώ. Μπορώ να 
σας δώσω 20,00 ευρώ. Δεν έχω άλλα και δάκρυ-
σε.
Τον ευχαριστούμε, νάναι καλά εκεί που βρίσκε-

ται και να ξέρει ότι κατέχει μεγάλη και ξεχωριστή 
θέση στην καρδιά μας και πάντα θα τον μνημονεύ-
ουμε. Η δε χειρονομία του ας γίνει παράδειγμα για 
όλους μας. Γιατί ο συμπατριώτης μας αυτός είχε 
μεγάλη καρδιά και ήξερε να αναγνωρίζει ότι καλό 
γίνεται στον τόπο μας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ιερέα μας Πατέρα 

Γεώργιο, που στάθηκε δίπλα μας και με τον τρόπο 
του μας ενδυνάμωνε για να προχωρήσουμε στην 
υλοποίηση της απόφασής μας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να απευθύνουμε 

όλοι μας στις αδελφές Γεωργίου Παπαντωνίου, 
την κ. Δήμητρα, τέως Πρόεδρο του Συλλόγου Γυ-
ναικών και την κ. Φωτεινή, Αγιογράφο, οι οποίες 
φρόντισαν για την συλλογή και την συντήρηση 
των ιερών εικόνων των εκκλησιών μας, που είχαν 
αντικατασταθεί με άλλες.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κ.κ. Νίκο Σπηλιό-

πουλο και Χαράλαμπο Ταλούμη του Βασιλείου, για 

την μεγάλη προσφορά τους, οι οποίοι επί δίμηνο 
σχεδόν εργάστηκαν σκληρά και καθημερινά για να 
στηθεί το Μουσείο-Εκθετήριο αυτό, χωρίς αμοιβή.
Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά και 

όλους εκείνους, που με τον δικό τους τρόπο στά-
θηκαν δίπλα μας και μας βοήθησαν, όπως π.χ. ο 
Γεώργιος Βασιλόπουλος, που φρόντισε για την 
συλλογή και φύλαξη των πολυελαίων του Αγίου 
Ιωάννη, ο αείμνηστος Ζαχαριάς Παπαντωνίου, που 
μετέφερε τις εικόνες στην Αθήνα για συντήρηση 
και πάλι στο χωριό και όλους εκείνους που επιθυ-
μούν να κρατήσουν την ανωνυμία τους.
Το αν ο Σύλλογος Γυναικών έπραξε καλά ή όχι 

θα το κρίνετε Σεις, όμως θέλουμε να Σας παρακα-
λέσουμε να μην είστε αυστηροί κριτές μας, αλλά 
να κρίνετε με το σκεπτικό ότι το έργο αυτό είναι 
έργο καρδιάς, προσφορά στο χωριό μας και στα 
νιάτα μας, τα οποία θα γνωρίσουν εκείνα τα ιερά 
κειμήλια των προγόνων τους, που ενδεχόμενα να 
μην έχουν μεγάλη αξία, από πλευράς τέχνης, όμως 
η αξία τους ήταν ανυπολόγιστη για τους προγό-
νους μας, είναι ανυπολόγιστη για μας και θα είναι 
ανυπολόγιστη γι αυτούς τους νέους, γιατί όλα τα 
σωζόμενα εκκλησιαστικά μνημεία και αντικείμενα 
αποτελούν ένα ανεκτίμητο θησαυρό και αποτελεί 
χρέος του καθενός μας να θυμηθούμε, να σεβα-
στούμε και να μαθητεύσουμε στην ιστορία, στην 
καλλιτεχνική αξία και στο πνεύμα που εκφράζουν.
Το Εκκλησιαστικό Μουσείο μας αποτελείται, 

όπως θα δείτε, από τον προθάλαμο, που έχουν 
αναρτηθεί οι φωτογραφίες μαζί με ένα σύντομο βι-
ογραφικό σημείωμα των ιερέ- Συνέχεια στη σελ. 5
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Σας υ πεν θυ μί ζου με ό τι η ύ λη της 
ε φη με ρί δας συ μπλη ρώ νεται στο 
τέ λος κά θε ζυ γού μή να. Φρο ντί-
στε λοι πόν, ό σοι εν δια φέ ρε στε 
για την έ γκαι ρη α πο στο λή κει μέ-
νων και πα ρα τη ρή σε ων σας. 

Κύριες και Κύριοι, αγαπη-
τοί συμπολίτες μου,
Η σημερινή εκδήλωση μας 

είναι ξεχωριστή και διαφο-
ρετική από όλες τις άλλες. 
Στόχο έχει την αναγνώρι-

ση και απόδοση 
τιμής στην κοι-
νωφελή  δράση 
ανθρώπων  της 
τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, που προη-
γήθηκαν πριν από 
μάς και που μέσα 
από δύσκολες και 
αντίξοες περιστάσεις υλο-
ποίησαν έργα και δημιούρ-
γησαν συνθήκες, που επέ-
τρεψαν να ζήσει καλύτερα η 
κοινωνία που υπηρετούσαν. 
Τιμούμε σήμερα τη μνήμη 

ενός  εμπνευσμένου και δη-
μιουργικού Κοινοτάρχη του 
Ελληνικού, του Χαράλαμπου 
Ταλούμη, που  σε δύσκο-
λους καιρούς για την Ελ-
λάδα και μέσα στις αντίξο-
ες εθνικές περιπέτειες της 
δεκαετίας του 1920,  έγινε 
μπροστάρης στην πάνδη-
μη προσπάθεια της τοπικής 
κοινωνίας για τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των συ-
μπολιτών του.
Ας αναλογισθούμε ότι 

πριν από ογδόντα χρόνια  οι 
συνθήκες της καθημερινής 
ζωής στα χωριά μας ήταν 
πραγματικά δυσβάστακτες. 
Ειδικά στο Ελληνικό, όπως 

οι παλιοί ακόμα θυμούνται, 
τα καλοκαίρια η λειψυδρία 
και το στέρεμα των πέντε 
μοναδικών πηγαδιών, που 
είχαν πόσιμο νερό για το 
χωριό, έκανε πραγματικό 
μαρτύριο τη ζωή των νοικο-
κυριών.
Η τοπική κοινωνία συνει-

δητοποιούσε το δράμα της 
έλλειψης νερού και αγωνι-
ούσε για το αβέβαιο μέλ-
λον, αναζητώντας λύσεις 
για την επιβίωση της. Όλοι 
οι μουλατσιώτες συζητού-
σαν καθημερινά για τη μία ή 
την άλλη δυνατότητα, άλλοι 
συμφωνώντας  και άλλοι δι-
αφωνώντας με τις εναλλα-
κτικές προτάσεις.
Και ήταν ο τότε Κοινοτάρ-

χης Ελληνικού,  ο αείμνη-
στος Χαράλαμπος  Ταλού-
μης που έλαβε τη σπουδαία 
απόφαση και τέθηκε επικε-
φαλής σε μία πάνδημη εθε-
λοντική  κινητοποίηση των 
συγχωριανών του, ώστε τε-
λικά να βρεθεί η λύση και 
να έλθει νερό στο χωριό, 
από την πηγή Κακόρεμα. 
Ενεργοποιώντας  πα -

ράλληλα και τα ξενιτεμένα  
παιδιά του Ελληνικού στην 
Αμερική, που έστειλαν τα 
χρήματα για την αγορά των 
σωληνώσεων.
Έτσι το νερό από το Κα-

κόρεμα ήλθε στο Ελληνικό 
και ξεκίνησε μια καλύτερη 
μέρα για το χωριό, που έζη-

σε  περίοδο κοινωνικής και 
οικονομικής ευημερίας.
Στο πρόσωπο του αειμνή-

στου Χαράλαμπου Ταλού-
μη τιμούμε σήμερα επίσης 
όλους εκείνους τους ανθρώ-

πους της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης , 
από όποια θέση 
και αν υπηρέτη-
σαν, που δούλε-
ψαν δημιουργικά 
για τον τόπο μας.
Τιμούμε  τους 

Προέδρους της 
Κοινότητας Ελληνικού που 
σήμερα δεν βρίσκονται στη 
ζωή, αλλά και όσους ζουν 
ανάμεσα μας, όπως το Γιάν-
νη Κουρουνιώτη, τον Ηλία 
Γεωργαντά, τον Αντώνη Βα-
σιλόπουλο, που μέσα από 
δύσκολες συνθήκες κατά-
φεραν με το έργο τους να 
σταθούν αντάξιοι της εμπι-
στοσύνης των συγχωριανών 
τους.
Η προτομή του αειμνή-

στου Χαράλαμπου Ταλούμη 
που σε λίγο θα αποκαλύ-
ψουμε, δεν είναι απλά ένα 
άψυχο κομμάτι μπρούντζος. 
Είναι ένα  ζωντανό σύμβο-

λο μνήμης, παραδειγματι-
σμού και δέσμευσης, τόσο 
για μας όσο και για τις επό-
μενες γενιές, ώστε  διαρκώς 
να συνεχίζουμε με θάρρος, 
πίστη και ενθουσιασμό τη 
δημιουργική πορεία για την 
ανάπτυξη του τόπου μας. 
Άλλωστε εκείνο το αρχικό 

έργο της ύδρευσης του Ελ-
ληνικού από το Κακόρεμα, 
αλλά και από τις πηγές Σα-
βαλά, προ πολλού έχει κλεί-
σει τον κύκλο της ζωής του, 
μη  μπορώντας σήμερα να 
ανταποκριθεί στις αυξημέ-
νες απαιτήσεις που υπαγο-
ρεύει ο σύγχρονος τρόπος 
της ζωής μας. 
Για το λόγο αυτό, όπως 

γνωρίζετε, έχουμε θέσει σε 
πρώτη προτεραιότητα τη 
ριζική ανακατασκευή  και 
αντικατάσταση του δικτύου 
ύδρευσης στο σύνολό του.

 Ένα έργο που σε μήκος 
ξεπερνά τα 40 χιλιόμετρα, 
με υψηλό κόστος και υψη-
λών προδιαγραφών, ώστε 
να ανταποκρίνεται στις ση-
μερινές αλλά και στις μελ-
λοντικές ανάγκες και απαι-
τήσεις της κοινωνίας μας.
Αγαπητοί Συμπολίτες μου, 
Θα ήθελα να επαινέσω 

τον Πρόεδρο και το Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Συλλό-
γου του Ελληνικού για την 
απόφαση τους να τιμήσουν 
τον αείμνηστο Κοινοτάρχη 
Χαράλαμπο  Ταλούμη με 
αυτή την προτομή, που από 
σήμερα θα κοσμεί  το  πρώ-
ην Κοινοτικό Κατάστημα του 
Ελληνικού. 
Κύριε Πρόεδρε, 
Επιθυμώ να σας ευχαρι-

στήσω για την πρόσκληση 
σας να παρευρεθώ στη σε-
μνή αυτή εκδήλωση και να 
τελέσω ως Δήμαρχος Τρι-
κολώνων τα αποκαλυπτήρια 
αυτής της προτομής.  
Σας ευχαριστώ όλους για 

την παρουσία σας.

Αγαπητοί πατριώτες, κυρί-
ες και κύριοι,

Είναι μεγάλη τιμή για το 
σημερινό Δ. Σ. να υλοποιήσει 
την απόφαση του προηγού-
μενου Δ. Σ. κ΄ την ομόφωνη 
απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης του Νοεμβρίου και να 
κάνει σήμερα τα αποκαλυπτή-
ρια της προτομής ενός πατρι-
ώτη, που με το έργο του σημά-
δεψε τη νεότερη ιστορία του 
χωριού μας, του Χαράλαμπου 
Ταλούμη. Και για να ακριβο-
λογούμε με το έργο της υδρο-
δότησης του Ελληνικού σε 
πολύ δύσκολα χρόνια, έδωσε 
σ’ αυτό τον τόπο μεγάλη ώθη-
ση και ανάπτυξη πολύ νωρί-
τερα σε σχέση με τα υπόλοιπα 
χωριά της περιοχής. Αρκεί 
να σκεφτούμε ότι το έργο της 
υδροδότησης στα υπόλοιπα 
χωριά ολοκληρώθηκε τη δε-
καετία του ΄60. Φυσικά σε 
αυτή τη προσπάθεια δεν ήταν 
μόνος. Είχε από πίσω του ένα 
ολόκληρο χωριό, ειδικά όταν 
όλοι πείσθηκαν ότι το έργο 
της υδροδότησης μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί.

Μέχρι τότε, το Ελληνικό 
έπαιρνε νερό από τα πηγάδια. 
Με ξύλινα νεροβάρελα, μετέ-
φεραν το νερό με τα ζώα φορ-
τωμένα και οι γυναίκες «ζα-
λιά στην πλάτη». Το καλοκαί-
ρι οι κάτοικοι μετέφεραν το 
νερό από του «Παπαδήμου» 
μια ώρα μακριά από το χω-
ριό. Πολύ πρωί οι γυναίκες 
ξεκινούσαν για τα πηγάδια 
να πάρουν σειρά να γεμίσουν 
το βαρέλι, γιατί το νερό συ-
γκεντρωνόταν τη νύκτα. Στην 
απελπιστική αυτή κατάσταση 
δεν υπήρχε λύση. Το 1920 
εμφανίζεται ο Χαράλαμπος 
Ταλούμης, κοινοτικός σύμ-
βουλος τότε, ο οποίος εξέφρα-
σε την επιθυμία να φέρει το 
νερό στο χωριό από το «Κα-
κόρεμα» 5 χιλ. μακριά από το 
χωριό. 

Στο άκουσμα της σκέψης 
αυτής ουδείς έδωσε σημασία. 
Αυτός όμως επέμενε και όταν 
ανέλαβε την προεδρία πήρε 
και την απόφαση. Επεσκέ-
φθη το μέρος που είναι άγριο 
και απόκρημνο και είδε ότι 
κάτω από ανυπολόγιστο όγκο 
χωμάτων έβγαινε λίγο νερό. 
Πιο βαθιά όμως, ακουγόταν 
υπόκωφη βουή και συμπέρα-
νε ότι το νερό ήταν πολύ. Οι 
αντιρρήσεις, οι διχογνωμίες 
και οι επικρίσεις ήταν πολ-
λές, καθώς αυτοί που διαφω-
νούσαν θεωρούσαν το έργο 
αδύνατο και τη συζήτηση 
περιττή. Όμως ο μπαρμπα-
Χαραλάμπης ξεκίνησε το έργο 
μόνος, με τη βοήθεια μερικών 
ακόμη στενών συνεργατών 
του και λίγων εργατών. Όταν 
δε ο μηχανικός που έφερε 
απεφάνθη ότι το έργο ήταν 
εφικτό, πολλοί περισσότεροι 
άρχισαν να συμμετέχουν στην 
κατασκευή του έργου. 

Επειδή η περιοχή της πη-
γής ανήκει στη Στεμνίτσα, πα-
ρουσιάστηκε και ιδιοκτήτης 
της έκτασης από την οποία 
ανάβλυζε το νερό, ο οποίος 
ισχυρίστηκε ότι του ανήκει. Ο 

μπαρμπα-Χαραλάμπης όμως 
παρέκαμψε και αυτή τη δυ-
σκολία μετά από συμφωνία 
με τον τότε ιδιοκτήτη και τον 
τότε κοινοτάρχη Στεμνίτσας.

Για την οικονομική υπο-
στήριξη του έργου ιδρύθηκε 
από τους πατριώτες και ο 
σύλλογος «Ζωοδόχος Πηγή» 
με πρόεδρο τον Χαράλαμπο 
Ταλούμη με υποχρεωτική κα-
ταβολή από κάθε οικογένεια 
400 δρχ. για την αγορά σω-
λήνων, κατασκευή υδραγω-
γείου, δεξαμενής κ.λ.π. Από 
Θεσσαλονίκη ο πατριώτης Δ. 
Αναγνωστόπουλος στρατιωτι-
κός γιατρός τότε φρόντισε για 
την εξεύρεση και μεταφορά 
σωλήνων, που είχαν μείνει 
ως λάφυρο από τους Βαλκα-
νικούς Πολέμους οι οποίοι 
μεταφέρθηκαν με πλοίο μέ-
χρι το Ναύπλιο, από εκεί με 
τρένο στη Μεγαλόπολη και 
με κάρα μέχρι το χωριό. Από 
την πλατεία όπου συγκεντρώ-
θηκαν, οι κάτοικοι τις με-
τέφεραν στον ώμο μέχρι το 
Κακόκερμα. Κάθε οικογένεια 
δεσμευόταν σε προσωπική ερ-
γασία είτε στο σκάψιμο, είτε 
στη σύνδεση των σωλήνων. Σε 
όλα πρωτοστατούσε ο μπαρ-
μπα-Χαραλάμπης ο οποί-
ος ενθάρρυνε και όλους που 
συμμετείχαν. Έτσι το νερό το 
1922 έφθασε στο ρέμα, εκεί 
που σήμερα είναι το τυροκο-
μείο. 

Η δεύτερη φάση του έργου 
ήταν να δοθεί νερό σε όλες 
τις γειτονιές του χωριού. Το 
1923 τοποθετήθηκαν οκτώ 
βρύσες σε όλα τα σημεία του 
χωριού και μετά άλλες οκτώ 
με κάνουλες και τσιμεντένιες 
ποτίστρες. 

Όπως σας περιέγραψα, οι 
δυσκολίες ήταν πολλές και τα 
εμπόδια ανυπέρβλητα, ενώ η 
κρατική βοήθεια μηδαμινή 
από ένα κράτος που μόλις 
είχε βγει τραυματισμένο βα-
ριά από τον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και τη Μικρασιατική 
Καταστροφή. 

Ο Χαράλαμπος Ταλούμης 
είχε τη σύλληψη και την ορ-
γάνωση αυτού του έργου. 
Μαζί του ο Γιάννης Τσερώ-
νης, ο Αθανάσιος Μαυράκος, 
ο Δημ. Αναγνωστόπουλος και 
τα μέλη του σωματείου της 
Ζωοδόχου Πηγής. Στο πρό-
σωπό του τιμάμε όλους αυ-
τούς αλλά και τους αφανείς 
πατριώτες που έσκαψαν, με-
τέφεραν σωλήνες, ιδροκόπη-
σαν, κρεμάστηκαν με σχοινιά 
από φαράγγια για να μπορού-
με εμείς σήμερα να κάνουμε 
αυτό που θεωρούμε αυτονό-

ητο. Να ανοίγουμε τη βρύση 
και να τρέχει νερό. Αυτό στις 
αρχές του αιώνα δεν ήταν 
αυτονόητο. Ήταν προνόμιο 
λίγων. Την τότε κατάσταση 
περιγράφει με ακρίβεια ο αεί-
μνηστος δάσκαλος του χωριού 
μας, Γεώργιος Παπαντωνί-
ου, στο βιβλίο που εξέδωσε το 
1972 και που ο σύλλογος το 
βρήκε και ανατύπωσε το σχε-
τικό κεφάλαιο. Αυτό το κάνα-
με και για να διαπιστώσουν 
και οι λίγοι αμφισβητίες του 
έργου την τότε κατάσταση από 
μια αντικειμενική πένα πριν 
από 40 χρόνια. 

Ο σύλλογος ανέλαβε την 
υλοποίηση της κατασκευής 
της προτομής και για έναν 
άλλο λόγο. Αυτή η κοινή 
προσπάθεια ενός μικρού 
και φτωχού τότε χωριού, 
αποτελούμενο κυρίως από 
γεωργούς και κτηνοτρό-
φους, που αποφασιστικά 
παίρνοντας τύχες του τό-
που τους στα χέρια τους, 
μη περιμένοντας βοήθεια 
από κανένα, είναι φωτει-
νό παράδειγμα για όλους 
μας. Αποδεικνύει περίτρα-
να ότι την τύχη μας και τη 
πορεία μας τη διαμορφώ-
νουμε εμείς οι ίδιοι. Ας το 
κρατήσουμε αυτό σαν δί-
δαγμα και κεντρική ιδέα 
της σημερινής τελετής.

Τελειώνοντας, να ευχαρι-
στήσω όλους όσους συνέβαλαν 
στην ολοκλήρωση αυτού του 
έργου, με πρώτους τα μέλη 
του τωρινού και προηγούμε-
νου Δ. Σ, του συλλόγου που 
ομόφωνα πήρε τη απόφαση. 
Τα μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Βασίλειο Κουρουνιώ-
τη και Χαράλαμπο Μπαρμπα-
λιά, τον πρόεδρο του τοπικού 
συμβουλίου Αργύρη Ανδρια-
νό, για τη συμβολή τους στην 
ολοκλήρωση αυτού του έργου. 

Θέλω ακόμη να ευχαριστή-
σω για την κατασκευή της 
προτομής, τον γλύπτη Νίκο 
Τρανό, έργα του οποίου βρί-
σκονται σε μουσεία και συλ-
λογές σε όλο τον κόσμο και 
είναι μεγάλη μας τιμή που 
ένα ακόμη έργο του θα κοσμεί 
το χωριό μας. 

Κλείνοντας, κρατάω σαν 
υποθήκη τα λόγια συμπατρι-
ώτη μας που δούλεψε για να 
γίνει το έργο και έζησε το χω-
ριό πριν αλλά και μετά την 
υδροδότησή του, ο οποίος μου 
είπε όταν αναλάβαμε τον Νο-
έμβρη « Δεν ξέρω τι σκοπό 
έχετε, αλλά έχουμε ένα χρέος 
στον μπαρμπα-Χαραλάμπη».

 Και αυτό το χρέος ξοφλάμε 
σήμερα. 

Χαιρετισμός Δημάρχου 
κ. Γεώργιου Ι. Μπαρούτσα

γ ρ ς

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΣΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ 

ΤΟΥ ΧΑΡ. ΤΑΛΟΥΜΗ
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ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η σύνταξη της εφημερίδας διατηρεί το δικαίωμα ανά-

λογα με την υπάρχουσα ύλη να αφαιρεί ή να προσθέτει 
ορισμένο αριθμό διαφημίσεων από εκείνες που δημοσιεύ-
ονται δωρεάν και αφορούν τους επαγγελματίες του χω-
ριού. Προσπαθεί πάντα η οποιαδήποτε προσθαφαίρεση 
να γίνεται κατά τρόπο δίκαιο ώστε κανείς διαφημιζόμενος 
πατριώτης να μην αισθάνεται αδικημένος. Αν κάποιον αδι-
κήσαμε σίγουρα ήταν αθέλητο και σε επόμενα φύλλα θα 
διορθωθεί. 

Με μεγάλη επιτυχία 
στέφθηκαν οι πρώτοι 

αγώνες τάβλι και σκάκι που 
έγιναν στις 22 και 23 Αυγού-
στου στο χωριό! 

 Οι συμμετοχές στο τάβλι 
έφτασαν τις 20, αποτελού-
μενες από …….βετεράνους 
του είδους, ενώ στο σκάκι το 

οποίο προτιμήθηκε απ τις μι-
κρές ηλικίες δήλωσαν συμμε-
τοχή 10 άτομα.

 Στο τάβλι συμμετείχαν 
όλες οι ηλικίες και οι αγώ-
νες ξεκίνησαν με ενθουσια-
σμό απ τους μεγαλύτερους 
οι οποίοι νόμιζαν ότι θα κά-

νουν … περίπατο !! Αλλά η 
νέα γενιά απέδειξε ότι ξεπέ-
ρασε τους δασκάλους της 
στο άθλημα ! Η έκπληξη των 
αγώνων ήταν ο Γιάννης Ηλ. 
Γεωργαντάς που «καθάρισε» 
παλιές καραβάνες των ζα-
ριών οι οποίοι δεν κατάλαβαν 
πως την έπαθαν απ’ τον…. 
μικρό !!!

Νικητής ύστερα από δυνα-
τές μάχες, εν μέσω διαπλη-
κτισμών και υποδείξεων για 

τον τρόπο του παιχνιδιού 
από την παραβρισκόμενη …
γαλαρία αναδείχθηκε ο Ηλί-
ας Χαρ. Ταλούμης, δεύτερος 
ο Ηλίας Χαρ. Κουρουνιώτης 
και τρίτος ο Βασίλης Ιωαν. 
Ταλούμης. Το έπαθλο για τον 
νικητή ήταν ένα χειροποίητο 
τάβλι με επένδυση από φίλ-

ντισι. 
 Στο σκάκι (του οποίου οι 

συμμετοχές ξεκινούσαν από 

παίκτες 9 ετών!) ο τελικός 
αποδείχθηκε... ενδοοικογενει-
ακός ανάμεσα στον Βασίλη 
και στη Μαρία Παπαντωνίου, 
με νικητή τον Βασίλη Παπα-

ντωνίου ο οποίος είχε καθα-
ρίσει εύκολα κάθε αντίπαλο! 
Το έπαθλο ήταν ένα σκάκι με 
σκαλιστές φιγούρες. 

Και του χρόνου να είμαστε 
καλά με περισσότερες συμ-
μετοχές και με επέκταση 
των αγώνων και σε άλλα παι-
χνίδια, όπως προτάθηκαν π.χ. 
δηλωτή, μπιρίμπα, scrabble 
κ.λπ.!!!                      Ε.Π.

ων που ήσαν λειτουρ-
γοί στο χωριό μας. 

Έχουν αναρτηθεί και οι φωτογραφίες των 
μακαριστών Γέροντα Θεόκτιστου της Ιεράς 
Μονής του Αγίου Ιωάννου, προσφορά του φί-
λου μας Υπουργού κ, Δημήτρη Αβραμόπου-
λου, του Αρχιμανδρίτη Γόρτυνος και Μεγαλο-
πόλεως Γρηγορίου Τσάκαλη, προσφορά της 
αδελφής του Μαρία Αναστόπουλου-Τσάκαλη 
και του Μητροπολίτη Αφρικής Χρυσόστομου, 
που χάθηκε στην πτώση του Σινούκ. Ήταν 
ένθερμοι πνευματικοί μας πατέρες και είναι 
μεγάλη τιμή για μας, που κοσμούν με την 
φωτογραφία τους το Μουσείο μας. Επίσης 
έχουν τοποθετηθεί τα μανάλια του Αγίου Ιω-
άννη, μια βιβλιοθήκη με εκκλησιαστικά βι-
βλία, ένα στασίδι και ένα αναλόγιο.
Στην κυρίως αίθουσα έχουν εκτεθεί εικόνες 

από τον Προφήτη Ηλία, τον Άγιο Δημήτριο, 
την Παναγιά, τον Αγιάννη, ιερά άμφια των 
Μακαριστών Αρχιμανδρίτη Γρηγορίου Τσά-
καλη, του Παπά Γιώργη Γαϊτανάκη και του 
Παπά Κώστα Κωνσταντόπουλου, των οποίων 
είμαστε πνευματικά παιδιά. Ευχαριστούμε τις 
οικογένειές τους, που μας τα διέθεσαν και 
που μας τιμούν με την παρουσία τους.
Επίσης σε ειδική βιτρίνα έχουν εκτεθεί ορι-

σμένα ιερά σκεύη, όπως ο Εσταυρωμένος, 
εξαπτέρυγα από τον Αγιάννη, τα στέφανα με 
τα οποία στεφάνωναν τους νυμφευόμενους 
πριν το 1930, δισκοπότηρο, θυμιατά, ένα εκ 
των οποίων προέρχεται από την ορθόδοξη 
εκκλησία του Αγίου Νικολάου Μαδαγασκά-
ρης,, καντήλι κ.ά, καθώς και το Δεσποτικό 
και οι πολυέλαιοι του Αγιαννιού, η κολυμβή-
θρα, που σε αυτή οι περισσότεροι από μας 
έχουμε βαπτισθεί κ.ά.
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστή-

σουμε θερμά και αυτούς που μας άσκησαν 
αρνητική κριτική για την απόφασή μας περί 
ανέγερσης του κτιρίου αυτού, γιατί η αρνη-
τική κριτική τους, μας έδινε την δύναμη να 
συνεχίσουμε το έργο μας, να το αποπερα-
τώσουμε και τούτο είχε ως αποτέλεσμα να 
δεχθούμε και τα συγχαρητήρια αυτών των 
φίλων.
Τίποτε δεν γίνεται αν δεν παλέψουμε, αν 

δεν είμαστε ενωμένοι, αν δεν έχουμε οράμα-

τα και αν δεν μας διακατέχει η αγάπη και η 
αλληλεγγύη.
Με αυτές τις σκέψεις Σας παρακαλούμε 

όλοι μαζί να συμπορευόμαστε με αυτούς που 
απασχολούνται με έργα κοινής ωφέλειας και 
να τους συμπαραστεκόμαστε και είναι βέ-
βαιο και αποδεδειγμένο ότι το αποτέλεσμα 
θα είναι σημαντικό και σπουδαίο για τον τόπο 
μας, για μας, για τα παιδιά μας, για τις επερ-
χόμενες γενιές και για όλους τους επισκέπτες 
του τόπου μας και ιδία του χωριού μας.
Σας ευχαριστούμε και πάλι και ελπίζουμε 

ότι το έργο μας θα σας ικανοποιήσει, γιατί 
όπως προαναφέρθηκε το έργο αυτό έγινε με 
την καρδιά μας και με πολλή αγάπη, είναι το 
παιδί μας που πάντα θα φροντίζουμε και όλοι 
μας γνωρίζουμε ότι το οικοδόμημα που έχει 
θεμελιωθεί με αγάπη είναι γερό και αντέχει 
σε πολλά ρίχτερ.
Σας ευχαριστούμε και πάλι και Σας θέλουμε 

κοντά μας για να συνεχίσουμε με κάτι άλλο 
ωφέλιμο για τον τόπο μας.
Οι γυναίκες θέλουν μπορούν και αγωνί-

ζονται για ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαρι-
στούμε.
Στη συνέχεια κόπηκε η κορδέλα που είχε 

τοποθετηθεί στην πόρτα εισόδου του Μου-
σείου από τον Αιδεσιμότατο Πατέρα Γεώργιο 
Κοκοσιούλη, τον Δήμαρχο κ. Γεώργιο Μπα-
ρούτσα και την Πρόεδρο του Συλλόγου και 
κατόπιν αυτού επεσκέφθηκαν τον χώρο του 
Μουσείου όλοι οι παρευρισκόμενοι και θαύ-
μασαν τα εκθέματα, που για τους περισσό-
τερους ήταν ανάμνηση των παιδικών τους 
χρόνων.
Προσφέρθηκαν σε όλους τους παρευρισκό-

μενους δίπλες και άρτος και το μεσημέρι γεύ-
μα στους περισσότερους στην Ταβέρνα του 
ΤΑΛΟΥΜΗ.
Το καλοκαίρι του 2009 πιστεύουμε ότι ήταν 

ένα καλοκαίρι εκπλήξεων για όλους μας ευ-
χόμαστε τα επόμενα καλοκαίρια να είναι κα-
λύτερα. Μπορεί να συμβεί τούτο αν είμαστε 
μονιασμένοι, αγαπημένοι και αποβάλουμε την 
οποιαδήποτε αρνητική σκέψη. Σύνθημά μας 
ας είναι: ΘΕΛΟΥΜΕ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ και τίποτε 
δεν στέκεται εμπόδιο στα οράματά μας.

Συνέχεια από τη σελ. 3

ΤΑΒΛΙ  ΚΑΙ ΣΚΑΚΙ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ

Στις 16 Αυγούστου ημέρα Κυριακή ο ιερέας του χωριού μας 
πατήρ Γεώργιος Κοκοσιούλης ανέλαβε μια ωραία πρωτο-

βουλία. Τέλεσε μνημόσυνο για όλους τους ιερείς που διετέλεσαν 
εφημέριοι στην ενορία του Ελληνικού από το 1750 περίπου έως 
το 1998 που ήταν εφημέριος ο αείμνηστος παπα-Κώστας Στο 
μνημόσυνο παραβρέθηκε όλο το χωριό και οι τοπικές αρχές του 
Ελληνικού. Ήταν μια παράλειψη εδώ και χρόνια που ο παπα-
Γιώργης τη θυμήθηκε. Συγχαρητήρια.

Η ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ 
ΑΓΟΡΑ

Με μεγάλη επιτυχία έγινε τη 
τελευταία εβδομάδα στο χωριό 
η λαχειοφόρος αγορά. Σ’ αυτό 
βοήθησαν οι μικροί μας φίλοι 
που αλώνισαν στη κυριολεξία 
τη πλατεία για να πουληθούν 
όσο το δυνατόν περισσότεροι 
λαχνοί. Χωρίς αυτούς δεν θα εί-
χαμε αυτή την επιτυχία. Το ΔΣ 
τους ευχαριστεί θερμά. Για την 
ιστορία να πούμε ότι πουλήθη-
καν 1588 λαχνοί και εισπράχθη-
καν 3970 ευρώ μια πολύ τονω-
τική ένεση για το ταμείο του 
συλλόγου. Να υπενθυμίσουμε 
ακόμα ότι αναζητείται ακόμη 
ο αριθμός 1318 που κερδίζει το 
notebook.

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ 
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Όσοι πατριώτες θέλουν 
να καταθέσουν κάποιο 
ποσό στο Σύλλογό μας 
μπορούν να το κάνουν 
πηγαίνοντας στην Εθνική 
Τράπεζα. Ο λογαριασμός 
είναι 040/609112-13. 
Καλό είναι μετά να ενημε-
ρώνουν τον ταμία ή οποιο-
δήποτε μέλος του ΔΣ ώστε 
η προσφορά να δημοσιεύε-
ται στην εφημερίδα.
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του 2010. Το 
υπόλοιπο τμήμα 
προς Καλαμά-
τα θα ολοκληρω-
θεί τον Ιούλιο 
του 2011 και ο 
κλάδος προς τη 
Σπάρτη τον Σε-
πτέμβριο του 
2012.
Τον κ. Σου-

φλιά συνόδευ-
αν ο υφυπουργός Παιδείας 
κ. Ανδρ. Λυκουρέντζος, 
η υφυπουργός Εργασίας Κα 
Καλαντζάκου, βουλευτές και 

νομάρχες από τους πέντε νο-
μούς της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου.

Αναδημοσίευση από τα «Νέα 
της Μεγαλοπόλεως»

Στις 12/8 δόθηκε στην 
κυκλοφορία από τον 

υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Σου-
φλιά, η δεύτερη σήραγγα 
στο Αρτεμίσιο (φωτό), έξι 
(6) μήνες πριν τη συμβατική 
υποχρέωση της Κ/Ξ ΜΟΡΕ-
ΑΣ.
Η δεύτερη σήραγγα, ευ-

ρωπαϊκών προδιαγραφών μή-
κους 1400 μέτρων, από την 
7η Σεπτεμβρίου και μέ-
χρι τέλος Νοεμβρίου θα 
είναι διπλής κατευθύνσε-
ως (άνοδος - κάθοδος) αφού 

έκλεισε η πρώτη σήραγγα, 
για εκσυγχρονισμό και ανα-
βάθμιση.
Σε δηλώσεις του ο κ. Σου-

φλιάς, αφού συνεχάρη την 
κατασκευάστρια κοινοπραξία, 
ανέφερε ότι το τμήμα Κό-
ρινθος - Τρίπολη μαζί με τις 
νέες σήραγγες Νεοχωρίου 
θα δοθούν στην κυκλοφο-
ρία τον Μάρτιο του 2010 
και λίγο μετά η παράκαμψη 
Σπαθοβουνίου και η νέα 
σήραγγα Στέρνας. 
Το τμήμα Αθήναιον - Λεύ-

κτρο που παρακάμπτει τις 
στροφές της Μεγαλόπολης, 
θα παραδοθεί μέχρι το τέλος 
του 2009. Το τμήμα Τρίπο-
λη - Αθήναιον με τη σήραγ-
γα Καλογερικού, θα ολοκλη-
ρωθεί μέχρι τον Αύγουστο 

Για το καινούργιο τυροκομείο στο χωριό δεν είχαμε γράψει τί-
ποτα. Δε μας άφηνε ο Βασίλης ο οποίος μας έλεγε να περιμένουμε 
μέχρι να είναι τελείως έτοιμο. Και να που ετοιμάστηκε, λειτουργεί 
και προσφέρει τα υπέροχα τυροκομικά του προϊόντα σε όλη τη 
περιοχή και όχι μόνο. Το τυροκομείο του Βασίλη του Κουρουνιώ-
τη βρίσκεται ένα χιλιόμετρο πριν τη κάτω είσοδο του χωριού, στη 
καρδιά της Πελοποννησιακής γης. Με τη πείρα τριών γενεών, με 

σεβασμό στη παρά-
δοση και την απόλυ-
τη ποιότητα αλλά και 
τη βοήθεια της σύγ-
χρονης τεχνολογίας 
αξιοποιεί ιδανικά τον 
κόπο των κτηνοτρό-
φων της ορεινής Αρ-
καδίας. Στο υπερσύγ-
χρονο αυτό τυροκο-
μείο, κόσμημα για το 
Ελληνικό, πάντρεψε 

την πείρα με τα σύγχρονα μηχανήματα. Παρασκευάζει γραβιέρα, 
μυζήθρα, μανουρομυζήθρα και φυσικά την περίφημη φέτα του Ελ-
ληνικού με την υπέροχη γεύση. Όλα τα προϊόντα του Βασίλη ακο-
λουθούν την πιστοποίηση HACCP, την πιστοποίηση ISO 22000, 
καθώς και όλες τις πιστοποιήσεις υγιεινής και ποιότητας.
Η περίφημη φέτα του Ελληνικού παράγεται από τοπικό φρέσκο 

πρόβειο και κατσικίσιο γάλα και ωριμάζει σε άλμη.
Η γραβιέρα παρα-

σκευάζεται με φρέ-
σκο γάλα πρόβειο 
και κατσικίσιο και 
αφήνεται να ωριμά-
σει στον ελεγχόμενο 
χώρο θερμοκρασίας 
και υγρασίας, μέχρι 
να αποκτήσει τα γευ-
στικά χαρακτηριστικά 
που την κάνουν μονα-
δική.
Και φυσικά δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στη μυζήθρα 

που ωριμάζει αργά, με φυσικό τρόπο πριν διατεθεί στην κατανά-
λωση.
Τα προϊόντα του Βασίλη μπορείτε να τα βρείτε εκτός από το τυ-

ροκομείο στο Ελληνικό και σε επιλεγμένα καταστήματα.
Συμπληρώνουν ιδανικά τα τραπέζια όσων αγαπούν τις ωραίες 

γεύσεις και το καλό φαγητό. Βάλτε τα στο τραπέζι σας και δε θα 
χάσετε.

Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 

31 Οκτωβρίου 2009. 
Περιμένουμε έγκαιρα 
τις συνεργασίες σας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
του Συλλόγου στο διαδίκτυο 

στη διεύθυνση www.ellinikon.gr

ΕΝΑ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Στο προηγούμενο φύλλο ο δαίμων του τυπογραφείου χτύ-

πησε και μάλιστα πρωτοσέλιδο. Αναφέραμε την αναπληρώτρια 
καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης και του Πολιτισμού στο 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο κ. Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη 

σύζυγο του εκλεκτού πατριώτη και δημοτικού συμβούλου κ. 
Γιάννη Λαγού ως σύζυγο του τούρκου καθηγητή κ. Λεβέντ 
Καγιαπινάρ. Επανορθώνουμε ζητώντας συγγνώμη απ’ όλους. 
Δεν θα θέλαμε με κανένα τρόπο να είμαστε η αιτία άλλης μιας 
ακόμη …..ελληνοτουρκικής σύρραξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 37                                     Ελληνικό 4-6-2009
Προς την 
Κυρίαν Πρόεδρον και τα μέλη
Του Συλλόγου Γυναικών Ελληνικού Γορτυνίας
ΑΘΗΝΑ

Αγαπητή μας κυρία Πρόεδρε, κ. Μαρία Μπαρμπαλιά, χαίρετε 
πάντοτε εν Κυρίω.
Εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού 

Προφήτου Ηλιού Ελληνικού Γορτυνίας και όλων των ενοριτών 
και συμπατριωτών μας, θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς προσω-
πικώς, αλλά και όλα τα μέλη του Συλλόγου σας, δι’ όσα εκο-
πιάσατε, μοχθήσατε και εξοδεύσατε δια το αρτιότατον και πε-
ρικαλέστατον Ελλησιαστικόν Μουσείον του χωριού μας και της 
ενορίας, εις τον προαύλειον χώρον του κοιμητηριακού Ιερού 
Ναού Τιμίου Προδρόμου.
Το αξιόλογον αυτό έργον της ανεγέρσεως και λειτουργίας 

του Εκκλησιαστικού Μουσείου, μας συγκινεί και μας ευχαριστεί 
όλους και θα υπενθυμίζει εις τους νεοτέρους, αλλά και εις τις 
επερχόμενες γενιές την ιστορία του ωραίου μας χωριού..
Με την πρωτοβουλία σας αυτή, αγαπητή κυρία Μαρία, απο-

δείξατε μια φορά ακόμη, την αγάπην σας και τον σεβασμόν σας 
προς την ιδιαιτέραν σας πατρίδα, το Ελληνικόν Γορτυνίας, αλλά 
και την αγάπην σας προς όλους μας που κατοικούμε εδώ και 
συγκινούμεθα με αυτή σας την ανιδιοτελή πράξη.
Διαβιβάσατε, παρακαλώ, τις ευχές μου και τις ευχαριστίες μου 

σε όλα τα μέλη (κυρίες) του Συλλόγου σας και τις οικογένειές 
τους.

Μετά πολλών ευχών
Δια το Ελλησιαστικόν Συμβούλιον
Ιερεύς Γεώργιος Κοκοσιούλης

15Αύγουστος. Και στο χωριό μας το ίδιο 
γνώριμο σκηνικό όπως κάθε χρόνο! 

Αρχίζουμε σιγά-σιγά να μαζευόμαστε όλοι! 
Παιδιά, έφηβοι, ενήλικες, παππούδες, όλοι! 
Προσδοκία μας όπως πάντα είναι να σμίξουν 
ξανά οι γνωστές παρέες και να κλείσουμε έτσι 
με τον πιο όμορφο τρόπο το καλοκαίρι μας! 
Και ενώ οι μέρες κυλούσαν ήρεμα κι ωραία, 
έμελλε μια σειρά δυσάρεστων γεγονότων να 
διαταράξει για λίγο την τάξη των πραγμάτων 
στο Ελληνικό! Γεγονότα που έγιναν σαφώς 
αντιληπτά απ’ την πλειοψηφία της τοπικής 
κοινωνίας και προκάλεσαν πληθώρα αρνητι-
κών συναισθημάτων σε μεγάλη μερίδα των 
κατοίκων. Κάποια στιγμή στο χωριό λοιπόν 
παρουσιάστηκαν 2 κρούσματα της γνωστής 
πια σε όλους “γρίπης των χοίρων”. 
Από το πρώτο κιόλας λεπτό της γνωστοποί-

ησης του ζητήματος με έκπληξη παρατήρησα 
να φανερώνονται ένα προς ένα όλα εκείνα 
τα χαρακτηριστικά μιας κλειστής και συντη-
ρητικής κοινωνίας: κρυψίνοια, ασαφής διάχυ-
ση της πληροφορίας και μια αδικαιολόγητη 
τρομολαγνεία, στοιχεία που παραπέμπουν σε 
παλαιότερες σκοτεινές/σκοταδιστικές εποχές. 
Στο κέντρο όλων αυτών βρέθηκε η οικογένεια 
στην οποία εντοπίστηκαν τα εν λόγω κρού-
σματα, η οποία στιγματίστηκε άδικα και πα-
ράλογα, ως εάν επρόκειτο για πανώλη! Εδώ 
θα πρέπει να τονιστεί ότι από το διεθνή και 
τον εσωτερικό τύπο το θέμα αυτό έχει πάρει 

γιγαντιαίες διαστάσεις, δυσανάλογες με την 
πραγματικότητα για σκοπούς καθαρά και μόνο 
οικονομικούς. Η εν λόγω γρίπη (Η1Ν1) αποτε-
λεί μετάλλαξη του ιού της κοινής γρίπης με 
αποτέλεσμα να προσβάλλει έντονα το πνευ-
μονο-θωρακικό σύστημα. 
Η αλήθεια που προκύπτει από την σωστή 

ενημέρωση είναι ότι υπάρχουν κάποιες πλη-
θυσμιακές ομάδες που καλό θα ήταν να δεί-
ξουν αυξημένη προσοχή. Οι ομάδες αυτές 
είναι τα μικρά παιδιά, οι υπερήλικες και τα 
άτομα με χρόνιες πνευμονολογικές παθήσεις 
(άσθμα κ.λπ.) ή ιστορικό πνευμονίας. Δηλα-
δή τίποτα το ακραίο! Θα ήταν ίσως πιο δόκι-
μο σε αντίστοιχες (απευκταίες!) περιπτώσεις 
στο μέλλον να υπάρξει λιγότερος φόβος, σω-
στή και έγκαιρη ενημέρωση από τους αρμό-
διους και κυρίως σωστή συνεργασία μεταξύ 
των τοπικών φορέων. Τουναντίον, σε καμία 
περίπτωση προσπάθεια εκμετάλλευσης της 
κατάστασης και πόσω μάλλον συκοφαντίες 
και ψευδείς κατηγορίες κατά συγκεκριμένων 
προσώπων…! 
Στο συγκεκριμένο άρθρο θέλω να τονίσω 

ότι γράφω αποκλειστικά και μόνο εξ ονόματος 
εμού της ιδίας. Και σε καμία περίπτωση δε 
χρησιμοποιώ την ιδιότητά μου (αυτή την επο-
χή) ούτε ως μέλος του συλλόγου ούτε και ως 
προσωπική φίλη της οικογένειας στην οποία 
αφορά το περιστατικό. 

Μαρία Παπαφωτίου

Δόθηκε στην κυκλοφορία η δεύτερη 
σήραγγα Αρτεμισίου

• Στο τέλος του χρόνου το τμήμα Αθήναιον - Λεύκτρο

ς ( ς ς) φ

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η 
κατασκευή της γέφυρας Αλφειού 

στο Λεύκτρο

Ο ιός της... άγνοιας!


