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ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Μετά από πολλές προσπάθειες της πενταμελούς επιτροπής είμαστε στην ευχάριστη θέση
να ανακοινώσουμε στους πατριώτες ότι το ξενοδοχείο του συλλόγου ξανανοίγει. Από το
Γενάρη που έκλεισε οι προσπάθειες που έγιναν ήταν συνεχείς. Ειδικά αυτή τη φορά ο προβληματισμός ήταν
μεγάλος μετά από
τις προηγούμενες αποτυχημένες επι λογές. Ο
στόχος ήταν αυτή
τη φορά να μην
υπάρξει η οποιαδήποτε βιασύνη
στην επιλογή του
ενοικιαστή και η
επι λογή να είναι
αυστηρή. Οι προτάσεις δεν έλειψαν όλο αυτό το
διάστημα. Μετά
από πολλή σκέψη
τελικά το ξενοδοχείο δόθηκε σε
επιχειρηματία γνώστη του τουριστικού προιόντος και ιδιοκτήτη άλλων δύο ξενοδοχείων στη
Μύκονο και στη Σαντορίνη τον κ. Νικήτα Καλφόπουλο. Ήδη ο νέος ενοικιαστής προχωρά
σε όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης ενώ το ξενοδοχείο έχει ήδη ρεύμα. Επιπλέον για διευκόλυνση οικονομική του συλλόγου προκατέβαλλε ενοίκια ενός έτους. Μέσα στον Ιούλιο θα
εγκατασταθούν συνεργεία ενώ θα προχωρήσει με δικά του έξοδα στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και τη κατασκευή πισίνας. Ξέρουμε ότι οι πατριώτες είναι επιφυλακτικοί μετά
από τα προηγούμενα ναυάΗ γιορτή της βράβευσης των επιτυχόντων στα ΑΕΙ και
για και ειδικά το τελευταίο.
ΤΕΙ θα γίνει το Σάββατο 23 Αυγούστου, στις 9 το βράΌμως η επιτροπή έπρεπε να
δυ. Όλοι οι βραβευθέντες θα πρέπει να παρευρίσκονται
πάρει αποφάσεις γρήγορες
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στο Ελληνικό εκείνο το βράδυ. Μετά
και δύσκολες. Το αν πέτυχε
τη βράβευση θα ακολουθήσει μουσική βραδιά με το συσίγουρα θα το δείξει ο χρόγκρότημα του Παναγιώτη Σταθέα.
νος. Από πλευράς συλλόγου
ευχόμαστε στο καινούργιο
ιδιοκτήτη καλές δουλειές και
να είναι σίγουρος ότι ο σύλλογος, το χωριό και ο όμιλος
Με απόφαση του Δ.Σ. του συλλόγου οι εκλογές για
Φουρλή θα είναι δίπλα του
την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου ορίστησε κάθε προσπάθεια.
καν για την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στην αίθουσα της

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Παγγορτυνιακής Ομοσπονδίας (Πειραιώς 1 - Ομόνοια). Όσοι θέλουν να είναι υποψήφιοι θα πρέπει να
προσέλθουν ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στα γραφεία του συλλόγου για να συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής μέχρι και τη Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 8 μ.μ.
Το ιδιαίτερο των φετεινών εκλογών είναι ότι το
συμβούλιο που θα εκλεγεί θα είναι 7μελές και οι ψηφοφόροι μπορούν να βάλουν μέχρι και 7 σταυρούς.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όσοι κατάγονται από το
Ελληνικό. Να είμαστε όλοι εκεί για να εκλέξουμε τους
καλλίτερους που θα οδηγήσουν το σύλλογο στην επόμενη τριετία.

Και επίσημα από το
πρωτοδικείο πρόεδρος του
τοπικού διαμερίσματος Ελληνικού ανακηρύχθηκε ο
Μπάμπης Μπαρμπαλιάς με
αναπληρώτρια τη βασιλική
Κουρουνιώτη.
Συγχαρητήρια και καλό
κουράγιο.....

Σ’ αυτό το φύλλο γράφουν
Ηλίας Γεωργαντάς

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Για λόγους οικονομίας η εφημερίδα μας είναι, τις περισσότερες φορές, 4σέλιδη. Γι’ αυτό είναι δύσκολο να δημοσιεύονται μεγάλα άρθρα ή κείμενα άσχετα με το χωριό,
λόγω έλλειψης χώρου. Αυτό όμως μπορεί να γίνει στο
facebook και στη δ/νση elliniko arcadias fun club, όπου
μπορεί ο κάθε πατριώτης να αναρτήσει αυτό που θέλει για
να ενημερώσει το χωριό. Φυσικά δεν ανεβαίνουν κείμενα
υβριστικά ή άρθρα που προσβάλλουν πατριώτες.

Βαγ. Θεοδωρόπουλος
Χριστίνα Κόνιαρη
π. Γεωργ. Κοκοσιούλης
Σοφία Μπαρμπαλιά
Χαρ. Μπαρμπαλιάς
Αντ. Παπαντωνίου
Δήμητρα Παπαντωνίου

ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΕΣ ΝΙΚΕΣ

Ό

πως σε όλη την
Ελλάδα έτσι και
στο χωριό μας διεξήχθησαν οι δημοτικές εκλογές.
Όσον αφορά στο τοπικό
διαμέρισμα Ελληνικού ο
Χαράλαμπος Μπαρμπαλιάς επανεξελέγη πρόεδρος πετυχαίνοντας καθαρή νίκη με ποσοστό
60%. Στο δήμο Γορτυνίας επανεξελέγη δήμαρχος τη δεύτερη Κυριακή
ο Γιάννης Γιαννόπουλος.
Από το Ελληνικό εξελέγη
δημοτικός σύμβουλος και
ένας άνθρωπος του συλλόγου ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Το Δ.Σ. του
συλλόγου τους συγχαίρει
και θα είναι δίπλα τους
στην επίλυση των προΟ Γιάννης Γιαννόπουλος
βλημάτων του χωριού
ξανά Δήμαρχος Γορτυνίας
μας. Οι εκλογές τέλειωσαν και το χωριό ενωμένο θα βαδίσει την επόμενη πενταετία
ανεξάρτητα από το τι ψήφισε ο καθένας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Πολλοί συμπατριώτες μας μόνιμοι κάτοικοι του χωριού παρακολούθησαν πρόγραμμα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στα πλαίσια του Προγράμματος ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του
ΔΗΜΟΥ μας,περατώθηκε με επιτυχία το Σεμινάριο «Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» στη Σχολή της ΔΕΗ του Ελληνικού. Οι
εκπαιδευθέντες ευχαριστούν το Δήμο Γορτυνίας, την ΔΕΗ και
τον εξαίρετο εκπαιδευτή Θεόδωρο Μηλιώνη για την ευκαιρία
που τους παρασχέθηκε να παρακολουθήσουν το χρησιμότατο
αυτό Σεμινάριο!

/2

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου
Μαΐου - Ιουνίου 2014

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Λάμπης Καλλιανιώτης
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

Με συναισθήματα θλίψης πληροφορούμαστε
Στις 15/06/2014 ο Κώστας Μπαρμπα- κάθε φορά τον θάνατο των ξενιτεμένων μας. Στις
λιάς του Ηλία και της Ανδριάνας και η 22 Ιουνίου απεβίωσε ο Λάμπης Καλλιανιώτης, σε
Ιουλία Δρούλια του Παναγιώτη και της νοσοκομείο της Βοστώνης κατόπιν ολιγοήμερης
αδιαθεσίας. Η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλη στον
Χριστίνας, βάφτισαν την κορούλα τους.
Ι. Ναό του Αγίου Ιωάννου και η ταφή του έγινε
Η τελετή έγινε στο χωριό στο εκκλησάκι
στις 25 Ιουνίου στο κοιμητήριο του Wilton. H
της Παναγίτσας και το όνομα αυτής Ανδρι- σύζυγός του Ελένη, τα δύο του παιδιά, Σούζη
άνα!
και Γιάννης, τα εγγόνια του και πλήθος κόσμου
Να σας ζήσει! Να’ναι πάντα η ζωή της γε- συνόδευσαν τον αγαπητό μας Λάμπη στην τελευμάτη υγεία, χαρά και τύχη !
ταία του κατοικία.
Ετάφη στη γη της δεύτερης πατρίδας του κι
ευχόμεθα αυτή η γη να τον δεχθεί σαν μάνα και
να τον ξεκουράσει. Εμείς θα τον θυμόμαστε όπως
Εκ μέρους του εκκλησιαστικού συμβουλί- ήταν, απλός και καλοσυνάτος, και πάντα με το
ου του Ι.Ν. Προφήτου Ηλιού Ελληνικού αι- παράπονο ότι δεν μπορέσαμε να τον αποχαιρετήσθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον σουμε.
Ο Λάμπης εγεννήθη στο χωριό μας το έτος
κ. Κων/νο Ματζούκη ο οποίος προσεφέρθη
ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ για τη κοπή των χόρτων στο 1930. Οι γονείς του Γιάννης και Χρυσούλα έζησαν
στο χωριό και μεγάλωσαν τα παιδιά τους με
περιβάλλοντα χώρο του εξωκκλησίου Αγίου
Γεωργίου. Ευχόμεθα όπως ο Άγος Θεός διά πολλή αγάπη και πόνο. Εκείνα τα χρόνια –μετά
πρεσβειών του Αγίου Γεωργίου να του δίνει τον πόλεμο και ειδικά τον εμφύλιο-ήταν δύσκολα
.Οι νέοι, φοβισμένοι και απογοητευμένοι, δίχως
υγεία, ευτυχία και κάθε ευλογία.
ελπίδα για το μέλλον σε μια ρημαγμένη πατρίδα,
Για το εκκλησιαστικό συμβούλιο
έπαιρναν την μεγάλη απόφαση να φύγουν και να
Ο ιερέας Γεώργιος Κοκοσιούλης
ζήσουν σε μια ξένη χώρα.
Το 1956 ο Λάμπης, σε ηλικία 26 ετών, με πόνο
ψυχής αποχαιρέτησε τους γονείς του, τα αδέλφια
του, τους φίλους του και το χωριό και έφυγε για
Ο δήμος Γορτυνίας μετά από αίτημα του την μακρινή Αμερική, πάντα ελπίζοντας να επιπροέδρου του χωριού στη τεχνική υπηρεσία στρέψει κάποια μέρα. Το 1960 παντρεύτηκε την
του δήμου έστειλε το απαραίτητο τεχνικό Ελένη Βαμβακίτη και δημιούργησε μια εξαίρετη
προσωπικό και επισκεύασε το αυτόματο πό- οικογένεια.
τισμα στη δενδροστοιχία του κεντρικού δρόΤα χρόνια όμως περνούν κι έρχεται εκείνη η
μου του χωριού μας το οποίο ήταν σε αχρη- ώρα του δίχως γυρισμό αποχωρισμού. Η αποδηστία εδώ και καιρό.
μία του Λάμπη μάς συγκίνησε όλους. Eυχόμαστε
να έχει ανάπαυση ψυχής. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του κι ο Θεός να τους
ΑΕΙ
παρηγορήσει.
1. Κουρουνιώτη Ελένη του Βασίλη (εγγονή Λάμπη & ΕλέΔ.Π.
νης Κουρουνιώτη):Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΒΡΑΒΕΥΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας.
Κουρουνιώτης Γιάννης του Ηλία (εγγονός Γιάννη & Βούλας Κουρουνιώτη): Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης.
3. Χασάπης Αλέξανδρος του Χαράλαμπου και της Βούλας
(εγγονός Θωμά & Ρεβέκας Σαρακινιώτη): Μαθηματικό
Αθήνας
4. Παναγοπούλου Λαμπρινή του Ιωάννη (κόρη Μαρίας
Βίγλατζη και εγγονή Βούλας Βίγλατζη – Καπονικολού)
Πανεπιστήμιο Πειραιά τμήμα Διεθνών & Ευρωπαικών
Σπουδών.
5. Πανούση Ιωάννα του Φώτη (εγγονή Νούλας Καλλιανιώτη) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας.
ΤΕΙ
1. Καλομοίρης Παναγιώτης του Δημήτρη (εγγονός Κώστα
& Γεωργίας Καλομοίρη): Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ
Αθήνας.
Το Δ.Σ. τους συγχαίρει και παρακαλεί αν υπάρχουν και άλλοι
επιτυχόντες να το γνωστοποιήσουν στα μέλη του Συλλόγου.
2.

Y Π ΕΝ Θ Υ Μ Ι Σ Η
Παρακαλούνται όλοι οι πατριώτες να αναφέρουν οποιοδήποτε, ευχάριστο ή δυσάρεστο, κοινωνικό γεγονός γνωρίζουν, σε οποιδήποτε από τα μέλη του Δ.Σ., με σκοπό τη
δημοσίευσή του στην εφημερίδα.
Έχουν εκφραστεί κατά καιρούς παράπονα για παραλείψεις γεγονότων, για τα οποία όμως ο υπεύθυνος της στήλης δεν είχε ενημερωθεί.

ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΑΤΙΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Αφοι Αϊβαλή Ο.Ε.
Ηφαίστου 39 & Κινέτου, τηλ. 210 3246718
Μοναστηράκι • www.revolt.gr

Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
...
Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:
ΑΝΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
...
Υπεύθυνος έκδοσης:
ΒΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
...
Συντακτική Επιτροπή:
ΠΑΝ. ΑΪΒΑΛΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ
...
Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΛΟΥΜΗ
...
Καλλιτεχνική επιμέλεια &
Υπεύθυνος τυπογραφείου:
ΑΦΟΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.
Γερανίου 7 - 2ος όροφος
Τηλ. - Fax: 210-5238107
E-mail: costaszl@yahoo.gr
...
Τα ενυπόγραφα άρθρα
εκφράζουν τις θέσεις
και τις απόψεις
των υπογραφόντων
...
Τα ανυπόγραφα άρθρα
εκφράζουν τις απόψεις
της εφημερίδας και του
Δ.Σ. του συλλόγου.

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

ΕΞΟΔΑ
Ποσό

Κατηγορία

202,00 Εκτύπωση εφημερίδας
240,00 Διανομή εφημερίδας
20,00 Διάφορα
45,00 Διάφορα
71,00 ΟΤΕ
66,00 ΟΤΕ
13,26 ΔΕΗ
85,68 ΔΕΗ
227,00 ΔΕΗ
7,00 ΕΥΔΑΠ
61,86 Κοινόχρηστα
930,00 ΕΦΟΡΙΑ
894,76 ΕΦΟΡΙΑ
888,28 ΕΦΟΡΙΑ

Προοδ.Σύν.

Παρατηρήσεις

202,00 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜ.Νο 134
442,00 ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΦΗΜ.Νο 134
462,00 ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΑΔΩΝ
507,00 ΑΠ.Νο 523 ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΑΔΕΣ
578,00 ΟΤΕ -PSTN Νο 2791031142
644,00 ΟΤΕ -PSTN Νο 2791031140
657,26 Ε.Ε.Τ.Α.-ΔΕΗ(10/12/2013-09/04/2014) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
742,94 Ε.Ε.ΤΑ.-ΔΕΗ(10/12/2013-09/04/2014) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
969,94 ΔΕΗ (10/12/2013-09.04.2014) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
976,94 ΕΥΔΑΠ (21/01/2014-08/04/2014 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1.038,80 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ- 3ος-5ος/14
1.968,80 Α΄ΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
2.863,56 Β΄ΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
3.751,84 Γ΄ΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΣΟΔΑ
Ποσό

Κατηγορία

450,00 Ενοίκιο Καταστήματος
900,00 Ενοίκιο Διαμερίσματος
11.188,80 Ένοικιο Ξενώνα
900,00 Ένοικιο Ξενώνα
50,00 Προσφορές
20,00 Προσφορές
10,00 Προσφορές
50,00 Προσφορές
20,00 Προσφορές

Προοδ.Σύν.

Παρατηρήσεις

450,00 ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 3ος/14-5ος/14
1.350,00 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 3ος/14-5ος/14
12.538,80 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΕΝΌΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΌ " ΘΑΛΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ"
13.438,80 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΌ " ΘΑΛΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ"
13.488,80 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΥΛΑ
13.508,80 ΚΑΠΑΝΙΚΟΛΟΣ ΧΡ.ΑΝΔΡΕΑΣ
13.518,80 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΝΔΡ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ)
13.568,80 ΑΦΟΙ ΑΪΒΑΛΗ ΟΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
13.588,80 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ

Κατάσταση του ταμείου του συλλόγου
μέχρι 30/06/2014
Λογαριασμός Αμερικής ................................ 10.706,13€
Λογαριασμός Κινήσεως ................................ 15.830,94€
Μετρητά ......................................................3.009,18€
ΣΥΝΟΛΟ .................................................... 29.546,25€
Από μεταφορά ............................................ 19.709,29€
Έσοδα ........................................................ 13.588,80€
Έξοδα ........................................................... 3.751,84€
ΣΥΝΟΛΟ ..................................................... 29.546,25€

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΙΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΣ

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ο Σύλλογος αποφάσισε τη δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης η οποία θα φιλοξενείται στον ξενώνα.
Παρακαλούμε όποιος πατριώτης θέλει να προσφέρει βιβλία (να είναι σε άριστη κατάσταση) να επικοινωνήσει με
τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής :
Χριστίνα Κόνιαρη, Εφη Παπαγεωργίου και Βαγγελιώ Ταλούμη.
Όσοι δε λάβουν την εφημερίδα ενώ έχουν καταθέσει
χρήματα, να επικοινωνήσουν με τη κυρία Χριστίνα Κόνιαρη
ώστε να γίνει διασταύρωση του οικονομικού εμβάσματος
και επιβεβαίωση της διεύθυνσής τους. Αν κάποιοι επιθυμούν να λαμβάνουν την εφημερίδα να επικοινωνήσουν με
οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ του συλλόγου.
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Το νόημα της επιτυχίας

Γιάννης Ταλούμης: ιδρυτής
και CEO της Taf Coffee

Ο

Γιάννης Ταλούμης είναι ένας δικός μας άνθρωπος. Φίλος του συλλόγου και
αρωγός σε κάθε μας προσπάθεια. Πρόσφατα έδωσε μια συνέντευξη την
οποία και δημοσιεύουμε αυτούσια.

Πιτσιρικάς, τι δουλειά λέγατε
ότι θα κάνετε «όταν μεγαλώσω»;
Τότε δεν σκεφτόμουν καθόλου
τη δουλειά, χαιρόμουν την παιδική ηλικία.
Πότε συλλάβατε το όραμα που
σας κατευθύνει μέχρι σήμερα;
Από την αρχή, μόλις ξεκίνησα
κατάλαβα τι είναι αυτό που θέλω:
να προσφέρω τον καλύτερο
καφέ.
Ποιο είναι, με δυο λόγια, το
mission statement της επιχείρησής σας;
Αναζητούμε καφέδες ανώτερης ποιότητας από φάρμες ανά
τον κόσμο, οι οποίοι καβουρδίζονται επιδέξια, με σκοπό να έχουμε
ως αποτέλεσμα ένα ξεχωριστό
γευστικό προφίλ.
Τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε περισσότερο να συνεχίσετε
παρά τις αντιξοότητες όταν στήνατε την επιχείρησή σας;
Η προσήλωση στο στόχο μου.
Τι σημαίνει για εσάς επιτυχία;
Να απολαμβάνεις αυτό που
κάνεις, κι αυτό να γίνεται αποδεκτό από το κοινό στο οποίο έχεις
εστιάσει.
Η προσωπική σας ευτυχία
συνδέεται με την επαγγελματική
σας επιτυχία;
Ναι, κυρίως επειδή έχουμε βρει
από κοινού την ισορροπία.
Ποια ήταν η μεγαλύτερη σας
επαγγελματική αποτυχία; Τι σας
έχει διδάξει;
Νομίζω πως δεν έχει έρθει ακόμη.
Για ποια απόφασή σας έχετε
μετανιώσει;
Υπάρχουν πράγματα για τα
οποία μετανιώνω, αλλά για τα σημαντικά, που μπορούν να κάνουν
ανατροπές, φροντίζω πριν από τη
λήψη της απόφασης να υπάρχει
μεστή σκέψη.
Τα χρήματα που έχετε κερδίσει
έχουν βελτιώσει την ποιότητα
ζωής σας;
Δεν θεωρώ πως η ποιότητα
συνδέεται με οικονομικές απολαβές.
Τι έχετε «επιστρέψει» στην
κοινωνία ως «μέρισμα» για την
επιτυχία σας; Δουλεύουμε εδώ
και καιρό ένα πολύ σημαντικό
πρόγραμμα Direct Relationship
Coffees, που αφορά την απευθείας δέσμευση της εταιρείας με
τους παραγωγούς και το οποίο
επιστρέφει πολλά στους ανθρώπους και στις τοπικές κοινότητες
των χωρών παραγωγής του καφέ.
Τι ώρα ξυπνάτε το πρωί και
ποιο είναι το πρώτο πράγμα που
κάνετε;
Ξυπνάω στις 6.30 π.μ. και σκέφτομαι όλα τα ευχάριστα πράγματα που μπορεί να συμβούν
μέσα στη μέρα.
Μιλάτε σ το τηλέφωνο σ το
εστιατόριο; Τσεκάρετε τα email
σας τη νύχτα; Πηγαίνετε στο
γραφείο το Σαββατοκύριακο;
Παίρνετε δουλειά μαζί σας στις
διακοπές;
Δεν μιλάω στο τηλέφωνο στο
εστιατόριο, ούτε τσεκάρω email
τη νύχτα. Το Σάββατο βρίσκομαι
συνήθως στο coffee shop. Επειδή συνεργάζομαι με ανθρώπους
που δουλεύουν για την εστίαση
(ξενοδοχεία, bars, coffee shops),
στις διακοπές μου φυσικά τους
προτιμώ, οπότε αναπόφευκτα
βρίσκομαι με τους πελάτες μου.

Γιατί, κατά τη γνώμη σας, η
επιχειρηματικότητα έχει δαιμονοποιηθεί στη χώρα μας; Επειδή
οι επιχειρηματίες δεν έχουν συχνά ανάμεσα στους άλλους στό-

χους τους κι αυτόν της προσφοράς στην κοινωνία.
Ποιο θα έπρεπε να είναι, κατά
τη γνώμη σας, το μοντέλο ανάπτυξης της Ελλάδας;
Η εστίαση στην ποιότητα του
προϊόντος και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Καθώς και στην
ανάδειξη των ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων που έχουμε ως
χώρα.
Τι εκτιμάτε περισσότερο
στους ανταγωνιστές σας;
Τη σοβαρότητα και τον υγιή
ανταγωνισμό.
«Ποιο είναι το βασικό γνώρισμα του δικού μου επιχειρηματικού στυλ;
Η συμμετοχικότητα.
Πότε γίνεστε σκληρός με τους
συνεργάτες σας;
Οι συνεργάτες μου μοιράζονται το ίδιο όραμα με μένα, οπότε
δεν χρειάζεται να υπάρχουν συγκρούσεις. Μέσα από το σύστημα
των αξιών που μοιραζόμαστε όλα
προχωρούν ομαλά.
Ποια επαγγελματική αρετή ξεχωρίζετε σ’ έναν άνδρα;
Την ειλικρίνεια.
Ποια επαγγελματική αρετή ξεχωρίζετε σε μια γυναίκα;
Την συνδυαστική σκέψη και
την μεθοδικότητα.
Πώς καταφέρνετε να διαχειρίζεστε καλύτερα το ανθρώπινο
κεφάλαιο στην εταιρεία σας και
να κρατάτε ψηλά το ηθικό των
συνεργατών σας;
Με τους συνεργάτες μου στην
επιχείρηση έχουμε φτιάξει αυτό
που λένε «ανθρώπινη αλυσίδα».
Μοιραζόμαστε άγχη, αλλά, φυσικά, και τις επιτυχίες.
Ποιο μειονέκτημά σας στο μάνατζμεντ σαρκάζετε;
Αυτό του «απόλυτου» ηγέτη.
Αν δεν ήσασταν στο τιμόνι της
εταιρείας σας, ποια άλλη δουλειά θα σας γοήτευε να επιχειρούσατε;
Σε μιαν άλλη εταιρεία καφέ.
Όταν πρόκειται να πάρετε μια
σημαντική απόφαση, λειτουργείτε περισσότερο με τη λογική ή
με το ένστικτο;
Συνήθως συμμετέχουν και τα
δυο εξίσου, όμως η τελική απόφαση θα παρθεί πάντα με τη λογική. Το ένστικτο μπορεί απλώς
να επιταχύνει την απόφαση της
λογικής.
Ποια είναι τα πρόσωπα που
επηρεάζουν την κρίση σας και με

ποιον τρόπο το πετυχαίνουν;
Τα πρόσωπα αυτά είναι μια μικρή, πολύ σφιχτή, ομάδα ανθρώπων που βρίσκονται γύρω μου
για χρόνια και πάντα με κερδίζουν με τις προτάσεις τους.
Ποιο είναι αγαπημένο σας
ρητό; Πώς σας έχει επηρεάσει
στις αποφάσεις σας;
«Το κακό συνήθως τρέχει γρήγορα». Όπότε προσπαθώ να το
αποτρέψω κάνοντας το καλό με
μεγαλύτερη ταχύτητα.
Ποιος επιχειρηματίας σάς έχει
εμπνεύσει με το success story
του;
Θεωρώ οτι ο κάθε επιχειρηματίας φτιάχνει το δικό του δρόμο
επιτυχίας, που είναι και μοναδικός.
Πώς μοιάζει το γραφείο σας
εσωτερικά;
Δεν έχω γραφείο με την κλασική έννοια. Γραφείο μου είναι το
εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου,
το lab, που μυρίζει καφέ επειδή
υπάρχουν παντού κόκκοι, μηχανές καφέ, όργανα μέτρησης στερεών του καφέ κ.λ.π.
Πείτε μας ένα βιβλίο για τη διοίκηση ή το επιχειρείν που σας
έχει βοηθήσει στην πορεία σας.
«Η 8η συνήθεια», του Stephen
R. Covey. Ένα βιβλίο που προτείνει κάποιες ικανές συνθήκες για
την επιθυμητή αποτελεσματικότητα στην ζωή και στην εργασία
μας.
Με ποιο έμφυτο ταλέντο θα
θέλατε να είστε προικισμένος;
Θα ήθελα να μπορώ να συνθέτω μουσική.
Ποια είναι η ακριβότερη και
ποια η φθηνότερη επένδυση που
έχετε κάνει στην επιχείρησή σας;
Η ακριβότερη είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός, που μου
επιτρέπει πλήρη διαχείριση και
ιχνηλασιμότητα σε όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και της
παραγωγής του. Η φθηνότερη
ένα όργανο ποιοτικού ελέγχου
για τον καφέ αξίας 450 ευρώ, που
όμως είναι ένα πολύ σημαντικό
εργαλείο για το σκοπό που επιτελεί.
Αποκαλύψτε μας μια από τις
μυστικές διευθύνσεις σας, όταν
ταξιδεύετε για επαγγελματικούς
λόγους ανά την Ελλάδα ή στο
εξωτερικό.
Στα ταξίδια μου στο Μιλάνο
επισκέπτομαι ένα coffee house,
το Taglio, στην περιοχή Navigli,
που λειτουργεί ταυτόχρονα ως
deli & bistro. Ωραίο φαγητό, ενδιαφέρουσα γκάμα προϊόντων για
να αγοράσει κανείς και, βέβαια,
το δικό μου ζητούμενο, καλός
καφές.
Τι σας δίδαξε ο πατέρας σας
και θα θέλατε μια μέρα να κληροδοτήσετε ως γνώση στο παιδί
σας;
Τους ισχυρούς οικογενειακούς
δεσμούς.
Πιστεύετε ότι η επιχείρηση
που δημιουργήσατε θα διαρκέσει και αφού φύγετε από τη ζωή;
Για την ώρα, με ενδιαφέρει κυρίως να διαρκέσει με τον τρόπο
που επιθυμώ όσο είμαι εν ζωή.
Πώς θα επιθυμούσατε να σας
θυμούνται;
Ως τον Ιντιάνα Τζόουνς του
καφέ στη διαρκή αναζήτησή του
ως θησαυρού.

Οι εκδηλώσεις του Συλλόγου
Αύγουστος 2014
•

Στις 6 Αυγούστου, εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος,
θα πραγματοποιηθεί -όπως κάθε χρόνο- το τραπέζι του Συλλόγου Γυναικών στο χωριό και θα γιορταστούν τα 20 χρόνια από
την ίδρυση του Συλλόγου.
• Στις 27 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Φανουρίου,
ο Σύλλογος Γυναικών θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία
στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου. Μετά το τέλος της Θείας
Λειτουργίας, θα γίνει η κοπή της Φανουρόπιτας στον αύλειο
χώρο της εκκλησίας.
• Τις ημέρες του πανηγυριού ο Σύλλογος θα διοργανώσει το παζάρι με παραδοσιακά προϊόντα και πολλά άλλα!
Καλούμε τις πατριώτισσες, τους πατριώτες, τις φίλες, τους φίλους και τους επισκέπτες του Χωριού μας να συμμετάσχουν στις
εκδηλώσεις αυτές, να χαρούμε και να απολαύσουμε όλοι μαζί
όμορφες καλοκαιρινές στιγμές στον τόπο μας.
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!!
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Ο θάνατος του Λάμπη Καλλιανιώτη λύπησε όλους
εμάς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε από κοντά. Μας συμπαραστάθηκε με τον καλό και ταπεινό του
χαρακτήρα, μας βοήθησε μαζί με τη σύζυγό του Ελένη
τότε που αρχίζαμε να λειτουργούμε ως Σύλλογος. Αγαπητέ μας Λάμπη, πάντα θα σε θυμόμαστε. Ο Θεός να σε
αναπαύσει. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά σου.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών
του νέου Δ.Σ του συλλόγου η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής :
1.- Σοφία Μπαρμπαλιά, Πρόεδρος, τηλ.: 210-9850641,
2.- Ευανθία Ανδριανού, Αντιπρόεδρος, τηλ.: 210-9767094,
3.- Έλενα Γεωργίου, Γραμματέας, τηλ.: 210-6216350,
4.- Βάσω Ταλούμη-Μαζαράκου, Ταμίας, τηλ.: 210-2716072,
5.- Βούλα Χασάπη-Σαρακινιώτη, Τακτικό Μέλος τηλ.: 2105146550,
6.- Βάσω Ανδρέα Ταλούμη, Τακτικό Μέλος τηλ: 210-9315235,
7.- Σπηλιοπούλου Μαρία, Τακτικό Μέλος τηλ: 210-9832158.
Ως Αναπληρωματικά μέλη εκλέχθησαν οι :
1.- Παπούλια Πόπη, τηλ.: 210-6517086,
2.- Καλομοίρη Κική, τηλ.: 210-6820992.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ. ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑ
ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
H εφημερίδα όπως έχουμε γράψει επανειλημμένα
δεν δημοσιεύει ανώνυμες επιστολές. Παρακαλούμε
επομένως όσους θέλουν να πουν την άποψή τους
αυτή να είναι ενυπόγραφη.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛ. ΗΛΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΣΚΟΥΦΑ 47-49
3ος ΟΡΟΦΟΣ

ΤΗΛ./FAX: 210-3600772
ΤΗΛ. ΚΙΝ.: 6977-217129
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αγαπητοί πατριώτες, θέλω να σας απευθύνω ένα
μεγάλο ευχαριστώ για την στήριξη σας στον προεκλογικό μου αγώνα και που με την ψήφο σας εκλέχθηκα
Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Γορτυνίας, με την
παράταξη Παγγορτυνιακή Συμμαχία Πολιτών με επικεφαλής τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Γιαννόπουλο. Προσπάθησα να κρατήσω τον προεκλογικό αγώνα, σε ένα
ευπρεπή και πολιτισμένο επίπεδο χωρίς έντονες αντιπαραθέσεις και εντάσεις, γιατί στόχος μου ήταν πρώτα ο άνθρωπος και μετά η πολιτική. Την άλλη ημέρα
των εκλογών τα προβλήματα του Δήμου και του χωριού μας είναι κοινά για όλους και όλοι μαζί πρέπει
να τα αντιμετωπίσουμε. Είμαστε μια μικρή κοινωνία
και δεν πρέπει να μας χωρίζουν τα πολιτικά πάθη,
μόνο με τεκμηριωμένα επιχειρήματα πρέπει να πείθει
ο ένας τον άλλον. Όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει η Πατρίδα μας, τα οποία έχουν επιπτώσεις και στις τοπικές κοινωνίες. Δεν πρέπει όμως
να σκύψουμε το κεφάλι και να μας πάρει από κάτω,
θα σταθούμε όρθιοι και θα τα ξεπεράσουμε. Πρέπει
να είμαστε αλληλέγγυοι μεταξύ μας και με αγωνιστικότητα να διεκδικήσουμε την λύση των προβλημάτων που αφορούν το χωριό μας και γενικότερα τον Δήμου μας.
Θέλω να συγχαρώ τον πάρεδρο του χωριού μας κ. Χαράλαμπο Μπαρμπαλιά για την εκλογή
του και εύχομαι καλή συνεργασία προς επίτευξη των στόχων που πρέπει να προγραμματιστούν
για την επόμενη πενταετία.
Επίσης να συγχαρώ τον κ. Δημήτρη Αϊβαλή για την αγωνιστική και δυναμική του παρουσία
στις εκλογές για την διεκδίκηση στην ίδια παράταξη με εμένα την θέση του τοπικού πάρεδρου.
Όπως θα γνωρίζετε η θητεία στο Δήμο είναι για πέντε χρόνια και όχι τέσσερα όπως ήταν η προηγούμενη. Άρα ο χρόνος είναι μεγάλος και αφού όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά με προτάσεις
και υποδείξεις θα εντοπίσουμε ποια προβλήματα απασχολούν το χωριό, να τα ιεραρχήσουμε
ώστε να πηγαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο προς επίλυση τους. Οπωσδήποτε γνωρίζετε ότι ο
Δήμος είναι τεράστιος σε γεωγραφική έκταση και απαριθμεί 182 χωριά. Καταλαβαίνετε τι αντικειμενικές δυσκολίες υπάρχουν, δεν είναι σαν τον πρώην Τρικολώνων που είχε 5-6 χωριά και σε
εποχή χλιδάτη!
Τελειώνοντας και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε και να ξέρετε
ότι η πόρτα του Δήμου θα είναι ανοικτή ανεξαιρέτως σε όλους σας χωρίς διακρίσεις.
Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος
• Ο επανεκλεγείς Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ελληνικού κ. Χαρ. Μπαρμπαλιάς, ευχαριστεί από
καρδιάς όλους τους πατριώτες που τον τίμησαν με την ψήφο τους.

Σκουπίδια: Στην Πελοπόννησο
το πρώτο έργο ΣΔΙΤ – Κλείνουν
82 παράνομες χωματερές
Με την υπογραφή της Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου της
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο θα υλοποιηθεί με την Σύμπραξη Δημόσιου
– Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ξεκινά
η υλοποίηση του
εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ)
και το πρώτο έργο
ΣΔΙΤ στα απορρίμματα στην Ελλάδα.
Σε σχετική δήλωσή του ο Υπουργός
ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, επισημαίνει:
«Γυρίζουμε επιτέλους σελίδα και κάνουμε το πρώτο, μεγάλο και σημαντικό βήμα για την ορθολογική,
επιστημονικά άρτια, οικονομικά βιώσιμη και κυρίως περιβαλλοντικά βέλτιστη διαχείριση των
απορριμμάτων στην Ελλάδα. Ένας τομέας στον
οποίο η χώρα μας παρουσίαζε σοβαρό έλλειμμα
υποδομών και μηχανισμών διαχείρισης και για το
λόγο αυτό ελέγχεται από τα όργανα της ΕΕ και με
την επιβολή προστίμων. Οι απαράδεκτες πρακτικές
των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων περνούν πλέον στο παρελθόν. Το μέλλον ανήκει
στην ποιότητα, τον πολιτισμό και την περιβαλλοντική αειφορία».
Με το έργο της Πελοποννήσου επενδύονται
περισσότερα από 130 εκατ. Ευρώ, στα επόμενα
δύο χρόνια, και επιπρόσθετα άλλα 30 εκατ. Ευρώ
δημόσιας χρηματοδότησης, εκτός του έργου
ΣΔΙΤ, για τα έργα αποκατάστασης των 82 ανεξέλεγκτων χωματερών (ΧΑΔΑ). Επίσης, δημιουργούνται 600 θέσεις εργασίας στην περίοδο
κατασκευής και 200 μόνιμες θέσεις εργασίας
στην 25ετή περίοδο λειτουργίας.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΚΑ “με την υπογραφή
της παρούσας ΑΕΠΟ επιτέλους ξεκινά η ορθολογική, επιστημονικά άρτια, οικονομικά βιώσιμη
και κυρίως περιβαλλοντικά βέλτιστη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ελλάδα. Ένας τομέας
στον οποίο η χώρα
μας παρου σία ζ ε
σοβαρό έλλειμμα
υποδομών και μηχανισμών διαχείρισης και για το λόγο
αυτό ελέγχεται από
τα όργανα της ΕΕ
και με την επιβολή
προστίμων.
Προκειμένου η
χώρα μας να ανταπεξέλθει στην προαναφερόμενη πρόκληση, προχωρά με γοργούς
ρυθμούς στην υλοποίηση 13 έργων ΣΔΙΤ διαχείρισης των απορριμμάτων σε όλη τη χώρα”.
Σημειώνεται ότι σημαντικό μέρος του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ) της
Πελοποννήσου θα υλοποιήσει η Τέρνα Ενεργειακή αναλαμβάνοντας την ευθύνη Μελέτης, Κατασκευής και Λειτουργίας τριών υπερσύγχρονων
Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ)
και ισάριθμων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία, καθώς και δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης
(ΣΜΑ) σε Κορινθία κι Αργολίδα.
Υπενθυμίζεται ότι στην Αττική, η ο Ενιαίος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)
αποφάσισε τη διακοπή των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάδειξη των αναδόχων που
θα κατασκευάσουν τις τρεις μονάδες διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής, σε Φυλή,
Γραμματικό και Κερατέα ώστε να αναλάβει τη διαδικασία η νέα Αρχή υπό τη Ρένα Δούρου.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Με καταγωγή από το Ελληνικό εξελέγη μητροπολίτης
Φωκίδος ο σεβασμιώτατος κ.κ. Θεόκτιστος. Ο νέος Μητροπολίτης Φωκίδος γεννήθηκε στη Σπάρτη το 1954, όπου παρακολούθησε τις εγκύκλιες σπουδές του και στη συνεχεία
σπούδασε Θεολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-

στήμιο Αθηνών λαμβάνοντας το πτυχίο του το 1977. Εκάρη
Μοναχός στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Στεμνίτσας
Γορτυνίας το 1973, χειροτονήθηκε Διάκονος στην ίδια Ιερά
Μονή το 1973 και χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος και Αρχιμανδρίτης το 1977 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μεγαλοπόλεως από το Μακαριστό Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κυρό Θεόφιλο.
Υπηρέτησε ως Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητρόπολης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως από το έτος 1981. Παράλληλα άσκησε
το λειτούργημα του Θεολόγου Καθηγητή στο Γυμνάσιο –
Λύκειο της Μεγαλόπολης, όπου χρημάτισε και ως Διευθυντής.
Υπεύθυνος για την πνευματική κίνηση της περιοχής της
Μεγαλόπολης, που αριθμεί 50 ενορίες, υπηρέτησε την Ιερά
Μητρόπολή του επί 36 συνεχιζόμενα έτη.
Στις 14 Οκτωβρίου 2009, εξελέγη Βοηθός της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης, με τον τίτλο της
Πάλαι πότε Διαλαμψάσης Επισκοπής Ανδρούσης. Χειροτονήθηκε Επίσκοπος στις 25 Οκτωβρίου 2009 στον Ιερό Ναό
του Οσίου Νίκωνος Σπάρτης από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών
Ιερώνυμο, συμπαραστούμενος από τους Μητροπολίτες Μονεμβασίας και Σπάρτης Ευστάθιο, Ζακύνθου Χρυσόστομο,
Ηλεία Γερμανό, Μαντινείας και Κυνουρίας Αλέξανδρο, Κερκύρας Νεκτάριο, Σύρου Δωρόθεο, Γόρτυνος Ιερεμία, Μεσσηνίας Χρυσόστομο, τους Επισκόπους Ελαίας Θεοδώρητο,
Κερνίτσης Προκόπιο, τους Μητροπολίτες της Εκκλησίας
της Βουλγαρίας Βάρνας Κύριλλο, Νευροκοπίου Ναθαναήλ
και του Επισκόπου Ναζιανζού Θεόδωρου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δε χρειάζεται φυσικά να
πούμε ότι ο σύλλογός μας
ήταν από τους πρωτοπόρους στη χρήση του διαδικτύου εδώ και πολλά
χρόνια. Εκτός από το site
ellinikon.gr που υπάρχει
εδώ και πολλά χρόνια και
οι ιστοσελίδες κινωνικής δικτύωσης έχουν τη τιμητική
τους. Ήδη στο facebook η
σελίδα ELLINIKON ARCADIAS FUN CLUB έχει ξεπεράσει τα 500 μέλη ενώ η τουριστική σελίδα Elliniko Arkadias
έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Το site του συλλόγου το οποίο
επιμελείται ο φανατικός φίλος του χωριού μας Ηλίας Παπασταματίου είναι στημένο επαγγελματικά με συνεχώς αυξανόμενη
επισκεψιμότητα, ενώ η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε
όλο το χωριό είναι πλέον γεγονός. Χρειάζεται εδώ να τονίσουμε τη μεγάλη συμβολή του συμπατριώτη μας Δημήτρη Αβραμόπουλου που είναι μόνιμος αρωγός σε ότι του ζητήσουμε.

ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΙΟ
Ακόμη μια εξαιρετική εργασία,των συνεργατών του συμπατριώτη μας Δημήτρη Αβραμόπουλου και ειδικότερα του
φίλου του Χωριού μας Ηλία Παπασταματίου, για την τουριστική προβολή του Τόπου μας είναι ένα βίντεο λίγων λεπτών για το Ελληνικό. Ήδη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του συλλόγου και η επισκεψιμότητά του είναι ήδη μεγάλη.
Ξεχωρίζει για την επαγγελματική του κατασκευή και τη
πολύ ωραία αφήγηση. Αξίζει να το στείλετε σε όλους τους
γνωστούς και φίλους σας.Από πλευράς συλλόγου ευχαριστούμε πολύ όλους τους συντελεστές για την αφιλοκερδή
προσφορά τους.
Υ.Γ.: Υπάρχει στο youtube και σε αγγλόφωνη αφήγηση.
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ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΚΟΥΡΑΣ
Αυτή την εποχή στο χωριό μας λαμβάνει χώρα ένα έθιμο
που έχει τις ρίζες του στα πολύ παλιά χρόνια και έχει φθάσει ως τις μέρες μας από γενιά σε γενιά. Είναι μια γιορτή
των τσοπάνηδων του χωριού, η κουρά. Γίνεται το καλοκαίρι
και ειδικά στην έναρξη του καλοκαιριού. Τότε όλοι οι τσοπάνηδες μαζεύονται κάθε μέρα στη στάνη ενός και όλοι μαζί
του κουρεύουν το κοπάδι με ειδικά ψαλίδια. Αυτό γίνεται για
να μην υποφέρουν τα ζώα το καλοκαίρι από τη ζέστη. Μετά
το τέλος της διαδικασίας ο τσοπάνης που του κούρεψαν τα
αρνιά κερνάει όλους τους υπόλοιπους που τον βοήθησαν.

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΡIΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ Ι. Μ. ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ

Μ

έγας Αρχιερατικός
εσπερινός και Θ. Λειτουργία ανήμερα της εορτής
του Αγίου Αθανασίου τελέσθηκε στην Ι. Μονή Προδρόμου. Μαζί με τον Σεβασμιότατο κ.κ. Ιερεμία συλλειτούργησαν ο Γέροντας
της Μονής π. Λεόντιος, ο
Ηγούμενος της Μονής Αγίας
Λαύρας π. Ευσέβιος, ο Ηγούμενος της Μονής Αιμιαλών,
ο Ιεροκήρυκας Βυτίνας Αρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος
Ζαχαρόπουλος, ο Ιερέας του
χωριού μας π. Γεώργιος Κοκοσούλης, και αρκετοί Μοναχοί και Μοναχές από άλλα
Μοναστήρια. Έγινε περιφορά των Αγίων Λειψάνων μέσα στην Εκκλησία που ήταν ασφυκτικά γεμάτη από προσκυνητές. Υπήρχαν πολλές αρτοκλασίες από τους προσκυνητές. Μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας η Μονή προσέφερε καφέ γλυκίσματα και μετά φαγητό.

ΡΑΛΛΥ ΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Σε άλλη μέρα κουρεύουν το κοπάδι του επόμενου τσοπάνη
κ.ο.κ. Αποτέλεσμα οι τσοπάνηδες να το γλεντάνε δεόντως
αυτή την εποχή. Και όταν ένας «έξυπνος» πρωτευουσιάνος

Γέμισε η πλατεία του Ελληνικού με τα αυτοκίνητα αντίκες του «6th Nafplio-Gortynia
Historic Rally 2014», αγώνα ακριβείας ιστορικών
αυτοκινήτων, αλλά και με νεότερα μοντέλα
της εταιρείας Formula Won Events, διοργανώτριας του «66 route rally London - Athens 17.06
- 01.07.2014», που πέρασαν σήμερα σχεδόν

ταυτόχρονα από το Ελληνικό!!!! Τα ιστορικά
αυτά αυτοκίνητα όχι μόνο έμειναν στη πλατεία
αλλά πέρασαν και από τα γραφικά σοκάκια του
χωριού μας δίνοντας ενώ τελείως διαφορετικό
χρώμα στο Ελληνικό. Δε θα γράψουμε περισσότερα. Μία φωτογραφία είναι χίλιες λέξεις.
Απολαύστε τα......

είπε σ’ ένα τσοπάνη γιατί δε παίρνετε δυο μηχανές να τα
τελειώνετε γρήγορα ο τσοπάνης του απάντησε με αφοπλιστική αθωότητα «...μα θα χάσουμε τα γλέντια». Και είχε απόλυτο δίκιο. Όσοι πάντως βρεθείτε αρχές Ιουνίου στο χωριό

ΚΑΙ ΤΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι…
καλό είναι να παρακολουθήσετε τη διαδικασία. Κι αν βάλετε
και κανένα χεράκι δε θα χάσετε……
Υ.Γ.: Το μόνο που με στεναχώρησε πάντως είναι ότι το μαλλί πάει χαμένο. Σε άλλες εποχές ήταν πολύτιμο και οι νοικοκυρές με αυτό έφτιαναν όλα τα μάλλινα που χρειάζονταν.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Aπό 100% πρόβειο και γίδινο γάλα

Ποιότητα Α΄
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
τηλ. 27910-31054 - Κιν.: 6937 454968

Μ

ετά το αεροδρόμιο Καλαμάτας και το αεροδρόμιο της Τρίπολης μπαίνει στο παιχνίδι της τουριστικής ανάπτυξης. Και σ’ αυτό ο συμπατριώτης μας
υπουργός Εθνικής Άμυνας βοήθησε πολύ.
Με απόλυτη ικανοποίηση έγινε δεκτή από τη περιφέρεια Πελοποννήσου η δέσμευση του υπουργού Εθνικής
Αμύνης κ. Δημ. Αβραμόπουλου στη συνάντηση με το
τουριστικό οργανισμό Πελοποννήσου και τους λοιπούς
φορείς τουρισμού Πελοποννήσου για τη τάχιστη νομοθετική ολοκλήρωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών ώστε να παραχωρηθεί το συντομότερο δυνατόν
στη περιφέρεια Πελοποννήσου το αεροδρόμιο της Τρίπολης και να μετατραπεί και σε πολιτικό και σε εμπορικό. Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος
Τατούλης αναφέρθηκε στο σχεδιασμό της περιφέρειας Πελοποννήσου για τη στρατηγική αξιοποίηση
του στρατιωτικού αεροδρομίου της Τρίπολης, που γίνεται για πρώτη φορά, «ώστε να δικαιωθεί ένα
διαχρονικό αίτημα των τουριστικών και παραγωγικών φορέων της Πελοποννήσου». Τέλος δήλωσε ότι
«με το ολοκληρωμένο σχέδιό μας, τα αεροδρόμια της Καλαμάτας και της Τρίπολης θα αποτελέσουν τις
βασικές πύλες εισόδου που θα εκτινάξουν την ήδη μεγάλη τουριστική ανάπτυξή της».
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ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΟΠΑΠΠΟΥ Σύσκεψη στην Περιφέρεια για την επανεκκίνηση και

αξιοποίηση του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο

Στις 21 Μαΐου 2014 στο μετόχι της Ι .Μ. Προδρόμου την παραμονή τελέσθηκε εσπερινός από τον Ηγούμενο της Μονής
Αρχιμανδρίτη π. Λεόντιο και τον Ιερομόναχο Αρχιμανδρίτη π.
Συμεών. Ανήμερα έγινε Θ. Λειτουργία. Αρκετός κόσμος παραβρέθηκε. Από την Παγγορτυνιακή παραβρέθηκε ο πρόεδρος
της κ. Π. Πλέσιας, η Γραμματέας κ. Μ. Αγγελοπούλου και αρκετά μέλη της και πρόσφεραν την αρτοκλασία.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Εδώ και χρόνια ο σύλλογος διαθέτει τράπεζα αίματος για τις ανάγκες των πατριωτών. Όπως κάθε χρόνο
έτσι και φέτος τη Κυριακή
7 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο Αμαλία Φλέμιγκ καλούνται οι πατριώτες να
δώσουν λίγα λεπτά από το
χρόνο τους για να δώσουν
αίμα που για κάποιους είναι
όχι μόνο απαραίτητο αλλά
θέμα ζωής. Όσοι περισσότεροι είμαστε τόσο μεγαλύτερη ανακούφιση θα δώσουμε στους
συνανθρώους μας που το χρειάζονται. Για περισσότερες πληροφορίες στον κ. Ηλία Καλλιανιώτη.

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ
ΤΑ ΧΟΡΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος αρκετοί εθελοντές κατέβηκαν στο χωριό το Σάββατο 5 Ιουλίου για το καθαρισμό των χόρτων και τη προστασία του χωριού από τις
πυρκαγιές τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα χορτοκοπτικά
μηχανήματα αρκετά, δούλεψαν όλο το Σάββατο υπό τις
οδηγίες του προέδρου του χωριού Χ. Μπαρμπαλιά και το
αποτέλεσμα πολύ καλό όπως άλλωστε και αναμενόταν
γιατί υπήρχε η τεχνογνωσία και η εμπειρία από πέρυσι.
Τέτοιες προσπάθειες εθελοντισμού αξίζουν πολλά μπράβο
και ειδικά σε τέτοιους δύσκολους καιρούς που η οικονομική βοήθεια από οπουδήποτε είναι δυσεύρετη. Για
την ιστορία αναφέρουμε τους εθελοντές με αλφαβητική
σειρά. Μ. Αναγνωστόπουλος, Α. Ανδριανός, Δ. Βόσσος,
Χ. Μπαρμπαλιάς, Α.Παπαντωνίου, Γ. Παπούλιας, Β. Σιέμπος, Ν. Σπηλιοπουλος, Λ. Ταλούμης, Χ. Ταλούμης, Γ.
Τσερώνης.
Μετά το τέλος των εργασιών έγινε δοκιμαστικό μεσημεριανό γεύμα στο Δρούλια ενώ το κυρίως γεύμα με
γιούλμπασι και γουρουνοπούλα έγινε στη ταβέρνα του
Ταλούμη το βράδυ όπου εκτός από τους εθελοντές παρευρέθησαν περί τα τριάντα άτομα.
Οι διαμαρτυρίες ορισμένων προς το πρόεδρο (πολύ τσιγγούνης…..) για πληρωμή του τραπεζιού από το σύλλογο
δεν εισακούσθηκαν και το τραπέζι έγινε ρεφενέ όπου ο
αθεόφοβος έβγαλε και 25 ευρώ που δόθηκαν στο ταμείο
του συλλόγου.

Η ύλη του επόμενου
φύλλου θα κλείσει στις
31 Αυγούστου 2014.
Περιμένουμε έγκαιρα
τις συνεργασίες σας.

Η αξιοποίηση του σιδηροδρομικού δικτύου της τις καινοτομίες του σχεδίου, όπως για τη δυνατόΠελοποννήσου και του προαστιακού σιδηροδρό- τητα τοποθέτησης οπτικών ινών και φωτοβολταϊμου, στο τμήμα Ισθμός - Λουτράκι, συζητήθηκε σε κών παράλληλα με τις σιδηροδρομικές γραμμές,
σύσκεψη στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννή- «οι οποίες θα πολλαπλασιάσουν το αποτέλεσμα
της προσπάθεισου, το μεσημέρι, με
άς μας» όπως
τη συμμετοχή του
χαρακτηριστικά
προέδρου και διευδήλωσε.
θύνοντος συμβούΑναφορικά με
λου του ΟΣΕ Πανατον προαστιακό
γιώτη ΘεοφανόπουΙσθμού - Λουτραλου, του διευθυντή
κίου, ο κ. ΤατούΣτρατηγικού Σχεδιαλης ανέφερε ότι
σμού του ΟΣΕ Γρηγόρη Σαμπατακάκη,
αποτελεί πρόμε τον περιφερειάρκληση για μια
Το
τρένο
του
ΟΣΕ
ενώ
φτάνει
στο
σταθμό
χη Πελοποννήσου
νέα προοπτική
του
Ναυπλίου
Πέτρο Τατούλη και
για το Λουτράτον αντιπεριφερεικι, ώστε να μην
άρχη Αρκαδίας Βαγγέλη Γιαννακούρα.
είναι ταυτισμένο μόνο με το Καζίνο, και τόνισε:
Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου χαρακτήρισε «Επενδύουμε στο Λουτράκι και το επόμενο διάτο πρόγραμμα «πιλοτικό» για τη χώρα, γιατί αφε- στημα θα παρουσιάσουμε το σχέδιό μας για την
νός είναι η πρώτη φορά που συμπράττει ο ΟΣΕ ανάδειξη του Ισθμού».
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ
με την Περιφέρεια, το υπουργείο Μεταφορών και
Υποδομών και πιθανώς με ιδιώτες επενδυτές και, Παναγιώτης Θεοφανόπουλος, ανέφερε ότι στόχος
αφετέρου, γιατί πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο είναι να επανεκκινήσει το σιδηροδρομικό δίκτυο
σχέδιο εναλλακτικής χρήσης όλου του δικτύου, το της Πελοποννήσου, το οποίο είναι ενεργό και για
οποίο θα υιοθετηθεί στη συνέχεια και στην υπό- την αναβάθμιση του οποίου δαπανήθηκαν πολλά
λοιπη χώρα.
χρήματα, με διαφορετικές χρήσεις ανά τμήματα,
«Ευθύνη μας δεν είναι αποκλειστικά και μόνο όπως τουριστική για το τμήμα Κόρινθος - Άργος ή
η επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου της Πελοπον- ως προαστιακός στην Καλαμάτα.
Ο κ. Θεοφανόπουλος τόνισε ότι πρόκειται για
νήσου, αλλά η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου,
ρεαλιστικού και βιώσιμου σχεδίου» δήλωσε ο Πέ- εναλλακτικό τρόπο χρήσης του δικτύου, ώστε να
τρος Τατούλης.
αναπτυχθεί ένα συνολικό εμπορικό προϊόν στο
Καταθέτουμε μια νέα πρόταση που καλύπτει το επίκεντρο του οποίου θα είναι ο σιδηρόδρομος.
ενδιαφέρον, που εμείς δημιουργήσαμε σε ένα δίΟ διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΟΣΕ
κτυο, το οποίο μόνο κόστος συνεπαγόταν για τον Γρηγόρης Σαμπατακάκης, παρουσίασε την επέΟΣΕ, λόγω των αναγκών συντήρησής του, τόνισε ο κταση του προαστιακού σιδηροδρόμου από τον
κ. Τατούλης και συμπλήρωσε ότι «δημιουργούμε Ισθμό στο Λουτράκι, η οποία κατέστη εφικτή μετά
νέα στοχευμένα οικονομικά προϊόντα, νέα δίκτυα το έντονο ενδιαφέρον και τη συνεργασία του πεκαι νέες προτάσεις τουριστικών προϊόντων, ενώ ριφερειάρχη Πελοποννήσου.
Σύμφωνα με τον κ. Σαμπατακάκη το έργο έχει
παράλληλα αποτρέπουμε την ερήμωση υφισταμένων δομών του ΟΣΕ που έχουν χαρακτηριστεί προϋπολογισμό 11,5 εκατομμύρια ευρώ, έχει καμνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς».
τατεθεί στο υπουργείο Μεταφορών και ΥποδοΙδιαίτερη αναφορά έκανε ο περιφερειάρχης για μών και έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά.

Μετά τη Λακωνία, διαπιστώθηκαν κρούσματα
καταρροϊκού πυρετού και στην Αρκαδία
Ο καταρροϊκός πυρετός όπως επισημαίνει η Κτηνιατρική υπηρεσία - είναι σοβαρότατο νόσημα που εμφανίζεται για
πρώτη φορά στην Πελοπόννησο και οφείλεται σε ιό που μεταδίδεται στα ζώα αποκλειστικά
από ένα είδος μικρού εντόμου,
που ζει στα σκοτεινά και υγρά
σημεία του στάβλου και μολύνει πρόβατα, αίγες, βοοειδή και
άγρια μηρυκαστικά, αλλά συνήθως το νόσημα εκδηλώνεται
μόνο στα πρόβατα.
Υπογραμμίζεται ότι, το νόσημα αυτό δεν προσβάλλει τον
άνθρωπο, αλλά έχει μεγάλη
σημασία για την κτηνοτροφία.
Η Κτηνιατρική Υπηρεσία καλεί
τους κτηνοτρόφους να παρακολουθούν τα ζώα τους και
να προβαίνουν εβδομαδιαίως
σε εντομοαπωθητικούς ψεκασμούς στις σταβλικές τους
εγκαταστάσεις, για την αποφυγή της εξάπλωσης του καταρροϊκού πυρετού.
Την εξασφάλιση πέντε εκατ.
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 ενημερώνουν τον ταμία ή οποιοδήποτε
μέλος του Δ.Σ. ώστε η προσφορά να δημοσιεύεται στην
εφημερίδα.

ευρώ από την κυβέρνηση, για
την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού που έχει παρουσιαστεί σε κοπάδια προβάτων σε Λακωνία, Αρκαδία και
Μεσσηνία, ανακοίνωσε κατά
τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης
που πραγματοποιήθηκε το
απόγευμα της Πέμπτης στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο
περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης.
Στην σύσκεψη υπό την προεδρία του περιφερειάρχη συμμετείχαν όλοι οι αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας, ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Πελοποννήσου, στελέχη από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, τη Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας, τις διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας, εκπρόσωποι
των κτηνοτρόφων απ' όλους
τους νομούς της Περιφέρειας,
εκπρόσωποι της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Κτηνιάτρων και
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εμπόρων Κρέατος.
Κατά την σύσκεψη έγινε πλήρης ενημέρωση για τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος και εξετάστηκαν λεπτομερώς όλες οι πτυχές του, αλλά
και οι τρόποι αντιμετώπισής
του.
Ο Πέτρος Τατούλης ανέφερε ότι ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων
υπουργείων, όπου κατανόησαν
το πρόβλημα και υπεγράφη
κοινή υπουργική απόφαση,

από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γεώργιο Καρασμάνη και τον
αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα,
με την οποία εξασφαλίστηκαν
πέντε εκατομμύρια ευρώ, για
την αποζημίωση των θανόντων
ζώων, την ενίσχυση της αγοράς
ζωοτροφών και την αγορά των
φαρμάκων για τους ραντισμούς
των σταυλικών εγκαταστάσεων.
Ο περιφερειάρχης ανακοίνωσε επίσης ότι εξασφαλίστηκε
και η στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, οι οποίες παρά την τεράστια
έλλειψη σε ανθρώπινο δυναμικό έχουν κάνει, όπως είπε,
τεράστιο έργο και ζήτησε από
τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία μαζί
τους, ώστε να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση και άμεση προσέγγιση των κρουσμάτων.
Ενοικιάζονται γραφεία
34 τ.μ. (3ου ορόφου) και
24 τ.μ. (4ου ορόφου, ρετιρέ, με A/C), προσόψεως, με WC,πλήρως ανακαινισμένα, καινούργια
αλουμινένια κουφώματα.
Νικηταρά 5-7 (πλησίον
πλ. Κάνιγγος και πλ. Ομονοίας).
Πληροφορίες: τηλ.2109647056, 6946-282003.

