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ΠΑΣΧΑ... ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΠΑΣΧΑ... ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
Στις 26,27 και 28 Ιουνίου ο Σύλλoγος θα πραγματοποι-

ήσει εκδρομή σ’ ένα από τα πιο σημαντικά τουριστικά θέ-
ρετρα της Ελλάδας, στο «Γιβραλτάρ» της ανατολής όπως 
ονομάζεται διαφορετικά η Μονεμβασιά. Η τιμή που εξα-
σφαλίσαμε είναι πράγματι δελεαστική 95 € κατ’ άτομο και 
περιλαμβάνει μεταφορά με πούλμαν, διαμονή 2 νύχτες 
σε ξενοδοχείο με πρωινό (ξενοδοχεία : Πραματάρης και 
Φιλοξένια) καθώς και περιήγηση με κοντινές εκδρομές στη 
γύρω περιοχή.

 Η αναχώρηση θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου και 
ώρα 5.00 μ.μ. από την Ομόνοια (μπροστά από το κατά-
στημα Ηοndos). Δηλώσεις συμμετοχής στα μέλη του Δ.Σ. 
Θα τηρηθεί η προτεραιότητα αυστηρά γιατί οι θέσεις είναι 
μόνο για 50 άτομα.

Με ιδιαίτερη κατάνυξη 
και ευλάβεια εορτά-

στηκε και φέτος το Πάσχα 
στο χωριό μας καθώς πλήθος 
πατριωτών αλλά και φίλων το 
επισκέφτηκε.

Παρά την ξαφνική και πολύ 
έντονη κακοκαιρία που έπλη-
ξε την χώρα Μ. Τρίτη και Μ. 
Τετάρτη με κρύο και χιόνια, 
η πίστη για την βελτίωσή του 
αλλά και διάθεση των πατρι-
ωτών να γιορτάσουν το Πά-
σχα στο χωριό μας ξεκίνησε 
με τις πρώτες αφίξεις, το 
απόγευμα της Μ. Πέμπτης.
Είναι εκείνοι, αλλά κυρίως 

εκείνες, που θα επιμεληθούν 
τον στολισμό και την ετοιμα-
σία του Επιταφίου, ώστε την 
άλλη μέρα από το πρωί να 
μπορέσει να λειτουργήσει ο 

παπα Γιώργης και να τον θαυ-
μάσουν και να συγκινηθούν οι 
πιστοί.
Αρκετές κυρίες λοιπόν, με 

την επιμέλεια της κ. Έφης 
Παπαγεωργίου, αλλά και μι-
κρά κορίτσια, ξεκίνησαν τον 
στολισμό του Επιταφίου το 
βράδυ της Μ. Πέμπτης με 
πολύ κέφι και διάθεση. Το 
αίσθημα της κατάνυξης που 
επικρατούσε ήταν διάχυ-

το καθώς το μέρος αλλά και 
σκοπός ήταν ιερά.
Ξημερώνοντας Μ. Παρα-

σκευή, πολύς κόσμος παρευ-
ρέθηκε στην Αποκαθήλωση 
στον Άγιο Λια. Αργότερα και 

φτάνοντας προς το μεσημέρι 
πολλοί τίμησαν το έθιμο του 
τσίπουρου της Μ. Παρασκευ-
ής (κυρίως οι άντρες) παρά 
τις νουθεσίες (κυρίως των γυ-
ναικών) για το αντίθετο. 
Το απόγευμα της Μ. Παρα-

σκευής τελέστηκε Τρισάγιο 
στο κοιμητήριο του χωριού 
προς ανάπαυση της ψυχής 
των νεκρών.
Τα παιδιά ακόμη μία χρονιά 

έφτιαξαν πανέμορφες λαμπά-
δες, με υλικά που διέθεσε ο 
Σύλλογος, τις οποίες πούλη-
σαν στους πιστούς.

Ιδιαίτερη συγκίνηση επικρα-
τούσε κατά την Ακολουθία 
του Επιταφίου στην οποία τα 
Εγκώμια ακούστηκαν με την 
συνοδεία χορωδίας γυναικών 
του χωριού που έδωσε ότι κα-
λύτερο μπορούσε τόσο στην 
εκκλησία όσο και κατά την 
διάρκεια της Περιφοράς που 
ανέδειξε καινούργιους και 
άξιους κουβαλητές. Πολύ δύ-
σκολο απ’ ότι μας διηγήθηκαν 

αργότερα το έργο τους, αλλά 
η πίστη και η διάθεση να το 
φέρουν εις πέρας, τους έκα-
ναν να ξεχάσουν τον όποιο 
σωματικό πόνο.
Αφού σήμανε η πρώτη 

Ανάσταση, αρκετοί βρήκαν 
δικαιολογία για να τσιμπολο-
γήσουν και να δοκιμάσουν 
λίγο κρέας που είχαν στερη-
θεί λόγω της πολυήμερης νη-
στείας μη αντέχοντας να πε-
ριμένουν μέχρι το βράδυ.
Το απόγευμα του Σαββά-

του πραγματοποιήθηκε το “el 
classico”, ο παραδοσιακός πια 
ποδοσφαιρικός αγώνας που 
διεξάγεται μεταξύ των Κοπρι-
τών και των Κομητών.(Λεπτο-
μέρειες για τον αγώνα στην 
επόμενη σελίδα). Με την 
λήξη του αγώνα όλοι αποχώ-
ρησαν με το νου στην Ανά-
σταση.
Ωραία ατμόσφαιρα και ευ-

χάριστη προσμονή για την 
Ανάσταση του Κυρίου, επι-
κρατούσε το βράδυ του Μ. 
Σαββάτου. Όλοι καλοντυμέ-
νοι περίμεναν το χαρμόσυνο 
γεγονός, άλλοι επειδή σήμαι-
νε το τέλος των παθών του 
Κυρίου, και άλλοι (κυρίως οι 
μικρότεροι) για να ξεκινήσουν 
την φασαρία και την εκτό-
ξευση πυροτεχνημάτων και 
βαρελότων συνεχίζοντας το 
παλαιό αυτό έθιμο πάντα με 
ασφάλεια. Σιγά σιγά αποχω-
ρήσαν όλοι για να απολαύ-
σουν την παραδοσιακή μα-
γειρίτσα είτε στα σπίτια τους 
είτε στις ταβέρνες του χωριού 
που ήταν έτοιμες να προσφέ-
ρουν τις ανάλογες γεύσεις.
Ξημέρωσε επιτέλους το 

Άγιο Πάσχα, μια πολύ ωραία 
μέρα, μέρα γιορτής, χαράς, 
λύτρωσης συμβολισμού αλλά 
και γλεντιού. Για εμάς τους 
Έλληνες η συγκεκριμένη 
μέρα είναι συνδεδεμένη με 
το γλέντι και το ξεφάντωμα. 
Έτσι και οι πατριώτες από νω-
ρίς ξύπνησαν για να ετοιμά-
σουν τον παραδοσιακό οβε-
λία για να είναι έτοιμος στην 
ώρα του στο μεσημεριανό 
τραπέζι. Συμμέτοχοι στο γλέ-
ντι και οι καταστηματάρχες 
του χωριού οι οποίοι τηρώ-
ντας το έθιμο ετοίμασαν πολ-
λά αρνιά που δημιούργησαν 
και ένα ωραίο θέαμα όπως 

γύριζαν όλα μαζί. Φαγητό και 
ποτό άφθονο, ντόπιοι και επι-
σκέπτες μαζί με μουσική και 
χορό συνέθεταν ένα ωραίο 

σκηνικό πασχαλινού γλεντιού 
που κράτησε μέχρι τις απο-
γευματινές ώρες.
Έτσι όμορφα πέρασε ένα 

ακόμα Πάσχα, ένας ακόμα 
χρόνος, μία ακόμη αφορμή 
συνάντησης των πατριωτών.

 Τελειώνοντας και με την 
ευκαιρία της επικοινωνίας 
μας αυτής το Δ.Σ. του Συλ-
λόγου μας θα ήθελε να ευ-
χαριστήσει θερμά τον Ιερέα 
του χωριού μας παπά Γεώργιο 
Κοκοσιούλη για το ανεκτίμη-
το έργο που μας προσφέρει. 

Όχι μόνο διακονεί τον τόπο 
μας πνευματικά, αλλά κατα-
βάλει, ιδίως αυτές τις μέρες, 
και μια απίστευτη σωματική 

κούραση για να καταφέρει να 
λειτουργήσει σε τέσσερα χω-
ριά. ΠΑΠΑ ΓΙΩΡΓΗ ΝΑ ΣΕ ΕΧΕΙ 
Ο ΘΕΟΣ ΚΑΛΑ.
Επίσης θα θέλαμε να ευχα-

ριστήσουμε και την εταιρία 
ΤΟΜΠΡΟΣ-ΚΟΝΙΑΡΗΣ για την 
προσφορά των λουλουδιών 
του Επιταφίου. 
Αγαπητοί πατριώτες το Δ.Σ. 

του Συλλόγου εύχεται σε 
όλους
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΕΙΑ.
ΤΟ Δ.Σ.

Η συνδρομή για την 
εφημερίδα την επόμενη 
τριετία ανέρχεται σε 15 
ευρώ. Στείλτε τις συν-
δρομές σας στο λογα-
ριασμό 040/609112-13 
στην Εθνική Τράπεζα.
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Για την ενημέρωση των κοινωνικών επικοινωνήστε 
με την Χριστίνα Κόνιαρη στο τηλ. 6974-306576

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ιδιοκτησία:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ 
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΞ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 
«Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»

Διευθυντής
σύμφωνα με το νόμο:
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 εκ-
φράζουν τις θέσεις και τις 
απόψεις των υπογραφόντων

Τα ανυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν τις απόψεις 

της εφημερίδας και του Δ.Σ. 
του συλλόγου.

Κατάσταση του ταμείου του συλλόγου 
μέχρι 30/4/2015

Λογαριασμός Αμερικής  ................................ 10.710,88€
Λογαριασμός Κινήσεως  ................................ 13.827,72€
Μετρητά  ......................................................3.844,01€
ΣΥΝΟΛΟ  ....................................................28.382,61€

Αναλυτικό ταμείο Συλλόγου 
Μαΐου - Ιουνίου 2015

Από μεταφορά  ............................................ 29.662,27€
Έσοδα  .......................................................... 3.034,50€
Έξοδα  ........................................................... 4.314,16€
ΣΥΝΟΛΟ  ..................................................... 28.382,61€

ΕΞΟΔΑ

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

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 Ο Σύλλογος αποφάσισε τη δημιουργία δανειστικής βι-

βλιοθήκης η οποία θα φιλοξενείται στον ξενώνα.  
Παρακαλούμε όποιος πατριώτης θέλει να προσφέρει βι-

βλία (να είναι σε άριστη κατάσταση) να επικοινωνήσει με 
τα μέλη της διαχειριστικής επιτροπής : 
Χριστίνα Κόνιαρη, Εφη Παπαγεωργίου και Βαγγελιώ Τα-

λούμη.

ΠΟΔΗΛΑΤΑ - 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΑΤΙΝΙΑ - 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Αφοι Αϊβαλή Ο.Ε.
Ηφαίστου 39 & Κινέτου, τηλ. 210 3246718 

Μοναστηράκι • www.revolt.gr

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΑΙΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΜΑΣ

ΕΣΟΔΑ

O Σύλλογος χρειά-
ζεται τη βοήθειά σας. 
Καταθέτοντας στον λο-
γαριασμό της Εθνικής 
τράπεζας 040/609112-
13 οποιοδήποτε ποσό 
δυναμώνετε τη φωνή 
του Συλλόγου μας.

Ο Πρόεδρος της κοινό-
τητας Χαράλαμπος Μπαρ-
μπαλιάς και το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου ο 
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ε υ χ α ρ ι σ τ ο ύ ν 
τον Παναγιώτη Κωστόπουλο, 
εργολάβο τεχνικών έργων, 
για τη διάθεση μηχανημάτων 
και εργατών στο κλάδεμα 
των δένδρων και την καθα-
ριότητα του χωριού μας. Επί-
σης τον ευχαριστούν για την 
επισκευή του δρόμου προς 
τον άγιο Αθανάσιο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στις 24 Ιουνίου εκάστου έτους, η Αγία του Χριστού Εκ-

κλησία τιμά και εορτάζει το Γενέθλιο του Aγ. Ιωάννου του 
Προδρόμου.
Ανακοινώνουμε στους αγαπητούς μας πατριώτες και 

στους ευσεβείς χριστιανούς μας ότι θα τελεσθεί Όρθρος 
και Θεία λειτουργία στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου 
«παλιός Αγ. Ιωάννης».
Τρίτη 23 Ιουνίου 2015
6:00 μ.μ: Αγιασμός - Μέγας Εσπερινός - Τρισάγιο υπέρ 

κτητόρων Ιερού Ναού
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015
7:00 π.μ.: Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία μετ' 

αρτοκλασίας
Καλούμε τους ευσεβείς χριστιανούς μας όπως τιμήσουν 

τη μνήμη του Γενεθλίου του Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου 
προς δόξαν Θεού και πατρός μας.

Δια το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 
Ιερεύς: Γεώργιος Κοκοσιούλης

ΘΑΝΑΤΟΙ
• Ανήμερα Πρωτομαγιάς 

έφυγε από τη ζωή ο Νίκος 
Σπηλιόπουλος σε ηλικία 65 
ετών.  Στις 04/05/2015 στο 
κοιμητήριο Αγ. Δημητρίου 
πλήθος πατριωτών από το 

χωριό και από την Αθήνα 
ήρθαν να πουν το  τελευταίο 
αντίο στον αγαπητό φίλο και 
πατριώτη Νίκο.
Το Δ.Σ εκφράζει τα θερμά 

του συλλυπητήρια στους οικεί-
ους τους.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ ΜΟΥ ΘΩΜΑ

Παππούλη μας έφυγες και 
μας άφησες….. Τώρα ξέρουμε 
ότι είσαι ήρεμα εκεί και δεν 
πονάς... Πάντα θα σε θυμό-
μαστε με το χαμόγελο και τις 
ευχές στα χείλη... Ακόμα και 
τον τελευταίο καιρό που τα 
πόδια σου σε εγκατέλειπαν 
ήθελες να κατεβαίνεις στην 
πλατεία και να πίνεις το κα-
φεδάκι σου, γιατί αγαπούσες 
το χωριό και τους φίλους 
σου...
Καλή ανάπαυση, δε θα σε 

ξεχάσουμε ποτέ...
Με αγάπη

Η γυναίκα σου, οι κόρες σου 
και τα εγγόνια σου

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014
Η Χριστίνα Παπανικο-

λάου του Αθανασίου και της 
Αθηνάς (εγγονή της Χριστί-
νας Τσαρμπού) πέτυχε στο 
Βιοχημικό τμήμα του Πανεπι-
στημίου Λάρισας.

Μάθημα ανακύκλωσης στο Χωριό μας από τον 82χρονο συ-
μπατριώτη μας, Γεώργιο Λαγοδήμο. 
Όλο το χρόνο μαζεύει σε σάκους ανακυκλώσιμα υλικά, αφού 

τα ξεχωρίσει και τα καθαρίσει, τα παραδίδει στο αυτοκίνητο της 
ανακύκλωσης, τόσο μα τόσο απλά και καθαρά.
Μπράβο του.!!

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Αποφασίστηκε ομόφωνα 
στις 20/07/2015 ο σύλλο-
γος “Προφήτης Ηλίας” να 
πραγματοποιήσει αρτο-
κλασία ανήμερα της εορ-
τής του πολιούχου αγίου 
του χωριού μας.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛ. ΗΛΙΟΥ
Δ Ι ΚΗ ΓΟ ΡΟΣ  ΠΑ Ρ ’  ΕΦΕ Τ Α Ι Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΣΚΟΥΦΑ 47-49
3ος ΟΡΟΦΟΣ

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

25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του Συλ-

λόγου μας, παραμονή της επετείου της 
Εθνικής Παλιγγενεσίας λαμβάνει χώρα η εθιμο-
τυπική επίσκεψη μελών του στο Α΄ Κοιμητήριο 
Αθηνών και η κατάθεση στεφάνου ή ανθέων 
στον οικογενειακό τάφο του Γέρου του Μοριά ως 
ελάχιστος φόρος τιμής στην μνήμη του. 

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απεβίωσε σε ηλι-
κία 73 ετών στις 4 Φεβρουαρίου του 1843 στην 
οικία του στην Αθήνα -στην επί της οδού που 
φέρει το όνομά του-και ετάφη με όλες τις τιμές 
στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών. Ο τάφος του θρυλι-
κού ήρωα δέχτηκε με την πάροδο του χρόνου 
και άλλα μέλη της οικογένειάς του. Τα οστά του 
παρέμειναν εκεί για εννέα δεκαετίες, οπότε και 
μεταφέρθηκαν στην Τρίπολη κατόπιν αιτήματος 
Αρκάδων. Στις 10 Οκτωβρίου του 1930 πάνδημη 
η πάτρια πόλη υποδέχτηκε τα ιερά λείψανα, συ-
νοδεία του ιδίου του τότε πρωθυπουργού Ελευ-
θερίου Βενιζέλου. (Στις συνημμένες φωτογρα-
φίες διακρίνεται στιγμιότυπο της πομπής στην 
Αθήνα και της κατάληξής της στον Ι.Ν. Αγίου Βα-

σιλείου στην Τρίπολη). Τοποθετήθηκαν στο Μνη-
μείο των Προκρίτων και οριστικά μεταφέρθηκαν 
σε ειδική κρύπτη, στη βάση του ανδριάντα του 
Θοδωρή Κολοκοτρώνη, που από το 1971 κοσμεί 
την πλατεία του Άρεως.

Δίπλα στον τάφο του Γέρου, ετάφη λίγα χρόνια 
αργότερα, το 1849, ο ανηψιός του Νικήτας Στα-
ματελόπουλος, ο φοβερός και τρομερός αλλά 
και πολύπαθος «Νικηταράς ο Τουρκοφάγος». Η 
διασπορά της οικογένειάς του ίσως αποτέλεσε 
και την αιτία που σήμερα δεν μπορούν να εντο-
πιστούν από την ιστορική έρευνα τα ίχνη του 
τάφου του ήρωα.

Περιδιαβαίνοντας στις «γειτονιές» της μνημει-
ώδους Νεκρόπολης των Αθηνών ο επισκέπτης 
συχνότατα θα εντοπίσει σήματα ταφής εμβλημα-
τικών μορφών του ‘21: ενδεικτικά αναφέρονται ο 
στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης, ο ναύαρχος 
Κωνσταντίνος Κανάρης, ο Φιλικός Εμμανουήλ 
Ξάνθος, ο αρχιστράτηγος της Ρούμελης Οδυσσέ-
ας Ανδρούτσος, ο Δάσκαλος του Γένους Αδαμά-
ντιος Κοραής.

Στην Ταβέρνα του Ιωάννη Χαρ. Ταλούμη το καλοκαίρι του 1955, στο μπαλ-
κόνι κάτω από τον ίσκιο της κληματαριάς, μικροί μεγάλοι στην ταβέρ-
να. Από αριστερά όρθιος, Παναγιώτης, Ταλούμης, εκτελών χρέη σερβι-
τόρου, κάτω αριστερά Κώστας Γεωρ. Κόνιαρης, Αριστοτέλης Ιωαν. Κό-
νιαρης, Ιωάννης Χρ. Μπαρμπαλιάς, Κώστας Χαρ.Μπαρμπαλιάς, και 

Ηλίας Ιωαν. Γεωργαντάς.

Η νεολαία του Χωριού μας το 1947. Βασιλική Αντ. Κόνιαρη, Κωνσταντίνα 
Γεωρ. Τόμπρου, Αθανασία Νικ. Γεωργαντά, Ιουλία Κ. Αναγνωστοπούλου, 
Σωτήρης Νικ. Γεωργαντάς, Γεώργιος Ηλ. Λαγοδήμος, Βασίλειος Δημ. Γε-
ωργαντάς, Βούλα Γεω. Τόμπρου, Σύζυγος Γεωργίου Λαγοδήμου, Σταμάτα 
Φουρλή, Ελένη Αντ. Κόνιαρη, Ηλιας Βασ. Ταλούμης, Τούλα Ιωαν. Παπαντω-
νίου, Βούλα Ηλ. Παπαντωνίου, Ευθυμία Γεω. Γεωργαντά, Δημήτριος Γεωρ. 
Τόμπρος, Βουλα Χαρ. Τόμπρου, Ελένη Γεωρ. Γεωργαντά, κάτω ο Γεώργιος 

Αντ. Κόνιαρης. (Φωτογραφία του Ιωάννη Γ. Κόνιαρη).

Πάσχα του 1957. Από αριστερά, Ιωάννης Βασ. Παπαβασιλόπουλος, Κώστας 
Ηλ. Κουρουνιώτης, Ιωάννης Ηλ. Κουρουνιώτης και Αντώνης Σπηλιόπουλος.

Στην πλατεία του χωριού 
μας το 1950. Τρεις νε-
αροί από το χωριό μας 
έχουν με μεγάλη επιδε-
ξιότητα ακινητοποιήσει 
ένα βασταγό. Πάνω Αν-
δρέας Αθαν. Ανδριανός 
- Ιωάννης Βασ. Κόνιαρης, 
στη μέση το βασταγό 
και κάτω ο Πάνος Γεωρ. 

Τόμπρος

Κάποτε στο Ελληνικό...Κάποτε στο Ελληνικό...

ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Δοκιμαστικά ξεκίνησε η στήλη στην εφημερίδα ΚΑΠΟΤΕ 

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, με παλιές φωτογραφίες από εκδηλώσεις και 
εικόνες του χωριού, εικόνες μιας άλλης εποχής. Η αποδοχή 
από μέρους σας ήταν πολύ θερμή. Τα μηνύματα που ερχό-
ντουσαν πολύ θετικά και η προτροπή σας ήταν να την επα-
ναλαμβάνουμε όποτε μπορούμε.
Έτσι το Δ.Σ. του Συλλόγου  αποφάσισε να δημιουργήσει 

μόνιμη στήλη με τον τίτλο «ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ». Για να 
μπορέσουμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις προσδοκίες 
σας και να δημιουργήσουμε μία όμορφη γωνιά στην εφημερί-
δα μας, θέλουμε και την δική σας βοήθεια. 
Στείλτε μας παλιές φωτογραφίες που έχετε, από κοινωνι-

κές εκδηλώσεις (γάμους, βαφτίσια) και από άλλες τοπικές 
δραστηριότητες (θερισμός, μάζεμα ελιών, αμπελιών) για να 
τις δημοσιεύσουμε και να θυμηθούμε όλοι, όμορφες στιγμές 
από το παρελθόν. 

ΤΟ Δ.Σ.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟ 
ΡΑΒΑΣΑΚΙ

Καθυστερημένο ραβασάκι 
έφτασε στα γραφεία του Συλ-
λόγου με άσχημα μαντάτα. 
Οφειλή Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. 3.257,54 
που πήγε στην Εφορία για-
τί δεν πληρώθηκε στην ΔΕΗ 
από παλαιότερο ενοικιαστή. Ο 
Σύλλογος ήδη επιβαρυμένος 
με ένα σωρό υποχρεώσεις, 
αποφάσισε να μπει στην γνω-
στή ρύθμιση των 100 δόσεων 
και αφού γλυτώσει κάποιες 
προσαυξήσεις να το αποπλη-
ρώσει σε 24 δόσεις. Αυτά 
προς ενημέρωση των πατρι-
ωτών.

Συγκινητική επιστολή μητέρας στο παιδί της
«Αγαπημένο μου παιδί, την 

ημέρα που θα προσέξεις ότι γέ-
ρασα – κι αυτό φοβάμαι πως δε 
θα αργήσει να γίνει – κάνε υπο-
μονή και προσπάθησε να κατα-
λάβεις…
Μπορεί τα χρόνια να πέρα-

σαν.
Μπορεί οι ρυτίδες να χάραξαν 

το πρόσωπό μου…
Όμως ούτε η καρδιά μου έχα-

σε την τρυφερότητά της, ούτε τα 
μάτια μου την καλοσύνη τους.
Από την πρώτη στιγμή ήμουν 

δίπλα σου και με ανείπωτη λα-
χτάρα περίμενα τον ερχομό σου! 
Και όταν το θαύμα έγινε, από 
την ευτυχία μου άνοιξαν οι ου-
ρανοί και η χαρά μου ήταν απε-
ρίγραπτη!
Γι αυτό, αν κάποια φορά λε-

ρωθώ την ώρα που τρώω ή εάν 
δυσκολεύομαι να ντυθώ, δείξε 
κατανόηση…
Θυμήσου, με πόση υπομονή 

ξόδευα ώρες ατελείωτες να σε 
βοηθώ!
Όταν δε θέλω να κάνω ντους, 

μη θυμώνεις… 
Θυμήσου τις χιλιάδες δικαιο-

λογίες που έβρισκες προκειμέ-
νου να με πείσεις να μη σε λού-
σω…
Όταν μιλάμε, εάν επαναλαμ-

βάνω τα ίδια πράγματα δύο και 
τρεις φορές, μη με παρεξηγείς. 
Άκουσέ με. Όταν ήσουν μικρό 
παιδί, έπρεπε να σου λέω πολ-
λές φορές την ίδια ιστορία, μέ-
χρι να σε πάρει ο ύπνος.
Όταν διαπιστώσεις την άγνοιά 

μου πάνω στη νέα τεχνολογία, 

δώσε μου τον απαραίτητο χρό-
νο να προσαρμοστώ και μη με 
κοιτάς με ένα περιπαιχτικό χα-
μόγελο…
Όταν συζητάμε και ξεχνάω 

κάτι, δώσε μου χρόνο να το θυ-
μηθώ. Και αν δε μπορώ, μην 
εκνευρίζεσαι. Το πιο σημαντι-
κό δεν είναι η ίδια η συζήτηση, 
αλλά η χαρά να είμαστε μαζί και 
να συζητάμε!
Σου δίδαξα τόσα πολλά πράγ-

ματα! Να τρως σωστά… Να ντύ-
νεσαι σωστά… Να αντιμετωπί-
ζεις τη ζωή με θάρρος…
Στα χρόνια που πέρασαν, 

ήμουν δίπλα σου με την αγάπη 
που σου άξιζε και την τρυφερό-
τητα που χρειαζόσουν! Όμως ο 
χρόνος είναι αδυσώπητος και οι 
αλλαγές επάνω μας είναι ορα-
τές…
Όταν δε θέλω να φάω, μην με 

πιέζεις. Ξέρω πολύ καλά πότε 
πρέπει και πότε όχι.
Και όταν τα κουρασμένα πό-

δια μου δεν μου επιτρέπουν να 
περπατώ, μη στεναχωριέσαι. 
Φυσικό είναι! 
Δώσε μου το χέρι σου να κρα-

τηθώ. Το ίδιο έκανα κι εγώ όταν 

έκανες τα πρώτα σου βήματα…
Το ξέρω ότι η ηλικία μου δε 

μου επιτρέπει να είμαι τόσο 
δραστήρια, όσο  θα  ήθελα. 
Ωστόσο, τα καταφέρνω να επι-
βιώνω.
Κάποια μέρα θα καταλάβεις τι 

εννοώ…
Κάποια μέρα θα καταλάβεις 

ότι παρά τα λάθη μου, πάντα 
ήθελα το καλύτερο για σένα.
Και προσπάθησα με όλες μου 

τις δυνάμεις να ετοιμάσω το 
δρόμο σου!
Δώσε μου το χέρι σου και βο-

ήθησέ με να τελειώσω το δρό-
μο μου με υπομονή, αγάπη και 
ειρήνη.
Και εγώ θα σου το ξεπληρώσω 

με την απέραντη αγάπη που έχω 
μέσα μου για σένα.
Σ΄ αγαπώ. Η μαμά σου.»
Για τις Μάνες μας:
Που καθοδηγούν τα βήματά 

μας
Που στηρίζουν τα όνειρα και 

τους στόχους μας
Που ενισχύουν τις αξίες μας
Που, τελικά, είναι οι “βράχοι” 

της ζωής μας.

Θέλω να ευχαρι-
στήσω, όλους εκεί-
νους του πατριώτες, 
που μας εμπιστεύο-
νται τις παλαιές φω-
τογραφίες, για να τις 
αντιγράψουμε και να 
τις δημοσιεύσουμε 
τόσο στην εφημερί-
δα μας όσο και στο 
internet-facebook. 

Επίσης να παρα-
καλέσω όποιος έχει 
παλαιές φωτογραφίες 
που έχουν σχέση με 
το χωριό να μας τις 
στείλει να τις αντιγρά-
ψουμε και θα τις επι-
στρέψουμε αμέσως. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝ. 
ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ
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...ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΛΑΣΗΣ
Βουλευτής Ν. Αρκαδίας  – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 21 Απριλίου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση φθορών στο ιστορικό γεφύρι του Λούσιου στην αρχαία Γόρτυνα

Αξιότιμοι, κ.κ. Υπουργοί,
Στην αρχαία Γόρτυνα, στο 

Λούσιο ποταμό, υπάρχει το 
ιστορικό «γεφύρι του Λού-
σιου», το οποίο χτίστηκε 
γύρω στα 1900 και συνέ-
δεε τη Γορτυνία και όλα τα 
χωριά της περιοχής με τον 
Πύργο Ηλείας. Όποιος το 
έχει επισκεφτεί, γνωρίζει 
την ιστορική αξία του αλλά 
και την ομορφιά που χαρίζει 
στον τόπο.
Μετά την μεγάλη κακο-

καιρία του φετινού χειμώ-
να, κυρίως όμως με τη με-
γάλη θεομηνία που έπληξε 
την περιοχή στις 27-3-2015, 
το γεφύρι υπέστη σημαντι-
κές ζημιές. Εκπρόσωποι της 
τοπικής κοινότητας Ελλη-
νικού επισκέφτηκαν το ση-
μείο και διαπίστωσαν μεγά-
λη διάβρωση στα θεμέλια 
των ποδιών του  αλλά και 
στο δάπεδο του, ως συνέπεια 

των υπερβολικών σε όγκο 
και ορμή υδάτων  που κατέ-
ληξαν στον ποταμό.
Στα πλαίσια της ιερής μας 

υποχρέωσης, ως Έλληνες, 
να διαφυλάξουμε την πο-
λιτιστική κληρονομιά του 
τόπου, πρέπει να ληφθούν  
όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε 

να προληφθεί η κατάρρευσή 
του και να αποκατασταθούν 
οι φθορές που έχει υποστεί.
Κατόπιν των ανωτέρω, 
ερωτώνται  οι  κ .κ . 

Υπουργοί 
Έχουν γνώση του θέμα-

τος οι αρμόδιες Υπηρεσίες;
Έχουν προγραμματιστεί 

εργασίες αποκατάστασης 
των φθορών και αν ναι ποιο 
το χρονοδιάγραμμα εφαρμο-
γής τους;

Μετά Τιμής
Ο ερωτών Βουλευτής
Κώστας Γ. ΒΛΑΣΗΣ

(Ν. Αρκαδίας)

20,00
20,00
15,00
15,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
15,00
15,00
15,00
20,00

€ 65,00
15,00
20,00
15,00
15,00
15,00
50,00
20,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
50,00
20,00
20,00
15,00
15,00

50,00
15,00
15,00
15,00

(100/1,1079) 90,30
50,00

(60/1,1079) 54,20
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

1.044,50

ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΛΟΥΣΙΟΥ...
Επιστολή για την κατάσταση του γεφυριού, έστειλε ο πρόε-

δρος του Ελληνικού, Χαράλαμπος Μπαρμπαλιάς, στους βου-
λευτές Αρκαδίας Ζαχαριά Κώστα, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο  
και Κώστα Βλάση. Μέχρι τώρα ο μόνος που έχει απαντήσει 
είναι ο κ. Βλάσης. Η επιστολή του κ. Μπαρμπαλία έχει ως εξής:

«Αγαπητέ κύριε Βλάση 

Επικοινωνώ μαζί σας για να 
σας ενημερώσω, για την κα-
τάσταση του γεφυριού, στο 
Λούσιο ποταμό στη θέση της 
Αρχαίας Γόρτυνας.
Μετά την μεγάλη κακοκαι-

ρία του φετινού χειμώνα, κυ-
ρίως όμως τη μεγάλη θεομη-
νία που έπληξε την περιοχή 
την 27-3-2015, επισκέφτηκα 
το σημείο και διαπίστωσα με-
γάλη διάβρωση στα θεμέλια 

των ποδιών του γεφυριού, 

αλλά και στο δάπεδό του.
Η ζημιά στα πόδια έγινε από 

τα υπερβολικά και ορμητικά 
νερά που δέχτηκε, το δάπεδο 
από τα νερά του δρόμου που 
κατέληξαν πάνω στο γεφύρι 
και διαβρώνοντας την πλευρά 
που στηρίζετε, κατέληξαν με 
ορμή στο ποτάμι.
Βλέποντας αυτή την κατά-

σταση, ενημέρωσα το Δήμο 
Γορτυνίας και στις 1-4-2015 

πήγε στο σημείο η μηχανικός 
κυρία Μονοκρούσου Γεωργία, 
η οποία διαπίστωσε τις ζημιές 
και με διαβεβαίωσε ότι θα 
ενημερώσει την Περιφερει-
ακή διοίκηση καθώς και την 

αρχαιολογική υπηρεσία.
Όλοι μας γνωρίζουμε την 

ομορφιά και την αξία του γε-
φυριού, γι’ αυτό σας καλώ να 
κάνετε ότι μπορείτε για να 
σωθεί το κόσμημα της περιο-
χής μας.
Ευχαριστώ και σας εύχομαι 

καλό Πάσχα. 
O Εκπρόσωπος της τοπικής 
κοινότητας Ελληνικού 
Χαράλαμπος Ανδρ. 
Μπαρμπαλιάς»

Επισκεφθείτε 

την ιστοσελί-

δα του Συλλό-

γου στο διαδί-

κτυο στη διεύ-

θυνση www.

ellinikon.gr

Παναγιώτης Δημ. Κωστόπουλος
Εργολάβος τεχνικών έργων 

Οικοδομικές-Χωματουργικές εργασίες, 
Ανακαινίσεις κτιρίων, Ανάπλαση χώρων

Τηλ.: 6978 189480,  2710 237931
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Γράμμα από τη Χριστίνα
Σούλι, 20 Απριλίου 2015
Υγεία έχουμε και υγεία επι-

θυμούμε και για εσάς.  Χρι-
στός Ανέστη πατριώτες για 
την Ελλάδα μας και για όλο 
τον κόσμο.
Πέρυσι -μάλλον περισσό-

τερο από ένα χρόνο- χτύπη-
σε το τηλέφωνο και από την 
άλλη μεριά ήταν η Νίτσα του 
Γρηγόρη Γεωργαντά, χάρηκα 
που την άκουσα, μου τηλε-
φωνούσε συχνά, γειτόνισσα 
από παλιά στο χωριό και 
αγαπημένη. Μου ανήγγειλε 
το θάνατο του θείου μου του 
Θανάση Κόνιαρη. Λυπήθηκα 
πολύ αλλά ταυτόχρονα σαν 
κινηματογραφική ταινία πέ-
ρασε από το μυαλό μου ο ερ-
χομός του θείου του Θανάση 
από την Αυστραλία.

 Ήμουν μικρό κοριτσάκι 
που η μάνα μου Όλγα ντύ-
θηκε, στολίστηκε, στόλισε και 
μένα και με πήρε να πάμε να 
καλωσορίσουμε τον ξάδερ-
φό της το Θανάση, είχε να 
διηγείται διάφορες ιστορίες 
από την παιδική τους ηλικία 
όπως όταν μικρά παιδιά φύ-
λαγαν τα πρόβατα. 
Σαν φτάσαμε στο σπίτι του 

μπαρμπα-Μήτσου (Γύφτου) 
ήταν γεμάτο συγγενείς και 
φίλους κι όλοι με  γέλια, χαρά 
και ευτυχία γιατί είχε έρθει ο 
ξενιτεμένος.  Ο θείος Θανά-
σης και κείνος γελαστός και 
καλοσυνάτος που στη μακρι-
νή Αυστραλία είχε βοηθήσει 
νέα παιδιά που έφταναν εκεί 
με την ελπίδα για έχουν μια 
καλύτερη ζωή και να μπορέ-
σουν να βοηθήσουν και τις 
οικογένειες που είχαν αφήσει 
πίσω στην πατρίδα. Πολλά 
καλά λόγια είχα ακούσει για 
το θείο Θανάση.  
Πέρασαν χρόνια από τότε 

και εγώ μεγάλωσα και πα-
ντρεύτηκα και μια μέρα στο 
Σούλι, έξω από το μαγαζί 
σταματάει μια κούρσα και 
βγαίνει ο θείος Θανάσης, ο 
αγαπημένος ξάδερφος της 
μάνας μου. Τώρα πια μόνιμα 
στην Ελλάδα, ήρθε με τη θεία 
Χριστίνα την κόρη τους και 
τα εγγόνια τους να  με δουν. 
Η θεία άνοιξε την τσάντα της 
και μου έδωσε το δώρο της 
φερμένο από την Αυστραλία 
και το έχω ακόμα και πάντα 
τους θυμάμαι. 
Ο Θεός να αναπαύει το 

θείο Θανάση και να δίνει 
υγεία και δύναμη στην οι-
κογένειά του γιατί είχε κάνει 
πολλά καλά !
Τώρα λοιπόν χτύπησε το 

τηλέφωνο, ήταν η θεία Χρι-
στίνα η γυναίκα του και μου 
ανήγγειλε το θάνατο της Νί-
τσας.  Στεναχωρήθηκα και 
λυπήθηκα για τη Νίτσα και 
πάλι σαν κινηματογραφική 
ταινία ήρθαν στο μυαλό μου 
παλιές θύμησες.  
Θυμήθηκα τους αρραβώ-

νες της με το Γρηγόρη, ξά-
δερφό μου και γείτονα, πολύ 
αγαπητό. Μικρό πάλι κορι-
τσάκι με πήρε από το χέρι 
η μάνα μου και στολισμένες 
και  χαρούμενες  πήγαμε στο 
πανύψηλο σπίτι του μπαρ-
μπα-Ηρακλή για τους αρρα-
βώνες. Ήρθε η ώρα να αλλά-
ξουν τα δαχτυλίδια, ο Γρηγό-
ρης φόρεσε τη βέρα στο χέρι 
της Νίτσας την αγκάλιασε 

και τη φίλησε. Κάποιος από 
πίσω είπε: ο γαμπρός φίλησε 
την νύφη!  και κάποιος άλ-
λος απάντησε: ας μην καθό-
τανε!  κι εκεί άρχισε το γλέντι 
και ο χορός μέχρι αργά. Κι 
όλα αυτά με ενθουσιασμό, με 
κέφι, με αγάπη και με ευχές 
που έβγαιναν μέσα από την 
καρδιά και τη ψυχή του κα-
θενός.
Παντρεύτηκε η Νίτσα με το 

Γρηγόρη και ήρθε νύφη στη 
γειτονιά μας. Κάθε καλοκαίρι 
με τα παιδιά της και αργότε-
ρα με τα εγγόνια της. Πέρα-
σαν χρόνια, μεγάλωσα κι εγώ 
και γύρω στα 15 μου, ήρθε η 
θεία μου η Μαρίκα από την 
Αθήνα και μου έφερε ένα θα-
λασσί φόρεμα, μου’χε πλέξει 
κι ένα μαύρο γιακά, μαύρο 
ζωνάκι με άσπρες μπίλιες 
στις άκρες , άσπρο γοβά-
κι και άσπρο πορτοφολάκι. 
Έτσι στολισμένη ξεκίνησα 
να πάμε τ’  Αη-Λιος στην εκ-
κλησία με την ξαδέρφη μου 
Μαριγούλα. Η Νίτσα πάνω 
στο μπαλκόνι του σπιτιού 
της : “Καλημέρα Νίτσα”, “Κα-
λημέρα κορίτσια και Χρόνια 
Πολλά”. Στην εκκλησία εγώ 
ζαλίστηκα, (θες το λιβάνι, θες 
τα λόγια του παπά) βγήκα 
έξω, σχόλασε η λειτουργία 
και κατηφορίσαμε για τα 
σπίτια μας. Κάποια κάτω-
μαχαλίτισα είδε τη μάνα μου 
στην αυλή και της πρόλαβε 
ότι εγώ ζαλίστηκα στην εκ-
κλησία.  Τ’ άκουσε η Νίτσα 
και φωνάζει στη μάνα μου : 
θεία Όλγα, εγώ τη μάτιασα 
τη Χριστίνα το πρωί που πή-
γαινε στην εκκλησία, βλέπεις, 
δεσποινιδούλα εγώ πια.  Άρ-
χισε η μάνα μου να ρίχνει τα 
κάρβουνα, το κάρβουνο της 
Νίτσας κάθισε πάνω-πάνω, 
“Νίτσα φτύσε το κορίτσι, εσύ 
το μάτιασες” κι αρχίζει η Νί-
τσα να φτύνει από πάνω και 
να λέει : “σκόρδα στα μάτια 
μου”.  Μια καλή γειτόνισσα 
η Νίτσα, επίσης καλή γειτό-
νισσα η θεία Ιουλία – έφυγε 
κι αυτή πικραμένη, χρόνια 
γείτονες δεν αλλάξαμε μια 
κουβέντα, πάντα την καλή 
παρέα, την καλή συναλλαγή, 
πάντα με τα καλά λόγια. 
Που είναι όλοι αυτοί άν-

θρωποι; σκέφτομαι και ανα-
πολώ τα παλιά και τα ωραία. 
Τις  καλές κουβέντες τους, το 
ενδιαφέρον τους για το συγ-
γενή, το φίλο, τον πατριώτη. 
Περασμένα αλλά αξέχα-

στα.  Ο Θεός να τους ανα-
παύει όλους αυτούς και εμείς 
να τους θυμόμαστε με αγά-
πη, να τους μελετάμε και να 
τους μνημονεύουμε  με τη 
θύμησή μας !
Αιωνία τους η μνήμη ! 
Εδώ αγαπητοί συγγενείς, 

φίλοι και πατριώτες, σας 
χαιρετώ.  Με πολύ αγάπη και 
χαρά εύχομαι καλή αντάμω-
ση στο χωριό μας.  Να μην 
ξεχνάμε ούτε το χωριό μας 
ούτε τους ανθρώπους που 
ζουν εκεί, ούτε αυτούς που 
έφυγαν από αυτή τη ζωή 
γιατί θεωρώ πως θα είναι 
αχαριστία.
Και πάλι γεια σας,  η πατρι-

ώτισσά σας
Χριστίνα Μπούμη-Βασιλο-

πούλου (της Όλγας)

Η ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟΝ ΑΗ-ΘΑΝΑΣΗ

Με ιδιαίτερη συγκίνηση γιόρτασε το εκ-
κλησάκι του χωριού μας, ο Άγιος Αθα-

νάσιος το Σάββατο 2 Μαΐου.
Από νωρίς ξεκίνησαν όσοι αποφάσισαν να 

πάνε με τα πόδια (υπήρξαν και αυτοί) αλλά 
και οι άλλοι σιγά σιγά με τα αυτοκίνητά τους. 
Ο καιρός πολύ καλός, η θέα εκπληκτική και 

ο παπα-Γιώργης, όπως πάντα εκεί. Ο κόσμος 
αρκετός, παρακολούθησε την λειτουργία με 
κατάνυξη και στο τέλος πήραν το αντίδωρό 
τους. 
Αλληλοευχήθηκαν και ευχαριστημένοι πή-

ραν τον δρόμο της επιστροφής, και του χρό-
νου πατριώτες.  

Στις 27 Μαρτίου, μια ισχυ-
ρή καταιγίδα έπληξε το χω-
ριό μας, πρωτόγνωρη και σε 
συμπατριώτες μας μεγάλης 
ηλικίας.
Τις απογευματινές ώρες και 

συγκεκριμένα από τις 4 έως 
αργά το βράδυ, η βροχή έπε-
φτε ασταμάτητα, το σοβαρό 
πρόβλημα όμως, ήταν το χα-
λάζι, η ποσότητα ήταν τόση, 
που διακόπηκε η κυκλοφορία 
προς το χωριό, τόσο από την 
Στεμνίτσα όσο και από την 
Καρύταινα, στις εκκλήσεις 
του προέδρου της κοινότη-
τας, προς τους αρμοδίους, 
να στείλουν εκχιονιστικό να 
ανοίξει ο δρόμος, δεν πίστευ-
αν προς στιγμή το μέγεθος 
της κακοκαιρίας, τελικά ο 
δρόμος άνοιξε, με εκχιονιστι-
κό από την Στεμνίτσα μέχρι 
την Καρύταινα.
Η επόμενη μέρα, ήταν που 

έδειξε το μέγεθος των ζημιών 
στους αγροτικούς δρόμους, 
αλλά και στο γεφύρι του 
Λούσιου.
Ο πρόεδρος κάλεσε την 

τεχνική υπηρεσία του δή-
μου Γορτυνίας, όπου η μη-
χανικός που ήρθε στο χωριό, 
διαπίστωσε το μέγεθος της 
καταστροφής, οι δρόμοι εί-
ναι αδιάβατοι, σε σημεία που 
διασταυρώνονται με ρέματα, 
έχουν κοπεί στα δυο, κατο-
λίσθηση βράχων στην πηγή, 
κατέστρεψαν ένα τμήμα της 
πάνω πηγής, διαπιστώθηκε 
μεγάλη διάβρωση στα πόδια 
και το δάπεδο του γεφυριού 
στο Λούσιο.
Οι ζημιές είναι πολύ μεγά-

λες, για την αποκατάστασή 
τους η μηχανικός με παρά-
σταση που έκανε, ζήτησε τη 
συνδρομή της διεύθυνσης 
υποδομών στη νομαρχιακή 
ενότητα Αρκαδίας της περι-
φέρειας Πελοποννήσου.
Δυστυχώς όμως ενάμιση 

μήνα μετά, η κατάσταση εξα-
κολουθεί να παραμένει πολύ 
άσχημη, κάνοντας δύσκολες 
και επικίνδυνες τις μετακινήσεις των γεωργοκτηνοτρόφων του Χωριού μας.
Δυστυχώς εξακολουθεί να χρησιμοποιείται το γεφύρι για τη διέλευση αυτοκίνητων, παρ’ όλη 

την εμφανή ζημιά που έχει υποστεί.
Για το θέμα του γεφυριού ο πρόεδρος άμεσα (1-4-2015) ενημέρωσε με επιστολή και φωτο-

γραφίες, τους τρις εκλεγμένους βουλευτές του νομού Αρκαδίας.
Μετά δεκαπενθημέρου έλαβε απάντηση από τον κύριο Βλάση Κώστα η οποία συνοδευόταν 

από σχετική ερώτηση του κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων.

ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ ΕΠΛΗΞΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
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Η ύλη του επόμενου 
φύλλου θα κλείσει στις 

30 Ιουνίου 2015. 
Περιμένουμε έγκαιρα 
τις συνεργασίες σας.

Όσοι πατριώτες θέ-
λουν να καταθέσουν 
κάποιο ποσό στο Σύλ-
λογό μας μπορούν να 
το κάνουν πηγαίνοντας 
στην Εθνική Τράπεζα. 
Ο λογαριασμός είναι 
040/609112-13. Καλό 
είναι μετά να ενημερώ-
νουν τον ταμία ή οποιο-
δήποτε μέλος του Δ.Σ. 
ώστε η προσφορά να 
δημοσιεύεται στην εφη-
μερίδα.

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

ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος διεξήχθη στο γήπεδο του 

χωριού μας ο παραδοσιακός αγώνας ανάμεσα στους Κοπρίτες 
και τους Κομήτες. Ο αγώνας γίνεται εδώ και χρόνια το απόγευμα 
του Μεγάλου Σαββάτου, λίγο πριν την Ανάσταση και συγκε-
ντρώνει το ενδιαφέρον των πατριωτών αλλά και των επισκε-
πτών του Ελληνικού. Στον αγωνιστικό τομέα ο αγώνας ήταν 
αμφίρροπος αλλά οι Κοπρίτες μπήκαν πιο αποφασισμένοι στον 
αγώνα και από την αρχή ήταν μπροστά στο σκορ. Το ημίχρονο 
έληξε 3-2 υπέρ των Κοπριτών. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Κομή-
τες ισορρόπησαν και ισοφάρισαν σε 4-4 πέντε λεπτά πριν τη 

λήξη. Όμως ο πρόεδρος του συλλόγου Χ. Ταλούμης δεν είχε 
πει τη τελευταία του λέξη και ένα λεπτό πριν τη λήξη πέτυχε το 
νικητήριο τέρμα που έστειλε το κύπελλο στο χωριό σπάζοντας 
μια παράδοση αρκετών ετών που το κύπελλο πήγαινε στην 
Αθήνα. Φυσικά και πάλι δεν έλειψε η καζούρα και τα πειράγμα-

τα ανάμεσα στους παίκτες που συνεχίστηκαν στη πλατεία αλλά 
και στην εκκλησία το βράδυ της Ανάστασης. Και του χρόνου 
νάμαστε καλά να ξαναπαίξουμε. Για την ιστορία οι συνθέσεις 
των ομάδων ήταν: 
ΚΟΠΡΙΤΕΣ: Βασίλης Κόνιαρης, Χαράλαμπος Ταλούμης, Βώσος 

Χριστόφορος, Βώσος Χάρης, Ταλούμης Γιάννης, Χαράλαμπος 
Καλλιανιώτης.
ΚΟΜΗΤΕΣ: Αντώνης Παπαντωνίου, Χάρης Κόνιαρης, Τζώρτζος 

(γυιός της Μάρθας Κόνιαρη), Δρούλιας Βασίλης, Δημήτρης (γυι-
ός της Σοφίας Βαρούτσα), Χάρης Κόνιαρης, Ηλίας Καλύβας και ο 
καλλίτερος ο μικρός Νικόλας.

Με τη λαμπρότητα 
που αρμόζει στην 
ημέρα ,  εορτά -

στηκε στο χωριό μας η 25η 
Μαρτίου 1821.
Το πρωί στον προφήτη 

Ηλία έγινε θεία λειτουργία, 
μετά οι καμπάνες χτύπησαν 
χαρμόσυνα, αναγγέλλοντας 
την πανηγυρική δοξολογία.
Ακολούθησε επιμνημόσυ-

νη δέηση, στο μνημείο των 
ηρώων και τον ανδριάντα 
του ελευθερωτή μας, Θεο-
δώρου Κολοκοτρώνη.
Ο Πρόεδρος της κοινότη-

τας, κατέθεσε δάφνινα στε-
φάνια στο ηρώων και στον 
Γέρο του Μοριά.
Τέλος οι λιγοστοί παρευ-

ρισκόμενοι, τήρησαν ενός 
λεπτού σιγή, έψαλλαν τον 
εθνικό μας ύμνο, στη μνήμη 
των αγωνιστών και πεσό-
ντων για την ελευθερία μας.

Ο Παλαιός Αγιάννης 
Έτσι αποκαλούμε την 

πρώτη εκκλησία του 
χωριού μας, που από την 
κατασκευή της μεγάλης εκ-
κλησίας του Αγίου Ιωάννη το 
1904, μέχρι τα μέσα της δε-
καετίας του εβδομήντα χρη-
σίμευσε και σαν οστεοφυλά-
κιο.
Οι πρώτοι πρόγονοί μας, με 

βαθιά θρησκευτικά αισθήμα-
τα με τις λιγοστές δυνατότη-
τες που είχαν και με το φόβο 
του κατακτητή, έκτισαν 
όπως μπορούσαν, αυτή τη 
μικρή εκκλησία για να προ-
σεύχονται για την ελευθερία 
τους και να τελούν τα ιερά 
μυστήρια της ορθόδοξης πί-
στης τους. 
Όπως φαίνεται από την 

τοιχοποιία του, ο μικρός ναός 
έχει κατά καιρούς διάφορες 
επεμβάσεις, καταγράφετε δε 
στους πυρπολημένους ναούς 
της Πελοποννήσου από τον 
Ιμπραήμ.

 Για πολλά χρόνια ο αεί-
μνηστος Βασίλειος Αντ. Πα-
παντωνίου, κάθε καλοκαίρι 
πήγαινε και καθάριζε το εκ-
κλησάκι μας, έχοντας νωπές 
τις παιδικές του μνήμες, για-
τί σ' αυτό το εκκλησάκι, λει-
τουργούσε ο πατέρας του ο 
Παπαντώνης. Τελευταία μέσα 
απ' τα χώματα, ανέσυρε μια 
πέτρινη πλάκα, που ήταν η 
Αγία τράπεζα και ένα κομμά-
τι βράχου που όπως έλεγε, 
πάνω σε αυτό καθόταν ο επί-
σκοπος όποτε ερχόταν στο 
χωριό μας, δηλαδή ήταν το 
δεσποτικό και τα δυο κομ-
μάτια πέτρας τα τοποθέτησε 

στη θέση τους, όπως τα θυ-
μόταν από μικρό παιδί.
Το παλιό αυτό εκκλησά-

κι μας, που δεσπόζει στην εί-
σοδο του κοιμητηρίου

του χωριού μας, όπου ανα-
παύονται οι κεκοιμημένοι 
άνθρωποί μας. επισκευάστη-
κε εκ βάθρων με ιδιαίτερη 
προσοχή για να μην αλλοιω-

θούν τα χαρακτηριστικά του, 
επί δημαρχίας Γεωργίου Μπα-
ρούτσα και τοποθετήθηκε μι-
κρό τέμπλο με εικόνες, φρο-
ντίδα του συμπατριώτη μας 

Δημήτρη Αβραμόπουλου. 
 Με χαρά μάθαμε ότι ο ιε-

ρέας μας Παπαγιώργης, θα 
λειτουργήσει και πάλι μετά 
από τόσα χρόνια.

Γιορτάστηκε η 25η Μαρτίου


