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ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ
ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Μ

ια ευχάριστη έκπληξη
περίμενε τους πατριώτες αλλά και τους επισκέπτες
του χωριού μας τις μέρες των
γιορτών. Όλο το χωριό ήταν
στολισμένο με χιλιάδες λαμπιόνια πάνω στα δένδρα που
έδιναν στο Ελληνικό μια εικόνα παραμυθένια. Αυτό έγινε με τις συντονισμένες προσπάθειες του προέδρου του
χωριού μας Χαρ. Μπαρμπαλιά, του προέδρου του συλλόγου «Προφήτης Ηλίας» και
των μελών του ΔΣ. Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό όπως
βλέπετε και στις φωτογραφίες που δημοσιεύονται στην
εφημερίδα. Ειδικά τις ημέρες
που το χωριό ήταν μέσα στην
ομίχλη και το χιόνι το τοπίο
του χωριού μας θύμιζε αλπικό
τοπίο. Συγχαρητήρια σε όλα
τα παιδιά για τη προσπάθειά
τους. Και του χρόνου νάμαστε καλά.

Λίγα λόγια για τον χορό…
Αγαπητοί πατριώτες,
Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου, είναι μία διαχρονική εκδήλωση η οποία πραγματοποιούνταν πάντοτε με μεγάλη
επιτυχία. Όλοι οι πατριώτες την περίμεναν με ιδιαίτερη
προσμονή, ιδίως παλαιότερα που δεν υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας, διότι ήταν μία σπουδαία ευκαιρία αντάμωσης. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια
δεν πραγματοποιήθηκε ο χορός, κυρίως λόγω των αυξημένων οικονομικών αναγκών του Συλλόγου, αλλά και της
κρίσης η οποία χτύπησε την πόρτα όλων μας.
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας αισθανόμενο την ανάγκη όλων
μας για επικοινωνία, αλλά και ανταποκρινόμενο στις εκκλήσεις αρκετών πατριωτών, αποφάσισε, να αναβιώσει τον
θεσμό αυτό και να πραγματοποιήσει τον ετήσιο αποκριάτικο
χορό, και μάλιστα αυτός να γίνει στο χωριό.
Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. έστειλε επιστολές σε όλα τα
καταστήματα του χωριού, προκειμένου να αναλάβουν από
κοινού την διοργάνωση της εκδήλωσης ανεξάρτητα σε πιο
μέρος θα πραγματοποιούνταν. Στις επιστολές αυτές απάντησαν η «Ταβέρνα του Γερ’ Αντρίκου» αναφέροντας ότι δεν
μπορεί να αναλάβει την διοργάνωση της εκδήλωσης, και η
«Ταβέρνα του Ταλούμη» αναφέροντας ότι μπορεί να αναλάβει την διοργάνωση της εκδήλωσης.
Με τα δεδομένα αυτά το Δ.Σ. αποφάσισε ο ετήσιος Αποκριάτικος χορός του Συλλόγου να γίνει στην «Ταβέρνα του
Ταλούμη» το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015.
Πιστεύουμε βαθιά πως θα αγκαλιάσετε όλοι αυτό το νέο
ξεκίνημα και θα δώσετε το παρόν, για να ξαναβάλουμε την
ωραία αυτή συνάντηση στο καλεντάρι των εκδηλώσεων του
Συλλόγου.
Το Δ.Σ.

Το ημερολόγιο του Συλλόγου

Αγαπητοί Πατριώτες αυτό είναι το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του
ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας για το 2015, με εικόνες και τοπία του χωριού μας, καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους.
Ελπίζουμε ότι θα αγκαλιάσετε, όπως πάντα, την πρωτοβουλία αυτή του ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας και δεν θα λείψει από
κανένα σπίτι, από κανένα μαγαζί.
Όσοι πατριώτες θέλουν να το προμηθευτούν ας επικοινωνήσουν με τα μέλη του ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ σε όλους. Το Δ.Σ.

Το νέο Δ.Σ.
Στις 12 Νοεμβρίου 2014
συνήλθε σε σώμα το ΔΣ του
Συλλόγου με την εκλογή των
μελών του ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαράλαμπος
Ταλούμης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάριος
Αναγνωστόπουλος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΄Εφη Παπαγεωργίου

ΤΑΜΙΑΣ: Διονύσιος Βώσσος
ΜΕΛΗ: Κόνιαρης Ιωάννης,
Κόνιαρη Χριστίνα, Eυαγγελία
Ταλούμη
Επίσης ορίστηκαν υπεύθυνοι για την σύνταξη και την
επιμέλεια της εφημερίδας:
Ευαγγελία Ταλούμη, Ιωάννης
Κόνιαρης και Χριστίνα Κόνιαρη.
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Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου
Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2014

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑΝΑΤΟΙ
• Ο Αγγελής Κουρουνιώτης του Ηλία πέθανε στην
Αθήνα στις 05/01/2015 σε
ηλικία 87 ετών. Η κηδεία του
έγινε στο κοιμητήριο του χωριού μας στις 06/01/2015.
• Η Αικατερίνη Παπαντωνίου, σύζυγος Ιωάννη
Παπαντωνίου πέθανε στις
12/01/2015 σε ηλικία 83
ετών. Η κηδεία της έγινε στις
13 /01/2015 στον Αγ. Βασίλειο Περιστερίου.
Στους οικείους των εκλιπό-

ντων το Δ.Σ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στη μνήμη του Ευάγγελου Η. Ανδριανού που έφυγε
στις 6/12/2011, τα παιδιά του
Γιώργος και Μαργαρίτα, τα
εγγόνια του Ευάγγελος και
Ευθύμιος προσέφεραν στο
σύλλογο το ποσό των 50€.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
• Συγχαρητήρια στον Βαγγέλη Ανδριανό, εγγονό του

ΜΙΑ... ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

αείμνηστου Ευάγγελου Ανδιανού, που πήρε το πτυχίο
του από το τμήμα Χημείας
του ΕΚΠΑ και έγινε δεκτός
στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τομέα Χημείας Τροφίμων του ΕΚΠΑ.
Οι γονείς του Γιώργος Ανδριανός και Μαργαρίτα Ξενικού, ο αδερφός του Ευθύμιος
και η γιαγιά του Καίτη Ανδριανού.
• Συγχαρητήρια στην Ιωάννα Τόμπρου του Δημήτρη
και της Πόπης, που ολοκλήρωσε την άσκησή της στην
ειδικότητα της Καρδιολογίας και περάτωσε με επιτυχία
την εξεταστική διαδικασία.
Συγχαρητήρια, και κάθε επιτυχία στο έργο σου !!!
Οι ξαδέρφες σου
Χριστίνα και Ιωάννα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας δημοσιεύσαμε
οικονομικό απολογισμό του ξενοδοχείου με σκοπό να αποδείξουμε την οικονομική αιμορραγία του συλλόγου εξαιτίας
των δυσβάστακτων φόρων. Έτσι χαρακτηρίσαμε το ξενοδοχείο «βαρίδι» στη σημερινή οικονομική συγκυρία. Με αυτό
τον όρο σε καμία περίπτωση δε θέλαμε να υποτιμήσουμε τη
μεγάλη δωρεά του ξενοδοχείου από τους αδελφούς Φουρλή
προς το σύλλογο, που τόσο συνέβαλλε στην ανάπτυξη του
χωριού και όλης της περιοχής. Ο όρος αναφερόταν στη σημερινή και μόνο οικονομική κατάσταση. Και όσους στεναχωρήσαμε τους ζητάμε συγγνώμη.

H εφημερίδα όπως έχουμε γράψει επανειλημμένα δεν δημοσιεύει ανώνυμες επιστολές. Παρακαλούμε επομένως όσους θέλουν να πουν
την άποψή τους, αυτή να είναι ενυπόγραφη.

Y ΠΕΝ 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
H εφημερίδα όπως έχουμε γράψει επανειλημμένα
δεν δημοσιεύει ανώνυμες επιστολές. Παρακαλούμε
επομένως όσους θέλουν να πουν την άποψή τους
αυτή να είναι ενυπόγραφη.

• Οι αδελφοί Παπαντωνίου
ευχαριστούν θερμά το πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Ελληνικού Χαράλαμπο
Μπαρμπαλιά για την πολύτιμη συμβολή του στην πραγματοποίηση της κατασκευής
του πέτρινου καθιστικού,
στη μνήμη των γονέων τους
Βασιλείου και Βλασίας.
• Το Δ.Σ. του Συλλόγου θα
ήθελε να ευχαριστήσει τον
Ταμία Διονύση Βώσσο και
τους συνεργάτες του, για την
σημαντική βοήθεια που μας
προσέφεραν στην έκδοση του
ημερολογίου του 2015.

Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
...
Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:
ΧΑΡ. ΤΑΛΟΥΜΗΣ
...
Υπεύθυνος έκδοσης:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑΛΟΥΜΗ
...
Συντακτική Επιτροπή:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΙΑΡΗ
...
Υπεύθυνος Οικονομικού:
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΩΣΣΟΣ
...
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

ΕΣΟΔΑ

Κατάσταση του ταμείου του συλλόγου
μέχρι 31/12/2014
Λογαριασμός Αμερικής ................................ 10.710,88€
Λογαριασμός Κινήσεως ..................................8.052,72€
Μετρητά ...................................................... 7.798,68€
ΣΥΝΟΛΟ .................................................... 26.562,28€
Από μεταφορά ............................................ 24.511,42€
Έσοδα .......................................................... 3.540,53€
Έξοδα ........................................................... 1.489,67€
ΣΥΝΟΛΟ ..................................................... 26.562,28€

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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ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ «ΓΟΡΤΥΝΙΑ»

Κ

Είναι απόλυτα κατανοητή η στάση της εφημερίδας «Γορτυνία» και η αήθης επίθεση στο απερχόμενο Δ.Σ. Ο λόγος είναι
ένας και μοναδικός. Της αρνηθήκαμε επίμονα τη συνδρομή
που μας ζητούσαν στα πλαίσια των περικοπών που έγιναν,
όπως άλλωστε έγινε σε όλες τις αρκαδικές εφημερίδες.
Στη Γ.Σ. δεν κλήθηκε καμμιά εφημερίδα. Παρεπιμπτόντως
την τελευταία φορά που ήρθε (αυτόκλητη) σε Γ.Σ. η «Γορτυνία», πριν 6 χρόνια, ζήτησε λεφτά για συνδρομή, τα οποία
και πήρε και φυσικά ήταν και η τελευταία φορά.
Τόση βέβαια είναι η εμπάθεια του συντάκτη που πληροφορήθηκε ποιοι μίλησαν στη ΓΣ αλλά δεν τον «πληροφόρησαν» ότι μίλησε ο πρόεδρος και η ταμίας του συλλόγου
(εντελώς τυχαία είναι αυτοί που του αρνήθηκαν τη συνδρομή).
Οι υπόλοιπες εφημερίδες μας στέλνουν τα φύλλα τους και
ανταποδοτικά τους στέλνουμε κι εμείς το αντίστοιχο δικό
μας. Η «Γορτυνία» μας έκοψε την αποστολή οπότε αναγκαστήκαμε κι εμείς να διακόψουμε την αποστολή του δικού
μας φύλλου. Δυστυχώς ο εμπαθής συντάκτης δεν έχει καταλάβει τις δύσκολες στιγμές που περνάνε οικονομικά οι
σύλλογοι. Ο σύλλογός μας τέτοιου είδους αλισβερίσια τα
απορρίπτει. Τα λεφτά των πατριωτών πάνε εκεί που πρέπει.
Οι δημόσιες σχέσεις της «Γορτυνίας» δε μας ενδιαφέρουν
ούτε φυσικά και τα πιθανά οικονομικά της προβλήματα.
Σύλλογοι σαν του Ελληνικού θα πρέπει να προβάλλονται
χωρίς προϋποθέσεις για το έργο και τη προσπάθεια που κάνουν γιατί στη Γορτυνία δεν είναι και πολλοί τέτοιου είδους
σύλλογοι.
Δυστυχώς το να δέχονται χτυπήματα κάτω από τη ζώνη
από έντυπα που ευαγγελίζονται μια καλλίτερη Γορτυνία
μόνο αποστροφή προκαλεί....
Αντώνης Β. Παπαντωνίου

Η αρχαία Αρκαδία δεν είχε
τα όρια του σημερινού νομού
Συνέχεια από το προηγούμενο

Αρκάδες και
Τρωϊκός Πόλεμος
Οι Αρκάδες λαμβάνουν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο με
αρχηγό τον Αγαπήνορα και με
έναν διόλου ευκαταφρόνητο
αριθμό πλοίων (60).
Ας παρακολουθήσουμε
τον Όμηρο κατά γράμμα,
σε πλησίον του πρωτοτύπου μετάφραση, τι περιγράφει στην Ιλιάδα: Όσοι κατοικούσαν στην Αρκαδία που
εξαπλώνεται κάτω από της
Κυλλήνης το υψηλό όρος,
παρά τον τύμβο του Αιπύτου (βασιλιάς που πέθανε
πάνω στο όρος κατά τη διάρκεια κυνηγίου θηρίων αφού

τον δάγκωσε ένα μικρό φίδι,
σηψ) όπου υπάρχουν άνδρες
αγχιμαχητές, δηλαδή γενναίοι
άνδρες που μάχονται στήθος
με στήθος παρά τω πλευρώ των μαχομένων. Και όσοι
ενέμοντο τον Φενεό και τον
Ορχομενό τον πολύμηλο (με
τα πολλά ποίμνια), τη Ρίπη,
τη Στρατία και την ανεμοδαρμένη Ενίσπη και κατοικούσαν
την Τεγέα και τη θελκτική
Μαντίνεια, τη Στύμφηλο και
εκαρπούντο την Παρρασία,
αυτών αρχηγός ήταν ο βασιλεύς Αγαπήνωρ, γιος του
Αγκαίου, με εξήντα πλοία.
Επέβαιναν άνδρες Αρκάδες
που ήξεραν πολύ καλά να
πολεμούν. Σ’ αυτούς λοιπόν
Συνέχεια στη σελίδα 4

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

ΤΗΛ./FAX: 210-3600772
ΤΗΛ. ΚΙΝ.: 6977-217129

ατά τις αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη του νέου
Δ.Σ. του Συλλόγου των απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας
«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», και σε
αναφορά που έγινε στο θέμα
της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου του χωριού από τους
Συλλόγους, με έκπληξη άκουσα
να λέγεται ότι δεν μπορεί να
επιτραπεί να γίνει «πλιάτσικο»
στο σχολείο ούτε να τοποθετηθούν σ΄ αυτό πλαστικές καρέκλες.
Επειδή η χρήση μίας αίθουσας του σχολείου έχει ζητηθεί
συγκεκριμένα από το Σύλλογο
Γυναικών Ελληνικού, προκειμένου να λειτουργήσει το στέκι
του κατά το μήνα Αύγουστο, θα
ήθελα να σημειώσω ότι για να γίνει «πλιάτσικο» σε κάποιο χώρο
προϋποτίθεται ότι υπάρχουν
αντικείμενα μεγάλης οικονομικής και συναισθηματικής αξίας
για τα οποία έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να φυλάσσονται επαρκώς και να μην είναι εκτεθειμένα
σε οποιονδήποτε κίνδυνο.
Ωστόσο, στην προσωπική
επικοινωνία των μελών του Δ.Σ.
του Συλλόγου Γυναικών τόσο
με τον τοπικό Πρόεδρο όσο και
με τον ίδιο τον Δήμαρχο Γορτυνίας αλλά και άλλων πατριωτών που ενδιαφέρονται για
το θέμα, δεν αναφέρθηκε ποτέ
ότι δεν μπορεί να παραχωρηθεί αίθουσα για τέτοιο λόγο.
Αντίθετα, επικαλέστηκαν άλλου
είδους κωλύματα εξαιτίας των
οποίων δεν είναι –προς το παρόν– εφικτή η λειτουργία του
χώρου, γεγονός που έγινε απολύτως σεβαστό και κατανοητό.
Ο Σύλλογος Γυναικών λειτουργεί το στέκι του ως τόπο
συνάντησης των μελών του και
των φίλων τους που ζουν είτε
στο χωριό είτε σε άλλες πόλεις,
ώστε να δοθεί η ευκαιρία στις
συμπατριώτισσες να βρεθούν
από κοντά σ’ ένα οικείο περιβάλλον. Σε καμία περίπτωση
δεν λειτουργεί ως καφενείο
ενώ είναι γνωστό ότι δεν διαθέτει πλαστικές καρέκλες. Άλλωστε είναι δεδομένο ότι ο
σεβασμός και η ευπρέπεια του
χώρου από όλες και όλους,
στον οποίο έμαθαν τα πρώτα
καθοριστικά γράμματα γενιές
πατριωτών μας, δεν θα επέτρεπε ποτέ να αλλοιωθεί η φυσιογνωμία του.
Σοφία Μπαρμπαλιά
Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου
Γυναικών Ελληνικού

Επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα
του Συλλόγου στο
διαδίκτυο
στη διεύθυνση
www.ellinikon.gr
O Σύλλογος χρειάζεται τη βοήθειά σας.
Καταθέτοντας στον λογαριασμό της Εθνικής
τράπεζας 040/60911213 οποιοδήποτε ποσό
δυναμώνετε τη φωνή
του Συλλόγου μας.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Σύλλογος Γυναικών Ελληνικού κάλεσε τα μέλη του στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας
μας, που έγινε στις 11/1/2015 στο καφέ Palmie Bistrot στο κέντρο της Αθήνας. Νωρίτερα είχαμε βρεθεί στην Καπνικαρέα για
τον καθιερωμένο μηνιαίο εκκλησιασμό.

Πολλές συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, φίλες και φίλοι
του Συλλόγου, βοηθούντος και του θαυμάσιου καιρού βρέθηκαν από κοντά, είπαν τα νέα τους, θυμήθηκαν όμορφες και
συγκινητικές στιγμές από το χωριό μας, σε ένα εξαιρετικά φροντισμένο χώρο. Ιδιαίτερη χαρά για εμάς ήταν η παρουσία του
νέου Προέδρου του Συλλόγου «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» Χαράλαμπου Ταλούμη μαζί με όλα τα μέλη του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των τεσσάρων πολύ αγαπητών
μας Προέδρων Δήμητρας Παπαντωνίου, Σούλας Τόμπρου, Κικής
Γεωργαντά και Μαρίας Μπαρμπαλιά.
Τα δύο πανέμορφα ασημένια κοσμήματα της πίτας μας τα
οποία πρόσφερε και αυτή την χρονιά ο συμπατριώτης μας Χαράλαμπος Χασάπης, κέρδισαν οι κυρίες Τασούλα Ορφανοπούλου και Δήμητρα Παπαντωνίου πρώτη Πρόεδρος του Συλλόγου.
Κληρώθηκαν ωραιότατα αρώματα προσφορά όπως πάντα, του
μέλους του Δ.Σ. Πόπης Παπούλια καθώς και εικόνες και χειροποίητα βραχιόλια που φιλοτέχνησε το μέλος μας Μαρία Σπηλιοπούλου. Επίσης εικόνες δόθηκαν στους παρευρισκόμενους
από τον συμπατριώτη μας Φώτη Λυκογιάννη.
Την πίτα των μελών του Δ.Σ. έκοψε η Πρόεδρος Σοφία Μπαρμπαλιά, η οποία κέρδισε το νόμισμα και έλαβε ως δώρο ένα
βιβλίο για την παλιά Αθήνα.
Με το τέλος της χαρούμενης και όμορφης αυτής συνάντησης
οι παρευρισκόμενοι έλαβαν από ένα αναμνηστικό χειροποίητο γούρι για το 2015 το οποίο έφτιαξε με αγάπη, μεράκι και…
υπομονή και πρόσφερε η συμπατριώτισσά μας Μαίρη Σπηλιοπούλου.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε μέσα απ΄ την καρδιά μας
όλους και όλες για την προσφορά, την εκτίμηση και τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις του συλλόγου μας και τις κυρίες και
τους κυρίους που παραβρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία
τους τη γιορτή μας.
Ευχόμαστε η νέα χρονιά να φέρει ΥΓΕΙΑ, ΧΑΡΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ και ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ σε όλους μας.
15 Ιανουαρίου, 2015

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.
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ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΟ... ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Η αρχαία Αρκαδία δεν είχε
τα όρια του σημερινού νομού
Συνέχεια από τη σελίδα 3

έδωσε πλοία που είχαν καλά
καθίσματα για τους κωπηλάτες για να περάσουν τον οίνοπα πόντο ο αρχιστράτηγος
βασιλεύς Αγαμέμνων, γιος
του Ατρέα. Και αυτό γιατί δεν
είχαν έννοια για τα θαλάσσια έργα. (Είναι πολύ πιθανό
ο Όμηρος εδώ να εννοεί ότι
δεν ενδιαφέρονταν για τα θαλασσινά αφού δεν είχαν δικό
τους στόλο εξαιτίας του ορεινού τους εδάφους).

Αρκαδική
διάλεκτος

Μόλις πέρασαν και οι αργίες της πρωτοχρονιάς μια ευχάριστη
έκπληξη περίμενε όσους βρέθηκαν στο χωριό. Επί τρεις ημέρες το χιόνι έπεφτε πυκνό σε όλη τη περιοχή με αποτέλεσμα
να δημιουργηθεί μία καταπληκτική ατμόσφαιρα. Δεν έλειψαν
βέβαια και κάποια μικρά προβληματάκια στις μετακινήσεις τα
οποία όμως ήταν μηδαμινά σε σχέση με την όλη εικόνα που
δημιουργήθηκε. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να
δημοσιεύσουμε κάποιες φωτογραφίες για να πάρουν μια γεύση του Ελληνικού και όσοι έμειναν στην Αθήνα τις μέρες των
γιορτών…για να ζηλέψουν ακόμα περισσότερο.

Ο Σύλλογος διοργανώνει
αιμοδοσία
Την Κυριακή 8 Μαρτίου 2015, από
10.30 π.μ. έως 12.30 μ.μ,θα πραγματοποιηθεί στο Αμαλία Φλέμινγκ η τακτική αιμοδοσία του συλλόγου μας. Ένας
θεσμός που ξεκίνησε το 1998 και μέσα
σε αυτά τα 17 χρόνια έχει συγκεντρώσει
περίπου 280 μονάδες αίματος από 15
τακτικούς αιμοδότες και έχει καλύψει με πάνω από 200 μονάδες αίματος τις ανάγκες όσων συγχωριανών απευθύνθηκαν
σε εμάς. Από τα νούμερα και μόνο καταλαβαίνουμε όλοι ότι
η τράπεζα αίματος στηρίζεται από έναν δυστυχώς μικρό και
σχεδόν πάντα τον ίδιο αριθμό αιμοδοτών, ενώ ταυτόχρονα
στηρίζει κι έτσι πρέπει κάθε συγχωριανό μας που έχει ανάγκη.
Σκεφτείτε λοιπόν μήπως ήρθε επιτέλους η ώρα η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
μας στην ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ να είναι ΜΑΖΙΚΟΤΕΡΗ. Μια απλή κίνηση
αλληλεγγύης, εθελοντισμού και κοινωνικής ευαισθησίας που
όχι μόνο μας κάνει καλύτερους ανθρώπους αλλά που σίγουρα
θα προσφέρει τι δώρο της ζωής σε κάποιον συνάνθρωπο μας.
Ευχαριστούμε όλους όσους έχουν στηρίξει την προσπάθεια μας
όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαιτέρως τον Δημήτρη Κόνιαρη (εγγονό Μητσιάνου) και τον Λάμπρο Θεοδωράκη (ανιψιός Γιώργου
Αποστολόπουλου) που με την παρουσία τους στην τελευταία
αιμοδοσία έδωσαν το μήνυμα μιας νέας ελπιδοφόρας γενιάς
και σας περιμένουμε λοιπόν όλους.
Μερικές χρήσιμες πληροφορίες: αιμοδότες μπορεί να είναι
όσοι είναι 18-65 ετών έχουν βάρος πάνω από 50 κιλά δεν παίρνουν φάρμακα και δεν πάσχουν από κάποια ασθένεια.
Υπεύθυνος αιμοδοσίας: Ηλίας Καλλιανιώτης,
τηλ.: 6977264474.
Το Δ.Σ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Βασ. Μάριος 210 2929248 6979110691
ΒΩΣΣΟΣ Χρ. Διονύσιος

6947306949

ΚΟΝΙΑΡΗ Ιωαν. Χριστίνα

6974306576

ΚΟΝΙΑΡΗΣ Δημ. Ιωάννης

210 9520795 6936757303

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Παν. Έφη

210 2138821 6977527006

ΤΑΛΟΥΜΗ Βασ. Ευαγγελία

210 9351703 6977456036

ΤΑΛΟΥΜΗΣ Βασ. Χαράλαμπος

6932279982

Οι Έλληνες όπως είναι γνωστό στην αρχή των ιστορικών
χρόνων δεν μιλούσαν όλοι με
τον ίδιο τρόπο, γεγονός που
επιβεβαιώνεται και από τις
πρώτες επιγραφές του 8ου
αιώνα π.Χ. Μέσα στη διάκριση
των αρχαίων διαλέκτων, αναλόγως των γεωγραφικών περιοχών, η ταξινόμηση γίνεται σε τρεις ομάδες: την Ανατολική ομάδα – ιωνική, αττική– (Ιωνία, Εύβοια, Κυκλάδες,
Αττική), την Κεντρική ομάδα
–αρκαδοκυπριακή– (Αρκαδία,
Κύπρος) –αιολική– (Θεσσαλία, Βοιωτία, Λέσβος, Αιολία)
και τη Δυτική ομάδα –δωρική– (Ήπειρος, Δυτική Στερεά,
Πελοπόννησος, Μήλος, Θήρα,
Κρήτη, Δωδεκάνησα και αντικρινά παράλια Μικράς Ασίας).
Για τη λεγόμενη αρκαδοκυπριακή που μας ενδιαφέρει,
δυστυχώς οι γνώσεις μας εί-

EΔΩ ΓΕΛΑΝΕ...
Η γυναίκα τσακώνεται με
τον σύζυγο και εκνευρισμένη
βάζει τα κλάματα και τηλεφωνεί στη μητέρα της :
- Μαμά, πάλι τσακωθήκαμε. Αυτή τη φορά είναι σοβαρά. Δεν αντέχω άλλο, θα
έρθω να μείνω μαζί σου!
Και η μαμά απαντάει :
- Και θα τον αφήσεις ατιμώρητο; Τρελή είσαι; Θα
πρέπει να πληρώσει ο αχαΐρευτος… Θα έρθω εγώ να
μείνω μαζί σας!!!
...
Μπαμπά, μπαμπά ... Τι είναι
αυτό που φαίνεται εκεί μέσα
στη θάλασσα ?
- Υπερωκεάνιο παιδί μου.
- Αλήθεια ? Και πως γράφεται ?
- Τώρα που το βλέπω καλύτερα, μάλλον καράβι είναι....
Η.Λ.Φ.
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.

ναι ελλιπείς και αποσπασματικές γιατί δεν θα επιβιώσει στη
συνέχεια ως διάλεκτος.
Πάλι από τον Παυσανία όμως
παίρνουμε την πληροφορία
ότι ιδρυτής της Πάφου ήταν
ο βασιλιάς της Τεγέας Αγαπήνορας, που μαζί με το ναυτικό
των Αρκάδων, έπειτα από την
επιστροφή του από τον Τρωικό πόλεμο, έπεσαν σε τρικυμία και βρέθηκαν στην Κύπρο
όπου έκτισαν την πόλη Πάφο
και ίδρυσαν το ιερό της Αφροδίτης στην Παλαίπαφο, στη
θέση όπου βρίσκεται σήμερα
το χωριό Κούκλια. Στα Κούκλια, στην τοποθεσία Σκάλες
της Κύπρου, έχει ανασκαφεί
σημαντικό νεκροταφείο και
ανάμεσα στα πλούσια κτερίσματα διακρίνονται τρεις ορειχάλκινοι οβολοί εκ των οποίων
ο ένας φέρει επιγραφή που
μας δίνει το όνομα Οφέλτης
στη γενική (Οφέλτου). Είναι το
πρωιμότερο δείγμα της ελληνικής συλλαβικής γραφής στο
νησί και μάλιστα της αρκαδικής διαλέκτου, την οποία φαίνεται ότι γνώριζε ένα μεγάλο
κομμάτι του πληθυσμού της
Πάφου.

Η ιστορική
περίοδος
Οι Αρκάδες δεν δημιούργησαν πόλη-κράτος και παρέμειναν ασύντακτοι με σύστημα φυλετικής οργάνωσης,
ενώ ζούσαν αγροτικό και
απλοϊκό βίο λόγω του ορεινού και όχι γόνιμου και τραχέος εδάφους της χώρας τους
– και γι’ αυτόν τον λόγο θεωρούνταν ρωμαλέοι και ευσταλείς.
Στην καθαρά ιστορική περίοδο ήταν συνδεδεμένοι
με χαλαρή συνομοσπονδία
(το Κοινόν των Αρκάδων,
αρχές του 5ου αιώνα), μια
θρησκευτική ένωση που τα
σπέρματά της ανάγονται στο
παρελθόν και στις πανάρχαιες αρκαδικές λατρείες του
Λυκαίου. Η Ηραία έκοψε τις
πρώτες σειρές νομισμάτων
του κοινού αυτού.
Έχει διασωθεί ως σήμερα από τα παλαιότατα χρόνια η απάντηση που έδωσε η
Πυθία στους Λακεδαιμόνιους
όταν της ζήτησαν χρησμό για
να καταλάβουν την Αρκαδία:
«Αρκαδίην μ’ αιτείς, μέγα μ’
αιτείς, ου τοι δώσω». Διασώζεται ως τις ημέρες ακόμη,
έχοντας την έννοια του να
θέλει ματαίως κανείς μεγάλα και ασύμφορα πράγματα.
Επίσης, υπάρχει και μια άλλη
ρήση σχετική με την ιστορία
της Αρκαδίας, «Αρκάδας μιμούμενος», εννοώντας ότι
οι Αρκάδες μοχθούσαν προς
όφελος άλλων επειδή οι ίδιοι

Η ύλη του επόμενου
φύλλου θα κλείσει στις
28 Φεβρουαρίου 2015.
Περιμένουμε έγκαιρα
τις συνεργασίες σας.

δεν επέτυχαν ποτέ δική τους
νίκη, παραμένοντες πάντα
στην ορεινή τους χώρα, αλλά
μάχονταν και αγωνίζονταν
προς το συμφέρον άλλων,
όπως παραπάνω καταδεικνύεται και από τον Όμηρο.
Οι Αρκάδες, όντας μέλη της
Πελοποννησιακής Συμμαχίας, έλαβαν μέρος στη μάχη
των Πλαταιών. Μετά τους
Μηδικούς πολέμους η Αρκαδία συσπειρώνεται εναντίον
της Σπάρτης. Οι Σπαρτιάτες
εν τω μεταξύ πολλές φορές
προσπάθησαν να την υποτάξουν αλλά δεν μπόρεσαν
να τα καταφέρουν. Η συχνή
όμως διάσπασή της έδινε
αφορμή στους ξένους (Σπαρτιάτες, Αργείους, Θηβαίους)
να επεμβαίνουν πολύ συχνά
στα της Αρκαδίας. Οι Τεγεάτες με τους Αργείους και
ύστερα με τους άλλους Αρκάδες πλην των Μαντινέων
μάχονταν κατά των Λακεδαιμονίων ώσπου ηττήθηκαν το
469 π.Χ. και από τότε πήγαν
με την πλευρά των Σπαρτιατών, ενώ οι Μαντινείς έλαβαν
μέρος στον Πελοποννησιακό
πόλεμο αφού πήγαν με την
πλευρά των Αργείων, Ηλείων
και Αθηναίων κατά των Σπαρτιατών μέχρι την ήττα τους
στη Μαντίνεια οπότε και συμμάχησαν μαζί τους.
Οι Αρκάδες ήταν οι μόνοι
που δεν συμφωνούσαν για
την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου διότι τα οικονομικά τους συμφέροντα
παρέμεναν άθικτα σε αυτή τη
σύγκρουση, αλλά στο τέλος,
αφού πείσθηκαν από τους
Κορίνθιους, ακολούθησαν τη
Σπάρτη. Έλαβαν μέρος και
στη Σικελική εκστρατεία του
415 π.Χ., και επιπλέον αναδείχθηκαν ως περίφημοι μισθοφόροι στην «Κύρου ανάβαση» και μετά στην Κάθοδο
των Μυρίων.
Ύστερα από τη μάχη των
Λεύκτρων οι Αρκάδες ενώθηκαν υπό την ηγεσία των Θηβαίων και αρχίζουν κοσμογονικές εξελίξεις στη χώρα. Το
369 π.Χ. ο βασιλιάς Αρχίδαμος λεηλάτησε την Παρρασία
και νίκησε τους Αρκάδες και
τους Αργείους στην περίφημη για τη Σπάρτη «άδακρυν
μάχην». Σε αυτή την περίοδο
κτίσθηκε και οχυρώθηκε θαυμάσια στα νότια της Αρκαδίας, σε επίκαιρη θέση και σε
πρωτοφανές μέγεθος, η Μεγάλη Πόλις (Μεγαλόπολη)
και κατοικήθηκε από πολίτες
όλων των αρκαδικών πόλεων
και συνοικισμών, ενώ το νέο
Κοινόν των Αρκάδων ήταν
ενιαίο με νομοθετική εξουσία
και στρατό 4.000 επίλεκτων
ανδρών.
Συνεχίζεται στο επόμενο

