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Συνεστίαση - Γλέντι κοπή πίτας
Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι
του Συλλόγου μας, μετά την τρίχρονη, αναγκαστική λόγω θανάτων
ανάπαυλα και διακοπή των εκδηλώσεών μας, επανερχόμαστε και παρά
την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση,
που περνάμε και βιώνουμε τελευταία, οργανώνουμε και πάλι «συνεστίαση-γλέντι-κοπή πίτας».
Αποφασίσαμε να ξαναβρεθούμε
όλοι μαζί ...να γλεντήσουμε...και να
κόψουμε την πίτα μας στην ταβέρνα
- Κέντρο «Πεινακοθήκη» της Τρίπολης.
Έτσι λοιπόν, στις 18 Ιανουαρίου
2015 ημέρα Κυριακή, στις 1.30 το
μεσημέρι, σας καλούμε, στην ταβέρνα-Κέντρο «Πεινακοθήκη» για
τον διαφορετικό «χορό μας». Το
μενού, πέρα από σαλάτες, τυριά, πατάτες, μπριζόλες (διαφορετικό για
τα παιδιά), περιέχει βραστό και στο
τέλος τραχανά. Θα κόψουμε και την
πίτα μας και ο τυχερός θα πάρει και
το δωράκι του. Το κόστος για τους
μεγάλους θα είναι 14 ευρώ και 8 για
τα παιδιά. (Η ημερομηνία κλείστηκε
υπό τον φόβο των πιθανών εκλογών). Πέραν των παραπάνω θα
υπάρχει και ζωντανή μουσική. Στο
κλαρίνο θα είναι ο Πάνος Ηλιόπουλος και στο τραγούδι ο Δημήτρης
Σαραβάκος και ο Αγγελής Τσίρμπας.
Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στα μέλη του Δ.Σ. (τα τηλ
είναι σε άλλη στήλη) μέχρι 16 Ιανουαρίου 2015, για να μπορέσουμε
να συνεννοηθούμε με την ταβέρνα.
Φέτος, ακολουθώντας πολλούς
άλλους Συλλόγους που διοργανώνουν από κοινού εκδηλώσεις, αποφασίσαμε να «συνεστιαστούμε και
να συνφάγουμε», με το Σύλλογο Καλονεριτών (Σβορναίων).
Φίλοι και συμπατριώτες, ελάτε σ’
αυτό το κάτι διαφορετικό, ας αφήσουμε και λίγο το «κυριλέδικο» και
«στημένο» γλέντι. Δε θα χάσετε, σας

περιμένουμε!

Ευχές

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, εύχεται σε όλους «Καλή
Χρονιά» και το 2015 να είναι έτος
πραγμάτωσης όλων των ονείρων και
προσδοκιών και γεμάτο υγεία, χαρά,
προκοπή και αγάπη.

Η παράκαμψη Λαγκαδίων
Η τελευταία εξέλιξη ακούστηκε
δια στόματος του Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου Πέτρου Τατούλη, ο
οποίος μίλησε για «ένταξη της παράκαμψης των Λαγκαδίων στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα» και χαρακτήρισε
σημαντική τη βοήθεια του Υφυπουργού Ανάπτυξης και βουλευτή
Αρκαδίας, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.
Από το ρεπορτάζ του «Καλημέρα
Αρκαδία» προκύπτει ότι Κωνσταντινόπουλος και Τατούλης έχουν κάνει
μία σημαντική κίνηση για να προ-

ετοιμαστούν οι μελέτες με γρήγορους ρυθμούς και έχει μειωθεί σημαντικά το κόστος, το οποίο ήταν
αποτρεπτικός παράγοντας για να
προχωρήσει το έργο. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης είχε συναντήσεις με φορείς
της Ηλείας ανταποκρινόμενος στο
κάλεσμά τους.
Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Τατούλης στην παράκαμψη των Λαγκαδίων, για την οποία δήλωσε ότι μετά
τις παρεμβάσεις της Περιφέρειας
εντάχθηκε στα διευρωπαϊκά δίκτυα,

γεγονός το οποίο ανοίγει το δρόμο
για την υλοποίηση ενός εξαιρετικά
σημαντικού έργου.
Ενώ, σύμφωνα με το Ilialive, είπε
ότι σύντομα θα παραδοθούν τα
τεύχη δημοπράτησης. «Θεωρείται
διευρωπαϊκό και ολυμπιακό δίκτυο
και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί
μέσα από τα ολυμπιακά έργα. Η παράκαμψη των Λαγκαδίων θα χρηματοδοτηθεί απευθείας από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και προχωράμε,
παρά το μεγάλο κόστος».

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Γορτυνίας-Επιτροπές
Ύστερα από διαλογική συζήτηση
και ψηφοφορία (17-9-2014) ορίστηκαν ομόφωνα τα μέλη για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Γορτυνίας (ΔΗ.Κ.Ε.Γ)
ως εξής:
Α) Τακτικά μέλη: 1. Διαμαντοπούλου Μαρίνα Δημοτική Σύμβουλος
της πλειοψηφίας Πρόεδρος 2. Κανελλόπουλος Κων/νος Δ.Σ. πλειοψηφίας Αντιπρόεδρος 3. Αθανασόπουλος Ιωάννης Δ.Σ. πλειοψηφίας 4.
Ξυνής Γεώργιος Δ.Σ. πλειοψηφίας 5.
Κατσικερός Δημήτριος δημότης 6.
Παπανάστου Ιωάννης δημότης 7. Φίλιππος Ραΐσης εφημέριος Τ.Κ. Βυζικίου εκπρόσωπος της εκκλησίας
(κοινωνικού φορέα) μετά την κατάργηση του ιδρύματος «Άλληλεγγύη»
που ανήκε στην εκκλησία. 8. Ανα-

γνωστόπουλος Πάικος Δ.Σ. μειοψηφίας 9. Γαβράς Δημήτριος Δ.Σ. μειοψηφίας.
Β) Αναπληρωματικά μέλη: 1. Μουτζούρη - Κάχρη Δήμητρα Δημοτική
Σύμβουλος πλειοψηφίας 2. Πυρπιρής Καλλίμαχος Δ.Σ. πλειοψηφίας 3.
Κοσμόπουλος Κων/νος Δ.Σ. πλειοψηφίας 4. Ματζαβίνος Δημήτρης
Δ.Σ. 5. Τσιόγκας Ιωάννης Δ.Σ. 6. Καγιούλης Ευστάθιος Δ.Σ. 7. Κουτσιαράς Δημοκλής δημότης 8. Ρουσιάς
Ιωάννης δημότης 9. Εκπρόσωπος
κλιμακίου Ερυθρού Σταυρού Βυτίνας που θα προταθεί από το κλιμάκιο.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επίσης το Δ. Σ. Γορτυνίας αποφάσισε τα εξής: Πρόεδρος των Σχολι-

κών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Γορτυνίας ψηφίστηκε ομόφωνα ο Αντιδήμαρχος Ηραίας Παναγιώτης Μητρόπουλος.
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Γορτυνίας
(ΔΗΚΕΓ), ψηφίστηκε ομόφωνα η Δημοτική Σύμβουλος Μαρίνα Διαμαντοπούλου.
Αντιπρόσωποι στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)
εξελέγησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Αθανάσιος Τρυφωνόπουλος και
Ευάγγελος Θεοδωρόπουλος.
Αντιπρόσωποι στον Σύνδεσμο Μεθυδρίου εξελέγησαν ο Δημοτικός
Σύμβουλος Αθανάσιος Τρυφωνόπουλος και o Αντιδήμαρχος Βυτίνας
Παναγιώτης Καραντώνης.

Οι νέες συνθέσεις στις Επιτροπές του Δήμου Γορτυνίας
To Δ.Σ. του Δήμου Γορτυνίας (7-9-2014) εξέλεξε
το προεδρείο του Συμβουλίου, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, τα μέλη
της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και τους αντιπροσώπους στην ΠΕΔ
Α) Προεδρείο Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας
Πρόεδρος: Δημήτριος
Παπασπηλίου, Αντιπρόεδρος: Κων/νος Σταθάς
και Γραμματέας: Δημήτριος Γαβράς.
Β) Οικονομική Επιτροπή
Τακτικά μέλη: Πρόεδρος
ο Δήμαρχος ή ο ορισμένος
Αντιδήμαρχος, Αθανάσιος
Τρυφωνόπουλος, Μαρίνα

Διαμαντοπούλου-Τρουπή,
Κων/νος Κοσμόπουλος,
Κων/νος Κανελλόπουλος,
Μιχάλης Σφυρής, Ανδρέας
Κολοβός, Απόστολος Αποστολόπουλος και Ευστάθιος Κούλης.
Αναπληρωματικά μέλη:
Διονύσιος Παρασκευόπου-

λος, Ιωάννης Αθανασόπουλος, Γεώργιος Ξυνής,
Πάϊκος Αναγνωστόπουλος
και Δημήτριος Καζάς.
Γ) Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής
Τακτικά Μέλη: Πρόεδρος ο Δήμαρχος ή ο
ορισμένος Αντιδήμαρχος,

Παναγιώτης Καραντώνης,
Μαριάνθη Ανδριανού, Καλλίμαχος Πυρπυρής, Κανέλλος Νικήτας, Κων/νος
Κανελλόπουλος, Γεώργιος
Παρασκευόπουλος, Τσιόγκας Ιωάννης και Δημήτριος Δελής.
Αναπληρωματικά μέλη:
Χαράλαμπος Μπαξεβάνος,
Ευάγγελος Θεοδωρόπουλος, Δημήτριος Ματζαβίνος, Κων/νος Σταθάς,και
Ευστάθιος Καγιούλης.
Δ) Εκπρόσωποι στην
ΠΕΔ Πελοποννήσου: Ο
Δήμαρχος Ιωάννης Γιαννόπουλος, Διονύσιος Παρασκευόπουλος και Ανδρέας
Κολοβός.

Μπουλιαρίτες, Αγκαλιάστε στοργικά την εφημερίδα του χωριού μας, «ΤO ΜΠOΥΛΙΑΡΙ»
Αυτή μας αδελφώνει, μας ταξιδεύει στ’ όμορφο χωριό μας, και κάνει τη φωνή μας ν’ ακούγεται μακρύτερα και δυνατότερα.

το
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Νέος Πρόεδρος της ΠΕΔ
ο Καμπόσος

Στις 17-10-2014, έγινε η
εκλογική συνέλευση και
διαδικασία για την εκλογή
του νέου Προεδρείου της
Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων
Πελοποννήσου,
από την οποία απουσίαζε ο
Δήμαρχος Καλαμάτας, Παναγιώτης Νίκας. Ο Δήμαρχος Σπάρτης, Ευάγγελος
Βαλιώτης, ζήτησε το Προεδρείο να είναι αντιπροσωπευτικό, Πρόεδρος από την πρώτη σε ψήφους
παράταξη, Αντιπρόεδρος από τη δεύτερη και Γραμματέας από την Τρίτη, κάτι που δεν έγινε δεκτό από την
πλειοψηφία. Υπήρξαν δύο υποψηφιότητες για την προεδρία, του Δήμαρχου Άργους, Δημητρίου Καμπόσου
και του Δημάρχου Σπάρτης Ευάγγελου Βαλιώτη. Στην
εκλογική διαδικασία που ακολούθησε ο Δ. Καμπόσος
πήρε 11 ψήφους, ο Ε. Βαλιώτης 6 και βρέθηκαν και 3
λευκά ψηφοδέλτια. Στο σημείο αυτό αποχώρησαν οι
παρατάξεις της μειοψηφίας. Ακολούθησε η εκλογή Αντιπροέδρου και Γραμματέα, όπου μοναδικοί υποψήφιοι
ήταν οι: Δήμαρχος Μεσσήνης Ευστάθιος Αναστασόπουλος και ο τέως Δήμαρχος Τρίπολης, Ιωάννης Σμυρνιώτης, αντίστοιχα και οι οποίοι εκλέχτηκαν. Για την
Εκτελεστική εκλέχτηκαν οι: Κωνσταντίνος Καλαντζής
και Σταύρος Αργειτάκος.

Οικονομική ενίσχυση
του Συλλόγου μας

Πήραμε για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου μας,
από:
• Από Πανοπούλου Μαρίνα, από Τρίπολη, το ποσό
των 20 ευρώ.
• Από Κωστόπουλο Διονύσιο, από Βραχάτι, το ποσό
των 20 ευρώ.
• Ζαφειρόπουλο Τάκη (Γύψινα), από Τρίπολη, το
ποσό των 20 ευρώ.
― Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, τους ευχαριστεί πολύ.

O λογαριασμός του Συλλόγου μας

Επειδή πολλοί συμπατριώτες και φίλοι μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ρωτούν για τον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου μας, για να βάζουν τη
συνδρομή τους ή την οικονομική ενίσχυσή τους προς
το Σύλλογο, σας γνωρίζουμε ότι ο λογαριασμός του
Συλλόγου είναι ο εξής: 478/296131-82, στην Εθνική
Τράπεζα, στο όνομα του Συλλόγου Μπουλιαριτών Τρίπολης. Θερμή παράκληση, να ζητάτε από την Τράπεζα, πάντα, να γράφει το όνομά σας, για να ξέρουμε
ποιος κατέθεσε και να το γράφουμε στην εφημερίδα
μας και να το περνάμε στα βιβλία μας.

το

Mπουλιάρι

Tρίμηνη έκδοση του Συλλόγου Μπουλιαριτών
Συντάσσεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου
Ιδιοκτήτης
«Σύλλογος Aπανταχού Μπουλιαριτών»
Δ/νση Σόλωνος 9, Τρίπολη 221 00
ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ:
Νικόλαος Κ. Μπαλάσης
Δ/νση: Σόλωνος 9, Τρίπολη 221 00
Τηλ.: 2710-232355
ΚΩΔΙΚOΣ 7022
Εκτύπωση: Εκδοτικός Oίκος «ΦΥΛΛΑ»
ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, τηλ.: 2710-235180

Mπουλιάρι

Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014

Οι εκλογές στην Περιφερειακή Ένωση
Δήμων Πελοποννήσου
Στις 8-10-2014, στην Τρίπολη, έγιναν οι εκλογές για
την ανάδειξη των 21 μελών
της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Πελοποννήσου και τα
αποτελέσματα είναι τα εξής:
Ανεξάρτητη Πελοπόννησος
36 ψήφους: Δήμαρχοι: Γιαννόπουλος Γιάννης 14, Γκιώνης
Γιώργος 18, Λιάρος Χαράλαμπος 6, Παυλής Δημήτρης 32
και Σταματόπουλος Σπύρος
20.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ανδρινόπουλος Ευστάθιος 11,
Βόσνος Δημήτρης 18, Γκιόλης
Αναστάσιος 14 και Χριστόπουλος Ιωάννης 11.
Για την ΚΕΔΕ: Βόσνος Δημήτρης 18, Γκιόλης Αναστάσιος 17, Μπούρας Παναγιώτης 14 και Τσιριγώτης Παναγιώτης 14.
Ανεξάρτητη Δημοκρατική
Αυτοδιοικητική Κίνηση 61 ψήφους: Δήμαρχοι: Αναστασόπουλος
Ευστάθιος
44,
Γκάτζιος Κωνσταντίνος 31, Καλαντζής Κωνσταντίνος 29,
Καμπόσος Δημήτρης 15, Κατσίβελας Παναγιώτης 30,
Νίκας Παναγιώτης 30 (4ος
μετά από κλήρωση), Παπακυριάκου Αννίβας 30 και Σφύρης
Δημήτριος 29.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αντωνόπουλος Μιχάηλ 25, Αργειτά-

κος Σταύρος 41, Μαρινάκης
Σαράντος 25, Μπαχούμας
Γιώργος 33, Νανόπουλος Βασίλης 32 και Σμυρνιώτης Γιάννης 44.
Για την ΚΕΔΕ: Αργειτάκος
Σταύρος 38, Καραγιάννης Ανδρέας 32, Κοντογόνης Περικλής 30, Κρίγκος Δημήτρης
21, Μαυρομιχάλης 23 και
Σμυρνιώτης Ιωάννης 35.
Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία Πελοποννήσου 15 ψήφους: Δημοτικοί σύμβουλοι:
Κοκκινόπουλος Παντελής 4,
Κολοβός Ανδρέας, Λάζαρης
Γιάννης 4, Μάκαρης Εμμανουήλ 7, Μπεχράκης Σταμάτης
11,
Νικητόπουλος
Δημήτρης 7, Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα 9, Πέτρου Παναγιώτης 5 και Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης 4
Λαϊκή συσπείρωση 1ψήφος:
Δήμαρχοι: Οικονομάκος Δημήτρης 1.
Μεμονωμένος υποψήφιος
7ψήφους: Βαλιώτης Ευάγγελος 7.
Από τους 125 ψήφισαν οι
120 και απουσίαζαν 5.
Η νέα σύνθεση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου έχει ως εξής:
Ανεξάρτητη Πελοπόννησος:
Δήμαρχοι: Παυλής Δημήτρης,
Σταματόπουλος Σπύρος και

Γκιώνης Γιώργος 18.
Δημοτικοί σύμβουλοι: Βόσνος Δημήτρης, Γκιόλης Αναστάσιος και Χριστόπουλος
Ιωάννης.
Για την ΚΕΔΕ: Βόσνος Δημήτρης, Γκιόλης Αναστάσιος
και Μπούρας Παναγιώτης.
Ανεξάρτητη Δημοκρατική
Αυτοδιοικητική Κίνηση: Δήμαρχοι: Καμπόσος Δημήτρης,
Αναστασόπουλος Ευστάθιος,
Γκάτζιος Κωνσταντίνος, Νίκας
Παναγιώτης, Παπακυριάκος
Αννίβας, Κατσίβελας Παναγιώτης, Καλαντζής Κωνσταντίνος
και Σφυρής Δημήτριος.
Δημοτικοί σύμβουλοι: Σμυρνιώτης Γιάννης, Αργειτάκος
Σταύρος και Μπαχούμας
Γιώργος.
Για την ΚΕΔΕ: Αργειτάκος
Σταύρος, Σμυρνιώτης Γιάννης,
Καραγιάννης Ανδρέας, Κοντογόνης Περικλής και Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.
Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία Πελοποννήσου: Δημοτικοί
σύμβουλοι: Μπεχράκης Σταμάτης, Παπαγιαννοπούλου
Παναγιώτα και Μάκαρης Εμμανουήλ.
Για την ΚΕΔΕ: Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης.
Μεμονωμένος υποψήφιος:
Βαλιώτης Ευάγγελος.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου μας
Πραγματοποιήθηκε στις 11
Δεκεμβρίου 2014, ημέρα
Πέμπτη, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου
μας, στην οποία έγινε διεξοδική συζήτηση σε όλα τα θέματα. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου στον απολογισμό του
αναφέρθηκε σε όλη τη δράση
του Συλλόγου τη χρονιά που
πέρασε και ιδιαίτερα αναφέρθηκε στα παρακάτω: α. Στους
λόγους της μη πραγματοποίησης της συνεστίασης –
κοπής πίτας στην Τρίπολη και
στη διοργάνωση του πανηγυριού στο χωριό β. Στις πιέσεις που άσκησε ο Σύλλογος
στο Δήμο και στην Αντιπεριφέρεια, για έργα στο χωριό,
ιδιαίτερα στους δρόμους. γ.
στη συνάντηση που είχε με το
Βουλευτή Αρκαδίας και Υφυ-

πουργό Ανάπτυξης, Οδυσσέα
Κωνσταντινόπουλο, και τον
Αντιπεριφερειάρχη, Βαγγέλη
Γιαννακούρα, για την επισκευή και συντήρηση του κεντρικού δρόμου του χωριού
(Κόκαλη και Παλιάμπελα), δ.
Στην κυκλοφορία της εφημερίδας μας.
Στη συνέχεια έγινε συζήτηση – καλοπροαίρετη κριτική
και υπερψηφίστηκαν τα πεπραγμένα του 2014. Συζητήθηκαν οι προτάσεις του
απερχόμενου Δ. Σ. και των
μελών, οι κυριότερες των
οποίων, τις οποίες το Δ.Σ.
μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, θα προσπαθήσει να υλοποιήσει, είναι οι
εξής:
• Πραγματοποίηση, στις
18 Ιανουαρίου 2015, στην Τρί-

πολη, συνεστίασης – γλεντιού – κοπή πίτας.
• Την οργάνωση του πανηγυριού της Αγίας Άννας στο
χωριό το καλοκαίρι, θα συζητήσει το Δ.Σ. αργότερα, εκτιμώντας τις συνθήκες πραγματοποίησής του.
• Να ασκηθεί πίεση προς
τον Αντιπεριφερειάρχη και το
Δήμαρχο για επισκευή και τακτικό καθάρισμα των δρόμων
με γκρέιντερ, τακτική συντήρηση του αγροτικού δρόμου
Πατερά – Παλιόλακκα, διαμόρφωση του δρόμου που
οδηγεί στην εκκλησία του χωριού (στη θέση Ράχη), καθώς
και παλαιότερο αίτημά μας
για τσιμεντοστρώσεις σε ορισμένα σημεία του χωριού.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και τα τηλέφωνά τους
Πρόεδρος: Νικόλαος Κων. Μπαλάσης,
τηλ 2710232355 & 6977221353.
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Π. Μπαλάσης,
τηλ 2710227887 & 6937931582.
Γενικός Γραμματέας: Μιχάλης Xρ. Tσίρμπας, τηλ. 6970174639.
Ταμίας:Παναγιώτης Δ. Μπαλάσης,
τηλ. 2710234359 & 6974934156.
Ειδικός Γραμματέας: Ευάγγελος Μαρ.
Μπέριος, τηλ. 2710227234 &
6972900098.
Oργανωτικός Γραμματέας: Βασίλειος Δ.

Γκουσιάκης, τηλ. 2710243029 &
6944475678.
Αναπληρωτής Ταμίας - Υπεύθυνος Τύπου:
Ψαρρά - Tσίρμπα Aθανασία, τηλ.
6978885214.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή:
Πρόεδρος: Φανή Σπ. Κωστοπούλου,
τηλ. 2710227740 & 6974934386.
Γραμματέας: Aγγελής Δ. Γκουσιάκης
τηλ. 2710222417 & 6974102454.
Μέλος: Βεργέτη Καλομοίρα, τηλ.
2710234259 & 6958457165.
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Εγκρίθηκαν 1.289,618 ευρώ για τη Λίμνη Λάδωνα
O Υφυπουργός Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας κ.
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, υπέγραψε την απόφαση
για την ένταξη στο ΠΔΕ 2014
του νέου έργου «Έργα προσέλκυσης επισκεπτών στη
Λίμνη Λάδωνα», του Δήμου
Γορτυνίας, προϋπολογισμού
1.289.618 ευρώ. Η απόφαση
αυτή ανοίγει τον δρόμο για
την δημιουργία πολλών νέων
θέσεων εργασίας και σύγχρονων υποδομών, καθιστώντας την Γορτυνία και
την Αρκαδία πόλος έλξης για
πολλές μορφές τουρισμού.
Συγκεκριμένα, το έργο
αφορά δράσεις αξιοποίησης
της Λίμνης Λάδωνα, με
στόχο την εξυπηρέτηση των
κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και την αξιοποίησή της ως τουριστικού
προορισμού μοναδικής φυσικής ομορφιάς.
Ειδικότερα, οι δράσεις περιλαμβάνουν ενέργειες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, υποστήριξης οικοτουριστικής και αγροτουριστικής ανάπτυξης, πολιτισμού και αθλητισμού (π.χ.
ποδηλατοδρόμοι), ενσωμάτωσης-στήριξης των παραλίμνιων οικισμών και οργάνωσης του παραλίμνιου
χώρου (π.χ. διευθέτηση
χώρων θέασης-παρατηρητή-

σία με όλους τους τοπικούς
φορείς ώστε η Λίμνη Λάδωνα, να περνά στην τελική
φάση αξιοποίησής της.

ρια).
Η λίμνη του Λάδωνα αποτελεί ένα ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους τοπίο της Πελοποννήσου. Η περιοχή της λίμνης
διαθέτει ένα ενιαίο οικοσύστημα που συνδυάζει μοναδικά χαρακτηριστικά φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με παραλίμνιους μικρούς οικισμούς και ικανοποιητική οικολογική κατάσταση. Παράλληλα όμως,
μπορεί να αποτελέσει και
προορισμό πολλών επισκεπτών, βασισμένο σε ήπιες
μορφές τουριστικής ανάπτυξης, υποδομών, και δομών
περιβαλλοντικής παρατήρησης και εκπαίδευσης.
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος
εδώ και πέντε χρόνια ξεκίνησε μία σειρά διαρκών προσπαθειών και παρεμβάσεων,
ώστε να καταφέρει να θέσει

Ο Τσιοτίνας πρόεδρος τους Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας

Tην Πέμπτη 13 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνέλευση
του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας «Η
ΕΝΩΣΗ» όπου και έγιναν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου.Αφού συνήλθαν οι εκλεγέντες κατά
τις αρχαιρεσίες σύμβουλοι συγκροτήθηκαν σε σώμα το οποίο
έχει ως εξής: Πρόεδρος: Τσιοτίνας Αθανάσιος Αντιπρόεδρος:
Κλαδούρης Γεώργιος Γραμματέας: Γκάνιος Γεώργιος Ταμίας: Καρράς Νικόλαος Για το Δ.Σ.Μέλη: Οι Τσιακόπουλος
Κωνσταντίνος, Κοσκολός γεώργιος και Καραγιάννης Ιωάννης.
Στο Εποπτικό Συμβούλιο εκλέχτηκαν οι: Καπλάνης Νικόλαος,
Αποστολόπουλος Βασίλειος και Μπαλή Γεωργία. Εκπρόσωποι στην ΠΑΣΕΓΕΣ εκλέχτηκαν οι: Τσιοτίνας Αθανάσιος και
Στάθης Ελευθέριος. Αντιπρόσωποι ΚΕΣΠΥ: Πάρχας Κωνσταντίνος και Μητρόπουλος Ευάγγελος. Αντιπρόσωπος στην
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή του άρθρου 17 του ΠΔ
30/96 εκλέχτηκε ο Τούντας Ιωάννης.

Το νέο Δ.Σ. των καθηγητών Αρκαδίας

Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών της 16ης -10-2014 για
την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. στους καθηγητές Αρκαδίας
(ΕΛΜΕ), έχουν ως εξής: Ψήφισαν 369, έγκυρα 355, άκυρα 5,
λευκά 9. Πήραν: ΔΑΚΕ 126 και εξέλεξε 3: Μαρκόπουλο Γεώργιο, Μανουσόπουλο Παναγιώτη και Ζαφειρόπουλο Πάνο.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 101 και εξέλεξε 2: Νούσιο Δημήτριο και Λάζαρη
Ιωάννη. ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΙ: 45 και εξέλεξαν 1: Αγγελάκο Ηλία.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠ/ΚΩΝ: 44 και εξέλεξε 1:
Λυμπέρη Νικόλαο. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 39 και δεν εξέλεξε κανέναν.
Συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος: Νούσιος Δημήτριος, Αντιπρόεδρος: Λυμπέρης Νικόλαος, Γ. Γραμματέας:
Αγγελάκος Ηλίας, Ταμίας: Λάζαρης Ιωάννης, Μέλη: Ζαφειρόπουλος Πάνος, Μαρκόπουλος Γεώργιος και Μανουσόπουλος
Παναγιώτης. Στην Ε.Ε. εκλέχτηκαν οι: Καντζάβελος Δημήτριος (ΔΑΚΕ), Κουτσούκου Ευαγγελία (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) και Καρυτινού Γαρυφαλλιά (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΕΚΠ/ΚΩΝ).

σήμερα σε φάση τελικής
υλοποίησης ένα έργο πνοής
και ανάπτυξης, όχι μόνο για
την περιοχή, αλλά για ολόκληρη την Πελοπόννησο. Οι
δράσεις του έργου περιλαμβάνουν ενέργειες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, υποστήριξης οικοτουριστικής και αγροτουριστικής ανάπτυξης, πολιτισμού και αθλητισμού (π.χ.
ποδηλατόδρομοι), ενσωμάτωσης-στήριξης των παραλίμνιων οικισμών και οργάνωσης του παραλίμνιου
χώρου (π.χ. διευθέτηση
χώρων θέασης - παρατηρητήρια). Κατά την περίπλοκη
πορεία υλοποίησης του
έργου, ο κ. Κωνσταντινόπουλος ως Βουλευτής Αρκαδίας
ανέλαβε πρωτοβουλίες και
προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργα-

Οι ενέργειες στις οποίες
προέβη ως τώρα, είναι οι
ακόλουθες:
• 8-3-2010: Επίσκεψη στην
Λίμνη Λάδωνα με τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής Περιβάλλοντος
της Βουλής κ. Καρτάλη και
σύσκεψη με φορείς της περιοχής για τον καλύτερο συντονισμό και ανάδειξη του
θέματος.
• 10-6-2010: Ο Πρόεδρος
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής, κ. Κ. Καρτάλης,
παρέδωσε
τελικό
πολυσέλιδο πόρισμα με θέμα
«Ένα σχέδιο για την Λίμνη
του Λάδωνα» στα γραφεία
της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη.
• 5-7-2010: Συνάντηση
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και συμφωνία για την
επικαιροποίηση της μελέτης
για τη λίμνη Λάδωνα και χρηματοδότησή της από την Περιφέρεια.
• 23-9-2010: Επιστολή
στον τότε Πρόεδρο της ΔΕΗ
κ. Αρθούρο Ζερβό για την
αποδοχή πρότασής του, για
ανάληψη από την ΔΕΗ της
χρηματοδότησης της Μελέ-

της του έργου «Βελτίωση
οδικού δικτύου, ΠουρναριάΓεφύρι Κυράς-Μυγδαλιά»
που αποτελεί έργο υποδομής και βελτίωσης πρόσβασης στην περιοχή της
Λίμνης.
• 29-6-2011: Σύσκεψη στα
γραφεία της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και
Ιονίου για παρουσίαση της
προμελέτης και δέσμευση
της αναδόχου εταιρείας για
ολοκλήρωσή της μέχρι 3-82011, όπως και έγινε.
• 25/1-2/3-13,18/7-2011:
Συνεχή ενημερωτικά σημειώματα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την
πορεία των έργων και την
ανάγκη επιτάχυνσης και συντονισμού για τον κοινό
σκοπό.
• 13-01-2014: Έγκριση
250.259,25 ευρώ από τη ΔΕΗ
για το έργο «Βελτίωση του
Οδικού Δικτύου Πουρναριά –
Γεφύρι Κυράς – Μυγδαλιά»
• 26-11-2014: Υπεγράφη η
απόφαση από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Οδυσσέα
Κωνσταντινόπουλο της ένταξης στο ΠΔΕ2014 του νέου
έργου «Έργα προσέλκυσης
επισκεπτών στη Λίμνη Λάδωνα»,
προϋπολογισμού
1.289.618 ευρώ.

Το νέο Προεδρείο του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας
Στις 12/10/2014 έγιναν οι
εκλογές, για την ανάδειξη των
νέων διοικητικών οργάνων του
Ιατρικού Αρκαδίας. Επί συνόλου εγγεγραμμένων 391 ιατρών στον Ιατρικό Σύλλογο
Ψήφισαν 137 ποσοστό 35%
Στις εκλογές συμμετείχε η
Ενιαία Κίνηση Γιατρών και η
ΔΗΠΑΚ(ΠΑΜΕ).
Για το ΔΣ του Συλλόγου
εκλέγονται κατά αλφαβητική
σειρά οι γιατροί.
ΔΗΠΑΚ (1 έδρα): Αγγέλογλου Στέλλα.
Ενιαία κίνηση Γιατρών (10
έδρες): Αναγνωστάκος Θεοχάρης, Αναστόπουλος Γεώργιος,
Βαρδιάμπασης
Βασίλειος, Βέρρος Κωνσταντίνος, Κοκκοκιός Γεώργιος,
Μπεντεβής
Κωνσταντίνος,
Παπαντώνη Βασιλική, Παπασταματάκης Γεώργιος, Στυλίδης
Παναγιώτης
και
Ψυχογυιός Βασίλης το
Για τον ΠΙΣ: Ενιαία κίνηση
Γιατρών: Βαρδιάμπασης Βασίλειος, Κουρέτα Παναγιώτα,
Μπεντεβής Κωνσταντίνος και
Ψυχογυιός Βασίλειος.
Εξελεγκτική Επιτροπή: Ενιαία κίνηση Γιατρών: Δήμας
Αναστάσιος,
Στιβακτάκης
Ιωάννης και Φόρτης Αθανάσιος.
Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο: Ενιαία κίνηση Γιατρών:
Πρόεδρος
Καραθανάσης

Κωνσταντίνος,
Αντιπρόεδρος Περδικάκη
Πηγή, Μέλη: Αγρότης Νικόλαος, Γιαννοπούλου Ελένη,
Δήμας Αναστάσιος του Παναγιώτη και Φαχούρη Ιμπραχήμ
Μετά την επικύρωση του
Πρακτικού των Αρχαιρεσιών
του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, από την περιφέρεια, τη
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014,
έγινε η συνεδρίαση για συγκρότηση του νέου Δ.Σ..

Νέος Πρόεδρος εκλέχτηκε
ο Βασίλης Ψυχογυιός, Αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος
Βέρρος, Γραμματέας ο Κώστας Μπεντεβής και Ταμίας η
Βασιλική Παπαντώνη.
Μέλη είναι οι: Αναγνωστάκος Θεοχάρης, Αναστόπουλος Γεώργιος, Βαρδιάμπασης
Βασίλειος, Κοκκοκιός Γεώργιος, Παπασταματάκης Γεώργιος, Στυλίδης Παναγιώτης
και Αγγέλογλου Στέλλα.

Το νέο Δ.Σ. των Δασκάλων

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας (Δασκάλων) για την επόμενη
διετία έχει ως εξής: Πρόεδρος: Μαρκόπουλος Κων/νος, Αντιπρόεδρος: Λύρας Γεώργιος, Γ. Γραμματέας: Πίσπας Βασίλειος, Ταμίας: Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Οργανωτικός
Γραμματέας: Βασιλόπουλος Ιωάννης (από τη ΔΑΚΕ) και
Μέλη: Μπουζιόπουλος Παναγιώτης, Πανοπούλου Παρσκευή
(από Ενωτική Κίνηση Εκπ/κών) Παπαχρόνης Δημήτριος και
Κωνσταντόπουλος Νικόλαος (από ΑνεξάρτητηΡιζοσπαστική
Συνεργασία).
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Γεννητούρια
Στις 2 Οκτωβρίου 2014, στο μαιευτήριο Ιασώ της
Αθήνας ο Μιχάλης Χρ. Τσίρμπας και η σύζυγός του
Ιωάννα, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.
― Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας τους εύχεται «Να
τους Ζήσει και να το χαρούν όπως επιθυμούν».

Βαφτίσια
Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου, στο Κάτω Χαλάνδρι, στις 20 Δεκεμβρίου 2014, 4.00 μμ. ο Αθανάσιος Ιωάννη Μπαλάσης και η σύζυγός του
Δομνίκη, βάφτισαν το αγόρι τους και η νονά του,
Θεοδοσία Σιμπάρα, του χάρισε το όνομα του μακαρίτη παππού, Ιωάννης.
Μετά τη βάφτιση ακολούθησε τραπέζι και γλέντι
στο Κέντρο «Ελάφι» της Πάρνηθας.
― Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, εύχεται στους γονείς και τους οικείους «Να τους ζήσει και να είναι
γερό και τυχερό σε όλη του την ζωή».

Μνημόσυνα
• Τελέστηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2014, στην Ιερά
Μονή Κερνίτσας, το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Βασιλείου Ι. Πετρόπουλου.
• Στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών Νίκαιας, τελέστηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2014, το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του
Χαράλαμπου Ε. Τσίρμπα.
• Στο Μπουλιάρι και στο Κοιμητήριο του χωριού,
στις 20 Δεκεμβρίου 2014, με τη συμπλήρωση τριών
ετών από το θάνατό του, εψάλλει τρισάγιο, υπέρ
αναπαύσεως της ψυχής του Κων/νου Αγ. Μπαλάση.

Ο αριθμός του κινητού σας
δείχνει πόσο χρονών είστε…

Πρόκειται για ένα πραγματικά πολύ έξυπνο μαθηματικό
τεστ που αξίζει να κάνετε.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Γράψε το τελευταίο ψηφίο του κινητού τηλεφώνου
σου.
2. Πολλαπλασίασέ τον επί 2.
3. Μετά πρόσθεσε το 5.
4. Πολλαπλασίασε το αποτέλεσμα επί 50.
5. Στο γινόμενο πρόσθεσε το 1764.
6. Από το αποτέλεσμα αφαίρεσε το έτος της γέννησής
σου.
Τώρα έχεις βρει ένα 3ψήφιο αριθμό.
Το πρώτο ψηφίο είναι το τελευταίο ψηφίο του κινητού
σου. Τα άλλα δυο ψηφία δείχνουν την πραγματική ηλικία
σου…

Mπουλιάρι
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Νέα από τη Φτεριά
Επιτυχίες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
(συνέχεια): Η Ρέππα Άννα
του Γεωργίου εισήχθη στη
σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Χίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συγχαρητήρια
και καλή πρόοδο.
Την τρίτη 14/10/2014 στην
Μυγδαλιά Αρκαδίας παρουσιάσθηκε το "Διατμηματικό
Ερευνητικό πρόγραμμα για
την περιοχή του ποταμού και
της τεχνητής λίμνης του Λάδωνα" από την επιστημονική
ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Ο Σύλλογος Φτεριωτών δια του προέδρου
του παραβρέθηκε στην παρουσίαση της μελέτης και με
παρέμβαση εξέφρασε την
άποψη του που συνοψίζεται
στο εξής:
"Πρόκειται πραγματικά για
υπέροχη, κατανοητή, επιστημονικά τεκμηριωμένη και
αξιόλογη ολοκληρωμένη μελέτη για την ανάπτυξη της
περιοχής του Λάδωνα η
οποία μπορεί να αποτελέσει
βάση για την πλήρη τουριστική αξιοποίηση και ανάδειξη του φυσικού κάλλους
της περιοχής. Μια μελέτη
που οι πολιτικοί φορείς

Δήμος Γορτυνίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Υπουργείο Ανάπτυξης και άλλοι
ενδιαφερόμενοι
φορείς
(ΔΕΗ) οφείλουν άμεσα να
γνωρίσουν και να αναλάβουν
τις ευθύνες τους πράττοντας
αυτό που απαιτείται. Πρώτα
από όλα απαιτείται κατασκευή αξιόπιστου, επαρκούς
και ασφαλούς οδικού δικτύου περιμετρικά της λίμνης και σύνδεση αυτού με
τις κεντρικές αρτηρίες Τρίπολης-Ολύμπια-Πύργου,
Τρίπολης-ΚαλαβρύτωνΠατρών. Δεύτερο, η ΔΕΗ με
νομοθετική κυβερνητική παρέμβαση να υποχρεωθεί
ώστε η στάθμη των υδάτων
της λίμνης να παραμένει στο
ανώτερο και σε σταθερό σημείο όλο το χρόνο. Όλα τα
υπόλοιπα θα έρθουν με τη
σειρά τους. Ο Δήμος Γορτυνίας πρέπει να υπερβάλλει
εαυτό και να ταρακουνήσει
τα λιμνάζοντα νερά, αναλαμβάνοντας ταχύτατες ενέργειες για υλοποίηση της εν
λόγω μελέτης. Παρομοίως, η
Περιφέρεια Πελοποννήσου,
οι βουλευτές Αρκαδίας να
αναλάβουν τις δικές τους ευθύνες και πρωτοβουλίες. Οι
κάτοικοι των παραλίμνιων

χωριών και οι ελάχιστες βιοτεχνίες (κυρίως τυροκομεία)
να φροντίσουν για τη προστασία του φυσικού κάλους
και της ποιότητας των
νερών. Η τοπική αστυνομία
καλύτερη αστυνόμευση από
παρανομίες που διαπράττονται από ασυνείδητους και
μακρινούς "επισκέπτες" που
καταστρέφουν το αλίευμα
της λίμνης αλιεύοντας με
απαγορευμένες μεθόδους
και ουσίες, κ.α. Ας είναι η μελέτη αυτή η αφετηρία εδώ
και τώρα της ανάδειξης και
της ισορροπημένης τουριστικής ανάπτυξης της λίμνης
Λάδωνα και όχι μια ακόμη
μελέτη για τα ΣΥΡΤΑΡΙΑ!!!."
Την Κυριακή 19/10/2014
πραγματοποιήθηκε καθαρισμός της λίμνης του Λάδωνα
με πρωτοβουλία των Συλλόγων του τέως Δήμου Κοντοβάζαινας και τη βοήθεια του
Δήμου Γορτυνίας και της
ΔΕΗ. Συγχαρητήρια και η
προσπάθεια αυτή να συνεχισθεί και να επεκταθεί και
στην απέναντι πλευρά της λίμνης και με βάρκα σε σημεία
της λίμνης που η προσέγγιση από το έδαφος είναι δύσκολη ή σχεδόν αδύνατη.

Ενίσχυση αθλητικών δραστηριοτήτων
από το Δήμο Γορτυνίας
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Γορτυνίας αποφάσισε ομόφωνα και εγκρίνει τη συνεργασία του Δήμου με τα
αθλητικά σωματεία με έδρα
τη Γορτυνία, δηλαδή:
Παγγορτυνιακό Αθλητικό
Όμιλο με έδρα την Τ.Κ.
Δόξας, Αθλητική Ένωση Δημητσάνας με έδρα την Τ.Κ.
Δημητσάνας και ομάδα μπάσκετ Δόξας με έδρα την Τ.Κ.
Δόξας.
Ο σχεδιασμός της συνεργασίας θα αφορά κυρίως
την στήριξη για ένταξη νέων
στις αθλητικές δραστηριότητες, την ανάπτυξη δράσεων μαζικού αθλητισμού,
την δημιουργία ακαδημίας
ποδοσφαίρου και την βελτίωση και αξιοποίηση αθλητικών υποδομών (γηπέδων
κ.λπ. εγκαταστάσεων) στο
Δήμο Γορτυνίας.
Εγκρίνει συνολική πίστωση 12.000,00 € σε
βάρος του ισχύοντος προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2014 του Δήμου Γορτυνίας για την επιχορήγηση
των Αθλητικών σωματείων
με έδρα εντός του Δήμου
Γορτυνίας ως εξής:
Στον
Παγγορτυνιακό
Αθλητικό Όμιλο με έδρα την
Τ.Κ. Δόξας το ποσό των

10.000,00€
Αθλητική Ένωση Δημητσάνας με έδρα την Τ.Κ. Δημητσάνας το ποσό των
1.000,00€
Ομάδα μπάσκετ Δόξας με
έδρα την Τ.Κ. Δόξας το
ποσό των 1.000,00 €
Αναμορφώνει τον Προϋπολογισμό έτους 2014 ως
εξής: εγγράφει στον ΚΑ
00.6737.006 με τίτλο «Επιχορήγηση Αθλητικών σωματείων με έδρα εντός του
Δήμου Γορτυνίας» ποσό
12.000,00€ προερχόμενο
από την έκπτωση της δημοπρασίας του έργου «Ολοκλήρωση και Βελτίωση
δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Λαγκαδίων (ΕΣΠΑ MIS 448811)»
στον ΚΑ 25.7341.50002 δια
μέσω του αποθεματικού.
Παραχωρεί τη χρήση του
γηπέδου της Τ.Κ. Δημητσάνας για έδρα της παιδικής
ομάδας του Παγγορτυνιακού Αθλητικού Ομίλου μέχρι
ανακλήσεως της απόφασης
αυτής.
Ο δήμαρχος κ. Γιαννόπουλος αναφερόμενος στις
αρμοδιότητες ενίσχυσης,
προώθησης και διαχείρισης
προγραμμάτων αθλητισμού,

είπε ότι, επειδή ο Δήμος δεν
διαθέτει αντίστοιχες υπηρεσίες και προσωπικό μπορεί
να συνεργαστεί με αθλητικά
σωματεία που αναπτύσσουν
δράση και έχουν έδρα στη
Γορτυνία, τα οποία άλλωστε
ζητούν κάθε χρονιά την στήριξη του Δήμου. Πρόκειται
για τον Παγγορτυνιακό, την
Αθλητική Ένωση Δημητσάνας και η ομάδα μπάσκετ
Δόξας.
Για την ανάπτυξη συνεργασίας, οι δράσεις της ομάδας να είναι στη Γορτυνία
και η δημιουργία ακαδημίας
ποδοσφαίρου. Μια πρώτη
σκέψη είναι η να φτιαχτεί το
γήπεδο ποδοσφαίρου της
Δημητσάνας ως έδρα της
ομάδας που σήμερα τα
μέλη της προπονούνται
στην Τρίπολη και αντιμετωπίζουν δυσκολίες, καθώς και
στις μετακινήσεις τους.
Χρειάζεται δηλαδή τεχνητό
γρασίδι για να μην υπάρχουν υψηλά έξοδα συντήρησης
και
επίσης
να
αξιοποιηθούν
αθλητικές
υποδομές που βρίσκονται
σε άλλες κοινότητες, όπως
το Βυζίκι, Νυμφασία κ.λπ.
Θα χρειαστεί επίσης σχεδιασμός της συνεργασίας με
το Δήμο.
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Παρουσίαση του Διατμηματικού Ερευνητικού Προγράμματος για το Λάδωνα
Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου ο Δήμος Γορτυνίας
πραγματοποίησε
στην
Αθήνα στη μεγάλη αίθουσα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου (Παλιά
Βουλή) μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ημερίδα για
την παρουσίαση διατμηματικού ερευνητικού προγράμματος
με
τίτλο:
«Ερμηνευτική προσέγγιση
και δυνατότητες παρεμβάσεων στην περιοχή του
ποταμού και της τεχνητής
λίμνης Λάδωνα»
Το ερευνητικό πρόγραμμα μελετά την παραλαδώνια περιοχή πολύ
πρισματικά. Καταγράφει
και αναγνωρίζει δεδομένα
και δυνατότητες που αφορούν βιοτικό και αβιοτικό
περιβάλλον, την αγροτική
παραγωγή τον μνημειακό
και φυσικό πλούτο, το οικιστικό δίκτυο και την απασχόληση των κατοίκων.

Προτείνει μέτρα και παρεμβάσεις κατά τομέα με
κριτήριο τις μεταξύ τους
συνέργειες. Για παράδειγμα ο φυσιολατρικός
/πολιτιστικός τουρισμός
θα ενισχύσει τη διάθεση
των αγροτικών προϊόντων
και η διαχείριση των
δασών θα δώσει νέα προϊόντα και έσοδα στην περιοχή. Οι προτάσεις του
ερευνητικού προγράμματος μπορούν είτε άμεσα
είτε με λίγη επιπλέον επεξεργασία σε επίπεδο
εφαρμογής να υλοποιηθούν. Άλλες είναι έργα
του Δήμου Γορτυνίας,
άλλες συμπληρώνουν τις
ελλείπουσες δυστυχώς,
κρατικές
παρεμβάσεις
υποστήριξης παραγωγικών τομέων, όπως ο αγροτικός.
Η πρόσκληση απευθύνονταν κυρίως στους Γορτύνιους της Αττικής αλλά

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

και εκπροσώπους άλλων
φορέων και παραγόντων
της Πολιτικής με στόχο
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού
που
διατηρεί
σύνδεση με την περιοχή
και ενεργοποίηση κάθε εμπλεκόμενου για την υλοποίηση των δράσεων.
Η παρουσίαση έγινε από
μέλη της ερευνητικής ομάδας: Πορτάλιου Ελένη, καθηγήτρια, Αρχιτεκτονικής
Σχολή ΕΜΠ: Ενιαία προσέγγιση, γενικές κατευθύνσεις και στόχοι του
ερευνητικού προγράμματος. Οικιστικό δίκτυο, μνημεία της φύσης και του
πολιτισμού,
πληθυσμιακά/κοινωνικά δεδομένα,
στόχοι
ανασυγκρότησης. Ιωαννίδη Χαράλαμπο, καθηγητή, Σχολής Τοπο- γράφων ΕΜΠ:
Τοπογραφικές εργασίες
του Ερευνητικού Προ-

γράμματος. Καρέτσο Γεώργιο, ερευνητή, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και
Τεχνολογίας
Δασικών
Προϊόντων
Αβιοτικό και βιοτικό περιβάλλον, καταγραφή δεδομένων, προβλήματα /
κίνδυνοι, προτάσεις.
Κουτσούρη Αλέξανδρο,
αν. καθηγητή, Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών:
Πρωτογενής τομέας παραγωγής. Σημερινή πραγματικότητα, ανάγκες και
προβλήματα των αγροτών,
συμπεράσματα / δυνατότητες.
Έγινε επίσης σύντομη
παρουσίαση από τον κ.
Μαυρέλη της διαδικτυακής πύλης ανοικτών γεωχωρικών δεδομένων που
βρίσκεται σε εξέλιξη από
το Δήμο Γορτυνίας για να
παρέχει δωρεάν χρήση δεδομένων για αξιοποίηση

από κάθε ενδιαφερόμενο.
Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν ο υφυπουργός
Ανάπτυξης
κ.
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ο οποίος ανακοίνωσε και την υπογραφή
χρηματοδότησης
δράσεων για την περιοχή, ο
Βουλευτής Αρκαδίας κ.
Κώστας Ζαχαριάς, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας, ο
περιφερειακός σύμβουλος
κ. Τάκης Γατσόπουλος,
Δημοτικοί Σύμβουλοι Γορτυνία, εκπρόσωποι πολλών
συλλόγων των χωριών της
Γορτυνίας.
Όλοι επεσήμαναν την
ανάγκη για συνεχή και
συλλογική προσπάθεια για
την υλοποίηση του οράματος που δημιουργήθηκε με
την εκπόνηση αυτού του
προγράμματος.

Ο δρόμος Πουρναριά-Κυράς Γεφύρι
Στη συνεδρίαση της
6ης Οκτωβρίου 2014, το
Περιφερειακό Συμβούλιο
Πελοποννήσου,
έκανε
αποδοχή ποσού 250.259
ευρώ, που προέρχεται
από χρηματοδότηση της
ΔΕΗ, για την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης
και
ασφαλτόστρωσης του

εναπομείναντος τμήματος του δρόμου Πουρναριά-Κυράς Γεφύρι και

μετά τα διαδικαστικά και
τη δημοπράτηση υπολογίζεται την άνοιξη να αρχίσουν οι εργασίες.
Επίσης προχωρούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης
του δρόμου ΜυγδαλιάΚυράς Γεφύρι, και έχει
ολοκληρωθεί η μελέτη
από Δερβένι Θεοκτίστου
προς Κυράς Γεφύρι.

Ο Επίτροπος…Αβραμόπουλος
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας, με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οδυσσέα
Κωνσταντινόπουλου, παρουσία του Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου, Πέτρου Τατούλη, θέμα της οποίας
ήταν η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων, σχετικά
με το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της εκκλησίας.
Στη σύσκεψη πήραν μέρος οι Μητροπολίτες Μαντινείας και Κυνουρίας κ. Αλέξανδρος, Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, κ. Ιερεμίας, Τριφυλίας, κ. Χρυσόστομος,
Αργολίδας κ. Νεκτάριος, Σπάρτης κ. Ευστάθιος και ο
εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος. Στη σύσκεψη τονίστηκε στους Μητροπολίτες η αμέριστη συμπαράσταση της πολιτείας
στο υπό συζήτηση θέμα.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, Επίτροπος της
Ελλάδας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με απόφαση του Προέδρου της
Ζαν Κλωντ Γιούνκερ, ανέλαβε το πολύ σημαντικό
χαρτοφυλάκιο: «Μετανάστευση-Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
και
Εσωτερικών Υποθέσεων».
Όπως καταλαβαίνουμε
όλοι μας, το πόστο αυτό
έχει μεγάλη σημασία για
την Ελλάδα, λόγω του με-

που συμβαίνει σπάνια και
στα κρατικά κοινοβούλια
αλλά και στο Ευρωπαϊκό,
ότι η υποψηφιότητά του
ψηφίστηκε ομόφωνα από
την 130μελή Επιτροπή
Ευρωβουλευτών LIBE για
τις Κοινωνικές Ελευθερίες, τη Δικαιοσύνη και τις
Εσωτερικές υποθέσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γάλου κύματος μεταναστών που δέχεται κάθε
χρόνο.
Να σημειώσουμε, κάτι

Ευχόμαστε, στον κ.
Αβραμόπουλο, Καλή Επιτυχία, στο νέο του έργο.

Πρόστιμο 10.000 ευρώ στο Δήμο Γορτυνίας
Ύστερα από καταγγελία κατοίκου του
χωριού Καλλιανίου, το Κ.Ε.Π.ΠΕ. αφού
έκανε αυτοψία σύνταξε και σχετική έκθεση, στον αγωγό όμβριων υδάτων, που
ρυπαίνει και μολύνει το περιβάλλον, στο
Καλλιάνι, και με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Τατούλη,
επεβλήθη πρόστιμο στο Δήμο Γορτυνίας

που ανέρχεται στο ποσό των 10.000
ευρώ. Για το ίδιο θέμα είχε επιβληθεί
στο Δήμο και το 2013 πρόστιμο 3.000
ευρώ. Να σημειώσουμε ότι, όπως αναφέρει η έκθεση, ο Δήμος Γορτυνίας, δεν
απάντησε, κάτι που όφειλε να κάνει, αν
και σε ποιες ενέργειες, από αυτές που
είχαν συστηθεί από το 2013, είχε προβεί.
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Ποιμενικά Τσάμικο
τραγούδια
(Από το βιβλίο του Δημητρίου Β. Βίγλα «Δημοτικά
τραγούδια»)
Το μάθατε τ’ εγίνηκε σ’ ενού βλάχου τη στάνη;
Σκοτώθηκε έν’ αντρόγυνο, που δεν ήταν χρονιασμένο.
Μια κόρμπα γίδα πήδησε από το πίσω στρούγκι
κι ο πεθερός εφώναξε και της Ασήμως λέει:
«Φτάσ’ την, Ασήμω, φτάσ’ τηνε, κείνη την κόρμπα
γίδα!»
Κι η Ασήμω από τη φούρια της κι από τη γληγοράδα
πιάστηκε το φουστάνι της στου λεβετιού τ’ αρβάλι
κι ούλο το γάλα το ’χυσε μέσα από το λεβέτι.
Κι ο άντρας της εθύμωσε κι απ’ το λαιμό την πιάνει
και το μαχαίρι τράβηξε της κόβει το κεφάλι.
Τι να σας κάνω πρόβατα, τι να σας κάνω γίδια,
Αφού το βλάχο μου έχασα κι ορφάνεψα η ίδια.
Με τι κουράγιο η φτωχή να βγω να σας βοσκήσω
χωρίς το γέρο-βλάχο μου όλα θα σας πουλήσω.
Καημένα γιδοπρόβατα μας χτύπησε η μοίρα
και σας μαχαίρι θα σας βρει κι εγώ θα μείνω χήρα.

1΄λεπτό γέλιο

Παπάς τα είχε με την γυναίκα του καντηλανάφτη και
αυτός για εκδίκηση έκλεβε το λάδι της εκκλησίας. Μια
μέρα ο παπάς πάνω στον άμβωνα βλέπει τον καντηλανάφτη να κλέβει το λάδι και του φωνάζει:
- Βρε συ γιατί κλέβεις το λάδι; Τίποτα ο καντηλανάφτης, καμία απάντηση. Οπότε ο παπάς του ξαναφωνάζει αλλά αυτός ατάραχος συνεχίζει τη δουλειά του. Τα
παίρνει στο κρανίο ο παπάς κατεβαίνει κάτω και του
λέει:
- Καλά ρε δε με ακούς;
- Όχι παπά μου τίποτε δεν ακούγεται εδώ κάτω. Να,
κάτσε εσύ εδώ κάτω να ανέβω εγώ εκεί πάνω να δεις.
Ανεβαίνει ο καντηλανάφτης στον άμβωνα και φωνάζει στο παπά:
- Παπά γιατί π…. τη γυναίκα μου;
Μούγκα ο παπάς, τον ξαναρωτάει..τίποτα. Κατεβαίνει κάτω και του λέει ο παπάς:
- Δίκιο είχες, τίποτα δεν ακούγεται εδώ κάτω!

ΓΕΩΡΓΙOΣ Ι. ΜOΥΣΤOΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΔΙOΛOΓOΣ ΝOΣ/ΜΕΙO «ΥΓΕΙΑ»
ΙΑΤΡΕΙO:
Αγ. Νικολάου 42 & Tυμφρηστού,
Ίλιον
Τηλ. Ιατρείου: 210-2615646

Mπουλιάρι

Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014

Τιμωρός…ο Μητροπολίτης μας
Στις 18 Σεπτεμβρίου
2014, η Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως,
είχε διοργανώσει Ιερατικό
Συνέδριο στη Στεμνίτσα,
στο οποίο έγινε λόγος για
σοβαρά θέματα και κρίσης
της εποχής μας, με κύριο
ομιλητή τον πρωτοπρεσβύτερο και καθηγητή Πανεπιστημίου Θεόδωρο Ζήση. Για όσους από τους ιε-

ρείς δεν παραβρέθηκαν
«αδικαιολογήτως», χωρίς

να έχουν ενημερώσει τον
Σεβασμιώτατο για την απουσία τους, ήταν βαρύς
ο πέλεκυς. Ιδιαίτεροι
στους πρωτοπρεσβύτερους επέβαλε την «παιδαγωγική τιμωρία», να μην
φέρουν στο εξής κατά τη
Θεία Λειτουργία τον Επιστήθιο Σταυρό, με τον
οποίο έχουν τιμηθεί από
την εκκλησία.

Νέα…παγκάκια
Διαβάσαμε στην εφημερίδα
«Γορτυνία»,
στο
φύλλο του Νοεμβρίου
2014, για εκατό παγκάκια,
που παρήγγειλε ο Δήμος
και τα μοίρασε στις 8 Δημοτικές Ενότητες. Είναι πράγματι μια καλή κίνηση, να
βγουν τα γεροντάκια, γιατί
τέτοιοι έμειναν στη Γορτυνία, να ακουμπήσουν λίγο
και να πουν τα βάσανά
τους και τη «φτώχια» τους.
Αλλά, κύριοι του Δήμου,
πώς την κάνατε «ζάπι» όλη
αυτήν
την
ποσότητα;

Εκατό παγκάκια σε όλη τη
Γορτυνία; Σπολάτι!!!! Μα
δε φτάνουν ούτε για ένα
στο κάθε χωριό! Η Γορτυνία έχει πολύ περισσότερα
από 100 χωριά και οικισμούς. Πολλά από τα
υπάρχοντα παγκάκια στα
χωριά μας, τα έχουν τοποθετήσει οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι των χωριών, κάτι που
συμβαίνει και στο δικό μας
χωριό, το Μπουλιάρι. Σήμερα όμως, με την οικονομική δυσπραγία, οι Σύλλογοι, δεν μπορούν ούτε

να τα επισκευάσουν ούτε
να τα αντικαταστήσουν. Πιστεύουμε ότι πρέπει να τοποθετηθούν πολύ περισσότερα, σε αντικατάσταση
των κατεστραμμένων και
να γίνει επισκευή όσων επιδέχονται επισκευή. Αν οικονομικά αυτό είναι πολύ
δύσκολο, προτρέπουμε το
Δήμο να φτιάξει απλά παγκάκια (δύο σιγμοειδή σίδερα και 5-6 πηχάκια
σιδερένια) και οι εργάτες
του Δήμου να τα τοποθετήσουν.

Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις οφειλές
προς τον Δήμο Γορτυνίας
Ο Δήμος Γορτυνίας
ενημερώνει τους δημότες του ότι μπορούν να
τακτοποιήσουν όλες τις
οφειλές τους προς τον
Δήμο με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους με βάση τη
νέα ρύθμιση που βρίσκεται σε ισχύ.
Η ρύθμιση δίνει την δυνατότητα εξόφλησης των
οφειλών με σημαντική

μείωση των προστίμων
και προσαυξήσεων και σε
πολλές (μέχρι και 100)
μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση προβλέπει μέχρι και
την πλήρη διαγραφή
όλων των προστίμων και
προσαυξήσεων στην περίπτωση που η εξόφληση
γίνει εφάπαξ.
• Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφε-

Γνωστοποίηση

Επειδή πάντα θα υπάρχουν κακοθελητές και κακοπροαίρετη κριτική, ως προς τα οικονομικά του Συλλόγου μας, στο εξής όποιος μας δίνει συνδρομή ή
οικονομική ενίσχυση, όχι μόνο θα δημοσιεύεται στην
εφημερίδα μας αλλά μέσα στο επόμενο φύλλο της
εφημερίδας μας, μετά τη λήψη των χρημάτων, θα
λαμβάνει και την απόδειξή του. Στο παρόν φύλλο της
εφημερίδας μας θα σταλούν και όλες οι αποδείξεις
του 2014.

ΜΑΡΙOΣ ΘΕOΔΩΡOΠOΥΛOΣ
ΔΙΚΗΓOΡOΣ
(εκ Φτεριάς)

Πολυτεχνείου 1 - Αθήνα
Τηλ: 2105223903, κιν: 6934886748

ρόμενοι μπορούν μέχρι
τις 30/11/2014 να απευθύνονται στην Οικονομική
Υπηρεσία
του
Δήμου, στο τηλέφωνο
2795360100.

Η ιστοσελίδα
μας

Αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι, μην ξεχνάτε την ιστοσελίδα
του χωριού μας. Θα την
βρείτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: www. bouliari.gr.
Στην ιστοσελίδα μας
θα βρείτε στοιχεία για το
χωριό μας, για το Δήμο
μας, για τα αξιοθέατα
του Δήμου, για όλες τις
εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, έγχρωμο φωτογραφικό υλικό από
χορούς πανηγύρια και
όχι μόνο. Θα βρείτε τα
τελευταία φύλλα της
εφημερίδας μας με έγχρωμο
φωτογραφικό
υλικό. Δε θα μετανιώστε
που θα μας διαβάσετε.
Μπορείτε να μας στέλνετε φωτογραφίες, νέα
σας κλπ στο email:
n_mpalasis@yahoo.gr.
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(Συνέχεια από το προηγούμενο)
Μέσα από τις «θύμισες» και από
βιβλία-λεξικά ντοπιολαλιάς θυμόμαστε το χωριό μας, 30, 40 και 50 χρόνια πίσω, τις παροιμίες μας και το
λεξιλόγιο που χρησιμοποιούσαμε,
και εμείς ως παιδιά τότε αλλά και οι
παλαιότεροι. Θυμάμαι και διάβασα
λέξεις που από το σημερινό λεξιλόγιο λείπουν παντελώς, αλλά διατηρούνταν στη μνήμη μας ατόφιες.
Στις πιο κάτω σειρές θα μεταφέρω
μερικές από αυτές...και ίσως θυμίσουν και σε σας κάτι από τα παλιά!
Ξελαχιουρίζω: Βγάζω από το
αχούρι, διώχνω, κυνηγάω, προγκάω.
Ξεμασχαλάω: Κόβω κλωνάρι από
τη μασχάλη του δέντρου, για μεταφύτευση.
Ξεροσακαή: Αρρώστια των μουΥπάρχουν λέξεις και
φράσεις παροιμιώδεις, που
τις χρησιμοποιούμε χωρίς
να ξέρουμε την προέλευσή
τους και την ακριβή σημασία τους. Θα σας δώσουμε
μερικές από αυτές και το
πώς βγήκαν.
«Κάλλιο αργά παρά
ποτέ»: Η φράση αυτή, έχει,
μάλλον, δύο διεκδικητές.
Κάποιοι πιστεύουν άτι ανήκει στον Σωκράτη, ο
ο¬ποίος σε περασμένη ηλικία αποφάσισε να μάθει κιθάρα. Οι φίλοι του τον
λοιδορούσαν
λέγοντάς
του: «Γέρων ων κίθαριν
μανθάνεις;...» (ενώ είσαι
γέρος μαθαίνεις κιθάρα;).
Κι ο Σωκράτης τότε απάντησε: «Κάλλιον οψιμαθής ή
αμαθής (παραμένειν)». Ου-

1’ γέλιο
• Πάει μια μέρα μια γυναίκα να εξομολογηθεί
στον παπά του χωριού
της. Της λέει ο παπάς:
- Για πες μου κορίτσι
μου τις αμαρτίες σου.
- Μεγάλη η αμαρτία μου
πάτερ. Να πήγα με τον
άντρα της γειτόνισσας
μου… - Δεν πειράζει τέκνο
μου, συγχωρείται η αμαρτία σου.
- Έκανα όμως και μια
ακόμη αμαρτία. Πήγα και

το
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Λεξικό Ντοπιολαλιάς
λαριών κα γαϊδουριών, που συνοδεύεται από ξηρασία του λαιμού και
βήχα.
Ξεσελάω: Όταν σε φορτωμένο
ζώο γείρει το φορτίο και πέσει το
σαμάρι.
Ξεσκλάω: Αποσπώ κάτι, αφαιρώ.
Ξεσπινάω-ίζω: Βγάζω τους σπόρους από το κοτσάνι του καλαμποκιού. Έχει και μεταφορική σημασία.
Ξιαρίζω: Γρατζουνίζω, τραυματίζω με τα νύχια.
Ξιαλίζω: Κόβω τα κλαδιά ενός
δέντρου, μια μορφή κλαδέματος.
Ξίκικο: Το ελλειποβαρές, αυτό
που κάτι λείπει.
Ξομπλιάζω: Κουτσομπολεύω κα-

κόβουλα κάποιον διατυπώνοντας
αρνητικά σχόλια.
Ξυλοφάι: Η μεταλλική λίμα για
ξύλο, το αρνάρι.
Ξωμάχος: Ο κτηνοτρόφος που
μένει μακριά από το χωριό, κοντά
στα ζώα του.
Οβριά: Φυτό που τα βλαστάρια
του την άνοιξη είναι εδώδιμα.
Όγοιος: Όποιος.
Ογρός: Υγρός, βρεγμένος.
Όλιο: Ρετσινόλαδο, ρικινέλαιο, κικινέλαιο, το λάδι των σπερμάτων
του φυτού ρικίνου. Έδιναν πολλές
φορές, παλαιότερα στα μικρά παιδιά για να ενεργηθούνε.
Οματιά: Φαγητό, που το έψηναν

στο φούρνο ή στην πουγάνα, προερχόμενο από το γέμισμα χοντρών
αντέρων του γουρουνιού με μπουλουγούρι, κομμάτια από ψιλοκομμένα εντόσθια και καρυκεύματα.
Ομπρίζω: Πηγάζω, στάζω, βγάζω
νερό.
Όμπυο ή έμπυο: Το πύον.
Οξαποδός: Ο σατανάς, ο διάβολος, ο σκατογένης.
Ορντινιάζω: Παραγγέλνω, διατάζω, τακτοποιώ, οργανώνω.
Όσι-όσι: Σαλάχισμα για κότες.
Παραμίνα: Μακρύς σιδερένιος λοστός.
Παλάντζα: Είδος ζυγαριάς για
μικρά βάρη. Μοιάζει με το σατέρι,
με τη διαφορά ότι αντί για γάντζο ή
γάντζων, φέρει το τάσι, πάνω στο
οποίο τοποθετούνται τα προς ζύγιση αντικείμενα

σιαστικά είπε «κάλλιο αργά
παρά ποτέ», φράση που μεταχειρίζεται σήμερα ο λαός
μας, μεταφέροντάς το σε
ελεύθερη μετάφραση. Κατ
άλλους, όμως, η φράση
προέρχεται από αρχαίο
συγγραφέα, που είπε. «Του
μεν ουν μηδόλως το βράδιον αφικέσθαι άμεινον».
Δηλαδή, αν δεν μπορέσει
κανείς να κάνει στο χρόνο
που πρέπει τη δουλειά που
του ανέθεσαν, είναι προτιμότερο να την κάνει έστω
και αργότερα, παρά να μην
την κάνει καθόλου.
«Αναγκαίο κακό»: Τη
φράση αυτή τη βρίσκουμε
για πρώτη φορά σ’ ένα

στίχο του Μένανδρου (342291 π.Χ.), που μιλάει για το
γάμο. Ο ποιητής γράψει ότι
ο γάμος «...εάν τις την Αλήθειαν σκοπή, κακόν μεν
εστίν,
αλλ’
αναγκαίον
κακόν». Δηλαδή: Εάν θέλουμε να το εξετάσουμε
στο φως της αλήθειας, ο
γάμος είναι μεν ένα κακό,
αλλά «αναγκαίον κακόν». Σ’
ένα άλλο απόσπασμα του
Μένανδρου διαβάζουμε ίσως για παρηγοριά για τα
παραπάνω- την εξής περικοπή: «Πάντων ιατρός των
αναγκαίων κακών χρόνος
εστίν». Επίσης: «αθάνατον
εστί
κακόν
αναγκαίον
γυνή». Δηλαδή, η γυναίκα

είναι το αιώνιο αναγκαίο
κακό.

όχι και τη σκιά του". Από
εδώ λοιπόν, βγήκε η παροιμία την οποία χρησιμοποιούμε και σήμερα για όσους
τσακώνονται για πράγματα
που δεν έχουν αξία.

«Περί όνου σκιάς»: Αρχαία
παροιμιώδης
έκφραση, (η σκιά του
γαϊδάρου). Κάποιος νοίκιασε ένα γάιδαρο για να
πάει στους Δελφούς - κατ'
άλλους στην Ελευσίνα. Στη
διάρκεια της πορείας του
έπιασε ζέστη κι ο ενοικιαστής του ζώου σταμάτησε
την πορεία του κι έκατσε
στη σκιά του γαϊδάρου για
να δροσιστεί. Τότε ο ιδιοκτήτης, που ακολου¬θούσε
κι αυτός, νεύριασε και τα
’βαλε μαζί του λέγοντας:
"Τον γάιδαρο σου νοίκιασα,

«Ένας αλλά λέων»: Έκφραση που λέγεται για κάποιον που, αν και μόνος
του, αντιμετωπίζει με επιτυχία δύσκολες καταστάσεις.
Από τον αισώπειο μύθο "Λέαινα και Αλεπού", στον
οποίο η αλεπού κακολογούσε τη λέαινα ότι γεννάει
πάντοτε ένα μικρό, κι εκείνη
απάντησε: "Ένα αλλά λέοντα" (λέαινα ονειδιζόμενη
υπό αλώπεκος επί τω δια
παντός ένα τίκτει, έφη ένα,
αλλά λέοντα), όπου το καλό
μετράται με την ποιότητα
και όχι με την ποσότητα.

με τον μανάβη του χωριού.
- Συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. - Έεεεε, έκανα
και μια άλλη αμαρτία,
πήγα και με τον χασάπη
του χωριού.
Λέει τέλος πάντων στον
πάτερ με όλους όσους
πήγε. - Να, όμως πάτερ, η
πιο μεγάλη μου αμαρτία
είναι ότι πήγα με τον παπά
του διπλανού χωριού.
Και της απαντάει ο
παπάς. - Γιατί μωρή, το
δικό σου το χωριό παπά
δεν έχει;

Λόγια σοφών
ανδρών

μας είναι ψέμα και μόνο οι
πράξεις μας η αλήθεια.
• Είναι επικίνδυνο να έχεις
δίκιο όταν η εξουσία έχει
άδικο.
• Δεν πρέπει να χάνεις
ούτε μια στιγμή από τη ζωή
σου, γιατί αν συγκεντρώσεις
όλες τις χαμένες σου στιγμές φτιάχνεις μια ολόκληρη
ζωή.
• Κρύβεται πάντα λίγη
αλήθεια στο πλάκα κάνω…
Λίγο συναίσθημα στο δε με
νοιάζει… Λίγος πόνος στο
δεν πειράζει… Λίγο σε χρειάζομαι στο άσε με μόνο
μου…
• Μπορεί να απογοητευ-

τείς αν αποτύχεις, αλλά
είσαι χαμένος αν δεν προσπαθήσεις.
• Έτσι είμαι κι έτσι θα ‘μια
κι έχω αυτούς που μ’ εκτιμάνε και με θέλουν και με
πάνε κι όπως είμαι μ’ αγαπάνε…
• Όταν βρίσκεσαι ψηλά
μην ποδοπατείς τους χαμηλά, κι όταν είσαι χαμηλά,
μην κολακεύεις τους ψηλά.
• Όταν το τελευταίο δέντρο καεί, ο τελευταίος ποταμός ρυπανθεί και πεθάνει το
τελευταίο ψάρι, τότε ο άνθρωπος θα διαπιστώσει πως
δεν μπορεί να τραφεί με
χρήματα.

Γιατί το λέμε έτσι;

ΠΕΤΡOΣ Ι.
ΜOΥΣΤOΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΙOΧΕΙΡOΥΡΓOΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙOΧ/ΚΗΣ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝOΣ. «ΥΓΕΙΑ»
Ιατρείο: Αγ. Νικολάου 42 &
Τυμφρηστού, Ίλιον

ΤΗΛΕΦΩΝΑ:
Ιατρείο: 210-2623848
«Υγεία»: 210-6867000
Κινητό: 6944-224400
Ιατρείο Τρίπολης: 28ης Oκτωβρίου 23
Τηλ: 2710-234278, με ραντεβού.

• Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να ζεις το όνειρο
κάποιου άλλου.
• Ο άνθρωπος είναι το
μόνο πλάσμα που τολμάει
να ανάψει φωτιά και να
ζήσει μαζί της. Ο λόγος
ένας και μοναδικός, μόνο
αυτός έμαθε πως να τη σβήσει.
• Ο έρωτας, σου δίνει
φτερά να πετάξεις… ενώ η
μοναξιά, ρίζες να σε κρατάει
στη γη.
• Δεν μπορείς να εμποδίσεις τα πουλιά της θλίψης
να πετούν πάνω από το κεφάλι σου, μπορείς όμως να
τα εμποδίσεις να κάμουν
φωλιά στα μαλλιά σου.
• Αρκεί ένα λεπτό για να
ερωτευτείς, μια ώρα για να
συμπαθήσεις και μια μέρα
για ν’ αγαπήσεις. Όμως μια
ολόκληρη ζωή δεν αρκεί για
να ξεχάσεις.
• Υποφέρουμε πολύ για
το λίγο που μας λείπει και
χαιρόμαστε λίγο για το πολύ
που έχουμε.
• Καμιά φορά τα λόγια

Π E P ΔI KON E P I
ΨHΣTAPIA «H ΣYNANTHΣH»
KΩΣTOΠOYΛOΣ ΓEΩPΓIOΣ
THΛ.: 27970-24304, 6974 513967
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Φωτογραφίες από εκδηλώσεις του Συλλόγου μας και όχι μόνο
Όπως έχουμε γράψει και
σε προηγούμενα φύλλα
μας, όσο υπάρχει χώρος,
θα δημοσιεύουμε φωτογραφίες από διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου μας, του
χωριού μας, γειτονικών χωριών και όχι μόνο. Θερμή
παράκληση: Στείλτε μας και
σεις φωτογραφίες για δημοσίευση οι οποίες θα σας επιστραφούν αμέσως ή στείλτε
τες με email στο n_mpalasis@yahoo.gr.

